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  نيميخ محمد بن صالح العثيمقدمه ش

لَ   يالحمدهللاِ رب العالَمِ   ع المالسالةُ والصل  نَا  ي نَب ين وع دٍ ومحـن      يممابِهِ وأصـحآلِهِ و 
  .نِيومِ الدي يتَبِعهم بِإِحسانٍ إلَ

 يم الرحمن فـ   ير الكر يسيت « –   رحمه اهللا  – يخ عبدالرحمن بن ناصر السعد    ير ش يتفس
 دارد كـه   ياديـ  ز ي هـا  يژگيرهاست، چون و  ين تفس ي از بهتر  يكي» ر كالم المنان  يتفس

  :عبارتند از
ز  فرد كم دانش ي كه فرد عالم و دانشمند و ن يسهولت عبارت و وضوح آن به گونه ا       

  . فهمنديآن را م
 فكـرِ خواننـده   يشانيـ ع كردن وقت و پر   ي جز ضا  يده ا ي كه فا  ياز آوردن بحث طوالن   

  .ندارد اجتناب شده است
ن يـ ا. ان شـود  يـ د ب ي باشد كه با   يز شده مگر آن كه اختالف مهم      ياز ذكر اختالف پره   

 متمركـز   يزيـ ك چ يـ  باشد كه حواس او بـر        ي خواننده م  ي برا يدي ِ مهم و مف    يژگيو
  .خواهد بود

ون مخالفت ف و بديش گرفته شده و بدون تحريات صفات راه سلف در پير آيدر تفس
  . استيار امر مهميده بسين در عقير شده اند و ايات صفات تفسيبا كال خدا آ
ه يـ ات آشكار است مانند آ    ي از آ  ين در بعض  يد و احكام و حكمت ها، و ا       ياستنباط فوا 

و همان طور كـه در      . وضو در سوره مائده كه از آن پنجاه حكم استنباط كرده است           
  . استنباط نموده استياديد زيفوا»  ص «يمان در سوره يداستان داود و سل

ز بدان داده است كه خواننده ي نيتي تربير نموده، صبغه اين كه قرآن را تفسيضمن ا
خُذِ العفو و أمر بِالعرفِ وأَعـرِض عـنِ   « ريهمان طور كه در تفس . دي نما يت م يرا ترب 
  . گردديمشخص م» اعراف «يدر سوره » نَيالجهِل
ه يش خود داشته باشد توصير را پي تفسي  خواهد كتاب هاي هركس كه من بهيبنابرا

  . نباشدين تفسر ارزشمند خالي كنم كه كتابخانه او از ايم
 گمان يب.  خواهم كه مولف و خواننده را از پاداش آن بهره مند گرداند         ياز خداوند م  

  .خداوند بزرگوار و بخشنده است
  .ه و اصحابه و من تبعهم باحسان آلينا محمد و علي نبي اهللا عليو صل

  نيميمحمد بن صالح العث                



٢ 

  ق.هـ  1416/رمضان/ 15                



٣ 

  مقدمه مولف

 كـه  جـدا   ي را سزد كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد؛ قرآنـ        يشكر و سپاس خداوند   
ش يو ستا .  و بدبخت، و حق از باطل است       ي حالل از حرام، سعادتمند از شق      يكننده  
 مـردم و    يش قرآن را بر همـه       ي سزاست كه در پرتو رحمت و لطف خو         را يخداوند

 گردانده يت قرار داده، و آن را رهنمودي هدايه يزگاران به طور خاص ما    ي پره يبرا
مـان و تقـوا و دانـش    ي اي كفر و گناهان و جهالت به سوياست كه مردم را از گمراه  

  . آورديرون ميب
 شبهات و شهوات گردانده است و به ي هايرمايخداوند قرآن را شفابخش دل ها از ب

ن قـرآن شـفابخش امـراض و        يهمچنـ .  گردد ين حاصل م  يقيله آن مدارج علم و      يوس
 يديـ شك و تردچ وجه در قرآن     يكه به ه   است و خداوند خبر داده       ي جسمان يدردها

 خود خجسته و با بركت نـازل كـرده     يست چون قرآن را در اخبار و اوامر و نواه         ين
. ز و مطالب واال هـست     ي شگفت انگ  ير و بركت و دانش  فراوان و رازها        يخكه در آن    

 كردن از آن است و يرويا و آخرت اقتدا به قرآن و پي در دنيپس سرچشمه هر بركت
  .  گذشته استيق كننده كتاب هايخداوند خبر داده كه قرآن تصد
 كنـد  يمـ  دهد حق اسـت و هـر آنچـه را كـه رد            ي م يو هرآنچه كه قرآن به آن گواه      

.  گذشـته و افـزون بـر آن  هاسـت           يمردود است، چون  قرآن مشتمل بـر كتـاب هـا           
 بِهِ اهللاُ منِ اتَّبع رِضَـوانَه ، سـبلَ          يهدِي« : خداوند متعال در مورد قرآن فرموده است      

لَمِ او هـستند بـه   ي خوشنودياي را كه جو يآن كتاب كسان  له  يخداوند به وس  « ،  » الس 
 كند و   ي م يي بهشت راهنما  يپس قرآن به سرا   » .دي نما يت م يان هدا  امن و ام   يراهها

 يش گـرفتن راه هـا     ي در پـ   ي دارد و مـردم را بـرا       يان مـ  يدن به بهشت را ب    يراه رس 
 رسـاند پـرده   ي رنج هـا مـ  ي كه انسان را به سرا    يد و از راه   ي نما يق م يبهشت تشو 

كِتَب أُحكِمـت  « : ديما فريخداوند در مورد قرآن م.  دارد يبرداشته و از آن برحذر م     
لَِت مِن لَّدن حكِ     يءا فُص ثُم ات آن استوار و محكـم     ي است كه آ   ين كتاب يا» « رٍيمٍ خَبِ يتُه

ات قرآن  يآ» .ن شده است  ييح و تب  يم و آگاه تشر   ي خداوند حك  يده، سپس از سو   يگرد
طـل و   قرار داده و با روشن كردن حـق و با       ي و استوار  يت روشن يرا خداوند در نها   

ح داده اسـت، چـون از       يان و توض  ي آن را ب   ي مختلف يت به صورت ها   ي و هدا  يگمراه
د راست و حـق و  ي گويده است و هرچه قرآن م يجانب خداوند فرزانه آگاه نازل گرد     
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 يان هـا  يـ  دهد و جز از ز     ي فرمان نم  يكوكاري و ن  يو قرآن جز به دادگر    . ن است يقي
  . كندي نمي نهيوي و دنينيد

 گسترده  يعنيده است و مجد     ينام» ديمج« قرآن سوگند خورده و آن را       و خدوند به    
و .  باشـند  يم قـرآن گـسترده و سـترگ مـ         يرا مفـاه  يبودن و بزرگ بودن اوصاف، ز     

 يبـا و كارهـا    ي و اخـالق ز    ي با آن علوم ا له     يعنيده  ينام» دو الذكر «خداوند قرآن را    
و . رديـ  گي انـدرز مـ   شود و هـركس كـه از خـدا بترسـد از آن      ي م يادآوريسته  يشا

ّلَكُم تَعقِلُون  يإِنَّا أَنزَلنَه قُرءانَّا عرَبِ   « : دي فرما يخداوند متعال م   ّع  كه مـا    يبه درست » ا لَ
پس خداوند قرآن را به زبان . ديم تا شما خرد ورزي نازل فرموده اي عربيآن را قرآن

نمـوده تـا در آن      م و بـه مـا امـر         يم و درك كنـ    ي نازل فرموده تا ما آن را بفهم       يعرب
دن در  يشيـ را اند يم، ز ي آن را استنباط نمائ    يم و علوم و دانش ها     يم و فكر كن   يشينديب

 ي علوم و اسرار به دست مـ       يله آن همه    ي است و به وس    ير و خوب  يد هر خ  يقرآن كل 
 كـه كتـاب     يخداوند. مي گذار يم و او را سپاس م     ي كن يش م يپس خداوند را ستا   . نديآ

 مـسلمان هـا   يو شفا و رحمـت و نـور و بركـت و مـژده بـرا              ت  ي هدا يه  يخود را ما  
 يم دانست كه هر فرد مكلـف بـرا        يم خواه ي مطالب مذكور را بدان    يوقت. گردانده است 
د تمام تالش خود را ياز دارد و بنده بايم قرآن و رهنمون شدن به آن نيشناخت مفاه

 ي را به آن ميدم كه آيله اين وسيك تري قرآن با نزديدن معان ي آموختن و فهم   يبرا
  .رساند مبذول دارد

 ي طـوالن  يرهاي تفس ي بر كتاب خداوند نگاشته اند برخ      يادي ز يرهاين تفس ي د يائمه  
 در پرداختن   ي خود از موضوع خارج شده اند و برخ        يشتر حجت ها  يهستند كه در ب   

 كلمات  ي كردن بعض  يده اند و فقط به حل و معن       ي ورز يبه موضوع مورد نظر كوتاه    
 هدف باشد و ين است كه معنيسته است اين باره شايوده اند و آنچه كه در ااكتفا نم

 آن  ياق كالم و آنچه كالم بـرا      يد به س  يپس با . دن به هدف  ي رس ي برا يله ا يكلمه وس 
و . رديصورت گ سه  يگر مقا ي د يين آن و همانند آن در جا      يآورده شده نگاه شود و ب     

، يي و روستايردم عالم و جاهل، شهر ميت همه ي هداين قرآن برايد دانست كه ايبا
 يره يامبر و سيات و دانستن حاالت پياق آيتامل در س. فرستاده و آورده شده است

 ي است كه در راستاين عامليات بزرگترياو و دوستان و دشمنانش در زمان نزول آ
بـه خـصوص اگـر      .  توان از آنها كمـك گرفـت       يات م يشناخت و فهم منظور و مراد آ      

ن يو هركس موفّق بـه چنـ      . مين اضافه كن  ي را به ا   يانستن انواع علوم عرب   شناخت و د  
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 آورد و ين كه بر فهم و تـدبر آن رو     ي ماند جز ا   ي نم ي باق ي بر و  يزي شود، چ  يمهم
ق منطـوق و    يـ ات بـه طر   يـ ن آن، و آنچه كـه آ      ي و لوازمات و مضام    يدر الفاظ و معان   

   .شه كنديد، فراوان اندي نمايمفهوم بر آن داللت م
د دانـست كـه پروردگـار از بنـده اش           يـ  تـالش كنـد با     ين مورد كـس   يپس هرگاه در ا   

 ي را به روييزهاي خود چيبزرگوارتر و بخشنده تر است و قطعا از علوم و دانش ها
و از آن جا كه خداوند بـر        . اوردي تواند به دست ب    ياو خواهد گشود كه او خودش نم      

م دوست ي مشغول شو- برحسب حالت خود - من و برادرانم منت گذرد كه به كتاب او
 طالبان حـق  يادداشت كنم تا براي كتاب خدا را     يداشتم آنچه در توان داشتم از معان      

 خواهند درك كنند و     ي كه م  ي كسان ي باشد برا  يله ا يز وس ين.  باشد يادآوري يه  يما
ترس ن رو از ياز ا. ش گرفته انديدن قرآن را در پي كه راه فهمي آناني باشد برايكمك

ن برود آن را نوشتم و ثبت كردم وهدف من فقـط            يادداشت ها از ب   ين  ين كه مبادا ا   يا
 كـردن كلمـات و الفـاظ        يو بـه حـل و معنـ       . ح مقصود و مراد قرآن بوده است      يتوض

 كـار   ي كـاف  ينه به انـدازه     ين زم يده مشغول نشده ام چون مفسران گذشته در ا        يچيپ
خداوند به آن ها پاداش فـراوان و  . ساخته اندنه برآورده ين زمياز در ايكرده اند و ن   

  .ك بدهدين
 طلبم كه آنچـه را كـه اراده   يم و از او مي نمايدم به خداوند است و بر او توكل م   يام

 به دست ي برايچون اگر خداوند آن را آسان نكند راه. م آسان بگرداندينموده ام برا
ش يـ دن بـه آرزو ي رسـ يرا بـ  يو اگر خداوند بنده را كمك نكنـد راهـ         ست  يآمدن آن ن  

  .ندارد
 خودش بگرداند و نفـع و سـود آن را           ين را خالصانه برا   ي خواهم كه ا   ياز خداوند م  

        . گمان او بخشنده بزرگوار استير كند، بيفراگ
  .رايما كثي محمد و آله و صحبه و سلم تسلياللهم صل عل      
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د ي رسيا كه به ذهنم م ه آنچه ر  ي هر آ  ين بوده كه درباره     ير ا ين تفس يروش من در ا   

ر آن  يك بار تفـس   ي دارند و تكرار شده اند به        يك معن ي كه   ياتير آ ياورم، و در تفس   يب
 تكرار شـده    يعني» يمثان«را به   ) قرآن(ن كتاب يبسنده نكرده ام چون خداوند متعال ا      

وصف كرده كه در آن اخبار، داستانها، احكام و هر آنچه را كـه نـافع باشـد بنـا بـه                      
ن ير مجـدد و مكـرر چنـ       ين جهت تفس  يبه هم . (  خود تكرار كرده است    يغه  حكمت بال 

را يـ ات امر فرموده است، ز    يو خداوند به تدبر در تمام آ      )  است ي ضرور ي، امر ياتيآ
 بـخ شـد و ظـاهر و بـاطن و تمـام شـئونات                ي م يار فزون يتدبر علم و معارف را بس     

  . كنديرا اصالح م) يزندگ(
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  ر سوره فاتحهيتفس

  .ه استيآ 7 و يمك
    به نام خداوند بخشنده مهربانالرحيم الرحمن اهللا  بسم
دمللّهِ الْح بالَمِينَ ران يـ  اسـت كـه پروردگـار جهان       يش مخصوص خداونـد   ي ستا الْع
  .است

  . بخشنده مهربان است الرَّحِيمِ الرَّحمـنِ
 .الدينِ صاحب روز جزا است يومِ مـلِكِ

اكإِي دبنَع وإِيتَعِينُ  تنها تو را م اكميي جوي مياريم و تنها از تو ي پرستينَس.  
  . فرماييالمستَقِيم  ما را به راه راست راهنما الصرَاطَ اهدِنَــــا
لَيهِم أَنعمت الَّذِينَ صِرَاطَ غضُوبِ غَيرِ عالم لَيهِم الَ عكه بر يالضَّالِّينَ  ، نه راه كسان و 

  . و نه راه گمراهانياآنها خشم گرفته 
را كلمـه   يـ  خداوند متعـال، ز    ي كنم با استعانت از تمام نامها      ي آغاز م  يعني» اهللا بسم«
  . شودي را شامل مين تمام اسماء حسنيمفرد و مضاف است، بنابرا» اسم«
ت كـه   يـ  خداوند و معبود است و از آنجا كـه خداونـد بـه صـفات الوه                يبه معن » اهللا« 

 الرحمن«.  باشد سزاوار است كه تنها او پرستش شودي مصفات كمال هستند متصف
ز وهر ي است كه هرچي عظمت و رحمت گسترده اي دارايدو  اسم كه او تعال» الرحيم

امبرانش يزگارش را كه از پيرد و خداوند بندگان پرهي گي را در بر م يموجود زنده ا  
ن يـ  شامل حـال ا    كران خدا يپس رحمت ب  .  سازد ي كنند، از آن برخوردار م     ي م يرويپ

  . از آن دارنديگران فقط بهره ايدسته از انسانها است و د
مـان بـه    ين امت بر آن اتفـاق دارنـد ا        يان ا يشواي كه سلف و پ    ي از قواعد  يكيبدان كه   

به طور مثال آنها معتقـد بودنـد   .  و احكام متعلق به صفات است  ياسماء و صفات اله   
ن همه بركات و نعمت يبنابرا. بان استبخشنده و مهر» ميرح«و » رحمان«كه خداوند 

ن يز چنـ  يـ  ن ير اسماء الهـ   يآنان در رابطه با سا    .  باشند ي از آثار رحمت او م     يها اثر 
 علـم اسـت و هـر        ي دانا و دارا   يبه معن » ميعل«مثال معتقد بودند كه     .  داشتند ياعتقاد

 يزيـ  چ  است و بر هـر     يي توانا ي كه دارا  يي خدا يعني» ريقد« داند، و    ي را كه م   يزيچ
  . داردييتوانا
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»دمكه از سرِ فضل يش خداوند به خاطر صفات كمال و افعالي ستايعنيحمد »للّهِ الْح 
 يش كامـل بـرا    يپـس سـتا   .  شود ي صادر م  ي از و  يا عدل و دادگر   ي و   يو بزرگوار 

ان، چـرا كـه خداونـد جهـان         يـ  پروردگار تمـام جهان    يعنيرب  » رب الْعالَمِينَ «. اوست
ار آنـان قـرار    يـ  را در اخت   ي فراوانـ  يده و نعمت ها   ي موجودات را آفر   ي و تمام  يهست

پس .  آنها ممكن نخواهد بودي برايداده است كه اگر آن را از دست بدهند بقا و دوام
 را كـه دارنـد از جانـب         يرا آنـان هـر نعمتـ      يـ  و پروردگار آنها است، ز     يخداوند مرب 
 به يكي دهد، يش را  پرورش ميده هايخداوند به دو صورت آفر.  استيخداوند تعال 

ن است كـه  يپرورش عام ا. ژهي به صورت خاص و و   يگرير و د  يصورت عام و  فراگ    
 منافعـشان كـه بقـا و    ي داده و آنها را به سويده و به آنها روز    يدگان را آفر  ياو آفر 

پـرورش خـاص    .  كرده است  ييت و راهنما  ي دارد، هدا  يا به آن بستگ   ياتشان به دن  يح
 ي كه به آنان عطـا مـ  ينيقيمان و ي باشد، خداوند با ا   ياء م ي پرورش اول  ز عبارت از  ين

 يمان را برا  ياورند، و ا  يمان ب ي دهد كه ا   يق م يكند آنها را پرورش داده و به آنها توف        
قت يحق.  كند يل است دور م   يان او و آنها حا    ي را كه م   ي گرداند و موانع   يآنها كامل م  

  : ت عبارت است ازين نوع تربيا
 و يز نمـودن از ارتكـاب هـر زشـت    ي و پرهيكير و ن يشدن به انجام دادنِ هر خ     موفق  

را يـ شروع شـده اسـت، ز   » رب«امبران با كلمه    ي پ يشتر دعاها ين خاطر ب  يبه هم . يبد
افتـه اسـت، پـس      يژه خداوند تحقـق     يت و ي آنان در چارچوب  ربوب     يهمه خواسته ها  

 ير امور و اعطايدن و تدبي خداوند در آفرگانه بودنيانگر يب» الْعالَمِينَ  رب« فرموده 
  . باشديان به او مي تمام جهانيازمندي او، و نيازي نينعمت ها، و ب

 متصف باشد، بـه  ي است كه به صفت ملك و پادشاه  يمالك كس » الدينِ   يومِ مـلِكِ« 
ردستانش هرطـور كـه    ي دهد و با ز    ي نموده و پاداش و سزا م      ين خاطر امر و نه    يهم

به » نيوم الدي«اضافه شده است و » نيد«به » ملك«هين آ يدر ا .  كند يهد رفتار م  بخوا
 يافت مي كه مردم پاداش اعمال خوب و بد خود را در يامت ا ست، روز   ي روز ق  يمعن

 ي، و افول پادشـاه    ي و عدل و حكمت خداوند     يقت پادشاه يرا در آن روز حق    يكنند، ز 
ا و  ي كه در آن روز پادشاهان و رعا       يي گردد، تا جا   ي خالئق روشن م   يدگان برا يآفر

 شوند و همه در برابر عظمت و شـكوه  ي برخوردار م ي مساو يهمه انسانها از حقوق   
د پاداش از او    ي برند؛ ام  يم فرود آورده و در انتظار مجازات او بسر م         ي سرِ تسل  ياله
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 جزا ان داشته كه مالك روزين خاطر خداوند بيبه هم. دارند و از عذاب او در هراسند
  .گر روزها استيامت و دياست وگرنه خداوند مالك روز ق

»اكإِي دبنَع اكتَعِينُ وإِيي مـ  ياريـ م و تنهـا از تـو        ي پرسـت  ي تنها تـو را مـ      يعني» نَس 
 ير مي آن از غي مذكور و نفيد حصر، و اثبات حكم برايرا تقدم معمول  مفيم، زييجو

و از تو . مي تابي بر مير تو روي از عبادت غم و ي پرست ي تنها تو را م    يعنيپس  . باشد
  . ميي جوي نميارير تو يده و از غي طلبياري

م عام بر خاص، و به خاطر اهتمام ياز باب تقد» استعانت« بر » عبادت« و مقدم كردن 
» عبـادت «.  باشـد  يدن به حق خداوند متعال و مقدم داشتن آن بر حـق بنـده مـ               يورز

 را كـه    ي و بـاطن   ي دارد و همه اعمـال و اقـوال ظـاهر          ريار جامع و فراگ   ي بس يمفهوم
 يز بـه معنـ  يـ ن» اسـتعانت «. رديـ  گي پسندد، در بر م  يخداوند آن را دوست دارد و م      

انها است، و يه كردن بر او به منظور جلب منافع و دفع زي جستن از خداوند و تكياري
  .ديل آين مهم نايا  تواند به يه بر خدا مينان داشته باشد كه با تكي اطمينكه آدميا

 و نجات يله كسب سعادت ابدي جستن از او، وسياري خدا و يانجام دادن عبادت برا
و عبـادت   .  نجات وجود نـدارد    ي برا ين دو راه، راه   يپس به جز ا   . ها است ياز همه بد  

و ) ص(امبريـ ره پ ي شود كه برگرفته از سـنّت و سـ         ي محسوب م  ي عبادت واقع  يزمان
 -  باشديژگين دو وي اي كه دارايپس هبر عمل.داوند باشد خيهدف از انجام آن رضا

 - ت خدا انجام شـود و مطـابق سـنت رسـول اكـرم باشـد               ي جلب رضا  يخالصانه برا 
نكه اسـتعانت   ي با ا  - و استعانت را پس از عبادت ذكر نمود       .  شود يعبادت محسوب م  

نـد   خداو ياريـ نكه بنـده درانجـام عبـادت بـه          ي به خاطر ا   -  از عبادت است   يز بخش ين
 تواند اوامر را انجـام دهـد و از          ي نكند، نم  ياريرا اگر خداوند او را      يازمند است، ز  ين

  .ز كندي پرهينواه
ت فرمـا تـا راه راسـت را         ي و هـدا   يي ما را راهنما   يعني» المستَقِيم الصرَاطَ اهدِنَــــا«
 راه.  رسـاند ي است كه انـسان را بـه خـدا و بهـشت مـ     يراه راست راه روشن   . ميابيب

. ت فرمايپس ما را به راه راست عنا. راست عبادت است از شناخت حق و عمل به آن
گـر  يدن از د  ي گردان ين اسالم و رو   ي تمسك به د   يعني راه راست    يت به سو  يپس هدا 

 و  يل علمـ  ي رهنمود شدن به همـه تفاصـ       ي راه راست به معن    يت به سو  يهدا. ن ها يد
  .ن استي ديعمل
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ن واجب است كه در     يبنابرا.  بنده است  ين دعا برا  يتردين و مف  ين دعا جامع تر   يپس ا 
ن راه يو ا. از داردين نين دعا خواند، چون بنده به اي از نماز خداوند را با ا    يهر ركعت 

لَيهِم أَنعمت الَّذِينَ صِرَاطَ« راست عبارت است از كه به آنها نعمت داده يراه كسان» ع 
  .  صالحانقان و شهدا ويامبران و صديل پي، از قبيا
لَيهِم المغضُوبِ غَيرِ« كه حـق را  يي، آنهاي كه بر آنها خشم گرفته ا ينه راه كسان  »  ع 

  . ان و امثال آنهايهوديشناختند و به آن عمل نكردند مانند 
 از حـق  ي و گمراهـ ي كه به سـبب نـادان  ييو نه راه گمراهان، همانها»  الضَّالِّينَ والَ« 
  .را و امثال آنهاگردان شدند، مانند نصايرو
چ سوره ي است كه هيميرنده مفاهيار مختصر است اما در بر گينكه بسين سوره با ايا
د سـه گانـه را در برگرفتـه    يـ ن سـوره توح يا.  قرآن را در بر ندارد   ي از سوره ها   يا

ت كـه بـه     يـ د الوه ي شود، و توح   يگرفته م » الْعالَمِينَ رب«ت كه از    يد ربوب ياست، توح 
» نَـستَعِينُ    وإِيـاك  نَعبـد  إِيـاك « و  » اهللا   «كتا اسـت از كلمـه       ي خداوند    پرستش يمعن

 باور داشتن به صفات كمـال  يد اسماء و صفات كه به معني شود، و توح  ياستنباط م 
ه و  يل و تشب  يبدون تعط ) ص(ز  يامبر ن يش ثابت نموده و پ    ي خو ياست كه خداوند برا   

و .  شودياستنباط م» الْحمد « ت كرده است، از واژه  پروردگار ثابيل آنها را برايتمث
افتن بـه   يت  يرا هدا ي شود، ز  يگرفت م » المستَقِيم   الصرَاطَ اهدِنَــــا« اثبات نبوت از    

و اثبـات روز جـزا و ثـواب و    . راه راست جز به كمك رسول و رسالت امكـان نـدارد      
 پـاداش   ين به معنـا   يرا د ي گردد، ز  ياط م استبن» الدينِ   يومِ مـلِكِ«  از   يعقاب اخرو 

  .عادالنه است
 است، يقينكه بنده فاعل حقيز اي كند، و ني را اثبات مين سوره قضا و قدر الهيز ايو ن

ن متـضمن   ين سوره همچن  يا.  ندارند ين اعتقاد يه كه چن  يه و جبر  يبه خالف پندار قدر   
» المستَقِيم  الصرَاطَ ــــااهدِنَ« ن مطلب از ي است و ايات اهل بدعت و گمراهيرد نظر

 شناخت حـق و عمـل كـردن بـه آن اسـت،              ير راه راست به معن    ي شود، ز  يافت م يدر
  . با آن مخالف استي كه هر بدعت گذار و گمراهيامر
د يـ  بايت و بنـدگ يـ متـضمن آن اسـت كـه عبود       » نَـستَعِينُ    وإِياك نَعبد إِياك« ز  يو ن 

پس سپاس . شان استعانت جست يرد و فقط از بارگاه ا     ي خدا صورت گ   يخالصانه برا 
  .ان استي را كه پروردگار جهانيخداوند

   فاتحهير سوره يان تفسيپا
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  ر سوره بقرهيتفس

  .ه استي آ286 و يمدن
  :1- 5ه يآ

لْمتَّقِينَ ، الف     هدى فِيهِ ريب الَ الْكِتَاب ذَلِك) 1(الم    اسـت كـه   ين كتـاب  يا. م  يم. الم  . لِّ
  .زگاران استي پرهيست و راهنماي در آن نيچ شكيه

 كـه بـه     يينفِقُـون ، آن كـسان      رزقْنَاهم ومِما الصالةَ ويقِيمونَ بِالْغَيبِ يؤْمِنُونَ الَّذِينَ
 يم مي داده اي دارند و از آنچه به آنها روزيجهان پنهان باور دارند و نماز را برپا م

  .بخشند
لَيك أُنزِلَ بِما نُونَيؤْمِ والَّذِينَ يوقِنُـونَ ، و آن      هـم  وبِـاآلخِرَةِ  قَبلِـك  مِـن  أُنـزِلَ  وما إِ
ش از تو فرو فرستاده ي كه به آنچه بر تو فرو فرستاده شده است و به آنچه پيكسان

  .ن دارنديقيامت يشده است باور داشته و به روز ق
لَـئِك لَى أُوى عدن هم هِمبر و لَــئِك أُو  ـمـونَ ، ا    هفْلِحاز جانـب    ين كـسان  ين چنـ  يـ الْم 

  .برخوردارند و آنها رستگارانند) ميعظ (يتيپروردگارشان از هدا
جزو حروف مقطعـه    » الم« .سخن گفته شد  » ميبسم اهللا الرحمن الرح   «ش تر درباره    يپ

بهتر است  از سوره ها آمده اند، ياما در مورد حروف مقطّعه كه در آغاز برخ       . است
 آن يان معـان يـ به ب) بدون در دست داشتن سند و مدرك شرع پسند      ( م و   يسكوت كن 

هوده نـازل نكـرده   ين حروف را ب   ين داشت كه خداوند ا    يقيد  ينكه با يم، ضمن ا  ينپرداز
  .مي داني ما آن را نمي در آن نهفته است ولياست، بلكه حكمت فراوان

»ذَلِك گسترده ي است و مشتمل بر دانشيقي حقي كتابن كتاب بزرگي ايعني»  الْكِتَاب 
 بهره بوده اند يندگان از آن بي گذشتگان و آي باشد كه كتاب هاي روشن ميقتيو حق

 شك مستلزم ضد آن است و يست، و نفي در آن نيچ شكي هيعني» فِيهِ  ريب الَ« پس .
ن را از    است كه شك و گما     ينيقين كتاب مشتمل بر علم      ي شك پس ا   يضد شك، و نف   

ش بكار رفت   ي به قصد مدح و ستا     يهرگاه نف « ك قاعده است كه     ين  يو ا .  برد ين م يب
 به مثابـه عـدم اسـت، و         يرا نف يز. ش كه همان كمال است، باشد     يد متضم ضد خو   يبا

  ». باشدي در آن نميچ مدحيعدم محض ه
 ين حاصـل نمـ  يقـ يز جـز بـا   يـ ت نين اسـت و هـدا  يقـ ياز آن جا كه قرآن مشتمل بـر       

لْمتَّقِينَ   هدى« : دد،فرمودگر  است كه در پرتو آن      يرتينش و بص  ي ب يت به معن  يهدا» لِّ
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ر و  يـ  پرخ يو راه ها  ) ميي جو يو از آن دور   (م  يص ده ي را تشخ  ي و سردرگم  يگمراه
را هـدف از    يـ و معمول را حذف كرد، ز     » هدى  « : و فرمود . ميريش بگ يمنفعت را در پ   

ن كتاب بندگان را يپس ا. ا و آخرتي دني است برايتينكه قرآن هدايآن عموم است و ا
ح را از خطـا   ي كند و صح   ي كرده و حق را از باطل جدا م        ييدر اصول و فروع راهنما    

ا و آخرت به سر ي كه آنان را در دنييش گرفتن راههاي در پي دهد و چگونگيز مييتم
  . كنديان مي رساند بيمنزل مقصود م

 و عـام فرمـوده اسـت       يو به طور كل   »  ِ للنّاَسِ  ي هد «: گر فرموده است  ي د ييو در جا  
 يگـر ي د ينجا و جاهـا   ياما در ا  .  كند ي م يير راهنما ي خ يقرآن عموم مردم را به سو     

لْمتَّقِينَ  هدى« : فرموده است   .زگاران استي پرهي راهنمايعني» لِّ
كـرده و  ت است اما بدبختان بـه آن توجـه ن  يه هداي همه مردم ما يرا ذات قرآن برا   يز

ن كتاب حجت را بر آنها اقامه كرده است اما آنها بـه             يا. رندي پذ ي را نم  يرهنموده اله 
 كـه   يزگـاران؛ همـان كـسان     ي پره يولـ . رنـد ي گ يسبب شـقاوت خـود از آن بهـره نمـ          

 ي است بدست آورده اند از آن بهره ميزگاريت را كه تقوا و پرهين سبب هدايبزرگتر
 و  ي كردن از دسـتورات الهـ      يروي عبارت است از پ    يزگاريقت تقوا و پره   يحق. رنديگ

 كــه انــسان را از يوه ايش گـرفتن راه و شــ يات و محرمــات، و در پــيــز از منهيـ پره
.  برنـد  يت بهـره را مـ     يـ ت شـده و از آن نها      يله قرآن هدا  ي و عذاب به وس    يناخشنود

ـ     يها الَّذِ يأَي« : دي فرما يخداوند متعال م   َّكُـم فُرقَانَـا     يه  نَ ءامنُوا إِن تَتَّقُوا اللَ  يا» جعـل لَ
حق از (ص يتشخ) قدرت( شما يد براياگر از خدا پروا دار! ديمان آورده اي كه ايكسان
نش يات آفـر  يـ  و آ  يات قرآن يزگاران هستند كه از آ    ين پره يپس ا .  دهد يقرار م ) باطل

  . برنديبهره م
زگاران از هر يپرهق، يت توفيان و هدايت بيهدا: ت بر دو نوع استيو از آن جا كه هدا

 شوند، اما يق محروم ميت توفيگران از هداي شوند، اما ديت برخوردار ميدو نوع هدا
ان و روشـن  يـ ت بي مانند، و مسلّم اسـت كـه هـدا   يق محروم ميت توف يگران از هدا  يد

  .ستي و كامل نيقي حقيتيق، هدايت توفي از هدايشدن راه بدون برخوردار
 آنان پرداخـت،  ي و ظاهريد و  اعمال باطنين و عقازگارايان اوصاف پره يسپس به ب  

 يؤْمِنُـونَ  الَّـذِينَ « : ن فرمـود  يبنابرا. هاستيژگين و ي ا ي متضمن تمام  يزگاريرا پره يز
امبران يق كامل آنچه پي تصديعنيمان يا. ب باور دارندي كه به جهان غييآنها» بِالْغَيبِ

بـاور بـه    . ضا و جـوارح اسـت     اد اعـ  يـ  كـه متـضمن انق     يقياز آن خبر داده اند، تـصد      
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 گردد، يرا با آن مسلمان از كافر جدا نم    يست، ز ياد مهم ن  يمحسوسات و مشهودات ز   
ده و مشاهده نكـرده     ي پنهان است كه ما آن را ند       يايبلكه آنچه مهم  است باور به دن       

 اسـت   يمانين ا يپس چن . ميمان دار يامبرش به آن ا   يل خبر دادن خدا و پ     يم اما به دل   يا
. امبرانش اسـت  يـ ق محـض خـدا و پ      يرا تـصد  يـ د، ز ي نما يما را از كافر جدا م     كه مسل 
 يمـان مـ   ين فرد مومن به تمام آنچه كه خدا و رسولش از آن خبـر داده انـد ا                 يبنابرا

ده و  يا آن را مشاهده نكرده باشد، خواه آن را فهميآورد خواه آن را مشاهده كرده و 
به خالف  . افته باشد يو عقلش به آن راه ن     ده  يا آن را نفهم   يعقلش آن را درك كرده و       

را عقـل قاصـر آنـان بـه آن     يـ  كنند، زيب م ي را تكذ  يبي كه امور غ   يق ها و كسان   يزند
جه عقلشان يب كرده در نتين آنچه را كه بدان علم ندارند تكذيبنابرا.  آورد يمان نميا

 يرهنمود الهند و به ي نمايق ميتصد) قت رايحق( كه  يتباه شده است، اما عقل مومنان     
  .زه استيا و پاكيشه پويافته اند هميراه 

نده، و احوال ي گذشته  و آيات و ناشناخته هايبيمان به تمام غيب شامل ايمان به غيا
ن مـورد از آن     يـ امبران در ا  يـ ت آن، و آنچه پ    يفيامت و حقائق اوصاف خداوند و ك      يق

  . شوديخبر داده اند، م
ت آن يفين باور دارند گرچه كيقيه صورت قطع و ن مومنان به صفات خداوند بيبنابرا

  .را درك نكنند
 يا آن را به جا مـ      ي دهند،   ينماز را انجام م   : نگفت» الصالةَ ويقِيمونَ« : سپس فرمود 

 يعنيست، پس برپا داشتن نماز      ي ن ي كاف يرا خواندن نماز به صورت ظاهر     يآورند، ز 
 حـضور قلـب در      ياقامه نماز به معن   و  . ط آن يكامل گرداندن اركان و واجبات و شرا      

 دهـد تامـل     يد و انجام م   ي گو ينكه نمازگزار در آنچه م    ي ا يعنياقامه نماز   . نماز است 
 عـنِ   يإِنَّ الَّصلوةَ تَنه  « : است كه خداوند در مورد آن فرموده است        ين نماز يو ا . كند

ن يو چن .  دارد يز م  ها و منكرات با    ياز زشت )  را يآدم(همان نماز   » الفَحشاءِ والمنُكِر 
پس بنده فقـط ثـواب آن بخـش از     .  است كه ثواب و پاداش بر آن مترتب است         ينماز

  . آورديده و با حضور قلب انجام داده است بدست مينماز را كه فهم
 فـرض و نافلـه   يشامل نمازها) نجا به آن اشاره شده است      يكه در ا  » صالة«و واژه   

  . باشديم
 يم مـ  يـ  داده ا  يو از آنچه كـه بـه آنهـا روز         » ينفِقُون قْنَاهمرز ومِما« : سپس فرمود 

ن نفقـه همـسران،     ي واجب مانند زكات، تام    يه متضمن نفقه ها   ين بخش از آ   يا. بخشند
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ر يگر موارد خي مستحب و ديز شامل نفقه هايشاوندان، بردگان و امثال آنها، و نيخو
  .و احسان است

 و  يكير و ن  ي خ يرا راهها ي شود نام نبرده است، ز     د بر آنها انفاق   ي را كه با   ياما كسان 
ن ي است كه انسان از ايو نفقه دادن عبادت.  شود  فراواننديكيد با آنها ني كه بايكسان
د، ي نمايض داللت ميرا كه بر تبع) مِن(و واژه . دي نمايك ميق خود را به خدا نزديطر

 از اموالـشان را نخواسـته       يآورد تا آنها را آگاه كند كه خداوند به جز قـسمت انـدك             
 يني رساند و بر آنها سـنگ   ي به آنها نم   يانين بخش از مال و ثروت ز      ياست، و انفاق ا   

 برنـد و  يامت بهـره مـ  ي كند بلكه آنها با انفاق آن قسمت از اموال خود در روز ق    ينم
  . شونديا از آن بهره مند ميبرادرانشان  در دن

 يي كه در دست شما است با قـدرت و توانـا         ييل ها انگر آن است ما   يب» رزقْنَاهم  « و  
 داشته است، پس ي خداوند است كه به شما ارزانيامده است بلكه روزيشما بدست ن  

 از بندگانش ياري را به شما داده و شما را بر بسياديهمان طور كه خداوند نعمات ز
 برخـوردار   كـه از آن يي از نعمت هـا يد با انفاق قسمت  يز با ي داده است، شما ن    يبرتر
  .دي كنير و محتاج خود همدرديد و با برادران فقيد شكر او را بجا آوريهست

ن يـ ن امـر ا   يـ خداوند بارها در قرآن نماز و زكات را در كنار هم آورده است، علـت ا               
 خداوند است و زكات و انفـاق متـضمن احـسان            ياست كه نماز متضمن اخالص برا     

  . با بندگانش استيكيون
 بهره مند كردن ي معبود و تالش براي بنده اخالص برايو خوشبختو نشانه سعادت 

 او از اخـالص و      يخلق است، همان گونه كـه نـشان شـقاوت بنـده، عـدم برخـوردار               
  . استيكوكارين

لَيك  أُنزِلَ بِما يؤْمِنُونَ والَّذِينَ« : سپس فرمود  كه به آنچه بر تو نازل يو آن كسان» إِ
و أَنـزَلَ   « : دي فرما ين قرآن و سنت است، خداوند متعال م       مان دارند و آ   يشده است ا  

خداوند بر تو كتاب و حكمت را نازل فرموده ! امبري پيو ا» ك الكِتَب والحِكمةياللَّه علَ
  .است

ن آنچـه   ي آورند و ب   يمان م يآورده است ا  ) ص(امبر  يزگاران به تمام آنچه پ    يپس پره 
اورنـد و  يمـان ب ي اي كـه بـه بعـض   ي، به گونه ا گذارنديبر او نازل شده است فرق نم    

 يند، همانطور كه بعـض يل نمايامبرش تاو يا برخالف منظور خدا و پ     ي را انكار    يبعض
 كنند، كه يل مي را كه باب طبع آنها نباشد تاوي كنند و نصوصين مياز اهل بدعت چن
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 يق مي آن نصوص است، هرچند كه ظاهر آن را تصديق نكردن معانيحاصل آن تصد
و بـه آنچـه   »  قَبلِك   مِن أُنزِلَ وما« .  ندارند يقيمان و باور حق   ين به آن ا   يبنابرا. كنند

مان به همه كتاب    يه متضمن ا  ين بخش از آ   يا. مان دارند يش از تو نازل شده است ا      يپ
ات يامبران و محتويمان به پي گذشته متضمن ايمان به كتاب هاي گذشته است و ايها

است كـه   ن  ي مومن يژگين و يو ا . ل و زبور  يژه تورات و انج   يشد، به و   با يآن كتابها م  
  .ستنديل ني قايك از آنها فرقيچ ين هيمان دارندو بيامبران ايبه همه پ

 يعنـ يآخـرت  . ن دارنـد يقـ يامـت  يو به روز ق  » يوقِنُونَ   هم وبِاآلخِرَةِ« : سپس فرمود 
كـه  » بيـ غ«ص بعـد از واژه  نكه روز آخرت را بطور خا    يو علت ا  .  پس از مرگ   يايدن

مان بـه روز    ين است كه ا   يرد، ذكر نمود ا   ي گ ي را در بر م    يبيعام است و همه امور غ     
جاد هول ير و اي رغبت در امور خين عامل برايمان، و بزرگتري از اركان ا يكيآخرت  

ابـد و  ي ي بـه آن راه نمـ  يچ شـك ي كه هي شناختيعني» نيقي«.  استيو هراس در آدم  
  .گردد يموجب عمل م

 »  لَـئِك لَى« ده موصوف هستند،    ين صفات پسند  ي كه به ا   يي آنها يعني» أُوى عدن هم 
  هِمببزرگ، چون نكره    يتي بر هدا  يعني.  هستند يتياز جانب پروردگارشان بر هدا    » ر 

 ي مـذكور مـ  ي بزرگتر از متصف بودن به صـفت هـا  يتيو چه هدا. م استي تعظ يبرا
 كـه  يتيا جـز هـدا  يو آ! ح و اعمال درست است؟    يده صح ي عق باشد كه متضمن داشتن   

:  توان گفتيبطور مسلّم م!  وجود دارد؟يگري ديقيت حقيآنان از آن برخوردارند هدا
  . استين باشد گمراهير از اينه، و هر چه غ

 از  يان گمراهـ  ي ب يو برا . دي نما ي داللت م  ينجا بر استعال و بلند    يدر ا » يعلَ« كلمه  و  
 از ما يكي» نِي ضَلَلِ مبي أَو فِي هديكُم لَعلَيو إِنَّا أَو إِ« : استفاده كرده است»يف«كلمه 
ت در يرا صاحب هدايز.  بردي به سر مي آشكاري در گمراهيگريت است و ديبر هدا
  . شوديل مي فرو رفته و ذلي در گمراهيرد و صاحب گمراهي گي واال قرار ميمرتبه ا

افتن ي به مطلوب و نجات يابي دستيعنيفالح » الْمفْلِحون هم ـئِكوأُولَ« : سپس فرمود
ن گـروه را اهـل      يخداوند متعال منحصرا ا   .  گردد ياز آنچه كه سبب ترس و هراس م       

ش ي به جز در پ    ي، راه يدن به رستگار  ي رس يرا برا يده است، ز  ي نام يفالح و رستگار  
 ي مـ يان منتهـ يـ  و هالكـت و ز يگر راهها بـه بـدخت  يگرفتن راه آنان وجود ندارد و د 

 يان كرد، صفات كافراني را بيقين جهت پس از آنكه اوصاف مومنان حقيگردد، به هم
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ان داشـت و    يـ  ورزنـد ب   يامبر مخالفـت مـ    يـ  سازند بـا پ    يرا كه كفر خود را آشكار م      
  :فرمود

  6- 7ه يآ
لَيهِم سواء كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ ع متَهأَأَنذَر أَم لَم مهؤْمِنُونَ ، همانا كسان الَ تُنذِركفر  كه يي

مان ي، ايم ندهي و چه آنها را ب     يكسان است، چه آنها را بترسان     يشان  يده اند برا  يورز
  . آورندينم

خَتَم لَى اللّهع لَى قُلُوبِهمعو عِهِمملَى سعو  ارِهِمـصةٌ  أَبغِـشَاو  ـملَه و  ـذَابعظِـيم ،    ع
 است و يشان پرده ايشان مهر زده است، و بر چشم هايل ها و گوش هاخداوند بر د

  . بزرگ استي آنها عذابيبرا
ده و به كفر متصف شده و رنگ كفر ي كه كفر ورزي دهد كسانيخداوند متعال خبر م  

 آنهـا را از كفـر بـاز         يچ مانع يل به صفت آنها شده است، ه      يبه خود گرفته و كفر تبد     
 يد نخواهد بود و آنها به كفـر خـود ادامـه مـ             ي آنها مف  ي برا يچ بنده ا  يه دارد و    ينم

 يمـان نمـ  ي، چـرا كـه ا  يم ندهيا بي يم دهيكسان است آنها را ب    ي آنها   يپس برا . دهند
 از آن،   يا انكـار بعـض    يـ آورده است و    ) ص(امبري انكار تمام آنچه پ    يعنيكفر  . آورند

، جـز آنكـه برآنـان     نـدارد ي كافران سـود   ين برا ي د ي به سو  يپس دعوت و فراخوان   
 كند يمان آوردنشان قطع ميرا به ا) ص(امبر يد پيه طمع و امين آيا. اتمام حجت شود

مـان  ي شود كه به حـال آنهـا تاسـف نخـورد و در حـسرت  ا               يادآور م يشان  يو به  ا   
  .اندازدياوردن آنها خود را به رنج و مشقّت نين

 ي دارد و مـ    يآوردن بـاز مـ    مـان   ي را ذكر كرده اسـت كـه آنهـا را از ا            يسپس موانع 
شان مهر ي بر دل هاي خداوند طوريعني» سمعِهِم  وعلَى قُلُوبِهم علَى اللّه تَم َ«: ديفرما

 رسـاند درك    ين آنچه را كه به آنها سود م       يابد، بنابرا ي يمان به آن راه نم    يزده كه ا  
  .  شنونديد است نميشان مفي كنند و آنچه را كه براينم
شان قرار دارد كه آنها ي بر چشم هاي پرده و پوششيعني» غِشَاوةٌ  أَبصارِهِم وعلَى« 

 شـناخت و  يو راههـا  .  كننـد  ي رساند منع م   يده م يرا از مشاهده آنچه كه بر آنان فا       
د يـ ست و اميـ ت آنهـا ن ي به هـدا يدي شود، پس طمع و امي آنها بسته م  ي به رو  يخوب
 پـس از  – و مخالفتشان ينه توز يو انكار و ك    رود و به سبب كفر       ي از آنان نم   يريخ

 آنها بـسته شـده اسـت؛      يمان به رو  ي ا ي دروازه ها  - شان آشكار گشت  يآنكه حق برا  
ومِنُوا بِـهِ   يونُقَلِّب أَفئِدتَهم وأَبصرَهم كَما لَم      « :دي فرما يهمانطور كه خداوند متعال م    
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مان ين بار به آن ايم چنانكه نخستيدان گريشان را بر ميو دل ها و چشم ها» أَولَ مرَّة
  .ا استين دني اين سزايو ا. اورندين

لَهم« : دي فرما يان كرده و م   يا را ب  ي آن دن  يسپس سزا  و ذَابع   آنـان   يو برا » عظِيم 
  .شه بر آنها خواهد بودي خداوند جبار است كه همواره و هميعذاب جهنم و ناخشنود

  :دي فرمايا مسلمان و در باطن كافرند، م كه ظاهريف منافقانيسپس در تعر
   8- 10ه يآ

ان مـردم   يـ بِمـؤْمِنِينَ ، و از م      هم وما اآلخِرِ وبِالْيومِ بِاللّهِ آمنَّا يقُولُ من النَّاسِ ومِنَ
امـا آنهـا    » ميـ مـان آورده ا   يامـت ا  يما به خدا و روز ق     « : ندي گو ي كه م  يهستند كسان 

  . ستنديمومن ن
نـان خـدا و     ييـشْعرُون ، ا    ومـا  أَنفُسهم إِالَّ يخْدعونَ وما آمنُوا والَّذِينَ اللّه يخَادِعونَ

 دهنـد مگـر   يب نميقت آنها فري دهند و در حقيب ميمان آورده اند فري را كه ا   يكسان
  . فهمندي نميخودشان را ول

لَهـم  مرَضاً اللّه فَزَادهم مرَض قُلُوبِهِم فِي ـ  و عذَاب  ـا  أَلِـيمون، در دل     كَـانُوا  بِمكْـذِبي
 آنهـا بـه     ي گردانـد و بـرا     ي آنان را افزون م    يماري است و خداوند ب    يماريشان ب يها

  . دردناك استي گفتند عذابي كه ميسبب دروغ
ن يـ  در درون، و ا    ير و پنهـان داشـتن شـر و بـد          ي ظهار نمودن خ   يعنيبدان كه نفاق    

) ص(امبر ي آن است كه پينفاق عمل.  شودي ميفاق عمل و نيدتيف شامل نفاق عقيتعر
إذا حدث كَذَب، و إِذا وعد أخلَـف، وإذا ائـتُمِنَ           : ةُ المنَافِقِ ثَالثُ  يآ« : ان داشته است    يب

 سـخن  يز اسـت، وقتـ  ي نشان منافق سه چ   يعني. »إذَا خَاصم فَجرَ  « ةٍي رِوا يو فَ » خَانَ
 بـدو سـپرده     يده دهد، خالف وعده  كند، و چون امانت        د، و هرگاه وع   يد دروغ گو  يگو

  .انت كنديشود در آن خ
ــيو در روا ــده اســت ي ديت ــر آم ــ  : گ ــد فحاش ــشاجره كن ــاه مخاصــمه و م  و يو هرگ
 ي كند نفـاق   يره اسالم خارج م   ي كه انسان را از دا     يدتيو اما نفاق عق   .  كند ييناسزاگو

ف نمـوده  يگـر بـدان توصـ   ي دين سوره و در جاهـا ياست كه خداوند منافقان را در ا      
نـه وجـود نداشـت، امـا پـس از           ياز مكه بـه مد    ) ص(امبر  ينفاق قبل از هجرت پ    . است

روز گردانـد و بـه آنهـا    يـ وست و خداوند مومنان را پ    يهجرت كه جنگ بدر به وقوع پ      
 از  ين بعض يبنابرا. ل گشتند ينه مسلمان نشده بودند ذل    ي كه در مد   يقدرت داد،  كسان   
 حفظ جان و اموال خود تظاهر به اسالم    ي و برا  يب كار يبه خاطر فر  آنها از ترس و     
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ا يـ  دادنـد كـه گو     ين گونه نـشان مـ     ين بودند و ا   يمسلمان  يآنها در م  ن  يبنابرا. كردند
ن ي از الطاف خداوند بر مومنان ايكيو . قت مسلمان نبودنديمسلمان هستند اما در حق

 آنهـا را بـر شـمرد تـا          يهـا يژگيشان روشـن كـرد و و      يبود كه حاالت منافقان را برا     
ده و خـود  ي گزيشان دوري از فسادهاياريز از بسيب آنها را نخورند و ن  يمومنان فر 

ـ       ي« : دي فرما يخداوند متعال م  . را كنار بكشند   لَ نَفقُـونَ أَن تُنَـزَّلَ عالم ةُ   يحذَرـورهِم س
ّئُهم بِما فِ درباره آنها نازل شود و آنها  ي ترسند كه سوره ايمنافقان م»  قُلُوبِهِميتُنَبِ

ف كـرد و    يپس خداوند آنان را به نفـاق توصـ        . را از آنچه در دلشان هست خبر دهد       
پس آنان با » بِمؤْمِنِينَ هم وما اآلخِرِ وبِالْيومِ بِاللّهِ آمنَّا يقُولُ من النَّاسِ ومِنَ« :فرمود

ب ين خداونـد آنهـا را تكـذ   يابرابنـ . ستيـ شان نيند كه در دلهاي گوي مييزهايزبان، چ 
 آن است كـه بـر زبـان و قلـب            يقيمان حق يرا ا يز» بِمؤْمِنِينَ هم وما« : نمود و فرمود  

 يعنيب دادن   يفر. ب دادن خدا و بندگان مومنش است      ين كار آنان فر   ي شود و ا   يجار
د تا بـه هـدف   ي را اظهار كند و خالف آن را در درونش پنهان نما         يزينكه شخص چ  يا

 اسـت،   يبيز عج ين چ يوه را با خدا و بندگانش بازگشت و ا        ين ش يمنافقان ا .  برسد ش
 ي بـه و   يا ضرر يبش سود   ينكه  فر  يا ا يابد و   ي يا به هدفش دست م    يب كار   يرا فر يز
 كه آنها يبيبشان به خودشان بازگشت و انگار مكر و  فري رساند، اما منافقان فرينم

را يـ  كرده بودنـد، ز    يشتن طراح ي نمودن خو   هالك كردن و متضرر    يانجام دادند برا  
 بـه بنـدگان   يسه آنها ضرريند و مكر و دسي بي نمياني آنها زيب كاريخداوند از فر  

  .  رسانديمومن خداوند نم
ن كـار در امـان   يـ مان تظاهر كنند و جان و اموال آنهـا بـا ا  ين اگر منافقان به ا    يبنابرا

 گـردد و  يت مكر آنها به خودشان باز ميرا در نهاينند، زي ب ي نم يانيبماند، مومنان ز  
ن ي مسلم يروزي گردند و به خاطر قدرت و پ       يا خوار و رسوا م    ين كار در دن   يبر اثر ا  
 يدي شوند، سپس در آخرت عذاب دردناك و شد  ي مبتال م  يمي جانكاه و دا   يبه اندوه 

و به سبب دروغ و كفر و فسادشان در انتظار آنان خواهد بود، اما از بس كـه نـادان          
  . فهمندين را نمياحمقند ا

 شك و شـبهه و نفـاق اسـت،     يماري، ب »مرض«منظور از   » مرَض قُلُوبِهِم فِي« ه  يدر آ 
 كنـد،   ي شود و آن را از سالمت و اعتدال خارج م          ي بر قلب عارض م    يماريرا دو ب  يز
پس كفر و نفاق و شك و بـدعت    .  شهوات است  يماري ب يگري شبهات و د   يماري ب يكي

 هـا و گناهـان و       ي شبهات هستند، و زنا و دوست داشـتن زشـت          يماريز ب  ا يقيمصاد
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همان طور كه خداوند متعال .  باشندي شهوات ميماري از بير مجموعه ايانجام آن ز 
 است طمع يماريپس آن كس كه در دلش ب»  قَلبِهِ مرَضي فِيطمع الَّذِيفَ« : دي فرمايم
 جان  يمارين دو ب  ي است كه از ا    يته كس افيد و آن شهوت زنا است، و نجات         ي نما يم

د و در لباس يااليمان حاصل كند و نفس خود را به گناه نين و ايقيسالم به در برَد و   
  .دياسايت و سالمت بيعا ف

»  مرَضاً اللّه فَزَادهم مرَض قُلُوبِهِم فِي« : دي فرمايخداوند متعال  در مورد منافقان م
 كه در گذشته مرتكب ينكه خداوند به سبب گناهانيان است و اانگر گناهكاريه بين آيا

.  دارد ي را در پـ    ي گرداند كه عـذاب اخـرو      ي م يگريشده اند آنها را مرتكب گناهان د      
َدتَهم وأَبصرَهم كَما لَم « : دي فرمايخداوند متعال م لِّب أَفئِ و » ومِنُوا بِهِ أَوّلَ مرَّةيو نُقَ

مـان  يم آن گونـه كـه در ابتـدا بـه آن ا    ي كنـ يا دگرگـون مـ   شان ر يـ دل ها و چـشم ها     
  .اوردندين

لَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُـوبهم     « : دي فرما يو خداوند متعال م    و چـون منحـرف شـدند       » فَ
ـ  يوأَما الَّذ « : دي فرما يو م . شان را منحرف نمود   يخداوند دل ها    قُلُـوبِهم مـرَض     ينَ فِ

 است خداوند بـر  يديشان پلي كه در دل ها    يو آن كسان  »  رِجسِهِم يلَفَزَادتهم رِجسا إِ  
 مرتكـب گنـاه     يت آن است كه بدنبال آن آدمـ       ي معص يپس سزا . دي افزا يشان م يديپل
.  كـردن پـس از آن اسـت        يكي، ن يكي ن ي از پاداش ها   يكي شود، همان طور كه      يگريد

 را كـه    يو خداوند كـسان   » يهتَدوا هد نَ اَ يد اللَّه الَّذِ  يزِيو  « : دي فرما يخداوند متعال م  
  .دي نماي مييشتر راهنمايافته اند بيراه 

  :11- 12ه يآ
 كه بـه آنهـا      يمصلِحونَ، و هنگام   نَحنُ إِنَّما قَالُواْ األَرضِ فِي تُفْسِدواْ الَ لَهم قِيلَ وإِذَا

  .»ميهمانا ما اصالح گر هست« : نديد، گوين فساد نكنيگفته شود در زم
 ي نمـ  ينه آنان فـساد كنندگاننـد ولـ       ييشْعرُونَ، هر آ   الَّ ولَـكِن الْمفْسِدونَ هم إِنَّهم أَال

  .فهمند
ن كه همان كفر و گنـاه و آشـكار كـردن           ي در زم  يزي هرگاه منافقان از فساد انگ     يعني

: ندي گو ي شوند، م  ي كردن با كفار است، نه     يش دشمنانشان و دوست   يراز مومنان برا  
 كنند و اعالم ين فساد ميم، پس آنها در زميما اصالحگر هست» مصلِحونَ نَحنُ  إِنَّما«
ق يق حقاين طريست بلكه اصالح است، آنان به اي نيزي دارند كه كارشان فساد انگيم

مسلما گناه آنـان  .  پندارند يند و آن را حق م     ي گرا يند و به باطل م    ي نما يرا وارونه م  
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ت بـودن   يـ  شـود و بـه جنا      ي مـ  يتي است كه مرتكب جنـا     يناه كس ار بزرگتر از گ   يبس
 شود و بـه حرمـت آن بـاور        ي م ي كه مرتكب گناه   يرا كس ي كند، ز  يكارش اعتراف م  

« : ندي گوياما منافقان كه م.  رود كه برگردديد ميك تر است و اميت نزديدارد، به عاف
 ي مـ يحينند و به صورت تلـو  دا يمنحصرا خود را اصالحگر م    » مصلِحونَ نَحنُ إِنَّما
 ي آنها را رد كـرده و مـ  ين جهت خداوند ادعايستند، بهميمومنان اصالح گر ن  : نديگو

 به يست كه كس  ي بزرگتر از آن ن    يچ فساد يرا ه يز»  الْمفْسِدونَ هم إِنَّهم أَال« : ديفرما
ب دهد ي فر كفر ورزد و مردم را از راه خدا باز دارد و خدا و دوستانش را         يات اله يآ

. ن گمان برد كه اصالحگر استي كند، با وجود ا    يامبرش دوست يو با دشمنان خدا و پ     
 ندارند كه به آنان سود برساند، ياما آنها علم! ن وجود دارد؟ي بزرگتر از ايا فساديآ

 بر آنها اقامـه شـده       يده است كه حجت اله    ي رس يگرچه شناخت و دانش آنان به حد      
  . رساندي نميچ سودياخت به آنها هن دانش و شنياست، اما ا

 دانه يت حتين است كه گناه و معصين محسوب شده اينكه گناه سبب فساد زميعلت ا
  . گرداندي ميز دچار  تباهياهان را نيوه ها و درختان و گيها و م

مـان بـه او، آن را آبـاد         يله طاعـت خداونـد و ا      ين است كه بـه وسـ      يا» نياصالح زم « 
ن اسكان يده و در زمي بس واال مخلوقات را آفر يبه خاطر هدف  خداوند متعال   . ساخت

 نموده است تـا بـه طاعـت و عبـادت            ي فراوان را به آنها ارزان     ي ها يداده است، روز  
رد، ي خالف آن چه ذكـر شـد صـورت پـذ    ين عمليخداوند بپردازند، پس هرگاه در زم 

  . خواهد شديب و فاصله گرفتن از آن هدف تلقيفساد، تخر
  13 يه يآ

 السفَهاء هم إِنَّهم أَال السفَهاء آمنَ كَما أَنُؤْمِنُ قَالُواْ النَّاس آمنَ كَما آمِنُواْ لَهم قِيلَ وإِذَا
د همـان گونـه كـه       يـ اوريمان ب يا« :  كه به آنها گفته شود     ييعلَمونَ، و هنگام   الَّ ولَـكِن
مـان  ي خـردان ا يم همان گونـه كـه بـ   يآورمان يا ايآ« : ندي، گو »مان آورده اند  يمردم ا 

  . دانندي نمي خردانند وليشان بيهان، ا» !آورده اند؟
مـان  يد، همانگونـه كـه تـوده مـردم ا        يـ اوريمان ب يا:  هرگاه به منافقان گفته شود     يعني

مان آوردن با قلب و زبان      يد، و آن ا   ياوريمان ب يا) ص( مانند اصحاب  يعنيآورده اند،   
م؟ ياوريـ مـان ب  ي خـردان ا   يا ماننـد بـ    يآ: ندي گو ي باطل خود م   است، منافقان به گمان   

 اصـحاب آنهـا را      ي خـرد  ي كردند كه ب   يرا آنها ادعا م   يز. بود) ص(هدفشان اصحاب 
نـد و بـا كفـار    ياورند و خانه و كاشانه خـود را تـرك گو   يمان ب يوادار كرده است تا ا    



٢١ 

ن آنهـا را بـه   ي، بنابرادي نماين را اقتضا مي ورزند، و عقل نزد منافقان خالق ا يدشمن
ن نكته اشاره كنند كـه     ي خواستند به ا   ي م ي متهم كردند، و به صورت ضمن      ي خرد يب

  .آنها عاقالن و صاحبان درك و  فهم هستند
را بر ي خردانند زيقت خودشان بيخداوند سخن آنها را رد نمود و خبر داد كه در حق           

 باشد كـه بـه   يزي چي در پ آن است كه انسان منافع خود را نشناسد و يقي حق يخرد
 كنـد و كـامال بـر آنهـا          ي بر آنان صـدق مـ      يژگين و يو ا . ب برساند ي ضرر و آس   يو

ت آن اسـت كـه انـسان منـافع خـود را             يـ همانگونـه كـه عقـل و درا       .  باشد يمنطبق م 
 رساند ي دفع آنچه كه به او ضرر ميد و براي به آن تالش نمايابي دستيبشناسد، برا
 باشـد، پـس   يدر اصحاب رسول خدا و مومنان موجـود مـ   ن صفت   يو ا . كوشش كند 

 خوب، و در دست داشتن ي هايژگي از اوصاف و ويآنچه كه اعتبار دارد برخوردار    
  . صرف و سخنان گزافيل و برهان است نه ادعاهايدال
  14- 15 يه يآ

اْ وإِذَا آمنَّا قَالُواْ آمنُواْ الَّذِينَ لَقُواْ وإِذَا لَو  نَحـنُ  إِنَّمـا  معكْم إِنَّا قَالُواْ ينِهِمشَياطِ إِلَى خَ
مـا  « : نـد ي گويمان آورده اند روبرو شـوند، مـ      ي كه ا  يمستَهزِؤُونَ، و هرگاه با كسان    

ما با شـما  « : ندي گوينند، مي خود خلوت گز  يطان ها ي، و چون با ش    »ميمان آورده ا  يا
  .»مي گمان ما مسخره كنندگان هستيم، بيهست
اللّه سيزِىءتَه بِهِم مهدميفِي و انِهِمونَ ، خداوند آنان را مسخره م       طُغْيهمعد ي نما يي

  . كند تا در فسق و فجور سرگردان بمانندي آنها را افزوده و آنها را رها ميو سركش
مان نداشتند، ي آوردند و در دل به آن اي است كه آنها به زبان مين از جمله سخنانيا
 كردند كه بر راه آنها قرار دارند و ي شدند اظهار مي آنها با مومنان جمع ميترا وقيز

 بزرگان و سران شرور خود به خلوت يعنيطان ها ي كه با شيبا آنها هستند، و هنگام
 خـود مومنـان را   يم امـا بـا گفتـه هـا    يقت با شما هستيما در حق :  گفتند ينشستند، م 
 آنان، و مكر بد جز دامن صاحبش        ي ظاهر  و ين است حالت باطن   يا. مي كن يمسخره م 

  .رديرا نگ
ن يـ و ا » يعمهـونَ  طُغْيانِهِم فِي ويمدهم بِهِم يستَهزِىء اللّه« : ديفرمايخداوند متعال م  

 كـه   يياز جملـه مـسخره هـا      .  آنها است به خاطر مسخره  كردن بنـدگان خـدا           يجزا
 را كه در آن قرار ي شقاوت و احوال زشتن است،ي دارد ايخداوند در حق آنان روا م

ن يـ ا.  برند با مومنان هستند    ي كه گمان م   يي دهد تا جا   يبا جلوه م  ي آنها ز  يدارند برا 
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 است كه خداوند مومنان را بر آنها مسلط نكرده اسـت و             يت مربوط به دوران   يوضع
ن اسـت كـه خداونـد همـراه بـا      يـ  خدا ايامت از سوياما مسخره شدن آنها در روز ق 

ن با نورشان بروند، نور منافقان خاموش      ي مومن ي دهد، وقت  ي به آنها م   يمومنان نور 
 ي مـ يدي شـد يديـ اس و نااميـ  مانند، ودچار ي مي و ظلمت باقيكي شود و در تار   يم

  .گردند
لَكِنَّكُم فَتَنتُم أَنفُسكُم وتَرَبصتُم وارتَبتُينادونَهم أَلَم نَكُن معكُم قَالوا بلَي«  مومنان » م و

 شما به فتنه مبتال     يول! يآر: نديم؟ گو يمگر ما با شما نبود    : ندي گو يرا صدا زده و م    
  .ديد و شك كرديديد و انتظار كشيشد
 »مهدميفِي و انِهِمونَ طُغْيهمعگذارد تـا    ي و كفرشان فرو م    يو آنان را در گمراه    » ي 
ق تمسخر خداوند نسبت به آنان يصادگر از مي ديكين يو ا. ران و سرگردان شونديح

  .است
  16 يه يآ

لَـئِك اْ الَّذِينَ ُو لَةَ اشْتَرُو مهتَدِينَ ، آنـان     كَانُواْ وما تِّجارتُهم ربِحت فَما بِالْهدى الضَّالَ
ت ي ندارد و هداي فروخته اند پس تجارت آنها سوديت را به گمراهي اند كه هدايكسان

  .ستنديافتگان ني
لَــئِك «: ديـ  فرمايقت احوال آنهـا پـرده برداشـته و مـ        يسپس خداوند از حق    الَّـذِينَ   ُو 

اْ لَةَ اشْتَرُو اْ « منافقان،  » مهتَدِينَ كَانُواْ وما تِّجارتُهم ربِحت فَما بِالْهدى الضَّالَ اشْـتَرُو 
لَةَ بِالْهدى  ي به گمراهيعني.  فروخته انديت را به گمراهي هستند كه هدايكسان» الضَّالَ

 مورد نظـرش عالقـه منـد      يدار به كاال  ي و خر  يل شده اند، همان طور كه مشتر      يمتما
ن ين مثال، بهتريا.  كندي بدست آوردن آن خرج مياست و اموال با ارزش خود را برا

ه نموده است، پس    يت را به پول و بها تشب      ي را به كاال، و هدا     يرا گمراه يمثال است، ز  
ن اسـت   يـ ا.  را بدسـت آورده انـد      يت را خرج كـرده و در برابـر آن گمراهـ           يا هدا آنه

 را در   ينـار ي د يرا اگر كـس   ي است، ز  يار تجارت بد  ي و تجارت شوم كه بس     يبازرگان
 را در مـق ابـل    ي كه گـوهر   ي كند، پس چگونه است كس     ي بدهد ضرر م   يمقابل درهم 

 را يرج كـرده و گمراهـ  ت را خـ ي كه هـدا ي بفروشد؟ و چگونه خواهد بود كس   يدرهم
ه عالقمند شود،   ي فروما يده و به كارها   ي كند، و شقاوت را بر سعادت برگز       يداريخر

 ين كس سود  ي چن يمسلما تجارت و بازرگان   ! د؟ي را ترك نما   ي خوب و عال   يو كارها 
قُـل إِنَّ   « ن ضـرر را متحمـل خواهـد شـد؛           ين كـار بزرگتـر    ينخواهد داشت، بلكه در ا    



٢٣ 

» نُيمةِ أَال ذَلِك هـو الخُـسرانُ المبـ        يوم الق يهِم  ينَ خَسِرُوا أَنفُسهم وأَهل   ينَ الَّذِ يالخَسرِ
امت از ي هستند كه جان و اهل شان را در قيكسان) يقيحق(همانا خسارتمندان « : بگو

  .ان و خسارت آشكارين است زيا! هان .  »دست داده اند
 يزينكه انها چي منافقان است، و اياثبات گمراه» مهتَدِينَ كَانُواْ وما« ه ين بخش از آيا

  . زشت آنهاين است صفت هاياورده اند، پس ايت بدست نياز هدا
  :د ي فرمايان كرده و ميسپس خداوند مثل آنها را ب

  17- 20 يه يآ
ملُه لَما نَاراً استَوقَد الَّذِي كَمثَلِ مثَ لَه ما أَضَاءت فَ وح بذَه بِنُ اللّهورِهِم متَرَكَهفِـي  و 
 ي برافروختند و وقتـ ي است كه آتشييبصِرُونَ، مثال آنها مانند مثال كسان   الَّ ظُلُماتٍ

 از  ي آنهـا را ببـرد و آنـان را در انبـوه            يياطراف آنان را روشن كرد خداوند روشنا      
  .نندي كه نبي رها نمود، به گونه ايكيتار
مص كْمب يمع مالَ فَه ون، كرانند و الالنند و كورانند پس آنها باز نميگردنديرْجِع .  
بٍ أَوينَ كَصاء ممفِيهِ الس اتظُلُم دعررْقٌ وبلُـونَ  وعجي  مهـابِعـنَ  آذَانِهِـم  فِـي  أَصم 

ه بـه بـاران    اند كيا همچون كساني، و  بِالْكافِرِينَ محِيطٌ واللّه الْموتِ حذَر الصواعِقِ
 ها و رعـد و بـرق   يكيزد و در آن، تار   ي گرفتار آمده باشند كه از آسمان فرو ر        يتند

شان نهنـد و  ي صاعقه ها و مرگ انگشتان خود را در گوش ها    يباشد و از ترس صدا    
  .خداوند كافران را احاطه نموده است

كَادرْقُ يالْب خْطَفي مهارصا أَبلَّم اْم لَهم أَضَاء كُ إِذَا فِيهِ شَوو أَظْلَم هِملَي واْ  عقَـام  لَـوو 
 يي، چنان است كه گو قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ وأَبصارِهِم بِسمعِهِم لَذَهب اللّه شَاء

 يش مي دارد به پيهر وقت كه روشن م. دي خواهد چشمانشان را بربايبرق آسمان م
 خواسـت گـوش هـا و چـشم     يستند و اگر خدا مي اي شود، ميك ميروند و چون تار  

  .ز توانا استيهمانا خداوند بر هر چ.  بردين ميشان را از بيها
 در  يعنـ ي. افروزديـ  ب ي اسـت كـه آتـش      ي كه با حال آنها مطابق است مثال كـس         يمثال
 ي مـ  يگـر ي به آتش دارد و آن را با كمـك كـس د            ياز مبرم ي بوده و ن   يدي شد يكيتار

 كه آتش اطراف او يار ندارد، و هنگاميچرا كه او ساز و برگ الزم را در اختافرزود، 
 را كه در آن قرار گرفته است مشاهده كرد و اماكن امـن و               ييرا روشن گرداند و جا    

 كند مالحظه نمود، و از آن آتش بهره برد و چـشمانش             يد م ي كه او را تهد    ييخطرها
اوسـت، در آن حالـت خداونـد نـور و           ار  يـ د و گمان برد كه آتش در اخت       يروشن گرد 



٢٤ 

د و ي شـد يكين بـرود و در تـار  ي اش از بـ يان ببرد و خوشحالي اش را از م  ييروشنا
او در .  بماندين برود و حرارت آن باقي آتش از بي بماند، نورافشانيآتش سوزان باق

 بـاران و    يكي ابرهـا و تـار     يكي شـب و تـار     يكي ها قـرار دارد؛ تـار      يكي از تار  يانبوه
 چگونـه خواهـد بـود؟    ين فـرد ي حاصل از خاموش شدن آتش، پس حـال چنـ          يكيتار

 صفت يمان را از مومنان برگرفتند و خود داراي دارند، نور اين حالتيز چن يمنافقان ن 
له جان و ين وسين به طور موقت از نور آنان استفاده كردند و بديبنابرا. مان نبودنديا

 ناگهان ين حالتيدر چن. دنديازيا دست يدنت در ي امنيمالشان در امان ماند و به نوع
ن نور را از آنان سلب نموده اند و انـدوه و  يورش برده و استفاده از ا يمرگ بر آنها    

 نفاق و يكي كفر و تاريكي قبر و تاريكي گرد، و تاري آنها را فرا ميغم و عذاب فراوان
، آتش جهنم كه بد     يكين همه تار  ي شود، و به دنبال ا     يره م ي گناهان بر آنها چ    يكيتار
  . است آنها را در فرا خواهد گرفتيگاهيجا

 ي ها را نميكر هستند و خوب» صم«: دي فرماين خداوند متعال در مورد آنها ميبنابرا
ـ « ك بر زبان آورند ي توانند سخن ن ياللند و نم  » بكم«شنود،   مو در مقابـل حـق   » يع

  .كور هستند
نكـه حـق را شـناختند آن را        ي گردند، چون پس از ا     ي نم پس آنها باز  » رجِعونَيفَهم  « 

 و  ي نادان ي كه حق را از رو     يبه خالف كس  .  گردند ي آن بر نم   يرها كردند، و به سو    
ن كرده است و بازگـشت او بـه         ي چن ي ناآگاه يرا او از رو   ي رها كرده است ز    يگمراه

  .ك تر استيحق نزد
 اسـت   يا مثل او مانند كس    ي» السماء نَم كَصيبٍ أَو« د  ي فرما يسپس خداوند متعال م   

 ها وجود يكي از تاريكه در آن انبوه» هِ ظُلُمت يفِ«  شده است، يكه گرفتار باران تند
  .  بارانيكي ابرها و تاريكي شب و تاريكيدارد، تار

 »عدررسد ي است از ابر به گوش م      ييكه صدا » و  . »ُيو  يبرق نور درخـشنده ا    » رقُ
لَّما« .  شوديو مشاهده م  ) ردي خ يها بر م  (ابر  ) اصطكاك (است كه از   » لَهـم  أَضَـاء  كُ

بـه  » فِيـهِ  مشَواْ«  ها راه آنها را روشن گرداند،        يكين تار يان ا يهر وقت كه برق در م     
لَيهِم أَظْلَم وإِذَا«  روند، يش ميپ واْ عستندي ايك شود ميو چون تار» قَام.  

د آن را ي و وعد و وعي كه قرآن و اوامر و نواهياست، هنگامن ين چنيپس حالت منافق
 قـران و  ي برند و از امـر و نهـ  يشان فرو مي شنوند انگشتان خود را در گوش ها       يم

 ترساند و وعده    ي قرآن آنها را م    يرا هشدارها ي تابند، ز  ي بر م  يد آن رو  يوعد و وع  
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 ي گردانـ يباشد از آن روپس آنها تا آنجا كه ممكن . دي نمايشان ميش آنها را پر   يها
 رعـد و  ير رگبار باران گرفتار آمده و از صـدا ي كه در ز  ي كنند و همانگونه  فرد     يم

م مـرگ انگـشتانش را در گـوش    ي شود و آن را دوست ندارد و از بـ   يبرق ناراحت م  
 آن را دوسـت  ي قرآن و وعده ها و هشدارهايز صداي برد ، منافقان نيش فرو م يها

  .ندارند
 كه گرفتار رگبار باران و صـاعقه و رعـد و بـرق شـده اسـت      ي است فرد البته ممكن 

 كنند، چرا كه خداوند از هر سو آنها را احاطـه    يدا نم يابد، اما منافقان نجات پ    ينجات  
 توانند از دست خدا فـرار كننـد و او را نـاتوان و درمانـده     يپس آنها نم  . نموده است 

 اعمالـشان خواهـد   ي و آنـان را بـه سـزا   سازند بلكه خداوند اعمال آنها را ثبت كرده 
مان به ي اي مبتال هستند و راههاي معنوي و كوري و ل اليو از آنجا كه به كر. رساند

بِسمعِهِم و  لَذَهب اللّه شَاء ولَو« : دي فرماي آنها بسته شده است خداوند متعال ميرو
در .  برد يان م ين را از م    آنا ي خواست، چشم ها و گوش ها      يو اگر خدا م   » أَبصرِهِم

 يد قرار مي مورد تهديوي دني از عقوبت هاي برخيله يه خداوند آنان را به وسين آيا
 اللَّه إِنَّ«  . ش دست بردارندي از شرارت ها و نفاق خويدهد تا برحذر باشند و از برخ

 او را يزيـ چ چيپـس هـ  .  توانـا اسـت  يزيهمانا خداوند بر هر چ    » قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى
 ينكه كسي را بخواهد بدون ايزين است كه هرگاه چي چنيو قدرت اله.  كنديناتوان نم

ه و امثـال آن     يـ ن آ ي دهد ا  يا او مخالفت كند آن را انجام م       يرد  ي او را بگ   يبتواند جلو 
 داخـل   يشان در گستره قـدرت الهـ      ي كند كه معتقدند كارها    يرا رد م  » هيقدر« نظرات  

 اللَّـه  إِنَّ« : دي فرما يرد كه م  ي گ يه قرار م  ين آ ي در چارچوب ا   شانيرا كارها يز. ستين
  . توانا استيزيهمان خداوند بر هر چ» قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى

  21- 22 يه يآ
لَقَكُم الَّذِي ربكُم اعبدواْ النَّاس أَيها يا لِكُم مِن والَّذِينَ خَ قَب  لَّكُـم مـردم  يتَتَّقُـونَ ، ا    لَع  !

ده يـ ش از شما بوده انـد آفر ي را كه پ يد كه شما و كسان    يپروردگارتان را پرستش كن   
  .ديزگار شوياست، باشد كه پره

 مِـنَ  بِـهِ  فَـأَخْرَج  مـاء  الـسماء  مِنَ وأَنزَلَ بِنَاء والسماء فِرَاشاً األَرض لَكُم جعلَ الَّذِي
لُ فَالَ لَّكُم رِزقاً الثَّمرَاتِ علّهِ واْتَج  است كـه    يتَعلَمونَ ، پروردگارتان ذات    وأَنتُم أَنداداً لِ

 فرو فرستاد و    ي قرار داد واز آسمان آب     يتان گستراند و آسمان را سقف     ين را برا  يزم
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 يانيـ  خداونـد همتا   يتان باشد، پـس بـرا     يوه ها را بوجود آورد تا روز      يبا آن انواع م   
  .دي داني كه شما ميد در حاليقرار نده

 همه مردم است و آن عبادت و پرستش خدا اسـت كـه     ي برا ي عام و كل   ين دستور يا
ق آنچه كه از آن خبر ي و تصديات ويز از منهيشامل انجام دادن دستورات او و پره    

 مامور نموده كه آنان را ين خداوند آنها را به انجام كاريبنابرا.  باشديداده است، م
لَّـا      « : ديـ  فرما ي مـ  خداوند متعـال  . ده است ي آن آفر  يبرا ومـا خَلَقـت الجِـنَّ واإلِنـس إِ
  .نكه مرا عبادت كنندي ايدم مگر برايافريو من جن و انسان را ن» عبدونِيلِ

: ديــ فرمايش اســتدالل نمــوده و مــيســپس بــر واجــب بــودن پرســتش محــض خــو 
 د، وي بخـش يپروردگارتان شما را از انواع نعمت ها برخوردار نمود و شـما را هـست         

 را بـه  ي و بـاطن ي ظاهريده و نعمت هايش از شما بوده اند آفر     ي را كه پ   يهمو كسان 
د و بـا    يـ ابيتان گسترانده است تا بـر آن اسـتقرار          ين را برا  ي داشته و زم   يشما ارزان 

گر اشكال از آن ي و با ديي به جايي و شخم زدن، رفتن از جايساختن خانه، كشاورز
 ماننـد  ي قـرار داد و در آن منـافع     يشـما سـقف    يو آسـمان را بـرا     . ديبهره منـد شـو    

  .ديازمنديعه نهاد كه بدان نيد و ماه و ستارگان به وديخورش
ن ي سـر شـما باشـد، بنـابرا        ي هر آنچـه كـه بـاال       يعني» سماء» « السماء مِنَ وأَنزَلَ« 

نجا ابرها هستند و خداوند از ابرها آب فرو         يمنظور از آسمان در ا    : مفسران گفته اند  
وه يـ و با آن انواع ثمرات مانند دانه هـا و م          » الثَّمرَاتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَج« . تاده است فرس

تـا  » لَّكُـم  رِزقـاً « . رون آورده اسـت   يـ ره را ب  يوه ها و كشتزارها و غ     يگر م يخرما و د  
لّهِ تَجعلُواْ فَالَ« د  ييح نما يد و تفر  ي به سر كن   يتان باشد و زندگ   يروز  از  پـس، » أَنداداً لِ

 كـه آنهـا را      يد بـه گونـه ا     ي خداوند قرار نده   ي برا يانيدگان همانند و همتا   يان آفر يم
د آنهـا را دوسـت      يـ د و همان گونه كـه خداونـد را دوسـت دار           يمانند خدا پرستش كن   

 داده  ي هستند كه بـه آنهـا روز       يدگانيز مانند شما آفر   ي كه آنها ن   يد، در صورت  يبدار
ن و آسمان ي در زمي شود و به اندازه ذره اياره م خدا اديشان از سويشده و كارها

 يو شما م  » تَعلَمونَ وأَنتُم« .  رسانند ي به شما نم   يده و ضرر  ي ندارند، و فا   يارياخت
ر ي دادن و تدبيدن و نه در روزي ندارد، نه در آفر   يك و همانند  يد كه خداوند شر   يدان

د چگونه همراه  بـا      ي دان ين را م  ينكه شما ا  يپس با ا  . تيت و ربوب  يامور، و نه در الوه    
 ين نـوع بـ    يب و بدتر  ي عج يزين چ يد؟ ا ي كن ي را پرستش م   يگري د يخداوند معبودها 

  . استيخرد
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 آورد وبر وجوب عبادت و پرسـتش خـدا و           ي بعمل م  ير خدا نه  يه از عبادت غ   ين آ يا
 پـردازد كـه     يت مـ  يـ د ربوب يان توح يل ارائه داده و به ب     ير او دل  يباطل بودن عبادت غ   

ر امور است، پس چون همه اقرار     ي دادن و تدب   يدن و روز  ي او در آفر   يگانگيمتضمن  
د اقـرار كننـد كـه خداونـد در     يـ ز بايـ  ندارد نيكين امور شري كنند كه خداوند در ا    يم

 ي بـار يگـانگ يت و ي بر وحدانيل عقلين دلين روشن تريو ا .  ندارد يكيعبادت هم شر  
  . و باطل بودن شرك استيتعال
 باشد كه اگر شما تنها خداوند را پرسـتش          ين معن ياحتمال دارد به ا   » تَتَّقُونَ كُملَعلَّ« 
را شـما اسـباب دفـع عـذاب و          يـ افت، ز يد  ي او نجات خواه   يد از عذاب و ناخشنود    يكن

اگـر  : ن باشـد  يه چنـ  يـ  آ يو احتمـال دارد معنـ     . دي خداوند را فراهم كرده ا     يناخشنود
 موصوفند و هر يزگاريد شد كه به پرهي خواهينزگارايد از پرهيخداوند را عبادت كن

را هركس كه عبادت را به يگرند، زيكدي درست است و هر دو الزم و م لزوم يدو معن
زگـاران باشـد از     ي شود وهركس كـه از پره      يزگاران م يطور كامل انجام دهد از پره     

  .افتي خداوند نجات خواهد يعذاب و ناخشنود
  23- 24 يه يآ

لْنَا مما ريبٍ فِي كُنتُم وإِن لِهِ من بِسورةٍ فَأْتُواْ عبدِنَا علَى نَزَّ  مـن  شُهداءكُم وادعواْ مثْ
د پس يم شك داريصادِقِينَ، و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده ا كُنْتُم إِنْ اللّهِ دونِ

 خـدا اگـر راسـتگو       ر از يـ د غ يـ د و گواهانتان را فرا بخوان     ياوري همانند آن ب   يسوره ا 
  .ديهست
لْكَافِرِينَ،  أُعِدت والْحِجارةُ النَّاس وقُودها الَّتِي النَّار فَاتَّقُواْ تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ لَّم فَإِن لِ

 يد از آتـش   يـ زيد پـس بپره   يـ ن كن يد توانـست چنـ    يد و هرگز نخواه   ين نكرد يو اگر چن  
  . كافران آماده شده استيبرانه آن مردم و سنگ هستند و يافروز

ودرسـت بـودن آنچـه كـه آورده       ) ص(امبر  ي است بر راستگو بودن پ     ي عقل يلين دل يا
 يد و گمان م ي كن يامبر كه دعوت او را رد م      ي مخالفان پ  يو شما ا  » وإِن كُنتُم « . است

م دچار شك   ياگر در مورد آنچه ما بر بنده خود نازل كرده ا          ! دي گو يد او دروغ م   يبر
ان يز مانند شما انسان است و در ميد كه او نيا نه؟ بدانيد كه حق است يد هستيردو ت

سد ي تواند بنو  يد، او نه م   ي شناس ي او را م   يشما بزرگ شده و از همان دوران كودك       
د از جانـب  يـ  گو ي شما آورده و م    ي برا يو نه خواندن و نوشتن بلد است اكنون كتاب        

پس اگر مانند .  ساخته و پرداخته خود او استن كتابيد ايي گويخدا است، اما شما م
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 شما كار   ين برا يا. ديري رسد كمك بگ   ي كه دستتان به آنها م     يد و از كسان   يآن بساز 
امبر بـس   يـ  تـان بـا پ     يد و دشـمن   يان هست يژه كه اهل فصاحت و ب     ي است به و   يآسان

د، آن كتاب همان طور است كـه شـما          ي مانند آن آورد   يپس اگر سوره ا   . بزرگ است 
د پس  ين كار در ماند   يد و از انجام ا    ياوردي مانند آن ن   يد، و اگر سوره ا    ي بر يگمان م 

كه آورده است،  بر راستگو بودن او و راست بودن آنچه      يل روشن و آشكار   ين دل يا
نـه آن انـسان و سـنگ        ي كه افروز  يد و از آتش   ي كن يرويد از او پ   يو شما با  .  باشد يم

  . دياست خود را دور بدار
 كـافران و    ين آتش بـرا   يزم افروخته شود، ا   يست كه با ه   يا ن يمانند آتش دن  ن آتش   يا

امبر كه روشن يدن به پ  يپس، از كفر ورز   . امبرانش آماده شده است   يمنكران خدا  و پ    
بـه  « و  » يتحـد « ه  يه و امثال آن را آ     ين آ يا. ديزيامبر خدا است بپره   يشده است او پ   

 قـرآن   ي بـرا  ينكه هماننـد  يردن مخلوق از ا    ناتوان ك  يعني نامند،   يم» دنيمبارزه طلب 
قُل لَّـئِنِ اَجتَمعـتِ     « : دي فرما يخداوند متعال م  . اورد و با آن مخالفت و مبارزه كند       يب

لَ   الجِنُّ عو ذَا القُرءانِ لَا      ي أَن   ياإلِنسعضِ      يأتُوا بِمِثل هم لِبّه أتُونَ بِمِثلِه ولَو كَانَ بعضَ
ن قـرآن را  يـ  اگر انسان هـا و جـن جمـع شـوند كـه ماننـد ا           «: بگو! امبري پ يا» رايظَه

  ».گر باشندي ديبان بعقضي پشي توانند همانند آن را بسازند گرچه بعضيبسازند، نم
ان است؟ و چگونـه موجـود       ي مانند سخن پروردگار جهان    يچگونه سخن مخلوق خاك   

ه ماننـد  اورد كـ يـ  تواند سخن بي كه از هر نظر ناقص است و كمبود دارد م      يازمندين
 ي كمال مطلق است و از هر جهت بي كه داراييسخن ذات مقدس خدا كامل باشد؛ خدا

ن ي باشد، و  هـركس كـه كمتـر   ين نه ممكن است و نه در توان انسان م        ياز است؟ ا  ين
غان و ين قرآن را با گفتار بلي نسبت به انواع  كالم و گفتارها داشته باشد و ايشناخت

گر سخن ها را بـه وضـوح مـشاهده خواهـد            ير آن و د   حان بسنجد، تفاوت آشكا   يفص
  .كرد

 بـرد و  يرت بسر مـ ي كه در شك و ح   يانگر آن است كس   يب» ريبٍ فِي كُنتُم وإِن« ه  يآ
 حق باشد ي كه صادقانه در پيص نداده است، به شرطي تشخيهنوز حق را از گمراه

 كـه   ينه توز يكاما انسان مخالف و     .  رود يتش م يد هدا يش روشن شود ام   يو حق برا  
 يرا او حـق را از رو      يـ  ندارد، ز  ي كند راه بازگشت   ي شناسد و آن را رها م      يحق را م  

 ي برايچ راه بازگشتي، پس هيعناد و لجاجت رها كرده است، نه به سبب جهل و نادان
  . وجود ندارديو



٢٩ 

ست يق ني كشف حقايد است اما صادقانه در پ     ي كه دچار شك و ترد     ين فرد يو همچن 
 ين كس ي كند، غالبا چن   يدن به آن تالش نم    ي رس ي گردان است و برا    يق رو بلكه از ح  
  . شوديافتن حق نميموفق به 

 اسـالم   ي رسـول گرامـ    يت را برا  يات، پروردگار جلّ جالله صفت عبود     ين آ يز در ا  ين
 ي است، صـفت   ين صفت او انجام بندگ    يانگر آن است كه بزرگتر    ين ب ي كند، و ا   يذكر م 
« در مقـام    .  رسـند  ي او نمـ   ين امر به پـا    يندگان در ا  ين و آ   از گذشتگا  يچ فرد يكه ه 
 يسـبحنَ الَّـذِ   « : ديـ  فرما يف نمـوده و مـ     يت توص يز خداوند او را به عبود     ين» اسراء
و در  .  كه شب هنگام بنـده اش را بـرد         يپاك و منزه است خداوند    » الًي بِعبِدهِ لَ  يأَسرَ

ـ     يك الَّـذِ  تَبـار « : ديـ  فرما يمقام نازل كردن قرآن بر او م       لَ بِـدِه ي نَـزَّلَ الفُرقَـانَ عع  «
 أُعِـدت « ه  يـ آ.  را بـر بنـده اش نـازل كـرد          ي كه فرقان  يبزرگوار و واال مقام است ذات     

لْكَافِرِينَ انگر صـحت مـذهب اهـل       يـ ن باب موجود هستند، ب    ي كه در ا   يگريات د يو آ » لِ
 ي موجـود مـ    حاضـر  باشند كه معتقدند بهشت و جهـنم در حـال            يسنت و جماعت م   

شه در  يـ  هم يكتاپرسـتان بـرا   يانگر آنند كه    يات ب ين آ يز ا ين. برخالف معتزله   . باشند
را يـ ره شـده باشـند، ز     يـ  از گناهـان كب    ي نخواهند ماند گرچه مرتكب بعض     يجهنم باق 

لْكَافِرِينَ أُعِدت« : خداوند متعال فرموده است   كافران آماده شده اسـت، پـس   يبرا»  لِ
 كافران ي ماندند جهنم تنها براي ميشه در آن باقي هميكتاپرست براياگر گناهكاران 

ن يـ ز اين. ن مطلب را باور دارندي شد، برخالف خوارج و معتزله كه خالف ايآماده نم 
 گردد، يله فراهم نمودن اسباب عذاب مستحق آن ميانگر آنند كه انسان به وسيات بيآ

  .ان استيو اسباب  عذاب، كفر وعص
  :25 يه يآ
شِّرِونُواْ الَّذِين بمِلُواْ آمعاتِ والِحأَنَّ الص منَّاتٍ لَهرِي جـا  مِن تَجتِهتَح  ـارـا  األَنْهلَّم  كُ

 فِيها ولَهم متَشَابِهاً بِهِ وأُتُواْ قَبلُ مِن رزِقْنَا الَّذِي هـذَا قَالُواْ رزقاً ثَمرَةٍ مِن مِنْها رزِقُواْ
اجورَةٌ أَزطَهم مها وونَ، و مژده بده كسان     فِيهمـان آوردنـد و اعمـال    ي را كـه ا   يخَالِد

 روانند، هرگـاه    يير آن رودها  ي است كه از ز    يي آنها باغ ها   يكو انجام دادند كه برا    ين
، و  » ش تر به مـا داده شـد       ين همان است كه پ    يا« : ندي داده شود، گو   يوه ا يبه آنها م  

زه است و آنها در ي پاكي آنها در بهشت زنانيها آورده شود، و برا آنيهمانند آن برا
  .شه خواهند ماندي هميآن برا
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 پرداخت كه اعمال و يان پاداش مومنان و كسانيان كرد به بي كافران را بي سزايوقت
ن اسـت، و در كنـار       ي در كتـابش چنـ     يوه اله يرا ش ي دهند، ز  يسته انجام م  يكردار شا 

« : ديـ  فرماين م يبنابرا.  بنده در حالت خوف و رجا بسر ببرد         دهد تا  يم م يق، ب يتشو
» آمنُواْ الَّذِين« مژده بده ! يامبر قرار داري پي كه در جاي كسيو ا! امبري پيا» وبشِرّ
و بـا اعـضا و      » الـصالِحاتِ  وعمِلُـواْ « مـان آورده انـد،      يم قلب ا  ي را كه از صم    يكسان

ك خود به اثبات يمانشان را با اعمال نيه و صداقت اكو انجام داديجوارح خود كردار ن
  .رسانده اند

ف نموده كه با آن احوال بنده و امـور          يتوص» صالح« اعمال و كردار از آن جهت به        
 از او دور    يله اعمـال صـالح، فـساد وتبـاه        ي شود و به وس    يش اصالح م  ياين و دن  يد

 بـا خداونـد در   ينيهمنش ي كه برايرد؛ صالحاني گيشده و در زمره صالحان قرار م    
» جنَّاتٍ لَهم أَنَّ« آنها را مژده بده     ! امبري پ ي دارند پس ا   يستگيت و شا  يبهشت صالح 

 ي طوالنيه هاير و سا  ي دلپذ يوه ها يب و م  ي آنان است كه درختان عج     ي برا ييباغ ها 
 كه هركس به آن وارد شود بـه         ي را در بر دارد؛ بهشت     ي متنوع يو شاخه و  بوته ها     

  . گرددي برد و متنعم مي در آن بسر ميراحت
ر درختـان آن    ير و عسل و شراب در ز      ي آب و ش   يرودها» األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي«

 ي م يروان است و اهل بهشت آن را هرگونه كه بخواهند به هر سو كه بخواهند جار               
 ينـاگون  گو يوه ها ي شده و م   ياري آب ي بهشت يله آن درختان و باغها    يگردانند، و وس  

لَّما« .  دهنديم  يوه هايم» قَبلُ  مِن رزِقْنَا الَّذِي قَالُواْ هـذَا رزقاً ثَمرَةٍ مِن مِنْها رزِقُواْ كُ
 وجود ندارد،   يوه مخصوص يان آن م  ي و طعم همسانند و در م      ييباي همه در ز   يبهشت

 خـوردن آن    پس آنها همواره بـا    .  برند يو اهل بهشت همواره در ناز و نعمت بسر م         
  بهـشت    يوه هـا  يـ نـد م  ي گو ي مـ  يعده ا » متَشَابِهاً بِهِ وأُتُواْ« .  برند يوه ها لذت م   يم

ند در رنگ ي گويز مي نيگروه.  كننديگر  فرق ميكدي دارند اما در مزّه با يتشابه اسم
ن باورندكـه در    يـ ز در ا  يـ  ن يبرخ.  كنند يگر متشابه هستند اما در اسم فرق م       يكديبا  
  .ن قول باشدين بهتريد ايلذت تشابه دارند شا و ييبايز

ز يـ  اهل بهشت، از همسران آنها ن      يوه ها ي و م  يدنيال ذكر مسكن و غذا و نوش      يبه دن 
« : ف نمودين توصيف  مختصر و كامل چنيك تعريان آورد، و آنها را در يسخن به م

ملَه ا وفِيه اجورَةٌ أَزطَهپس .  ها گردديشامل انواع پاكب پاكند، تا ينگفت از فالن ع» م
شان پاك است و اخالقـشان      ي ندارند؛ چشمها  يبيچ ع يآنان در اخالق و اندام وزبان ه      
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بـا و ادب در     ي ز يبا و همسردار  ي هستند كه با اخالق ز     يزه گان يكو است، آنها دوش   ين
 و  ينـ ي و ادرار و مدفوع و آب ب       يض و نفاس و من    يكردار و گفتار، و پاك بودن از ح       

ز در انـدام و  يـ  باشند و ني مي همسرانشان دوست داشتني بد، برايهان و بو   د يبو
ار يز بس ي وجود ندارد و اخالقشان ن     يبي را دارند و در آنها ع      ييبايجسم خود كمال ز   

با هستند؛ خوش زبان و خوش سخن اند و چشم ي خوب و زيآنها همسران. كو استين
، و زبانـشان را از هـر سـخن    ها و نگاهشان فقط بر شوهرانشان دوخته شـده اسـت     

  .ندي نماي منع ميزشت
 كه بدان مژده داده يزيمه از مژده دهنده و مژده داده شونده و چيه كرين آيپس در ا
. ان آمده اسـت   ي سخن به م   يكين خبر و ن   يدن به ا  يز از اسباب و عوامل رس     يشده و ن  

مـژده داده   . نان و وارثان آن حضرت هستند     يو جانش ) ص(امبر  يمژده دهنده همانا پ   
 دهند، و آنچـه بـدان مـژده داده    يكو انجام مي هستند كه كردار ن يز مومنان يشدگان ن 

ن فـالح و  يـ  كه انسان را بـه ا يف آن گذشت، و سببي است كه توصييشده اند باغ ها   
ن مژده جز متصف يدن به اي رس يپس برا . مان و عمل صالح است    ي رساند ا  ينجاح م 

 است ين مژده ا ين بزرگتر ي وجود ندارد، و ا    يراه» لحعمل صا « و  » مانيا« بودن به   
 كه با فراهم آورده شدن ي بزرگين انسان و مخلوق آن را داده است؛ مژده يكه برتر

  . شوديشامل حال او م)  انسان ياز سو( اسباب و مقدمات 
 انجـام دادن اعمـال   يق كردن مومنـان بـرا  يه اشاره شده است كه تشو    ين آ يز در ا  ين

ق هـا  ين تـشو ياعمال با ا  را انجام   يان پاداش و ثمرات آن مستحب است، ز       يصالح و ب  
مان آوردن  ي ا يافتن او برا  يق  ي انسان توف  ين مژده برا  يو بزرگتر .  شود يآسان تر م  

ن يدومـ .  استين مژده و اساس هر مژده اين نخستيپس ا. و انجام عمل صالح است 
 دارند و به دنبال آن به يافت مي است كه مومنان به هنگام مرگ دريز مژده ايمژده ن

ز با آنان يم كه ما را ني طلبياز خداوند متعال م. ديدار و جاودان خواهند رسينعمت پا
  .محشور بگرداند

  :26- 27 يه يآ
لَ آمنُواْ الَّذِينَ فَأَما فَوقَها فَما بعوضَةً ما مثَالً يضْرِب أَن يستَحيِي الَ اللَّه إِنَّ عـونَ فَيم 
قُّ أَنَّهمِن الْح هِمبا رأَمقُولُونَ كَفَرُواْ الَّذِينَ واذَا فَيم ادأَر ـذَا اللَّهثَالً بِهضِلُّ مكَثِيراً بِهِ ي 

نكـه بـه    يالْفَاسِقِينَ ، همانا خداوند شـرم نـدارد از ا          إِالَّ بِهِ يضِلُّ وما كَثِيراً بِهِ ويهدِي
 دانند كه آن حق يمان آورده اند مي كه ايچكتر از آن مثال بزند، كسانا كو ي يشه ا يپ
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« :نـد ي گو يده انـد مـ    ي كه كفر ورز   يو اما كسان  . است و از جانب پروردگارشان است     
 را گمراه كـرده و  ياريبا آن بس) خدا(، » داشته است؟  ين مثال چه قصد   يخداوند از ا  
  . كنديا با آن گمراه نمد و جز فاسقان ري نمايت مي را هداياريبا آن بس

 ويفْسِدونَ يوصلَ أَن بِهِ اللَّه أَمرَ ما ويقْطَعونَ مِيثَاقِهِ بعدِ مِن اللَّهِ عهد ينقُضُونَ الَّذِينَ
 ي كه عهد خداوند را بعد از بستن آن مي، آن كسان الْخَاسِرُونَ هم أُولَـئِك األَرضِ فِي

ن ي دستور به وصل كردن آن داده است قطع كرده و در زم            شكنند و آنچه را خداوند    
  .ان كارانندينها زي كنند، ايفساد م

همانـا خداونـد از     » مـثَالً  يـضْرِب  أَن يـستَحيِي  الَ اللَّه اِِنَّ« : دي فرما يخداوند متعال م  
چكتر از ا كوي يپشه ا» فَوقَها فَما بعوضَةً« .  كندي كه باشد شرم نميآوردن هر مثال

 بخش حـق هـستند و خداونـد از          يآن، چون مثال ها مشتمل بر حكمت بوده و روشن         
ر ي حقييزهاي است كه مثال زدن به چين، پاسخ به كسيانگار ا . ن حق شرم ندارد   ييتب

 ين جـا  يـ امـا ا  .  كنـد  ين كار بـر خداونـد اعتـراض مـ         ي داند و به خاطر ا     يرا زشت م  
و آنها را مشمول رحمت  آموزد يندگانش را من گونه بيست، بلكه خداوند اياعتراض ن

رفته شده و شـكر او بـه جـا          ي دهد، پس الزم است اوامرش پذ      يت خود قرار م   يو عنا 
پس » ربهِم مِن الْحقُّ أَنَّه فَيعلَمونَ آمنُواْ الَّذِينَ فَأَما« : دي فرماين ميبنابرا. آورده شود

 نگرند، يشه بدان ميده تامل و انديك كرد و با دمان آورده اند، آن را دري كه ايكسان
مانـشان افـزوده   يآن را به طور مشروح و مفصل بدانند علم و ا ين اگر محتوا  يبنابرا

 دانند كه آن حـق اسـت و مـضمون و            ياورند، م يسر در ن  ز  يو اگر از آن ن    .  گردد يم
باشـد،  ده  ي آنـان در آن مثـال پوشـ        ي باشد، هرچند كه حق برا     يز حق م  يش ن يمحتوا

هوده آن مثال را نزده است بلكه به خاطر حكمت بالغ ي دانند كه خداوند بيچون آنها م
  .ش آن را ذكر كرده استيخو
ده يـ  كه كفر ورز   يو اما كسان  » مثَالً بِهـذَا اللَّه أَراد ماذَا فَيقُولُونَ كَفَرُواْ الَّذِينَ وأَما« 

ند، همان طور كه ي افزاين بر كفر خود ميابرا شوند، بنيران مياند اعتراض نموده و ح
» كَثِيـراً  بِـهِ  ويهدِي كَثِيراً بِهِ يضِلُّ« : ن فرمود يبنابرا.  گردد يمان مومنان افزوده م   يا

ات قرآن، خداونـد متعـال   ين است حال مومنان و كافران به هنگام نازل شدن آ         يپس ا 
ّـذِ    يزادته هذِه إِ  كُم  يقُولُ أَ ي من   وإِذا ما اُنزِلَت سورة فَمِنهم    « :دي فرما يم نَ يمنَاَ فَاَمـا الَ

ُ فَزَادتهم رِجـساً      قُلُوبِ ينَ فِ يبشرُون و أَما الَّذ   ستيمنَا وهم   يءامنُوا فَزَادتهم إِ   ّرضهِم م
لَ  از آنها ي نازل شود دسته اي كه سوره ايو هنگام»  رِجسِهم وماتُوا وهم كَفِرُونَيإِ
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مان ي كه اياما كسان. » را افزوده است؟ك از شما يمان كدام ين سوره ايا« : ندي گويم
 كه در ي شوند، و اما كسان   ي گردد و آنها خوشحال م     يمانشان افزوده م  يآورده اند ا  

رند ي م ي شود و م   ي گذشته شان افزوده م    يدي به پل  يدي هست، پل  يماريشان ب يدل ها 
ن يامـا بـاا   . ستيـ ات قـرآن ن   يـ  بزرگتر از نزول آ    يچ نعمت يپس ه .  كه كافرند  يدر حال 

 يش بـد  ي و افـزا   يرت و گمراهـ   يـ  و ح  ي سـبب سـخت    ي گروه يات قرآن برا  يوجود، آ 
 ي هـا  ي سبب بخشش و رحمت و افزوده شدن خوب        ي گروه ي شود و برا   يشان م يها

ده و تنهـا او     يـ  كه بنـدگانش را گونـاگون آفر       يخداوندپس پاك است    .  گردد يآنان م 
  . سازدي كند و گمراه مي متياست كه هدا

 شـوند   ي كه گمـراه مـ     يش را در گمراه كردن كسان     يسپس خداوند حكمت و عدل خو     
 يو جز فاسقان با آن گمراه نم»  الْفَاسِقِينَ إِالَّ بِهِ يضِلُّ وما« : دي فرمايان كرده و ميب

و امبران خـدا عنـاد   يـ رون رفتـه و بـا پ  يـ  بي كه از طاعت خداونـد  ي كسان يعنيشود،  
 خواهند آن را عوض يده، و نميل به صفت آنها گرديتبد» فسق« ورزند و يمخالفت م

ت يسته هـدا  يـ را شا يـ د تا آنها را گمراه سازد، ز      ي نما ي اقتضا م  يپس حكمت اله  . كنند
مـان  ي را كـه بـه ا  يستند، همانطور كه فضل و حكمت او اقتضا نموده است تا كسان       ين

  .ديت نماي را آراسته اند هداكو خودي نيمتصف هستند و با كردارها
 كنـد، ماننـد     يمان خارج مـ   يره ا ين و دا  يك نوع انسان را از د     ي: فسق بر دو نوع است    

 است كه انسان را از ينوع دوم فسق. ه و امثال آن ذكر شده استين آي كه در ايفسق
 امنُوا نَ ءيها الَّذِيأَي« :  آمده استي كند همان طور كه در فرموده الهيرون نميمان بيا

ش شـما  ي پياگر فاسق! ديمان آورده اي كه اي كسانيا» إِن جاءكُم فَاسِقُ بِنَبا  فَتَتَبعوا   
  .دييق نماي آورد تحقيخبر

 بعـدِ  مِـن  اللَّـهِ  عهـد  ينقُـضُونَ  الَّذِينَ« : دي فرما يف كرده و م   يسپس فاسقان را توص   
ن ي است كه بيمانيز پين آنان و خدا، و ني ب است كهييمانهايه شامل پين آيو ا» مِيثَاقِهِ

ن آنها و مردم منعقد شـده اسـت،   ي است كه بيمانهايآنها و مردم منعقد شده است، پ 
 كه با خدا ي مستحكم و موكديمانهاي منعقد شده است، پي مستحكم و موكديمانهايپ

 نقض نموده و  گذرند، آنها راي مباالت از كنار آنها مياما بند ي نمايخلق خدا منعقد م
 را كـه بـا   ييمـان هـا  ياتش را مرتكب شده و پ   يدستورات خداوند را ترك كرده و منه      

  . كننديمردم بسته اند نقض م
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و آنچه را خداونـد دسـتور داده اسـت از هـم             » يوصلَ أَن بِهِ اللَّه أَمرَ ما ويقْطَعونَ« 
خداونـد بـه مـا    . د شـو ي مـ  ياديـ  ز ييزهاين شامل چ  يو ا .  گسلند يخته نشود، م  يگس

م، و ي رابطه خود را با او مستحكم سازيمان و بندگيله ايدستور داده است كه به وس
ز مـستحكم   يـ شان ن يـ ش را بـا ا    يشن، رابطه خو  ي و انجام دستورات و فرام     يم و يتكر
و خداوند بـه مـا دسـتور داده اسـت بـا بجـا آوردن حقـوق پـدر و مـادر و                        .  ميينما
  .ميونده خود را با آنان محكم نگه دارير مردم پياران و سايشاوندان و يخو

 دهند، و اما فاسقان     ي نموده و آنرا به طور كمل انجام م        يف را عمل  ين وظا يمومنان ا 
 آورده و  و روابط يخته و پست سر انداختند و به فسق و فجور رويآن را از هم گس

 ي فساد و تباهقين از مصاديو ا.  شوندي را قطع نموده و مرتكب گناه ميشاونديخو
  .ن استيدر زم
ان يـ ا و آخـرت ز    يـ در دن » الْخَاسِرُونَ هم« ن طور باشند،    ي كه ا  يكسان» أُولَـئِك«پس  

ان آنها در هر حال عام   ي كرده است چون ز    يانمند معرف يمنحصرا آنها را ز   . دگاننديد
رفته شـدن هـر عمـل       يرا شرط پذ  ي برند، ز  ي نم ي سود يچ نوع ي است، و آنها ه    يو كلّ 

شدن هـر   رفته  يمان نداشته باشد عملش پذ    يپس هركس ا  . مان است ي داشتن ا  يصالح
 يرفته نم يمان نداشته باشد عملش پذ    يپس هركس ا  . مان است ي داشتن ا  يعمل  صالح  

 اوقات در ي كه گاهيانيو اما ز. ان كفر استيان، زين زيو ا.  ندارديشود، و انگار عمل
 اوقـات  يت گشتن، و گاهيدچار گناه و معص اوقات در قالب يقالب كافر شدن، و گاه  

 كند و در فرمـوده  يدا ميك امر مستحب نمود پي نمودن در انجام    يبه صورت كوتاه  
 عـام اسـت و   يانيـ ن خـسران و ز   يچنـ »  خُسرٍ يإِنَّ اإلِنَسنَ لَفِ  « : ان شده است  ي ب ياله

د و  مان داشته و عمل صالح انجام ده      ي كه ا  ي باشد، به جز كس    ي م يشامل هر مخلوق  
 همانا از دست دادن يقيان حقيو ز. ديه نماي توصييبايشكگران را به حق و صبر و يد

  . درصدد بدست آوردن آن استيقي است كه بنده حقيعمل صالح
  :28 يه يآ

فبِاللَّهِ تَكْفُرُونَ كَي كُنتُماتاً ووأَم اكُميفَأَح ثُم مِيتُكُمي ثُم يِيكُمحي  ـهِ  ثُـملَي تُرْجعـونَ،   إِ
د و شما را زنده گرداند، ي كه شما مرده بوديد در حالي ورزيچگونه به خداوند كفر م

 او برگردانـده  ي كند و سپس به سو     يباز شما را زنده م    ) و(راندي م يسپس شما را م   
  !د؟ي شويم
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 چگونه شما به خداوند كفـر       يعني. خ و انكار است   ي تعجب و توب   ين استفهام به معن   يا
د و از انواع نعمت ها برخوردارتان كرد، ي كه شما را از عدم آفريد، خداوند ي ورز يم

 كنـد،  يراند و در قبر مجازاتتـان مـ       ي م يافتن اجلتان شما را م    يان  يسپس به هنگام پا   
 او بازگردانده ي گرداند سپس به سويز و حشر شما را زنده ميآنگاه در روز رستاخ

ر يطه تصرف و تدب   ين شما در ح   يبنابرا! د؟ ده ي كامل را به شما م     يد و جزا  ي شو يم
. د و سپس شما را به مجازات اعمالتان خواهد رسـاند          يو احسان و اوامر او قرار دار      

ز يـ  چ ي خـرد  ين جـز جهـل و بـ       يا ا يو آ ! د؟يسته است كه به او كفر ورز      يا شا يپس آ 
د و بـه او  يـ د و شـكر او را بـه جـا آور        يسته است از او بترس    ي است؟ بلكه شا   يگريد
  .ديدوار باشيد و به پاداشش اميد و از عذابش بترسيمان داشته باشيا
  :29 يه يآ

وا لَكُم خَلَقَ الَّذِي هضِ فِي ممِيعاً األَرج ى ثُمتَواء إِلَى اسمنَّ الساهوفَس عباتٍ ساومس 
وهءٍ بِكُلِّ وو خداوند ذات    شَي ،لِيمن وجـود دارد    ي آنچـه در زمـ     ي اسـت كـه تمـام      يع
د و او   ينش آسمانها را نمود و آن را هفت آسمان آفر         يد، سپس قصد آفر   يتان آفر يبرا

  . دانا استيزيبه هر چ
 »وا لَكُم خَلَقَ الَّذِي هضِ فِي ممِيعاً األَراز آنجا كه خدا نسبت به شما مهربان است » ج

د و از آن پنـد  يه منـد شـو  د تا از آن بهـر يتان آفرين است برايهمه آنچه را كه در زم    
اء مباح و پاك  بودن آنها است، چون ين كه اصل در اشي است بر ايلين دليو ا. ديريبگ

 ييزهايز چ يو ن . از آنها نام برده شده است     ه به عنوان سنت و احسان خدا        ين آ يدر ا 
 يده مـ  يـ ان مقـصد آن فهم    يه و ب  يرا حرمت آنها از مفهوم آ     ي شوند ز  يناپاك خارج م  

ده ياء را  بخاطر استفاده ما آفر      ي اش يم كه خداوند تمام   ي فهم يه م ين آ يز از ا  ين. شود
و از كمـال  .  خـارج اسـت  ين اصل كلي كه ضرر داشته باشد از ا     يزياست، پس هر چ   
 زشـت و بـد بـاز    يزهاين است كه به خاطر پاك بودن ما، ما را از چ   ينعمت خداوند ا  

» « علِيم  شَيءٍ بِكُلِّ وهو سماواتٍ سبع فَسواهنَّ ءالسما إِلَى استَوى ثُم« . داشته است
له ي است اما نه بـه وسـ  ي متعد ي بكار رفته است؛ گاه    يدر قرآن به سه معن     » ياستَو

 كمال خواهد بود، همانگونـه كـه در قـول خداونـد در         يحرف جر، پس آن گاه به معن      
لَما بلَغَ أَشُد  « :  آمده است  يمورد موس  استَو وو كه به حالـت رشـد و        يو هنگام » يه 
 است كـه بـه      ي و ارتفاع است و آن زمان      ي بلند ي به معن  يد ، و گاه   يش رس يكمال خو 

خداوند بر عرش بلند » ي العرشِ استَويالرَّحمنُ علَ«  شود، مانند يمتعد» يعل«له يوس
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لَ « د،  يو مرتفع گرد   ا عورِهِ يلِتَستَوي به معن  يو گاه . ديرتفع شو تا بر پشت آن م    »  ظُه 
همان گونه كه در .  شود يمتعد» يال« له  ي است كه به وس    يد و آن زمان   ي آ يم» قصد«
د قـصد   يـ ن را آفر  ي زمـ  ي خداونـد وقتـ    يعني. آمده است » السماء إِلَى استَوى ثُم« ه  يآ

 كُـلِّ بِ وهـو « د و محكم گردانـد   ينش آسمان ها را نمود و آن را هفت آسمان آفر          يآفر
خرُج مِنها وما ي األَرضِ وما يلِج فِيعلَم ما ي« .  دانا استيزيو او به هر چ» علِيم شَيءٍ

 رود و به آنچه كه ين فرو ميپس او به آنچه در زم» هاَيعرُج فِينزِلُ مِنَ السماءِ وما  ي
 رود، ي آن باال ما بهيد و ي آين مييد و به آنچه كه از آسمان پاي آيرون مين بياز زم
د و آنچه ي كني داند آنچه را پنهان ميم» علَم ما تُسِرُّونَ و ما تُعلِنُونَي« .  باشديدانا م

ن ي جاها بياريخداوند در بس. د، و به اسرار و نهانها آگاه استيي نمايرا كه آشكار م
ه يـ ن آ يـ  ا همانگونه كـه در    كند،   يجاد م ينش مخلوقات و اثبات علم خود مقارنه ا       يآفر

 داند يده است نمي كه آفريا كسيآ» رُيف الخَبيعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيأَال « : آمده است
نش مخلوقات از جانب خـدا روشـن        يرا آفر ين آگاه است؟ ز   يك  ب  ي كه او بار   يدر حال 

  . باشديل بر عدم و حكمت و قدرت او مين دليتر
  30- 34 يه يآ

لْم ربك قَالَ وإِذْ لِيفَةً األَرضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي الَئِكَةِلِ  فِيهـا  يفْسِد من فِيها أَتَجعلُ قَالُواْ خَ
فِكسياء ومنُ الدنَحو حبنُس دِكمبِح سنُقَدو إِنِّي قَالَ لَك لَم ا أَعـونَ ، و بـه       الَ ملَمتَع

، » گمارمي مينين جانشيمن در زم« : ادآر آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود      ي
 كند و خون ها را ي كه در آن فساد مي گماري را م  يا در آن كس   يآ« :فرشتگان گفتند 

 ييزهايمن چ« :گفت» !م؟ي داريان مي تو را بيش و پاكي كه ما ستايزد، در حالي ر يم
  ».دي داني دانم كه شما نميم

لَّمعو ماء آدما األَسلَّه  إِن هــؤُالء  بِأَسـماء  أَنبِئُـونِي  فَقَالَ الْمالَئِكَةِ علَى ضَهمعرَ ثُم كُ
ادِقِينَ ، فرشتگان گفتند كُنتُميجز آنچه به ما آموخته ام ي داني تو، ما ميمنزه« : ص ،

  .»يميهمانا تو دانا و حك
لَما بِأَسمĤئِهِم أَنبِئْهم آدم يا قَالَ لَم إِنِّي لَّكُم أَقُل أَلَم قَالَ هِمبِأَسمĤئِ أَنبأَهم فَ أَع  ـبغَي 

!  آدم يا« : تَكْتُمـونَ ، خداونـد فرمـود       كُنتُم وما تُبدونَ ما وأَعلَم واألَرضِ السماواتِ
 آنـان   ياء را بـرا   ي اشـ  يو چـون آن نـام هـا       » .زها خبر ده  ين چ ي ا يآنها را از نام ها    
 ين را مـ يب آسـمان هـا و زمـ   يا به شما نگفتم كه من غ   يآ« : فرمودبرشمرد، خداوند   

  » دانم؟يد، مي داريد و آنچه را پنهان مي سازيو آنچه را آشكار مدانم 



٣٧ 

لْنَا وإِذْ الْكَافِرِينَ ،  مِنَ وكَانَ واستَكْبرَ أَبى إِبلِيس إِالَّ فَسجدواْ آلدم اسجدواْ لِلْمالَئِكَةِ قُ
د، پـس همـه فرشـتگان      ي آدم سجده كن   يبرا« : ميه كه به فرشتگاه گفت    ادآر آنگا يو به   

  ».د و از كافران شديس كه سر باز زد و تكبر ورزيسجده كردند به جز ابل
لِيفَةً األَرضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْمالَئِكَةِ ربك قَالَ إِذَْ»  يلت و بزرگـوار   يان فـض  ين ب يا» خَ

نـد،  يافري كه خواست او را ب     يخداوند متعال وقت  .  است »ابوالبشر «- ه السالم ي عل - آدم
ن قرار ين جانشي خواهم او را از زميم: ن كار آگاه كرد و  به آنان گفتيمالئكه را از ا

 ي را قـرار مـ     ين كـس  يا در زم  يآ» فِيها يفْسِد من فِيها أَتَجعلُ« : فرشتگان گفتند . دهم
!  كند؟ي كشد و در آن فساد مي ميبه تباهن را ي زمي كه با ارتكاب گناه و معاصيده
 »فِكسياء ومن ذكر خاص بعد از عام است، و منظـور          يا. زدي ر يو خون ها را م    » الد
ن ين  به عنوان جانشي كه در زمي كردند كسيآنها گمان م. ان شدت فساد قتل استيب

ن كارها يا از ا زند، پس خداوند رين كارها از او سر مي اي شود به زوديقرار داده م
 را به دور از يم نموده و به او خبر دادند كه آنها عبادت ويپاك دانستند و او را تعظ 

حال آنكه ما » بِحمدِك نُسبح ونَحنُ« : ن فرمودنديبنابرا.  دهنديهرگونه فساد انجام م
 و مي آوري ميه شما را به جا يح و تنز  ي شماست، تسب  يايسته مقام كبر  يآنچنانكه شا 

  .مي دانيست مبرا ميسته ات نيشما را از آنجه كه شا
»سنُقَدو م و  ي دانـ  يمـا تـورا پـاك مـ       : ن گونه باشد  ي اش ا  ياحتمال دارد كه معن   » لَك

و . ص و اخـالص اسـت  يد تخـص يـ مف» الم«ن صـورت    يـ در ا . م  ي كن يان م يت را ب  يپاك
 يعني. مي داريزه ميپاكت يما وجود خود را برا: ن گونه باشدي اش اياحتمال دارد معن
م و از اخالق زشت ي كنيزه ميم پاكيمحبت و ترس و تعظل يبا از قبيآن را با اخالق ز

  .مي داريپاك م
لَم إِنِّي« : خداوند متعال به فرشتگان گفت ي را ميقين حقاين جانشيمن در مورد ا» أَع 

 گمان اسـت، و مـن       يبر مبنا را سخنتان   يز. د  ي دان يكه شما نم  » تَعلَمونَ الَ ما« دانم،  
ن يـ نش اي حاصـل از آفـر  ير و خـوب ي دانم كه خي دانم، و ميامور ظاهر و باطن را م   

  . باشديشتر مي كه در آن است، بي و شرين به مراتب از بديجانش
 قان و شهدايامبران و صدين انسان پين خداوند خواسته است تا از نسل ا يعالوه بر ا  

 و  يد، و بنـدگ   يـ  خلـق اظهـار نما     ي خـود را بـرا     يه هـا  ند و نشان  يو صالحان را برگز   
ن يـ  اينين جانـش  يدن چن يره انجام شود، كه بدون آفر     يل جهاد و غ   ي از قب  يت و يعبود
قرار داده  كه در نهاد مكلفان ي خوب و بديزه هايز تا غرين. ردي گيت انجام نميعبود
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خـدا، و   امتحان نمود نشان روشن شود، و دشـمن و دوسـت     يله  يشده است به وس   
دا يـ س نهفته است هو   ي كه در نهاد ابل    ييو تا بد  . حزب او از مخالفانش مشخص گردد     

  .شود
ن مدنظر قرار ين جانشينش اي است كه در آفري بزرگيد حكمت هايآنچه كه ذكر گرد 

» قهيخلقت خل«  بهانه قرار گرفتن ي از آنها براي كه تنها برخييگرفته است؛ حكمت ها
  . است يكاف

 كه خداوند ينيانگر آن بود آنها از جانش   ي ب –هم السالم   ي عل – فرشتگان   و چون سخن  
ان كنـد تـا     يـ  آنهـا ب   ي آدم را برا   ي دهد، بهتراند، خداوند خواسته برتر     ين قرار م  يزم
 األَسـماء  آدم وعلَّم« : ن فرموديبنابرا. را بدانند    يلت را و كمال حكمت و علم اله       يفض
لَّها ، و كلمـات و     يپـس خداونـد اسـم و مـسم        . را به آدم آموخت   اء  يو نام همه اش   » كُ
ده يـ  به او آموخت كه كاسه كوچك و بزرگ چه نام     ي آنها را به او آموخت، حت      يمعان

بـر  »  الْمالَئِكَـةِ  علَـى « زها را عرضـه داشـت،       ين چ يسپس ا » عرَضَهم ثُم« .  شود يم
 بِأَسـماء  أَنبِئُـونِي  فَقَـالَ « ا نه؟   يند   دان يا آن را م   يمالئكه، تا آنها را امتحان كند كه آ       

ن برتـر  ين جانـش يـ د كـه از ا يـ  بري شما گمان مـ    يپس وقت » صادِقِينَ كُنتُم إِن هـؤُالء
  .ديد اگر راستگو هستيزها خبر دهين چي ايد، مرا از نام هايهست

م و بـا    ينـدار  يم و اعتراض  ي دان يا، و تو را پاك م     ي خدا يپاك: گفتند» سبحانَك قَالُواْ« 
لَّمتَنَـا  مـا  إِالَّ« م، ي داني نميزيچ چ يه» لَنَا عِلْم الَ« م،  ي ورز يدستور تو مخالفت نم    ع «
لِيم أَنت إِنَّك« ، يش به ما آموخته ايجز انچه از فضل خو الْع كِيمهمانا تو دانا و » الْح

ن به اندازه   ينابراز را فرا گرفته است،  ب      ي است كه عملش همه چ     يكس» ميعل«. يميحك
ن و نه كوچك تر از آن و نه بزرگ تر از آن از او پنهـان  ي در آسمان ها و زم  يذره ا 

 يو مـامور  چ مخلوق   ي حكمت كامل است و ه     ي است كه دارا   يكس» ميحك«.  شود ينم
ده است، و يافري را بدون حكمت نيزيچ چيست، پس خدا هيرون نيره حكمت او بياز دا
پـس   . ز در محل مناسب آن    ي گذاشتن هر چ   يعني» حكمت« . د وجود دار  يزيچ چ يبه ه 

فرشتگان  به علم و حكمت خداوند و به قصور خود اقرار و اعتراف كردند و به فضل 
  . دانند اعتراف نمودندي آموخته است كه نمييزهاينكه به آنها چيخداوند، و ا

فرشتگان را از نـام     !  آدم يا» هِمبِأَسمĤئِ أَنبِئْهم آدم يا« : ن هنگام خداوند فرمود   يدرا
  .ندي خبر ده كه بر آنان عرضه داشتم و نتوانستند نام آنها را بگوييزهايچ
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لَما«  لت آدم بر آنها ياء آگاه كرد، فضي آنها را از نام اشيپس وقت» بِأَسمĤئِهِم أَنبأَهم فَ
« د،  يـ  روشن گرد   آنان ي  برا  ين قرار دادن و   ي در جانش  يو حكمت خداوند و علم اله     

لَم إِنِّي لَّكُم أَقُل أَلَم قَالَ أَع باتِ غَياومضِ الساألَرا بـه شـما     يـ خداونـد فرمـودك آ    » و
ده، ي است كه از ما پوشيزيب چيغ.  دانم ين را ميب آسمان ها و زم   ينگفتم كه من غ   

 ي را مـ   بيـ ب اسـت و غ    يـ  خداوند عالم به غ    يپس وقت . ميو ما آن را مشاهده نكرده ا      
و آنچـه را    » تُبـدونَ  مـا  وأَعلَـم « .  دانـد  ي مـ  يق اول يداند، مشهود و حاضر را به طر      

  .دي كرديز آنچه را كه پنهان ميو ن» تَكْتُمونَ كُنتُم وما«  دانم، يد، مي كنيآشكار م
سپس خداوند متعال فرشتگان را دستور داد تا به منظور احترام و بزرگداشت آدم و 

« مه فرشتگان دستور خداوند را اجرا كردند و بالفاصله همه به سجده رفتند، انجام ه
د و خـود را از آدم و از   يـ طان كه از سـجده كـردن امتنـاع ورز         يبه جز ش  » إِبلِيس إِالَّ

» نايءأَسجد لِمن خَلَقت طِ   « : د و گفت  ي بزرگتر و برتر دانست و تكبر ورز       يدستور اله 
 يجـه كفـر  يتكبر او نت! ؟يده اي كه او را از گل و خاك آفر         سجده ببرم  ي كس يا برا يآ

 او با خدا و آدم، و كفر و         ين هنگام دشمن  يبود كه در وجودش قرار داشت، پس در ا        
  .ديدنش روشن گرديتكبر ورز
 خداونـد اسـت، و      ي گردد ثابت شدن كالم برا     يات مستفاد م  ين آ ي كه از ا   ينكته جالب 

نكه او دانا و بـا  يد، و اي گويبوده و هرچه بخواهد م    شه متكلم   ينكه او همواره و هم    يا
  .حكمت است

 خداوند است، و    ي گردد ثابت شدن كالم برا     يم مستفاد م  يابي يات در م  ين آ يز از ا  ين
نكه او دانا و با يد، و اي گو يشه متكلم بوده و هر چه بخواهد م       ينكه او همواره و هم    يا

  .حكمت است
 از  يهرچند بنده حكمـت خداونـد را در مـورد بعـض           م كه   يابي يات در م  ين آ يز از ا  ين

رد و سر يالزم است كه بپذ از دستورات درك نكند، بر او يمخلوقات و در مورد بعض
. دي اقرار نما  ير سوال ببرد، و به حكمت خداوند      يم فرود آورد، و عقل خود را ز       يتسل
نستند، و آگاه  داي كه نمييزهاياد دادن چيت خداوند به فرشتگان و يات عناين آيدر ا

  . شودي دانستند، ثابت مي كه آن را نميكردنشان از امور
  : گردديلت علم ثابت مي از چند جهت فضياتين آيز در اين
شتن را به علم و     ي كه  فرشتگان مطرح كردند، خو      يي خداوند در مقابل پرستش ها     - 1

  .دانش ستود
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ن يان نمود كه علم بهتري دانست و بي آدم بر فرشتگان را در علم وي خداوند برتر- 2
  . بنده استيژگيصفت و و

، چرا كه فضل م آدم سجده كنندي خداوند به فرشتگان دستور داد تا به منظور تكر- 3
  .ان بودي روشن و نماو علم او

 را ي مورد امتحان قرار دهد، و سواالتيي را با طرح پرسش هاي كسي چنانچه آدم- 4
به آن عاجز و ناتوان بماند، سپس سوال كننده  بعمل آورد و او از پاسخ دادن ياز رو

ن بهتر و كامل تر است يد، اي جواب آن سواالت را به او  بگوياز سرفضل و بزرگوار
  .دينكه همان ابتدا پاسخ سواالت را به او امر بگوياز ا
 او بـر  يلت آدم و برتريان  فضي عبرت گرفتن از حال و وضع پدر انس و جن و ب     - 5

 يده مـ يـ ه فهميـ ن آيـ  كـه از ا يي هايگر پند و آموختنيس با او، و د  ي ابل يجن و دشمن  
  .شود

  :35- 36 يه يآ
لْنَا  هــذِهِ  تَقْرَبا والَ شِئْتُما حيثُ رغَداً مِنْها وكُالَ الْجنَّةَ وزوجك أَنت اسكُنْ آدم يا وقُ

د يريتو و همسرت در بهشت سكونت گ« :ميالْظَّالِمِينَ، و به آدم گفت مِنَ فَتَكُونَا الشَّجرَةَ
ك ين درخت نزد  يد، اما به ا   يد بخور ي خواه ي  فراوان آن هر طور كه م       يواز نعمت ها  

  ».د شديد، چه از ستمگران خواهينشو
لَّهما طَانُ فَأَزا الشَّينْها عمها فَأَخْرَجلْنَا فِيهِ كَانَا مِم ـ  لِـبعضٍ  بعـضُكُم  اهبِطُـواْ  وقُ عود 

لَكُم ضِ فِي وتَقَرٌّ األَرسم تَاعمد و از يـ طان موجب لغزش آنها گردي،پس ش حِينٍ إِلَى و
 از يد، بعـض ييـ فـرود آ «  : ميرون كرد؛ و ما به آنها گفت      يآنچه در آن  بودند آنها را ب       

ن مسكن و  قرارگاه و      يتان در زم  ي برا ي مدت يد برد؛ و برا   يگر خواه يشما دشمن به د   
  ».دي شوي خواهد بودكه از آن بهره مند ميياكال 
 عطا ي داد، نعمت خود را به طور كامل به ويو او را برترد ي خداوند آدم را آفريوقت

رد، و يـ ابد و به او انس بگيد تا در كنارش آرامش  ي آفر يز از و  يكرد و همسرش را ن    
 از انـواع    يعن» ئْتُماشِ حيثُ رغَداً« . ننديآنها را دستور داد تا در بهشت سك ونت گز         

لَك أَالَّ « : شان فرموديد و خداوند متعال به ا    يوه ها و خوش و فراوان در آن بخور        يم
لَا تَضح  يتَظموا فِ ، وأَنَّك لَا    يهاَ والَ تَعرَ  يتَجوع فِ  توست كه در بهـشت      يو برا » يها و 

  .ي و گرما نچشي و همانا تو تشنگيگرسنه و برهنه نباش
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 از  يدرخـت مـذكور نـوع     . دين درخـت نـشو    يـ ك  ا  يو نزد » الشَّجرَةَ هـذِهِ تَقْرَبا والَ« 
ش و يو به منظور امتحان و آزما.  دانديدرختان بهشت است كه خداوند آن را بهتر م

ك شدن به آن درخت و يست، آنها را از نزدي ما مشخص ني كه برايا به خاطر حكمتي
انگر آن اسـت كـه   يه بين بخش از آ   يا» الْظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَا« .  كرد يخوردن از آن نه   

  .را به دنبال آن ظلم ذكر شده استيم است، زي تحري براينه
شان آراست يطان در دل آنها وسوسه انداخت و خوردن از آن درخت را برايش! يآر
رد كه  آنها به خداوند قسم خويو برا» وقَاسمهما« : دينكه موجب لغزش آنها گرديتا ا
ب يپس آدم و همسرش فر  . رخواه شما هستم  يهمانا من خ  » نَي لَكُما لَمِنَ النَّصِحِ   يإِنّ« 

 كه  ي و نعمت  يطان آنها را از آسودگ    ين ش يبنابرا. او را خوردند و از او اطاعت كردند       
  . و رنج و كار و تالش درافتادندي خستگيرون كرد و به سرايدر آن بودند ب

 »ضُكُمعضٍ بعلِب ودو . س و فرزندانش خواهند بود يآدم و  فرزندانش دشمنان ابل» ع
ان رساندن به طرف مقابل خود و محروم كردن او          ي ز يمشخص است كه دشمن برا    

 فرزندان يه بصورت ضمنين آيپس در ا.  شودي متوسل مي به هر راهيكير و نياز خ
  .طان  برحذر داشته شده انديآدم از ش

طَنَ لَكُم عدو فَاتَّخِذُوه عدوا إِنَّما يإِنَّ الشَّ« : ند متعال فرموده استهمان طور كه خداو
طان دشمن شما است پـس آن را        يهمانا ش » رِيكُونوا مِن أَصحبِ السع   يدعوا حِزبه، لِ  ي

.  خواند تا از اهل آتش جهنم شونديد، همانا او گروهش را فرا ميدشمن خود قرار ده
 »ّ لَاي وهم لَكُم عدو بِئس لِلظَّلِمِياء مِن دونِيتَه، أَولِيخِذُونَه، وذُرأَفَتَتَ دا مرا رها يآ» نَ ب

! رد حال آنكـه آنهـا دشـمن شـما هـستند؟     ي گي ميروانش را به دوستيكرده و او و پ 
  . دارندي و سرپرست بديستمگران چه ولّ

لَكُـم « :ديـ  فرما يه و مـ   ن اشـاره كـرد    ي زمـ  يسپس به هبوط آدم و حوا به سو        فِـي  و 
 إِلَى ومتَاع«  است، ين مسكن و قرارگاهي در زمي شما تا مدتيو برا» مستَقَرٌّ األَرضِ

د، سپس بـه  ي شويا بهره مند ميتان از دنيان اجل هاي تا پايعني. نيتا وقت مع»  حِينٍ
 شـما  ي بـرا زيـ د و آن ن يـ ده شـده ا   يـ  آن آفر  يد كه بـرا   ي شو ي منتقل م  يسرا و جهان  

ا موقـت و  ي دنين مطلب اشاره شده است كه زندگ   يه به ا  ين آ يدر ا . ده شده است  يآفر
دن به  ي رس ي است برا  ي باشد، بلكه راه عبور    ي نم يقيا مسكن حق  ي است و دن   يعارض

  . آخرتيجهان و سرا
  :37 يه يآ
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ــى لَقَّ ــن آدم فَتَ ــهِ مِ بــاتٍ ر لِم ــاب كَ ــهِ فَتَ لَي ع ــه ــو إِنَّ ــ ه ــرَّحِيم، ســپس آدم از  وابالتَّ ال
رفت؛ همانـا خداونـد   يافت نمود، و خداونـد توبـه او را پـذ     ي را در  يپروردگارش كلمات 

  .ر و مهربان استيار توبه پذيبس
لَقَّى«  لِمـاتٍ  ربـهِ  مِـن « افت كرد، و خداوند  به او الهـام نمـود،            يآدم در » آدم فَتَ از » كَ

اسـت، كـه آدم بـه       » ...ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا  « آن كلمات     را، و  يجانب پروردگارش كلمات  
لَيهِ فَتَاب« امرزد،  يگناهش اعتراف نمود و از خداوند خواست او را ب          پس خداونـد   » ع

  .ر استيهمانا خداوند توبه پذ» التَّواب هو إِنَّه« رفت و بر او رحم نمود، يتوبه او را پذ
 يريتوبـه پـذ  . ردي پـذ يردد و توبه كند، توبـه اش را مـ   او بازگيو هركس كه به سو 

نكه ي دهد، دوم ايق توبه كردن مينكه به انسان توف   ينخست ا : خداوند بر دو نوع است    
نسبت به بندگانش مهربان » الرَّحِيم«رد ي پذيط باشد آن را ميچنانچه توبه واجد شرا

ق توبـه داده و از      يـ توفن است كه به بنـدگان       ي خداوند ا  ي از مظاهر مهربان   يكي. است
  . بخشديگناهانشان در گذشته و آنها را م

  38- 39 يه يآ
لْنَا لَـيهِم  خَـوف  فَالَ هداي تَبِع فَمن هدى منِّي يأْتِينَّكُم فَإِما جمِيعاً مِنْها اهبِطُواْ قُ الَ عو 
مزَنُونَ ، گفت هحاز جانب من يتيانچه هداد و چنين برويي از آن بهشت پايهمگ« : ميي 
 بر آنان خواهد بود و ي كنند نه ترسيروي من پيي كه از راهنمايش شما آمد، كسانيپ

  ». گردندين مينه غمگ
 كـه   يخَالِدون ، و كـسان     فِيها هم النَّارِ أَصحاب أُولَـئِك بĤِياتِنَا وكَذَّبواْ كَفَرواْ والَّذِينَ

شه در آن ي همينها اهل دوزخند و آنها برايب كردند ايكذات ما را تيدند و آيكفر ورز
  .خواهند بود

» هدى منِّي يأْتِينَّكُم فَإِما« :  بر آن مترتب گردد    يرا تكرار نمود تا مطلب بعد     » اهباط«
 يعنـ ي.  آمـد  ي شـما رهنمـود    ي كه از جانب من به سـو       يزمان!  انسان و جن   ي ا يعني
 فَمن«  من دعوت نمود،     ي من و خشنود   يا را به سو   امبر همراه با كتاب آمد و شم      يپ

تَبِع ايدامبران و كتـاب  يـ  كند و بـه پ يرويپس هركس از شما كه از رهنمود من پ    » ه
د، و دستور خد را يق نمايشان را تصديرامون و كتاب هاياورد و اخبار پيمان بيم ايها
پس نه » يحزَنُون هم والَ علَيهِم خَوف فَالَ« زد، ي كرده است بپرهيرد و از آنچه نهيبپذ

فَمن اتَّبع « : دي فرمايگر مي ديه ايدر آ.  شوندين مي هست ونه اندوهگيبر آنها ترس 
لَا   ي فَالَ   يهدا شود و   ي  كند نه گمراه م     يرويو هركس از رهنمود من پ     » يشقَيضِلُّ و 
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 ي خداونـد مترتـب مـ     تي از هـدا   يرويز  براساس پ   يپس چهار چ  .  گردد ينه بدبخت م  
ن است كه اگر  يفرق ترس با اندوه ا    .   بندد ي رخت  بر م    يترس و اندوه از آدم    : گردد

 يو اگر آدمـ  گذارد ي م ي در گذشته انجام شده باشد غم و اندوه بر جا          يامر ناپسند 
خداوند ترس و انـدوه را از  .  شوديجاد مي باشد در او ترس ايدر انتظار امر ناگوار   

 باشـند   ين دو امر منتف   ي كرده است و هرگاه ا     يد نف ي نما يرويت او پ  ي كه از هدا   يكس
 ين خداوند گمراهيهمچن. ش كامل استيت و آساي گردد و آن امنيضد آن دو ثابت م

ن دو  يـ  كرده است، و هرگاه ا     يد، نف ي نما يرويت او پ  ي كه از هدا   ي را از كس   يو بدبخت 
ن يـ بنـابر ا  . ت و سعادت اسـت    ي گردد و آن هدا    ي باشند ضد آن دو ثابت م      يامر منتف 

ا و  ي دن يت و سعادت و خوشبخت    يت و هدا  يد امن ي نما يروي پ ي اله تيهركس كه از هدا   
 ي و بدبختيل ترس و اندوه و گمراهياز قب ي آورد و هر امر ناگوار    يآخرت بدست م  

 يهـا از او دور مـ      ي رسد و ناگوار   ي شود پس  به اهداف دلخواه خود م        ياز او دور م   
  . شود
د، يب نما يات او را تكذ   يه آن كفر ورزد و آ      نكند و ب   يرويت خدا پ  ي كه از هدا   يساما ك 

 »أُولَـئِك ابحاران و همدمان جهنم هستند و همواره در آن و با آن ينها يا» النَّارِ أَص
خواهند بود، همان گونه كه دوست همواره همراه دوستش اسـت، و همـان طـور كـه                  

شه در آن خواهند ي هميانان برا» خَالِدون فِيها هم« اشد بيطلبكار به دنبال بدهكار م
چ كس به كمـك     يابد و ه  ي ي نم ي روند و عذاب آنها كم و كاست       يرون نم يبود، از آن ب   

ل انـسان و جـن بـه دو    يـ ات مشابه، مخلوقات از قبيات و آين آيدر ا.  شتابديآنها نم 
ات صفات هر دو گروه ين آيم شده اند؛ اهل سعادت و اهل شقاوت؛ و در ا يگروه تقس 

ان شده اسـت  يز بين. ان شده است  ي شود ب  يا شقاوت م  ي كه موجب سعادت     يو اعمال 
ا عذاب مانند انسان هستند، همانطور كه       ي از پاداش    يكه جن در استحقاق برخوردار    

  . باشنديز مانند او مي نيدر امر و نه
 داشته اسـت، بـه      يارزانل  ي اسرائ ي را كه به بن    يسپس خداوند متعال نعمات و بركات     

  :دي فرماياداور شد و ميآنها 
  :40- 43 يه يآ
لَيكُم أَنْعمت الَّتِي نِعمتِي اذْكُرُواْ إِسرَائِيلَ بنِي يا فُواْ عأَودِي وهأُوفِ بِع دِكُمهبِع ايإِيو 

 داشتم، و به يزاند نعمت من را كه بر شما ارياد آوريبه ! لي اسرائي بنيفَارهبونِ ، ا
  .ديمان شما وفا كنم، و فقط از من بترسيد تا به پيمان من وفا كنيپ
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 ثَمناً بĤِياتِي تَشْتَرُواْ والَ بِهِ كَافِرٍ أَولَ تَكُونُواْ والَ معكُم لِّما مصدقاً أَنزَلْت بِما وآمِنُواْ
 است كه   يزيق كننده چ  ي نازل كرده ام و تصد     فَاتَّقُون ، و به آنچه كه من       وإِياي قَلِيالً

 يات مـرا بـه بهـا      يـ د، و آ  ين  كافر به آن نباشـ      يد، و نخست  ياوريمان ب يبا شما است، ا   
  .ديد، و فقط از من بترسي نفروشياندك
لْبِسواْ والَ د و يزيمايتَعلَمونَ ، و حق را با باطل ن    وأَنتُم الْحقَّ وتَكْتُمواْ بِالْباطِلِ الْحقَّ تَ

  .دي داني كه شما ميد در حاليحق را كتمان نكن
د و زكات را يالرَّاكِعِين ، و نماز را بر پا دار مع واركَعواْ الزَّكَاةَ وآتُواْ الصالَةَ وأَقِيمواْ
  .ديد و با نمازگذاران نماز بخوانيبپرداز

 يينجا گروه هايدر ا. سالم  است ه اليعقوب عليل، ييمنظور از اسرا» إِسرَائِيلَ بنِي يا« 
 ينه و اطراف آن سكونت داشتند مورد خطـاب خداونـد مـ            يل كه در مد   ي اسرائ ياز بن 

ن يبنـابرا .  شـوند    ين خطاب مـ   يز شامل ا  يند ن ي آ ي كه پس از آنها م     يباشند، و كسان  
 الَّتِي ينِعمتِ اذْكُرُواْ« : دي فرماير داده و مي و فراگيك دستور كليخداوند به همه آنها 

تمأَنْع كُملَي كه ذكر شده ينعمت.  داشتميد نعمت مرا كه بر شما ارزانياد آوريبه »  ع 
 ين سوره ذكـر مـ     ي از آنها در ا    ي شود كه بعض   يز م ي ن ييگر نعمت ها  ياست شامل د  

اورند و به آن ين است كه قلبا آن را به خاطر ب      ياد آوردن ا  يو  به منظور از به       . گرند
ندو با زبان آن را سپاسگزار باشند و آن چنانكه پروردگار دوست دارد             يمااعتراف ن 

  .رندي پسندد آنرا  به كار گيو م
نكه به او و ي بر ايمان خداوند كه از شما عهد گرفته بود مبنيو به پ» بِعهدِي وأَوفُواْ« 
 أُوفِ« . ديـ د، وفـا كن ييـ اجـرا نما  را يعت و قـانون و    يد و شر  ياوريمان ب يامبرانش ا يپ

دِكُمهش وفا خواهم كرد، و به شما پاداش يز به عهد خويد من ني  فرمايخداوند م» بِع
ان شـده  يـ ه بيـ ن آ يـ ل گرفته بـود در ا     ي اسرائ ي را كه خداوند از بن     يمانيپ. خواهم داد 

ـ   ي عشَرَ نَقِ  يلَ وبعثنَا مِنهم اَثنَ   ي إسرء يثَقَ بنِ يولَقد أَخَذاللَه مِ  « : است ـ   بـا وقَ  يالَ اهللاُ إِنّ
 يو ب» لِي فَقَد ضَلَّ سواء السبيتُم الزَّكَوةَ وءاَمنتُم بِرسلُيمعكُم لَئِن أَقَمتُم الصلوةَ وءاَتَ

ن كرد، اگر يي آنان تعيمان گرفت و دوازده سردار برايل پي اسرائيگمان خداوند از بن
د و آنـان را     يـ اوريمـان ب  يمبران مـن ا   ايد، و به پ   يد و زكات رابپرداز   ينماز را برپا دار   

 گـذرم و شـما را وارد   يد، از گناهانتان در مـ يكو دهيد و به خداوند قرض ني كن ياري
ر آن روان است ،پس هركس از شما بعد         ي كنم كه رودها از ز     ي در بهشت م   ييباغ ها 

  .»ن كفر بورزد به راست كه راه راست را گم كرده استياز ا
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 بـه عهـد را فـراهم كننـد و تـرس از             ي كرد كه اسـباب وفـا      سپس خداوند آنها را امر    
 دستورات پروردگـار را     ي شود كه آدم   ي باعث م  يرا ترس اله  يگانه است، ز  يخداوند  

  .زدي او بپرهياطاعت كند و از نواه
ن ي گـردد، بنـابرا    يمانشان جز بـا آن كامـل نمـ        ي امرنمود كه ا   يزيسپس آنها را به چ    

 يو آن قرآنـ   . دياوريمان ب يو به آنچه فرو فرستاده ام ا      »  زَلْتأَن بِما وآمِنُواْ« : فرمود
پس خداوند به آنها . نازل كرده است) ص(امبرش محمد ياست كه خداوند بر بنده و پ  

مـان آوردن بـه قـرآن       ي كنند و ا   يروياورند و از آن پ    يمان ب يفرمان داد تا به فرمان ا     
  .ازل شده است است كه قرآن بر او نيمان آوردن به كسيمستلزم ا

 لِّمـا  مصدقاً« :  خواند يمان فرا م  ي ا ي پرداخت كه آنها را به سو      يسپس به ذكر مطلب   
كُمعن قرآن موافق است با آنچه نزد شما است، و با كتاب شـما مخـالف و   ي ا يعني» م

 يست مانع ي شما موافق است و با آن مخالف ن        ي با كتاب ها   يست، پس وقت  يمتضاد ن 
 را آورده اسـت  يزيامبر همان چين پيرا ا يان آوردنتان وجود ندارد، ز    ميبر سر راه ا   

د و او را ياوريمان بي به او ايق اوليد به طريامبران آورده اند، پس شما با   يگر پ يكه د 
  .ديرا شما اهل كتاب و علم و دانش هستيد، زيق كنيد و تصدييتا

مـان  ين است كه اگر شما بـه آن ا يبه ااشاره » معكُم لِّما مصدقاً« ز گفته خداوند   يو ن 
 يب كتـاب ي تكـذ ياوردنتان به معنـ يمان نيرا ايد به ضرر خودتان خواهد بود، ز  ياورين

 اسـت كـه     يزيـ آورده است همـان چ    ) ص(است كه نزد شما است، چون آنچه محمد         
د يـ ب كنيامبران آورده اند، پس هرگـاه شـما قـرآن را تكـذ     يگر پ ي و د  يسي و ع  يموس

  . باشديد كه نزد شما ميب كرده اي را تكذيانگار كتاب
ان يامبر كه قرآن را آورده ب ين پ ي كه در دست شما است صفت ا       ييز در كتاب ها   يو ن 

مان يپس اگر به او ا.  شما مژده داده شده استيشده است و به آمدن او در كتاب ها
د، يه اب كردي شما فرو فرستاده شده است تكذي از آنچه را كه به سويد قسمتياورين

ب يب كنـد همـه آن را تكـذ        ي از آنچه بر آنها نازل كرده است تكذ        يو هركس كه قسمت   
ده يـ امبران كفر ورزي كفر ورزد به همه پيامبريبه پ  يهمان طور اگر كس   . كرده است 

دن به  يمان آوردن به قرآن امر كرد، آنان را از كفر ورز          يپس چون آنها را به ا     . است
امبر و قـرآن    يـ ن كافر به پ   يو اول » بِهِ كَافِرٍ أَولَ تَكُونُواْ الَو« :  نموده و فرمود   يآن نه 
  .دينباش
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ن كافر  ي نخست يرا وقت يغ تر است، ز   يرساتر و بل  » ال تكفروا به    « از  » بِهِ كَافِرٍ أَولَ«و  
ست و از آنـان انتظـار   يـ سته آنهـا ن ين شاي كفر شتافته اند، و ايبه آن باشند، به سو  

 يز مـ  يـ  كه پس از آنهـا ن      يرا گناه كسان  ي را مرتكب شوند، ز    يارن ك ي رود كه چن   ينم
  . كنند به گردنشان خواهد بودي ميرويند و از آنان پيآ

ان كـرد و آن انتخـاب كـاال و متـاع     يـ  دارد، بيمان باز م  ي كه آنها را از ا     يسپس مانع 
 ين مـ  يبنـابرا .  اسـت  يشگيـ ح دادن آن بر سعادت جاودان و هم       يا و ترج  يه دن يفروما

 ييبهـا . دي نفروش ي اندك يات مرا به بها   يو آ » قَلِيالً ثَمناً بĤِياتِي تَشْتَرُواْ والَ« : ديمافر
 از  ي آوردنـد پـست و مقـام و برخـوردار          ي به دست مـ    يات اله يكه آنها در عوض آ    

اورند آن يمان بيامبرش اي بردند كه اگر به خدا و پ      يآنها گمان م  .  بود يامكانات رفاه 
ح يمان ترجي را به آن  فروخته و آن را بر ايات الهين آيبنابرا. ند دادرا از دست خواه

 فقط از يرا وقتيز. ديبترس»  َفاتَّقُون«گر، ي ديو فقط از من، نه از كس» وإِياي« . دادند
ح يا تـرج  يـ مان را بر بها و متاع انـدك دن        ي شود ا  يد، ترس خداوند باعث م    يخدا بترس 

تـان  ي از دل هايد تقـوا و تـرس الهـ   ي اندك را انتخاب كنيد، و چنانچه كاال و بها     يبده
  . بندديرخت بر م

لْبِسواْ والَ« : دي فرما يسپس م  خداونـد آنهـا را از دو       » الْحقَّ وتَكْتُمواْ بِالْباطِلِ الْحقَّ تَ
ختن حق با باطل، و دوم كتمان و پنهان كردن حـق،            ي كرده است؛ اول در آم     يز نه يچ
ن است كه حـق را مـشخص و جـدا    ي رود ايهل كتاب و دانش انتظار مرا آنچه از ا   يز

ت شـوند  يافته و هدايندگان حق به آن راه يند و آن را اظهار و آشكار كنند تا جو ينما
ات يرا خداوند آ  ي آن بازگردند، و حجت بر مخالفان اقامه شود، ز         يو گمراهان به سو   

 است تا حق از باطل مشخص       ش را واضح گردانده   يل خو يح داده و دال   يخود را توض  
ن موضوع عمل كنـد،     يپس هركس از اهل علم به ا      . شود و راه مجرم ان روشن گردد      

ت كننده امـت هـا خواهـد بـود، و هـركس حـق را بـا باطـل                    يامبران و هدا  ين پ يجانش
د، پـس او از دعـوتگران بـه         يـ ا كتمان نما  يزد، و آن را بشناسد اما آن را انكار          يدرآم
.  كننـد  ي نمـ  يروي خود پ  ين خود جز از علما    يرا مردم در امر د    ي جهنم است، ز   يسو

  .دينين دو راه و حالت را برگزي از ايكي خود يپس برا
« د،  ي نماز را برپا دار    ي و باطن  يو به صورت ظاهر   » الصالَةَ وأَقِيمواْ« : سپس فرمود 

» الرَّاكِعِينَ مع ركَعواْوا« د،  ين بپرداز يو زكات اموال خود را به مستحق      » الزَّكَاةَ وآتُواْ
د و ياوريمان بيات خداوند ايامبران و آيد، كه اگر به پيو همراه نمازگذاران نماز بخوان
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 را با هم انجام داده ي و باطني كه اعمال ظاهريد به درستيز انجام دهين كارها را نيا
 يعبادت هاد و ي نموده ايكيش اخالص داشته و به بندگانش ن    ي معبود خو  يد و برا  يا

و همـراه بـا     » الرَّاكِعِينَ مع واركَعواْ« . دي را همزمان انجام داده ا     ي و مال  ي و بدن  يقلب
ه به خواندن نماز جماعت و واج بودن جماعت امر ين آيدر ا. دينمازگزاران نماز بخوان

را نماز ي از اركان نماز است، زيه نشانگر آن است كه ركوع ركنين آيز ايشده است، ن
 ين داللت مي از آن بر ا ير از عبادت به نام قسمت     ير كرده است و تعب    يرا به ركوع تعب   

  .د كه آن قسمت در عبادت فرض استينما
  :44  يه يآ

ا مردم را يتَعقِلُون ، آ أَفَالَ الْكِتَاب تَتْلُونَ وأَنتُم أَنفُسكُم وتَنسونَ بِالْبِرِّ النَّاس أَتَأْمرُونَ
 يد حال آنكه شـما كتـاب را مـ         ي كن ي امر كرده و خودتان را فراموش م       يكوكاريبه ن 
  !د؟يشي انديا نميآ! د؟يخوان

مـن  ي خـوب و ا    ي بـه كارهـا    يعني،  يكوكاريا مردم را به ن    يآ» بِالْبِرِّ النَّاس أَتَأْمرُونَ« 
تان  خود يعني! د؟ي كن يو خودتان را فراموش م    » أَنفُسكُم   وتَنسونَ« د،  ي ده يفرمن م 

 كـه شـما     يدر حال » تَعقِلُونَ أَفَالَ الْكِتَاب تَتْلُونَ وأَنتُم« د،  ي ده ين كارها را انجام نم    يا
ده شده است، چرا كه يشه، عقل ناميتفكر و اند! د؟يشي انديا نميد، آي خوانيكتاب را م

  رسانديان مي زي گردد، و آنچه به آدم  يد آن ادراك م   ي ها و فوا   يكيله عقل ن  يبه وس 
گـران  ي كنـد قبـل از د      يك م ي شود، چون عقل، صاحب خود را تحر       يص داده م  يتشخ
 يگران كار ي كند، و قبل از د     ي را انجام دهد كه آنان را به انجام دادن آن امر م            يكار

  . دارديرا ترك كند كه آنان را از انجام آن باز م
ا يـ هـد، و     را به كار خوب فرمان دهد و خود آن كـار را انجـام ند               يگريپس هركس د  

 و ي عقلين بين عمل مبي را از كار زشت  باز دارد و خود آن كار را ترك نكند ايكس
ن امر آگاه باشد، پس حجت بر او تمام ي كه به اي باشد،به خصوص وقتي مي وينادان

ل نـازل شـده اسـت امـا هـركس را            ي اسرائ يه گرچه در  خصوص بن     ين آ ي شود ا  يم
« : را خداونـد متعـال فرمـوده اسـت    يـ  باشد، زيژگين وي چني شود كه دارا يشامل م 

» نَ ءاَمنُوا لِم تَقُولُونَ ما لَا تَفعلُونَ ، كَبرَ مقتاً عِند اهللاَ أَن تَقُولُوا ما لَا تَفعلُونَيها الَّذِيأَي
د؟ نـزد   يـ  ده يد كه خود انجام نم    يي گو ي م يزيچرا چ ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا

  .ديد و آن را انجام ندهيي بگويزي است كه شما چيبزرگار يخداوند گناه بس
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 را انجام ندهد كه     ين مطلب اشاره نشده است چنانچه انسان كار       يه به ا  ين آ ياما در ا  
 از منكر را ترك يد امر به معروف و نهيد، باي نمايگران را به انجام دادن آن امر ميد

 يش مـ ي را در پـ  يه ا يـ ن رو ي كنـد كـه چنـ      ي داللت م  يخ ك سان  يه بر توب  يرا آ يز. كند
 بـاز دارد ، دوم  يگران را به كار خوب امر كند و آنها را از زشـت  ينكه د ي ا يكيرند؛  يگ
 شـود،   يفه نم يگر وظ ي ترك بخش د   ي برا يفه مجوز ين دو وظ  ي از ا  يكينكه خودش   يا

ز يـ  نيفه را انجام دهد و نقض واقعـ ين است كه انسان هر دو وظي ايبلكه كمال  واقع 
ن دو مهـم را انجـام       ي از ا  يكي يو اما اگر كس   . كه انسان هر دو را ترك كند      ن است   يا

 كه هر دو ي از فردرد، اما رتبه اوي گي اول قرار نم را ترك كند، در رتبهيگريدهد و د
 كـه  يو سرشت انسان چنان بنا نهاده شـده از كـس      . فه را ترك گفته، باالتر است     يوظ

 يرويشتر از كردار پي بي نكند، پس آدميوريگر است پيكديگفتار و كردارش مخالف 
  . كند نه از گفتاريم
  :45- 48 يه ي آ

 ياريالْخَاشِعِينَ ، و از صبر و نماز  علَى إِالَّ لَكَبِيرَةٌ وإِنَّها والصالَةِ بِالصبرِ واستَعِينُواْ
  .د جز بر فروتناني كه آن گران و دشوار آيد و به راستييبجو

لَيـهِ  وأَنَّهـم  ربهِـم  مالَقُو أَنَّهم نُّونَيظُ الَّذِينَ ن دارنـد   يقـ ي كـه    يراجِعـونَ ، آن كـسان      إِ
  . گردندي او باز مين دارند به سويقيپروردگارشان را مالقات خواهند كرد و 

لَيكُم أَنْعمت الَّتِي نِعمتِي اذْكُرُواْ إِسرَائِيلَ بنِي يا أَنِّي علْتُ و  يالْعـالَمِينَ ، ا    علَـى  كُمفَضَّ
نكه شماره را بر يز اي داشتم و نيد نعمت مرا كه بر شما ارزانياد آوريب! لي اسرائيبن

  . دارم يان برتريجهان
 عدلٌ مِنْها يؤْخَذُ والَ شَفَاعةٌ مِنْها يقْبلُ والَ شَيئاً نَّفْسٍ عن نَفْس تَجزِي الَّ يوماً واتَّقُواْ

الَو مرُونَ ، و بترس    هنصرا انجام ي كاري كسي تواند براي نم ي كه كس  يد از روز  يي 
 يرفتـه مـ   ي پذ ينيگزي او جـا   ي شود، و نه به جا     يرفته نم ي پذ ي شفاعت يدهد، و از كس   

  . شوندي مياريشود، و نه 
 و ييباي انـواع شـك  يشان از تماميخداوند به آنها دستور داده است كه در همه كارها         

 كه يصبر بر انجام دادن طاعت و عبادت خداست، به گونه او آن ند، ي بجوياريصبر 
ند و يت خدا صبر نمايز از گناه و معصي پرهينكه در برابر سختيند، و ا  يآن را ادا نما   

 انسان مقدر نموده است     ي كه خداوند برا   يآن را ترك كنند، و در برابر امور دردناك        
 بـر آنچـه خداونـد       يشتنداريد، پس با صبر و خو      نكنن يتيند و ابراز نارضا   يصبر نما 
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و هـركس كـه از     .  شـود  ي حاصـل مـ    يت زنـدگ  يمقدر كرده است در همه كارها موفق      
 و يق دهـد، خداونـد صـبور    يـ  توف ييبايخداوند بطلبد كه او را بر كسب صـبر و شـك           

  . گرداندي را بر او سهل و آسان مييبايشك
 و  يمان اسـت وانـسان را از زشـت        ي ا يد از نماز كه ترازو    ي با ين در هر كار   يو همچن 

  . دارد كمك گرفته شوديمنكر باز م
ـ  « قطعا دشوار اسـت     »  رةُيلَكَبِ« و همانا نماز،    » وإِنَّها«  لَ مگـر بـر    » نَي الخَـشعِ  يإِالَّ ع

 و تـرس از خداونـد و   يرا فروتنـ ي آنها آسان است، ز    يفروتنان، كه نماز خواندن برا    
 شود بنده نماز را انجام دهد و خـاطرش          يوست باعث م   كه نزد ا   ييد به نعمت ها   يام

بـه  . م داردي بـ يابد، چون او به پاداش خداوند چـشم دوختـه و از عـذاب و      ينان  ياطم
 ندارد كه او را بـه نمـاز فـرا بخوانـد، و              يزه ا يرا انگ يست، ز ين ن ي كه چن  يخالف كس 

خضوع، آرامش،  يعنيخشوع . ز بر او خواهد بودين چين تريهرگاه نماز بخواند، سنگ
شگاه خداونـد،  ي به پي تضرع و زاريعنيخشوع . اد خداي و آرام گرفتن دل با   يفروتن

  . اويمان داشتن به او و لقاي در بارگاه اقدسش، و ايازمنديو ابراز ن
 يبـه لقـا   » ربهِـم  مالَقُو أَنَّهم« ن دارند،   يقيآنا ن كه    » يظُنُّونَ الَّذِينَ« : ن فرمود يبنابرا

« وردگارشان خواهند رفت و خداوند آنها را طبـق اعمالـشان پـاداش خواهـد داد،                 پر
مأَنَّههِ ولَي   .  گردندي او باز مينكه به سويو ا» راجِعونَ إِ
 آنان آسان نموده و باعث شده تـا در برابـر            ي عبادت را برا   يده و تفكر  ين ا يپس چن 
 ها را از ياست كه مشكالت و سختشه ين تفكر و انديها استقامت ورزند، و هميناگوار

پس نعمت . ست باز داشته استي ناشايآنها دور كرده و آنها را از انجام دادن كارها
 ي آنـان اسـت، و هـركس كـه بـه لقـا             ي برا يع بهشت يجاودان در خانه ها و منازل رف      

  .افتين امر خواهد يگر عبادات را دشوارتريمان نداشته باشد نماز و ديپروردگارش ا
رنـد و  ي شود تا پند بپذ    يادآور م ي خود   يل را به نعمت ها    يي اسرا يگر بن يبار د سپس  

و آنها  . ق شوند ير تشو ي خ يمان آوردن و انجام كارها    يند و بر ا   ي بد باز آ   ياز كارها 
 يچ كـس  يامـت از هـ    يدر روز ق  » نَفْـس  تَجزِي الَّ« امت ترسانده است كه     يرا از روز ق   

امبران و  يـ  ماننـد پ   يه آن كس، افراد بزرگـوار     ست گرچ ي ساخته ن  ي كار يگري د يبرا
« . ك باشـد  يـ شاوندانِ نزد يـ چ كس، گرچه از خو    ي ه يبرا» نَّفْسٍ عن« . صالحان باشد 

ش فرستاده است به ي كه انسان از پيست، بلكه فقط اعمالي ساخت نيزيچ چيه» شَيئاً
 بـدون اذن و اجـازه    يچ شفاعت و سفارش   يو ه » مِنْها يقْبلُ والَ« .  رساند يده م ياو فا 
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نكـه هـدف  از   ي پسندد مگر اي را نميچ عمليو خداوند ه.  شوديرفته نم يخدا از او پذ   
« . انجام شده باشد) ص(امبر ي پروردگار بوده و طبق روش و سنت پيآن جلب رضا

نَ يذِولَو أَنَّ لِلَّ« :  شودي گرفته نمي از وينيگزيچ بدل و جايو ه» عدلٌ مِنْها يؤْخَذُ والَ
و » مـةِ يوم القِ يـ عا و مِثلَه معه، لَا فتَدوا بِهِ مِن سوءِ العذَابِ           ي األَرضِ جمِ  يظَلَموا ما فِ  
ن است و مانند آن را با آن داشـته  ي كه ستم كرده اند همه آنچه كه در زم   ياگر كسان 

 يرفتـه نمـ   ي نجات از عذاب سخت خدا خواهنـد داد امـا از آنهـا پذ              يباشند، آن را برا   
  .شود

 ي از آنها دور نم    يچ امر ناگوار  ي ه يعني.  شوند ي نم ياريو آنها   » ينصرُون هم والَ« 
منظور از .  كرده استي را از طرف خلق تلقي رسانياريپس هرگونه ك مك و . شود

 هـم  والَ« بدسـت آوردن منـافع اسـت، و مـراد از            » شَـيئاً  نَّفْـسٍ  عن نَفْس تَجزِي الَّ« 
 تواند به طور مستقل ير از خدا نميچ كس به غيپس ه.  باشديدفع ضرر م» ينصرُونَ
و نـه از او     » عـدلٌ  مِنْها يؤْخَذُ والَ شَفَاعةٌ مِنْها يقْبلُ والَ«  را برساند    يا نفع يضرر و   
 ي شامل نفعين نفيا.  شودي گرفته مي بدلي وي شود و نه به جايرفته مي پذيشفاعت
 كنـد كـه  مالـك آن نفـع          ي طلب م  ي آن را از كس    ي در برابر انجام كار    يكه آدم است  

 ي انجام داده باشد آن را طلب مـ        يكينكه كار ن  يق شفاعت و بدون ا    يا به طر  ياست، و   
ر خـدا پـاك     ي به غ  ي گرداند كه قلب خود را از وابستگ       ين بر بنده واجب م    يپس ا . كند
 را ي برساند و ضرري به ويث نفعياه احدشگي تواند در پ ي نم يچ احد يرا ه يد، ز ينما

 او  ي را بـرا   ير و منفعتـ   يـ  دل ببندد كه هر خ     ييد به خدا  ي با ياز او دفع كند، بلكه آدم     
 يين خدا يد فقط چن  يپس با .  گرداند ي را از او دور م     ي كند و هر شر و ضرر      يجلب م 

  .لبد بطياري ي ندارد، و بر انجام عبادت و پرستش از ويكيچ شريپرستش كند كه ه
  :49- 57 يه يآ

 ويـستَحيونَ  أَبنَـاءكُم  يذَبحونَ الْعذَابِ سوء يسومونَكُم فِرْعونَ آلِ منْ نَجينَاكُم وإِذْ
اءكُمفِي نِسالء ذَلِكُم ون بم كُمبر ظِيمرا كه شما را از آل يد هنگامياد آوري، و به  ع 

 ي سـخت را؛ پـسرانتان را مـ   ي چشاندند بـه شـما عـذاب   يمم كه  يفرعون نجات داده ا   
 بــزرگ از جانــب يشيــن آزمايــ داشــتند و در ايكــشتند و زنانتــان را زنــده نگــاه مــ

  . پروردگارتان بود
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د يـ اد آور يتَنظُرُون ، و به      وأَنتُم فِرْعونَ آلَ وأَغْرَقْنَا فَأَنجينَاكُم الْبحرَ بِكُم فَرَقْنَا وإِذْ
 يم و شـما نگـاه مـ   يم و آل فرعـون را غـرق كـرد        يتان شكافت يا را برا  ي كه در  يهنگام
  .ديكرد
لَةً أَربعِينَ موسى واعدنَا وإِذْ لَي ثُم لَ اتَّخَذْتُمدِهِ مِن الْعِجعب أَنتُمونَ ، و به      واد يـ ظَالِم
وساله را به م سپس بعد از او گي چهل شب وعده گذاشتي را كه با موسيد هنگاميآور

  .ديكه شما ستمكار بوديد در حاليعبادت گرفت
نَا ثُمفَونكُمِ عن عدِ معب ذَلِك لَّكُم م تا شكرگذار   يتَشْكُرُون ، سپس از شما در گذشت       لَع

  .ديباش
لَّكُم والْفُرْقَانَ الْكِتَاب موسى آتَينَا وإِذْ ونَ ، و به    لَعتَدرا كتاب يد كه موسياد آوريتَه 

  .ديت شويم تا هداي و فرقان داديآسمان
لَمتُم إِنَّكُم قَومِ يا لِقَومِهِ موسى قَالَ وإِذْ  بارِئِكُم إِلَى فَتُوبواْ الْعِجلَ بِاتِّخَاذِكُم أَنفُسكُم ظَ

لِكُم أَنفُسكُم فَاقْتُلُواْ لَي فَتَاب بارِئِكُم عِند لَّكُم خَيرٌ ذَ عكُم  إِنَّـه  ـوه  ابو     التَّـو ، الـرَّحِيم
شما با پرستش گوساله بر خود ستم !  قوم منيا« :  به قومش گفتي كه موسيهنگام
ن نـزد   يد، ا يد؛ پس خودتان را بكش    يدگارتان توبه كن  ي به درگاه آفر   يد، بنابران يكرده ا 

  .»ستر و مهربان ايتان بهتر است، همانا او توبه پذيدگارتان برايآفر
لْتُم وإِذْ  وأَنـتُم  الـصاعِقَةُ  فَأَخَـذَتْكُم  جهـرَةً  اللَّـه  نَـرَى  حتَّـى  لَك نُّؤْمِنَ لَن موسى يا قُ

م هرگز بـه  ينيتا خداوند را آشكارا نب    ! ي موس يا« :دي كه شما گفت   يتَنظُرُون ، و هنگام   
 يه شـما نگـاه مـ   كـ ي، پس صاعقه شما را فـرا گرفـت در حال       »م آورد يمان نخواه يتو ا 
  .ديكرد
  
ثْنَاكُم ثُمعن بدِ معب تِكُموم لَّكُم م يختيتَشْكُرُون ، سپس بعد از مرگتان شما را برانگ لَع

  .ديتا سپاسگزار باش
لْنَا لَّ لَيكُم وظَ ع املْنَا الْغَم لَيكُم وأَنزَ نَّ عى الْملْوالساتِ مِن كُلُواْ وبا طَيم زرـا  قْنَاكُممو 
تان يم و برا  يه گستر كرد  ييظْلِمونَ ، و ابر را بر شما سا        أَنفُسهم كَانُواْ ولَـكِن ظَلَمونَا

م، ي داده ا  ي كه به شما روز    يزه ا ي پاك يهايم، از خوراك  يفرو فرستاد »  سلوا«و  » منّ«
  . كردنديد، و بر ما ستم نكردند بلكه آنها بر خود ستم ميبخور

  َإِذْ«: ديـ  فرمايل نمـوده و مـ     ي اسرائ يش بر بن  ي شروع به برشمردن نعمت ها     خداوند
 كــه شــما را از گزنــد فرعــون يد هنگــاميــاد آوريــوبــه » فِرْعــونَ  آلِ مــنْ نَجينَــاكُم
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بر شما حكومت » الْعذَابِ  سوء يسومونَكُم« ن يم و آنها قبل از ايانش نجات داديلشكر
 چشاندند بـه    ين عذاب را به شما م     ي گرفتند و سخت تر    ي بكار م   كردند و شما را    يم

ت شـما رشـد     ينكه مبادا جمع  يپسرانتان را از ترس ا    » أَبنَاءكُم يذَبحونَ«  كه   يگونه ا 
 يعني.  داشتند يو زنانتان را زنده نگاه م     » نِساءكُم ويستَحيونَ« . دندي بر يكند سر م  
 يله انجـام دادن كارهـا     يا بـه وسـ    يـ د  ي شد ي كشته م  ايپس شما   .  كشتند يآنها را نم  
 كردند ي نهادند و بر شما حكومت م    يد؛ بر شما منت م    ي گشت يل و خوار م   يسخت، ذل 

پس خداوند  بر آنها منت گذاشـت و آنـان را بـه طـور كامـل              . ت ذلت است  ين نها يو ا 
  كردنـد تـا  ين صـحنه را نظـاره مـ      يـ نجات داد و دشمنشان را غـرق نمـود، و آنهـا ا            

ن نجـات دادن  يـ و در ا»  عظِـيم  ربكُم من بالء ذَلِكُم وفِي« . چشمانشان روشن گردد
و بر شما واجب    .  شما مقرر است   ي از جانب پروردگارتان برا    ي بزرگ يكياحسان و ن  

  .دي آوريد و عبادت او را به جاي را شاكر باشي گرداند كه نعمات ويم
 وعـده داد    ي شود، آنگاه كه به موس     يادآور م يسپس خداوند احسان خود را به آنها        

د كـه نعمـت هـا و مـصالح     يـ  مالقات كند و تورات را بر آنها نازل نمايچهل شب باو  
عاد كامل گردد، و ي آنها در برداشت، اما آنها صبر نكردند تا مدت و مي را برايبزرگ

 و برستم ي ستمكارحال آنكه شما» ظَالِمونَ وأَنتُم« .  آوردندي رويبه  گوساله پرست
 كه شما مرتكب شـده      يد، چرا كه حجت بر شما اقامه شده است، پس گناه          يخود واقف 

  .ن گناه استيت و زشت ترين جنايد بزرگتريا
گر را  يكديد و   ي شما را فرمان داد كه توبه كن       يامبرش موس يق پ يسپس خداوند از طر   

لَّكُم« د، تا خداوند از شما درگذرد،       يبكش ديتا سپاسگزار خداوند باش   » ونَتَشْكُرُ لَع . »
لْتُم وإِذْ  كـه   يد هنگـام  يـ اد آور يـ و به   » جهرَةً اللَّه نَرَى حتَّى لَك نُّؤْمِنَ لَن موسى يا قُ
نكـه خداونـد را آشـكارا       يم آورد مگـر ا    يمـان نخـواه   يهرگز به تو ا   ! ي موس يا: ديگفت
 فَأَخَـذَتْكُم « . امبرش اسـت  يو پ  در برابر خدا     يت جسارت و گستاخ   ين نها يو ا . مينيبب

در » تَنظُرُونَ وأَنتُم« .  شما را فرا گرفتيهوشيا بي مرگ يعنيپس صاعقه، » الصاعِقَةُ
  . كرديك از شما به همراهش نگاه مين امر هر يكه به هنگام وقوع ايحال
 »ثْنَــاكُم ثُــمعــن بــدِ معب تِكُمــوم لَّكُــم بعــد از مرگتــان شــما را ســپس» تَــشْكُرُونَ لَع 

  . ديم تا سپاسگزار باشيختيبرانگ
ادآور ي داشت يابان و دشت و برهوت به آنها ارزانيسپس خداوند نعمتش را كه در ب

لْنَا« : دي فرمايشده و م لَّ لَيكُم وظَ ع املْنَا الْغَم لَيكُم وأَنزَ نَّ عه يو ابر را بر شما سا» الْم
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 ي كـه بـدون زحمـت و خـستگ     يهر رزقـ  . مي بر شما فرو فرستاد    را» منّ«م و   يگرداند
« . ن نـوع اسـت  يـ ل و قـارچ و نـان از ا  يـ  شـود، و زنجب    يده مـ  يـ نام» منّ«د،  يبدست آ 

ز گفته  ين» يسمانَ«  به آن    ي است كه در زبان عرب     يپرنده كوچك » يسلو» «والسلْوى
.  خوش مزه استيشت گويند كه داراي گويم» نيبلدرچ« آن را ي شود و در فارسيم

 كُلُـواْ « .  كرد فرو فرستاده شـد يت مي كه آنها را كفايبه اندازه ا » يمنّ و سلو  «پس  
م، ي شما گردانده ايد كه روزي بخوريزه اي پاكيهاياز خوراك» رزقْنَاكُم ما طَيباتِ مِن
ن نعمت  ياما آنها شكر ا   . ز از آن برخوردار نبودند    ي مرفّه ن  ي شهرها ي كه اهال  ييروز

و بـر  » ظَلَمونَا وما«  و ارتكاب گناه ادامه دادند، يرا بجا آوردند و همچنان به سنگدل  
ت ي با مخالفت بـا اوامـر مـا بـه مـا سـتم نكردنـد، چـون معـص                    يعني. ما ستم نكردند  

همان طور كه پرسـتش پرستـشگران بـه او          .  رساند ي به خداوند نم   يانيگناهكاران ز 
 يو لكن آنها بر خود ستم مـ »  يظْلِمونَ أَنفُسهم كَانُواْ لَـكِنو«  رساند، ي نميده ايفا

  . گردديشان به خودشان بر ميكردند، پس ضرر كارها
  :58- 59 يه يآ

لْنَا وإِذْ  وقُولُواْ سجداً الْباب وادخُلُواْ رغَداً شِئْتُم حيثُ مِنْها فَكُلُواْ الْقَرْيةَ هـذِهِ ادخُلُواْ قُ
« : مي را كه گفت   يد هنگام ياد آور يالْمحسِنِينَ ، و به      وسنَزِيد خَطَاياكُم لَكُم نَّغْفِرْ حِطَّةٌ

د و از   يـ  بخور ي و فراوانـ   يد به خوش  ي آن خواست  يد و از هركجا   ين شهر شو  يوارد ا 
، تـا گناهـان     »امرزيـ ا گناهان ما را ب    يخدا: دييد و بگو  ي وارد شو  يدروازه آن با فروتن   

  .م افزوديكوكاران را خواهيامرزم و پاداش نيا را بشم
لَمواْ الَّذِينَ فَبدلَ لْنَا لَهم قِيلَ الَّذِي غَيرَ قَوالً ظَ لَمواْ الَّذِينَ علَى فَأَنزَ  السماء منَ رِجزاً ظَ
ان ر از آنچه به آن    ي غ يگرييفْسقُون ، پس ستمگران آن سخن را به سخن د          كَانُواْ بِما

 شـان  يچي كه ستم نمودند به سـبب سـرپ        يپس بر كسان  . ل كردند يگفته شده بود تبد   
  .مي از آسمان فرو فرستاديعذاب

ل از فرمـان او   ي اسـرائ  ينكـه بنـ   ي است كـه خداونـد بعـد از ا         ييان نعمت ها  يز ب ين ن يا
 شوند و در ي داشت، پس آنها را فرمان داد وارد شهري كردند بر آنها ارزانيچيسرپ

و دستور .  فراوان بدست آورندينند و دعوت و افتخار و روزيطن و مسكن گزآن مو
ــه  ــجداَ« داد ك ــه از دروازه » س ــدي شــهر داخــل شــوند، و بگو يفروتنان ــةُ« : ن » حِطَّ

 و از اشـتباهاتمان چـشم       ييم كه گناهانمـان را عفـو نمـا        ي طلب ياز شما م  ! پروردگارا
 يد مـا گناهانتـان را مـ       يو چنانچه طلب مغفرت كن    » مخَطَاياكُ لَكُم نَّغْفِرْ« . ي كن يپوش



٥٤ 

م ينـده خـواه   يكوكـاران را اكنـون و در آ       يو پاداش ن  » الْمحسِنِينَ   وسنَزِيد« . ميبخش
ر از يـ  غيگـر يپس ستمگرانشان آن سخن را به سـخن د    » نَ ظَلَموا يفَبذَّلَ الَّذِ « . افزود

چـون همـه آنـان سـخن را     » فَبذَّلوا« : تنگف. ل كردنديآنچه به آنها گفته شده بود تبد     
ر از آنچه كه    ي غ ي سخن خدا را به سخن     يعني» لَ لَهم ي قِ يرَ الَّذِ يقَوالً غَ « . ر ندادند ييتغ

پس به منظور اهانت به دستور خدا و به تمسخر . به آنها گفته شده بود، عوض كردند
دانـه  »  حنطـة  يحبة فـ  « : امرز، گفتند ي گناهان ما را ب    يعني» حطّه «يگرفتن آن، به جا   

. ر خواهند داديي تغيق اولير بدهند عمل را به طريي كه آنها سخن را تغيگندم، پس وقت
 ين سركـش يـ و از آن جا كه ا. دند، داخل شدند  ي خز ي كه به پشت م    ين در حال  يبنابرا

لَ « : ن سبب گرفتار شدن آنها به عذاب خداوند بود، فرمود         يبزرگتر نَ ي الَّـذِ  يفَأَنزَلنا ع
 كَـانُواْ  بِمـا  السماء منَ رِجزاً«   كه ستم كردند،     يم بر كسان  يپس فرو فرستاد  » ظَلَموا

  . كردندي كه مي و فسادي و تباهي از آسمان به سبب تعديعذاب» يفْسقُونَ
  : 60 يه يآ

لْنَا لِقَومِهِ موسى استَسقَى وإِذِ  عـشْرَةَ  اثْنَتَـا  مِنْه رَتفَانفَج الْحجرَ بعصاك اضْرِب فَقُ
اْ  والَ اللَّـهِ  رزقِ مِـن  واشْرَبواْ كُلُواْ مشْرَبهم أُنَاسٍ كُلُّ علِم قَد عيناً ثَـوضِ فِـي  تَعاألَر 

با : مي قومش آب خواست، پس ما گفتي براي را كه موسيد هنگامياد كنيمفْسِدِينَ ، و 
له ي كه هر قبي از آن دوازده چشمه روا شد به گونه ا، آنگاه»ت به آن سنگ بزنيعصا

 خــدا، و همچــون يد از روزياشــاميد و بيــبخور.  دانــستي آبــشخور خــود را مــيا
  .دي نكنين فساد و تباهيتباهكاران در زم

 ي آنهـا آبـ    ي بـرا  ي را كـه موسـ     يادآور زمـان  يـ و به   » لِقَومِهِ   موسى استَسقَى وإِذِ« 
لْنَا« د،  خواست كه از آن بنوشن     ت يبا عـصا  : ميپس ما گفت  » الْحجرَ بعصاك اضْرِب فَقُ

« . ا جـنس سـنگ    يـ  اسـت و     يا جـنس مخـصوص    يـ » حجر«مراد از   . آن سنگ را بزن   
رَتفَانفَج شْرَةَ اثْنَتَا مِنْهناً عيز يل ني اسرائيبن. ديپس، از آن دوازده، چشمه بجوش» ع
 محل آبشخور خـود   يله ا يو هر قب  » مشْرَبهم أُنَاسٍ كُلُّ علِم قَد« . له بودند يدوازده قب 

 ي آب مـ   ي و آسودگ  ي شدند، بلكه به راحت    يگر نم يكدين مزاحم   يبنابرا.  دانست يرا م 
ن فـساد و   يو در زمـ   » اللَّـهِ  رزقِ مِن واشْرَبواْ كُلُواْ« : ن جهت فرمود  يبه هم . دندينوش
  .دي نكنيتباه

  : 61ه يآ
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لْتُ وإِذْ  تُنبِـت  مِمـا  لَنَـا  يخْـرِج  ربـك  لَنَـا  فَادع واحِدٍ طَعامٍ علَى نَّصبِرَ لَن موسى يا مقُ
ضا مِن األَرلِه لِها وعدسِها وفُومِها وقِثĤَّئِها بقْ صبدِلُونَ قَالَ وتَبالَّـذِي  أَتَس  ـونَـى  هأَد 
لْتُم  ما لَكُم فَإِنَّ صراًمِ اهبِطُواْ خَيرٌ هو بِالَّذِي لَـيهِم  وضُـرِبت  سـأَ لَّـةُ  ع  والْمـسكَنَةُ  الذِّ

اْ ؤُوĤبنَ بِغَضَبٍ واللَّهِ م ذَلِك مكْفُرُونَ كَانُواْ بِأَنَّهاتِ ييĤِقْتُلُونَ اللَّهِ بيـينَ  وـرِ  النَّبِيبِغَي 
! ي موسـ  يا« : دي را كه گفت   يد هنگام ياد كن ييعتَدونَ ، و     وكَانُواْ عصواْ بِما ذَلِك الْحقِّ

م، پس، از پروردگـارت بخـواه تـا از آنچـه            ياوريك غذا و خوراك تاب ن     يهرگز ما بر    
ــ ــيزم ــبز ي روين م ــد از س ــ و خيان ــي ــدس و پيار و س ــر و ع ــان بياز براي ــم رون ي

. »تتــان فــراهم اســيد در آنجــا برايــ خواهي را كــه مــيزيــا چيــآ« : گفــت.»اورديــب
ن بـدان علـت   يا. دندي و فقر بر آنها زده شد و سزاوار خشم خداوند گرد       يومهرخوار

ن ي كشتند، ا  يامبران را به ناحق م    يدند، و پ  ي ورز يات خداوند كفر م   يبود كه آنها به آ    
  . زدندي مي كردند، و دست به تجاوز و تعدي ميچيبدان خاطر بود كه آنها سرپ

لْتُم وإِذْ«   خداوند به ير نعمت هاي را كه به منظور تحقيد هنگامياد كني و »موسى يا قُ
م، يك نوع غذا را ندار    يهرگز تاب و تحمل     » واحِدٍ طَعامٍ علَى نَّصبِرَ لَن« :دي گفت يموس

بود، اما » يسلو«و » منّ «يعني آنان چند نوع يالبته همچنانكه گذشت، هرچند كه  غذا
 لَنَـا  يخْـرِج  ربك لَنَا فَادع« .  آنان نداشت  ي برا يتيذابن نظر ج  ير نبود و از ا    ييقابل تغ 

لِها مِن األَرض تُنبِت مِما « اند، ي روين مي كه زميت بخواه از سبزين از خدايبنابرا» بقْ
لِها وعدسِها« ر  يو س » وفُومِها  « ار  يو خ » وقِثĤَّئِها صبمـا  ياز، بـرا يـ و عـدس و پ   » و 

  .انديبرو
 هـو  بِالَّذِي«  مذكور را    يا غذاها يآ» أَدنَى هو الَّذِي أَتَستَبدِلُونَ« :  به آنها گفت   يموس
سته يشا! د؟ي دهي هستند قرار ميين مواد غذايكه بهتر» يسلو«و » منّ «يبه جا» خَيرٌ

 يد بـه هـر شـهر      ي را كه طلب كرده ا     يي ها يرا خوارك يد، ز ينگونه عمل كن  يست كه ا  ين
 داشـته اسـت از   ي كه  خداوند به شما ارزاني ايافت اما خوراك  يد  يد خواه ييايفرود ب 
ر ييـ د آن را تغ   يـ  خواه ين آنها است، پس چگونـه مـ       يف تر ي ها و شر   ين خوراك يبهتر
ر يـ  آنـان و تحق    ييبايل بـر ناشـك    يـ ن دل يد و چون آنچـه از آنهـا سـر زد بزرگتـر            يده

. وردگار آنها را مجازات كردش بود به پاس عملشان پريدستورات خداوند و نعمت ها
لَيهِم وضُرِبت« : پس فرمود  لَّةُ ع  كـه بـر   يو مهر ذلّت بر آنها زده شد به گونـه ا         » الذِّ

شان يـ  بر دل ها   ي و خ وار   يازمنديو ن » والْمسكَنَةُ«  شد،   يظاهر بدن آنها مشاهده م    
ل بـه  يده و تبـد  كه عزت و شرافت و همت خود را از دست دا    يقرار گرفت، به گونه ا    



٥٦ 

ن دستاورد يبنابرا» اللَّهِ منَ بِغَضَبٍ وبĤؤُواْ« . ف و سست عنصر شدندي ضعيمردمان
 نبود، پس چه بد اسـت       ي جز خشم و غضب اله     يزي را كه بدست آوردند چ     يمتيو غن 
!  كه آنان در آن افتادنـد ي كه آنان بدست آوردند، و چه زشت و بد است حالت     يمتيغن

.  دچار گشتنديار بدي خداوند شدند و به سرنوشت بسي ناخشنودو مستحق غضب و
 »ن بـود كـه      يـ دند ا ينكه آنها مستحق خشم خداوند گرد     يعلت ِ ا  » ذَلِك » مكَـانُواْ  بِـأَنَّه 

 نمـود و    ي مـ  يي حق راهنما  ي را كه مردمان را به سو      يات اله يآ» اللَّه بĤِياتِ يكْفُرُونَ
دند خداوند با خشم ي به آن كفر ورزيند، پس وقت كردي كرد انكار ميحق را روشن م

امبران را بـه  يـ پ» الْحقّ بِغَيرِ النَّبِيينَ ويقْتُلُونَ« ز آنان يو ن. خود آنها را مجازت  كرد    
را مشخص اسـت  ي كار آنها است، ز  يانگر اوج زشت  يب» الْحقّ بِغَيرِ« .  كشتند يناحق م 

نكه گمان برده نشود آنها جاهل ياما به خاطر اامبران به حق نخواهد بود، يكه كشتن پ
  ين از آن رويا» عصواْ بِما ذَلِك« .  كشتنديبه ناحق آنها را م: و ناآگاه بودند، فرمود
» يعتَدونَ وكَانُواْ« .  نمودندي مي خداوند سركشيت و نافرمانيبود كه با ارتكاب معص

 شود او را به ي كه انسان مرتكب ميگناهرا هر يز.  كردنديو بر بندگان خدا تجاوز م
د، يـ  آيد مـ يـ  پديمثال از غفلت، گناه كـوچك .  دهدي سوق م يگري ارتكاب گناه د   يسو

د، سپس از آن گناه  بزرگ بدعت ها ي آيد مي بزرگ پديسپس از آن گناه كوچك گناه
 يآفتم كه ما را از هر       ي خواه ياز خداوند م  . دي آ يد م يره پد يگر گناهان كب  يو كفر و د   

  .مصون بدارد
ل اسـت كـه در زمـان        ي اسـرائ  يات متوجه آن دسته از بن     ين آ يو بدان كه خطاب در ا     

 كـه بـه آنـان نـسبت داده شـده اسـت كـه              ييستند، و كارهـا   يـ  ز ينازل شدن قرآن م   
 بـه آنهـا نـسبت داده شـده          يل متعـدد  يگذشتگانشان انجام داده بودند، اما بنا به دال       

 ي كردند و ادعـا مـ  يش مين است كه آنها خود را ستاي ان كارياد ياست، از جمله فوا  
ن خداوند يمان اورده اند برتر هستند، بنابراي كه به او ايو كسان) ص(كردند از محمد 

ل ي آنان روشن شود كه اهل صـبر و فـضا          يان كرد تا برا   يحاالت گذشتگان آنها را ب    
 بـا  - ن اسـت  يها چن  كه حالت گذشتگان آن    يستند، پس وقت  ي درست ن  ي و كارها  ياخالق

 كـه  ي رود احوال و اوضاع گذشتگانشان خوب تر بوده باشـد ، كـسان      ينكه گمان م  يا
  ! داشته اند؟يتيستند چه حال و وضعي زيمخاطب قرآن بودند و در عصر نزول آن م

) ص(امبر ي كه در عصر پيانيهودي گذشتگان به   يد نسبت دادن كارها   يو از جمله فوا   
 داشت به مثاّه متنعم ي را كه خداوند بر پدران آنان ارزان      ين است نعمت  يستند ا ي ز يم



٥٧ 

ن نعمات و بركات ي باشد، پس آنها مورد خطاب قرار گرفتند چون ا   يشدن فرزندان م  
  .همه آنها را در بر گرفت

ك يـ ن است كه همه آنان بر ي گذشتگان به آنان ايد نسبت دادن كارهايو از جمله فوا  
 كردند، انگار گذشتگان آنها و      ي تالش م  يافع مشترك  مصالح و من   ين بودند و برا   ييآ

 از آنها سر زده از همه آنها سـرزده          يسته و آنچه از بعض    يك زمان ز  ين در   يمتاخر
 گردد، و ي دهند به همه بر مي از آنها انجام مي كه بعضيرا منفعت كار خوبياست، ز

د نسبت يله فواو از جم.  گردديم دهند متوجه همه ي انجام مي كه برخيضرر كار بد
 گذشـتگان را مـورد      يشتر كارهـا  يـ ن اسـت كـه ب     يـ  گذشتگان به آنان ا    يدادن كارها 

و . ك گناهكـار اسـت    ي باشـد شـر    ي كه به گناه راض    ي دادند، و كس   ياعتراض قرار نم  
  . داندي جز خداوند آن را نمين امر نهفته است كه كسيز در اي نيگري ديحكمت ها

  :دي فرماياب حكم كرده و م اهل كتيان فرقه هايسپس خداوند م
  :62 يه يآ

 اآلخِـرِ  والْيـومِ  بِاللَّـهِ  آمـنَ  مـنْ  والصابِئِينَ والنَّصارى هادواْ والَّذِينَ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ
لَهم صالِحاً وعمِلَ لَيهِم خَوف والَ ربهِم عِند أَجرُهم فَ الَ عو مزَنُـونَ  هحگمـان  ي، بـ  ي 
 بـوده   ي و نصران  ي و صابئ  يهودي كه   يو كسان » نيمسلم«مان آورده اند  ي كه ا  يكسان

سته انجـام داده  يـ مـان داشـته و كـردار شا   يامـت ا ياند هر كس كـه بـه خـدا و روز ق           
  . گردندين مي بر آنها است و نه غمگياجرشان نزد پروردگارشان است، نه ترس

ن از جملـه   ين است كه صابئ   ين درست ا  را سخ ي اهل كتاب است، ز    ين حكم فقط برا   يا
هـود  ي نصارا هستند، پس خداوند خبر داده است كه مومنانِ امت اسالم، و              يفرقه ها 

امبران را يمان داشته و پيامت اين؛ هركس از آنان كه به خدا و روز ق     ينصارا و صابئ  
ن ي بر آنها است و نه انـدوهگ ي است؛ نه ترسي آنها پاداش بزرگ   يق نموده، برا  يتصد

ده انـد   يـ امت كفـر ورز   يامبران وروز ق  ي از آنها كه به خدا و پ       يو اما كسان  .  شوند يم
  . گرددي ميترس و  غم بر آنها مستول

 اهل كتـاب اسـت و    ين حكم مختص فِرَق و گروه ها      يم ا ييح آن است كه بگو    ي و صح 
ه از حالـت  يـ ن آيرا ا يندارد، ز ) ص(مان آوردن به حضرت محمد      ي به موضوع ا   يربط
ن روش قرآن است كه هرگاه ي دهد، و ايخبر م) ص(ا قبل از بعثت حضرت محمد آنه

ن شك و ابهـام را  ي كند كه اي را مطرح ميزيد حتما چيد آي پد يات ابهام ي آ يدر البال 
د يـ  را قبـل از پد     يزيـ  نازل شده است كه هر چ      يرا قرآن از طرف ذات    ين ببرد، ز  ياز ب 
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ل ي اسرائيخداوند كه از بن.  فرا گرفته استز راي داند، و رحمت او همه چيآمدن آن م
ان داشت، ممكـن اسـت در دل       ي آنان را ب   ي ها يان آورد و گناهان و زشت     يسخن به م  

ل را فـرا    ي اسرائ يجاد شود كه مذمت و نكوهش، همه بن       ين تصور ا  ي از مردم ا   يبعض
جا ز از آن    يستند جدا كند و ن    ي را كه مذمومن ن    ييپس خداوند خواست آنها   . ردي گ يم

ن امور  به آنها اختصاص ي رود كه ايل ذكر شد گمان مي اسرائيكه به طور خاص بن
ز يرد و ن  يان فرمود كه همه گروهها را در برگ       ي را ب  ين خداوند حكم عام   يبنابرا. دارد

 كه در كتابش    يپس پاك است خداوند   . ن برود يحق روشن شود و توهم و ابهام از ب        
  . اندازديرت ميان را حي جهان را قرار داده است كه عقلييزهايچ
  :63- 64 يه يآ

 لَعلَّكُم فِيهِ ما واذْكُرُواْ بِقُوةٍ آتَينَاكُم ما خُذُواْ الطُّور فَوقَكُم ورفَعنَا مِيثَاقَكُم أَخَذْنَا وإِذْ
ن م و  كوه طور را بر فرازتايمان گرفتي را كه از شما پيد هنگامياد آوريتَتَّقُونَ ، و به 

د آنچه ياد آوريد و به يريت بگيا جهد و جديم يم، آنچه را كه به شما داده ا       يبرافراشت
  .ديزگار شويرا كه در آن است تا پره

 تُم ثُملَّي ن تَودِ معب الَ ذَلِكاللَّهِ فَضْلُ فَلَو كُملَي ع تُهمحرنَ لَكُنتُم والْخَاسِرِينَ ، سپس  م
  .ديانكاران بوديد، و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زي گرداندياز آن رو

: دي فرمايل را به سبب كار گذشتگانشان سرزنش نمود و مي اسرائ يسپس خداوند بن  
 يثـاق يو م . ميمان گرفت ي را كه از شما پ     يد هنگام ياد آور يو به   » مِيثَاقَكُم أَخَذْنَا وإِذْ« 

جـاد رعـب و     ي سر آنهـا و ا     يبر باال كه خداوند از آنها گرفت با برافراشتن كوه طور          
  .ديوحشت در دلشان موكد گرد

م با  يو آنچه از تورات كه به شما داده ا        » بِقُوةٍ آتَينَاكُم ما خُذُواْ« : و به آنها گفته شد    
 مـا  واذْكُـرُواْ « . ديري بر انجام دستورات خداوند، بگ     ييبايجهد و تالش، و صبر و شك      

د؛ آن را تالوت نموده و مطالبش را درك         ياد كن يابتان هست   و آنچه را كه در كت     » فِيهِ
لَّكُم« . ديكن زگار يا پره يد و   يابي يي او رها  يد از عذاب خدا و ناخشنود     يشا» تَتَّقُون لَع

  . ديشو
 »لَّ« غ و رسا، يد بلين تاكيو پس از ا» ثُمين امر كافيد، و همي گردانديشما رو» تُميتَو 

لَيكُم اللَّهِ فَضْلُ فَلَوالَ« د، يب بر شما فرود آن عذايبود كه بزرگتر ع تُهمحرنَ لَكُنتُم وم 
  .دي شديان كاران مي بر شما نبود از زيو اگر فضل و رحمت اله» الْخَاسِرِينَ

  :65- 66 يه يآ
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لَقَد و تُملِم واْ الَّذِينَ عتَداع تِ فِي مِنكُمبلْنَا الس خَاسِـئِينَ ، و البتـه       قِـرَدةً  اْكُونُـو  لَهم فَقُ
د، پـس مـا بـه آنهـا         ي را از خودتان كه روز شنبه تجاوز كردند خـوب شـناخت            يكسان
  .»دينگان خوار باشيبوز« : ميگفت

لْنَاها عا نَكَاالً فَجنَ لِّميا بهيدا يما ولْفَه لْمتَّقِين وموعِظَةً خَ  ي بـرا  ي ، پس آن را عبرتـ      لِّ
  .ميزگاران  قرار دادي پرهي برايندگان و پندي آحاضران و

 »لَقَد و تُملِم واْ الَّذِينَ عتَداع تِ فِي مِنكُمباز شـما را كـه در روز شـنبه           يو كسان » الس 
 هـستند كـه خداونـد داستانـشان را در           يآنها كسان . دي شناس يتجاوز كردند خوب م   

 كَانَت يةَ الَّتِيوسئَلهم عنِ القَر« : دي فرمايان كرده و ميسوره اعراف به طور مفصل ب
ا بـود،   يك در ي كه نزد  يو بپرس آنها را از شهر     »  الَّستِ   يعدونَ فِ يحاضِرَةَ البحرِ إِذ    

ن گنـاه بـزرگ باعـث شـد تـا           يپس ا .  كردند ي كه آنها در روز شنبه تجاوز م       يهنگام
ل قـرار  يـ  خوار و ذلينگانيبوز» خَاسِئِينَ قِرَدةً« رد و آنها را يخداوند بر آنها خشم گ  

  .دهد
« :  كردندي مي قرار داد كه در آن عصر زندگيه عبرت كسانين عقوبت را مايخداوند ا

 كه در زمان آنها بسر ي كه حاضر بودند و كسانيي امت هايعني» يديها بينَ لِّما نَكَاالً
 كه بعد از آنان آمدنـد،    يسانو ك » وما خَلفَها « . ديشان رس ي بردند و خبر آنها به ا      يم

زگاران يند، اما جز پرهي باز آيد تا از نافرمانيپس بر بندگان خداوند حجت اقامه گرد     
  . برنديات خدا بهره نمياز آ

  : 67- 74 يه يآ
 أَعوذُ قَالَ زُواًه أَتَتَّخِذُنَا قَالُواْ بقَرَةً تَذْبحواْ أَنْ يأْمرُكُم اللّه إِنَّ لِقَومِهِ موسى قَالَ وإِذْ
همانا « :  به قومش گفتي كه موسيد هنگامياد آوريالْجاهِلِين، و به  مِنَ أَكُونَ أَنْ بِاللّهِ

 يا ما را مسخره ميآ« : ، گفتند»دي را سر ببر ي دهد تا گاو   يخداوند به شما دستور م    
  .»نكه از نادانان باشمي برم به خدا از ايپناه م« :گفت» ؟يكن

 بينَ عوانٌ بِكْرٌ والَ فَارِض الَّ بقَرَةٌ إِنَّها يقُولُ إِنَّه قَالَ هِي ما لّنَا يبين ربك لَنَا ادع قَالُواْ
لُواْ ذَلِكا فَافْعرونَ ممـا روشـن  كنـد آن       ياز پروردگارت بخواه كه برا    «: ، گفتند تُؤْم 

ان آن دو   ير و نه جوان بلك م     ي پ  است نه  يد آن گاو  ي گو ياو م « :، گفت »چگونه است؟ 
  .»دي شود، انجام دهيپس آنچه  به شما  فرمان داده م. است
 تَسرُّ لَّونُها فَاقِـع صفْرَاء بقَرَةٌ إِنّها يقُولُ إِنَّه قَالَ لَونُها ما لَّنَا يبين ربك لَنَا ادع قَالُواْ

 مـا روشـن كنـد رنـگ آن چگونـه            يبخواه كه بـرا   از پروردگارت   « :النَّاظِرِينَ ، گفتند  
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 ي است زرد رنگ كه نگاه كننـدگان را شـاد مـ            يآن گاو : دي فرما ياو م « :،گفت»است؟
  .»كند

لَينَا تَشَابه البقَرَ إِنَّ هِي ما لَّنَا يبين ربك لَنَا ادع قَالُواْ ع Ĥَّإِنشَاء إِن و ونَ  اللَّهتَـدهلَم  ، 
ان كنـد كـه آن چگونـه اسـت،          يـ  ما ب  ي ما فراخوان تا برا    يپروردگارت را برا  « :گفتند

  .»م برديهمانا گاو بر ما مشتبه شده است و ما اگر خدا بخواهد راه خواه
لَّمةٌ الْحرْثَ تَسقِي والَ األَرض تُثِيرُ ذَلُولٌ الَّ بقَرَةٌ إِنَّها يقُولُ إِنَّه قَالَ سةَ  الَّ مـ  شِـي افِيه 

 يآن گـاو  : ديـ  فرما ياو م « :يفْعلُونَ، گفت  كَادواْ وما فَذَبحوها بِالْحقِّ جِئْت اآلنَ قَالُواْ
ك ي نقص و ي كند كشتزار را، بيارين را شخم بزند، و نه آبياست كه نه رام است زم

ك يـ دند و نزد  ي، پس آن را سر بر     »يان داشت يقت را ب  ياكنون حق « : گفتند. »رنگ است   
  .ن كار را نكننديد ابو

لْتُم وإِذْ  كه يد هنگامياد آوريتَكْتُمون، و به  كُنتُم ما مخْرِج واللّه فِيها فَادارأْتُم نَفْساً قَتَ
رون آورنده است آنچه را پنهان      يد و خداوند ب   يد و در آن اختالف كرد     ي را كشت  يكس
  .دي كرديم

لْنَا لَّكُـم  آياتِهِ ويرِيكُم الْموتَى اللّه يحيِي ذَلِككَ بِبعضِها اضْرِبوه فَقُ قِلُـون ، پـس      لَعتَع
ن مردگان را زنده ينچنيخداوند ا. دي از آن ماده گاو را به آن كشته بزنيپاره ا: ميگفت
اند، باشد كـه  ي نمايش را به شما م   ي روشن دالّ بر قدرت خو     ي گرداندو نشانه ها   يم

  .ديتعقل ورز
قَ ثُمتكُم سن قُلُوبدِ معب ذَلِك ةِ فَهِياركَالْحِج أَو ةً أَشَدوإِنَّ قَسةِ  مِـنَ  وـارـا  الْحِجلَم 

 خَشْيةِ مِنْ يهبِطُ لَما مِنْها وإِنَّ الْماء مِنْه فَيخْرُج يشَّقَّقُ لَما مِنْها وإِنَّ األَنْهار مِنْه يتَفَجرُ
ا ي شما سخت شد، همچون سنگ       يتَعملُونَ ، پس از آن، دلها      عما بِغَافِلٍ اللّه ماو اللّهِ

 جوشد، و پاره از از ي از سنگ هاست كه از آن نهرها ميو پاره ا. سخت تر از سنگ 
 از آنهـا اسـت كـه از         يد، و پـاره ا    ي آ يرون م ي شكافد و آب از آن ب      يآنها است كه م   
  .ستيد غافل ني كنيدا از آنچه مزد، و خي ريترس خدا فرو م

ش آمد، آنگاه ي پي شما با موسيد آنچه كه براياد آوريو به » لِقَومِهِ موسى قَالَ وإِذْ«
نكه يد تا ايديگر اختالف و كشمكش وريكديد و در مورد قاتل آن با     ي را كشت  يكه فرد 

كـرد شـر     يتـان روشـن نمـ     ين شما بزرگ شد، و اگر خداونـد آن را برا          يمسئله در ب  
 را يگاو:  به منظور مشخص كردن قاتل به شما گفتي آمد، پس موسيد مي پديبزرگ

رد يـ  صورت نگ ي درنگ فرمان او اطاعت شود و  اعتراض        يست ب ي با يو م . ديسر ببر 
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؟ آنگـاه   ي كنـ  يا ما را مسخره مـ     يآ» هزُواً أَتَتَّخِذُنَا« : اما آنها اعتراض كردند و گفتند     
نكـه از  ي بـرم از ا يبه خـدا پنـاه مـ     » الْجاهِلِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ اللّهِبِ أَعوذُ« :  گفت يموس

د و مردم را    ي گو يده م ي فا ي است كه سخن ب    يرا جاهل و نادان كس    يجاهالن باشم، ز  
ن و عقـل، مـسخره كـردن        يب د ين ع ي داند كه بزرگتر   يو اما عاقل م   .  كند يمسخره م 

گران مـستلزم آن  ي بر ديرا برتريد، ز داشته باشيهمنوع است، گرچه او بر آن برتر   
 ي موسـ  يپس وقت . است كه شكر پروردگار را به جا آورد و با بندگانش مهربان بود            

از » هِـي  مـا  لّنَا يبين ربك لَنَا ادع« : ن راست است و گفتند    ين را گفت، دانستند كه ا     يا
 يقُـولُ  إِنَّـه  قَالَ« ارد؟  ان كند كه آن گاو چقدر سن د       ي ما ب  يپروردگارت بخواه تا برا   

 والَ«  است نه  بـزرگ،       يآن ساده گاو  : دي فرما يخداوند م : گفت» فَارِض الَّ بقَرَةٌ إِنَّها
 مـا  فَـافْعلُواْ « . ن دو يـ ن ا ي است ب  يانساليبلكه م » ذَلِك بينَ عوانٌ« و نه كوچك،    » بِكْرٌ

 انجام  يريد بدون تكلف و سخت گ     ي شو يپس آنچه را به آن فرمان داده م       » تُؤْمرون
  .ديده
» لَّونُهـا  فَاقِــع  صـفْرَاء  بقَرَةٌ إِنّها يقُولُ إِنَّه قَالَ لَونُها ما لَّنَا يبين ربك لَنَا ادع قَالُواْ« 

 ياز پروردگارت بخواه كه رنگ آن چگونه است؟ گفت همانا او پروردگـارم مـ    : گفتند
باست كه نگاه يو رنگش آن قدر ز» النَّاظِرِينَ تَسرُّ« د پررنگ است، آن گاو زر: ديفرما

 تَـشَابه  البقَـرَ  إِنَّ هِـي  ما لَّنَا يبين ربك لَنَا ادع قَالُواْ« . دي نما يكنندگان را شادمان م   
لَينَا را يـ ان دارد كـه چگونـه اسـت، ز        ي ما ب  يپروردگارت را فرا خوان تا برا     : گفتند» ع

 إِن وإِنَّـĤ « . ميم راه نبرده اي خواهيماده گاو  بر ما مشتبه شده است و ما به آنچه م            
 بقَرَةٌ إِنَّها يقُولُ إِنَّه  َالَ«. م شديت خواهيو ما اگر خدا بخواهد هدا» لَمهتَدون اللَّه شَاء

ن يكه زم» األَرض تُثِيرُ«  رام نشده است، يآن ماده گاو: دي فرماياو م: گفت» ذَلُولٌ الَّ
لَّمةٌ« .  كند ي نم ياريو كشتزار را آب   » الْحرْثَ تَسقِي والَ« . را شخم بزند   سمراد از  » م

نكـه كـار   يا ايـ ب و عار سالم است، و      ينكه از ع  يا ا ي تواند باشد؛    يز م ين واژه دو چ   يا
ه قبال از آن سخن ر از رنگ خودش كي غيچ لكه ايو در آن ه» فِيها شِيةَ الَّ« .  كندينم

 جِئْـت  اآلنَ قَـالُواْ  «. م وجـود نـدارد    يان گاو را بدان متـصف سـاخت       يان آمد و م   يبه م 
و . يقت را گفتي بطور روشن و واضح حقيعني. يقت را آوردياكنون حق: گفتند» بِالْحقِّ

 اسـت، مقـصود     ي كردند كه چه گاو    ي آنان  بود، و اگر آنها اعتراض نم        ين از نادان  يا
ن خداوند بـر    يبنابرا.   كردند يرياد سخت گ  ي ز ي شد، اما آنها با سوال ها      يمحاصل  

 ي شـدند و راه نمـ  يت نمـ  يهـدا » اللَّـه  شَـاء  إِن « :  گفتند يو اگر نم  . آنها سخت گرفت  
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و » يفْعلُونَ كَادواْ وما« دند، ي ها سر بريژگي را با آن ويپس گاو» فَذَبحوها« . بردند
  .ن كار را نكننديك  بود ايه از آنها سر زده نزد كيريبه سبب سخت گ

 گـاو را بـه بـدن        ي از اعـضا   يبعـض : ميدند به آنهـا گفتـ     ي كه گاو را سر بر     يو هنگام 
ن آن  يي از آن، چرا كه در تع      يا به هر عضو   ي يبه عضو مشخص  . ديشخص مرده بزن  

 يد فرد گاو را به بدن مرده زدند و خداوني از اعضايست، پس آنها بعضي نيده ايفا
و  فـرد  .  كردند آشكار نموديرا كه كشته شده بود زنده كرد و آنچه را آنها پنهان م       

و زنده كردن او دال بـر آن اسـت كـه خداونـد     . ستيكشته شده خبر دادكه قاتل او ك      
  .دييد و از آن چه به ضررتان است باز آيشيانديد تا شما بي نمايمردگان را زنده م

 »ثُم تكُ قَسمِن ّ«ن موعظه در آن اثر نكرد، يتان سخت شد، بنابرايسپس دلها» مقُلُوب 
 داشت و معجزه    ي را به شما ارزان    ي بزرگ ينكه خداوند نعمت ها   يپس از ا  »  ذَلِك بعدِ

ات را بـه شـما نـشان داد، و    يـ  داشـت و معجـزه هـا و آ   يات را به شما ارزان   يها و آ  
د باعث نرم   يه شما مشاهده كرده ا    را آنچ يتان سخت شود، ز   يسته نبود كه دل ها    يشا

  . گرددياد آن ميشدن دل و انق
 اسـت  يتان مانند سنگيدلها»  َالْحِجارةِ«: دي نمايف مين توصي آن را چن يسپس سخت 

 ي در آتش انداخته شـوند ذوب مـ        يرا آهن و سرب وقت    يكه از آهن سخت تر است، ز      
  . شوديگردند، به خالف سنگ كه در آتش ذوب نم

 »أَ أَوةً شَدوشتر اسـت  يـ  سنگ ب  يشان چه بسا از سخت    ي دلها يا سفت و سخت   ي» قَس .
  .ستيبلكه ن: يبه معن» أَو«

 وإِنَّ« : ديـ  فرما يان كرده و م   ي آنان ب  ي سنگ ها را بر دل ها      يلت و برتر  يسپس فض 
 لَما مِنْها وإِنَّ الْماء مِنْه فَيخْرُج قُيشَّقَّ لَما مِنْها وإِنَّ األَنْهار مِنْه يتَفَجرُ لَما الْحِجارةِ مِنَ

 يد، و پـاره ا ي آيرون مي از سنگ ها، رودها از آن ب       يو پاره ا  » اللّهِ خَشْيةِ مِنْ يهبِطُ
 ي از تـرس خداونـد فـرو مـ         ي زند و بعـض    يرون م ي شكافند و آب از آن ب      ياز آنها م  

  .تان بهتر هستنديزند، پس سنگ ها از دل هاير
 عما بِغَافِلٍ اللّه وما« : دي فرمايد قرار داده و ميدا آنها را مورد تهديداوند شدسپس خ
 دانـد و كوچـك و   يست، بلكه آن را مي خبر ن  يد ب ي كن يو خداوند از آنچه م    » تَعملُونَ

  .ر نظر دارد و شما را بر آن مجازات خواهد كرديبزرگِ اعمالتان را ز
 ي بنـ ي خود را از داسـتان هـا       يرهاي تفس - رحمهم اهللا  – از مفسران    ياريبدان كه بس  

 قرار داده و يات قرآني آين داستانها و سخنان دروغ را مبنايل انباشته اند و اياسرائ
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 ي كنند كه م   ياستدالل م ) ص(امبر  ي كنند و به فرموده پ     ير م يكتاب خدا را با آن تفس     
لَا حرَج ي إسرائِ يحدثُوا عن بنِ  « :ديفرما يد و اشـكال يـ ل نقل قول كنيي اسرايز بنا» لَ و 
  . ندارد

د اخبار آنها را جدا ي باي ول–ز است ي گرچه نقل كردن سخنان آنها جا- اما به نظر من
ست كه قـرآن بـا      يز ن يرا قطعا جا  ي كتاب خدا قرار داد، ز     يد آن را مبنا   ينقل كرد و نبا   

ثابـت  ) ص(امبر  ياز پ  يزينه چ ين زم ي كه در ا   ير شود مادام  يل تفس ي اسرائ ياخبار بن 
ان نمـوده   يـ امبر ب يـ ل همـان اسـت كـه پ       يي اسرا يگاه سخنان بن  ينشده باشد، چون جا   

پس چـون سـخنان   » .دييب نمايد و نه آنها را تكذيق ك نينه اهل كتاب را تصد    « :است
 آن واجـب  يمان آوردن به  قرآن و كلمـات و معـان      يآنان مشكوك و مظنون است و ا      

ات مجهول نقـل شـده انـد و غالبـا دروغ            يان ها كه با روا    ن داست يست ا يز ن ياست، جا 
را به وجود ين امر مشاكليغفلت از ا. ن كتاب خدا قرار داده شونديهستند مفّسر و مب 

  .آورده است
  :75- 78 يه يآ

 مِـن  يحرِّفُونَـه  ثُم اللّهِ كَالَم يسمعونَ منْهم فَرِيقٌ كَانَ وقَد لَكُم يؤْمِنُواْ أَن أَفَتَطْمعونَ
مان آورند حال   يان به شما ا   يهوديد كه   يا طمع دار  يپس آ يعلَمونَ،   وهم عقَلُوه ما بعدِ

دن، آگاهانـه   يـ سپس آن را پس از فهم     .  شنوند يشان كالم خدا را م    ي از ا  يآنكه گروه 
  ! كنند؟يدگرگون م

 فَتَح بِما أَتُحدثُونَهم قَالُواْ بعضٍ إِلَى بعضُهم خَالَ إِذَاو آمنَّا قَالُواْ آمنُواْ الَّذِينَ لَقُواْ وإِذَا
اللّه كُملَي وكُم عجĤحبِهِ لِي عِند كُمبقِلُونَ ، وهرگاه با مومنـان روبـرو شـوند،           أَفَالَ رتَع
دا ا آنچـه را خـ     يـ آ« :نـد يگر تنها شـوند، گو    يو چون با همد   » ميمان آورده ا  يا« : نديگو
شگاه خداوند با آن بر     يد تا در پ   ي گذار يان م يتان آشكار كرده است با آنان در م       يبرا

  »!د؟يشي انديا نميشما حجت آورند، آ
لَم اللّه أَنَّ يعلَمونَ أَوالَ عا يسِرُّونَ ما يملِنُونَ، آ  و عدانـد  ي دانند كه خداوند مـ يا نميي 

   كنند؟يشكار م كنند و آنچه را آيآنچه را پنهان م
ممِنْهونَ ويونَ الَ أُملَمعي إِالَّ الْكِتَاب انِيإِنْ أَمو مظُنُّـونَ ، و دسـته ا       إِالَّ هاز آنـان    يي 
 دانند و تنها به پندارشان دل ينم) آن( هستند كه از كتااب جز تالوت ي سواديافراد ب

  .بسته اند
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مـان آوردن   ي خواهد مومنان را از ا     ينجا خداوند م  ياد؟ در   يا طمع دار  يآ» أَفَتَطمعونَ«
د از آنهـا انتظـار      يـ د، و نبا  يمان آوردن آنها طمع نكن    ي در ا  يعني. د كند ياهل كتاب نا ام   

 دگرگـون و    ي شناخت و آگاه   يرا آنها كالم خدا را از رو      يز. اورنديمان ب يداشت كه ا  
ند، تا مـردم را دچـار       يما ن ير م ير و تفس  ي كنند و به دلخواه خود آنرا تعب       يف م يتحر

 كه آن از جانب خدا ين سخنان از جانب خداوند است، در صورتين توهم كنند كه ا    يا
 دانند ين خود مين شرف و دي كه آنها با كتاب خودشان كه آن را عيست، پس وقتين

مـان  ي رود به شما ا    يد م يچگونه ام . ن رفتار كنند و مردم را از راه خدا باز دارند          يچن
  .د استي بعيلين خيا! د؟اورنيب

 آمنُـواْ  الَّـذِينَ  لَقُـواْ  وإِذَا« : دي فرما يو م ان كرده   يسپس حالت منافقان اهل كتاب را ب      
مان يم، و با زبان ا    يمان آورده ا  يا: نديو چون با مومنان روبرو شوند، گو      » آمنَّا قَالُواْ

 إِلَـى  بعـضُهم  خَـالَ  ذَاوإِ« .  وجود ندارد  يمانيشان ا ي در دل ها   ي كنند ول  يرا اظهار م  
شانـشان آنجـا   ي جـز هـم ك  يگر تنهـا شـوند و كـس   يكدي كه با يو هنگام » قَالُواْ بعضٍ

» ربكُم عِند بِهِ لِيحĤجوكُم علَيكُم اللّه فَتَح بِما أَتُحدثُونَهم «:ندي گويگر ميبه همدنباشد، 
ز ماننـد آنهـا   يـ د كـه شـما ن  ي دهينها خبر مد و به آ ي كن يمان آشكار م  يشان ا يا برا يآ

 يآنهـا اقـرار مـ    : ندي گو يم. ن به مثابه قرار حجت بر شما خواهد بود        يپس ا ! د؟يهست
 كه آنها بر آن قرار دارند باطل است، ينيم حق است و ديكنند كه آنچه ما بر آن هست  

د و يا عقل نداريآ» تَعقِلُونَ أَفَالَ« .  كننديله نزد پروردگارشان احتجاج مين وسيپس بد
 يگر مـ ي اسـت كـه بـه همـد    يزين چ يد؟ ا ي كن يآنچه را كه بر شما حجت است ترك م        

  .نديگو
لَم اللّه أَنَّ يعلَمونَ أَوالَ«  عا يسِرُّونَ ما يملِنُونَ و عخـود را    يشما كه اعتقادات قلبـ    » ي 

 شود، دچار   ي اقامه نم  ن كتمان، بر شما حجت    يد با ا  ي كن يد و گمان م   يي نما ي م يمخف
ت ي داند و ماهيد، چرا كه خداوند سر و آشكار شما را مي شده ايجهل و اشتباه بزرگ

  . كندي بندگانش آشكار ميشما را برا
 يعلَمـونَ  الَ« . سواد هـستند  يـ عـوام و ب   » أُميـونَ «  از اهل كتـاب،      يو عده ا  » ومِنهم« 

إِالَّ الْكِتَاب انِيكـه نـزد     ي ندارند، و از علمـ     يتاب خدا جز تالوت آن بهره ا      و از ك  » أَم 
  . ندارند، آنان فقط دنباله روان كر و كور هستنديچ اطالعيگذشتگانشان بود ه
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عالمان . ر منافقان اهل كتاب سخن رفته استيات از علماء عوام، منافقان و غين آيدر ا
ن يـ ت ا يد به هدا  يپس نبا . دز مقلد آنانن  ي برند، عوام ن   ي آشكار بسر م   يآنان در گمراه  

  .دو گروه چشم طمع دوخت
  :79 يه يآ

لَّذِينَ فَويلٌ  ثَمنـاً  بِـهِ  لِيـشْتَرُواْ  اللّهِ عِندِ مِنْ هـذَا يقُولُونَ ثُم بِأَيدِيهِم الْكِتَاب يكْتُبونَ لِّ
 كـه   ي بركـسان  ييكْـسِبونَ ، پـس وا      مام لَّهم وويلٌ أَيدِيهِم كَتَبت مما لَّهم فَويلٌ قَلِيالً

، تـا   »ن از جانب خداسـت    يا« :ندي گو يسند سپس م  ي نو ي خود م  يكتاب را با دست ها    
 خـود  ي را با دسـت هـا     ييزهاي برآنها چه چ   ي بفروشند، پس وا   ي اندك يآن را به بها   
  . آورندي را بدست ميزي بر آنان چه چينوشته و وا

لَّذِينَ فَويلٌ«  يد قرار مـ   ي كنند مورد تهد   يف م ي را كه كتابش را تحر     يد كسان خداون» لِّ
ن از  يـ ا» اللّـهِ  عِنـدِ  مِنْ  َهذَا «: ندي گو ي كه در خصوص عمل زشت خود م       ييدهد، آنها 

 شناخت و   ين كار اظهار باطل و كتمان حق است، و آنها از رو           يو ا . جانب خدا است    
ا يو دن.  بفروشندي اندكيتا آن را به بها» لِيالًقَ ثَمناً بِهِ لِيشْتَرُواْ «ن كردنديرت چنيبص

 ي هايي شكار داراي برايپس آنها باطل خود را دام.  استي اندكياز اول تا آخر بها   
ن يـ  از جهت مشتبه كردن د     يكي: مردم قرار دارند و از دو جهت به مردم ستم كردند          

له امـوال   ين وسـ  يرگر از جهت گرفتن اموالشان به ناحق، آنها به باطل تـ           يبر آنها و د   
 كه مال مردم را به صورت غصب و ين كار از گناه كسي گرفتند، و گناه ايمردم را م

د قرار ين خداوند دو بار آنها را مورد تهديبزرگتر.  كند، برگتر استي چپاول ميدزد
ف و يتحر بر آنها به سبب يپس وا» أَيدِيهِم كَتَبت مما لَّهم فَويلٌ« : دي فرمايداده و م

 كـه   ي بر آنها بـه سـبب امـوال        يو وا » يكْسِبون مما لَّهم وويلٌ«سند،ي نو ي كه م  يباطل
 يد به كار ميد شدي تهديد و حسرت جانگاه، براي عذاب شديعني» ليـو.  كننديجمع م

: ذكر كرد، فرمـود   » كسِبونَي« را تا   » أَفَتطمعونَ«ات  يو ابوالعباس پس از آنكه آ     . رود
ف نمـوده و غلـط      يـ  را مورد مذمت قرار داده است كه كالم او را تحر           يداوند كسان خ

» سنت«و  » كتاب« شود كه    ي م ين شامل حال كسان   ين مذمت همچن  يا.  كنند ير م يتفس
  . كنندير مي باطل تفسيرا براساس بدعت ها

 دانند، مذمت كـرده اسـت و        يجز تالوت نم  ) تورات( را كه از كتاب او       يخداوند كسان 
دن و تدبر در قرآن را ترك نموده و جز يشي شودكه انديز مي نين مذمت شامل كسيا

 شـود كـه بـا       ي م ين مذمت شامل كس   يز ا ين.  داند   ي از آن نم   يزيخواندن كلماتش چ  
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له آن منـافع    يسد كه با كتاب خدا م خالف است، تا به وسـ           ي نو ي م يزيدستان خود چ  
 يزيچ: دينكه بگوي جانب خدا است، مانند ان ازي را به دست آورد، و ادعا  كند اييايدن

ن مفهوم كتاب و سـنت اسـت، و         ين است، و ا   يعت و د  ين شر ين كتاب است ع   يكه در ا  
 و ينين است كه اعتقاد به آن هم واجب عي از اصول ديكينزد سلف و ائمه معقول، و 

  . استيهم كفائ
 سـازد تـا   يان مـ  را در بردارد كه كتاب و سنت را پنه       ين مذمت كس  يات همچن ين آ يا

ن خرافـات و    يـ و ا .  استدالل نكند  يه و ي داند عل  يمخالفِش با استفاده از آنچه كه او م       
 از  ياري خـورد و بـس     ياد بـه چـشم مـ      يـ ار ز يان هواپرستان بـس   ي در م  يبدعت گذار 

  . كنندي ميروي پيه اين رويز از چنين به فقها نيمنتسب
  :80- 82 يه يآ

 عهده اللّه يخْلِف فَلَن عهدا اللّهِ عِند أَتَّخَذْتُم قُلْ معدودةً أَياماً إِالَّ النَّار تَمسنَا لَن وقَالُواْ
لَى تَقُولُونَ أَما اللّهِ عونَ الَ ملَمي به مـا نمـ  يآتش جهنم جز چند روز« : ندي، و گو تَع 

نكه بر يا ايواهد كرد د كه خدا خالف وعده نخي گرفته ايمانيا از خدا پيآ« : بگو. »رسد
  .»د؟ي دانيد كه نميي گوي مييزهايخداوند چ

لَـئِك خَطِيـئَتُه بِهِ وأَحاطَت سيئَةً كَسب من بلَى فَأُو ابحالنَّارِ أَص مـا  هونَ،   فِيهخَالِـد
نها باران دوزخند و ي انجام دهد و گناهش او را احاطه كند پس ايهركس كار بد! يآر

  .در آن جاودانه خواهند بودآنان 
اران بهشت انـد و در      يشان  يسته انجام دادند ا   يمان آوردند و كار شا    ي كه ا  ي و كسان 
  .شه خواهند بودي هميآن برا

 يان داشت كه آنها خود را پاك م       يان كرد و سپس ب    ي زشت آنان را ب    يخداوند كارها 
ابند، ي ياداش او دست مافته و به پي دهند كه از عذاب خدا نجات ي ميشمارند و گواه

چنـد روز انـدك و   : يعنـ ي.  رسدي آتش جهنم به ما نميچند روزبه جز   : ندي گو يو م 
و از  .  كنند ي دهند و هم احساس خطر نم      يپس آنها هم كار بد انجام م      . انگشت شمار 

 يا» قُـل « :شان را رد كـرد و فرمـود      يـ ك ادعا بـود، خداونـد ادعا      ين فقط   يآن جا كه ا   
 را به خداوند نسبت يزيا چي» تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ علَى تَقُولُونَ أَم« : ا بگوبه آنه! امبريپ
 آنهـا بـر     يخداوند متعال خبر داده است كه راست بودنادعـا        . دي دان يد كه نم  ي ده يم
ا از يآنها . مان گرفتن از خدا، و دروغ بستن بر اويپ: ز استوار استين دو چي از ايكي

نكـه بـه دروغ     يا ا يشان درست خواهد بود، و      ياند، پس آن گاه ادعا     گرفته   يمانيخدا پ 
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دا است كه يو از حال آنان پ.  و عذابشان خواهد بودييه رسوايشتر مايخواهد بود و ب
امبران را كشتند و از طاعت خداونـد      ي از پ  ياريرا بس ي نگرفته اند، ز   يمانياز خداوند پ  

 است كه آنها دروغگو هستند و از پس مشخص. مان ها را شكستنديسر باز زدند و پ
و .  داننـد  ي دهند كـه نمـ     ي به خداوند نسبت م    ييزهاي بافند و چ   ي سازند و م   يخود م 

 هـا   ين زشـت  ين امور حرام و از زشـت تـر        ي به خداوند، از بزرگتر    يزينستب دادن چ  
  .است

 شـود، و    يگران مـ  يل و د  ي اسرائ يان كرد كه شامل بن    ي را ب  يسپس خداوند حكم عام   
ل در ي اسـرائ  ي بنـ  ي هـا  يال پرداز ي حكم ارزش و اعتبار دارد، نه ادعاها و خ         فقط آن 

 آن گونه يعني» يبلَ«: ن استيو آن حكم چن. افتگان و اهل هالكتيمورد صفات نجات 
هركس » سيئَةً كَسب من بلَى« بلكه  . قت ندارد يد، و سخن شما حق    يست كه شما گفت   ين

  . را انجام دهديكار بد
ز در بر ين تر از آن را نيين شرك و گناهانِ پاياق شرط آمده است، بنابرايسنكره در 

« : ديـ  فرما ينكـه مـ   يل ا   يـ شرك اسـت، بـه دل     » ئةيس«نجا منظور از    يرد، و در ا   ي گ يم
اطَتأَحبِهِ و انجـام دهـد كـه او را         ي گنـاه  يعني. و گناهان او را احاطه كند     » خَطِيـئَتُه 
را يست، زيگر ني د يزين جز شرك چ   ي نگذارد، و ا   ي باق ي و يب را يد و راه  ياحاطه نما 

  . كنديمان داشته باشد گناهش او را از هر سو احاطه نمي كه ايكس
 »لَـئِك فَأُو ابحالنَّارِ أَص ما هون فِيهاران دوزخند و جاودانه در آن ينها يپس ا» خَالِد

هكـار اسـتدالل كـرده انـد، در         ه بر كافر بودن گنا    ين آ يخوارج با استفاده از ا    . هستند
امـا اهـل    . ه در مورد شرك اسـت     ين آ يرا ا يه آنها است، ز   ي عل يه حجت ين آ ي كه ا  يحال

 يث استدالل ميات و احادي خود به آي محتواي اثبات سخن پوچ و بيشه برايباطل هم
و »  اْآمنُو والَّذِينَ« .  روديث بر ضد آنان بكار ميا حديهو ينكه همان آيكنند، غافل از ا

مـان  يامـت ا  يامبران و روز ق   يـ  و پ  ي آسـمان  ي كه به خـدا و م الئكـه و كتابهـا           يكسان
 صالح و يعمل انسان زمان. سته انجام دادنديو كار شا» الصالِحاتِ وعمِلُواْ« . آوردند

 خـدا  ينكـه خـالص بـرا   ي ا يكـ ي:  شود كه دو شرط داشته باشد      يست محسوب م  يشا
  . گردديرويپ) ص(امبر يوه پيانجام آن از سنت و شنكه در يانجام شود، و دوم ا

 شـوند كـه     ي رستگار م  ين است كه كسان   ي شود ا  يه استنباط م  ين دو آ  يآنچه كه از ا   
 ين بـه هالكـت مـ      يسته انجام دهند، و كفـار و مـشرك        يمان داشته باشند و عمل شا     يا

  . گردنديل ميرسند و به آتش دوزخ نا
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  : 83 يه يآ
 الْقُرْبـى  وذِي إِحـساناً  وبِالْوالِـدينِ  اللّه إِالَّ تَعبدونَ الَ إِسرَائِيلَ بنِي اقَمِيثَ أَخَذْنَا وإِذْ

لَّيتُم ثُم الزَّكَاةَ وآتُواْ الصالَةَ وأَقِيمواْ حسناً لِلنَّاسِ وقُولُواْ والْمساكِينِ والْيتَامى إِالَّ تَو 
مـان  يل پ ي اسـرائ  ي را كـه از بنـ      يد هنگـام  ياد آور يمعرِضُونَ، و به     وأَنتُم منكُم قَلِيالً
مان و يتيشاوندان و يد و با پدر و مادر خود و خوي را نپرستيم كه جز خدا كسيگرفت

د و زكات را يد و نماز را بر پا دارييك بگويد و به مردم ني رفتار كنيكيچارگان به نيب
  .دي كرديچيد و سرپي گرداندي همه رو از شمايد، سپس جز تعداد اندكيبپرداز

 بـه آن فرمـان داده   يعتين بوده و خداوند در هر شريه ها، از اركان مهم د    ين توص يا
 شـوند،   ي هستند، پس منسوخ نم    يد و ضرور  ي مف ي هر زمان و مكان    يرا برا ياست، ز 

ن خداوند ما را فرمان داده      يبنابرا.  گردد ين منسوخ نم  ي از اصول د   يكيهمانطور كه   
ـ  « ست كه   ا لَا تُشرِكُوا بِـهِ شَ وا اللَه وداعباو يد و بـرا يـ خداونـد را پرسـتش كن  » ئَايو 

  .ديري نگيانباز
ن يـ ا. ميمـان گـرفت   يل پ يي اسـرا  ي كه از بن   يو هنگام » إِسرَائِيلَ بنِي مِيثَاقَ أَخَذْنَا وإِذْ« 
 ي مـ  يچيسـرپ  شوند،   ي كه فرمان داده م    يرا به هر امر   ي آنها است، ز   يانگر سنگدل يب

 إِالَّ تَعبـدونَ  الَ« . رفتندي پذ ي محكم نم  ييمان ها يكردند، و آن را جز با قسم موكد و پ         
دهـد تنهـا او را       يه پروردگار دستور م   ين آ يدر ا . دي را نپرست  يكه جز خدا كس   » اللّه 

ن است، ين اصل ديا.  قرار داده نشودي وي برايك و انبازيچ شريپرستش گردد و ه
ن حـق خداونـد بـر    يـ پس ا.  شونديرفته نميد نباشد، پذيس همه اعمال توح  و اگر اسا  

و . دي كن يكيو با پدر و مادرتان ن     » إِحساناً وبِالْوالِدينِ« سپس فرمود   . بندگانش است 
 يز از بـدرفتار   يو ن .  با كردار  يكي با زبان و ن    يكي شود؛ ن  ي م يكين شامل هر نوع ن    يا

 يكيرا ن ي شده است، ز   ي ننمودن با آنان نه    ي  بدرفتار   نكردن و  يكيبا پدر و مادر و ن     
و .  كـردن از ضـد آن اسـت        ي در واقـع نهـ     يزيـ كردن واجب است، و امر كردن به چ       

ت يـ ن جنا ي كـردن كـه بزرگتـر      ي با بـد   يكي گردد؛   ي به دو صورت نقض م     يكوكارين
 ي به اندازه اولـ    ين حرام است، ول   ي نكردن كه ا   ي نكردن و بد   يكي با ن  يگرياست، و د  

ه شـده  يز توصيان نينوايمان و بيتيشاوندان و ين در مورد خويو همچن . ستيزشت ن 
 آن ي برايف كليك تعري توان  ي توان برشمرد،بلكه فقط م    ي ها را نم   يكيالبته ن . است

  .ارائه داد
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و » وقُولُوا لِلَّناسِ حـسنَاَ   « :  شود؛ پس فرمود   يكيسپس دستور داد تا با تمام مردم ن       
 يك با مردم، امر كردن آنها به معروف و نهيد، و از جمله سخن نييبگوك يبه مردم ن

  .است...  و ييكردنشان از منكر و آموختن علم به آنها و سالم كردن و خنده رو
د، خداوند  ي نما يكيله مال خود ن   ي تواند با همه مردم به وس      يو از آن جا كه انسان نم      

 كـرد، و آن  يكي نيتواند با هر مخلوق ي آن مياد داده است كه با اجراي به ما   يروش
 در برابر    ين را از گفتار زشت حت     يه، مومن ين  توص  يپس ا .  كردن با گفتار است    يكين

لَا تُجدِلُوا أَهلَ الكِتَبِ إِلَّا « : ن خداوند متعال فرموده استيبنابرا.  دارديكافران باز م و
 كه يو از جمله آداب. دي مجادله نكنو با اهل كتاب جز به نحو احسن»  أَحسنُي هِيبِالَّتِ

ن است كه انسان گفتار و كردارش  خوب باشد، يخداوند بندگانش را بدان امر نموده ا
و دشنام دهنده و جر و بحث كننده و مجادله گر نباشد، بلكه خوش اخالق و                زشتگو  

 ي كـه مـردم بـه او مـ    يتـ يت كند، و در برابر اذ  يگران را رعا  يبردبار باشد و حقوق د    
  .دوار باشدي را امتثال نموده و به پاداش او اميرسانند صابر بوده، دستور اله

 يرا نماز اخالق بـرا يسپس آنها را به برپاداشتن نماز و پرداختن زكات فرمان داد، ز  
ن كـه   يـ پس از ا  » ثُم«.  با بندگان است   يكيمعبود را در بردارد و زكات در بردارنده ن        

 كـه چنانچـه شـخص عاقـل در آن           يكـ ي ن ي داد، كارها  ك فرمان ي ن يشما را به كارها   
 ين اوامـر و نـواه     ي از مظاهر رحمت خدا نسبت به بندگان همـ         يكيابد  ي يبنگرد در م  

لَّيتُم« . است ت ي گرداند و ني مي روي كسيرا گاهيز. ديد و پشت كردي برتافتيرو» تَو
 إِالَّ« . تنـد و بازنگـشتند    ن اوامر عالقـه نداشـتند و رف       ينها به ا  يبازگشتن را دارد، اما ا    

ن استثناء است تا گمان برده نـشود كـه همـه            يا.  از شما  يبه جز عده كم   » منكُم قَلِيالً
 از آنها را خداوند مصون داشت       ين خبر داد كه تعداد اندك     يبنابرا.  برتافتند يآنها رو 

  .و آنها را ثابت قدم كرد
  :84- 86 يه يآ

 أَقْرَرتُم ثُم دِيارِكُم من أَنفُسكُم تُخْرِجونَ والَ دِماءكُم تَسفِكُونَ الَ مِيثَاقَكُم أَخَذْنَا وإِذْ
أَنتُمون ، و به      ودگر يكديم كه خون    يمان گرفت ي را كه از شما پ     يد هنگام ياد آور يتَشْه
  .ديد، و خود گواهيد سپس اقرار كرديرون نكنينتان بيگر را از سر زميكديد و يزيرا نر

ُم ـؤُالء أَنتُمتَقْتُلُونَ ه كُمونَ أَنفُستُخْرِجنكُم فَرِيقاً ون مم  ـارِهِمرُونَ  دِيهِم  تَظَـاهلَـي ع 
لَيكُم محرَّم وهو تُفَادوهم أُسارى يأتُوكُم وإِن والْعدوانِ بِاإلِثْمِ ع مهأَفَتُؤْمِنُونَ إِخْرَاج 
 الْحيـاةِ  فِـي  خِـزْي  إِالَّ مِنكُم ذَلِك يفْعلُ من جزَاء فَما بِبعضٍ وتَكْفُرُونَ الْكِتَابِ بِبعضِ
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ن يـ تَعملُونَ ، سپس ا    عما بِغَافِلٍ اللّه وما الْعذَابِ أَشَد إِلَى يرَدونَ الْقِيامةِ ويوم الدنْيا
ن و خانـه    يز خودتـان را از سـرزم       ا يد و گروهـ   ي كـش  يگر را مـ   يكديد كه   يشما هست 

و اگـر بـه   . دي شـو ي همدست ميه آنها به گناه و دشمن  يد و عل  ي كن يرون م يشان ب يها
رون كردن يد حال آنكه ب   ي كن يدو آنان را آزاد م    ي ده يه م يند فد يايش شما ب  ياسارت پ 

 ي كفر م  يد و به قسمت   ي آور يمان م ي از كتاب ا   يا به قسمت  يآ. آنها بر شما حرام است    
ست و روز ي نيي و رسواين كند جز خواريا چني از شما كه در دن ي كس يد؟ برا يزور
 شوند، و خداوند از آنچه انجـام        ين شكنجه و عذاب برگردانده م     يامت به سخت تر   يق
  .ستيد غافل ني دهيم

اْ الَّذِينَ أُولَـئِك اةَ اشْتَرَويا الْحنْيفَالَ بِاآلَخِرَةِ الد خَفَّفي منْها عذَابالَ لْعو مرُون ،  هنصي
دند پس عـذاب آنـان      ي آخرت خر  يا را به بها   ي دن ي هستند كه زندگ   ينان همان كسان  يا

  . نخواهند شدياريابد و ي يف نميتخف
 بـود كـه در زمـان    يان آمده است كـار كـسان  يه از آن سخن به م ين آ ي كه در ا   يكار

) ص(امبر  يـ قبل از بعثت پ   » أنصار«ل اوس و خزرج     يقبا. ستندي ز ينه م يامبر در مد  يپ
نقاع بر آنها   ير و بنو ق   يظه، بنو نض  ي بنو قر  ي به نامها  يهوديسه گروه   . مشرك بودند 

مان بستند، و هرگاه طرف ينه پي از اهل مدي از آنان با گروهيوارد شدند و هر گروه
بـر  مانان خـود را در برا     يان، هم پ  يهودي از   يدند گروه ي جنگ يگر م يكدينه با   ي مد يها

 ي مـ  ياريـ  كردنـد،    يت و كمك م   يان حما يهوديگر از   ي د يدشمنانش كه آنها را گروه    
 يد و غارتي انجاميو اگر كار به آواره شدن م.  كشتي را ميهودي، يهودينمودند و 

سـپس چـون    .  راند يرون م ي را از خانه و كاشانه اش ب       يهودي،  يهودي آمد،   يش م يپ
ه يگر فديكدي ي آزادي گرفتند، براي را ميراني كرد و هر دو گروه اسيجنگ فروكش م

گر يكديزند، و يگر را نريكدين راستا سه عمل بر آنها فرض بود؛ خون يدر ا.  دادنديم
 آزاد كـردنش،    يابند بـرا  ي از خود ب   يريرون نرانند، و هرگاه اس    ينشان ب يرا از سرزم  

  .ه بدهنديفد
ن يـ خداوند بر ا  . رها ساختند  را   ياما آنها فقط به امر آخر عمل كردند و دو مورد قبل           

 از كتـاب    يا به بخـش   يآ» الْكِتَابِ بِبعضِ أَفَتُؤْمِنُونَ« : كارشان اعتراض نمود و فرمود    
 وتَكْفُـرُونَ « اسـت،   » ري آزاد كـردن اسـ     يه دادن بـرا   يـ فد« د كه عبارت از     يمان دار يا

! اندن است؟ رون ر يدند كه كشتن و ب    ي ورز يگر از كتاب كفر م    ي د يو به بخش  » بِبعضٍ
 اسـت، و  ي از نـواه ي انجـام اوامـر و دور  يمان، مقتـض يانگر آن است كه ا   يه ب ين آ يا
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« : دي فرما يمان است، خداوند متعال م    يجزو ا ) خدا و رسولش  (نكه اطاعت از اوامر     يا
از شما كه  هر آن كس يسزا» الدنْيا الْحياةِ فِي خِزْي إِالَّ مِنكُم ذَلِك يفْعلُ من جزَاء فَما
 از  ين خالف و انحراف   يست؟ البته چن  يا چ ي در دن  يي و رسوا  ي كند جز خوار   ين م يچن

د، يـ امبرش را بر آنان مسلط گردانيآنان سر زد، پس خداوند آنان را رسوا نمود، و پ       
ز يـ  را ني را به اسارت درآورد و گروهي از آنان را به قتل رساند و تعداد يپس برخ 

و خداوند از آنچه » تَعملُونَ عما بِغَافِلٍ اللّه وما« . رون راندياز خانه و كاشانه شان ب
  .ستيد غافل ني كنيم

 ي از كتاب كفر ورزند و به بخشي را كه باعث شد آنها به بخشيسپس خداوند عوامل 
اْ الَّذِينَ أُولَـئِك« : دي فرما ياورند مطرح نموده و م    يمان ب ياز آن ا   اةَ اشْتَرَوياا الْحنْيلد 
دند و گمان بردند ي آخرت خريا را به بهاي دني هستند كه زندگينها كسانيا»  بِاآلَخِرَةِ

 بنـدد،   ين آنان نقش مـ    ي بر جب  يمانان خود را كمك نكنند ننگ بزرگ      يكه چنانچه هم پ   
پـس  . ح داده و آن را انتخاب كردنـد         يا ترج يب دن ين آتش جهنم را بر عار و ع       يبنابرا
 شود، بلكـه بـه همـان        يف داده نم  يعذاب آنها تخف  » الْعذَاب عنْهم يخَفَّف فَالَ« : فرمود
« .  شـوند  ي آسوده خاطر نمـ    يچ زمان ي خواهد ماند، و در ه     ي و شدت خود باق    يسخت
  .ب از آنها دور نخواهد شدي مصايعني.  نخواهند شدياريو آنان » ينصرُون هم والَ
  : 87 يه يآ

لَقَد نَا وآتَي ىموس نَا الْكِتَابقَفَّيدِهِ مِن وعلِ بنَا بِالرُّسآتَيى وـنَ  عِيساب  مـرْينَـاتِ  ميالْب 
نَاهدأَيسِ بِرُوحِ وا الْقُدلَّم  فَفَرِيقـاً  اسـتَكْبرْتُم  أَنفُـسكُم  تَهوى الَ بِما رسولٌ جاءكُم أَفَكُ
تُمفَرِيقاً كَذَّبم، و  ي را فرستاد  يامبراني او پ  يم و در پ   ي كتاب داد  ي، و به موس   تَقْتُلُونَ و
له روح القـدس    يم و او را بـه وسـ       ي داد يل روشن يم معجزات و دال   ي پسر مر  يسيبه ع 

تـان  يل و آرزو  يـ بـه خـالف م    ) ياحكـام (ش شما ي پ يامبريا هرگاه پ  يم، آ يديرو بخش ين
 را  يد و گروهـ   يـ دب و درغگـو قـرار دا      ي را تكذ  يد، آن گاه گروه   ي كرد ي سركش آورد
  د؟يكشت

 آنها فرستاد و تورات را به او ي را براي نهد كه موسيل منت مي اسرائيخداوند بر بن
نكـه بـا   يگر را فرستاد كه به تورات حكم كردند، تا ا   ي د يامبرانيداد؛ سپس بعد از او پ     

بران را در آن زمـان كـه بـا مـشاهده چنـان      اميـ ه الـسالم سلـسله پ  يـ  عليسيآمدن ع 
  . آورديمان مي انسان ا،يمعجزات
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»نَاهدأَيسِ بِرُوحِ ون گفته اند يشتر مفسريب. ميديرو بخشيو او را با روح القدس ن» الْقُد
مان است ي ايرويو گفته شده، روح القدس ن. ه السالم استيل عليكه روح القدس جبرئ

  . دي نمايت ميله آن بندگانش را تقويكه خداوند به وس
 يامبرانيـ  شـوند، پ ي نمـ يري اندازه گ  ياس ماد ينعمت ها كه با مق    ن  يسپس همراه با ا   

ش شما آوردند كه ي را پيو احكام» استَكْبرْتُم أَنفُسكُم تَهوى الَ بِما« ش شما آمدند، يپ
 از  يو گروهـ  » فَفَرِيقـاً « . ديمان آوردن سرباز زد   يل شما بود، و شما از ا      يبرخالف م 

  .دي را كشتيد وگروهيديدروغگو نام» تَقْتُلُونَ فَرِيقاًو كَذَّبتُم« امبران را يپ
در . ديـ ح داديا را بر آخرت ترج  يد، و دن  يت مقدم داشت  ي نفس را بر هدا    يپس شما هوا  

  .ستيده ني پوشيچ عاقلي نهفته است كه بر هيخ و سرزنش گزنده اين كلمات توبيا
  :88 يه يآ
 مـا   يدل ها « : يؤْمِنُونَ ، و گفتند    ما فَقَلِيالً بِكُفْرِهِم اللَّه لَّعنَهم بل غُلْف قُلُوبنَا وقَالُواْ 

ار كم يبلكه خداوند آنها را به سبب كفرشان لعنت كرده است، پس بس. »در پرده است
  . آورنديمان ميا

 كه آنها را به     ي وقت يعني.  ما در پوشش است    يدل ها : و گفتند » غُلْف قُلُوبنَا وقَالُواْ« 
. مان در پوشش اسـت    يدل ها : ندي گو ي نموده و م   ي، عذرخواه يمان فرابخوان يا يسو

 يشان آنچه را تو مـ يپس دل ها.  قرار داردييشان پوشش و پرده ها   ي بر دل ها   يعني
رفتـه شـده و جاهـل و نـادان و           ين عـذر از آنهـا پذ      ي فهمد، و به گمانشان ا     ي نم ييگو
  .  گفتندي مكه آنان دروغي شوند، در حاليرمكلف قلمداد ميغ

بلكه خداوند به سبب كفرشان » بِكُفْرِهِم اللَّه لَّعنَهم بل« : ن خداوند متعال فرموديبنابرا
 آنها به سبب كفرشان ملعون و رانده شده هستند، پس يعني. آنها را لعنت كرده است

 مانـشان يا: ن اسـت  يه چن ي آ ي توان گفت معن   يا م ي.  آورند يمان م ي از آها ا   يتعداد كم 
  .اديكم است و كفرشان ز

  :89- 90 يه يآ
لَما و ماءهج نْ كِتَابقٌ اللّهِ عِندِ مدصا ملِّم مهعكَانُواْ مـلُ  مِـن  وونَ  قَبتَفْتِحـسلَـى  يع 
لَما كَفَرُواْ الَّذِينَ لَعنَةُ بِهِ كَفَرُواْ عرَفُواْ ما جاءهم فَ ، و آنگـاه كـه    الْكَـافِرِينَ  علَـى  اللَّه فَ
 بود كه بـا خـود داشـتند و    يق كننده كتابيش آنها آمد كه تصدي از جانب خدا پ  يكتاب

ش آنها آمـد، آنچـه را    ي پ ي جستند، پس وقت   ي م ياريش از آن بر كافران      يحال آنكه پ  
  .كه از قبل شناخته بودند انكار كردند، پس لعنت خدا بر كافران باد
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اْ بِئْسما أَن بِهِ اشْتَرَومهكْفُرُواْ أَن فُسا يأنَزَلَ بِم غْياً اللّهنَزِّلُ أَن بي لِهِ مِن اللّه  علَـى  فَضْ
لْكَافِرِينَ غَضَبٍ علَى بِغَضَبٍ فَبĤؤُواْ عِبادِهِ مِنْ يشَاء من لِ و ذَابهِينٌ ، خود را به بد  عم
ن يحسد انكار كردند، و ا ي فروختند، و آنچه را خداوند فرو فرستاده بود از رويزيچ

 يچرا خداوند فضل خود را بر هركس كه بخواهد فرو م:  گفتنديبدان خاطر بود كه م
 كـافران عـذاب     ي آنها را فرا گرفـت و بـرا        يگري پس از د   يكيفرستد؟ پس خشم خدا     

  . استيخواركننده ا
ورده  نزد آنان آيامبران، از جانب خدا كتابين مخلوق و خاتم پي كه توسط برتريوقت

چـون   - ن موضوع واقف بودنـد    يقت ا ي كرد و آنها به حق     يق م يشد كه تورات را تصد    
ن ياگر ا:  گفتند ي گرفت، م  ي در م  يت جنگ يدر زمان جاهل  ن  يان آنها و مشرك   يهرگاه م 

 يد كرده و ميامبر تهدين پيم، و آنها را به سبب آمدن اي شويروز ميد ما پيايامبر بيپ
ن كتاب ظهور كرد يبا اامبر ين پي ايوقتپس  - مي جنگين ميهمراه با او با مشرك: گفتند
نكه چرا خداوند فضل خود را بر هركس ي بر اي و حسادت ورزينه، سركشي كياز رو

  .دندي فرستد، به آن كفر ورزيكه بخواهد فرو م
 ياد كفـر مـ  يـ  بر آنها خشم گرفت، چـون ز ي در پيپس خداوند آنها را لعنت كرد و پ   

 ي آنهـا در آخـرت عـذاب       يو بـرا  .  دادنـد  يد خود  ادامه م    يو ترد دند و به شرك     يورز
خــوار كننــده و دردنــاك اســت، و آن وارد شــدن بــه جهــنم و از دســت دادن نعمــت 

مـان بـه خـدا و    ي اي است آنچه كـه آنهـا بـه جـا         يزيپس بد چ  .  بهشت است  يشگيهم
 به خدا    شناخت، يرا آنان از رو   ي بدان چنگ زده اند، ز     ي آسمان يامبران و كتاب ها   يپ

  .ده اند، پس عذابشان بزرگتر خواهد بوديامبرانش كفر ورزيو كتاب ها و پ
  :91- 93 يه يآ

لَينَا أُنزِلَ بِمĤ نُؤْمِنُ قَالُواْ اللّه أَنزَلَ بِما آمِنُواْ لَهم قِيلَ وإِذَا كْفُرونَ عيا وبِم اءهرو وهو 
 يو هنگام ، مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن قَبلُ مِن اللّهِ أَنبِياء تَقْتُلُونَ فَلِم قُلْ معهم لِّما مصدقاً الْحقُّ

بـه  « : ، گفتنـد »ديـ اوريمـان ب يبه آنچه خدا فرو فرستاده است ا  « : كه به آنها گفته شد    
 ورزنـد،  ير آن كفر مـ    ي، و به غ   »مي آور يمان م يآنچه بر ما فرو فرستاده شده است ا       

 يزيق كننده چيامبر اسالم نازل كرده است حق، و تصدي بر پحال آنكه آن چه خداوند
د، اگـر  ي كـشت يامبران خـدا را مـ  يـ ن پيش از ايپس چرا پ«:بگو. است كه با خود دارند  

  »!د؟يمومن هست
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لَقَد اءكُم وى جوسنَاتِ ميبِالْب ثُم لَ اتَّخَذْتُمـدِهِ  مِـن  الْعِجعب  أَنـتُمون  وو همانـا     ظَـالِم ، 
د، در  يديش شما آمد، سپس بعد از او گوسـاله را پرسـت           ي با معجزات روشن پ    يوسم

  .دي كه ستمكار بوديحال
 سمِعنَا قَالُواْ واسمعواْ بِقُوةٍ آتَينَاكُم ما خُذُواْ الطُّور فَوقَكُم ورفَعنَا مِيثَاقَكُم أَخَذْنَا وإِذْ

 كُنـتُم  إِن إِيمانُكُم بِهِ يأْمرُكُم بِئْسما قُلْ بِكُفْرِهِم الْعِجلَ هِمقُلُوبِ فِي وأُشْرِبواْ وعصينَا
 يم و كوه طور را بر بااليمان گرفتي را كه از شما پيد هنگامياد آوري، و به  مؤْمِنِينَ

« : گفتند. ديد و گوش فرا دهيريم محكم بگيآنچه را به شما داده ا. ميسرتان نگاه داشت
 ياريشان با محبت گوساله آب    يو به سبب كفرشان دل ها     » مي كرد يم و نافرمان  يديشن

 » .دي دهد اگر مومن هستي دستور ميزيمانتان شما را به بد چيا« : بگو. شده بود

 كـه   يان فراخوانده شوند تا به قرآنـ      يهودي يوقت» اللّه أَنزَلَ بِما آمِنُواْ لَهم قِيلَ وإِذَا« 
 ي كرده و سرباز مـ     ياورند، سركش يمان ب يفرو فرستاده است، ا    امبرشيخداوند بر پ  

لَينَا أُنزِلَ بِمĤ نُؤْمِنُ قَالُواْ« زنند، و    كْفُرونَ عيا وبِم اءهربه آنچـه بـر مـا       : نديو گو » و
نكه واجب  ي ورزند، با ا   ير خدا از آن كفر م     يم، و به غ   ي آور يمان م ينازل كرده است ا   

اورنـد خـواه آن را بـر آنهـا فـرو      يمان بيوند نازل كرده است ابود  به همه آنچه خدا     
امبرانش نـازل   يـ مان آوردن به آنچـه خداونـد بـر پ         يو ا . گرانيا بر د  يفرستاده باشد   

ان يـ و فرق گذاشتن م   .  رساند ي است نافع و به صاحبش سود فراوان م        يمانيكرده، ا 
مـان  يگـر، ا  ي د يب برخـ  يذ از آنها و تك    يمان آوردن  به برخ    يامبران و كتاب ها و  ا      يپ

لِهِ و    ينَ  يإنَّ الَّذ «: ن كفر است  ي شود بلكه ع   يده نم ينام سرفَرقُوا يدونَ أَن   يرِيكفُرُونَ و
يب  له وسرين اهللاَ و عضِ ونَكفُرُ بِبعضٍ وونَ أَن يريقُولُونَ نُومِنُ بِبيديتَّخِذُوا ب  نَ ذَلِـك

 ورزند يامبرانش كفر مي كه به خدا و پيهمانا كسان»  حقاّالً ، أُولَئِك هم الكفِرُونَيسبِ
 يمـان مـ   ي ا يبه بعـض  : ندي گو يامبرانش فرق بگذارند و م    ين خدا و پ   ي خواهند ب  يو م 
نهـا  يرنـده ا  ين برگ يـ ان ا يـ  م ي خواهنـد راهـ    يم، و م  ي ورز ي كفر م  يم و به بعض   يآور

  . انديقيكافران حق
 را يچ راه فــراريان را رد نمــوده و هــ منطــق آنــين خداونــد  تبــارك و تعــاليبنــابرا

ل رد يدن آنها به قرآن را به دو دليپس خداوند كفر ورز.  نگذاشته استيشان باقيبرا
 تمام اخبـار و     يحال آنكه قرآن حق است، پس وقت      » الْحقّ وهو« : دي فرما يكرده و م  

آن، دن بـه    يـ  قرآن حق است و از جانب پروردگارشان است كفـر ورز           ياوامر و نواه  
  . است كه او نازل كرده استيدن به حقيدن به خدا و كفر ورزيكفر ورز
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 اسـت كـه بـا خـود     يزيـ ق كننـده چ يو قرآن تصد » معهم لِّما مصدقاً« : سپس فرمود 
 يد بـه ماننـد آن كفـر مـ    يـ  آوريمـان مـ  يپس چرا به آنچه بر شما نازل شده ا  . دارند
 يكتـاب  اسـت؟ قـرآن   يگريز د ي نفس چ  ي از هوا  يروين جز تعصب و پ    يا ا يآ! د؟يورز

 است بر راست بـودن  ين امر حجتي باشد و ا ي آنها م  يق كننده كتابها  ياست كه تصد  
شان را  يـ  توانند راست بودن كتـاب ها      ي كه در دست آنها است، و آنها نم        ييكتاب ها 

د ند، مانني به آن كفر بورزند و آن را انكار نمايق قرآن، پس وقتيثابت كنند مگر از طر
 او  يل داشته باشد، و ادعـا     يك دل ي خود فقط    ي اثبات ادعا  ي خواهند بود كه برا    يكس

لش را نقد كرده و آن را يلش، سپس دلي شود مگر در صورت سالم بودن دليكامل نم
دن آنهـا بـه قـرآن كفـر         يست؟ پس كفر ورز   ي ن يوانگين  حماقت و د    يا ا يآ. ب كند يتكذ
  .است است كه در دست آنها يدن به كتابيورز

نكه فقط به آنچه بـر آنـان نـازل كـرده اسـت              ي بر ا  ي آنها را مبن   يسپس خداوند ادعا  
 مِن اللّهِ أَنبِياء تَقْتُلُونَ فَلِم« : به آنها بگو» قُل«: دي فرمايح نموده و م  يمان دارند، تقب  يا

شما مومن د اگر ي كشتين ميش از ايامبران خدا را پيپس چرا پ» مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن قَبلُ
لَقَد« د؟ يهست اءكُم وى جوسنَاتِ مييان مي كه حق را بيل روشني با داليو موس» بِالْب 

سپس بعد از آمدن او گوساله را » بعدِهِ مِن الْعِجلَ اتَّخَذْتُم ثُم« . ش شما آمديداشت پ
  .دي نداريعذرن مورد يد و در ايو شما ستمار» ظَالِمون وأَنتُم« . ديپرستش نمود

 يو هنگام» واسمعواْ بِقُوةٍ آتَينَاكُم ما خُذُواْ الطُّور فَوقَكُم ورفَعنَا مِيثَاقَكُم أَخَذْنَا وإِذْ« 
م، آنچه را به شما داده يم و كوه طور را بر فرازتان  برافراشتيمان گرفتيكه از شما پ

  .دياطاعت كنرد و يد و بپذيد و گوش فرا دهيريم محكم بگيا
 ين حـالت  ي آنـان چنـ    يعني. مي كرد يچيم و سرپ  يديشن: گفتند» وعصينَا سمِعنَا قَالُواْ« 

 فِـي  وأُشْـرِبواْ « . » كردنـد يچيدند و بدان عمل ننمودنـد و سـرپ     يحق را شن  « : داشتند
لَ قُلُوبِهِمشان بـا محبـت گوسـاله    يـ و محبـت گوسـاله و  عبـادت آن در دل ها       » الْعِج

 يزيبد چ : بگو» مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن إِيمانُكُم بِهِ يأْمرُكُم بِئْسما قُلْ« .  شد ياري آب يتپرس
 ي شما ادعا  يعني. دي دهد اگر مومن هست    يمانتان شما را به آن فرمان م      ياست آنچه ا  

د و  يامبران خدا را كشت   ي كه پ  يد در حال  ي ورز ين حق افتخار م   يد و به د   ي كن يمان م يا
ش شـما   ي  به منظور مالقات با خدا از پـ         يد آنگاه كه موس   ي گرفت يياله را به خدا   گوس

د و برافراشته شدن كـوه      يد مگر بعد از تهد    يرفتي او را نپذ   يرفت، و دستورات و نواه    
  .دي در عمل آن را نقض نموديد وليرفتي سرتان، آن گاه به زبان آن را پذيطور باال
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مان است، ين اياگر به گمانتان ا! د؟ي آنرا داريعا است كه اديمانين و اين چه ديپس ا 
امبر خدا و كثرت گناه وادار كند بد يدن به پي كه صاحبش را به كفر ورزيمانيد ايبدان

 باز ي كند و او را از بدي امر ميكي صاحب خود را به نيمان واقعيرا اي است، زيمانيا
  .آنها مشخص شد ي دروغ و تناقض و دوگانگيرين موضعگي دارد، پس با ايم
  :94- 96 يه يآ

اْ النَّاسِ دونِ من خَالِصةً اللّهِ عِند اآلَخِرَةُ الدار لَكُم كَانَت إِن قُلْ نَّوفَتَم توإِن الْم كُنتُم 
نزد خداوند فقط مخصوص شما است نـه        ) بهشت(  آخرت   ياگر سرا « :صادِقِينَ، بگو 

  .»ديي گوي راست مد اگري مرگ كنيگر مردمان، پس آرزويد
 آنان به سـبب آنچـه       يول» بِالظَّالِمينَ علِيم واللّه أَيدِيهِم قَدمت بِما أَبدا يتَمنَّوه ولَن« 
 مـرگ نخواهنـد كـرد، و خداونـد بـه حـال            يش از خود فرسـتاده انـد هرگـز آرزو         يپ

  .ستمكاران دانا است
منَّهلَتَجِد و رَصلَى النَّاسِ أَحاةٍ عيمِنَ حأَشْرَكُواْ الَّذِينَ و دوي مهدأَح  ـرُ  لَـومعي  أَلْـف 

، و آنهـا را   يعملُـونَ  بِمـا  بـصِيرٌ  واللّـه  يعمرَ أَن الْعذَابِ مِنَ بِمزَحزِحِهِ هو وما سنَةٍ
ك ين، هر   يص تر از مشرك   ي حر يافت، حت ي يا خواه ي دن ين مردم بر زندگ   يص تر يحر

 داده ي بـه و ين عمـر ينكـه اگـر چنـ   ياز آنان دوست دارد كه هزار سال عمر كند، با ا   
  .نا  استي كنند بي دهد و خداوند به آنچه ميشود او را از عذاب نجات نم

 الدار لَكُم كَانَت إِن« ح است، يتان صح يد و ادعا  يي گو ياگر راست م  : به آنها بگو  » قُل«
و » النَّاسِ دونِ من خَالِصةً« و بهشت نزد خدا مخصوص شما است، » اللّهِ عِند اآلَخِرَةُ

 و  يهـود يد وارد آن نخواهنـد شـد، و فقـط           يـ  بر يگر مردمان آن گونه كه گمان مـ       يد
د كه آتش جهنم به جز چنـد     يي گو ي گردد، و اگر راست م     ي از آن بهره مند م     ينصران

 ين نـوع  يـ و ا . دي مرگ كن  يپس آرزو » تالْمو فَتَمنَّواْ«  رسد،   ي به شما نم   يروز اندك 
ن اجبار و در تنگنا قرار گـرفتن،        ياست و آنها بعد از ا     ) ص(امبر  ين آنها و پ   يمباهله ب 

نكه به  يا ا ي: ش رو داشتند  ي نهادند، فقط دو راه پ     ي به عناد و سركش    يپس از آنكه رو   
 يرگ است، مرگ مينكه مباهله كنند، و آن آرزويا اياورند و  يمان ب يامبرش ا يخدا و پ  

ند مخصوص آنها است، امـا آنهـا سـرباز    ي گوي رساند كه مي مييكه آنها را به سرا    
  .زدند

 بـا خـدا و      ينـه تـوز   يافـت كـه در اوج مخالفـت و ك         يك از آنها به وضوح در     يپس هر 
 قَـدمت  بِمـا  أَبـدا  يتَمنَّـوه  ولَن«  : ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا. امبرش قرار دارد  يپ
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 كنند، چون   ي مرگ نم  ي كه دارند، هرگز آرزو    يو آنها به سبب كفر و گناهان      » يدِيهِمأَ
 يز براين چيپس مردن ناپسندتر.  مجازاتشان استي به سوي دانند كه مردن، راهيم

ن، كه به   ي از مشرك  يص تر هستند، حت   ي حر يآنان است و آنها از تمام مردم بر زندگ        
  .مان ندارندي از كتاب ها اكيچ يامبران و به هيك از پيچ يه

 يعمرُ لَو أَحدهم يود« : دي فرمايان كرده و ميا ب ي آنان را به دن    يسپس شدت دلبستگ  
نَةٍ أَلْفت حـرص   يـ ن نها يـ ك از آنان دوست دارد كه هزار سال عمر كند، و ا           يهر  » س

نانچه آنـان   ، چ يياز سو . ستي كنند كه ممكن ن    ي را آرزو م   يزياست ، چرا كه آنها چ     
  . برند و عذاب خدا را از خود دور نخواهند كرديش نمي از پين مقدار عمر كنند كاريا

 »اللّهصِيرٌ وا بلُونَ بِممعه يـ ن بخـش از آ يـ ا. نا اسـت ي كنند بيو خداوند به آنچه م   » ي
  .شان مجازات خواهند شدين كه به سبب كارهاي بر اي باشد، مبنيد ميمتضمن تهد

  : 97- 98 يه يآ
لَه فَإِنَّه لِّجِبرِيلَ عدوا كَانَ من قُلْ لْبِك علَى نَزَّ  وهدى يديهِ بينَ لِّما مصدقاً اللّهِ بِإِذْنِ قَ

لْمؤْمِنِينَ ، بگو   وبشْرَى ل باشد، همانا او قـرآن را بـه اذن          ييهركس كه دشمن جبر   « :لِ
 يق مـ يش از آن را تصديش پي كه كتاب ها  يخداوند بر قلب تو نازل كرده است، قرآن       

  ».ت و بشارت استي مومنان هدايد و براينما
لّهِ عدوا كَانَ من لِهِ ومآلئِكَتِهِ لِّ سررِيلَ وجِبمِيكَالَ وفَإِنَّ و اللّه ودلْكَافِرِين ، هركس    ع لِّ

س همانـا خداونـد   ل باشد پـ ييكايل و مييامبران و جبريكه دشمن خدا و فرشتگان و پ 
  .دشمن كافران است

مان آوردن به تو ي كنند آنچه آنها را از ايان ادعا ميهودي» لِّجِبرِيلَ عدوا كَانَ من قُلْ« 
 آمد به ي از فرشتگان خدا نزد تو ميگريل است، و اگر فرد ديباز داشته دوستت جبرئ

 شـما   ين ادعـا  يـ ا:  بگـو  پس به آنان  .  كردند يق م ي آوردند و تو را تصد     يمان م يتو ا 
 –ه الـسالم    يـ  عل –ل  ييـ را جبر ي در برابر خدا است، ز     ي و سركش  يياوه گو يتناقض و   

ام خدا را بر يش از تو پي است كه قرآن را از جانب خدا بر قلب تو نازل كرده و پيكس
پـس او   . ن كار فرمان داده است    ي آورده است، و خداوند او را به ا        يامبران فرود م  يپ
ن را  يشي پ يل آورده است كتاب ها    يي كه جبر  يگر كتاب ي د ياز سو .  است ك فرستاده ي

ن كتـاب  يـ نكـه در ا يست، ضـمن ا يـ د و بـا آنهـا مخـالف و متـضاد ن       يـ  نما يق م يتصد
ابد، و در آن ي ي نجات مي از انواع گمراهي است كه با تمسك به آن آدم     ييرهنمودها

 بـا   يپـس دشـمن   . شده اند ا و آخرت مژده داده      ي از نعمات دن   يمومنان به برخوردار  
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امبران و فرشـتگانش  يـ  بـا خـدا و پ  يات او و دشمنيدن به خدا و آ  يل، كفر ورز  ييجبر
ل از جانب خدا يي كه جبريل دشمن نبودند ، بلكه با حقييرا اهل  كتاب با جبرياست، ز

دن يل متضمن كفر ورز   ي با جبرئ  يپس دشمن .  كرد دشمن بودند   يامبران نازل م  يبر پ 
 است ي با كسي كه آن را نازل فرموده است، همچنانكه متضمن دشمن          است ييبه خدا 

 اسـت كـه   ي بـا كـس  ين متـضمن دشـمن  يو همچن. كه آن را از جانب خدا آورده است    
  .لي آنها با جبرئين است علت دشمنيا.  او فرستاده شده استيل به سويجبرئ

  :99 يه يآ
لَقَد و Ĥَلْن لَيك أَنزَ  را يات روشني آيالْفَاسِقُون، و به راست إِالَّ بِها يكْفُرُ وما بينَاتٍ آياتٍ إِ

  . ورزدي به آن كفر نميم كه جز فاسقان كسي تو فرو فرستاديبه سو
لَقَد« : دي فرمايم) ع(امبرش يخداوند به پ و Ĥَأَنزَلْن كاتٍ إِلَينَاتٍ آييات ي آيو به راست» ب

 يت مـ يله آن هـدا  يت شود، به وس   ياهد هدا م، كه هركس بخو   ي بر تو نازل كرد    يروشن
اتش آنقـدر روشـن و   يـ و آ .  كند ين قرآن بر مخالفان خود حجت اقامه م       يز ا ين. گردد

رون رود ي كند، و از طاعت او بيچي كه از دستور خدا سرپيواضح هستند كه جز كس
  . كنديرفتن آن امتناع نمي و تكبر ورزد از پذيت گردنكشيو نها

  :100 يه يآ
ن بـود كـه     يـ يؤْمِنُون ، مگـر نـه ا       الَ أَكْثَرُهم بلْ منْهم فَرِيقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ لَّماأَوكُ

  .مان ندارنديشتر آنها اي از آنان را دور انداختند؟ بلكه بي بستند گروهيمانيهرگاه پ
ن بـا    كـه آنـا    يادي ز يمانهاي خواهد به خاطر پ    ي م -  جلّ جالله  - ه پروردگار ين آ يدر ا 

لَّما« .  كردند، ما را به تعجب وادارد      ي بستند اما بدان عمل نم     يخدا م  د تكـرار   يـ مف» كُ
شتر آنهـا    يـ چرا؟ چون ب  .  كردند ي بستند آنرا نقض م    ي را م  يماني هرگاه پ  يعني. است

و . مـان هـا را بـشكنند   ي شود تا پياوردن آنها باعث م   يمان ن ي آورند، پس ا   يمان نم يا
 شدند كه خداوند در موردشـان       ي م ي آوردند مانند كسان   يمان م ياگر آنها صادقانه ا   

لَ         يمِّنَ المومِن « : گفته است  وا اللَّـه عـدهـا عا مقُودالُ صياز مومنـان مردانـ    » هيـ نَ رِج 
  . كه با خدا بستند راست گفتنديمانيهستند كه در پ

  :101- 103 يه يآ
لَما و ماءهولٌ جسنْ رقٌ اللّهِ عِندِ مدصا ملِّم مهعذَ منَ فَرِيقٌ نَبأُوتُواْ الَّذِينَ م  الْكِتَـاب 
اء اللّهِ كِتَابرو ورِهِمظُه مونَ ، و زمان الَ كَأَنَّهلَمعاز جانب خداوند نزد يامبري كه پيي 
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 از اهل كتاب، كتـاب      ي بود كه با خود داشتند، گروه      يزيق كننده چ  يآنها آمد كه تصد   
  . داننديچ نمي از آن هييا را پشت سرشان انداختند گوخد

لَيمانَ ملْكِ علَى الشَّياطِينُ تَتْلُواْ ما واتَّبعواْ ـا  سمانُ  كَفَـرَ  ومـلَيلَــكِنَّ  ساطِينَ  والـشَّي 
لَكَـينِ  علَـى  أُنزِلَ وما السحرَ النَّاس يعلِّمونَ كَفَرُواْ ابِـلَ  الْمـا  بِبهوتر  وتـارمـا  ومو 
لِّمانِ عدٍ مِنْ يتَّى أَحقُوالَ حا ينُ إِنَّمونَ تَكْفُرْ فَالَ فِتْنَةٌ نَحلَّمتَعا فَيمـا  مِنْهفَرِّقُـونَ  مبِـهِ  ي 

لَّم اللّهِ بِإِذْنِ إِالَّ أَحدٍ مِنْ بِهِ بِضĤَرينَ هم وما وزوجِهِ الْمرْءِ بينَ تَعيا ونَوم  مـضُرُّهي 
لَقَد ينفَعهم والَ واْ ولِم نِ علَم ا اشْتَرَاهم خَالَقٍ مِنْ اآلخِرَةِ فِي لَه لَبِئْس ا واْ  م بِـهِ  شَـرَو 

مهأَنفُس ونَ كَانُواْ لَولَمعيي فرمـانروا ين دربـاره  ياطي كردند از آنچه شيروي، و پ ي 
د، و سـحر و جـادو      يـ مان كفـر نورز   يردنـد، و سـل     ك يمان سـاخته و پرداختـه مـ       يسل
ز از آنچه بر ي آموختند و نيدند كه به مردم جادو مين كفر ورزياطياموخت بلكه شين

ن دو  يـ و ا .  كردند ي م يرويآن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پ           
ا ش شـم  يله آزمـا  يمـا وسـ   « :  گفتنـد  ي آموختند مگر آنكه مـ     ي نم يزي را چ  يچ كس يه

ن مـرد و    ي آموختنـد كـه بـا آن بـ         ي م يزيو مردم از آنان چ    . »م، پس كافر نشو   يهست
 رساندند مگر به اذن خداوند و ي نمياني زي افكندند و آنان به كسي مييهمسرش جدا

و به . دي بخشي نمي رساند و به آنها سوديان مي آموختند كه به آنها زي  را ميزيچ
 يزي ندارد، و بد چ    ين باشد در آخرت بهره ا     دار آ ي دانستند كه هركس خر    ي م يخوب

  . دانستنديده اند اگر ميرا به جان خر
مـان  يو اگر آنـان ا » علَمونَيرُ لَّو كَانُوا يولَو أَنَّهم امنُوا واتَّقَوا لَمثُوبةُ مِن عِندِ اهللاِ خَ      « 
  . دانستندي كردند پاداش خداوند بهتر است اگر مي ميزكاري آوردند و پرهيم

 بود كه با خود يزيق كننده چي از جانب خداوند نزد آنها آمد و تصديامبري كه پيوقت
چ ي از آن هـ    يي از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سرشان انداختند گـو           يداشتند، گروه 

لَما« .  دانند ينم و ماءهولٌ جسنْ رقٌ اللّهِ عِندِ مدصا ملِّم مهعامبر ي كه پ  يو هنگام » م
 بزرگ با خود آورد كه با آنچه نزدشان بود موافقـت داشـت و آن را                 يرگوار كتاب بز

ن ي آنان به ا  يپس وقت .  كرد آنها گمان بردند كه به كتابشان چنگ زده اند          يق م يتصد
 اللّهِ كِتَاب الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذِينَ منَ فَرِيقٌ نَبذَ« دند، يامبر و آنچه آورده است كفر ورزيپ

راءو ورِهِمآنها فرستاده شده بود پشت ي از اهل كتاب، كتاب خدا را برا    يگروه» ظُه 
انگر شـدت   يـ ب» ظُهـورِهِم  وراء« عبـارت   . را بـه آن عالقـه نداشـتند         يسر انداختند، ز  
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 دهند، حال آنكه ي انجام مين كار را از سرناداني آنها است، و انگار آنان ايگردانيرو
  . دانستنديقت آنچه را كه آورده بود به وضوح ميمبر و حقايآنها راستگو بودن پ

 نمانـده اسـت، و   ين گروه از اهـل كتـاب بـاق       ي ا ي برا يليچ دل ياكنون روشن شد كه ه    
دن بـه   يـ دن آنها به مثابـه كفـر ورز       ياوردند پس كفر ورز   يمان ن يامبر ا ين پ يچون به ا  

  . خبرنديقت تلخ بين حقيز از ايكتابشان است، اما خود ن
 را يزي چين است كه چنانچه آدمي اي خداوند در جهان هستي جارياز سنت ها يكي

  يزيـ  رسـاند، و از آن اسـتفاده نكنـد، حتمـا او را بـه چ                يده مـ  يـ رها كند كه به او فا     
د يان رساند، پس هركس پرستش خداوند را ترك گو       ي را ز  ي گرداند كه و   يمشغول م 

 را يد بـه و يـ تـرس از او و ام  شود، و هركس محبت خـدا و  يبه پرستش بت مبتال م 
و .  گـردد  ير او مبـتال مـ     يد به غ  ير خدا و ام   ير خدا و ترس از غ     يترك كند به محبت غ    

طان خرج خواهد كـرد، و      يهركس كه مالش را در راه خدا خرج نكند، آن را در راه ش             
هركس كه در برابر پروردگارش كزنش نبرد به ذلت و كرنش در برابر بندگان مبـتال         

  . شوديد به باطل گرفتار مي و هركس كه حق را ترك گو.خواهد شد
 ين دربـاره    ياطي كـه شـ    ييان كتاب خـدا را دور انداختنـد و از جـادو           يهودين  يهمچن

ن سـحر را    ياطي نمودند، شـ   يروي كردند، پ  يمان ساخته و پرداخته م    ي سل ييفرمانروا
ه جادو سلطنت ليمان از جادو بهره گرفته و به وسيج دادند و ا دعا كردند كه سليترو

 گفتند ين مورد دروغ مي بزرگ را بدست آورده است، حال آنكه آنها در ايو پادشاه 
 ومـا « : ديـ  فرما يخداوند او را تبرئه نموده و مـ       . مان از جادو بهره نگرفته بود     يوسل
لَيمانُ كَفَرَ لَــكِنَّ « . اموخـت يد و آن را ن    يـ مان با آموختن سحر، كفر نورز     يو سل » سو 
 النَّـاس  يعلِّمـونَ « دنـد،   ين با آمـوختن سـحر كفـر ورز        ياطيبلكه ش » كَفَرُواْ ياطِينَالشَّ

ص ين امـر حـر  يـ  آموختند تا آنها را گمراه كننـد و بـر ا  يو به مردم سحر م  » السحرَ
  . بودند

لَكَينِ علَى أُنزِلَ وما«  ابِلَ الْمبِب وتاره وتارمكه بر   ييان از جادو  يهودين  يهمچن» و 
ن ينكـه در سـرزم    يعلت ا .  كردند يروين عراق نازل شده بود، پ     يدو فرشته در سرزم   

ن بـود كـه خداونـد بنـدگانش را          يـ بابل بر آن دو فرشته سحر فـرو فرسـتاده شـد، ا            
لِّمانِ وما«  آموختند، ين آنها به مردم جادو ميد، بنابرايش نمايآزما عدٍ مِنْ يتَّى أَحح 
 يحت كـرده و مـ     ي آموختنـد او را نـص      ي مـ  ي كه جادو را به كس     يها زمان و آن » يقُوالَ
. م، پس كافر نشويش شما هستيله آزمايهمانا ما وس» تَكْفُر فَالَ فِتْنَةٌ نَحنُ إِنَّما« : گفتند
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 كردند ي ميرا كفر است، پس آن دو فرشته او را از جادو نهياموز، زي جادو را نيعني
ب دادن و   يطان ها جادو را به خاطر فر      يپس ش .  دادند ي م گاه آن خبر  ي را از جا   يو و 

مان يسل:  گفتنديه عمل زشت خود مي توج ي آموختند، و برا   يگمراه كردن به مردم م    
 كـه او از  يافته است، در حـال ي دست  يسلطنت و پادشاه  ز از راه سحر و جادو به        ين
  .ن عمل كامال پاك و مبرا بوديا

ن وجود قبل يبا ا. ن سحر امتحان نمودن مردم بودهدف آن دو فرشته از آموزش داد
 دادنـد و او را     يم سحر بپردازنـد مخاطـب خـود را كامـل ا انـدرز مـ               ينكه به تعل  ياز ا 

حت يه نمـودن و نـص     يـ هـدف آنـان از توج     . اموزدي كردند كه سحر را ن     ي م ييراهنما
 و   نداشـته باشـند،    يچ عـذر و بهانـه ا      يامـت  هـ    ين بود تـا در روز ق      يكردن مخاطب ا  

  .اد گرفتن سحر كفر استيم كه ي دانستيما نم: ندينگو
 يطان هـا و آن دو فرشـته مـ   ي نمودنـد كـه شـ   يرويـ  پييان از جـادو يـ هودين  يپس ا 

  . آوردندين روياطيامبران را ترك گفتند، و به علم شيآموختند، و علم پ
 بينَ بِهِ يفَرِّقُونَ ام مِنْهما فَيتَعلَّمونَ« : دي فرما يان كرده و م   يسپس مفاسد جادو را ب    

ن يله آن بي آموختند كه به وس    ي م ييزهايپس آنها از آن دو فرشته چ      » وزوجِهِ الْمرْءِ
گران قابـل  ي افكندند، هرچند كه محبت زن و شوهر با محبت د          ي م ييمرد و زنش جدا   

 نَكُميـ وجعـلَ ب  « : ست، چون خداوند در مورد زن و شـوهر فرمـوده اسـت            يسه ن يمقا
ن يـ  قـرار داده اسـت، و ا       ي و مهربـان   يان شما دوست  يمو خداوند در    » مودةَ و رحمةً  

اذن .  رسـاند يان ميقت دارد و به اذن خدا و  اراده او ز     يانگر آن است كه جادو حق     يب
ت خداوند است، همان ي و آن وابسته به خواست و مشياذن قَدر: خدا بر دو نوع است

« :  آمده است  يه قبل ي همان گونه كه در آ     يو اذن شرع  . د  ان ش يه ب ين آ يطور كه در ا   
لَ   ع لَه پس همانا او آن را به اذن خدا بر قلب تو نازل  كـرده         »  قَلبِك بِإِذنِ اهللاِ   يفَأِنَّه نَزَّ

 يرگذار باشـند ولـ    يانگر آن هستند كه اسباب هرچند تاث      يه و امثال آن ب    ين آ يا. است  
ن خصوص يدر ا.  ندارنديري تاثير الهيمستقل از تقدرو قضا و قدر بوده و يتابع و پ

ن مساله مخالفت نكرده ي باشد با اي مي اسالمي از گروههايكيكه » هيقدر« جز فرقه 
 بندگان مستقل اسـت و تـابع خواسـت خداونـد            ي برند كه كارها   ياست، آنان گمان م   

اده و با كتاب    ره قدرت خداوند قرار د    ي بندگان را خارج از دا     يپس آنها كارها  . ستين
  . كنندين مخالفت ميامبر و اجماع اصحاب و تابعيخدا و سنت پ
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چ يان اسـت و در آن هـ       يان كرد كه علم جادو تماما ضرر و ز        يسپس خداوند متعال ب   
 يويـ ل دن يـ  از گناهـان، منـافع قل      ي وجود ندارد، هرچند كه بعـض      يوي و دن  ينيسود د 
ُ كَبِ  يقُل فِ « : ديفرما يخداوند متعال در مورد شراب و قمار م       . دارند   ا إِثميهِم  ُ رُ ومنفعِ

 هـم  ييده هاي است، و فايدر آن دو گناه بزرگ« : بگو» لِلَّناسِ وإِثمهما أَكبرُ مِن نَّفعِها    
  .ده شان بزرگتر استي گناهشان از فاي مردم دارند، وليبرا

. دارد انجـام دادن آن وجـود نـ        ي بـرا  يچ بهانـه ا   ياما جادو ضرر محـض اسـت و هـ         
  .شتر استيرشان بينكه شر آنها از خيا ايا ضرر محض اند و ين همه محرمات يبنابرا

ا مصلحت و منفعت محض هستند ي كه بندگان به آن امر شده اند ييزهايهمان طور چ
لَمنِ « ان دانستند كه يهوديو » ولَقد علِموا« . شتر استي شان بي آنها از بديا خوبيو 

«  گردد، ي به كاال عالقمند ميبه سحر عالقمند شود آنگونه كه مشترهركس » اشتَرَئِه 
را سـحر  يـ ر و منفعـت نـدارد، ز    ي از خ  يدر آخرت بهره ا   » خَالَقٍ مِنْ اآلخِرَةِ فِي لَه ما

 ي جـادو از رو    يريـ ان به فراگ  يهوديپس پرداختن   .  است يموجب سزا و مجازات اله    
لَبِـئْس « ح دادنـد  يخرت ترج ا را بر آ   ي دن ي نبود بلكه آنها زندگ    ينادان ـا  واْ  م بِـهِ  شَـرَو 

مهأَنفُس ون كَانُواْ لَولَمعدانستند يدند، اگر مي است آنچه كه به جان خريزيو بد چ» ي 
 ي دانستند و به دانش خود عمل مي اگر ميعني.  كردنديو برحسب دانش خود عمل م

  .  آموختنديكردند جادو نم
  :104- 105 يه يآ
 يأَلِيم ، ا عذَاب ولِلكَافِرِينَ ْواسمعوا انظُرْنَا وقُولُواْ راعِنَا تَقُولُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ هاأَي يا

د، و يو گوش فرا ده» انظُرنَا« : دييو بگو» رعِنَا« د؟ ييمگو! ديمان آورده اي كه ايكسان
  . استي كافران عذاب دردناكيبرا
لَيكُم ينَزَّلَ أَن الْمشْرِكِينَ والَ الْكِتَابِ أَهلِ مِنْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يود ما نْ عرٍ من خَيم كُمبر 

اللّهو خْتَصتِهِ يمن بِرَحشَاء مي اللّهظِيمِ الْفَضْلِ ذُو ون ي، كافرانِ اهل كتاب و مشرك الْع
 يما نازل شود، و خداوند هركس از جانب پروردگارتان بر شيريدوست ندارند كه خ

  . فضل بزرگ استي دهد و خداوند دارايش اختصاص ميرا كه بخواهد به رحمت خو
:  گفتنـد  يمـ ) ص(امبر  يـ  خـود خطـاب بـه پ       ينـ يمسلمانان به هنگام فرا گرفتن امور د      

ن كلمـه مـد   يـ  را از ايحي درست و صحيت حال ما را بكن، و معنا      ي رعا يعني» رعِنَا«
ن فرصـت را    ي كردند، بنابرا  ي را اراده م   ي فاسد يان از آن معن   يهوديما  ا. نظر داشتند 

 از آن مـد  ي نادرسـت ي كردند و معن ين كلمه خطاب م   يامبر را با ا   يمت شمرده و پ   يغن
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ن يـ  نمود تـا ا    ين كلمه نه  ي خداوند مومنان را از بكار بردن ا       ين رو ياز ا . نظر داشتند 
 ي كار حرام باشـد نهـ      ي برا يله ا يه وس  ك يزيك امر جا  ينجا از   يدر ا . راه بسته شود  

نكه يو احترام سفارش شده اند و ات ادب يه مسلمانان به رعاين آيز در اين. شده است
كو در بـر نداشـته باشـند، و كلمـات     ي درست و ني استفاده كنند كه جز معن  ياز كلمات 

ب روان و   يـ ح و تخر  ي را كـه موجـب تجـر       يا كلمـات  يـ ك را بكـار نبرنـد،       يزشت و رك  
 يرنـده  يا در بر گي را در بر دارند و يحيگران شده و مفهوم زشت و قب     يت د يشخص
 يرين خداوند آنها را به بكـارگ      يبنابرا.  باشند، و استفاده نكنند    يز م ير جا ي غ يليمسا

  :  شود و فرموديكو از آن برداشت نمي ني دستور داد كه جز معنايكلمات و جمالت
ن كلمـه   يـ و بـا ا   . را مالحظه كن و  بـر مـا شـتاب مكـن            ما: دييو بگو » انظُرْنَا وقُولُواْ«

و » واسمعوا« .  شود ي مرتكب امر ممنوع   ينكه آدم ي شود، بدون ا   يمقصود حاصل م  
د، تا همه آنچه را به گوش فرا دادنش         ي گوش فرا ده   يزينگفت چه چ  . ديگوش  فرا ده   

ن و سـنت  پس در آن به گوش فرار دادن به قـرآ     . رديدستور داده شده است در بر گ      
ه متضمن ين بخش از آيا.  باشدي حكمت مي كه لفظا و معنا دارايامر شده است؛ سنت
  . استيادب و فرمانبردار

ن بـا  يان و مـشرك يـ هودي يد نموده و از دشمنيدردناك تهدسپس كافران را به عذاب      
لَ يأَن  « را آنها دوست ندارند     يمومنان خبر داده است، ز     چ يه هـ  كـ » رِيكُم مِن خَ  ينَزَّلَ ع

از جانب پروردگارتان، چون آنان نـسبت بـه   » مِنَ ربِكُم «  بر شما نازل شود،     يريخ
نكه خداوند فضل و بخشش خود را به شما اختصاص ي ورزند، و از ايشما حسادت م

نه و بغض شما را ينه و بخشش خود را به شما اختصاص داده است، ك  يداده است، ك  
 فضل و بخشش يخداوند دارا» الْعظِيمِ الْفَضْلِ ذُو اللّهو« نكه يدر دل دارند،  غافل از ا

  .بزرگ است
امبرتان فـرو فرسـتاد تـا       يكه كتاب را بر پ    ن است   يو از جمله فضل خداوند بر شما ا       

پس . امرزديد به شما بي دانستيد و كتاب و حكمت و آنچه را كه نميه نمايشما را تزك
  .ش سزاوار پروردگار استيسپاس و ستا

  :106- 107 ي هيآ
لِها أَو منْها بِخَيرٍ نَأْتِ نُنسِها أَو آيةٍ مِنْ نَنسخْ ما لَم أَلَم مِثْ أَنَّ تَع اللّه لَىءٍ  كُـلِّ  عشَـي 

ا همسان آن   يم بهتر از آن     يا آن را فراموش گردان    يم  ي را كه نسخ كن    يه ا ي، هر آ  قَدِير
  ! دانا است؟يزي هر چ كه خداوند بري دانيا نميم، آي آوريرا م
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لَم لَم أَ أَنَّ تَع اللّه لَه لْكاتِ ماومضِ الساألَرا ومن لَكُم وونِ ممِن اللّهِ د لِيالَ ونَصِيرٍ،  و
ن از آن خداوند است و شما جز او سرور ي آسمان ها و زمي كه پادشاهي دانيا نميآ

  !د؟ي ندارياوريو 
ر دادن  ييـ قت نسخ عبارت اسـت از تغ      يو حق .  نقل كردن  يعنينسخ  » آيةٍ مِنْ نَنسخْ ما«
ان نسخ را انكار كرده يهودي. ا ساقط كردن آن حكم يگر، ي دي به حكميك حكم شرعي

ه در تـورات آنهـا      ين قـض  يـ  كـه ا   يست در حال  يز ن ين عمل جا  ي بردند كه ا   يو گمان م  
ن يهمـ ض است، بـه      مح ي آنها كفر و هواپرست    يپس انكار نسخ از سو    . موجود است 

مـا  « : ديـ  فرمايان كرده و ميات و احكام بيش را در نسخ آيجهت خداوند حكمت خو  
م و آن را    يا آن را فراموش بگردان    يم  ي را كه نسخ كن    يه ا يهر آ » ةِ نُنسِها ينَسخُ مِن ءا  
 ي مـ يدتريـ ه بهتر و مف   يآ» منْها بِخَيرٍ نَأْتِ« م،  يرون كن ين و خاطر آنان ب    از دل بندگا  

لِها أَو« م،  يآور ده يـ انگر آن اسـت كـه فا      يه ب ين آ يپس ا . مي آور يا مانند آن را م    ي» مِثْ
ژه يـ  شود، به و   يچون فضل خداوند همواره افزون م     . ستينسخ، از حكم اول كمتر ن     

  .ار آسان كرده استي آنان بسين خود را براين امت كه پروردگار ديبر ا
 و قـدرت  ياعتراض ورزد از پادشاه» نسخ « دهد هركس در موضوع  يخداوند خبر م  

لَم أَلَم« : ن فرمود يبنابرا.  كند ي م ييب جو يخداوند ع  أَنَّ تَع اللّه لَىءٍ كُلِّ عقَـدِيرٌ  شَي «
لَـم  أَلَـم « !  توانـا اسـت؟  يزيـ  كه خداوند بـر هـر چ  ي دان يا نم يآ أَنَّ تَع  اللّـه  لَـه  لْـكم 

! ن از آن خدا است؟    ي آسمان ها و زم    ي كه پادشاه  ي دان ي نم ايآ»  واألَرضِ السماواتِ
كو و مهربـان تـصرف      ي ن ي خدا مالك شما است و در امورتان چون صاحب         يپس وقت 

و .  داردي باز مييزهاي كند و از ارتكاب چي امر مييد، شما را به انجام كارهاي نمايم
چ يد و هـ  يـ نش مقـدر نما    تواند هر آنچه را كه بخواهد بر بندگا        يكه خداوند م  از آنجا   

 توانـد او را بـه خـاطر    يچ كس نمـ يز هين كار باز دارد، ني تواند او را از ا    ي نم يزيچ
ن بنده تحت يبنابرا.  گرداند مورد اعتراض قرار دهدي كه بر بندگانش واجب مياحكام

د اعتراض كنـد،  يپس بنده نبا.  خداوند است  يري تقد يني د ير و اوامر و دستورها    يتدب
اور بنـدگانش اسـت و آنهـا را در بدسـت آوردن             يـ و سـرور و كارسـاز و        چرا كـه ا   

از جمله . دي نماي رساند كمك ميان مي كه به آنان زييزهايمنافعشان و دور كردن چ
 است كه سراسـر حكمـت و رحمـت و           ي خداوند نسبت به بندگان وضع احكام      ياوري

  . استيمهربان
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شد، حكمـت  يـ انديرفته است بي كه در قرآن و سنت صورت پذييو هركس در نسخ ها  
نكـه  يابد و متوجه خواهد شد و ا      ي ي او نسبت به بندگانش را در م       يخداوند و مهربان  
 مـصالح و منافعـشان      يف آنـان را بـه سـو       يـ ف و لط  يـ ار ظر ي بـس  يخداوند به روش  

  . سازديرهنمون م
  :108- 110 يه يآ

ونَ أَمأَلُواْ أَن تُرِيدتَس ولَكُمسا رئِلَ كَمو سىملُ مِن سن قَبملِ ودتَبـانِ  الْكُفْرَ يبِاإلِيم 
اء ضَلَّ فَقَدوبِيلِ ، آ   سش از او   يد كه پ  يامبرتان همان را بخواه   يد از پ  ي خواه يا م يالس

 كـه از    يمان گرداند به راسـت    ين ا ي كفر را جانش   ي درخواست شد؟ و هركس    ياز موس 
  .راه راست گمراه شده است

دكَثِيرٌ و لِ نْمالْكِتَابِ أَه ونَكُم لَورُدن يدِ معب انِكُما كُفَّاراً إِيمدسنْ حن أَنفُسِهِم عِندِ مم 
 شَيءٍ كُلِّ علَى اللّه إِنَّ بِأَمرِهِ اللّه يأْتِي حتَّى واصفَحواْ فَاعفُواْ الْحقُّ لَهم تَبينَ ما بعدِ

 يد به خاطر حسد   يشان روشن گرد  ينكه حق برا  ي اهل كتاب پس از ا      از ياريقَدِيرٌ، بس 
د، پس گذشت يمان آوردنتان كافر شويكه در دل دارند، دوست دارند كه شما پس از ا

همانـا خداونـد بـر هـر     . ان آورديـ د تا خداوند فرمان خود را بـه م ي كنيو چشم پوش 
  . توانا استيزيچ

 بِما اللّه إِنَّ اللّهِ عِند تَجِدوه خَيرٍ منْ ألَنفُسِكُم تُقَدمواْ وما كَاةَالزَّ وآتُواْ الصالَةَ وأَقِيمواْ
 و  يد، و آنچه شـما از خـوب       يد و زكات را بپرداز    يبصِيرٌ ، و نماز را برپا دار       تَعملُونَ

همانا خداوند به . افتيد يد آن را نزد خداوند خواهي فرستيش مي خودتان پير برايخ
  .نا استيد بي كنيه مآنچ

 بپرسند، ييامبرشان سوال هاينكه از پيا كند از ي ميان را نهيهوديا يخداوند مومنان 
منظور سوال .  شد يي سوال ها  يآن طور كه قبال از موس     » قَبلُ مِن موسى سئِلَ كَما« 
همان طور كه خداوند .  شوندي  مطرح ميره سري لجاجت و خ   ي است كه از رو    ييها

لَ    ي« :  فرموده است  متعال أَهلُ الكِتَبِ أَن تُنَزّلَ ع ـأَلُوا  يسئَلُكاءِ فَقَد سما مِّنَ السهِمِ كِتَب
وسهرَة       يمج فَقَالُوا أَرنَا الَّه رَ مِن ذَلِكاز  ي خواهند كه كتـاب    ياهل كتاب از تو م    »  أَكب 

واسـت كردنـد و    ن را درخ  يـ  بزرگتـر از ا    ي، آنها از موسـ    ياوريآسمان بر آنها فرو ب    
  ».خداوند را آشكارا به ما نشان بده« :گفتند

اء إِن تُبد  لَكُم ينَ ءامنُوا لَا تَسئَلُوا عن أَشيها الَّذِيــأَي« : و خداوند متعال فرموده است
تان آشكار شود يد كه اگر براي نپرسييزهاياز چ! ديمان آوردي كه اي كسانيا» تَسؤّكُم
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 كه ياما پرسش.  شده استين سوال ها و امثال آن نهيپس از ا. شما را اندوهناك كند
ده است و خداوند به     ياد گرفتن باشد، سوال پسند    ي و آموختن و     يي طلب راهنما  يبرا

فَسئَلُوا أَهلَ الّذِكرِ  « : همان گونه كه خداوند متعال فرموده است      . آن فرمان داده است   
ن نـوع سـوال هـا را    يـ و خداوند ا. دي دانيگر نمد اياز آگاهان بپرس  » إِن كُنتُم تَعلَمونَ  

تو را در مـورد شـراب و        » سِريعنِ الخَمرِ والم  سئَلُونَك  ي« : دي فرما يد نموده و م   ييتا
گـر  يل د يمان و مسا  يتيو از تو در مورد      » يتَميسئَلُونَك عنِ ال  يو« و  .  پرسند يقمرا م 

  .  پرسنديم
 ي سـوال كننـده را بـه كفـر مـ     يم، و گـاه  شده است مـذمو ي كه از آن نه ييسوال ها 
 سـواء  ضَـلَّ  فَقَـد  بِاإلِيمـانِ  الْكُفْـرَ  يتَبـدلِ  ومـن « : دي فرما يخداوند متعال م  . رسانند
 كه از راه راسـت گمـراه        يد به راست  يمان نما ين ا يو هركس كه كفر را جانش     » السبِيل

  .شده است
ده ي رسيينكه انها به جاي دهد و ايم از اهل كتاب خبر يارينه بسيسپس از حسد و ك

مـان  يشـما را پـس از ا      » كُفَّـاراً  إِيمـانِكُم  بعـدِ  مـن  يرُدونَكُم لَو« اند كه دوست دارند     
 كنند، اما مكـر و  يله ها سر هم م ين راه تالش كرده و ح     يآوردنتان كافر كنند، و در ا     

« : ند متعال فرموده است   همان طور كه خداو   .  گردد يسه آنها به خودشان باز م     يدس
نَ ءامنُوا وجه النَّهارِ واكفُرُوا ي الَّذِي أُنزِلَ علَيوقَالَت طَّائِفَةُ مِّن أَهلِ الكِتَبِ ءامِنُوا بِالَّذِ

لَّهم    اخِرةُ لَعونَيءبه آنچه به مومنان نازل شده      « : از اهل كتاب گفتند    يو گروه » رجِع
د آنهـا از    يد تـا شـا    يان روز بـه آن كـافر شـو        يـ  و در پا   دياوريمان ب ياست اولِ روز ا   

  ».نشان برگردنديد
پس خداوند . شه دوانده استي است كه در نهاد آنان رينه اين به سبب حسادت و كيا

 دهد كه با بد كرداران مقابله به مثل نكنند و از آنها درگذرند و  به يبه آنان دستور م
سپس فرمان خدا . حكم كند خواهد يطور كه مخدا محولشان كنند تا درباره آنان هر 

ال مومنان را از آنها راحت كـرد، و         يآمد و دستور داد با آنها جهاد كنند و خداوند خ          
 إِنَّ« .  را آواره كردندي گرفتند و بعضي را به بردگي را كشتند و بعضيمومنان بعض

لَى اللّهءٍ كُلِّ عانا است تويزيهمانا خداوند بر هر چ» قَدِيرٌ شَي.  
ر دستور يسپس خداوند آنها را به بر پا داشتن نماز و پرداختن زكات و انجام امور خ

ع ي انجـام دهنـد نـزد  خداونـد ضـا           يريداد و به آنها وعده نموده است كه هر كار خ          
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 تَعملُـونَ  بِمـا  اللّـه  إِنَّ« . افتينخواهد شد، و آن را نزد خداوند به طور كامل خواهند       
  .نا استيد بي كنيمانا خداوند به آنچه مه» بصِيرٌ

  : 111- 112 يه يآ
 إِن برْهانَكُم هاتُواْ قُلْ أَمانِيهم تِلْك نَصارى أَو هوداً كَانَ من إِالَّ الْجنَّةَ يدخُلَ لَن وقَالُواْ
ادِقِين ، و گفتند    كُنتُما يـ  يهـود ي كـه    ي شـود مگـر كـس      يهرگز وارد بهشت نمـ    « : ص

ل تـان را    يـ د دل ييـ  گو ياگـر راسـت مـ     « : بگـو .  آنهاسـت  ين آرزو يـ ا» . باشد يصرانن
  ».دياوريب

لّهِ وجهه أَسلَم منْ بلَى لَه محسِنٌ وهو لِ لَـيهِم  خَـوف  والَ ربـهِ  عِنـد  أَجرُه فَ الَ عو  ـمه 
شد پاداش او نزد    كوكار با ي به خدا كند و ن     يهركس كه مخلصانه رو   ! ييحزَنُون ، آر  

  . گردندين مي بر آنها است و نه اندوهگيپروردگارش است، و نه ترس
و نـصارا   .  باشـد  يهودي كه   يهرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر كس      : ان گفتند يهودي

 خود حكم   ين برا يبنابرا.  باشد ي كه نصران  ي شود مگر كس   يبه بهشت وارد م   : گفتند
ل و يـ  است كه جز با دلي باطلين آرزوي، و ا هستنديصادر كردند كه تنها آنها بهشت  

و هـركس   . ديـ اوريل تـان را ب    يـ د دل ي شود پس اگر راسـتگو هـست       يرفته نم يبرهان پذ 
رش قـرار   يش مـورد پـذ    ياورد، وگرنـه ادعـا    يل ب ي صحت آن دل   يد برا ي بكند با  ييادعا
ان آن دو   يـ  م يچ تفـاوت  ي او را مطـرح كنـد، هـ        يل عكس ادعا  ي بدون دل  يرد، و كس  ينگ

ا آن را يـ ق ين ادعـا را تـصد    يـ ل است كه ا   ين برهان و دل   يپس ا .  نخواهد داشت  وجود
 نداشتند معلوم شد يلي خود دلي اثبات ادعايد و از آن جا كه انان براي نمايب ميتكذ

  .كه دروغگو هستند
 طبق آرزو يعني» يبلَ« : دي فرمايان داشته و مي را بيل روشن و كليسپس خداوند دل

لّهِ وجهه أَسلَم منْ َ «ت، بلكه   سيتان ن يو ادعاها   خـدا   يهـركس اعمـال خـود را بـرا        » لِ
ــد،   ــالص گردان ــو« خ هــودنش   » و ــص ب ــن مخل ــسِنُّ« و او در ض ــادت » مح در عب

د، پس  يعت او عبادت نما   ي كه خدا را طبق شر     يكوكار باشد، به گونه ا    يپروردگارش ن 
لَه «. نها اهل بهشت هستند   يا و پاداش او نزد پروردگارش اسـت، و        » بهِر عِند أَجرُه  فَ

لَيهِم خَوف والَ «  باشد، ي آن ميپاداش آنها بهشت و نعمت ها الَ عو مزَنُونَ هحو » ي
افته و ي دست يكير و نيپس به هر خ.  گردندين مي بر آنها است و نه اندوهگينه ترس

ن ي شـود كـه هـركس چنـ    يده ميه فهم ين آ يو از ا  . ابندي ي نجات م  ياز هر امر ناگوار   
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 كـه مخلـص بـوده و از       يپـس جـز كـسان     . نباشد اهل جهنم و از هالك كنندگان است       
  .ابدي ي نجات نميچ احدي كرده اند هيرويپ) ص(امبر يپ
  : 113 يه يآ

ـ  الْيهود لَيستِ النَّصارى وقَالَتِ شَيءٍ علَى النَّصارى لَيستِ الْيهود وقَالَتِ لَ ءٍ  ىعشَـي 
مهتْلُونَ وي الْكِتَاب ونَ الَ الَّذِينَ قَالَ كَذَلِكلَمعمِثْلَ ي  لِهِم قَـو  فَاللّـه  كُـمحي  مـنَهيب  مـوي 

لِفُونَ ، و  فِيهِ كَانُواْ فِيما الْقِيامةِ ، و نصارا » ستندينصارا بر حق ن« : ان گفتنديهودييخْتَ
 ين كساني خوانند، همچنيكه آنها كتاب را م   ي، در حال  »ستنديان بر حق ن   يهودي« :گفتند
ان آنهـا در    يـ امـت م  ي مانند سخن آنها گفتند، پس خداونـد روز ق         ي دانند سخن  يكه نم 

  . كندي مي كردند داوريآنچه اختالف م
گـر را   ي د ي، برخـ  ي رساند كـه برخـ     يينه، اهل كتاب را به جا     ي و حسد و ك    يهواپرست

 از مـشركان   ي سوادان يهمان طور كه ب   .  را كافر قلمداد كنند    گريكديگمراه بپندارند و    
 آوردند و خداوند در روز يگر را گمراه به حساب مين بودند و همديره چنيعرب و غ

ابنـد كـه تمـام    ي ي راه مـ يپـس تنهـا كـسان   . د ي نمايان آنان عادالنه حكم م    يامت م يق
ات او يـ  كننـد و از منه    ند، و از دسـتورات پروردگـار اطاعـت        يق نما يامبران را تصد  يپ

  . هالك شوندگانندين دسته همگيزند، و به جز ايبپره
  : 114 يه يآ

لَــئِك  خَرَابِهـا  فِي وسعى اسمه فِيها يذْكَرَ أَن اللّهِ مساجِد منَع مِمن أَظْلَم ومنْ ـا  أُوم 
لَهم خِزْي دنْياال فِي لهم خĤَئِفِينَ إِالَّ يدخُلُوها أَن لَهم كَانَ اآلخِرَةِ فِي و ذَابو  ع ، ظِيمع

 آن يراني كه نگذارد در مسجد خدا نام او برده شود و در و      يست ستمگرتر از كس   يك
  بكوشد؟

ا يـ  در دن  يي و رسوا  ينكه ترسان باشند، خوار   يآنان را سزد كه وارد آن شوند مگر ا        
  .ارندش دي در پي آنها است و در آخرت عذاب بزرگيبرا
ست كـه نگـذارد و در   يـ  نيتش سـخت تـر از كـس   يست و جنـا يـ چ كس ستمكارتر ن   يه

« . رديـ گـر عبـادات انجـام گ      ياد شـود و نگـذارد در آن نمـاز و د           يمساجد از خداوند    
عسران كندي ويا معنوي يكه آن را به صورت ظاهر»  خَزابِهايفِ«د يو تالش نما» يو .

ب و آلـوده نمـودن آن بـه نجاسـات، و            يـ ر منهـدم كـردن و تخ      يعني  ي ظاهر يرانيو
.  كنندياد مي است كه خدا را در مساجد ي از كسانيري عبارت از جلوگي معنويرانيو

ن حكم شامل اصحاب ين گونه باشد صادق است، پس اي كه اين در مورد هر كسيو ا
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ــف ــريــل، و ني ــبيرا در ســال حد) ص(امبر يــش اســت كــه پيز ق ــه ي ه از وارد شــدن ب
ران يت المقدس را وي شود كه بيز مي كردند، و شامل نصارا نيريجلوگمسجدالحرام 

 يران مـ  يـ  كه از سر مخالفت و مبارزه با خدا مساجد را و           يگر ستمكاران يكردند، و د  
را به آنان اجازه نداده است ي كند و شرعا و تقد     يپس خداوند آنها را مجازات م     . كنند

نـان بنـدگان خـدا را ترسـاندند،         پـس چـون آ    . كه جز لرزان و ترسان وارد آن شوند       
امبر را از وارد شدن ي كه مشركان، پين وقتيبنابرا.  كنديد ميز آنان را تهديخداوند ن

ب او نمـود و     ي نگذشت كه خداوند فتح مكه را نص       يبه مسجد الحرام باز داشتند، مدت     
 ءامنُوا  نَيها الَّذِ يĤي« :دي فرما يخداوند متعال م  . مشركان را از وارد شدن آن منع كرد       

 گمان يب!  مومنانيا»  عامِهِم هذاقّرِبوا المسجِد الحرام بعديإِنَّما المشرِكونَ نَجسِ فَالَ 
و خداونـد   . ك مسجد الحـرام نـشوند     ين سال نزد  يد هستند، پس، بعد از ا     يمشركان پل 

ه روز گردانـد بـ  يـ ان كرده است، و مومنان را بـر نـصارا پ  يل را ب ي اصحاب ف  يماجرا
نها باشد عذاب يو هركس كه مانند ا. رون راندندينشان بي كه آنها را از سرزميگونه ا

 است كه خداوند قبل از وقوعشان از آن يات بزرگين از آ يرد و ا  ي گ يخدا او را فرا م    
ست يز نيه استدالل كرده اند كه جاين آي كرام با استفاده از ايو علما. خبر داده است

ذلـت و  » خِـزْي  الـدنْيا  فِـي  لهـم « .  شـود وارد مـساجد گردنـد   به كافران اجـازه داده  
لَهم« .  آنها استيا براي در دن ييرسوا اآلخِرَةِ فِي و  ـذَابع  ظِـيمز يـ و در آخـرت ن » ع
  . دارنديش روي بزرگ پيعذاب

ست كه نگذارد كه در مساجد نام خدا برده شود، پس       ي ن يچ كس ستمكارتر از فرد    يه
 مساجد ي و معنوي ظاهريست كه در آباداني نيمان فردي بزرگتر از ايچ كسيمان هيا

عمرُ مسجدِ اللَّهِ مـن     يإِنَّماَ  « : همان طور كه خداوند متعال فرموده است      . د  يتالش نما 
الءنَ بِاهللاَ ومِ األَخِرِيامكند كه به خدا و روز ي آباد ميهمانا مساجد خدا را فقط كس» و 

  .مان دارديآخرت ا
 يفِ« : م واقع شونديم و تكريش مورد تعظيبلكه خداوند دستور داده است كه خانه ها 

يب     و أَن تُرفَع يذّكَرِ فِ يوتِ أَذِن اللَّه هكه خداوند اجازه داده است      ييدر خانه ها  » هِ اسم 
ه يـ ن آ يـ  دارنـد كـه ا     ياديـ مساجد احكام ز  . ابند و نام خدا در آنها برده شود       يرفعت  

  . دهديل ميا تشكاساس آن ر
  : 115 يه يآ
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لّهِ لِ شْرِقُ والْم غْرِبالْما ونَملُّواْ فَأَيتُو فَثَم هجإِنَّ اللّـهِ  و  اللّـه  اسِـعلِـيم ، مـشرق و       وع
 خـدا آن جـا اسـت، همانـا     يد رويـ مغرب از آن خدا است، پس به هر طرف كه رو كن     

  .شگر و دانا استيخداوند گشا
لّهِ«  لِ و شْرِقُالْم غْرِبالْمخداوند  به طور خاص . و مشرق و مغرب از آن خدا است » و
 بزرگ ي نشانه هاي تجلي براين دو مكان، محلين دو جهت را نام برده است چون ايا

ن دو يصاحب ا باشد، و هركس كه يدميخداوندند كه عبارت از طلوع و غروب خورش
  . جهت باشد مالك تمام اطراف و جهات است

 كـه روكردنتـان بـه آن سـو بـه       يد مادام ي كه رو كن   يپس به هر جهت   » تُولُّواْ فَأَينَما« 
 و داشتن عذر باشد، مانند آنكه به شما دستور داد يااز سر ناچاريفرمان خدا باشد، 
تـان رو بـه   يد پس از آنكه به شما دستور داده بـود كـه در نمازها        يكه به كعبه رو كن    

د بر پـشت مركـب نمـاز        يد و خواست  ي در سفر بود   ا اگر يد،  يستيت المقدس با  ي ب يسو
  .د، به شما امر شده استيسنت بخوان

 است كه مركب شـما رو      ي شما همان جهت   يد و قبله    يبر سر همان مركب نماز بخوان     
د كه جهـت قبلـه   يد و ندانستي قرار گرفتيينكه چنانچه در جايا ايو .  آن دارد  يبه سو 

د  و بر    يي را انتخاب نما   يد و جهت  يده است كه اجتهاد كن    كدام است، به شما دستور دا     
و اگر بعدا مشخص شـد كـه        . ديكعبه است، بدان رو كن    ن همان جهت    ين اساس كه ا   يا

  . ندارديراديص شما اشتباه بوده است ايتشخ
د، يستي كعبه بايد رو به سوي نتوانستيگريا هر مانع دي يضيل مريا چنانچه به دليو 

د، آن جهت از ي رو كنيا مامور به هر جهتيد يا معذور هستي ها، كه ن حالتيدر تمام ا
 يپس رو» علِيم واسِع اللّه إِنَّ اللّهِ وجه فَثَم« . ستي خدا خارج نيي فرمانروايگستره 

  .شگر و دانا استيآن جا است، همانا خدا گشا
و است، و خداوند    سته ا ي كه شا  ي خدا ثابت شده است، چهره ا      يه چهره برا  ين آ يدر ا 

 ي فـضل و صـفات     يو خداونـد دارا   .  ماند ي  به آن نم    يچ چهره ا  ي دارد كه ه   يچهره ا 
 و يشگريـ پـس بـه سـبب گشا    . ت ها دانا است   يم است و به رازها و ن      يگسترده و عظ  

ع گرداند و آنچه را كه يتان وسي كعبه براي روكردنتان را به سو  ي اش مسئله    ييدانا
  .ردي پذيد از شما مينجام دهبه شما دستور داده است ا

  : 116- 117 يه يآ
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لَدا اللّه اتَّخَذَ وقَالُواْ و انَهحبل سب ا لَّهاتِ  فِـي  ماومضِ الـساألَركُـلٌّ  و  قَـانِتُونَ ، و     لَّـه
، پاك است او بلكه آنچه در آسـمان هـا و            »ده است ي را برگز  يخداوند فرزند « : گفتند

  .و همه فرمانبردار او هستندن است از آن اوست، يزم
دِيعاتِ باومضِ الساألَرإِذَا وراً قَضَى وا أَمقُولُ فَإِنَّمي  كُـونُ، پد   كُـن  لَـهد آورنـده   يـ فَي

، »باش« : دي گوي را صادر كند به آن ميزين است، وهرگاه فرمان چيآسمان ها و زم
  . شوديپس م

لَـدا  اللّـه  اتَّخَذَ« : ندهود و نصارا و مشركان گفت     يو  » وقالوا«  را  يخداونـد فرزنـد   » و 
 و  ي را به خدا نسبت دادند كه سزاوار بزرگ        يزين سخن چ  يو آنها با ا   . ده است يبرگز

دند و ي را مرتكب شدند و برخود ستم ورزيت بدي نهايآنها كار بست، و يعظمت او ن
 كند  يمآنها گذشت   با است و بر آنها بردبار است، و از          ين كارشان شك  يبر ا خداوند،  

منزه و پاك » سبحنَه«.  كردندينكه آنها در حق او كوتاهي دهد با اي ميو به آنان روز
سته عظمت ي كنند و شا   ياست از هر آنچه مشركان و ستمكاران او را بدان متصف م           

 ي در او راه نم    يست، پس پاك است خداوند كه از همه وجود كامل است و نقص            ياو ن 
  .ابدي

ش از آنچه كـه  ينكه سخنانشان را رد نمود، بر پاك و منزه بودن خو         يمن ا خداوند ض 
 فِي ما لَّه بل« : دي فرماي كردند حجت و برهان اقامه كرده و مي را بدان متصف ميو

 همـه  يعني. ن است از آن او استيبلكه آنچه در آسمان ها و زم   » واألَرضِ السماواتِ
د، و آنها در ي نماير دستان خود تصرف مي مالك در زملك و بنده او هستند و همانند

ازمندنـد و او از     ي كه همه  بندگان به او ن       يو مادام . برابر او فرمانبردار و رام هستند     
د از  يـ را  فرزند با   ي تواند فرزند او  باشد؟ ز      ي از آنها م   يكياز است چگونه    ي ن يآنها ب 

روزمند است يادشاه غالب و پو خداوند پ.  از آن استيجنس پدر باشد، چون او بخش
ن يـ پـس چگونـه بـا ا      . ديازمنـد هـست   ياز و شما ن   ي ن يردستان مغلوب، واو ب   يو شما ز  

  .ن سخن استياوه  ترين و ين باطل تريوصف خداوند فرزند دارد؟ و ا
 همه مخلوقات و    ي عام، و آن فرمانبردار    يفرمانبردار:  بر دو نوع است    يفرمانبردار

 خاص ، يو اطاعت و فرمانبردار. ننده است ير آفريرش تدبيع بودن همه آنها و پذيمط
ن يه آمده است، و نوع دوم در اين آيپس نوع اول در ا. و آن انجام دادن عبادت است   

لَّهِ قَنِتِنَ « : يفرموده اله   .ديستي خدا به اطاعت بايو خاضعانه برا» وقُوموا لِ
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ن است، و آنها يدآورنده آسمان ها و زمي پد»واألَرضِ السماواتِ بدِيع« : سپس فرمود
« . نكـه از قبـل ماننـد و نمونـه داشـته باشـند       يده اسـت بـدون ا     يـ با آفر يرا محكم و ز   

 فرمان دهد،  به يو هرگاه به امر» فَيكُونُ كُن لَه يقُولُ فَإِنَّما أَمراً قَضَى وإِذَا واألَرضِ
ست و  فرمان ي او سخت و ممتنع نيا بريچ امري شود و هيبشو، پس م: دي گويآن م

  . ورزدياو ابا نم
  :118- 119 يه يآ

لِّمنَا لَوالَ يعلَمونَ الَ الَّذِينَ وقَالَ لِهِم  مِن الَّذِينَ قَالَ كَذَلِك آيةٌ تَأْتِينَا أَو اللّه يكَ ثْـلَ  قَـبم 
لِهِم قَو تهتَشَاب مهقُلُوب نَّا قَدياتِ بمٍلِ اآليوقِنُونَ قَوچرا «  دانند، كه ي كه نمي، و كسان ي

ش از ي كه پي، كسان» فرستد؟ي ما نمي برايه روشنيا آيد ي گويخداوند با ما سخن نم
ات يـ  كه آيبه راست. آنها بودند مانند سخن آنها گفتند، دل  و درونشان همسان است       

 بِـالْحقِّ  أَرسـلْنَاك       إِنَّـا      .               ن دارنـد  يقـ يم كه   ي روشن ساخته ا   ي قوم يبرا
م يالْجحِيمِ، همانا تو را به حق مژده دهنده و بـ           أَصحابِ عنْ تُسأَلُ والَ ونَذِيرًا بشِيرًا

  .  نخواهد شدياران جهنم از تو پرسشيم، و درباره يدهنده فرستاده ا
چرا خداوند با ما سخن : گران گفتنديو نادانان اهل كتاب و د» يعلَمونَ الَ الَّذِينَ وقَالَ« 
ا چرا معجزه و ي» آيةٌ تَأْتِينَا أَو« امبران سخن گفته است؟ يد آن گونه كه با پ   ي گو ينم

ن يـ  نـاقص خـود و بـا ا        يآنـان بـا عقـل فاسـد و آرا         ! د؟يـ  آ ي مـا نمـ    ي برا ينشانه ا 
. نمودنـد  يامبران خداوند سركشيننده جرات كردند و در مق ابل پ     يشنهادات بر آفر  يپ
 اللّـه  ي نَـرَ يلَن نُّومِنَ لَك حتَّ « : ن بود كه گفتند   ي نامقعول آنان ا   ي از درخواستها  يكي

سئَلُك أَهـلُ   ي« م،  ينينكه خدا را آشكارا بب    يم مگر ا  ي آور يمان نم يهرگز به تو ا   » جهرَةَ
اهل كتاب از »  أَكبرَ مِن ذِلِك يوسهِم كِتَباَ مِّنَ السماءِ فَقَد سأَلُوا ميالكِتَبِ أَن تُنَزّلَ علَ

 ي كـه از موسـ     ي، بـه راسـت    ي از آسـمان نـازل كنـ       ي خواهند تا بـر آنهـا كتـاب        يتو م 
ـ  يمـشِ يأكُـلُ الطَّعـام و    يوقَالُوا مالٍ هـذَا الرَّسـولٍ       «  كردند،   يدرخواست بزرگتر   ي فِ

لَ   هِ كَنـزُ أو تَكُـونُ لَـه جنَـةُ     ي إِلَيلقَيا ، أَو رَيكُونَ معه نَذيهِ ملَك فَياألَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِ
 ي خورد و در بازارها راه مي است كه غذا م    يامبرين چه پ  يا« : و گ فتند  » أكُلُ مِنها ي

م دهنده باشـد،    ي او فرستاده نشده است كه همراه او ب        ي به سو  يچرا فرشته ا  ! رود؟
وقَالُوا « ،  »رد كه از آن بخورد     ندا يا باغ ي او انداخته نشده است      ي به سو  ياخزانه ا ي

   ّ  يمـان نمـ  يهرگـز بـه تـو ا   « : و گفتند» نبوعاًي تَفجرَ لَنَا مِنَ األرضِ   يلَن نُّومِنَ لَك حتَ
  » .ي بجوشاني ما چشمه اين براينكه از زميم مگر ايآور
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ن گونـه برخـورد كـرده و از سـر عنـاد و لجاجـت نـشانه هـا و             يامبر ا يپس آنها با پ   
و . ابنـد ي كه بـا آن راه  يدند، نه نشانه ها و معجزات ي طلب ي م يبيب و غر  يمعجزات عج 

مـان آوردن   ي ا ي كـه بـرا    يامبران به اندازه ا   يرا پ يهدف آنها روشن شدن حق نبود ز      
 اآليـاتِ  بينَّـا  قَـد « :ن خداوند متعال فرموديبنابرا.  باشد، معجزات آوردند يانسان كاف 

ن يقـ ي كـه  ي قـوم يم براين نشانه ها را روشن گردانده اي ايبه راست»   يوقِنُونَ لِقَومٍ
  .دارند

ن يقيله آن   ي آشكار خداوند كه به وس     يل ها ي روشن و دل   ين با نشانه ها   يقيپس اهل   
  .  گردد آشنا هستنديد دفع مي شود و شك و ترديحاصل م

 يي دال بر راستگوي معجزات و نشانه هايك نشانه را كه تمام يسپس خداوند متعال    
 يان كـرده و مـ   يـ رد، ب يـ  گ يو راست بودن آنچه او آورده است در بر م         ) ص(امبر  يپ

لْنَاك إِنَّا« :ديفرما سقِّ أَرشِيرًا بِالْحنَذِيرًا بم يهمانا تو را به حق مـژده دهنـده و بـ           » و
و . امبر آورده است  ي است كه پ   يه مشتمل بر معجزات   ين آ يپس ا . ميدهنده  فرستاده ا   

  :  گردديخالصه مز يآن در سه چ
. امبر  يـ  پ يره و رهنمودهـا   يدوم در سـ   . نخست در مبعوث شدن و فرستاده شدن او       

مورد اول و .  گذاشته استيسوم در شناخت و معرفت آنچه از  قرآن و سنت بر جا     
لْنَاك إِنَّا« دوم از    سقّ«  شود، و مورد سوم از       ياستنباط م » أَرمورد اول كـه   . » بِالح

امبر يـ ن گونه است كه مردم قبل از فرستاده شـدن پ          ي باشد ا  يمبر م ايمبعوث شدن پ  
ان را  يـ  بردنـد و اد    ي بسر م  ي و شقاوت و سنگدل    ي و آتش پرست   يدر بت پرست  ) ص(

 از اهـل  ي زدند و جز تعـداد انـدك  ي كفر دست و پا م    يكي كردند، و در تار    يف م يتحر
  .نماندندن آفت در امان يكتاب كه قبل از بعثت منقرض شده بودند از ا

ده و آنها را بدون حساب و كتـاب  يافريهوده نيز خداوند مخلوق خود را ب ي ن يياز سو 
از جملـه حكمـت  و       . م و دانا، و توانا و مهربـان اسـت         يرها نكرده است، چون او حك     

 آنها فرستاده يامبر بزرگ را به سوين پين است كه اي او نسبت به بندگانش ايمهربان
 آنهـا فرسـتاده اسـت تـا آنهـا را بـه پرسـتش                ي را به سو   امبر بزرگ ين پ ياست كه ا  
. دي ندارد امر نما يكيكتا كه شر  يپس خداوند   . دي ندارد امر نما   يكيكتا كه شر  يخداوند  

ن يـ  باشـد و ا ي داند كه او راستگو ميامبر فرد عاقل ميافتن پيپس به محض رسالت     
  . باشديامبر خدا مينكه او پي بر اي است بزرگ مبنينشانه ا
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امبر يامبر است، هركس پ  يت پ يره و هدا  ي اما در رابطه با مورد دوم كه عبارت از س          و
افتنش بر كامل يره او را قبل از بعثت، و پرورش يرا به طور كامل بشناسد و س) ص(

 كند،  يمانه بداند و حالت او را بررس      ي ها و اخالق بزرگ و كر      ين خصلتها و خوب   يتر
 كامـل   يي كـه انـسان هـا   –امبران يـ  اخـالق پ  جـز يچ كـس يخواهد دانست كه اخالق ه 

ل بر شناخت ين دلي ها را بزرگتريژگيست، چون خداوند صفات و وين ني چن–هستند 
  . شان قرار داده استيي و دروغگوييدارندگان آن و راستگو

م است، مشتمل بر يعت بزرگ، و قرآن كريو اما مورد سوم كه عبارت از شناخت شر
رنده معجزات روشن ي و دربرگي از هر زشتيكو و نهي ني راست و دستورهايخبرها

مـژده  » راًيبـش « .  شوند ين سه مورد داخل م    يپس همه معجزات در ا    . و آشكار است  
« . دي نمايرويا و آخرت از تو پيدن به سعادت دني كه به منظور رسي كسيدهنده برا

 و هالكـت را در       كرده و شـقاوت    يچي كه از تو سرپ    ي كس يم دهنده برا  يو ب » راًيونَذِ
و دربـاره اهـل   » الْجحِـيمِ  أَصـحابِ  عنْ تُسأَلُ والَ« . ا و آخرت انتخاب كرده است يدن

ام بـر  يـ ، بلكه فقط رساندن پيستي تو مسائل آنها نيعني.  شوديجهنم از تو سوال نم   
  .تو الزم است و حساب گرفتن با ماست

  :120 يه يآ
لَّتَهم تَتَّبِع حتَّى النَّصارى والَ الْيهود عنك تَرْضَى ولَن  الْهـدى  هـو  اللّـهِ  هدى إِنَّ قُلْ مِ
لَئِنِ و تعم اتَّباءهوأَه عدالَّذِي ب اءكا الْعِلْمِ مِنَ جم مِن اللّهِ مِنَ لَك لِيالَ ونَصِيرٍ، و   و

.  ي كنيروينشان پي دنكه ازيان و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر ايه ودي
شان يـ و اگر از خواسته ها و آرزوها. » استيقيت حقيت خداوند هدا يهمانا هدا « :بگو

 از جانـب     ياوريـ چ سرپرسـت و     ي، هـ  يافته ا ي ينكه علم و آگاه   ي پس از ا   ي كن يرويپ
  .ت نخواهد بوديخدا برا

نكـه از   ي شوند مگـر ا    ي نم يامبر راض يان و نصارا از پ    يهودي دهد كه    يخداوند خبر م  
  ي كنند و گمان مي كه دارند دعوت مينيد، چون آنها مردم را به دي نمايروينشان پيد

ت خداوند كه   يتنها هدا » اللّهِ هدى إِنَّ« : ت است، پس به آنها بگو     ين هدا يبرند كه آن د   
د اموال و   يو اما آنچه شما بر آن هست      .  است يقيت حق يهدا» الْهدى هو« با خود دارم    

لَئِنِ« .  باطل است  ييآرزو و تعم اتَّباءهوأَه عدالَّذِي ب اءكا الْعِلْمِ مِنَ جم اللّهِ مِنَ لَك 
 كـه تـو را حاصـل شـده اسـت از خواسـته       يو اگر بعد از علمـ »  نَصِيرٍ والَ ولِي مِن
ه يـ ن آ يدر ا .  داشت ي نخواه ياوريچ كارساز و    ياز جانب خدا ه   . ي كن يرويشان پ يها
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 بـا آنهـا در      يان و نصارا و تـشابه و هماننـد سـاز          يهودي ي از خواست ها   يروي پ از
در ) ص(امبر يـ گرچـه پ .  شده استين آنان است به شدت نه  ي كه مخصوص د   يزيچ
را در  يـ  شـود، ز   يز شـامل مـ    ينه مورد خطاب قرار گرفته است اما امتش را ن         ين زم يا

ك ي مد نظر است نه ي معن بودن مفهوم وي باشد كه كلين مينصوص شرع قاعده بر ا
  .ت سببيت لفظ مد نظر است نه خصوصيمخاطب مخصوص همان طور كه عموم

  :121- 123 يه يآ
 هم فَأُولَـئِك بِهِ يكْفُرْ ومن بِهِ يؤْمِنُونَ أُولَـئِك تِالَوتِهِ حقَّ يتْلُونَه الْكِتَاب آتَينَاهم الَّذِينَ

م آن گونه كه حق خوانـدنش اسـت   يكه كتاب را به آنها داده ا      يالْخَاسِرُونَ ، از كسان   
 آورنـد و هـركس بـه آن كفـر ورزد آنـان              يمان مـ  يشان به آن ا   ي خوانند، ا  يآن را م  

  .انكاراننديز
لَيكُم أَنْعمت الَّتِي نِعمتِي اذْكُرُواْ إِسرَائِيلَ بنِي يا أَنِّي عو لْتُكُم  ي، ا الْعـالَمِينَ    علَـى  فَضَّ
ان ينكه شما را بر جهاني داشتم و ايد نعمت مرا كه به شما ارزان   ياد كن ي! ليي اسرا يبن

  . دادميبرتر
 والَ شَـفَاعةٌ  تَنفَعها والَ عدلٌ مِنْها يقْبلُ والَ شَيئاً نَّفْسٍ عن نَفْس تَجزِي الَّ يوماً واتَّقُواْ

مرُونَ ، و بترس    هنصست ي ساخته ن  ي كار ي كس ي برا يه از دست كس    ك يد از روز  يي
 ياريـ  رساند، و نه آنهـا  ي نمي شود و شفاعت به او سوديرفته نمي از آن پذ   يو بدل 

  .خواهند شد
 كه به آنها كتاب داده و بـه آنهـا احـساس نمـوده     ي دهد كسان  يخداوند متعال خبر م   

.  كننـد  ي مـ  يرويـ  است از آن پ    ستهيآن گونه كه شا   » تِالَوتِهِ حقَّ يتْلُونَه« است، آنان   
 دانند و آنچـه را  قـرآن         يپس آنان حالل قرآن را حالل م      .  كردن يروي پ يعنيتالوت  

«  كننـد و بـه       يقـرآن عمـل مـ     » محكـم «  داننـد، و بـه       يحرام قرار داده است حرام م     
 كه نعمت خداوند ينها رستگاران اهل كتاب هستند؛ كسانيمان دارند و ايآن ا» متشابه

چ ين هـ  يمان آورده و بـ    يامبران ا يه و سپاس آن را به جا آورده و به همه پ           را شناخت 
 ي هستند، نه آن دسـه كـه مـ     يقيشان مومنان حق  يك از آنان فرق نگذاشته اند، پس ا       ي

لَ   « : نديگو ا أُنزِلَ عينُومِنُ بِم ينَا وهآءرا ونَ بِمبه آنچه بر ما نـازل شـده اسـت    » كفُرو
  .مي ورزير از آن كفر ميغم و به ي آوريمان ميا
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لَــئِك  بِـهِ  يكْفُـرْ  ومن« : د نموده و فرموده است    ين خداوند آنها را تهد    يبنابرا فَأُو  ـمه 
 يه بعدير آيو تفس. انكاراننديشان زيو هركس كه به آن كفر ورزد پس ا       » الْخَاسِرُونَ

  .ش ذكر شديپ
  :124- 125 يه يآ

 ذُريتِي ومِن قَالَ إِماما لِلنَّاسِ جاعِلُك إِنِّي قَالَ فَأَتَمهنَّ بِكَلِماتٍ ربه إِبرَاهِيم ابتَلَى وإِذِ
 چنـد  يم را پروردگارش بـا كلمـات  ي كه ابراهي ، و هنگام الظَّالِمِينَ عهدِي ينَالُ الَ قَالَ

 قـرار   مردميشوايتو را پ« :خداوند  فرمود. اموزد و آن را به طور كامل انجام داد      يب
 .» رسديمان من به ستمكاران نميپ« : ، فرمود» و از دودمان من؟« : ، گفت» دهميم

لْنَا وإِذْ عج تيةً الْبثَابناً لِّلنَّاسِ مأَماتَّخِذُواْ وقَامِ مِن وم رَاهِيمى  إِبلـصنَا  مهِـدعإِلَـى  و 
رَاهِيماعِيلَ إِبمإِسرَا أَن وطَه تِيياكِفِينَ لِلطَّائِفِينَ بالْعالرُّكَّـعِ  وودِ، و بـاز       وجاد يـ الـس

و از . ميـ  مردم قـرار داد  ي برا ي امن ي كه خانه كعبه را بازگشتگاه و ماوا       يد وقت يآور
م تا خانه مرا  يل سفارش كرد  يم و اسماع  يد و به ابراه   يري برگ يم نماز گاه  يمقام ابراه 

  .ديزه گردانيكنندگان و سجده كنندگان پاكن و ركوع ي طواف كنندگان و معتكفيبرا
شوا بـودن و    يـ ه الـسالم كـه بـر پ       يـ م عل يلش ابراه يخداوند از بنده و خل    » ابتَلَى وإِذِ« 

 ي بـودن را مـ    يمـ ي ابراه ي از اهل كتاب ادعـا     ي او اتفاق نظر است و هر گروه       يبزرگ
كـه او را   دهـد  يرو او هـستند، خبـر مـ   يـ  كنند كه پيز ادعا مي مشركان نيكنند و حت  

 يي و دسـتورها يله نـواه ي او را بـه وسـ  يعني. اموزد و امتحانش كردي چند ب  يسخنان
ن است كه آنهـا را      يش كردن بندگانش چن   يرا عادت خداوند در آزما    يش نمود، ز  يآزما

 توانـد   يش نمـ  يد تا دروغگو كه به هنگام امتحان و آزمـا         ي آزما ي م يبه اوامر و نواه   
 رود ي گردد، واز راستگو كه مقامش همواره باال مثابت قدم واستوار باشد، مشخص  

ن يو بزرگتـر .  گـردد، جـدا شـود     يزه مـ  ي شـود و عملـش پـاك       يو ارزش او افزوده م    
ه السالم بود، و آنچه را خداوند او را بـدان  يل عل يم خل ين مقام ابراه  يان در ا  يراستگو

 را  ي و ن كـار  يـ خداونـد بـه پـاس ا      . بـا انجـام داد    يش كرد به صورت كامل و ز      يآزما
 ي مـردم مـ    يشوايـ همانـا تـو را پ     » إِماما لِلنَّاسِ جاعِلُك إِنِّي« :ش كرد و  فرمود    يستا

 سـعادت جاودانـه     ي كرده و به دنبال تو به سـو        يروي كه از تو پ    يگردانم، به گونه ا   
 شـما پـاداش بـزرگ و         ي شد، و برا   يش خواه يو همواره ستا  .  كنند ياشان حركت م  

ن ين بزرگتر يو سوگند به خدا ا    .  نگرند يده احترام به تو م    ي د  است، و همه با    يفراوان
 اسـت   ين مقام ي پردازند، و باالتر   ي است كه در آن رقابت كنندگان به رقابت م         يمقام
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 ين حـالت  ي زنند، و كامل تـر     يدن به آن باال م    ي رس ين را برا  يت كنندگان آست  يكه فعال 
 خدا دعوت يكه مردم را به سو آنها يروان راستگويامبران اولوالعزم و پياست كه پ

  .افته اندي كنند، به آن دست يم
افت، از خداوند   يع چشم طمع دوخت و آن را در       ين مقام رف  يم به ا  ي كه ابراه  يپس وقت 

ز از ين نيو ا.  ع باشديز رف يخواست آن را به دودمانش هم بدهد، تا مقام دودمانش ن          
ان يـ كـه دوسـت داشـت در م      بندگان خدا است     ي و محبت او برا    يرخواهيامامت و خ  

م و  ين همـت بلنـد ابـراه      يـ ن بـر ا   يآفـر . اد شـوند  يان ز يفرزندان او مرشدان و راهنما    
  !ين مقامات عاليمباركش باد ا

ن مقام منع يدن به اي را از آنچه كه از رسيسپس خداوند مهربان به او جواب داد و و
ن به ستمكاران   يامامت در د  » ينَالظَّالِمِ عهدِي ينَالُ الَ« : كند، آگاه ساخت و فرمود     يم
ان رسـانده و ارزش آن را كاسـته   ي كه بر خود ستم كرده و آن را ز   ي رسد؛ كس  ينم

ن مقام ي توان به اين ميقين مقام متضاد است، و فقط با صبر و يرا ستم با ا يز. است
اد و يـ سته زيـ مـان و اعمـال شا  ي ايد دارايـ ن مقـام با يجه دارنده ا يافت، در نت  يدست  
پس ستم كجا   .  درست و محبت كامل و ترس و توبه باشد         يبا و  عادت ها    ي ز يقاخال
ن ي تواند ايانگر آن است كه هركس ستمكار نباشد، ميه بين مقام كجا؟ و مفهوم آيو ا
  .دي كه اسباب آن را فراهم نماي را كسب كند به شرطييشوايپ

د ذكر نمود، و آن ينما يم داللت مي جاودان كه بر امامت ابراهيسپس خداوند نمونه ا
ده و گناهان را ي از اركان اسالم گردانيارت آن را ركنيت الحرام است كه خداوند زيب

 مانده يل و دودمانش برجايم خلي از ابراهيت الحرام آثاريدر ب. دي نمايبا آن محو م
 يادها باق يشه در   ياد و خاطره آنان هم    ي شود، و    ياست كه با آن امامت او دانسته م       

لْنَا وإِذْ« : دي فرماينه م ين زم يخداوند متعال در ا   . ماند يم عج تيةً الْبثَابو » لِّلنَّـاسِ  م
 كـه مـردم بـه    ي محلـ يعني. مي مردم قرار دادي برايچون خانه كعبه را بازگشت گاه   

 آن رفت ي خود را حاصل كنند، به سويوي و دنيني گردند تا منافع دي آن باز ميسو
امن گردانده است به » أَمناً« و خداوند آن را .  شوندير نميو از آن س كنند يو آمد م
ل درختـان،   يـ  و جمادات و نباتات از قب      يوانات وحش ي ح ي، حت ي كه هر انسان   يگونه ا 

  . كننديت و آرامش ميدر كنار آن احساس امن
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 كردند به گونه    يت، مشركان آن را به شدت احترام م       ين جهت در دوران جاهل    يبه هم 
 كـه   يوقتـ .  نداشت يد به او كار   ي د ي از آنها قاتل پدرش را در حرم م        يكيكه اگر    يا

  .م كعبه افزوده شدياسالم آمد به احترام و تعظ
ن مقام همـان مقـام     ياحتمال دارد كه منظور از ا     » مصلى إِبرَاهِيم مقَامِ مِن واتَّخِذُواْ« 

و احتمـال دارد  . عبـه قـرار دارد   م باشد كه اكنـون در مقابـل دروازه ك         يمعروف ابراه 
دو ركعت نماز طواف باشد كه مستحب است پشت   »  قرار دادن آن   يمصل« منظور از   
و احتمـال دارد كـه      . ن باورنـد  ين بر همـ   يو جمهور مفسر  . م خوانده شود  يمقام ابراه 

 يم را در حـج شـامل مـ        يپس آن وقت همه مقامات ابراه     . مقام، مفرد و مضاف باشد    
 و وقوف در  عرفـه و مزدلفـه و           يل طواف و سع   يمشاعر است از قب   شود و آن تمام     

 يعنــي» مـصلى « ن صـورت يــپـس در ا . گــر افعـال حـج  ي و دي جمـرات و قربـان  يرمـ 
 بهتر باشـد،    ين مع يد ا يد، و شا  يم اقتدا كن  ي در شعائر  حج به ابراه      يعني . يعبادتگاه
  . دانديز ميال را جان احتميز چنيز در بردارد و لفظ كلمه ني اول را نيچون معن

 يل وحـ  يم و اسـماع   يو بـه ابـراه    » بيتِـي  طَهـرَا  أَن وإِسماعِيلَ إِبرَاهِيم إِلَى وعهِدنَا« 
 ها پاك بدارند، يها و آلودگيدير پلي و سايم كه خانه خدا را شرك، كفر، معاصينمود

ن و  يو معتكفـ  » الـسجودِ  رُّكَّـعِ وال والْعـاكِفِينَ «  طـواف كننـدگان      يتا برا » لِلطَّائِفِينَ« 
طواف را مقام نمود چـون بـه مـسجدالحرام اختـصاص دارد،             . نمازگذاران پاك شود  

 از شروط اعتكاف آن است كه در مسجد صورت يكيسپس اعتكاف را ذكر كرد چون 
  .نكه نماز بهتر و برتر استيرد، سپس نماز را ذكر كرد با ايپذ

 هست، از جمله   يدين فوا يبه خود نسبت داد چون در ا      و خداوند متعال خانه كعبه را       
ل به پـاك كـردن آن   يم و اسماعيد ابراهي نماينكه نسبت دادن خانه به خدا اقتضا م      يا
 يت تالش و توان خود را برا      يند، چون خانه خدا است، پس آنها نها       يشتر توجه نما  يب

  .پاك كردنش مبذول داشتند
 باشد، پس به يوجب احترام و بزرگداشت آن منكه نسبت دادن خانه به خدا ميگر ا يد

گر از ي ديكي.  دهدي بندگانش را به بزرگداشت واحترام كعبه دستور ميصورت ضمن
 آن  ي شود قلوب بندگان به سو     ين است كه نسبت دادن خانه به خدا باعث م         يد ا يفوا

  .جلب شود
  :126 يه يآ
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لَ هـَذَا اجعلْ رب إِبرَاهِيم قَالَ وإِذْ ابقْ آمِنًا دزارو لَهرَاتِ مِنَ أَهنْ الثَّمنَ مم آمبِاللّهِ مِنْه 
الْمصِيرُ ،  وبِئْس النَّارِ عذَابِ إِلَى أَضْطَرُّه ثُم قَلِيالً فَأُمتِّعه كَفَرَ ومن قَالَ اآلخِرِ والْيومِ

 و از اهلش هر آن كس كه نجا را شهر امن بگردانيا! پروردگارا« :م گفتيو چون ابراه
و : خداونـد فرمـود  .  بـبخش يوه ها بـه او روز يمان آورد از ميبه خدا و روز اخرت ا 

 گردانم سپس او را به عذاب آتش ي بهره مند ميهركس كه كفر ورزد او را مدت اندك
  . استي سازم و بد سرانجاميناچار م
 بگردانـد و    ين را شهر امن   ن خانه دعا كرد كه خداوند آ      ي ا يم برا ي كه ابراه  يو هنگام 

ن دعا را بـه     يه السالم ا  يسپس او عل  . دي ببخش يوه ها روز  يبه ساكنان مومن آن از م     
ت كـرده باشـد،     يتا در  برابر خداوند ادب را رعا       » مِنْهم آمنَ منْ« د نمود، يمومنان مق 

. ر از سـتمكار شـد  يـ د به غيرا درخواست اول به صورت مطلق بود و جواب آن مق      يز
 يكـه روز  يد به مـومن نمـود در حال       ي آنها دعا كرد و آن را مق       ي روز ي برا يقتپس و 

 ومـن « :  شود، خداوند متعـال فرمـود  يع ميخدا شامل مومن و كافر و گناهكار و مط    
 انجـام  ي خدا بـرا ي دهم، مسلمان و كافر، اما مسلمان از رو  ي م يبه  همه روز   » كَفَرَ

 گردد، اما كـافر     ي بهشت منتقل م   يت ها رد، سپس به نعم   ي گ يدادن عبادت او كمك م    
 يسپس او را  با اكـراه بـه سـو          » أَضْطَرُّه ثُم«  شود،   يا بهره مند م   ي از دن  يمدت كم 

  عـذاب آتـش كـه بـد          يبه سو » الْمصِيرُ وبِئْس النَّارِ عذَابِ إِلَى«  برم   يآتش جهنم م  
  . استيسرانجام

  :127- 129 يه يآ
الْعلِيم  السمِيع أَنت إِنَّك مِنَّا تَقَبلْ ربنَا وإِسماعِيلُ الْبيتِ مِنَ الْقَواعِد مإِبرَاهِي يرْفَع وإِذْ

 خانه كعبه را باال بردند و   يه ها يل پا يم و  اسماع   ي را كه ابراه   ياد آور هنگام  ي، و به    
  .يير، همانا تو شنوا و داناياز ما بپذ! پروردگارا: گفتند
لْنَاوا ربنَا عنِ جيلِم سم مِن لَكتِنَا ويةً ذُرةً أُملِم سم أَرِنَا لَّكنَاسِكَنَا وم تُبو Ĥَنلَيع إِنَّك 
أَنت ابم و از يچنان كن كه ما دو نفـر فرمـانبردار تـو باشـ    ! الرَّحِيم ، پروردگارا  التَّو

 عبادتمان را نشان بده و توبه مـا     د آور و به ما طرز     ي فرمانبردار پد  يفرزندان ما ملت  
 .ير و مهربانيرد، همانا تو توبه پذيرا بپذ

لَيهِم يتْلُو منْهم رسوالً فِيهِم وابعثْ ربنَا ع اتِكآي مهلِّم عيو ةَ الْكِتَابالْحِكْمو زَكِّيهِميو 
إِنَّك زِيزُ أَنتپروردگارا   الع ، كِيمات تـو   ي مبعوث فرما كه آ    يامبرين آنها پ  ايدر م ! الح
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د، يـ زه نماياموزد و آنان را پاكي آنان تالوت كند و كتاب و حكمت را به آنها ب      يرا برا 
  .يميز و حكي گمان تو عزيب

 خانه كعبه را بـاال بـرده و         يه ها ي كه پا  يل را در حال   يم و اسماع  ياد آور ابراه  يو به   
 برند و يد به سر مي از ترس و امينان در حالت دادند و آين كار  بزرگ را انجام ميا

  . فراوان به انان برسديده ايرد تا  فاي خواستند كه عملشان را بپذياز خداوند م
قـت  ي مسلمان شدن و اسالم آوردن  كردنـد كـه حق  ي خود و فرزندانشان دعا    يو برا 

 يمـانبر را فريـ  پروردگار است، زياد و فرمانبردار شدن برا   ي دل و انق   ياسالم فروتن 
و مناسكمان را به صـورت      » منَاسِكَنَا وأَرِنَا« .  اعضا را در بردارد    يقلب، فرمانبردار 

احتمـال دارد منظـور از مناسـك همـه     . ميياموز تا بهتر آن را اجرا نمـا ي به ما ب   يعمل
  . دي نماين امر داللت مياق و مقام بر اياعمال حج باشد، همانطور كه س

ن و همه عبادت ها باشد، همانطور ين و تمام ديآن فراتر از او احتمال دارد منظور از 
 عبادت و پرستش خدا يبه معن» نُسك«را يز. دي نماين امر داللت ميكه عموم لفظ بر ا

 را به خود گرفته است كـه در حـج           ي اعمال يشتر رنگ و بو   ينجا ب ي باشد، اما در ا    يم
د و ي علم مفيري فراگين براافتيق ي آنها توفيپس حاصل دعاو.  شونديانجام داده م

 دارد يي ها يو از آن جا كه بنده هر كه باشد به ناچار كوتاه           .  باشد يسته م يعمل شا 
لَينĤَ وتُب« : د توبه كند،  گفتنديو با ع إِنَّك أَنت ابير، بيو توبه ما را بپذ» الرَّحِيم التَّو 

  .ير و مهربان هستيگمان شما توبه پذ
» مـنْهم  رسـوالً « انِ فرزندان ما مبعوث بـدار،       يدر م ! پروردگارا» فِيهِم عثْواب ربنَا« 
امبر باشند و او را به ي از خودشان را تا مقامشان باال رود و فرمانبردار آن پيامبريپ

لَيهِم يتْلُو« .  بشناسنديخوب ع اتِكاد دهديات مشا را بر آنان بخواند و به آنان يآ» آي .
 »يومهلِّم ع ةَ الْكِتَابالْحِكْماموزدي كتاب و حكمت را به آنها ب  يو معان » و . »زَكِّيهِميو «

ست كـه   يـ سته و دور كردنشان از اعمال ناشا      ي شا يت كردن آنها بر كارها    يو  با ترب   
 گمـان  يب» العزِيز أَنت إِنَّك« . زه بگرداندي شود، آنها را پاك    يه نم يجز با آن نفس تزك    

. يزيـ رومند بر هـر چ    ي توانا و  غالب و ن      يعني» زيعز« . ي غالب هست  يزيتو بر هر چ   
 تواند ي نميزيچ چي كند، و هيدا ميطره پي غلبه و سيزي كه بر هر چي كسيعنيز يعز

ز را  در يـ  كـه هـر چ  يكس» الحكِيم« . جاد كندي اي او مانعيره گيدر برابر قدرت و چ  
ان آنهـا   يـ ش در م  ي عـزت و حكمـت خـو       يبر مبنا پس  .  دهد ي اش قرار م   يقي حق يجا
  . را مبعوث فرمايامبريپ
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ان آنان مبعوث گرداند يامبر بزرگوار را در مين پيرفت و اي آن دو را پذيخداوند دعا
 ير مخلوقات از رحمت و بركـات الهـ  ي فرزندان آن دو و سا     يه برخوردار يو او را ما   
  . قرار داد

 پـدرم   يجـه دعـا   يمن نت » مي إبرَاهِ يأنَا دعوةُ أبِ  « :فرمود) ص(امبر  ين  خاطر پ   يبه هم 
  .م هستميابراه

م  قرار داد و از صفات كامل ين اندازه مورد تكر   يم را تا ا   يو از آنجا كه خداوند ابراه     
  :او خبر داد، فرمود

  :130- 134 يه يآ
لَّةِ عن يرْغَب ومن م رَاهِيمن إِالَّ إِبم فِهس هلَقَدِ نَفْس و اصنَاها  فِـي  طَفَينْيالـد  إِنَّـهفِـي  و 

 تابد، مگر آن كس كه ي بر ميم روين ابراهيي از آيالصالِحِينَ ، و چه كس لَمِنَ اآلخِرَةِ
م  و او در يديـ ا برگزيـ  او را در دنيو به راست! شتن را خوار دانسته و نشناسد؟   يخو

  .ستگان استيآخرت از شا
الْعـالَمِينَ، آن گـاه كـه پروردگـارش بـه او             لِـرَب  أَسـلَمت  قَـالَ  مأَسـلِ  ربه لَه قَالَ إِذْ

  ».انميفرمانبر پروردگار جهان« :، گفت»فرمانبر باشد«:فرمود
 إَالَّ تَمـوتُنَّ  فَـالَ  الـدينَ  لَكُـم  اصطَفَى اللّه إِنَّ بنِي يا ويعقُوب بنِيهِ إِبرَاهِيم بِها ووصى
 يعقـوب فرزندانـشان را بـدان سـفارش كردنـد كـه ا      يم و   يمـسلِمون، و ابـراه     وأَنتُم

د مگـر در حـال   يـ ريد بميـ ده است پس شما نبا يتان برگز ين را برا  يخداوند د ! فرزندان
  .يمسلمان

أَم اء كُنتُمدضَرَ إِذْ شُهح قُوبعي تونِيهِ قَالَ إِذْ الْما لِبونَ مدبدِي مِن تَععالُواْقَ ب دبنَع 
كإِلَـه لَـه إِ و ائِكآب رَاهِيماعِيلَ إِبمإِسقَ وحإِسا ولَـه ا يـ مـسلِمونَ، آ   لَه ونَحنُ واحِدا إِ

« : د آن گاه كه بـه فرزنـدانش گفـت        يعقوب فرا رس  ي كه مرگ    يد وقت يشما حاضر بود  
م و ي و معبود پدرانت ابراهمعبودت را،« :، گفتند»د؟ي پرستي را ميزيپس از من چه چ

گانـه اسـت و مـا فرمـانبردار او          ي يم كـه معبـود    ي پرسـت  ي ل و اسحاق را م     ياسماع
  .»ميهست
ةٌ تِلْكأُم قَد ا خَلَتا لَهم تبلَكُم كَسا وم تُمبالَ كَسأَلُونَ وا تُسملُـونَ ، آن     كَانُوا عمعي

 شما است آنچه يان است آنچه كرده اند و برا آنيجماعت را روزگار به سرآمد، برا
  .دي شوي كرده اند باز خواست ميد، و شما از آنچه آنان ميكرده ا
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لَّةِ عن( تابد  ي برنم يرو م رَاهِيميم پس از آنكـه فـضل و بزرگـوار   ين ابراهيياز آ» إِب 
شتن را  يـ و كـه خ   يمگـر كـس   » نَفْـسه  سـفِه  مـن  إِالَّ«  را شـناخت     ين و ييا آ يم  يابراه

  .  اندك بفروشديينشناسد و خود را خوار و كوچك بشمارد و به بها
م عالقـه منـد اسـت       ين ابـراه  يي كه به آ   يافته تر و كامل تر از كس      يطور كه راه    همان  

لَقَدِ« : ا و آخرت خبر داد و فرمود      يسپس از حالت او در دن     . وجود ندارد  و نَاهطَفَياص 
م كه با انجـام آن      ي را داد  ييق انجام كارها  ي توف يم و به و   يديزو او را برگ   » الدنْيا فِي

ستگان يو او در آخرت از شا» الصالِحِينَ لَمِنَ اآلخِرَةِ فِي وإِنَّه« . ديدگان گردياز برگز
آنگاه كـه   » أَسلِم ربه لَه قَالَ إِذْ« . ع است يار واال و رف   ي كه مقامشان بس   ياست، كسان 

» قَـال «فرمانبر بـاش، او در جـواب درخواسـت پروردگـار           :  گفت يپروردگارش به و  
 پرستم و به يان را ميت اخالص پروردگار جهانيبا نها» الْعالَمِينَ لِرَب أَسلَمت« : گفت
ه السالم يم عل يابراه.  دهم ي م ي را در دل جا    ي گردم و تنها محبت و     ي او باز م   يسو

ن ي به عنوان بزرگتريكتاپرستيرده بود كه  غور كيكتاپرستيد و ي در توحيبه گونه ا
 يان فرزندانش بر جا   ي را در م   يكتاپرستيسپس  .  كرد ي او جلوه م   ي در زندگ  يژگيو

 ي مانـدگار پـس از خـود بـاق    يگذاشت و آنها را بـدان سـفارش نمـود و آن را سـخن         
عقـوب  يگر بـه ارث بردنـد تـا بـه     يكديد را از ي كه فرزندانش توح يگذاشت، به گونه ا   

پدرتان شما را   ! عقوبي فرزندان   يپس ا . د و او فرزندانش را به آن سفارش كرد        يرس
د و از   يژه بدان سفارش كرد، پس الزم است كه به طور كامل فرمان بر            يبه صورت و  

 يا» الـدينَ  لَكُـم  اصـطَفَى  اللّـه  إِنَّ بنِـي  يـا « : د، و گ فـت    يـ  كن يرويـ امبران پ يخاتم پ 
ده يـ تـان برگز ين را برايـ جا كه نسبت به شما مهربان است د   خداوند از آن    ! فرزندانم

شتن را بـدان  يـ دو خويع و دستوراتش را اجرا كنيد و شراياست، پس آن را بر پا دار     
د، يـ ن را تـا دم مـرگ ادامـه ده   يـ د و ايياراي بينيد، و خود را به اخالق د  ييمتصف نما 

، و هـركس كـه بـر     كند بر همان حالت خواهد  مـرد   ي زندگ يچون هركس كه بر حالت    
  .خته خواهد شديرد بر همان حالت برانگي بميحالت

عقـوب هـستند،    يمـو   ين ابراه يـ  كردنـد بـر د     يان و نصارا ادعا مـ     يهوديو از آنجا كه     
 إِذْ« د  يـ شما حاضـر بود   » شُهداء كُنتُم أَم« : آنان را منكر شد و فرمود      يخداوند ادعا 

او به طور ! د؟يعقوب فرا رسيمات و  اسباب مرگ آنگاه كه مقد» الْموت يعقُوب حضَرَ
ت كرده است از    يابد كه آنچه فرزندانش را بدان وص      ينان  ينكه اطم ي ا يش و برا  يآزما

 يزيپس از من چه چ» بعدِي مِن تَعبدونَ ما« :  كنند، به فرزندانش گفت يآن اطاعت م
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« : د، و گفتند  ي گرد ي و يه چشم روشن  ي به او دادند كه ما     يد؟ آنها پاسخ  ي پرست يرا م 
دبنَع كإِلَـه لَـه إِ و ائِكآب رَاهِيماعِيلَ إِبمإِسقَ  وـحإِسا  ولَــه معبـود تـو را و      : واحِـدا  إِ

گانه است، و ي يم كه معبودي پرستيل و  اسحاق را م   يم واسماع يمعبود پدرانت ابراه  
و ما فرمانبردار »  مسلِمونَ لَه نُونَح« . م ي دهيك و همسان او قرار نمي را شريزيچ

  .د و عمل را با هم جمع كردنديپس آنها توح. م ياو هست
عقوب حاضر نبودند، چون در آن زمان هنوز به يمعلوم است كه آنها در هنگام مردن 

عقوب خبر داده اسـت     يو خداوند از    . ن آنان حضور داشتند   يامده بودند، بنابرا  يا ن يدن
سپس خداونـد متعـال     . تيهودي سفارش نمود، نه به      يكتاپرستيبه  كه او فرزندش را     

 ولَكُم كَسبت ما لَها« ن جماعت روزگارشان به سرآمد،      يا» خَلَت قَد أُمةٌ تِلْك« :فرمود
 يآنچه به دست آوردند متعلق به خودشان است و آنچه شما به دست مـ    » كَسبتُم ما

 كـه انجـام داده اسـت مجـازات          يس براساس كـار    هرك يعني شما است،    يد برا يآور
مـان و  ي شود، و جـز ا يگر مواخذه نمي دي به خاطر گناه كس   يچ كس يخواهد شد، و ه   

پس مـشغول شـدنتان بـه آنـان و          .  رساند ي سود نم  ي به آدم  يزيچ چ ي ه يزگاريپره
.  ارزش اسـت   يك كار پوچ و ب    يد، و اهل سخن بودن،      ين آنها هست  ييتان كه بر آ   يادعا
 يا با آن نجات ميد كه آيد، بنگري كه بر آن قرار داري بر شما واجب است به حالتبلكه

  ا نه؟يد يابي
  :135 يه يآ
لَّـةَ  بـلْ  قُـلْ  تَهتَـدواْ  نَـصارى  أَو هـودا  كُونُواْ قَالُواَْ  مِـنَ  كَـانَ  ومـا  حنِيفًـا  إِبـرَاهِيم  مِ

« : ، بگـو  » ديـ ابيت  يد تا هـدا   ي باش يانا نصر ي يهودي« : الْمشْرِكِينَ، و اهل كتاب گفتند    
  .»كتاپرست بود و از مشركان نبودي كنم كه موحد و يم را انتخاب مين ابراهييبلكه آ

د، و گمان   ينشان داخل شو  ي خوانند تا به د    يان و نصارا شما را فرا م      يهوديك از   يهر
 قانع يجواب» قُل«. گران گمراه هستنديت شده اند و ديافته و هداي برند كه آنها راه يم

لَّةَ« م ي كني م يرويبلكه پ » بل« : ح به او بده و بگو     يكننده و صر   از » حنِيفًـا  إِبرَاهِيم مِ
د و يـ  برگردانـده و توح ير خـدا رو يـ  به خدا آورده بـود واز غ      يم كه رو  ين ابراه ييآ
پس .  خدا را ترك كرده بوديك و همتا قرار دادن براي را بر پاداشته و شريكتاپرستي
 ين او كفـر و گمراهـ      يـي  از آ  ي گردانـ  ي انجامد و رو   يت م ي كردن از او به هدا     يرويپ

  .است
  :136 يه يآ
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لَينَا أُنزِلَ ومĤ بِاللّهِ آمنَّا قُولُواْ  ويعقُـوب  وإِسـحقَ  وإِسماعِيلَ إِبرَاهِيم إِلَى أُنزِلَ وما إِ
 أَحـدٍ  بـينَ  نُفَـرِّقُ  الَ ربهِم مِن النَّبِيونَ أُوتِي اوم وعِيسى موسى أُوتِي وما واألسباطِ

منْهنُ منَحو ونَ ، بگو لَهلِمسما فرستاده يم به خدا و به آنچه برايمان آورديا« : دييم 
عقـوب نـازل    يعقـوب و نوادگـان      يل و اسحاق و     يم و اسماع  ي ابراه يشده و آنچه برا   

ــ  ــه موس ــشته، و آنچــه ب ــ و عيگ ــه آنچــه پ يسي ــ داده شــده، و ب ــب ي امبران از جان
م و مـا    ي گـذار  يك از آنـان فـرق نمـ       يـ چ  يان ه يافت  كرده اند، و م     يپروردگارشان در 
  ».ميفرمانبردار او هست

. مان آوردن به آن واجب است     ي است كه  ا    ييزهايرنده تمام چ  يمه در برگ  يه كر ين آ يا
ق نمود و به    يات را تصد  يل و كل  ن اصو يم قلب ا  ينكه از صم  يمان عبارت است از ا    يو ا 

 ازاعمال قلـوب    يات متضمن برخوردار  ين اصول و كل   يو اعتقاد به ا     . آن باور داشت  
د به خالف آن يز بايهمچنانكه در عمل و رفتار ن. است... م و يل خوف، رجا، تعظياز قب

در بر ن اعتبار، اسالم و همه اعمال صالح را يمان به ا  يو ا . مان و اعتقاد عمل ننمود    يا
 از آثار آن هستند، پس يمان و اثري از ايسته بخشين همه اعمال شايبنابرا. ردي گيم

ان شد در آن داخل است ، و هرگاه اسالم اطالق يمان اطالق شود همه آنچه بيهرجا ا 
 صـورت   يمـان و اسـالم مقارنـه ا       ين ا ي بـ  ي باشد، و وقت   يمان در آن داخل م    يشود ا 

ز يـ ن . ي شود و اسالم به اعمـال ظـاهر        ي گفته م  ي قلب قيمان به اقرار و تصد    يرد، ا يگ
ه به همـان منـوال      يرد، قض ي صورت پذ  يسته مقارنه ا  يمان و اعمال شا   يان ا يهرگاه م 

  . است
ُولُواْ«  د مطابق هم باشد چرا كه پاداش يد، و قلب و زبانتان با   ييتان بگو يبا زبان ها  » قُ

  . شوديو جزا بر گفتار همراه با عمل مترتب م
ز يـ  از عمل ني نفاق و كفر است، سخن خال    يمان طور كه گفتار بدون اعتقاد قلب      پس ه 

ابد، چنانچه ي يز است، گرچه بنده به خاطر آن پاداش ميده اش ناچي ندارد و فايريتاث
 كه از   ي و گفتار  يان سخن خال  يمان نشات گرفته باشد، اما م     ير باشد و از ا    يسخن خ 

  .وجود دارد ياديقلب سرچشمه گرفته باشد تفاوت ز
ُولُواْ« و    آن  يگران را به سـو    يان شود و د   يد آشكارا ب  يده با ين آن است كه عق    يمب» قُ

و موارد مـشابه آن  » آمنَّا« و در . ه آن استين و پا يده اصل د  يدعوت نمود، چون عق   
ن نكته اشاره شده است     يكه صادر شدن فعل به تمام امت نسبت داده شده است به ا            

كپارچه باشـند و    ي چنگ بزنند و متحد و       يسمان اله يجب است به ر   كه بر همه امت وا    
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ه از تفرقـه و دو      يـ ن آ يـ ضـمنا در ا   . ه و وحدت عمل برخـوردار شـوند       ياز وحدت رو  
  . واحد هستندين مانند جسدي و اشاره شده است كه مومني نهيدستگ

ُولُواْ« و  ان را به صورت ميز است انسان ايد كه جاي نماين مطلب داللت ميبر ا» آمنَّا قُ
مان را به ي واجب است كه ايعني. ن امر، واجب استيد به خودش نسبت دهد، بلكه ايمق
أنـا  « د  يـ نكـه بگو  يبه خـالف ا   . د، آنگاه آن را به خود نسبت دهد       يد نما يت خدا مقّ  يمش

د يد بگوين كلمه را نبايرا اياورد، زيل را بر زبان ب   ين قب يگر از ا  ي د يا كلمات يو  » مومن
 مومن  – اگر خدا بخواهد     –من  « : ديد و بگو  يد نما ي مق يت اله ينكه آن را به مش    يمگر ا 
 آمنَّـا « . ه آن وجود داردي پاك قرار دادن نفس و تزكين كلمه ادعايرا در ا ي، ز »هستم
 متـصف  يگانه كه به هر صفت كمـال    يكتا و   يم به خداوندِ    يمان آورده ا  ي  ا  يعني» بِاللّهِ

سته آن است كه همه عبادت هـا        ياك و منزه بوده و شا      پ يب و نقص  ياست و از هر ع    
 گرفتـه  يكي او شـر ي بـرا يچ وجهـ ي بـه هـ  يچ عبادتيرد و در ه ي او انجام گ   يتنها برا 
  .نشود

 »Ĥمنَا أُنزِلَ ولَي وأَنزَلَ « :را خداوند متعال فرموده استيشامل قرآن و سنت است، ز» إِ
لَ  ع ةَ  ياللَّهالحِكمو الكِتَب را  بر تو نـازل فرمـوده        ) سنّت(اوند كتاب و حكمت     و خد » ك
امبرش متـضمن آن  يـ مان آوردن به همه آنچه كتاب خدا و سنت پيپس در آن ا . است

نـده،  يامت و امور پنهان گذشـته و آ يامبران و روز قيل صفات خداوند و پ ياست از قب  
وجـود   و احكام جزا كه در قـرآن و سـنت            يمان به احكام دستور   يز ا ين. واجب است 

 يد به همه يانگر آن است كه  بايه بين آيا» إِبرَاهِيم إِلَى أُنزِلَ وما« . دارند واجب است
امبران به  ي پ يمان داشتن به همه     يو ا . مان داشت يامبران ا ي نازل شده بر پ    يكتاب ها 

ه از آنها نام برده ين آيژه در اي كه به صورت ويامبرانيمان داشتن به پيطور عام، و ا
  . را آورده انديع بزرگينكه شرايه است به خاطر شرافت آنان است، و اشد
م، و آنچـه بـه      يمان داشته باش  يامبران و كتاب ها به صورت عموم ا       يد به همه پ   يو با 

مان يد به صورت مفصل و مشروح به آن ايده است بايطور مشروح از آنها به ما رس
م ي شويل نمي قاييچكدام از آنان فرق و جدايان هيم» منْهم أَحدٍ بينَ نُفَرِّقُ الَ« . داشت

 مختص يژگين وي ايان آسمانيروان اديان تمام پيدر م. مي آوريمان ميبلكه به همه ا   
 كننـد   ي گرچه ادعا م   - گراني ها و د   يان و نصارا و صابئ    يهوديرا  يمسلمانان است، ز  

امبران و كتاب ها كفـر      يپگر  ي اما آنها به د    –مان دارند   يشان ا يامبران و كتاب ها   يبه پ 
 آورنـد و  يمان م ي ا ي گذارند؛ به بعض   يامبران و كتاب ها فرق م     يان پ ي ورزند و م   يم
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را يـ  كنـد، ز يقـشان را نقـض مـ   يب آنهـا، تصد ي ورزند، و تكذ   يگر كفر م  ي د يبه بعض 
ق كرده است يامبران را تصديمان دارند تمام پي برند به او اي كه آنها گمان ميامبريپ

امبرشـان را  ي گمـان پ يب كننـد بـ  يرا، پس اگر محمد را تكـذ     ) ص(حمد  به خصوص م  
 أُوتِـي   َومـا  «.امبرشـان اسـت   يدن بـه پ   يـ  كفـر ورز   ين به معن  يپس ا . ب كرده اند  يتكذ

 را بـه    ي و اخـرو   يويـ ن، سـعادت دن   يـ انگر آن است كه نعمت د     يب» ربهِم مِن النَّبِيونَ
امبران داده  يـ  كـه بـه پ     يت تا به ملك و مال     خداوند ما را فرمان نداده اس     . همراه دارد 
 كه به ييعت هايم، بلكه ما را دستور داده تا  به كتاب ها و شرياوريمان بيشده است ا

ران يامبر سـف يانگر آن است كه پيه بين آيم، و ا  ياوريمان ب يامبران داده شده است ا    يپ
 از  يارينند و اخت   ك يغ م ين را تبل  ين او و بندگانش هستند كه د      ي ب ييخدا و واسطه ها   

  .خود ندارند
 يت خداونـد بـرا    يـ ن جلـوه ربوب   يم كه بهتـر   يابي يه در م  ين آ يدر پرتو ا  » ربهِم مِن« 

 آنها فرستاده   يامبران را به سو   ين است كه بر آنها كتاب نازل نموده و پ         يبندگانش ا 
 كـار رهـا   يهـوده و بـ    ي آن است كه بندگانش را ب      يت خداوند  مقتض   يپس ربوب . است
امبران داده شده است از جانـب پروردگارشـان اسـت پـس             يو چون آنچه  به پ     . نكند

 اسـت، و بـه   يادي كنند  تفاوت زي ميامبري پي كه ادعا يان كسان يامبران و م  يان پ يم
 ي كنند تفاوت آنها مشخص مـ يĤن دعوت ميمحض شناختن آنچه كه مردم را به سو      

 ي و زشـت   ي نكرده، و جز از بد      دعوت يكي و ن  ي خوب يامبران جز به سو   يشود، پس پ  
 دهند، ي ميگر به حق گواهيكدي يند و براي نمايق ميگر را تصدي كنند و همدي نمينه

 وجـود داشـته باشـد، چـون همـه از جانـب              يان آنان تـضاد و اختالفـ      ينكه م يبدون ا 
لَفَيرِ اللّهِ لَوجدوا فِيولَو كَانَ مِن عِندِ غَ« . پروردگارشان آمده  اند و اگر » رَاَياَ كَثِهِ اختِ

 است ين برخالف كسانيو ا. افتندي ي در آن مياديقرآن از جانب خدا نبود اختالف ز
 خـود   يرا به ناچار آنها در اخبار و دستورها و نـواه          ي كنند، ز  ي م يامبري پ يكه ادعا 

ام ي پي حاالت و محتواين امر از بررسي شوند، همان طور كه اي مييدچار تناقض گو
 گرداند ياز نمي ني را از عمل و كردار بي كه هرچند كه گفته و قول، آدميد افرايتمام

  . شودي كرده اند معلوم ميامبري پيبه دروغ ادعا
ان يمان آورد به طور عام و خاص بيد به آن اينكه خداوند همه آنچه را كه بايپس از ا

نـد فـروتن بـوده و در        و ما در برابر عظمت خداو     » مسلِمونَ لَه ونَحنُ« :كرد،  فرمود  
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به . مي دهي او انجام ميم، و عبادت را خالصانه برايباطن و ظاهر فرمانبردار او هست
  .است مقدم شده است» مسلِمونَ« بر عاملش كه » لَه« نكه معمول يل ايدل
د را در بـر     يـ نكه مختصر و موجز است اما هر سه قسم از اقسام توح           يه با ا  ين آ يو ا 

ز در  يـ و ن .  د اسـماء و صـفات     يـ ت، و توح  يـ د الوه يت، توح يد ربوب يگرفته است؛  توح   
ز بعد از آنكـه بـه   ين.  استي آسمانيامبران و همه كتاب ها يمان به همه پ   يرنده ا يبرگ

م و  يز از حـضرت ابـراه     يان آورد، به طور خاص ن     يامبران سخن به م   يطور  عام از پ    
 يانگر فضل و بزرگواريام بان آورد، كه ذكر خاص بعد از عيگر ذكر به ميامبران ديپ

 خدا را در بـر  يق به قلب و زبان و جوارح، و اخالص برايز تصديو ن.  باشديآنان م 
 يان مـ  يـ ن نبوت را ب   يان دروغ ين و مدع  يامبران راست يان پ يز فرق م  يگرفته است، و ن   

ند و يه خداوند متعال بندگانش را آموخته است كه چه و چگونه بگوين آيز در اين. كند
 كـه بـه سـعادت      يني د يژه به نعمت ها   يرحمت و  احسان خداوند بر بندگان به و        ز  ين

 كـه در    يپس پاك است خداوند   .  شود اشاره شده است      ي م ياو آخرت آنان منته   يدن
 گردانده است كه يت و رحمت قوميه هداين نموده و آن را مايي را تبيزيكتابش هر چ

  . آورنديمان ميا
  :137 يه يآ

 اللّه فَسيكْفِيكَهم شِقَاقٍ فِي هم فَإِنَّما تَولَّواْ وإِن اهتَدواْ فَقَدِ بِهِ آمنتُم ما بِمِثْلِ آمنُواْ فَإِنْ
وهو مِيعپس اگر به آنچه شما  بدان ا         الس ،لِيميمـان آوردنـد بـ     يد ا يمان آورده ا  يالْع 

زند و خـدا تـو را   ير سـت  برتافتند پس همانـا آنـان د  يت شده اند و اگر رو     يگمان هدا 
  .بسنده است و او شنوا و دانا است

) ص(امبران كه برتر از همه آنـان محمـد          ياگر اهل كتاب مانند شما مومنان به تمام پ        
اورنـد و  يمـان ب ي كه برتر از همه آنها قـرآن اسـت ا  ي آسمانياست، و به تمام كتابها   

 فَقَـدِ « ن فـرق نگذاشـتند،   امبرايـ ك از پيـ چ يان هـ يـ كتا شدند و م   يفرمانبردار خداوند   
ت شده ي رساند هداي آن گاه به راه راست كه انسان را به بهشت  ميبه راست» اهتَدواْ

 داشـته باشـند، نـه آن        يمانين ا ينكه چن يت ندارند جز ا   ي هدا ي برا يپس آنها راه  . اند  
 ي نـصران  ايـ  يهـود ي»  تَهتَـدوا  يكُونُوا هودا أَو نَـصر    « : گونه كه گمان برده و گفتند     

 ي حاصـل مـ  يزيـ ه چيت تنها در سـا  يآنها گمان بردند كه هدا    . ديت شو يد تا هدا  يباش
ت عبارت است از شـناخت حـق و عمـل         ي كه هدا  يشود كه آنها بر آن هستند، در حال       
 اسـت عبـارت اسـت از جهـل و عمـل نكـردن بـه                 يكردن به آن، و ضد آن كه گمراه       
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 است كه آنها در     يزين همان ست  ياو  .  كه حاصل شده است      ي شناخت و علم   ياقتضا
امبرش جبهه يا پي است كه خدا و يكس» مشاق«.  برتافتند ينكه رو يآن بودند بعد از ا    

را در  يـ ن بودند ز  يد است، و آنان چن    ي شد يشقاق مستلزم عداوت و دشمن    .  كند يريگ
ن خداونـد بـه     يبنـابرا . غ نكردنـد  ي در يزيچ چ ياز ه ) ص(امبر  يت و آزار پ   ي اذ يراستا

را خداونـد  يـ ت خواهد كـرد، ز ي حمايمبرش وعده داد كه او را بسنده است و از و      ايپ
 ي دانـد پـس وقتـ      ي شنود و پنهان و آشكار و ظاهر و بـاطن را مـ             يهمه صداها را م   

  .ن است تو را از شر آنها محافظت خواهد كرديخداوند چن
نها مسلط كرد امبرش داده بود محقق نمود و او را بر آي را كه به پيو خداوند وعده ا

 را از   ير كرد، و بعـض    ي را اس  ي از آنها را كشت و بعض      يامبر بعض ي كه پ  يبه گونه ا  
 قبـل  يزي از معجزات قرآن است كه از چ       ين معجزه ا  ينشان آواره نموده و  ا     يسرزم

  .قا همان گونه كه از آن خبر داده است محقق شدي دهد و دقياز وقوع آن خبر م
  :138 يه يآ

 از ي، و چه كسييعابِدون ، رنگ خدا لَه ونَحنُ صِبغَةً اللّهِ مِنَ أَحسنُ ومنْ اللّهِ صِبغَةَ
  .ميد؟ و ما پرستندگان او هستيارايباتر بيخدا ز

د و ين خدا است، و در ظاهر و باطن كامال آنرا برپا داريد و آن ديري را بگييرنگ خدا
 از يل به رنگ شما شده و صفتيتا تبدد يبند بايبااعتقاد كامل و درهمه اوقاتب ه آن پا

ت يدا كرد با رضايان پ ي روزانه شما سر   ين در زندگ  يپس هرگاه د  . صفات شما گردد  
 يعت و خو  ي ل به طب   ين تبد يد، و د  ي كن ي م يرويار و محبت از دستورات آن پ      يو اخت 
 از صفات آن است     يكي شود، آنچنانكه رنگ پارچه      ي گردد و از شما جدا نم      يشما م 
را يـ د، زيـ  آوري را بدست مـ    ي و اخرو  يوي شود، آن گاه سعادت دن     يآن جدا نم  و از   

 ي خـوب و عـال  يك و انجـام دادن كارهـا  ين، انسان را بر متصف شدن به اخالق ن       يد
« : زه فرمـود  ي پـاك  ين به منظور به تعجب واداشتن عقل هـا        يبنابرا. دي نما يك م يتحر
  . ستيباتر از رنگ خدا ني زيگچ رنيو ه» صِبغَةً اللّهِ مِنَ أَحسنُ ومنْ

 را با ضد آن     يزي، هرچ يگر رنگ ها را بدان    ين رنگ خدا و د    ي فرق ب  ي خواه يو اگر م  
 كه به طور درست به پروردگارش ي در مورد بنده اي كنيپس چه فكر م. سه كنيمقا

كـو و   ي صفات ن  ي جوارح داشته و به تمام     ي قلب و فرمانبردار   يمان آورده و فروتن   يا
! د؟يـ  زداي را از خود م يمل خود را آراسته و هر صفت زشت و اخالق پست          اخالق كا 

با و بردبار و پاكدامن و ين گونه است، در گفتار و كردارش صادق و شكيپس او كه ا
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دوار يـ  ام ي ترسـد و بـه و      يكوكار است، از خدا مـ     يشجاع است، و در سخن و عمل ن       
  .باشديكوكار ميش ن كند و با بندگانياست و او را از سر اخالق عبادت م

خته يده و از او گر    يسه كن كه به پروردگارش كفر ورز      ي مقا ي را با بنده ا    ين كس يچن
انـت و  ي آورده و به كفر و شـرك و دروغ و خ ي رو يگر از مخلوقات و   ي د يو به كس  

 بـا مـردم در سـخن و كـردار           ي عفت و بـدرفتار    يب و مكر و ارتكاب اعمال مناف      يفر
  .دي نمايا مخلص است و نه نسبت به بندگانش احسان م خديمتصف است، پس نه برا

 يچ رنگـ  ي كه ه  يابي ي گردد و در م    يت روشن م  ين دو برا  ينجاست كه فرق بزرگ ا    يا
ست كه خود را    ي ن ي زشت از رنگ كس    يچ رنگ يست، و ه  يباتر از رنگ خدا ن    يبهتر و ز  

  .ر از رنگ خدا آراسته استيبه غ
ن دو اصـل  يانگر رنگ خدا است و آن انجام ايه ب ياز آ ن بخش   يا» عابِدونَ لَه ونَحنُ« 

 يرا عبادت عبارت از اقوال و افعال ظاهر       ي كردن، ز  يروياست؛ اول اخالص، و دوم پ     
 مـورد   يزيچ چ ي پسندد، و ه   ي است كه خداوند آن را دوست دارد و آن را م           يو باطن 
و .  كرده باشدامبرش مشروع ينكه آن را بر زبان پيرد مگر اي گيت خدا قرار نميرضا

و مقـدم   .  خـدا باشـد      ين اعمال فقط رضا   ين كه قصد بنده از انجام ا      ي ا يعنياخالص  
 لَـه  ونَحـنُ « .  باشـد  يد حـصر مـ    ياست، مف » عبِدونَ« بر عامل كه    » لَه«كردن معمول 

 يداريـ متصف ساخت كه بـر ثبـوت و پا        ) عابدون  ( و آنان را با اسم فاعل       » عابِدونَ
انگر ان است كه عبادت صفت آنهاست و آنها همواره بر آن ثابت ي، و بدي نمايداللت م

  .قدم و استوارند
  :139 يه يآ

لَنَـا  وربكُـم  ربنَـا  وهـو  اللّـهِ  فِي أَتُحĤجونَنَا قُلْ الُنَـا  ومأَع  لَكُـم و  ـالُكُممـنُ  أَعنَحو  لَـه 
د حال آنكه او پروردگار ي پردازيدله ما درباره خدا با ما به مجايآ« : مخْلِصون ، بگو

ما و پروردگار شما بوده و كردار ما از آن ما است و كردار شما از آن شما است؟ و 
  »!م؟ي ورزي او اخالص ميما برا

 يو مجادله بر سر مسائل اخالق     . ا چند نفر است     ين دو   ي مجادله ب  يبه معن » محاجه« 
د و  ييـ  خواهد سخن خـودش را تا      يك از دو طرف م    ي كه هر  يرد، طور ي گ يصورت م 

ل كوشـش  يـ ك در ارائه و اقامـه دل يدو سخن مقابلش را باطل كند، پس هريت نما يتقو
ن راه كـه بتـوان   يكتـر يوه انجـام شـود و از نزد  ين شيد به بهتريو مجادله با.  كند يم

 اقامه كرد و حـق را روشـن و باطـل را    يگمراه را به حق بازگرداند و حجت را بر و        
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ل بـه   يرون رفـت آنگـاه تبـد      يـ ن حـدود ب   يـ پس اگر مجادله از ا    . ، وارد شد  ان داشت يب
 خواهد ي فراوان از آن ناشيست و فته وشري در آن نيريخصومت خواهد شد كه خ

ن بهتـر و بـه او       يش خداونـد از مـسلم     ي كردند كه آنهـا پـ      يپس اهل كتاب ادعا م    . شد
. ل و برهان ارائه كـرد يد دل ي اثبات آن با   يك ادعا است كه برا    ين فقط   يكترند، و ا  ينزد

ست بلكه  پروردگار ي است و او تنها پروردگار شما نيكي كه پروردگارِ همه يپس وقت
ه ين قـض  يـ  دهد، ما و شـما در ا       يك از ما عمل خودش را انجام م       يما هم هست و هر    

كتـر  ي به خـدا نزد    يگري از دو گروه از د     يكي شود كه    ين باعث نم  يم و ا  يكسان هست ي
 كه هر دو گروه در آن اشتراك دارند، بدون          يل شدن در امر   يتفاوت و قا  را  يباشد، ز 

ل يـ  باطـل، و تفـاوت قا      ييان باشد ، ادعا   ي در م  ينكه تفاوت چندان موثر و محسوس     يا
 ي آشكار به حساب مينيك نوع خود بزرگ بيان دو امر كامال مشابه است، و يشدن م

 شـود و آن     يل صالح  حاصـل مـ       خدا و انجام اعما    ي با اخالص برا   يبلكه برتر . ديآ
كترنـد  يگران به خـدا نزد    يپس مشخص شد كه مومنان از د      . فقط صفت مومنان است     

طان بـه صـفت     ياء شـ  ياء خدا و اول   يو فرق اول  .  و نجات است   ييرا اخالص راه رها   يز
شه آن را  يـ  است كه دوستان خدا از آن برخوردارنـد و اهـل خـرد و  اند                يقي حق يها

ن و نادان است در آن اختالف و نـزاع          ي كه خود بزرگ ب    ينسانمشاهده كرده، و جز ا    
د ينكه با ياد به روش مجادله اشاره شده است و ا        يار ز يه بس ين آ يپس در ا  .  كنند ينم
د فرق ين دو  امر مختلف بايب  به وجود آورد و بيق و تقريز همسان، تلفيان دو چيم

  .گذاشت
  :140 يه يآ

رَاهِي إِنَّ تَقُولُونَ أَمإِباعِيلَ ممإِسـقَ وحإِسو قُوبعياطَ وباألسا كَانُواْ ووده ى أَوارنَص 
لَم أَأَنتُم قُلْ أَمِ أَع نْ اللّهمو ن أَظْلَممِم ةً كَتَمادشَه ها اللّهِ مِنَ عِندمو ـا  بِغَافِـلٍ  اللّهمع 

نوادگان ( عقوب و سباط يل  و اسحاق و يم و اسماعيد كه ابراهيي گويا ميتَعملُونَ ، آ
ست ستمگرتر يا خدا؟، و كيد يشما داناتر« : ا نصارا بوده اند؟ بگوي و يهودي) عقوبي

، و خداوند از آنچه     » را كه از جانب خدا نزد او است كتمان كند؟          ي كه شهادت  ياز كس 
  .ستيد غافل ني كنيم

. امبران خـدا اسـت    يـ ان در مـورد پ     آنها، و مجادله آنـ     يگر از ادعاها  ي د يين ادعا يو ا 
كترند، خداونـد  ين نزديامبران مذكور از مسلم  يشان به پ  ي كردند كه ا   يان ادعا م  يهودي

لَم أَأَنتُم« : آنها را رد كرد و فرمود     يادعا أَمِ أَع ا خـدا؟ پـس   يـ د يـ ا شما داناتريآ» اللّه
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لَا نَيهودِيم يما كَانَ إِبراهِ« : دي فرمايخداوند م نِيصرَانِاً ولَكِن كَانَ حا ياً وماَ وسلِمفَاَ م
 گردان از   ي رو ي، بلكه  فرد   ي بود و نه نصران    يهوديم نه   يابراه» نَيكَانَ مِنَ المشرِك  

 بـوده   ي ونـصران  يهوديبلكه او   : ندي گو ياما آنها م  . شرك بود و او از مشركان نبود      
ز يـ ن دو چيـ  از ايكـ ي به ناچـار   ا خداوند، و  يا آنها راستگو و دانا هستند       يپس  . است

لَم أَأَنتُم  ُلْ « اما پاسخ   . درست است  أَمِ أَع ه در ي كـه قـض   يمـبهم اسـت در حـال      » اللّه
بلكـه  «  : ديـ از نبود خداوند بگو   ي كه ن  ي و وضوح قرار دارد، به گونه ا       يت روشن ينها

اننـد  م.  روشن است  ي هركس ين پاسخ برا  ي، چون ا  »خداوند داناتر و راستگوتر است    
ا آب؟ و شرك بهتر يا روز؟ آتش داغ تر است     يشب روشن تر است     : نكه گفته شود  يا

 ي داند، حتي داشته باشد مي كه عقل كمين را هركسيد؟ و امثال آن، و ايا توحياست 
 نبوده اند، امـا     ي و نصران  يهوديامبران  يگر پ يم و د  ي دانند كه ابراه   يآنها خودشان م  

ن ستم و ين ستم آنها بزرگتريبنابرا.  دادن را پنهان كردندين گواهين دانش و ايآنها ا
 شَـهادةً  كَتَم مِمن أَظْلَم ومنْ« : ن جهت خداوند متعال فرموده است     يبه هم . ظلم است 

هاز خدا نزد خ ود دشته ي است كه شهادتي ستمكارتر از سكيو چه كس» اللّه مِنَ عِند 
 خدا به آنها سپرده شده ي است كه از سويهادتن ش يد؟ و ا  يباشد و آن را كتمان نما     

ن امر اهتمام داده شـود، امـا آنهـا آن را        ياست نه از جانب مردم، پس الزم است به ا         
ج نموده يكتمان كردند و خالف آن را اظهار نمودند حق را كتمان كرده و باطل را ترو

به .  دهدي سزا من وجه آنها رايدترينده به شديخداوند در آ! ي آريو مردم را به سو
 خبـر  ي كنند بـ   يخداوند از آنچه م   » تَعملُونَ عما بِغَافِلٍ اللّه وما« : ن جهت فرمود  يهم
پس . شان را خواهد دادينده سزايشان را برشمرده و در آيست، بلكه خداوند كارها   ين

  . ستمگران استي برايگاهي است و آتش جهنم  بد جايي آنها بد سزايسزا
بـر آنهـا سـزا      » يآدم« هستند كه    ي كه متضمن اعمال   ياتيشه به دنبال آ   يدر قرآن هم  

ن يپس ا.  باشنديانگر علم و قدرت خداوند مي گردند كه بي ذكر مياتي شود آيداده م
د وعد ي خدا هستند ، هم مفيكوي ني از صفات و نامهايات كه متضمن برخيدسته از آ

 از ي بخـ ي و جزائـ ينـ يند كه اومـر د انگر آنيب بوده و هم ب   يب و تره  يد، و ترغ  يو وع 
  .ندي نماي را اقتضا مين اوامرين نامها چني باشند و ايم خدا يكوي نيآثار نامها

  : 141 يه يآ
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ةٌ تِلْكأُم قَد ا خَلَتا لَهم تبلَكُم كَسا وم تُمبالَ كَسأَلُونَ وا تُسملُون ، قوم كَانُواْ عمعيي 
 ي آنان است آنچه كه انجام داده اند، و برا         ي كردند و برا   يرا سپر بودند كه روزگار    

  .دي شوي كرده اند باز خواست نميد و درباره آنچه آنها ميشما است آنچه كه كرده ا
 به مخلوقـات  ي آدميه گذشت، و خداوند آن را تكرار نموده است تا وابستگ     ير آ يتفس

 دهـد، نـه عمـل    ين انجـام مـ   اسـت كـه انـسا   يد دانست كه مهم عملـ   يو با . قطع شود 
  . به اعمال است نه به انتساب مجرد به مردانيقيده حقيگذشتگان و پدران، پس فا

  :142- 143 يه يآ
لَـتِهِم  عن والَّهم ما النَّاسِ مِنَ السفَهاء يقُولَُ ـا  كَـانُواْ  الَّتِـي  قِبهلَي لّـهِ  قُـل  ع  الْمـشْرِقُ  لِّ

غْرِبالْمدِي وهن يم تَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى شَاءيسز يچه چ « :ندي گو ي خرد م  ي ، مردمان ب   م
 خـدا  يمشرق و مغرب برا« : ، بگو»شان را از قبله اشان كه بر آن بودند برگرداند؟    يا

  ».دي نمايت مي را كه بخواهد به راه راست هداياست، هركس
كَذَلِكو لْنَاكُم عةً جطًا أُمسلِّتَكُونُواْ و اءشُهلَى دكُونَ النَّاسِ عيولُ والرَّس كُملَي ا عشَهِيد 

لْنَا وما علَةَ ج الَّتِي الْقِب ا كُنتهلَي إِالَّ ع لَم ن لِنَعم تَّبِعولَ ين الرَّسمِم نقَلِبلَـى  يـهِ  عيقِبع 
 بِالنَّاسِ اللّه إِنَّ إِيمانَكُم لِيضِيع اللّه كَانَ اوم اللّه هدى الَّذِينَ علَى إِالَّ لَكَبِيرَةً كَانَت وإِن

لَرَؤُوف حِيمم تـا گواهـان ِ بـر    يديـ انه و معتـدل گردان ي مين گونه شما را امتي، و ا ر
 قبله قرار ي را كه بر آن بوديو ما قبله ا. ز بر شما گواه باشديامبر نيد و پيمردم باش

 به عقب   ي كند و چه كس    ي م يرويام بر پ  ي از پ  يچه كس م  ينكه بدان ي ا يم مگر برا  ينداد
ت ي كه خداوند آنان را هدا  ي دشوار است مگر بر كسان     ي گردد ، وگرچه آن بس     يبر م 

 گرداند، همانا خداوند نسبت به مردم رئـوف  يع نميمانتان را ضاينموده، و خ داوند ا  
  .و مهربان است

 مومنـان، اعتـراض و      ي خاطر برا  نانيجاد اطم ي، ا ييه اول مشتمل بر معجزه، دلجو     يآ
 كه فرمانبردار حكـم خـدا       يز ذكر صفات كس   ي معترض، و ن   يهايژگيپاسخ آن، ذكر و   

  . باشدياست، م
 يگردانيرون عمل شما ي خرد نسبت به اي مردمان بيپس خداوند خبر داد كه به زود

ص ي هستند كه منافع خود را تشخيت المقدس اعتراض خواهند كرد، و آنها كسانياز ب
ان و  يـ هوديآنها عبارتند از    .  فروشند ين بها م  يع كرده و به كم تر     ينداده و آن را ضا    

 ين زمانيمسلم. ن خدايعت و قوانيگر اعتراض كنندگان بر احكام و شريان و دينصران
ت يـ  بيم بودند دستور داده شده بودنـد بـه ه نگـام نمـاز رو بـه سـو            يكه در مكه مق   
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 كـه   يينـه و بـه خـاطر حكمـت هـا          ياز هجرت به مد   م پس   يك سال و ن   ي. المقدس كنند 
. نديد، به آنان دستور داد كه رو به كعبه نما         ي نما ي از آنها اشاره م    يخداوند به بعض  

لَتِهِم عن والَّهم ما« : ندي گو ي خرد م  يپس به آنها خبر داد كه حتما مردمان ب         الَّتِي قِب 
لَيها  كَانُواْ يزي چه چيعني كه بر آن بودند برگرداند؟ ي ا آنها را از قبلهيزيچه چ» ع 

ن اعتراض بـه حكـم خـدا و         يت المقدس منصرف كرد؟ و ا     ي كردن به ب   يآنها را از رو   
 بـه عمـل     يين خداوند از مـسلمانان دلجـو      يبنابرا. عت و فضل و احسان او است      يشر

ه رفته است كي صورت پذي، از  جانب كسانين اعتراضيآورد و به آنها خبر داد كه چن
د بـه  يـ را فـرد عاقـل نبا   يـ د، ز يـ ن هستند، پس شما به آنها توجـه نكن        ي د ي خرد و ب   يب

ه يـ و آ . د و ذهن خود را بدان مشغول كند       يه توجه نما  ي خرد و سف   ياعتراض انسان ب  
 ينه توز بر احكام خدا اعتـراض نمـ  ي خرد و جاهل و كيانگر آن است كه جز فرد ب      يب

.   كنـد يرفتـه و از آن اطاعـت مـ   ي احكـام را پذ ده و مومن و عاقـل يكند، و اما فرد فهم 
لَـا مومِنَـةٍ إِذَا قَـض         « :دي فرما يهمانطور كه خداوند متعال م     ومِنِ وا كَانَ لِمميو   اللَـه 

 فرمان يزيامبرش به چي خدا و پيوقت» رَةُ مِن أمرِهِميكُونَ لَهم الخِيورسولُ أَمرًا أَن 
 ياريـ ست كـه از خـود اعتـراض و اخت    يـ سته ن ي شا يچ مرد و زن مومن    ي ه يدادند برا 

سـگند بـه   » ..نَهميـ ما شَـجر ب يفِحكِّموك ي يومِنُونَ حتَّيفَال و ربِّك لَا   « . داشته باشند 
ان آنها بـروز    ي كه م  ينكه تو را در اختالف    يپروردگارت آنها مومن نخواهند بود مگر ا      

ـ   « . كرده است حكَم قرار دهند     ـ     يولَ المـومِن  إِنَّما كَانَ قَ  اللَـهِ ورسـولُه    ينَ إِذَا دعـوا إلَ
 خـدا و    ي كـه بـه سـو      يو سخن مومنان وقتـ    » قُولُوا سمِعنَا وأَطَعنَا  ينَهم أَن   يحكُم ب يلِ
م يديشن« :ندين است كه بگوي كند، فقط ايان آنها داوريامبرش فرا خوانده شوند تا ميپ

  .»ميو اطاعت كرد
 رد سخنشان و توجه نكردن بـه  يكه برا» السفَهاء« : دينام خرد يو خداوند آنها را ب   

 ين وجود خداوند متعال به شـبهه مـذكور اشـاره مـ      يبا ا .  است ين مقدار كاف  يآن هم 
در جـواب آنهـا     » قُـل « : دي فرما يكند، سپس به آن پاسخ داده و آن را دفع كرده و م            

لّهِ«: بگو مشرق و مغرب ملك » مستَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى شَاءي من يهدِي والْمغْرِب الْمشْرِقُ لِّ
ست و خداوند ي او نيي از جهت ها خارج از گستره فرمانروايچ جهتيخدا است، پس ه

ن ي اياز جمله خداوند شما را به سو.  كنديت مي را كه بخواهد به راه راست هدايكس
 يو كردن شما به قبله ام است، پس چرا به رين پدرتان ابراهييت كرد كه از آيقبله هدا
د كه  ي رو نكرده ا   يشما كه به جهت   !  خدا است اعتراض كنند؟    ييطه فرمانروا يكه در ح  
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م يد تسل ين مطلب با  يدن ا يرون باشد؟ پس به محض فهم     ي خدا ب  يياز گستره فرمانروا  
ش شما را يت و احسان خويفرمان خدا شد، چرا كه خداوند متعال از سرِ فضل و هدا

 كـه خداونـد بـه شـما داده اسـت      يده است، و هركس نسبت بـه فـضل   ت كر يبدان هدا 
  .دي نماينه وحسد و ستم اعتراض مي كياعتراض كند، از رو

د يـ مطلق است،  و مطلق بـر مق » مستَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يشَاء من يهدِي« و از آن جا كه  
 يجاب مي را ا آني دارد كه حكمت و ع دل الهي اسبابيت و گمراهي شود، هدايحمل م

 بِهِ  يهدِي« : ان كرده است    يت را ب  ين جا از كتابش اسباب هدا     يخداوند در چند  . د  ينما
 را كـه راه     يله آن كتـاب كـس     يخداونـد  بـه وسـ      » اللَه منِ اتَّبع رِضونَه سـبلَ الـسلَمِ       

ا  ريه سببين ايدر ا. دي نمايت مي هداي سالمتيرد به راههايش گي او را در پيخشنود
ان كرده  يت ب ي شود به طور مطلق و همراه با همه انواع هدا          يت امت م  يكه موجب هدا  

 ياست كه خداوند در آن بر بندگان خود منت م ياتي از آيكيه ين آيهمچنانكه ا. است 
لْنَاكُم وكَذَلِك« :ن سبب فرموديبه هم . گذارد عةً جطًا أُمسين شـما را امتـ  يو همچن» و 
 خـارج   يانه رو ي كه از حد ا عتدال و م       ييپس آنها . مينه رو قرار داده ا    ايده و م  يبرگز

انـه و   ين م يـ ن امت را در همـه امـور د        يخداوند ا .  اندازند يشوند خود را به هالكت م     
ك موضـع معتـدل و      يـ امبران  ي در قبال پ   يموضع امت اسالم  .  معتدل قرار داده است   

 و  ياده رو يـ امبران ز ينسبت به پ   كه در اظهار محبت      يرا هستند كسان  يانه است، ز  يم
امبران سـتم روا    يـ ز هستند كه بر پ    ي ن يمبالغه كرده اند مانند نصارا، همچنانكه كسان      

را بـه همـه   يـ انـه رو اسـت، ز  يامبران مين امت در مورد پ  يهود، اما ا  يداشته اند مانند    
و انـه   يز م يعت ن يو  در التزام به شر     . مان آورده است  يسته ا يامبران به صورت شا   يپ

 و تـساهل    ي بنـدوبار  يان ونه مانند بـ    يهودي يريپس نه مانند سخت  گ     . معتدل است 
انه رو و معتدل ين امت ميز اي ها ني و خوراكيزگيو در باب پاك.  كندي عمل مينصار

شان درست نباشد، يان است كه نمازشان جز در عبادتگاههايهودياست، پس نه مانند 
زه را بـه خـاطر   ي پـاك يزهـا ي كنـد، و خداونـد چ  ي ها پاك نميو آب، آنها را از آلودگ     

 يزيچ چي است، كه هيشان بر آنها حرام كرده است، و نه مانند نصاريعقوبت و سزا
ن ين كامل تري مسلمياما پاك.  دانندي را مباح ميزيرا نجس و حرام ندانسته و و هرچ

س ها و   زه و لبا  ي پاك ي ها يدني ها و نوش   ي است، و خداوند خوردن    يزگيطهارت و پاك  
 آلوده را بر ي هايدني ها و نوشي آنان حالل نموده و خوردنيزه را براي پاكيزن ها

ن امت داده و بـه  ين اعمال را به اين امت و برترين ايپس د. ده است يآنها حرام گردان  
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گر امت ها نـداده     يده كه به د   ي بخش يكوكاري و عدل و ن    ي از علم و بردبار    يآنها مبلغ 
  .است
تـا بـه سـبب      » النَّـاسِ  علَـى  شُـهداء « امت وسط و معتدل و كال هستند        ن آنها   يبنابرا

ان منصفانه خـود  ير اديانصاف و حكمت منصفانه خود بر مردم گواه باشند و بر سا     
ن يـ پس ا . دي بر آنها حكم ننما    يان حكم كنندو كس   ير اد يبر مردم گواه باشند و بر سا      

اگـر گفتـه    . رد مـردود اسـت    يكه نپذ ز  ي است و هرچ   يرفتنيرد پذ يامت هر آنچه را بپذ    
ن امـت  بـر   يـ  اي شـود در داور يرفتـه مـ  يگران پذين امت بر دي ايشود چگونه داور 

ه يـ  مخـالف عل  يك از طـرف هـا     يـ  كه سخن هر   يدر صورت .  شود يرفته م يگران پذ يد
ه يـ ك از دو طـرف عل     يـ د گفـت كـه سـخن هر       ي شود؟ در جواب با    يرفته نم ي پذ يگريد
 باشـد و    ي كه تهمت منتف   ي شود، اما وقت   يرفته نم يپذ» تتهم« به خاطر وجود     يگريد

 ي وارد نمـ   يراديـ ن اسـت، ا   ين امـت چنـ    يعدالت كامل حاصل شود آنگونه كه حالت ا       
 كردن به انصاف و حق است، و شرط آن علم عدالت است،             يرا منظور داور  يشود، ز 

  .  شوديرفتهمين امت وجود دارد، پس سخن آنان پذيان اين دو شرط در ميو ا
ن يـ  باشـد كـه ا     يلـ ي دل ين امت شك  كنـد و در پـ         يلت ا ي و فض  ي در برتر  يو اگر كس  
. اسـت ) ص(ن امـت  يـ امبر ايـ  پيعنين مخلوق يل، كامل تريد، آن دل يد نما ييموضوع تا 

لَـيكُم  الرَّسـولُ  ويكُـونَ « :ن خداوند متعال فرموده است    يبنابرا ا  عو از جملـه    » شَـهِيد
امـت، انگـاه كـه خداونـد در         ين است كـه در روز ق      يان ا گرين امت بر د   ي دادن ا  يگواه

 كـه   يي كند و از امت هـا      يامبران سوال م  يغ و رساندن دستوراتش از پ     يخصوص تبل 
امبران سـوال  ي پيام خدا از سويپز در خصوص ابالغ  يب كرده اند ن   يامبران را تكذ  يپ
ا رسانده باشند، امبران دستور خدا را به آنهي كنند كه پي كند و آن امت ها انكار ميم
امبرش حضرت محمد   ين امت را پ   يرند، و سخن ا   ي گ ين امت را گواه م    يامبرانشان ا يپ
 اسـت و    ين امت حجـت قطعـ     يانگر آن است كه اجماع ا     يه ب ين آ يا.  كند يد م ييتا) ص(

پس اگر فـرض شـود   » وسطاً « : آنها از اشتباه در امانند، چون خداوند فرموده است  
انه و معتدل نخواهند بود مگر يادرست اتفاق نظر و اجماع كنند، من امت بر امر نيكه ا

» النَّـاسِ  علَى شُهداء لِّتَكُونُواْ« : ز خداوند متعال فرموده است      ين.  از كارها    يدر برخ 
: ) نـد   يو بگو (  شـهادت دهنـد      يانگر آن است كه آنان هرگـاه بـر حكمـ          يه ب ين آ يكه ا 

ا آن را واجب نموده است، همانا آنان يام كرده و ا حريخداوند آن را حالل گردانده ، 
ن يهمچنـ .  خود معصوم هستند و از خطا و اشتباه در امانند       ين شهادت و گواه   يدر ا 
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 از عدالت و شهادت و فتوا    يستي صدور حكم با   ي شود كه برا   يه استنباط م  ين آ ياز ا 
  .گر شروط الزم برخوردار بوديو د

لْنَا وما« : دي فرما يخداوند متعال م   علَةَ ج الَّتِي الْقِب ا كُنتهلَي را كه بـر  يو ما قبله ا   » ع 
م؛ ينكـه بـدان  يمگـر ا » لِـنَعلَم  إِالَّ« م، يت المقدس بود، قبله قـرار نـداد     ي و آن ب   يآن بود 
 گردد، وگرنه خداوند همه امور را قبل از         ي كه ثواب و عقاب بر آن مترتب م        يدانستن

  . دانديش آن ميدايپ
را خداوند كـامال عـادل   ي شود، زين علم و دانستن مترتب نم ي بر ا  يداش و عقاب  اما پا 

شان را انجـام دهنـد      يـ  كارها يبلكه زمـان  .  كند ياست و حجت را بر بندگانش اقامه م       
م تا  ين قبله را مشروع نمود    ي رو كردن به ا    يعني.  شود يپاداش و سزا بر آن مرتب م      

د و  بـه او  ي نماي م يرويامبر پ ي از پ  يچه كس » سولَالرَّ يتَّبِع من« م  ييازمايم و ب  يبدان
 است مامور   ي كند، چون او بنده ا     يت م ي از او تبع   يطي آورد، و در هر شرا     يمان م يا

ن ين خبر داده اند كه ايشي پي شود، و چون كتاب هاير مي خدا تدبيو امورش از سو
افتن حـق اسـت،     يش   كه منظور  يد پس فرد با انصاف    ي نما يامبر رو به خانه كعبه م     يپ

اما .  كنديامبر اطاعت ميشتر از گذشته از پيمانش شده و بيش اير قبله سبب افزاييتغ
 كند، كفرش   يروي نفس پ  ي بگرداند و از هوا    ي كه به عقب برگردد، و از حق رو        يكس

ه شـك و  يـ  را كه بـر پا ي شود و حجت باطليرتش افزوده مي گردد و به ح    يافزون م 
» كَانَت وإِن« .  دهديش  قرار ميز خوي ندارد، دستاو يقتيچ حق يشبهه قرار داشته و ه    

 هدى الَّذِينَ علَى إِالَّ« بس دشوار است،    » لَكَبِيرَةً«  گرداندن تو از آن قبله       يگرچه رو 
  ن موضـوع را    يپس آنها ا  . ت نموده است  ي كه خداوند آنها را هدا     يمگر بر كسان  » اللّه
نسته و شكر او را به جا آورده و بـه احـسانش اقـرار         و نعمت خداوند دا    يت اله يهدا

 ي تلقـ يا و الطـاف الهـ  ي از عطايكين خانه بزرگ را ي اي آوردن به سوينموده و رو  
ده و رفـتن بـه      ي بخـش  ين برتـر  ي كه خداوند آن را بر تمام مناطق زم        يكردند، خانه ا  

ن يبـه همـ   . د كنـ  ي از اركان اسالم قرار داده كه  گناهان را محو مـ            ي آن را ركن   يسو
سـپس خداونـد متعـال    . گـران سـخت بـود   ي دي آنها آسان، و بـرا    ين كار برا  يجهت ا 
ست و سزاوار شان    يسته ن ي خداوند شا  يبرا» إِيمانَكُم   لِيضِيع اللّه كَانَ وما« : فرمود
 خداونـد محـال     ي بـرا  ين كار يع كند، بلكه چن   يمانتان را ضا  ي باشد كه ا   ي نم ياو تعال 
مان بر ي كه خداوند  با دادن اسالم و  اي كسي است براين مژده  بزرگ   يو در ا  . است

 يع نميمانشان راحفظ خواهد كرد و آن را ضاياو منت گذارده است، چرا كه خداوند ا
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ع شدن و باطل گشتن، كـه       يحفظ كردن از ضا   : و حفظ كردن به دو نوع است      . گرداند
ن ببـرد و در آن كـم و   ي و از بـ مـان را فاسـد كنـد      ي كـه ا   يزيخداوند آنها را از هر چ     

 بازدارنده، در ي و هوس هاي اضطراب آور و هو    يل آفت ها  يجاد كند از قب   ي ا يكاست
 دهد و آنها را به يمانشان را پرورش ميگر آن است كه ايو نوع د.  دهديامان قرار م
 ينـشان را كامـل مـ   يقيد و يـ  افزايمانـشان مـ   ي دهدكه بـر ا    يق م ي توف ييانجام كارها 

ز يـ مان رهنمود فرمـود، آن را ن      ي ا ي، پس همانگونه كه در آغاز شما را به سو         گرداند
و حفظ مان و رشد  مزد و پاداش آن، يتان حفظ خواهند نمود و با پرورش دادن ايبرا
ش را بر   يد، نعمت خو  يره نما ي آن را مكدر و ت     ي كه صفا  يزينده و چ  يمان از هر آال   يا

 مـشخص كـردن مـومن راسـتگو از مـومن            و هرگاه به منظور   .  گرداند يشما كامل م  
ه يش و تـصف   ي مومنان را پـاال    ين مشكالت يد، چن يش آ ي پ ييب و فتنه ها   ين مصا يدروغ

  .دي نماي آنان را آشكار مينموده و راست
لْنَا وما« ه يآ: ندي گوي ميو عده ا علَةَ ج الَّتِي الْقِب ا كُنتهلَيإِالَّ ع لَمن لِنَعم تَّبِعي ولَالرَّس 

مانشان را رها كنند، اما ي از مومنان اي شود كه بعضيسبب م» عقِبيهِ علَى ينقَلِب مِمن
و خداوند با » إِيمانَكُم  لِيضِيع اللّه كَانَ وما« : ن توهم را دور نمود و فرمود يخداوند ا

ل قبله مرده يو از مومنان كه قبل از تحيو كسان.  كنديع نميمانان را ضاين آزمون ايا
 كند چون آنهـا  يع نميمان آنها را ضاين خداوند اين حكم هستند، بنابرا   ياند مشمول ا  

و طاعـت خـدا     . امبر اطاعت نموده اند   يدر آن وقت دستور خدا را اطاعت كرده و از پ          
ط آن زمـان و مكـان از دسـتور او    ي برحـسب شـرا  ين است كه در هر وقت و زمان   يا

  .اطاعت شود
ار رئوف و مهربان يهمانا خداوند نسبت به مردم بس» رحِيم لَرَؤُوف بِالنَّاسِ هاللّ إِنَّ« 

 ي را كه در ابتدا به آنها ارزان       ين است نعمت  ي خداوند بر آنها ا    ياز جمله مهربان  . است
مان آورده بودند، از صـف      ي را كه فقط با زبان ا      يداشت كامل گرداند و صف كس ان      

ن اسـت كـه آنهـا را بـه     يـ  خداوند نسبت به آنان ا   يه مهربان و از جمل  . ديآنان جدا نما  
مانشان افـزوده شـد، و مقامـشان بـاال رفـت ، و              يله آن ا  ي آزمود كه به وس    يشيآزما

  .ن خانه را قبله آنان نموديارجمندتر
  : 144 يه يآ

نَرَى قَد تَقَلُّب هِكجاء فِي ومالس نَّكلِّي لَنُو لَةً فَ ا قِبلِّفَ تَرْضَاهو كهججِدِ  شَطْرَ وـسالْم 
 أَنَّـه  لَيعلَمـونَ  الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذِينَ وإِنَّ شَطْرَه وجوِهكُم فَولُّواْ كُنتُم ما وحيثُ الْحرَامِ
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آسمان  ي گرداندن تو را به سو     ييعملُونَ ، ما رو    عما بِغَافِلٍ اللّه وما ربهِم مِن الْحقُّ
 يم كه از آن خوشـنود خـواه  ي سازي متوجه مي قبله ا  يم ، پس تو را به سو      يني ب يم

 خـود را بـدان      يد رو ي بگردان و هركجا كه بود     ي مسجدالحرام رو  يشد، پس به سو   
 داننـد كـه آن حـق و از          ي كه كتاب را داده شده انـد، مـ         يد و همانا كسان   يسو بگردان 

  .ستي خبر ني كنند بيچه مجانب پروردگارشان است و خداوند از آن
ما چشم دوختن و » السماء فِي وجهِك تَقَلُّب نَرَى قَد« : دي فرمايامبرش ميخداوند به پ

 يم، كه همواره در انتظار آن هستيني بي آسمان مينگاه كردن تو را به تمام جهت ها
چهـره  » وجهـك « .  كردن به سمت كعبه دستور دهدي نازل شود و تو را به رو     يوح
 داد، و گرداندن چهره يت ميار اهمين امر بسيامبر به ايرا پينگاهت را، ز: و نگفت. ات

لِّينَّك« . مستلزم گرداندن چشم است    لَنُو م، يت هـست  يـ پس چـون سرپرسـت و موال      » فَ
لَةً« م، ي گردانيت را ميرو ا  قِبو آن ي كه آن را دوست داري قبله ايبه سو» تَرْضَاه ،

 يرا خداونـد بـه امـر      يـ است، ز ) ص(امبر  يلت و شرافت پ   يان فض ين ب ي و ا  .كعبه است 
 دارد يان ميسپس به صراحت ب. امبر را در بر داردي پي ورزد كه خشنوديمبادرت م

 يپـس بـه سـو     » الْحـرَامِ  الْمـسجِدِ  شَـطْرَ  وجهـك  فَـولِّ « : د رو بـه كعبـه كنـد       يكه با 
 و  يا و خشك  يد، در در  يو هركجا كه باش   » كُنتُم ما وحيثُ« اور،  ي ب يمسجدالحرام رو 

 به يرو» شَطْرَه وجوِهكُم فَولُّواْ« د، يشرق و غرب و جنوب و شمال، و هرجا كه هست
انگر آن اسـت كـه اسـتقبال و روكـردن بـه كعبـه در همـه                  يـ ه ب ين آ يا. دي آن كن  يسو

د و  يد كعبه نما   نفل شرط است، اگر ممكن باشد رو به خو         ي فرض و نمازها   ينمازها
و گرداندن بدن از جهـت قبلـه نمـاز را           . اگر ممكن نباشد به سمت و جهت آن رو كند         

  . كردن از ضد آن استي در واقع به مثابه نهيزي كند چون امر كردن به چيباطل م
ر ييره نسبت به تغي از اهل كتاب و غي خداوند متعال به اعتراض عده ا      يات قبل ي در آ 

ز مـردود  يـ امبر و مسلمانان اشاره كـرد، و اعتـراض آنـان را ن         ي پ يجهت قبله از سو   
ه ين قضي دانند در اي آنها ميد كه اهل كتاب و علماي نمايان مينجا بياعالم نمود، در ا
قـت را بـا   ين حقي خودشان اي، چون در كتابهاي روشن قرار داريقتيتو بر حق و حق  

 آنهـا بـه     يننـد، پـس وقتـ      ك ي عناد و ستم اعتراض مـ      ينند اما از رو   ي ب يچشم سر م  
 انـسان را    يرا اعتراض كـس   يد، ز ياشتباه خود واقف هستند به اعتراضشان توجه نكن       

ه ين قـض  يـ د، امـا ا   ي درست از آب درآ    ي گرداند كه ممكن باشد حرف و      ين م ياندوهگ
  .ستي در آن نيديچ شك و ترديار روشن و مبرهن است و هيبس
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ن يقي شود و به يكه بر او اعتراض م است ين حاصل شد كه حق با فرديقي ياما وقت
د به آن توجه ي نباين صورتينه توز است در چنيدانسته شد كه معترض، مخالف و ك    

به .  خود برسدي و اخرويوي دنيد منتظر بود تا اعتراض كننده به سزا     يكرد، بلكه با  
و خداونـد از    » نَيعملُو عما بِغَافِلٍ اللّه وما« : ن جهت خداوند متعال فرموده است     يهم

 كند و آنها را بـر آن اعمـال   يست، بلكه اعمال آنها را ثبت مي خبر ن ي كنند ب  يآنچه م 
 اسـت   ييت و دلجـو   ين و تسل  ي معترض ي است برا  يدين تهد يو ا . مجازات خواهد كرد  

  . مومنان يبرا
  : 145 يه يآ

لَئِنْ و تتُواْ الَّذِينَ أَتَيأُو ةٍ بِكُلِّ الْكِتَابا آيواْ متَبِع لَتَك ا قِبمو بِتَـابِعٍ  أَنت  ملَـتَه ـا  قِبمو 
لَةَ بِتَابِعٍ بعضُهم ضٍ قِبعلَئِنِ ب و تعم اتَّباءهون أَهدِ معا بم اءكالْعِلْـمِ  مِنَ ج  اً إِنَّـك  إِذَ

ل و يـ  دلشان داده شـده اسـت هـر   يـ  كه كتـاب بـه ا  ي كساني، واگر برا الظَّالِمِينَ لَّمِنَ
 كرد و ي خواهيروي كنند، و نه تو از قبله آنها پي نميروي از قبله تو پياوري بيبرهان

 كـه تـو را   ي و علمـ ينـد، و اگـر پـس از آگـاه    ي نماي م يروي پ ي از قبله برخ   ينه برخ 
 ي همانا آن وقت از ستمكاران خواهي كنيرويشان پيحاصل آمده است از خواسته ها

  .بود
حت و يت نصين جهت نهايص بود، به هميار حري شدن مردم بستيبر هدا) ص(امبر يپ
 كـه   يو وقتـ  .  شـد  يت شدن آنها شاد م    ي كرد و از هدا    ي خود را صرف م    يرخواهيخ

 از كـافران از فرمـان خـدا         يبعـض .  گشت ين م ي شدند غمگ  يم امر خدا نم   يمردم تسل 
را بـه  ت يدند و هداي شوريامبران خدا مي كردند و بر پي مي كرده و سركش  يچيسرپ

ها بودند كـه از     ينصرانان و   يهوديآنان همان   .  كردند ي ترك م  ي دشمن يعمد و از رو   
« ن خداوند متعال خبـر داد كـه         يبنابرا. دنديكفر ورز ) ص(ن به محمد    يقي علم و    يرو

لَئِنْ و تتُواْ الَّذِينَ أَتَيأُو ةٍ بِكُلِّ الْكِتَابت  كه سخنياوري بيلياگر تو هر برهان و دل» آي
لَتَك تَبِعواْ ما« ن گرداند، ييام و رسالتت را تبيرا روشن كندو پ  يرويـ آنها از تو پ» قِب 

  . امبر استي كردن از پيرويل بر پي كردن از قبله دليرويرا پي كنند، زينم
ل بـه   يـ  شناخت ترك كردند، چـون معجـزه و دل         يو آنها معاند بودند و حق را از رو        

ل يـ  حق بوده و حق بر او مشتبه شده باشد، پس دالياي رساند كه جوي سود م يكس
 گرفته اسـت از     يقطعم  ي كه تصم  ياما كس .  گرداند ي او واضح م   يروشن، حق را برا   

  . ندارديت نكند، راه چاره ايحق تبع
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 ي كنند، پـس ا    ي نم يروي پ ي، از قبله برخ   يگر اختالف دارند و برخ    يكديز آنها با    يو ن 
 كـه آنـان     ي نكننـد در صـورت     يرويـ  از قبلـه تـو پ      ست كه آنها  يب ن يعج) ! ص(محمد  

لَتَك« .  تو هستندينه تور و واقعيدشمنان ك ا قِبمو بِتَابِعٍ أَنت ملَتَهه ين بخش از آيا» قِب
انگر آن است كـه     ين ب ي نكن، چون ا   يرويو پ » وال تتبع   « ديغ تر از آن است كه بگو      يبل
 از يكـ يل بـه  ين امـر تبـد  يـ دت كـرده و ا ز به مخالفت كردن با آنان عا ين) ص(امبر  يپ
« : و نگفـت  . ن امكان ندارد كه به قبله آنان روكند         ي گشته است،  بنابرا    ي و يهايژگيو

 بـر صـحت     يلـ ياورند، چون آنهـا دل    يز ب ي را ن  يه ا يو چنانچه هر آ   » ةيولو أتوا بكل آ   
  .  خود ندارنديادعا

 شـود  ي كه بر آن وارد ميست شبهاتي روشن شد، الزم نينيقيل يو هرگاه حق با دال 
را باطل بـودن آن     يست، ز ي آن شبهات متصور ن    ي برا يانيپاسخ داده شود چرا كه پا     

لَئِنِ« .  كه با حق مخالف كند، باطل است       يزيآشكار است، و هر چ     و تعم اتَّباءهوأَه «
چـون  » نهميـ د« و نگفـت    » أَهـواءهم « : فرمود. ي كن يرويشان پ يو اگر از خواست ها    

 دانند كه آنچه بر ي آنها در دلشان مي و هوس است، حتيآنچه بر آن هستند فقط هو
 يرويـ  نفس پ  ين را ترك كند از خواست و هوا       يرا هركس د  يست، ز ين ن يآن هستند د  
لَهه هوئهيأَفَرَء« : خداوند متعال فرموده است . خواهد كرد  يده ايا ديآ» ت منِ اتَّخَذَ إِ

  ! ش قرار داده است؟يس خود را معبود خو نفي را كه هوايكس
نكه ي بر ا  ي كه تو را حاصل شده است مبن       يبعد از علم  » الْعِلْمِ مِنَ جاءك ما بعدِ من« 

اً إِنَّك« .  و آنها بر باطل    يتو بر حق هست    ن يـ ا. ي كنـ  يرويـ  اگر تو از آنهـا پ      يعني» إِذَ
در زمره ستمگران » الظَّالِمِينَ  لَّمِنَ«. ن جمله از جمله قبل جدا نشودياحتراز است، تا ا

 است كه حق و باطل را بشناسد سپس ي بزرگتر از ستم كسيو چه ستم.  بوديخواه
 ياست، اما امت و) ص(امبر ين سخن پياگرچه مخاطب ا! ح دهد؟يباطل را بر حق ترج

ود  با وج- د استي كه از او بع–ن كند يچن) ص(امبر يز در آن داخل است، پس اگر پين
 يق اولـ  يـ گران به طر  يادش، ستمكار خواهد بود، پس د     ي ز ي ها يكوكاريمقام بلند و ن   

  :سپس خداوند متعال فرمود. ن خواهند بوديچن
  : 146 - 147 يه يآ

 حـقَّ الْ لَيكْتُمونَ منْهم فَرِيقاً وإِنَّ أَبنَاءهم يعرِفُونَ كَما يعرِفُونَه الْكِتَاب آتَينَاهم الَّذِينَ
مهون ، آن كسان  ولَمعشناسـند  يم، او محمـد را مـ  يـ شان داده ايـ  كه كتاب را به ايي 
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 ي از آنان حق را پنهان مـ  ي شناسند، و همانا گروه    يهمان گونه كه فرزندانشان را م     
  . دانندي كه ميكنند در حال

 باشد پس ي پروردگارت مياز سوحق تنها » الْممتَرِين مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ ربك مِن الْحقُّ«
  .از شك كنندگان مباشد

 ي مـ ينكـه بـه خـوب   ي ورزند با اي به محمد كفر م–شتر آنها ي ب– از آنان  ي اما گروه 
و » ومن أَظلَـم مِمـن كَـتَم شَـهدةً عِنَـده مِـنَ اهللاِ             « .  كنند ي را پنهان م   ين گواه يدانند ا 

در ضمن  . ش اوست پنهان كند   ي را كه پ    از جانب خدا   ي گواه يست ستمگرتر از كس   يك
امبر از شر و شبهات اهـل  يامبر و مومنان، و برحذر داشتن پ  ي از پ  يي دلجو ين نوع يا

. دنـد ي بـه آن كفـر ورز  يپس بعض. همه اهل كتاب حق را پنهان نكرده اند    . كتاب است 
 ينل و برهايد و آن را با هر عبارت و دليپس بر عالم الزم است كه حق را آشكار نما

د و بر عالم الزم است كه باطل را ابطال كند و آن را يارايان كندو بيكه در توان دارد ب
نهـا كـه حـق را پنهـان كردنـد      يامـا ا .  مردم زشت جلوه دهد يد و برا  ياز حق جدا نما   

  .  بودند ي عوضيز انسانهايبرعكس عمل  نمودند چرا كه خودشان ن
 باشـد و از هـر       ي است از جانـب پروردگـارت مـ        ن قرآن كه حق   يا» ربك مِن الْحقُّ« 
 ي و دسـتورها   يده شود، چون شامل مطالـب عـال       ي سزاوارتر است كه حق نام     يزيچ
ق نمـودن انـسان بـه       يزه گردانـدن دل و جـان، و تـشو         يكو است، و مشتمل بر پـاك      ين

از . را از جانب پروردگارت نازل شده است ي باشد، زيل منافع و دفع مفاسد م يتحص
ن قرآن را بر تو نازل نموده كه عقل         ين است كه ا   ي تو ا  يت او برا  يق ترب يادجمله مص 

  . را در بردارديياي و دنيني نوازد و همه منافع و مصالح ديها و جانها را م
 در آن نداشـته بـاش،       يدين شك و ترد   ين كوچكتر يبنابرا» الْممتَرِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ« 

دن در آن به طـور قطـع شـك را           يشي، چون اند  ين برس يقيش تا به    يانديبلكه در آن ب   
  . رساندين ميقيد و انسان را به ي زدايدور م

  :148 يه يآ
لِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ وتَبِقُواْ مرَاتِ فَاسنَ الْخَيا أَيأْتِ تَكُونُواْ مي بِكُم ا اللّهمِيعإِنَّ ج اللّه 
 انجام ي كند، پس براي مي است كه بدان رويك جهتي هري براقَدِيرٌ ، و شَيءٍ كُلِّ علَى
 آورد، همانا خداونـد بـر       يد خداوند همه شما را م     يهركجا كه باش  . دي ها بشتاب  يخوب

  . توانا استيزيهر چ
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 ي هستند كه به هنگام عبادت خـود بـه آن رو مـ             ي جهت ي دارا ين و ملت  يروان هر د  يپ
 اسـت كـه در      ينيرا رو به قبله نمودن از قوان      يست، ز يكنند، و مهم رو به قبله كردن ن       

اما .  شوديگر منتقل مي دي به جهتي كند، و از جهتير مييزمان ها و حاالت مختلف تغ
ن اسـت نـشان     يـ ار مهم است فرمان بردن از خدا و تقرب بـه او اسـت، و ا               يآنچه بس 

خـرت  ا و آ  يان دن يت، كه هرگاه انسان بدان متصف نباشد به ز        يسعادت و منشور وال   
  .  استيقيحقدچار خواهد شد، اما هرگاه به آن متصف گردد سودمند 

عت ها بر آن اتفاق شده، و خداوند جهان         ين ها و شر   يي است كه درهمه آ    ين امر يو ا 
دسـتور دادن بـه     . ده و همه را بـه آن دسـتور داده اسـت           ي را به خاطر آن آفر     يهست

را شـتافتن   ي انجام آن است، ز     ها باالتر از دستور به     يعبادت وسبقت گرفتن در خوب    
ن نحـو را در بـردارد، و   ير، كامل كردن وانجام دادن آن به بهتر      ي خ ي كارها يبه سو 

شرو بـه  يـ ز پيـ امت ني ها بشتابد، در قي خوب يش از همه به سو    يا پ يهركس كه در دن   
  .  بهشت استيسو
ه ، و همـ » راتيـ خ« . شروان، مقامشان از همـه خلـق برتـر اسـت         يو پ » نيسابق« پس  

ده رساندن يل نماز و روزه و زكات و حج و عمره و جهاد و فا      يفرائض و نوافل از قب    
  .  شوديگران و  به خود را شامل ميبه د
خته و  او ي برانگير و خوبي خي شتافتن به سوي كه انسان را برايزين چ ي تر يو قو 

م  اسـت كـه خداونـد بـر انجـا          ي كنـد پاداشـ    ينه سرزنده و با نشاط مـ      ين زم يرا در ا  
  .ر مترتب نموده استي خيكارها

د يهركجا كـه باشـ    » قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى اللّه إِنَّ جمِيعا اللّه بِكُم يأْتِ تَكُونُواْ ما أَينَ« 
پس شما را در    .  توانا است  يزي آورد، همانا خداوند بر هر چ      يخداوند همه شما را م    

 را طبق عملش سزا و جزا ي كننده ا كند و هر عمليامت با قدرت خود جمع م   يروز ق 
 يتا كسان» ينَ أَحسنُوا بِالحسنَي الَّذِيجزِينَ أَسئُوا بِما عمِلُوا و ي الَّذِيجزِيلِ« :  دهديم

 كرده انـد پـاداش   يكي كه ني اعمالشان برساند و به كسانيرا كه بد كرده اند به سزا 
 ي كـه دارا   يد هـر عملـ    يـ  آ يبـر مـ   » خَيـرَاتِ الْ فَاستَبِقُواْ« مه  يه كر ين آ ياز ا . ك دهد ين

د آن را انجام داد؛ مانند خواندن نماز در اول وقت ، و عجله كـردن                ي باشد با  يلتيفض
در گرفتن روزه، انجام دادن حج و عمـره، و پـرداختن زكـات و انجـام دادن عبـادات         

د جمع   را در خو   ياديد ز يبا و مف  يه مطالب ز  ين آ ي كه ا  يبه درست . مسنون و آداب آن   
  !نموده است
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  :149- 150 يه يآ
 اللّـه  ومـا  ربك مِن لَلْحقُّ وإِنَّه الْحرَامِ الْمسجِدِ شَطْرَ وجهك فَولِّ خَرَجت حيثُ ومِنْ

 مـسجدالحرام كـن و      ي رو بـه سـو     يرون شد ي ، و از هر جا كه ب       تَعملُونَ عما بِغَافِلٍ
 خبـر   يد بـ  يـ  كن يروردگار تو است و خدا از آنچه مـ        همانا آن حق است و از جانب پ       

  .ستين
 وجوهكُم فَولُّواْ كُنتُم ما وحيثُ الْحرَامِ الْمسجِدِ شَطْرَ وجهك فَولِّ خَرَجت حيثُ ومِنْ

كُونَ لِئَالَّ شَطْرَهلِلنَّاسِ ي كُملَي ةٌ عجواْ الَّذِينَ إِالَّ حلَم  واخْـشَونِي  تَخْـشَوهم  الَفَ مِنْهم ظَ
ألُتِمتِي ومنِع  كُملَـي ع  لَّكُـم لَع ونَ  وتَـدي رو بـه سـو     يرون آمـد  يـ ، و از هرجـا كـه ب       تَه 

 يد تـا مـردم بـر شـما حجتـ          يـ  آن كن  يد رو به سو   يمسجدالحرام كن و هرجا كه بود     
متم را بر شما د تا نع  يد و از من بترس    يمگر ستمگران كه از آنان نترس     . نداشته باشند 

  .ديت شويكامل گردانم، و تا هدا
 وجهـك  فَولِّ«  عموم است    ين برا يو ا . يرون شد يت و هركجا كه ب    ي در سفرها  يعني

سپس به طـور عمـوم امـت را         .  مسجدالحرام رو كن   يبه سو » الْحرَامِ الْمسجِدِ شَطْرَ
د رو يو هرجا كه بود» شَطْرَه جوهكُمو فَولُّواْ كُنتُم ما وحيثُ« : خطاب  نمود و فرمود

  . ديت الحرام كني بيبه سو
ن يد نمـود تـا كـوچكتر      يـ آن را تاك  » الم«و  » إنّ«با  » ربك مِن لَلْحقُّ وإِنَّه« : و فرمود   

ك امـر دلخـواه اسـت،    ي در آن نباشد و گمان برده نشود رو كردن به كعبه           يشبهه ا 
و » تَعملُـونَ  عمـا  بِغَافِـلٍ  اللّـه  ومـا « . د امتثال نموديك امر و دستور است و با     يبلكه  

 شـما اطـالع     يست، بلكه نسبت به همه حالـت هـا        ي خبر ن  يد ب ي كن يخداوند از آنچه م   
 اش همواره يز از نواهيد و با اطاعت از دستورها و پره    يت كن يدارد، پس ادب را رعا    

ست، بلكه شما را بـه طـور   ي خبر ن يبتان  يرا خداوند از كارها   يد، ز ي را مراقب بدان   يو
ر است و اگر عملتان ير باشد پاداش شما خيتان خيكامل مجازات خواهد كرد؛ اگر عمل

 ومـا « . افـت يد  ي بد خواه  ير است و اگر عملتان بد باشد جزا       يبد باشد پاداش شما خ    
ا بِغَافِلٍ اللّهملُونَ عمم تا زبان يروع نمودتان مشيرو كردن به كعبه مشرّفه را برا    » تَع

ت يـ امبر همچنان به ب  يچون اگر پ  . م  ين را نسبت به شما كوتاه كن      ياهل كتاب و مشرك   
 يشان ميرا اهل كتاب در كتاب هاي شد، زيه او اقامه مي كرد حجت عل  يالمقدس رو م  

 دانند، يز آنرا مين نيت الحرام است، و مشركيامبر بيدار پي و پايشگيابند كه قبله همي
چگونه : ندي گوي آنان شروع شده و مين قبله رو نكند بهانه هايبه ا) ص(حمد و اگر م
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 كه قبله يم و از فرزندان اوست، در صورتين ابراهي كند كه بر ديادعا م) ص(امبر يپ
ن اقامـه   ياو را ترك كرده است؟ پس با رو كردن به قبله حجت بر اهل كتاب و مشرك                

لَمواْ الَّذِينَ إِالَّ« . ديردامبر قطع گيشد وحجت و بهانه آنها بر پ  يبه جز كسان» مِنْهم ظَ
ش جـز   ي خـو  ي اثبـات ادعـا    ير منصفانه و ظالمانه استدالل كرده و برا       ياز آنها كه غ   

 ي بـرا  يپس راهـ  .  ندارند يچ سند ي خود، ه  ي نفسان ي از خواست ها و آرزوها     يرويپ
 كنند از وجاهت    يم كه آنان مطرح     ين شبهه ا  يهمچن. ستي ن ين افراد يقانع كردن چن  

 فَـالَ « : ن خداونـد فرمـود  يد به آن بهـا داد، بنـابرا       يست و نبا  ي برخوردار ن  يگاهيو جا 
مهيشان باطل است و باطـل خـوار و بـ     يد چون حجت ها   يپس، از آنها نترس   » تَخْشَو 

را حـق،  يـ  ارزش و خوارند، به خالف صاحب حـق، ز يز بيارزش است، و اهل باطل ن   
بـه  .  گـردد  يت در دل اهل آن مـ      يش خوف و خش   يدايه موجب پ   دارد ك  يقدرت و عزت  

ن جهت خداوند دستور داده است كه مومنان از او بترسند، ترس از خـدا اسـاس                يهم
ت دسـت بـر     ي و معـص   يچي است، پس هركس از خدا نترسد از سرپ        ير و بركت  يهر خ 

  .  كندي دارد و از دستورات  او اطاعت نمينم
 كعبه از طرف مسلمانان، فتنه و آشوب يالمقدس به سوت ير قبله از بييان تغيدر جر
 داد، و اهل كتاب، منافقان و مشركان به آن دامن زدند و در آن سخن ها ي رويبزرگ

ن خداونـد آن را بـه كامـل     يرامون آن مطرح كردند، بنـابرا     ي پ يگفتند و شبهات فراوان   
ن موضوع يات، بر اين آي در ايدات فراوانيان كرد و با بكار بردن تاكين صورت بيتر
  .د كرديتاك
 كعبه كنند ين است كه خداوند سه بار فرمان داد رو به سويدها اين تاكي از جمله ا- 1

  . بوديك بار كافينكه يبا ا
ا يـ  باشـد، و     يامبر اسـت و امـت در آن داخـل مـ           ي پ يا برا ي دستور و فرمان خدا      - 2

ژه امـر نمـود و      يـ ورت و امبر را بـه صـ     يه پ ين آ ياما در ا  . دستور به عموم امت است    
تمام امت را به استقبال » وجوهكُم فَولُّواْ« و در . رو به آن كن» وجهك فَولِّ« : فرمود

  .كعبه امر نمود
. راد كردند، رد نمـود ينه و عناد اي را كه اهل كيل باطلي خداوند همه بهانه ها و دال  - 3

  .ح آن گذشتيش تر توضي پو تمام شبهات مطرح شده را باطل كرد، همان طور كه
  .امبر به قبله آنان رو كندينكه پيوس كرد از اي او اهل كتاب را ما- 4
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امبر راستگو و بزرگـوار     ينكه فقط خبر دادنِ پ    يبا ا » ربك مِن لَلْحقُّ وإِنَّه« :  فرمود - 5
  . بوديكاف
ن يـ ن ا كه صحت و درسـت بـود  -  و او به امور پنهان آگاه است-  خداوند خبر داد - 6

 دادن را ين گـواه يـ  اي علـم و آگـاه  ي اهل كتاب ثابت است، اما آنهـا از رو        يكار برا 
  . كننديپنهان م

 بـزرگ بـود و لطـف  و    ي ما نعمتي كعبه براير جهت قبله به سوييو از آن جا كه تغ  
 اسـت و تمـام احكـام و         ين امـت همـواره رو بـه افزونـ         ي خداوند نسبت به ا    يمهربان

 از الطاف ي امت اسالمي برخورداري آنها مشروع كرده در راستاي را كه براينيقوان
لَيكُم نِعمتِي وألُتِم« : و بركات خداوند منان است، فرمود      و تا نعمـت خـودم را بـر    » ع

ق يـ ن خـدا از طر يـ  ديت به سـو ي  عبارت است از هدا    ينعمت اصل . شما كامل گردانم  
ر يـ گرش كـه غ   ي فراوان د  ينعمت ها امبر و  فرو فرستادن كتابش، سپس        يفرستادن پ 

امبرش را مبعوث   ي كه خداوند پ   يزمان.  گردانند ين اصل را كامل  م     يقابل شمارشند ا  
 را بـه او    ي فراوانـ  يك شد حاالت و نعمت هـا      يا نزد ي كه رحلتش از دن    يكرد تا هنگام  

 داد  يش را بر امت او نعمت     ي داد كه با آن، نعمت خو      ي داشت و به امت او نعمت      يارزان
نَكُم يـ وم أَكملـت لَكُـم دِ  يـ ال« :ه را بر او نازل فرمود      ين آ يد، و خداوند ا   ي كامل گردان  و

لَ  ع متأَتمتِ يوضِ  يكُم نِعمر دِ   ي و اإلِسـلَم لَكُم تـان كامـل   ينتـان را برا يامـروز د » نـاً يت
. دميتان پسندين براينمودن و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسالم را به عنوان د

 ي كه نمـ  يم ، فضل  ي كن يش م ي اش سپاس و ستا    يپس خداوند را بر فضل و بزرگوار      
م شـكر آن را بـه       ينكه بتـوان  يتوان آن را به حساب و شماره درآورد تا چه رسد به ا            

  .مي آوريجا
  
 »لَّكُم لَع ونَ وتَدپس خداوند متعال از . ديد و به آن عمل كنيباشد كه حق را بشناس»  تَه

ار ي آنهـا بـس    يت را بـرا   ي كه نسبت به بندگانش دارد اسباب هدا       ي و لطف  يسر مهربان 
ت آگاه نموده و اسباب     ي هدا يش گرفتن راهها  يسهل و آسان كرده، و آنها را به در پ         

 كه خداوند مخالفان يان فرموده است، به گونه اي آنان به طور كامل ب    يت را برا  يهدا
 يق حـق روشـن مـ      يـ ن طر يدازند، و از ا   زد تا در آن به مجادله بپر      ي انگ يحق را بر م   

 گردد، و باطل بودن باطل واضح گـشته،  يان مي نمايشود و نشانه ها و معجزات اله   
 خواست يو اگر باطل به مقابله با حق بر نم.  ندارديقتي شود كه باطل حقيو معلوم م
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م گفتـه  يرا از قـد يز. دي گردي مردم بطالن باطل مشخص نم ياري بس يچه بسا كه برا   
 يپس اگر شب نبود برتر.  شوديز با مخالف و ضدش شناخته ميه است كه هر چشد

 شـد، و  ينمـ درك » يوبخـ «  وجود نداشت ارزش ي شد، و اگر زتش   يروز دانست نم  
 شد، و اگر باطل نبود حق به صـورت ظـاهر،            يده نور دانسته نم   ي نبود فا  يكياگر تار 

  .ميي گويس من نعمت بزرگ سپايپس خداوند را بر ا.  گشتيآشكار نم
  :151- 152 يه يآ

لْنَا كَما سأَر والً فِيكُمسر نكُمتْلُو مي كُملَي اتِنَا عآي زَكِّيكُميو كُملِّم عيو ـةَ  الْكِتَابالْحِكْمو 
لِّمكُم عيـا  وم  ـونَ ، همانگونـه كـه پ        تَكُونُـواْ  لَـملَمانتـان  ي از خودتـان بـه م      يامبريـ تَع
و بـه شـما كتـاب و        . زه گرداند يات ما را بر شما بخواند و شما را پاك         يتا آ م  يفرستاد
  . آموزديد آن را به شما مي دانستي آموزد و آنچه كه نميحكمت م

اد يز شما را    يد تا من ن   ياد كن يتَكْفُرُون ، پس مرا      والَ لِي واشْكُرُواْ أَذْكُرْكُم فَاذْكُرُونِي
  .دي نكنياسپاسد و نيكنم و شكر مرا به جا آور

 ي را كه با رو كردن بـه كعبـه بـه شـما ارزانـ               يينعمت ها : د  ي فرما يخداوند متعال م  
 نبود يز نوظهوريم، چيگر نعمت ها آن را كامل گرداندي ديع و اعطايم و با شراينمود

م سـپس  يـ كه سابقه نداشته باشد، بلكه ما اصل و اساس همه نعمت ها را به شما داد   
ن است  ين نعمت ها ا   يپس بهتر . ميگر كامل نمود  ي د ينعمت ها شتن   دا يآن را با ارزان   

 كه نسب و يامبريم، پيتان فرستاديامبر بزرگوار را كه از خود شما است براين پيكه ا
و » آياتِنَا علَيكُم يتْلُو« . دي داني او را ميرخواهي و كمال و خي و امانت دارييراستگو

 ير از آن را در بـر مـ        يـ  و غ  ي قرآن يه ها ين، آ يو ا  كند   يات ما را بر شما تالوت م      يآ
 ي مـشخص مـ    يت را از گمراهـ    ي كه حق را از باطل، و هدا       ييه ها يامبر آ يپس پ . رديگ

گانه دانستن خداوند و يد و ي كه ابتدا شما را به توحييه هاي خواند؛ آيكنند بر شما م
مان به او و يجوب اامبر خدا و وي پيي كرد، سپس شما را بر راستگوييكمال او راهنما
ت ي نمود، تا هداييان كرد راهنماي بيبيامبر در رابطه با معاد و امور غيبه همه آنچه پ
 گرداند، و روح يو اخالقتان را پاك م» ويزَكِّيكُم« . دي را بدست آورينيقيكامل و علم 

ه و يكش آن از اخالق زشت، تزيبا، و پااليو روان شما را با بارآوردن آن بر اخالق ز
ا بـه اخـالص، و از       يـ د، و از ر   يهمچنانكه شما را از شرك  به توح       .  كند ي م يپاكساز

 ي، و از تكبر به تواضع، و از بداخالق        يانت به امانت دار   ي، و از خ   ييدروغ به راستگو  
جـاد صـله    يگر و ا  يكدي با   ي به دوست  ينه توز ي، و از قطع رابطه و ك      يبه خوش رفتار  
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لِّمكُم« . تقل نمود ه من يگر موارد تزك  يرحم و د   عيو قرآن را   يو كلمات و معان   » الْكِتَاب 
  . آموزديبه شما م

حكمت : ندي گويز مي نيو عده ا.  سنت استيگفته شده كه حكمت به معن» والْحِكْمةَ« 
گاه ي در جايزيافتن از آن، و قرار دادن هر چ  ي يعت و آگاه  ي شناخت اسرار شر   يعني

ن و مفسر يرا سنت، مبيم كتاب داخل است، زين سنت در تعلن آموختيبنابرا. مناسبش
  .قرآن است 

لِّمكُم«  عيا وم ونَ تَكُونُواْ لَملَمدي دانست ي آموزد كه نم   ي را م  ييزهايو به شما چ   » تَع .
 ي بردند؛ نه علمي به سر مي و آشكاريدر گمراه) ص(امبر يچون آنها قبل از بعثت پ

ه يافته اسـت در سـا     ين امت بدان دست     ي كه ا  يهر علم و عمل   پس  . يداشتند و نه عمل   
ن ين نعمـت هـا و بزرگتـر       يـ ن ا يبنـابرا . بدست آورده اسـت   ) ص(امبر  يبركت وجود پ  

  .  داردي مي هستند كه خداوند به بندگانش ارزانينعمات
: ن خداوند متعال فرموديبنابرا. فه بندگان به جا آوردن شكر خدا بر آن استيپس وظ

م و وعده داده ياد كني دستور داده است كه از او يخداوند تعال»  أَذْكُرْكُم رُونِيفَاذْكُ« 
ن اسـت كـه هـركس       يـ اد كردن او به ما بدهـد، و آن ا         ين پاداش را در برابر      يكه بهتر 

همانگونـه كـه خداونـد بـر زبـان          .  كنـد  ياد مـ  يـ ز او را    ياد كند، خداوند ن   يخداوند را   
ـ    ي نَفسِ ي نَفسِهِ ذَكَرتُه فِ   ي فِ يرَنِمن ذَكَ « : امبرش گفته است  يپ ـ  ي ومـن ذَكَرَنِ  مـألٍ   ي فِ

اد كند او را در نفس خود ي) دلش(هركس مرا در نفس خود » رٍ مِنُهمي مألٍ خَيذَكَرتُه فِ
 كنم، و ياد مي بهتر از آن ياد كند او را در جمعي ي كنم، و هركس مرا در جمعياد مي

جه و ثمره   يكه قلب و زبان به آن مشغول شود، و نت          است   يزين چ يذكر خداوند بهتر  
 اسـت،  يذكـر، اوج شـكرگذار  . اسـت ذكر خدا محبت و شـناخت او و پـاداش فـراوان     

ژه به آن فرمان داده است، سپس بعد از آن به طور عموم به شكر ين به طور ويبنابرا
 به شما داده ام  كهييو به پاس نعمت ها»  لِي واشْكُرُواْ« : د ي فرمايدستور داده و م
  . دي كه از شما دور ساخته ام شكر مرا به جا آورييو انواع رنج ها

  عبـارت از آن      يشكر قلب . قلب، زبان و اعضا   :  شود يق انجام م  يشكر خدا به سه طر    
ش ي آن است كه سـپاس و سـتا  يشكر زبان. دي خدا اعتراف نما   ياست كه به نعمت ها    

ق اعضا و جوارح آن است كـه منقـاد   ياز طرو شكر .  سازد يخداوند را بر زبان جار    
پـس شـكر   . ديز نماي فرموده است پرهين خداوند باشد و از آنچه كه از آنها نه    يفرام

. ست افـزوده شـود    ي كه ن  ي بماند و نعمت   ي كه وجود دارد باق    ي شود تا نعمت   يباعث م 
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د نعمـت خـود را      ياگر شكر كن  » دنَّكُميلَئِن شَكَرتُم لَأَزِ  « : خداوند متعال فرموده است     
ه يل علم ، تزكي از قبيني دينكه پس از ذكر نعمت هايعلت ا.  كنم يشتر مي شما بيبرا

سته، به شكر كردن دستور داده شده آن اسـت كـه            يق انجام اعمال شا   ياخالق، و توف  
ن يگـر نعمـت هـا از بـ    يرا احتمـال دارد د   يـ  نعمت هستند، ز   ي بزرگتر يني د ينعمت ها 

 كه به  فرا گرفتن يسته است كساني روند و شاين نمي از بيني ديبروند اما نعمت ها
ند تا از فـضل خـود بـر    يافته اند خداوند را شكر بگويق ي توفيعلم با انجام دادن عمل  

 يزنـد و مـردم بـه شـكرگذار    ي بپرهيد از خودپـسند يـ آنان با . د  يافزاين نعمت ها ب   يا
  .مشغول شوند

» وال تَكفُرُون« :  نمود و فرمود ي آن نهو از آن جا كه كفر ضد شكر است، خداوند از
 ييت هاي نعمت ها و انكار آنها و انجام ندادن مسئولينجا منظوراز كفر، ناسپاسيدر ا

و احتمال دارد كه .  داردي واجب مين نعمات آن را بر آدم    ي از ا  ياست كه برخوردار  
ن آن يبزرگتر است كه يادي انواع زين صورت كفر داراي آن عام باشد، پس در ايمعن

ن تـر را در  ييدن به خدا است، سپس انواع گناهان اعم از شرك و گناهان پا    يكفر ورز 
  .ردي گيبر م

  :153 يه يآ
 كـه   ي كسان يالصابِرِينَ  ،ا   مع اللّه إِنَّ والصالَةِ بِالصبرِ استَعِينُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
  .د كه خداوند با صبر كنندگان استيي بجوياري نماز  وييباياز شك! ديمان آورده ايا

 خود از صبر و نماز يوي و دنيني ديخداوند مومنان را فرمان داده است تا در كارها
 بازداشـتن نفـس و منـع كـردن آن از            يعنـ يصبر  » والصالَةِ بِالصبرِ« : ندي بجو ياري

صبر طاعت خدا تا آن :  پسندد، و صبر سه نوع استي است كه آن را نميانجام امور
 يرهايرا به جا آورد، و صبر از ارتكاب گنـاه تـا آن را تـرك  كنـد، و صـبر بـر تقـد                

 انجـام   يپس برا .  نگردانند ين و ناراض  ي كه او را خشمگ    يدردناك خداوند، به گونه ا    
با نباشد به آمـال و      ي كه صابر و شك    يد از صبر كمك گرفت، و كس      ي با يدادن هركار 

 را كه مشقّات و زحمـات       ي تواند طاعات و عبادات    يژه نم يد، به و   رس يش نم يآرزوها
 ين عبـادات  يرا انجـام چنـ    ي انجام دهد، ز   ي متماد ي دارند در طول سالها    ي در پ  ياديز

پـس  . د اسـت  ي هـا و شـدا     يمستلّزم صبر و تحمل فراوان و استقامت در برابر سـخت          
 ياب مـ  يـ موفـق و كام    بر انجام عبادات صبر كرد و برآن مواظبت نمود           يهرگاه آدم 
ن ترك گناه و ي شود و همچنيابد و محروم مي ي نمين صورت سودير ايشود، در غ
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ه ي دارد، جز در ساياديش زيزه و گراي نسبت به انجام آن انگيت كه نفس آدم  يمعص
. ستيت خدا ممكن ني جلب رضاي در راستاي قلبيصبر فراوان، و كنترل كشمكش ها

 يبه درست .  را از شرّ نفس در امان دارد       يواست تا آدم  د از خداوند خ   ينكه با يضمن ا 
 ي سخت و طاقت فرسا كه بر آدميبت هاين بال و مصيهمچن.  شوديكه بدان دچار م

 گردانند و به يف مي را ضعي و روحي جسميروهايابند، ني شوند اگر ادامه يوارد م
.  دهـد  ير م  را س  ير اله ي از تقد  يتياد نارضا ي ضعف روح و جسم، انسان فر      يمقتضا

 آفات بر يه ي كمك بطلبد، كليد و به خدا پناه ببرد و از وي صبر نماياما چنانچه آدم
  . شونديطرف م

بـه  . ستي ن ي از آن مستغن   يچ حالت ياز دارد و در ه    يپس معلوم شد كه بنده به صبر ن       
بـا  » الصابِرِينَ مع« ن جهت خداوند به صبر دستور داده و خبر داده است كه او              يهم

ل به مـنش و اخـالق و        يق خداوند صبر تبد   ي كمك و توف   ي است كه به واسطه      يكسان
 از ي شود وهر مشكلي سهل ميپس با صبر، و هركار بزرگ. سرشت آنها شده است 

 ياريـ  محبـت و     ي است كـه مقتـض     ي خاص ي خداوند همراه  يو همراه .  رود يان م يم
.  صـابران اسـت  ي برايرگلت بزين فضيو ا.  باشدي او به بنده اش م يكيكردن و نزد  
لت و ين فـض  ي خداونـد نباشـد همـ      ي جـز همراهـ    يلتي صبركنندگان فـض   يپس اگر برا  

همان طـور   .  علم و قدرت است    ي عام، همراه  يو اما همراه  . شرافت آنها را بس است    
و او با شما اسـت هـر كجـا كـه            » نَ ما كُنتُم  يوهو معكُم أَ  « : كه خداوند فرموده است   

  . همه مردم استين برايلم و قدرت او همراه شما است و ا عيعني. د يباش
ن يند، چون نماز ست ون دي بجويارين از نماز يو خداوند دستور داده است كه مومن

پس هرگاه نمـاز بـه صـورت    . ن بنده و پروردگار است    يو نور مومنان و پل ارتباط ب      
نمـاز اسـت    ت گـردد و از حـضور قلـب كـه مغـز              يكامل ادا شود و مسنونات آن رعا      

رفته خواهد شد، و هرگاه بنده وارد آن     ي نزد خداوند پذ   ين نماز يبرخوردار باشد، چن  
 كند وارد بارگاه پروردگارش شده است، و در مقابل پروردگـارش       يشود احساس م  

 دهـد بـا     يد و انجام م   ي گو يستد و همه آنچه را م     ي ا ي خادم و مودب م    يچون بنده ا  
 يش و مناجات پروردگارش ميايهد، و غرق در ن ديد و انجام مي گويحضور ذهن م 

را نمـاز،   يـ ن و همه امور است، ز     ياور و مع  ين  ي بزرگتر ين نماز يبدون شك چن  . شود
 ين حضور قلـب در نمـاز باعـث مـ          يهمچن.  دارد ي و منكرات باز م    ي را از زشت   يآدم

ر و د كه او را به اطاعت از دستورات پروردگـا         ياي در بنده بوجود ب    يزه ا يشود تا انگ  
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 است كه خداونـد بـه مـا         ين همان نماز  يا.  كرده است فرا بخواند    يز از آنچه نه   يپره
  .ميي بجوياري از آن يدستور داده كه در انجام هركار

  :154 يه يآ
 را كه ي، و كسانتَشْعرُون الَّ ولَكِن أَحياء بلْ أَموات اللّهِ سبيلِ فِي يقْتَلُ لِمنْ تَقُولُواْ والَ

  .دي داني شما نميبلكه آنان زنده اند ول. دي شوند مرده نخوانياه خدا كشته مدر ر
 را ذكر يان كرد، نمونه اي جستن از صبر را در همه حاالت بياريبعد از آنكه خداوند 

جهـاد  . د و آن جهـاد در راه خداسـت  يـ  طلبياريـ د در انجام آن از صـبر  ينمود كه با  
 اسـت، و    يسـت، چـون جهـاد كـار دشـوار         ن آن ا  يدشـوارتر  و   ين عبادت بـدن   يبهتر
 كـه   ي شـود؛ امـر    ي مـ  ي اوقات منجر به كـشته شـدن او دسـت رفـتن زنـدگ              ياريبس
ذ آن بدان ي از لذايان و دوستداران آن فقط به خاطر زنده ماندن و برخوردارياگرايدن

زنده « ن اصل ين است كه از اي و تالش آنان بر اين خاطر تمام سعيبه هم. عالقمندند
  .د، دور گردانندي كنند و هرآنچه را كه به آن ضرر وارد نماي پاسدار»ماندن

 واالتـر و    ي را جز بـه خـاطر محبـوب        يز دوست داشتن  يو معلوم است كه فرد عاقل چ      
ن خداوند خبر داده است هركس در راه او بجنگـد و       ي كند، بنابرا  يبزرگوارتر ترك نم  

گـر،  ي ديد، نه بـه خـاطر اهـداف   روز گردين او پيكشته شود تا حكم ا و اجرا شود و د     
 را از دست نداده است بلكه يبا و دوست داشتني زي اگر كشته شود، زندگين كسيچن

اء يـ أَح« . افته اسـت  يد دست   ي بر ي از آنچه شما گمان م     ي بزرگتر و كاملتر   يبه زندگ 
لحقُوا ينَ لَم   يبشِرُونَ بِالَّذ ستَينَ بِما ءاتَئُهم اللَّه مِّن فَضلِهِ و      يرزقُونَ ، فَرحِ  يعِند ربهِم   

لَ      ع أَنَ اللَه لَا      يبِهِم مِن خَلفِهِم أَالَّ خَوففَضلِ ومِن  يضيهِم وأَجرَ المو ش يآنـان پـ   » نَيع
 شـوند و بـه آنچـه خداونـد از فـضل             ي داده مـ   يپروردگارشان زنده هـستند و روز     

وسـته انـد    يآنهـا نپ   كه هنوز بـه      يبه كسان . ش به آنها داده است شادمان هستند      يخو
بـه نعمـت و   .  شـوند    ين نمـ  يست و  انـدوهگ    ي بر آنها ن   يچ ترس ي دهند كه ه   يمژده م 

  . كنديع نمي گمان خداوند پاداش مومنان را ضاي دهند و بيفضل خداوند مژده م
 ي متعال و بهره مند   ي خدا يكين وجود دارد كه نزد    ي بزرگتر از ا   يچ  زندگ  يا ه يپس آ 

 آنهاست، ي جسمين روزيو ا! ذ را به همراه دارد؟ي لذي هايدني ها و نوشياز خوردن
ن رفتن هـر نـوع تـرس و انـدوه           ي، و از ب   ي و شادمان  ي آنها خوشحال  ي روح يو روز 
ا يـ  دني  برزخ است كه از زنـدگ       ين زندگ ين وجود دارد؟ و ا    ي باالتر ا  يا زندگ يآ. است

 ي پرندگان سـبز   دان در شكم  يخبر داده است كه ارواح شه     ) ص(امبر  يپ. كاملتر است 
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 ي خورند و بـه سـو  ي بهشت ميوه هاي شوند و مي بهشت م  يهستند كه وارد نهرها   
ن مـشوق و    يه بزرگتـر  يـ ن آ يـ  كشند ا  يزان شده اند، پر م    ي كه به عرض آو    ييچراغها

  .  جهاد در راه خدا و صبر كردن بر آن است يمحرّك برا
 ماندند يد، از جهاد باز نم دانستنيپس اگر بندگان پاداش كشته شدن در راه خدا را م

ده را  يـ ق اراده هـا را سـست نمـوده و انـسان خواب            ين حقا ين به ا  يقياما نداشتن علمِ    
 يمت ها را از دسـت آدمـ  ي بزرگ و غنيشتر در خواب غفلت فرو برده و پاداش ها     يب
  .ردي گيم

ـ  يإِنَّ اهللاَ اشـتَرَ   « : ن نباشـد حـال آنكـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت                ي چرا چن  نَ  مِ
لَهم بِأَنَ لَهم الجنَّةَ       يالمومِن أَموم وهنَ فِ ينَ أَنفُسـب  يقَتِلويل اهللاِ فَ  ي س  قتَلُـونَ   يقَتُلـونَ و «

.  دهديده است و در مقابل به آنان بهشت ميخداوند از مومنان جان و مالشان را خر
  .  شوندي كشند و كشته مي جنگند پس مي كه در راه خدا ميهمان كسان

 در راه خدا يگري را پس از ديكيد  به خدا اگر انسان هزار جان داشته باشد و سوگن
دان پس از مشاهده پاداش ين شهيبنابرا. ن پاداش بزرگ، اندك استيبدهد در مقابل ا 
ا برگردانده شوند تـا     يدننكه به   ي كنند جز ا   ي آروز نم  يزي خوب او چ   يخداوند و جزا  

  . دوباره در راه او كشته شوند 
ن يـ  است بر وجود نعمت و عذاب در عالم بـرزخ ، همـان طـور كـه در ا           يليه دل يآن  يا

  . وارد شده استياديمورد نصوص ز
  :155- 157 يه يآ

نَّكُملُو لَنَب ءٍ ونَ بِشَيم وعِ الْخَوفالْجنَقْصٍ ونَ والِ مواألنفُسِ األَمـرَاتِ  والثَّمـشِّرِ  وبو 
 ي و جان  يان مال ي و ز  يل ترس و گرسنگ   ي از قب  ييزهاي را با چ   الصابِرِين، و البته شما   

  .م و مژده بده صابران رايي آزمايوه ها ميو كمبود م
لّهِ إِنَّا قَالُواْ مصِيبةٌ أَصابتْهم إِذَا الَّذِينَ لَيـهِ  وإِنَّـا لِ  كـه چـون     يراجِعـونَ ، آن كـسان      إِ
  »مي گردي او باز ميم و به سويستما از آن خدا ه« :ندي به آنها برسد گويبتيمص

أُولَـئِك هِملَي ع اتلَون صم هِمبةٌ رمحرو أُولَـئِكو مون، آنان درود و رحمت  هتَدهالْم
  .ت شوندگانيشان اند هدايخدا شامل حالشان است و ا

د و با  ي نما ي گرفتار م  يخداوند متعال خبر داده است كه حتما بندگانش را به مشكالت          
ن سـنت  يـ ا. با جدا شوديبا از شكيد تا راستگو از دروغگو، و ناشك   ي آزما ي م يبيمصا

مـان  ي اهل اي براي و راحتيرا اگر خوشيخداوند متعال در رابطه با بندگانش است، ز 
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ص داده نخواهـد  ي از هم تـشخ    ي و بد  يكيد ن يايش ن ي آنان پ  ي برا يابد و مشكل  يادامه  
ر يد تا اهل خ   ي نما ي اقتضا م  يو حكمت اله  .  خواهد آمد   به وجود  يشد و فساد و تباه    

ن ببرد يمان مومنان را از بينكه ايده مشكالت، نه  اين است فايا. از اهل شر جدا گردند
پس .  گردانديع نميمان مومنان را ضايرا پروردگار اينشان باز دارد، زيو آنها را از د
« ش خواهـد كـرد،     يدگانش را آزما   بن يه خبر داده است كه  به زود       ين آ يخداوند در ا  

، ي از گرسنگيو اندك» والْجوعِ« ل ترس از دشمناني از قبيزيبه چ» الْخَوف منَ بِشَيءٍ
مـشكالت و  .  شـوند يد هـالك مـ  ي كامل مبتال نما يا گرسنگ يرا اگر انها را به ترس       يز

» األَموالِ منَ صٍونَقْ« .  كند يش كرده اما او را هالك نم      يه و پاال  يا انسان را تصف   يبال
ل آفـت  يـ  شود از قبي است كه متوجه اموال مييه شامل تمام ضررهاين بخش از آ يا

 كه پادشاهان ستمگر و راهزنان بـا        يع شدن ، و اموال    ي، غرق شدن، ضا   ي آسمان يها
ــ  ــشار م ــتاننديزور و ف ــسِ« .  س ــدان و  » واألنفُ ــتان و فرزن ــت دادنِ دوس و از دس

.  شونديا دوستانش به ان مبتال مي ي كه آدميي هايماريانواع باران، و يشاوند و يخو
اهـان بـه    ي ها و گ   ين رفتن سبز  يو دانه ها، خرما و همه درختان، و از ب         » والثَّمرَاتِ« 

زهـا  ين چيـ ا. رهيل ملخ و غي از قبي آسمان يا به سبب آفت   ي يا آتش سوز  يعلت سرما   
ه از آن خبر داده است، و همان طور كه وندد، چون خداوند دانا و آگايد به وقوع بپيبا

ن مشكالت مردم بـه دو گـروه        يبه هنگام بروز ا   . وسته است ياو خبر داده، به وقوع پ     
 ينـد، و گروهـ    ي نما ي مـ  ي صـبر  ياد سر داده و ب    ي داد و فر   يگروه:  شوند يم م يتقس

بت گرفتـار شـده اسـت؛     ي كند به دو مص    ي م ي صبر ي كه ب  يكس.  كنند يشه م يصبر پ 
 يزيـ  از دسـت دادن چ     يگـر ي و محبـوب، و د     يز دوست داشتن  يست رفتن چ   از د  يكي

د، كه صبر اطاعت از دسـتور       ي آ ي ا ست كه با صبر به دست م        يبزرگتر، و آن پاداش   
 را كه با خود داشت، يمانيرا اي خسارتمند و محروم است، زين فرديپس چن. خداست
 سراسـر   يتيرضـا افته وصبر، شـكر و رضـا بـه قـضا را از دسـت داده و نا                 يناقص  

  .دي نمايمانش داللت مين بر شدت كمبود و نقص ايوجودش را در بر گرفته است، وا
صبر دهـد و    قِ  ي خداوند به او توف    ين مشكالت يش آمدن چن  ي كه به هنگام پ    يو اما كس  
د ي چشم اميزد و به پاداش خداونديت در سخن و رفتار بپرهي و عصبانيتياز نارضا

 كـه   يبتي رسـد از مـص     يبت به او م   يه به خاطر صبر بر مص      ك يببندد، و بداند پاداش   
بت ي بس بزرگ است، مصيبت در حق او نعمتيش آمده، بزرگتر است، مص  ي او پ  يبرا

دتر يـ  او مف  ي كه برا  يزيق به چ  ين طر ي، چرا كه از ا     بس بزرگ است   يدر حق او نعمت   
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 را بـه    يرا او از دستور خداوند اطاعت نمـوده و پـاداش و           يز. افته است ياست دست   
و » الـصابِرِينَ  وبـشِّرِ « : ن خداوند متعال  فرمـوده اسـت       يبنابرا.  دست آورده است    

 به آنها مژده بده كه مزدشان بدون حساب و كتاب       يعني. مژده بده صبر كنندگان را      
 هستند كه مژده و بخـشش       يپس صبر كنندگان كسان   .  شود يو به طور كامل داده م     

  .افته انديبزرگ را در
» مـصِيبةٌ    أَصـابتْهم  إِذَا الَّـذِينَ « : دي فرما يف نموده و م   يس خداوند آنها را توص    سپ

ا ي است كه قلب، جسم يزيبت بر آن چيمص.  به آنان برسديبتي كه هرگاه مصيكسان
  .ش تر ذكر شدندي هستند كه پييزهايهر دو را به درد آورد، و آن همان چ

لّهِ إِنَّا قَالُواْ«   يم و جان و ماليم، تحت امر و فرم ان او هستيما ملك خدائ: ندي گويم» لِ
د، يـ ازمايهرگاه خداوند ما را در جـان و مالمـان ب          پس  .  باشد ي م يم از آن و   يكه دار 

اسـت و از سـر لطـف و         » نيأرحـم الـراحم   « م بود، چرا كه او      ي خواه يصابر و راض  
ست كه بنده اعتقـاد    آن ا  يو نشانه كمال بندگ   .  كند يش تصرف م  يمحبت در ملك خو   

د به يد، پس باي آزمايا ميب و بالي را به مصايم و مهربان ويداشته باشد خداوند حك
 خواهد، هرچند ير و منفعت بنده اش را ميچرا كه او خ.  و شاكر بودي او راضيقضا

  . ديكه بنده آن را درك ننما
ده و مـا را    يسشان ر يامت در حضور ا   يم در روز ق   يو ما كه  بنده و مملوك خدا هست        

 چـشم   يم و به پـاداش اخـرو      يشه كن يپس اگر صبر پ   . بر اعمالمان پاداش خواهد داد    
م، جـز   ي كنـ  يو اگـر ناسپاسـ    . افتيم  يم، بدون شك اجر و پاداش وافر را خواه        يبدوز

ب خود را يد به هنگام مصاين بايبنابرا.  م آوردي بدست نخواهيزيخسران و ندامت چ
 يم تـا حـداقل از اجـر و ثـواب اخـرو     يقامت داشته باشم و صبر واستيبه خدا بسپار  
  .ميمحروم نمان

 » هستند، » صبر« صفت ي كه داراييآنها» أُولَـئِك»هِملَي َ  اتلَون صم هِمبياز سو» ر 
از جمله رحمت خداوند . افتيم خواهند   ي عظ يو رحمت » ورحمةٌ« خدا پاداش و درود،     

« . افتنـد يق صبر داد و با صبر، پـاداش كامـل را در          يان توف ن است كه به آن    يبر آنها ا  
أُولَـئِكو مونَ هتَدهن يقـ يافتگانند، چـرا كـه حـق را شـناختند و بـه              ينها راه   يو ا » الْم

ن دانش عمل نمودند ي گردند، و به اي او بر ميدانستند كه از آنِ خدا هستند و به سو
  .شه كردنديو صبر پ
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.   مانـد  يمحروم م » صابران« د كه هركس صبر نكند از پاداش        يا نم يه داللت م  ين آ يا
 يان گرفتار مي و زيبا از جانب خداوند مذمت شده و به سزا و گمراه  ين ناشك يبنابرا
ز اسـت رنـج و       يو چقـدر نـاچ    ! ن دو گـروه   ين ا يان است تفاوت ب   يپس چقدر ز  . شود  
  !انيبايو چقدر فراوان است رنج و زحمت ناشك!  صابرانيخستگ

 سازد، تا به هنگام بروز ي با مشكالت آماده ميياروي رويه انسان ها را براين دو آيا
ان آمـده  ي سخن به ميه ها از اسلحه ا    ين آ يو در ا  . مات، تحمل آن آسان باشد      ينامال

ه آنچه انسان ين آيو در ا. ب رفت، و آن صبر استيد با آن به جنگ مصا    ياست كه با  
ش و امتحان ين آزمايا. است» صابران«ان پاداش يد، بي نمايرا بر صبر كردن كمك م

 يرييـ  سـنت خداونـد تغ     يز وجود داشته و بـرا     ي، سنت خداوند است كه در گذشته ن       
  .ان شده استيه ها انواع مشكالت بين آينكه در ايكما ا. نخواهند بود

  :158 يه يآ
لَيهِ جنَاح فَالَ اعتَمرَ أَوِ لْبيتا حج فَمنْ اللّهِ شَعĤئِرِ مِن والْمرْوةَ الصفَا إِنَّ أَن ع فطَّوي 

لِيم ، ب شَاكِرٌ اللّه فَإِنَّ خَيرًا تَطَوع ومن بِهِما خدا ي گمان صفا و مروه از نشانه هايع 
 نخواهـد بـود كـه آن دو را      يا عمره بگذارد بـر او گنـاه       يهستند، پس هركس كه حج      
 را به دلخواه و مخلصانه انجام دهد پس همانا خداوند يعتطواف كند، و هركس كه طا

  .سپاس گذار و آگاه است
 شَـعĤئِرِ  مِـن « .  دهد صفا و مروه كه دو كوه معـروف هـستند    يخداوند متعال خبر م   

ن اماكن، خدا ي باشند كه بندگان با حضور در اين خدا مي آشكار دياز نشانه ها» اللّهِ
ماكن پرستش خدا هستند، و خدا دستور داده است كـه           ن دو محل، ا   يا.  پرستند يرا م 
و »  القُلـوب يعظِم شَعئِرَ اللّه فَإِنَّهـا مِـن تَقـو        يومن  « :  داشته شود  ي گرام ير و يشعا

  . دلهاستيزگاريم كند همانا آن از پرهي خدا را تعظيهركس نشانه ها
 خدا هستند و يهاند كه صفا و مروه از نشانه ي نمايپس مجموع هر دو نص داللت م

 يزگاريو تقوا و پره.  دلهاستيزگاري خداوند از پرهيم و بزرگداشت نشانه هايتعظ
ن صفا و مروه در حج و       ي ب يد كه سع  ي نما ين داللت م  يو ا .  واجب است  يبر هر مكلف  

 و عملكـرد    يث نبـو  يـ ن باورنـد و احاد    يـ عمره فرض است، همانطور كه جمهور بـر ا        
ـ   « : امبر فرمـوده اسـت    يپ. دي نما يبر آن داللت م   ) ص(امبر  يپ »  منَاسِـكَكُم  يخُـذوا عنِّ

  .ديريمناسك خود را از من فرا گ
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لَيهِ جنَاح فَالَ اعتَمرَ أَوِ الْبيت حج فَمنْ«  أَن ع فطَّوا ياسـت كـه     ين دفع توهم  يا» بِهِم 
ردند، چون  كين صفا و مروه خودداري بين دچار آن شدند و از سعي از مسلميبعض

نكـه  ي شدند، خداوند به خاطر ا   يت در صفا و مروه بت ها پرستش م        يدر دوران جاهل  
  . نداردين صفا و مروه اشكالي بيسع« : د، فرمودين  توهم را دفع نمايا

ن داللـت   يـ  پردازد در ا   ي كه به حج و عمره م      ي كس يبرا» گناه نبودن « د كردن   يو مق 
به خالف . ا عمره همراه باشدينكه با حج يگر است، ميعبادت ن» يسع« كند كه تنها يم

طواف كردن خانه كعبه كه با حج و عمره مشروع اسـت، و بـدون حـج و عمـره هـم                      
از مناسك  »  جمرات يرم« و  » وقوف در عرفه و مزدلفه    «و  » يسع« اما  . عبادت است 

ت نـشود، بـدعت   يـ حـج تبع ن كارهـا از اركـان و اعمـال    يـ و اگر در انجام ا . حج است 
 كه بنـده، خداونـد را بـا         ينوع: ن دو نوع است   يچون بدعت در د   .  گردند يب م محسو
 يد كه خداوند آن عبادت را اصال مـشروع نكـرده اسـت، و نـوع    ي پرستش نما  يعبادت

 مشروع نموده است و بنـده  ي خاصيهايژگي را با ويگر آن است كه خداوند عبادت     يد
....  و ي عرفه و مزدلفه و رمو وقوف در. آن را برخالف آن صفت و حالت انجام دهد

  . ن نوع است يام حج، از اير ايدر غ
ل ياز قب» خَيرًا« .  خدا انجام دهدي را مخلصانه برايو هركس كه عبادت» تَطَوع ومن« 

َّـه يفَهو خَ« گر عبادات، يحج و عمره و طواف  نماز و روزه  و د           ين داللـت مـ  يـ ا» رُ لَ
شتر خواهـد   ير و كمالش ب   يشتر انجام دهد خ   يعت خدا را ب   د كه هر اندازه بنده طا     ينما

  .مانش باالتر خواهد رفتياد شدن ايبود و مقامش نزد خداوند به خاطر ز
 را ييانگر آن است كه هركس بدعت هايب» ريخ« د نمودنِ انجام دادن عبادت به يو مق

 ي نم  به دست  ي جز خستگ  يزيامبرش مشروع نكرده است، انجام دهد، چ      يكه خدا و پ   
 ين كـار  ي نخواهد داشت، بلكه اگر بدانـد كـه چنـ          ي در پ  ي و ي برا يريچ خ يآورد و ه  
  . او شر خواهد بوديست و به عمد آن را انجام دهد، برايمشروع ن

از » شـكور «و  » شـاكر «. همانا خداونـد شـكرگذار و داناسـت       » علِيم شَاكِرٌ اللّه فَإِنَّ« 
رد ي پـذ ين عمل را از بندگانش مي كوچكتر كهي خداوند متعال هستند، خداوند  ينامها

  .  دهديو در برابر آن به آنها پاداش بزرگ م
د يـ ش و تمج  ين كار ستا  ي كه هرگاه بنده دستورات او را اجرا نموده و  بر ا            يخداوند

 بخشد و در هه حاالتش يرو و نشاط مي كند و به جسمش ن     يجاد م ي كند، قلبش  ا    يم
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 دهـد، سـپس در   يق مـ يشتر توفيش بياو در كارها كند و  به  ي عطا م  يبركت و فزون  
  . كاهنديزها از پاداش او نمين چيابد و اي يطور كامل منده پاداش خود را به يآ

 را بـه  يزيـ ن اسـت كـه  هـركس چ   يـ  خداوند از بنده ايو از جمله شكر و سپاسگذار 
ك يـ  دهـد، و هـركس   ي مـ ي بهتريزيخاطر خدا ترك  كند، خداوند در عوض به او چ         

و هركس به اندازه .  شوديك ميك ذراع به او  نزديك شود خداوند يبه خدا نزدوجب 
و هركس .  شوديك ميك شود خداوند به اندازه دو ذراع به او نزديك ذراع به او نزدي

و هركس با . د ي آيش دوان دوان مي راه برود، او به سوي خدا  با حالت عاديبه سو
نكـه خداونـد شـاكر و    يو بـا ا .  دهديابر سود من برياو معامله كند خداوند به او چند  

 اش مـستحق  يزگاريمان و پرهيت و اي براساس ني داند چه كس  يسپاسگذار است، م  
 يع نمـ ي بندگان دانا است، پس اعمال آنهـا را ضـا     يپاداش كامل است، و او به كارها      
 پـاداش  اتشان و كاملتر از آنچه كه انجام داده اند،    يكند ، بلكه اعمالشان را برحسب ن      

  . دهديم
  :159- 162 يه يآ

لْنَا ما يكْتُمونَ الَّذِينَ إِنَّ  الْكِتَـابِ  فِـي  لِلنَّـاسِ  بينَّـاه  ما بعدِ مِن والْهدى الْبينَاتِ مِنَ أَنزَ
أُولَـئِك منُهلعي اللّه منُهلْع يرايتيل روشن، و هداي كه دالي گمان كساني، ب اللَّاعِنُونَ و  

ان ي مردم ب  ي كنند، بعد از آن كه آن را در كتاب برا          يم پنهان م  يكه ما فرو فرستاده ا    
 . كنندين ميشان را نفرين كنندگان ايم ، خداوند و نفرينموده ا

لَـئِك وبينُواْ وأَصلَحواْ تَابواْ الَّذِينَ إِالَّ فَأُو أَتُوب  هِملَـي أَنَـا  عو  ابالتَّـو    مگـر   الـرَّحِيم، 
ان كننـد، پـس     يب) قت را يحق(بپردازند و   ) شتنيخو( كه توبه  كنند و به اصالح         يكسان
  .ر و مهربان هستميار توبه پذيرم و من بسي پذيشان را ميتوبه ا

لَيهِم أُولَئِك كُفَّار وهم وماتُوا كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ نَةُ عآلئِكَةِ اللّهِ لَعالْمالنَّاسِ وعِين ،  ومأَج
دند و در حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام        ي كه كفر ورز   ي گمان كسان  يب

  .شان باديمردم برا
 ي مـ  ين جاودانه باق  يينظَرُونَ، در آن نفر    هم والَ الْعذَاب عنْهم يخَفَّف الَ فِيها خَالِدِينَ

  . شودي داده ميهلت گردد و نه به آنان ميمانند؛ نه عذابِ آنها سبك م
و صفات  ) ص(امبر  ينكه آنان شان و منزلت پ     يات گرچه در مورد اهل كتاب و ا       ين آ يا

او را كه در كتابشان آمده بود پنهان كردند، نازل شده است، اما حكم آن شـامل هـر     
ات يـ را خداوند آيد، زي شود كه آنچه را خداوند نازل نموده است، كتمان نما   ي م يكس
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ن ببرد يات او را از بي كند كه آ   ي تالش م  ين كس ي دارد، اما چن   يان م ي مردم ب  يرا برا 
  .ن كندي كه چني كسي است برايد سختيد و تهدين وعيو آن را پنهان كند، پس ا

قـت انـد،   يانگر حق و حقي واضح و آشكار خدا را كه ب   ي نشانه ها  يعني» الْبينَاتِ مِنَ« 
  . ديكتمان نما

» ميصراط المـستق  « توان   يله آن م  ي كه به وس   يعلم و شناخت   يعنيت  يهدا» والْهدى« 
همانــا . ص داديان تــشخيــان را از راه دوزخيدا كــرد، و در پرتــو آن راه بهــشتيــرا پ

اد بدهند و يمان گرفته كه آنچه را به آنان آموخته است به مردم يخداوند از اهل علم پ
  .  كرده و آن را كتمان نكنندحي مردم تشريند، كتاب خدا را براين نمايي آنان تبيبرا

فتن يفـر « و  » كتمـان مـا انـزل اهللا      « كند و به دو آفـت       مان را نقض    ين پ يپس هركس ا  
لْعنُهم« مبتال شود،   » بندگان خدا  يش طرد يخداوند آنان را از ساحتِ مقدس خو » اهللا و

لْعنُهم« . دي نماينموده و از رحمت خود محروم م يتمام لعنت كنندگان و»  اللَّاعِنُونَ و 
 كننـد،   يق، پس همه مخلوقات آنان را لعنت م       ي تمام خال  يعني.  كنند   ين م يآنها را نفر  

 كشاندند و در آن ين خدا را به فساد و تباهيله گر بودند و ديچرا كه آنان  مكّار و ح
 آنان از جنس كردارشان بود،      ين خاطر سزا  يبه هم . ل به وجود آوردند   ير و تبد  ييتغ

 آنان مردم را از رحمت خدا دور ساختند خدا هم آنها را از رحمت خود دور                 و چون 
اد بدهد، خداوند و فرشتگان ي را به مردم يكير و ني كه خيگر، كسي دياز سو. ساخت
ر ي در مـس   ي فرستند، چرا كه و    ي درود م  ياها بر و  يانوسها و در  ي اق يهاي ماه يو حت 

ك يبرداشته و مردمان را به خدا نزد      ن آنان گام    يمصلحت و منفعت مردم و اصالح د      
ات خدا را كتمان كند ، در واقع با امر و فرمان خدا عناد و   ي كه آ  ياما كس . كرده است 

 و ي كند، اما او آن را مخفيان م ي مردم ب  يات خود را برا   يرا خداوند آ  يتضاد دارد، ز  
 قـرار  ديـ ن مورد تهدين چنيار به جا است كه ا   ي بس ين  كس  يپس چن .  دارد يمستور م 

  .رديگ
مان شده و از آن ي كه انجام داده اند پشي كه از گناهانيبه جز كسان» تَابواْ الَّذِينَ إِالَّ« 

« . م گرفتــه انــد كــه دوبــاره آن را تكــرار كننــد يده و بازگــشته و تــصميدســت كــش
پس تنها ترك كـردن كـار زشـت         . و اعمال فاسد خود را اصالح كرده اند       » وأَصلَحواْ

  .كو انجام نشودي كه عمل نيت مادامسي نيكاف
 يدن از پنهان كار   يات خدا را پنهان كرده است تنها دست كش        ي كه آ  ي كس يز برا يو ن 
ن يان دارد، و خداونـد توبـه چنـ   يد آنچه را كه پنهان كرده است ب يست بلكه با  ي ن يكاف
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هم شه باز است و هركس كه اسباب توبه را فرايرا باب توبه هميرد، زي پذي را ميفرد
پس چنانچـه بنـدگانش     . ري توبه پذ  يعني» التَّواب« .ردي پذ يكند خداوند  توبه اش را م      

ش يو خداوند همراه بـا احـسان و نعمـت هـا           .  كند يتوبه كنند، گناهان آنان را عفو م      
 او بـاز گـردد، خداونـد متعـال     يپس چنانچه بنده بـه سـو    .  گردد ي بنده باز م   يبسو

  . خواهد داشتيرزان ايش را به ويدوباره نعمت ها
 »ز را فرا يرحمت خدا همه چ.  و رحمت  فراوان دارد   ي كه مهربان  ي كس يعني» الرَّحِيم

ق داده ين است كه بندگان را به توبه و بازگشتن توفياز جمله رحمت او ا. گرفته است
 گردند، سپس بر آنها رحم نمـوده و بـا لطـف و احـسان                يو آنها توبه كرده و باز م      

  .ن است حكم توبه كننده از گناهيا. ردي پذيآنها را مش توبه يخو
ش ي خـدا  يده و تا زمان مرگ به كفرش ادامـه داده و بـه سـو              ي كه كفر ورز   ياما كس 

لَيهِم« بازنگشته و توبه نكرده است،  نَةُ عالنَّاسِ اللّهِ لَعآلئِكَةِ والْمعِينَ وملعنت خدا » أَج
ل بـه صـفت و      يهد بود، چون از آنجا كه كفـر تبـد         و مالئكه و همه مردم بر آنان خوا       

 گردد  يل به صفت ثابت آنها م     يز تبد يحالت ثابت آنها گشته است ملعون واقع شدن ن        
ش است و هرگاه علت     ي شود، چون حكم همراه و مالزم علت خو        يو از  آنان دور نم     

ز يـ ز خواهد بود، وهرگاه علت وجود نداشته باشـد حكـم ن           يوجود داشته باشد حكم ن    
  .وجود نخواهد داشت

شه خواهنـد   يـ  هم يگرند بـرا  يكدي كه الزم و ملزوم      يا عذاب يدر لعنت   » فِيها خَالِدِينَ« 
 شود، چون وقت مهلت دادن يشان مهلت داده نميو بد» الْعذَاب عنْهم يخَفَّف الَ« . بود

تـذار   نمانده است كـه بـه آن اع        ي آنان باق  ي برا ياست، گذشته است، پس عذر    يكه دن 
  .نديجو

  :163 يه يا
كُملَـه إِ و لَه لَه الَّ واحِد إِ گانـه ا سـت     ي يالرَّحِيم، و معبود شما معبود     الرَّحمنُ هو إِالَّ إِ

  . جز او وجود ندارد، بخشنده و مهربان استيمعبود به حق
  ِإلَـه « كـه خداونـد     - ندگان است ين گو ي و  او راستگوتر    – دهد   يخداوند متعال خبر م   

احِدك و يگانـه اسـت، پـس او شـر    يكتا و يش يدر ذات و اسماء و صفات و كارها     »  و
 يپـس وقتـ  .  وجـود نـدارد  يننده و مدبر  ي نداشته، و جز او آفر     يريل و نظ  يهمتا و مث  
ن است سزاوار است كه معبـود قـرار داده شـده و بـا انـواع عبـادت هـا                     يخداوند چن 

« چـون او  . ك گرفتـه نـشود   ياو شـر  ش بـا    يده ها ي از آفر  يزيچ چ يپرستش شود و ه   
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 به اندازه يچ كسي هي آن چنان رحمت فراوان است كه مهربانيدارا» الرَّحِيم الرَّحمنُ
 از آن   يز را فرا گرفتـه و هـر موجـود زنـده ا            يست و رحمت او همه چ     ي او ن  يمهربان

  .برخوردار است
و آنهـا را از     ده ها را بـه وجـود آورده اسـت           يش همه آفر  يپس خداوند با رحمت خو    

ز يو ن.  را از آنها دور كرده استيانواع كماالت  برخوردار نموده، و هر رنج و كاست      
ش بـه بنـدگانش     يرحمت خداوند باعث شده است كه پروردگـار صـفات و نعمـت هـا              

له فرسـتادن  ياز دارند بوسـ ي آنها را كه به آن نيوي و دنينيبشناساند و همه منافع د    
 كه ي معلوم شد هر نعمتيپس وقت. ديان نماي آنها بياب براامبران و نازل كردن كت يپ

 ي نمـ  يده ا يـ  فا يگـر يده هـا بـه د     يـ ك از آفر  يچ  يبندگان دارند از جانب خداست، و ه      
 است، و تنها او يابد كه فقط خداوند سزاوار هر نوع عبادت و پرستشي يرساند، در م

دوار بود و يد به او اميقط باد، و فيد از او ترس يرد، و تنها با   يد مورد محبت قرار گ    يبا
  .  او انجام داديگر عبادات را فقط برايبر او توكل نمود، و د

 آن است كـه بنـده از عبـادت و پرسـتش خـدا         ين زشت ين ستم و زشت تر    يو بزرگتر 
 را بـا پروردگـار    ي خـاك  يده هـا  يـ  آورد و آفر   ي گرداند و پرسـتش بنـدگان رو       يرو

 ير مـ  ي خداونـد  تـدب     يرا كه امورش از سـو      يا مخلوق يك قرار دهد، و     يان شر يجهان
ز يـ  كـه بـر همـه چ       يننده توانا و قو   يشود و از همه جهات ناتوان است، همراه با آفر         

  . در برابر او سرخم كرده است پرستش كنديزيغالب است و هر چ
 و   يگـانگ يد بـر    يـ  خداوند متعـال و معبـود بـودن او و تاك           يگانگيانگر  يه ب ين آ يپس ا 
نكه وجود همه نعمت هـا و دور        يو ا . گر مخلوقات است  يت از د  يالوه ي و نف  يتويالوه

 ي اجماليليه دلين آيپس ا.  باشدي ها از آثار رحمت او ميشدن همه رنج ها  و كاست
  :دي  فرمايان كرده و مي و مشروح را بيليل تفصيسپس دال.  اويگانگياست بر 

  :164 يه يآ
 الْبحرِ فِي تَجرِي الَّتِي والْفُلْكِ والنَّهارِ اللَّيلِ واخْتِالَفِ واألَرضِ السماواتِ خَلْقِ فِي إِنَّ
 وبـثَّ  موتِهـا  بعـد  األرض بِهِ فَأَحيا ماء مِن السماء مِنَ اللّه أَنزَلَ وما النَّاس ينفَع بِما
 آليـاتٍ  واألَرضِ الـسماء  بـينَ  الْمسخِّرِ بِوالسحا الرِّياحِ وتَصرِيفِ دآبةٍ كُلِّ مِن فِيها
گر آمدن شب و روز     يكدي ين و در پ   ينش آسمانها و زم   ييعقِلُونَ ، همانا در آفر     لِّقَومٍ

 كـه خداونـد از      ي مردم در حركت اند، و آبـ       ي بهره ور  يا برا ي كه در در   ييهايو كشت 
ن هـر   يند گردانده، و در زمـ     ن را پس از مرگش ز     ي فرستد و با آن زم     يآسمان فرو م  
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ن نشانه  ين آسمان و زم   ي را پخش نموده، و در گردش بادها و ابر مسخّر ب           يجنبده ا 
  .شندي اندي كه مي قومي است براييها
 يده هاين آفري دهد كه در ايخداوند متعال خبر م» واألَرضِ السماواتِ خَلْقِ فِي إِنَّ« 

ت و ي خداوند و الوهيگانگي دال بر يينشانه ها يعني.  استي فراوان يبزرگ نشانه ها  
 ي كسانيبرا» يعقِلُونَ لِّقَومٍ« ن نشانه ها ياما ا. ر صفاتشي و رحمت و ساييفرمانروا

  .ندي نمايده ها استفاده مي تفكر در آفريهستند كه عقل دارند و از عقل خود برا
ه ها يد از آيشته است با داي كه خداوند بر او ارزانيشه و  عقلي برحسب انديپس آدم

« پس در .  كنديرش حالّجيش بهره مند شود و آن را با فكر و عقل و تدبيو نشانه ها
 يد و مـاه و اسـتوار      ي خورش ي و گستردگ  ينش آسمانها و بلند   يآفر» السماواتِ خَلْقِ

 منـافع بنـدگان در      ي كـه خداونـد بـرا      يد و ماه و ستارگان    ينش خورش يآنها، ودر آفر  
  .رار دادهآسمان ق

 مـردم گهـواره قـرار داده تـا بـر آن           يز كـه آن را بـرا      ين ن يزم» األَرضِ« نش  يو آفر 
ش عبرت يات و نشانه هايند و از آنچه كه در آن وجود دارد بهره  برند و از آ      ياسايب

منفـرد بـوده و از قـدرت و      » ريتـدب « و  » خلق«انگر آن است كه خداوند در       يرند، ب يبگ
 كه بر اساس يانگر حكمت خداوند است، حكمتيز بين. وردار است برخي فراوانييتوانا
انگر علـم   يـ ز ب يـ ن. ده و آنها را نظم داده اسـت         يبا آفر ين نشانه ها را محكم و ز      يآن ا 

ده هـا را    يـ  آفر يازهـا ين نـشانه هـا منـافع و ن        يـ نكه با ا  يخداوند و رحمت اوست، و ا     
  .دي نمايبرطرف م

 ينكه او سزاوار هر نوع پرستشيخداوند است و ال بر كمال ين دليات بزرگترين آيو ا
  . گانه و تنهاستير و انجام امور بندگان يدن، و تدبيرا در آفري باشد، زيم
، بـه  يشگيـ گر آمدن شب و روز  به صورت هميكدي يدر پ » والنَّهارِ اللَّيلِ واخْتِالَفِ« 

انه و ي و ميو سرد يرد، و گرمي گي آنرا مي جايگري برود د يكي كه هرگاه    يگونه ا 
وانـات و  يند و منافع انـسانها و ح  ي آ يد م ي كه پد  يي بودن، و فصل ها    يكوتاه و طوالن  

راننـد و   ي شـود كـه عقلهـا از آن ح     ي انجـام مـ    يريهمه آن چه امـور  بـا نظـم و تـدب            
رات بر قدرت و علم و حكمت و رحمت گسترده يين تغيا. فرزانگان از درك آن عاجزند

 او داللت   يير و عظمت و فرمانروا    ي و تدب  ينده آن، و بر كارساز    ر گردان يو لطف فراگ  
 كند كه تنها او پرستش شود و تنها او مورد محبت يجاب مين موارد ايهمه ا.  كنديم
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 يدوار بـود، و در راسـتا  يـ م داشـت و بـه او ام     يرد و تنهـا از او بـ       يـ م قـرار گ   يو تعظ 
  . او تالش نموديخشنود

خداونـد  . ا روان هستند  ي كه در در   يي ها يو در كشت  » الْبحرِ فِي يتَجرِ الَّتِي والْفُلْكِ« 
 ها را به بندگانش الهام نموده و ابزار و اسباب الزم جهت ساختن              ين كشت يساختن ا 

 شـما   ي را برا  ييكران و  بادها   ي ب يايسپس در . ار آنان قرار داده است    يآن را در اخت   
 كـه آدمهـا     ي تجـار  يسافر و كاال   مملو از م   ي ها يمسخر نموده است كه با  آن كشت       

پس چه .  آورد ي كنند به حركت در مين مي اشان را با آن تاميمصالح و منافع زندگ
 داد تـا آن  يي به آنها تواناي را به آنها الهام نمود؟ و چه كس        ين كشت ي ساختن ا  يكس

ار آنان قرار داد؟ چه ي را در اختي ابزار و اسباب ساختن كشتيرا بسازند؟ و چه كس
، ي و خـشك   ي آبـ  ينهاي ماشـ  ي بـرا  ي آنها رام گرداند؟ و چـه كـس        يا را برا  ي در يكس

  ند؟  يله آن انسانها و كاالها را حمل نمايده است كه بوسي را آفريسوختن
ف و ناتوان كـه بـه   ين مخلوق ضعيا اي درست شده اند،   يزها به طور اتفاق   ين چ يا ا يآ

 آن را سـاخته و بـه راه   يي، به تنهاي و قدرتيي است و نه توانايهنگام  تولد نه دانش   
ا آمـده، سـپس خداونـد بـه او     يـ  كه بدون علم و قـدرت بـه دن     يمخلوق! انداخته است؟ 

ن يا او رام كننده ا    يآ. اد داده است  ي خواست به او     يده، و آنچه را كه م     ي بخش ييتوانا
 را نـاتوان و     ي و يزيـ چ چ يم و داناسـت و هـ      ي كه حك  يا پروردگار واحد  يزهاست  يچ

ز در بر يهمه چ  ! يست؟ آرير ممكن ني او غي برايچ كاري كند و انجام هيف نميضع
 از  يف فقـط جزئـ    ي آورد، و بنـده ضـع      يم فـرود مـ    يت و عظمت او سر تعظ     يابر ربوب 

ن امـور را بـه وجـود    يـ له آن عوامل، اي است كه خداوند بوس  ي اسباب و عوامل   ياجزا
ش اسـت، و  يده هـا يـ او بـه آفر ت يـ انگر رحمت خداونـد و عنا  ين ب يپس ا . آورده است 

 او انجـام    يم بـرا  يد و عبادات و كرنش و تعظـ       ي كند كه محبت و ترس و ام       يجاب م يا
  .شود

« . ديـ  آ ي است كه از ابرها فـرود مـ        يو آن باران  » ماء مِن السماء مِنَ اللّه أَنزَلَ وما« 
انـد كـه    ي رو ياهان را مـ   يات و گ  جه انواع حبوب  يو در نت  » موتِها بعد األرض بِهِ فَأَحيا

  . كنندي توانند زندگياز خالئق است و بدون آن نميمورد ن
له آن  يست كـه آن را فـرو فرسـتاده و بوسـ           ي ن يي خدا ييانگر قدرت و توانا   ين ب يا ا يآ
انگر رحمت و لطف او نسبت يا بيو آ! رون آورده است؟ين بي را از زميادي زيزهايچ

  !ست؟ي بندگان به خدا نيازمندي و شدت نه منافع آنهايبه بندگان و ته
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 آنهـا باشـد، و مردگـان را         ي كند كه خداوند معبود و خـدا       يجاب م ين امر ا  يهم! يآر
و در مناطق مختلف » فِيها وبثَّ« . فر دهديا كيزنده كند و آنها را بر اعمالشان پاداش 

 كه بر قدرت و عظمت و  را،يجنبندگان گوناگون» دآبةٍ كُلِّ مِن« ن گسترانده است يزم
ن ي زمين جنبدگانِ رويخداوند همه ا.  باشنديل مي  بزرگ او دليي و فرمانروايگانگي

  . انسان مسخّر و رام نموده است تا از آن استفاده كننديرا برا
 ير آن مـ   ي كنند و از ش    ين استفاده م  ي زم ي از جنبدگان رو   يانسانها از گوشت بعض   

ه منـافع و  يـ  تهي از آنها براي شوند، و از بعض   يار م  از آنها سو   ينوشند، و بر بعض   
 هستند كه از آن عبرت و پنـد گرفتـه           يو بعض .  برند يشت ن بهره م   يمحافظت از خو  

. شان استيل روزيفن پخش نموده و كي را در زميخداوند هر نوع جنبنده ا.  شوديم
ت و او  آن بر عهده خداسـ ينكه روزيست مگر اين ن ي زم ي در رو  يچ جنبنده ا  يپس ه 

  . دانديقرارگاه و محل رفت و آمدش را م
 يدن آن بـه سـو  يـ و در گردش بادها و سرد و گرم شدن، و وز          » الرِّياحِ وتَصرِيفِ« 

له آن، ابرها را به ي به وسينكه خداوند گاهيگر جهات، و ايجنوب و شمال و شرق و د
 بادها را ي، و گاهزدي آميله آن ابرها را به هم در مي بوسي آورد و گاهيحركت در م

 از شدت و ي دهد، و گاهي آن را سبب بارش باران قرار مياهان و گاهيح گيابزار تلق
 بـشارت دهنـده عـذاب       ي بادها موجب رحمت شده و گـاه       ي كاهد، و گاه   يان آن م  يز

  . خواهند بود
 بندگان به   ي برا ين بادها منافع  ي در ا  ي كند، و چه كس    ين كارها را م   ي ا يپس چه كس  

وانات با آن زنده بمانند ي باد را مسخر نموده تا همه حيو چه كس! نهاده است؟عه يود
م و يز و حكيخداوند عز! ياهان را رشد دهد؟ آريو جسم ها و درختان و دانه ها و گ

 يخداونـد . ن بادها را مسخر نموده است     يمهربان كه نسبت به بندگانش لطف دارد، ا       
 و محبت و پرستش اسـت و همـه بـه         يتنسته و سزاوار هر نوع كرنش و فرو       يكه شا 

ان آسمان و ياد با خود دارند ميخداوند ابرها را كه آب ز.  او باز خواهند گشت  يسو
له آن شهرها و بندگان ي برد و بوسي سازد و به هر جا كه بخواهد مين مسخّر ميزم

نرا بر از آب آيو به هنگام ن.  كندير آب مي گرداند و تپه ها و دره ها را سيرا زنده م
ان برساند، خداونـد آن را نگـاه       ي فرستد، و هرگاه آب باران به آنها ز        يبندگان فرو م  

 و يز از سـر مهربـان  يـ  فرسـتد و ن ي دارد، پس آن را از سر رحمت و لطف فرو م  يم
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و چقدر احسان او !  و قدرت اوييپس چقدر بزرگ است فرمانروا.  دارديت باز ميعنا
  !تفراوان و منت او مهربانانه اس

 كننـد،   ي بهره برند و با احسان او زنـدگ        ي و يو چقدر زشت است كه بندگان از روز       
 از اوامـر خداونـد صـرف    يچيان و سـرپ ي و احسان را در راه عـص    ين روز يسپس ا 

ست؟ پـس در  يـ م او ني و عفو و گذشت و لطـف عظـ  ي بر بردباريلين دليا ا يند؟ آ ينما
  . همه حال سپاس از آن خداست

ز يـ  و در امـور شـگفت  انگ  ي هرگاه انسان عاقـل در جهـان هـست    نكهيخالصه مطلب ا  
عه نهاده ي كه در آن به ود    يشد و در صنعت و دقت و الطاف و حكمت         يانديده ها ب  يآفر

 ي آن به حق و برا     يده ها ي رسد كه جهان و پد     يجه م ين نت يد به ا  يشده است فكر نما   
 يتي هداي ها و كتاب هان مخلوقات، نشانهيده شده اند، و خواهد دانست كه ايحق آفر

ن ي داند كه ايو م.   كنندي ميي خدا راهنمايگانگي حق و يهستند كه انسان را به سو
و .  كنندي مييامبران از روز آخرت خبر داده اند راهنمايده ها انسان را به آنچه پيپد
 ي ندارند و نمـ    يريم  فرمان خدا هستند و از خود تدب        يده ها تسل  ين آفر يكه ا  داند   يم

  . كننديچيتوانند از مدبر خود سرپ
ده هـا   يـ ازمند و محتاج اوست و او از همه آفر        ي ن يپس معلوم شد كه همه جهان هست      

  .ستي جز او نيچ معبود و پروردگار به حقّيپس ه. از استي نيب
  :165- 167 يه يآ

 حبـا  أَشَد آمنُواْ والَّذِينَ اللّهِ كَحب يحِبونَهم أَنداداً اللّهِ دونِ مِن يتَّخِذُ من النَّاسِ ومِنَ
لّهِ لَو لِّ رَى وواْ الَّذِينَ يلَم الْعذَابِ ،  شَدِيد اللّه وأَنَّ جمِيعاً لِلّهِ الْقُوةَ أَنَّ الْعذَاب يرَونَ إِذْ ظَ

رنـد و آنهـا را ماننـد خـدا          ي گ ي خدا مـ   ي برا ياني از مردم هستند كه همتا     يو دسته ا  
و . شتر و سخت تر دوست دارند     يمان دارند خداوند را ب    ي دارند، و آنانكه ا    ي م دوست

ابند كه همه قدرت از آن خداست و        ينند، در ي كه ستم كرده اند  عذاب را بب        ياگر كسان 
  .فر استيخداوند سخت ك

اْ اتَّبعواْ الَّذِينَ مِنَ اتُّبِعواْ الَّذِينَ تَبرَّأَ إِذْ أَورو ذَابالْع وتتَقَطَّع كسان بِهِم ،اببكه ياألَس 
ند و عذاب را مشاهده كنند ي جويزاري كرده اند بيروي كه پي شده اند از كسانيرويپ

  .انشان گسسته شوديوند ميو پ
 اللّـه  يـرِيهِم  كَـذَلِك  مِنَّـا  تَبـرَّؤُواْ  كَمـا  مِـنْهم  فَنَتَبرَّأَ كَرَّةً لَنَا أَنَّ لَو اتَّبعواْ الَّذِينَ وقَالَ

مالَهمرَاتٍ أَعسح هِملَي ا عمم وي كرده اند، ميروي كه پيالنَّارِ، و كسان مِنَ بِخَارِجِينَ ه 
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م، همـان گونـه كـه از مـا     ي جـست ي مـ يزاي بود از آنها ب   ي ما بازگشت  ياگر برا : نديگو
شان يـ  زا به  ا     حسرت يشان را به  گونه ا     ين خداوند كردارها  ين چن ي چستند ا  يزازيب

  .ستنديرون روندگانِ از آتش ني دهد و آنان بينشان م
 يگانگيه قبل يرا خداوند متعال در آيش دارد، زيه پي با آييبايار زيه ارتباط بسين آيا

و . ان داشتي رساند بين ميقي را به  علم يل قاطع و روشن آن را كه آدميخود و دال
ان يـ ن بيـ  مردم هستند كـه بـا وجـود ا   يو دسته ا » النَّاسِ ومِنَ« : نجا ذكر نمود  يدر ا 

رند ي گي بر ميان و همگوناني خداوند همتايبرا» أَنداداً اللّهِ دونِ مِن يتَّخِذُ  من«كامل، 
و هركس .  دهند يم، آنها را با خدا برابر قرار م       يو در عبادت و محبت و طاعت و تعظ        

دانـد كـه مخـالف خداسـت و بـا او            نگونـه باشـد ب    يد ا يان توح يبعد از اقامه حجت و ب     
.  گردان استيش رويده هايات او و تامل در آفريدن در آيشي كند و از انديمبارزه م

نها يا.  اوست يد برا يفر و عذاب شد   ين مورد ندارد و ك    ي در ا  ين عذر يپس او كوچكتر  
 يدن و روزيـ  دهنـد و آنهـا را در آفر    ي قرار مـ   ياني خدا همتا  ي هستند كه برا   يكسان
 ي دهند، و آنها را عبادت مـ       ير امور و در عبادت با خداوند برابر قرار م         ي و تدب  دادن

  . نديك نمايكنند تا آنان را به خود نزد
 از ي ندارد، بلكه مشركان بعضييچ همتاينكه خداوند هي است بر ايليدل» يتَّخِذُ من« و 

 و  ي بدون مسم  يين، و اسمها  ي دروغ ياني دهند، همتا  يان او قرار م   يمخلوقات را همتا  
لَّهِ شُرَكَاء قُل سـموهم      « : همان گونه كه خداوند متعال فرموده است      . محتوا وجعلُوا لِ

 قـرار   ي خداوند انبازان  يو برا »  األَرضِ أَم بِظَهرِ مِنَّ القَولُ     يعلَم فِ يأَم تُنَبئُونَه، بِما لَا     
ن يد كـه در زمـ     يـ  كن ي آگاه م  يزياز چ ا خداوند را    يآ. ديآنها را نام ببر   « : دادند ، بگو  

لَّـا أَسـماء   يإن هـ « ! د؟ييـ  گويمـ ) پـوچ  (ي سـطح يا سـخن يـ  دانـد؟  ياست و او نمـ      إِ
ملطَنٍ إِن      يسا مِن سأَنزَلَ اهللاُ بِه Ĥّ كُم ماوابءا أَنتُم ووهلَّا الظَّنَّيتُم ن بت هـا  يا» تَّبِعونَ إِ

 بـر   يلـ يد و خداونـد دل    يـ   كـرده ا    ين نامگـذار  ستند كه شما و پدرانتا    يش ن ي ب يينامها
پـس مخلـوق،   .  كنند مگـر از گمـان  ي نميرويآنان پ. ت آنها نازل نفرموده است    يحقّان
ده، يـ ر از او مخلـوق و آفر      يـ ننـده اسـت و غ     يست چون خداونـد آفر    ي خداوند ن  يهمتا

  .  شوندي داده مير او روزي دهنده است و غيپروردگار روز
خداوند نفع دهنـده و ضـرر دهنـده      .  بندگان از هر نظر ناقص     از است و  ي ن يخداوند ب 

. ستيـ ار او ن  يـ  در اخت  يزيچ چ ي برساند، و ه   يانيا ز ي تواند سود    ياست و مخلوق نم   
 دهـد، معلـوم     ي خدا قرار مـ    ي برا ياني كه معبود و همتا    يپس ، باطل بودن سخن كس     



١٤٥ 

ا يـ خواه فرشته    باشد؛   يز و چه كس   ي كند كه آن معبود و همتا چه چ        يشد، و فرق نم   
ن يقـ يو بـه    . يگـر يز د يـ ا هرچ ي، و   يا بت يسته  ي صالح و شا   يا فرد ي باشد و    يامبريپ

  .دانسته شد كه خداوند سزاوار محبت كامل و كرنش كامل است
لّهِ حبا أَشَد آمنُواْ والَّذِينَ« :دي فرمايش نموده و م   ين خداوند مومنان را ستا    يبنابرا » لِّ

 اسـت كـه بـا خداونـد         يشتر از دوست داشتن كسان    ي خدا ب  يرا محبت مومنان ب   يعني
 خـود را  ي دارند، چـون مومنـان دوسـت    ي دهند و آنان را دوست م      ي قرار م  يانيهمتا

مومنان . ك گرفته اند ي خود شر  ي خداوند قرار داده اند اما آنها در دوست        يخالص برا 
ن ي او عـ    كـه محبـت    يسته محبت اسـت، كـس     يقت شا ي را دوست دارند كه به حق      يكس

 گرفته اند   ي را به دوست   ياما مشركان كس  .  اوست يصالح بنده و سعادت و رستگار     
دن امور ي و فساد و از هم پاشين بدبختيست و محبت آن عي نيچ محبتيكه سزاوار ه

  . باشديم
لَمـواْ  الَّـذِينَ  يرَى ولَو« : دي فرما يد نموده و م   ين خداوند مشركان را تهد    يبنابرا و » ظَ

ر او به يم در برابر غي خدا و فرود آمدن سرتسلي كه با قرار دادن همتا براياناگر كس
ان رسـاندن   ي ز يق بازداشتن مردم از راه خدا و تالش برا        يخود ستم كرده، و از طر     

امت عذاب را بـا  يآنگاه كه روز ق» الْعذَاب يرَونَ إِذْ« به مردم، به آنان ستم كرده اند،    
لّهِ الْقُوةَ أَنَّ« نند،  كيشان مشاهده ميچشمها ن يقيبه » الْعذَابِ شَدِيد اللّه وأَنَّ جمِيعاً لِ

 ي كـه آنهـا بـرا      يانيها از آن خداست، و همتا     ييخواهند دانست كه تمام قدرت و توانا      
 كه با خدا    ييزهاي و عجز چ   يپس در آن روز ناتوان    .  ندارند يچ قدرت يخدا گرفته اند ه   

مـشتبه  ا بـر آنـان      يـ  شود، نه آنگونه كه در دن      ينها روشن م   آ يك گرفته اند برا   يشر
.  كننديك مي دارند و آنان را به خدا نزديارينها اختي بردند كه ا   يشده بود و گمان م    

د ي آنها شد، و تالش آنان باطل گرد  ياما گمانشان نادرست از آب در آمد باعث ناكام        
 آنها دور نكرده و به  اندازه ذره  را ازيزيد بر آنان قرار دارند نه تنها چيفر شديو ك

  . نرساندند، بلكه آنها را متضرر ساختندي به آنها سوديا
ان آنها قطع گردد، چون يوندِ ميند و پي جويزاري كنندگان بيروي شدگان از پيرويو پ
.  باطـل بـود    يوندير خدا و برخالف دستورات او، و پ       يوند و ارتباط آنها به خاطرغ     يپ

 آنان در بر داشته باشد ي برايجه ايد آن را داشتند نفع و نتيامكه ن اعمالشان يبنابرا
و . ابند كه دروغگو بـوده انـد      ي يده شده و در م    ينابود گشته و احوالشان از هم پاش      

شه در يـ  همي آنـان شـده و بـرا   يمانيه حسرت و پشي دادند مايكه انجام م   ييكارها
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 يانيا زيآ.ندي آيرون نمي از آن برون ماند و هرگزيجهنم خواهند ماند و هرگز از آن ب
  !ن وجود دارد؟يبزرگتر از ا

 يديد بستند كه ام   ي ام يزي كردند و به چ    يروين بدان سبب است كه آنها از باطل پ        يا 
 نبود، پـس اعمـال آنهـا باطـل          ي چنگ زدند كه متمسك خوب     ييست، و به جا   يدر آن ن  

ار يگرفتنـد و بـس    د انگـشت حـسرت بـه دهـان          يـ و چون اعمالشان باطـل گرد     . ديگرد
 كه به خداوند ، پادشـاه حـق و آشـكار دل بـستند و                يبه خالف كسان  . متضرر شدند 

د بستند، پس بـه  ي او انجام دادند و  به نفع و سود او ام       ياعمال خود را خالصانه برا    
ن اعمـال آنـان حـق و    يبنـابرا .  خود قرار دادنـد  ي حق را در جاين كساني چن يراست
ش را نـزد  يجه اعمال خود را كسب نموده و پـاداش خـو      يتح و استوار است و ن     يصح

  . دارنديافت مي دريچ كم و كاستيپروردگارشان بدون ه
لَهـم ،   ل اهللاِ أَضَـلَّ     ينَ كَفَـرُوا وصـدوا عـن سـب        يالَّذِ« : خداوند متعال فرموده است    أعم

 محمدِ وهو الحقُّ مِن ربِّهم كَفَّـرَ        يعلَنَ ءامنوا وعمِلُوالصلِحت وءامنُوا بِما نُزّلَ       يوالَّذِ
 م سنهالَّذِ      يع ّ نَ ءأَمنُوا  ينَ كَفُروا اتَّبعوا الَبطِلَ و أَنَّ الَّذِ      يئاَتِهم وأَصلَح بالَهم ، ذِلِك بِأَنَ

 ّهِم كَذَلِك لَهمياتَّبعوا الحقَّ مِن ربِ دند و ي كه كفر ورزيكسانآن » ضرِب اللَّه لِلنَّاسِ أَمثَ
و آنان بـه كـه      . مردم را از راه خدا  باز داشتند، خدا اعمال آنها را نابود خواهد كرد              

سته انجام دادند و به آنچه بر محمد فـرو فرسـتاده شـده              يمان آوردند و كردار شا    يا
 باشد، خداونـد گناهانـشان را       يمان آورند، كه آن حق و از جانب پروردگارشان م         يا

 كـه كفـر    ين بـدان جهـت اسـت كـسان        يا. د  ي نما ي سازد و حالشان اصالح م     يمحو م 
مان آوردند از همان حق كـه از جانـب   ي كه اي كردند و كسان يرويدند از باطل پ   يورز

ان يـ شان را بي مردم مثالهاين خداوند برا  ين چن يا.  كردند يرويپروردگارشان است پ  
  .  دارديم

ك يا بازگردانده شوند، تـا بـه خـدا شـر          يه دن  كنند ب  يروان آروز م  ين هنگام پ  يو در ا  
ار ين بسياما ا. ندي بجويزاري شدگان بيرويورزند و خالصانه خدا را بپرستند و از پن

.  وجود ندارديد است ، چرا كه فرصت از دست رفته است و اكنون مهلت و فرصتيبع
دوباره به آنچه ا باز گردانده شوند يند، و اگر به دني گوين وجود آنها دروغ مياما با ا

لُها « :  آورندي مي شده اند روياز آن نه  لِمةُ هو قَائِ لّا إِنَّها كَ ست، بلكه ين نينه، چن» كَ
 خشم و نفرت    ي است كه از رو    يينده آن هستند و آرزو    ي است كه آنها گو    ين سخن يا

طان يو ش.  كنند ي جسته اند آرزو م   يزاري شدگان كه از آنان و گناهشان ب       يروياز پ 
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إنَ اهللاَ  « : ديـ  گو ي رسـد، مـ    يان مـ  يـ  كار بـه پا    ي شدگان است وقت   يرويكه در راس پ   
  ِ ّكُم فَأَخلَقنُكم وما كَانَ لِ ّ ووعدتُ لَّـا أَن دعـوتُكم    ي علَيوعدكُم وعد الحقِ كُم مِنّ سلطَن إِ

َ تَلُومونِيفَاستَجبتُم لِ ن و حق يشما وعده راستهمانا خداوند به »  ولُوموا أَنُفسكُمي فَالَ
 بر شما نداشـتم     يداد و من هم به شما وعده دادم اما خالف وعده كردم، و من قدرت              

د بلكـه  يـ پـس مـن را سـرزنش نكن   . دينكه شما را فرا خواندم و شما اجابت كرد        يجز ا 
  .ديخودتان را سرزنش كن

  :168- 170 يه يآ
 لَكُـم  إِنَّـه  الـشَّيطَانِ  خُطُواتِ تَتَّبِعواْ والَ طَيباً الَالًح األَرضِ فِي مِما كُلُواْ النَّاس أَيها يا

ودبِينٌ، ا  عيد و از گامهـا    يـ زه اسـت بخور   ين حالل و پـاك    ياز آنچه در زم   !  مردم يم 
  .د همانا او دشمن آشكار شماستي نكنيرويطان پيش

طان شما يتَعلَمونَ، همانا ش الَ ما اللّهِ علَى لُواْتَقُو وأَن والْفَحشَاء بِالسوءِ يأْمرُكُم إِنَّما
  .ديد به خدا نسبت دهي دانينكه آنچه را كه نمي دهد و اي فرمان مي و زشتيرا به بد

لْفَينَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُواْ اللّه أَنزَلَ ما اتَّبِعوا لَهم قِيلَ وإِذَا لَيهِ أَ اءنَا عآب لَوكَانَ أَو ماؤُهآب 
از آن چـه خداونـد      « :  كه  به آنان گفته شـود       ييهتَدونَ، و هنگام   والَ شَيئاً يعقِلُونَ الَ

م يـ افته ايبلكه از آن چه پدرانمان را بر آن « :ندي، گو: دي كنيرويفرو فرستاده است پ 
فته  را درك نكرده و به راه صواب نريزيا چنان چه پدرانشان چي، آ»م ي كني ميرويپ

  ! هستند؟يرويسته پيباشند، باز هم شا
پـس خداونـد بـر آنهـا منـت          . ن خطاب متوجه همه مردم اعم از مومن و كافر است          يا

وه ها ين است؛ از دانه ها و مي آن چه در زمگذاشته كه آنها را فرمان داده تا از تمام 
لَئلَا  « كه   يوانات بخورند، به شرط   يو ح  ل باشـد و آن  تـان حـال  ياستفاده از آن برا» ح
ا به صورت ي حرام يله معامله اي نباشد و بوسيز به زور گرفته نشود و مال دزديچ

  .امده باشدينامشروع به دست ن
زه باشد و ناپاك و آلوده نباشد، ماننـد مـردار و خـون، و گوشـت                 ي پاك يعني» طَيباً« 

 مباح  يزيانگر آن است كه ا صل در هر چ        يه ب ين آ يا.  نجس و ناپاك   يزهايخوك و چ  
ه استنباط ين آيز از اين. ز استينكه خوردن و بهره بردن از آن جايبودن آن است و ا

ز يـ ا آن چ  ي: بر دو نوع است   ز ذاتا حرام    يا آن چ  ي:  شود كه حرام بر دو نوع است       يم
 كـه بـر آن عـارض        يزيـ ا به سـبب چ    يذاتا حرام است، و آن آلوده و ناپاك است، و           
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ا حق بندگان ي است كه به خاطر تعلق گرفتن حق خدا يده حرام است، و آن حراميگرد
  .به آن حرام شده است

ت كنـد   يـ  كه جـسم انـسان را تقو       يانگر آن است كه خوردن به اندازه ا       يز ب يه ن ين آ يا
 شـود، چـرا كـه فرمـان خـدا را      يواجب است و ترك كننده آن گناهكـار محـسوب مـ    

  .  كرده استيچيسرپ
 آنها  يكي آنچه آنان را بدان مامور كرده و صالح و ن          خداوند آنها را دستور داد تا از      

« : نـد يز نمايـ طان پرهي شـ ي  كـردن از گامهـا  يروي كنند، و از پ  يرويرا در بردارد، پ   
 كند، و آن    يش گرفتن آن امر م    يطان به در پ   ي كه ش  يي راهها يعني» الشَّيطَانِ خُطُواتِ

« و  » سـوائب «  شـده اسـت    ه مطرح ين آ يا.  باشد يراه گناهان و كفر و فسق و ستم م        
  .ردي گي حرام را در بر مي هايگر خوردنيو د» حام
 »إِنَّه لَكُم ودبِينٌ عاش آشكار است ي دشمنيعني. همانان او دشمن آشكار شماست» م 

د، نـدارد، و    ينكـه اهـل جهـنم باشـ       يب دادنتان و ا   ي جز فر  يو از فرمان دادن شما هدف     
 ي نمودن از گامها   يروين بسنده نكرد كه ما را از پ       ي ا فقط به » جل جالله « پروردگار  

ن يسپس به ا. م يزي بپرهي او مطلع نمود تا از وي كند، بلكه ما را از دشمنيطان نهيش
 دهـد مطلـع    يطان به آن فرمـان مـ      ياكتفا نكرد و ما را به صورت مشروح از آنچه ش          

ن ين و بزرگتـر ي دهـد زشـت تـر   يطان بدان فرمان مـ يان داشت كه آنچه شينمود و ب  
طان شما يهمانا ش» بِالسوءِ يأْمرُكُم إِنَّما« :ن جهت فرموديبه هم.  دارديفساد را در پ

و همـه   .  كنـد  ي مـ  ي دهد و انجام دهنده آن را دچار شـر و بـد            ي فرمان م  يرا  به بد   
« را  يـ از بـاب عطـف خـاص بـر عـام اسـت، ز             » والْفَحشَاء« . ن داخل اند  يگناهان در ا  

دن يماننـد زنـا و نوشـ   . ده اسـت  يت رسيآنها به نها   ي كه زشت  ي گناهان يعني »فحشاء
ر موارد ، كه هـركس عقـل داشـته باشـد آنهـا را               يشراب و قتل و تهمت و بخل و سا        

  .  دانديزشت م
. ديـ د به خدا نسبت ده    ي دان ينكه آنچه را نم   يو ا » تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ علَى تَقُولُواْ وأَن« 

ن مـورد   يـ ، در ا  ي به خداوند بدون علم و آگـاه       يري و تقد  ين امورات شرع  نسبت داد 
ر از آنچه او خـود را بـه آن متـصف نمـوده     يپس هركس خداوند را به غ  . داخل است 
امبرش او را بـدان متـصف  نمـوده اسـت،            ير از آنچه پ   يا به غ  يف كند، و    ياست توص 
 خود ثابت كرده است، يبرا كند كه آن را ي را از خداوند نفيزيا چيد، و يمتصف نما 

 كـرده اسـت، بـه       يشتن نفـ  يـ د كـه آن را از خو      ي خداوند ثابت نما   ي را برا  يزيا چ يو  
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 نسبت داده و در مورد او بدون شـناخت و           ييزهاي كه بدون علم به خداوند چ      يراست
  . سخن گفته استيآگاه

به خدا   دارد و تصور كند كه با پرستش بت ها           ييو هركس ادعا كند كه خداوند همتا      
و هـركس   .  گمان بدون علم در مورد خداوند سـخن گفتـه اسـت            ي شود، ب  يك م ينزد
ا بـه فـالن   يـ ز را حرام كرده است، يز را حالل نموده و فالن چيد خداوند فالن چ يبگو
د، يـ زها را بگوين چي اي كرده است و بدون آگاه يز نه يز دستور داده و از فالن چ      يچ

  . بسته استهمانا او بدون علم بر خداوند سخن
ده اسـت، و  يـ ن نوع را مخلوقات را به خاطر فالن علـت آفر         يد خداوند ا  يو هركس بگو  

 را بـه    ييزهـا ي كه بـدون علـم چ      ي نداشته باشد، به راست    يلي اثبت سخن خود دل    يبرا
ن ي شود ا  ي كه به خداوند نسبت داده م      ين دروغ يو بزرگتر . خداوند نسبت داده است   

:  را مصطلح كـرده انـد، سـپس گفتـه شـود            يميق مفاه طبامبر  ياست كه كالم خدا و پ     
پس نسبت دادن سخن به خدا بدون علم او از . ن بوده استيمنظور خدا از كالمش هم

طان كه  ي ش ين است راهها  يا. طان است ين راه ش  يامور حرام و منحرف تر    ن  يبزرگتر
ردن  گمـراه كـ  يآنان بـرا ! يآر.  خوانندي آن فرا ميانش مردم را به سو  ياو و لشكر  

اما خداوند متعـال بـه    .  دارند يب كه در توان دارند، مبذول م      يخلق آنچه از مكر و فر     
 و منكـر و     ي دهـد و از زشـت      يشاوندان فرمـان مـ    ي، و بخشش به خو    يكوكاريعدل، ن 

د يـ پـس انـسان با  .  كند ي م يد فكر كند و تجاوز نه     يپس انسان با  .  كند ي م يتجاوز نه 
ا از دعوت خداونـد  ين دو دعوتگر همراه است؟ آياك از يفكر كند و بنگرد كه با كدام     

 كـه   ي خواهـد؟ خداونـد    يا و آخـرت او را مـ       يـ ر و سـعادت دن    ي خ  كند كه    ي م يرويپ
 در خدمت او باشـد و       يت آن است كه آدم    ي كامل در اطاعت اوست و موفق      يرستگار

 را به ي و باطنيش ظاهري است كه نعمت هايهمه سودها در معامله كردن با خداوند
 دهد و جز از ي فرمان نمير و خوبي كه جز به خي داشته است، خداونديسان ارزانان

  . كندي نمي نهيشر و بد
 هالك ي خواند و براي  فرا ميطان كه دشمن انسان است و او را به بدينكه از شيا اي

 كه شر مطلق در يطانيش! د؟ي نماي ميروي كند، پيا و آخرت تالش ميكردن او در دن  
 فرمان ي كه جز به بديطانيش.  اويت و دوستيان كامل در واليست، و زاطاعت از او

  . كندي نمي نهي دهد و جز از خوبينم
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 يرويـ  كـه هـر وقـت بـه پ    ييسپس خداوند از حالت مشركان خبر داده است، همانهـا  
 ي بر تافتـه و مـ      يامبرش نازل كرده است امر شوند، رو      يكردن از آنچه خداوند بر پ     

لْفَينَا ما بِعنَتَّ بلْ«  : نديگو لَيهِ أَ اءنَا عد از پدرانشان اكتفا كـرده و       يپس آنان به تقل   » آب
 كـه  يدر صـورت  .  دهنـد  ي از خودشـان نمـ     يليامبران تما يمان آوردن به پ   ينسبت به ا  

ف ي اسـت ضـع    ين مستمـسك  يو ا . ن مردم بوده اند   ين و گمراهتر  يپدرانشان جاهل تر  
 نـسبت بـه آن ، و   ي عالقگـ يقت و اظهار بـ يحق از  ي گردان ي رد كردن حق و رو     يبرا
ت ي گرفتند و نيش ميت را در پيپس اگر آنها راه هدا.  بر عدم انصاف آنهاست      يليدل
ش قـرار  يو هركس كه حق را هدف خـو .  كنند يرويست از حق پ   ي با ي داشتند، م  يپاك

  شود، و اگـر انـصاف  ي او روشن ميقت برايسه كند قطعا حق يدهد و آن را باطل مقا     
  .دي نماي ميرويداشته باشد از آن پ

  :171 يه يآ
 الَ فَهم عمي بكْم صم ونِداء دعاء إِالَّ يسمع الَ بِما ينْعِقُ الَّذِي كَمثَلِ كَفَرُواْ الَّذِينَ ومثَلُ

 را صـدا    ي است كه گوسفندان   يده اند مانند كس   ي كه كفر ورز   ييعقِلُون ، و مثال كسان    
  .شندي اندي شنوند ؛ اللند، كورند و آنها نميز را نميد كه جز سر و صدا چ زنيم

ان كرد  يشان را ب  يامهايامبران و پ  ي نكردن آنها از پ    يروي بعد از آنكه خداوند متعال پ     
امبران را يـ  نـازل شـده بـر پ   يت از كتابهـا يـ د از پدرانشان را بر تبعينكه آنها تقليو ا 
نه و مخالفـت   ي آورند و هرگز از ك     ي نم يا به حق رو   ان داشت كه آنه   يح دادند، ب  يترج

 دعـوتگر راه  يفراخـوان سپس خبر داد كـه آنهـا بـه هنگـام     .  دارنديخود دست بر نم  
 دانند  ي زند و آنان نم    ي هستند كه چوپانشان آنها را صدا م       ييوان ها يمان، مانند ح  يا

 آن صـدا را   شنوند، امـا ي را مييوانات فقط صدا يپس ح . دي گو يكه چوپانشان چه م   
ن آنـان كـر هـستند و حـق را بـه             يبنابرا.  فهمند يده برساند، نم  ي كه به آنها فا    يطور

 يده عبرت به آن نگاه نمي شنوند، و كور هستند و به ديرفتن نميدن و پذيمنظور فهم
  . آورندي را كه به سود آنها باشد بر زبان نميزيكنند، و اللند و چ

 ي درسـت ندارنـد، بلكـه بـ        يسـت كـه آنهـا عقلـ       ن همه عناد و لجاجـت آن ا       يو سبب ا  
 و  يكـ ي ن ي بـه سـو    يپس اگر كس  . ن نادان ها هستند   ي خردان و نادان تر    ين ب يخردتر

 در عـذاب  يت فراخوانده شده و از فساد دور گردانده شـود، و از فـرو رفـتن و            يهدا
ت ي و موفقي دستور داده شود كه صالح و رستگارييزهايد و به چيممانعت به عمل آ

 كند يچيرخواه سرپي داشته باشد، اما او از فرمان خي به نعمت ها را در پيابيستو د
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 از عقـل  ي بهـره ا ين فـرد يست كـه چنـ  يـ  نياندازد، شكيو از دستور و حق را دور ب    
 يقـت بـ   يب و خدعـه باشـد امـا در حق         يـ  مكـر و فر    يدارا گرچه   ين فرد يو چن . ندارد

  . خردان استينِ بيخردتر
  : 172- 173 يه يآ
 يتَعبدونَ، ا إِياه كُنتُم إِن لِلّهِ واشْكُرُواْ رزقْنَاكُم ما طَيباتِ مِن كُلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

د و شكر يم بخوري داده اي كه به شما روزييزه هاياز پاك! ديمان آورده اي كه ايكسان
  .دي پرستيد اگر شما فقط او را ميخدا را به جا آور

لَيكُم حرَّم ماإِنَّ تَةَ عيالْم مالدو ملَحا الْخِنزِيرِ ومرِ بِهِ أُهِلَّ ونِ اللّهِ لِغَيرَ اضْطُرَّ فَماغٍ غَيب 
لَيهِ إِثْم فَال عادٍ والَ إِنَّ ع اللّه غَفُور حِيمگمان خداوند مردار و خون و گوشـت  ي، ب ر 

ر خدا بر آن برده شده باشد بر شما حرام يدن نام غيرخوك و آنچه را كه هنگام سرب
 آنكه عالقمنـد و تجـاوز كـار    يكرده است، و هركس كه مجبور به خوردن آن شود ب        

  .همانا خداوند بخشنده و مهربان است. ستي بر او نيباشد، پس گناه
ه بـه طـور     يـ ن آ يـ  را صادر كـرد، در ا      ي فرمان يبعد از آنكه خداوند به صورت عموم      

 خدا بهره   يقت مومنان از اوامر و نواه     يرا در حق  ي دهد، ز  يومنان را فرمان م   خاص م 
كه مان دارند، پس خداوند متعال به آنان دستور داده است           يپس آنها ا  .  شوند يمند م 

ن يـ ند، و شكر خـدا بـر ا  ين نعمت ها سپاس گوي حالل بخورند و خدا را بر ا      ياز روز 
و از   اطاعت از خـدا اسـتفاده شـود،          يراستان نعمت ها در     ينكه از ا  ي ا يعنينعمت ها   

 را ييرد و بتواند كارهايرو بگي قدرت و ني كسب كرد، تا آدميآنها بهره گرفت و انرژ
  . دن  به خداوند متعال هستندي رسيه يانجام دهد كه ما

امبران را  به آن دستور داده است        ي دستور داد كه پ    يزيپس خداوند مومنان را به چ     
 ييزهـا ياز چ ! امبرانيـ  پ يا» بت واعملُوا صـلِحاً   يا الرُّسل كُلُوا مِنَ الطَّ    هيĤي« :و فرمود 

  .ديسته انجام دهيد و كردار شايپاك بخور
د، چون ي حالل بخوريزهايو نفرمود از چ.  عمل صالح استيه به معنين آيشكر در ا

 مـومن مبـاح نمـوده اسـت،         يز بـرا  يـ گـر را ن   يزه و خالص د   ي پاك ي ها يخداوند روز 
مـانش او را از خـوردن       يها و حرام آلوده نشده انـد، و چـون ا          ي كه با ناپاك   ييهايروز

د يشكر او را به جا آورد» تَعبدون إِياه كُنتُم إِن« .  دارديست باز ميآنچه كه مال او ن
انگر آن است كه هركس شـكر و سـپاس خـدا را بـه جـا          ين ب يا. دي پرست ياگر او را م   

 كه شكر خدا را به جا آورد او را يده است ،و كسي نپرستيگانگي اورد خداوند را بهين
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انگر آن اسـت كـه   يـ ز بيـ ن. پرستش نموده و به آنچه دسـتور داده عمـل كـرده اسـت         
و پـس از    .  گردد يرفته شدن آن م   ي پاك موجب عمل صالح و سبب پذ       يخوردن روز 

 موجود را يچون شكر، نعمت هاان نعمت ها به شكر كردن فرمان داده شده است ، يب
ست ي را كه در دست نييست نعمت هاي را كه در دست ن    ييد و نعمت ها   ي نما يحفظ م 

  . بردين مي موجود را از بي كند و نعمت هايدورتر م
 يزهـا يان داشت، حرام بودن چي ها را ب يبعد از آن كه خداوند متعال مباح بودند پاك        

لَيكُم حرَّم إِنَّما« : ان كرد و فرمود     يناپاك را هم ب    تَةَ عيو بر شما مردار را حرام      » الْم
 ذبح نـشده باشـد،      ي است كه مرده باشد و به صورت شرع        يزيكرده است ، و آن چ     

را مرده ناپاك و مضر است، چون ذاتا آلوده است، و چون اغلب مردارها به سبب                يز
ن يـ او شـارع از  .  كنـد ي را از افـزودن مـ     يماريپس خوردن آن، ب   . رندي م ي م يماريب

 نمـوده   ي را استثنا كرده و آن را حـالل و پـاك معرفـ             يو ماه ، مردارِ ملخ    يقاعده كل 
د ي مق يگر به خون جار   ي د يه ا يهمان طور كه در آ    . ي خون جار  يعني» والدم« . است

  . شده است
 بت ها و سنگ هـا و قبـور و امثـال آن        ي كه برا  يوانيمانند ح »اللّهِ لِغَيرِ بِهِ أُهِلَّ وما«

ان يـ ست، بلكـه ب  يـ  انواع محرمات ن   يآنچه كه ذكر شد شامل تمام     .  شود يده م يسربر
 ييزهـا يپس عمـوم چ .  گردد يمستفاد م » طَيباتِ«  است كه از مفهوم      يچند نوع ناپاك  

نكـه خداونـد   ي شـود و علـت  ا     يبود اسـتنباط مـ    » بايحلَالً طَ « ه گذشت كه    يحرام از آ  
ن اسـت كـه نـسبت بـه مـا           يـ  بر ما حرام كـرده ا       ناپاك و امثال آن را     يزهايمتعال چ 

» فَمـنِ اضـطُرَّ   « ن  يبا وجود ا  . م  ي دور باش  يان آور يز ز يمهربان است، و تا از هر چ      
ا بـه سـبب اجبـار و اكـراه          يـ ا نداشتن خوراك حـالل      ي و   ي به سبب گرسنگ   ياگر كس 

رَ يغَ« ا به سبب اجبار و اكراه مجبور به  خوردن حرام شد، يمجبور به خوردن حالل 
ا ينده حرام نباشد، و ي دارد، طالب و جوي كه به حالل دسترسيبه آن شرط زمان» باغ

لَـا عـادِ   « . نكه اصـال گرسـنه نباشـد      يا او بـه صـورت      يو در خـوردن آنچـه بـرا       » و 
لَا إِثم علَ« .  حالل قرار داده شده است ، تجاوز نكند ياضطرار  بـر او  يچ گناهيه» هِيفَ

  .ستين
ن حالـت بـه     ي گردد و انسان در ا     ي باز م  ي مرتفع شد مسئله به حالت قبل      و چون گناه  

ن يپس در ا  .  كند ياندازد و خودكش  يد خود را به هالكت ب     يخوردن مامور  است و نبا     
 كه به عنوان حرام     يهنگام خوردن  به او واجب است، و  اگر در اثر نخوردنِ موارد             
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.  كرده استي، و او در واقع خودكش شوديرد، گناهكار محسوب مياد شد، بمياز آنها 
 و  ي از مهربـان   ين تساهل و تسامح در رابطه با خوردن محرمـات مـذكور، ناشـ             يو ا 

ه را بـا دو اسـم        يـ سپس خداوند متعال آ   .  باشد يرحمت خداوند نسبت به بندگانش م     
ان داد و   يار تناسب دارند، پا   ين حال و مقام بس    ي خود كه با ا    يبايبزرگواراز اسماء ز  

  .همانا خداوند بخشنده و مهربان است» رحِيم غَفُور اللّه إِنَّ« : دفرمو
ن دو شرط بود ، و احتماال انسان در يو از آنجا كه حالل بودن محرمات مشروط  به ا

ن جهت خداوند متعال يط دقت عمل به خرج ندهد، به همين شرايرابطه با محقق شدن ا
 از بنده سـرزند آن را      ينه اشتباه ين زم ير ا خبر داد كه او بخشنده است، و چنانچه د        

ط، حـواس   ي شرا ياز بر بنده غالب آمده و سخت      يژه كه ضرورت و ن    ي آمرزد، به و   يم
  .او را پرت كرده باشد

ضرورت ها، محرمات را مباح « : دي فرمايه معرّف آن قاعده معروف است كه مين آيا
م آن شـده باشـد، خداونـد         كه انسان مجبور به انجـا      يو هركار ممنوع  » . گردانند يم

پــس خداونــد را در هــر حــال و در همــه جــا . ز قــرار داده اســتيمهربــان آنــرا جــا
  .ميسپاسگزار

  :174- 176 يه يآ
 يأْكُلُونَ ما أُولَـئِك قَلِيالً ثَمنًا بِهِ ويشْتَرُونَ الْكِتَابِ مِنَ اللّه أَنزَلَ ما يكْتُمونَ الَّذِينَ إِنَّ
لِّمهم والَ النَّار إِالَّ بطُونِهِم فِي لَهم يزَكِّيهِم والَ الْقِيامةِ يوم اللّه يكَ و ذَابهمانـا    ع ،أَلِيم

 ي مـ  ي انـدك  ي دارند و آن را به بها      ي كه آنچه را از كتاب نازل كرده، پنهان م         يكسان
امت يز ق  برند و خداوند در رو     ي را  فرو نم    يزيشان جز آتش چ   يفروشند، در شكمها  

  . دردناك استي آنها عذابي گرداند و برايزه نميد و آنها را پاكي گويبا آنها سخن نم
اْ الَّذِينَ أُولَـئِك لَةَ اشْتَرَو ر، النَّـا  علَـى  أَصـبرَهم  فَمـĤ  بِالْمغْفِرَةِ والْعذَاب بِالْهدى الضَّالَ

 آمـرزش   ياب را بـه ازا    ت و عـذ   ي را بـه هـدا     ي هستند كه گمراهـ    يشان همان كسان  يا
  !دند، پس چقدر در برابر آتش بردبارنديخر

بِأَنَّ ذَلِك نَزَّلَ اللّه قِّ الْكِتَابإِنَّ بِالْحلَفُواْ الَّذِينَ و ن يـ بعِيد، ا  شِقَاقٍ لَفِي الْكِتَابِ فِي اخْتَ
 كـه در كتـاب   يبدان سبب است كه خداوند كتاب را به حق نازل كرده اسـت و كـسان    

  .ار دور قرار دارندي بسيزيالف كردند در ستاخت
امبرانش فـرو فرسـتاده     يـ  كه آنچه را خداوند  بر پ       ي كس ي است برا  يد سخت ين تهد يا

مـان گرفـت تـا آن را        ي كه خداوند از صاحبان آن پ      يل علم ي كند، از قب   ياست پنهان م  
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سـتور  ا عـوض كننـد و د      يـ  از دن  يي كه آن را با بهره و كاال       يپنهان ندارند ،پس كسان   
جز آتش در شكم خود فرو » النَّار إِالَّ بطُونِهِم فِي يأْكُلُونَ ما« خداوند را دور اندازند، 

ن ين معامله و بزرگتر   ي كه آنان به دست آورده اند با زشت تر         يمتي برند، چون ق   ينم
لِّمهم والَ« .  آنها از نوع كردارشان است     يپس سزا . حرام به دست آورده اند      لّـه ال يكَ

موةِ يامد، بلكـه از آنهـا خـشمناك        يـ  گو يامت با آنها سخن نم    يو خداوند روز ق   » الْقِي
« .  آنان سخت تر استين از عذاب جهنم براي گرداند، و اي بر ميگشته و از آنان رو

 نخواهنـد   ي گرداند، و آنها كـردار     يزه نم يو آنها را از اخالق زشت پاك      »  يزَكِّيهِم والَ
و .  خداونـد باشـد، و بـر آن پـاداش داده شـوند             يش و خـشنود   يقابل ستا داشت كه   

ار كردنـد،   يـ ه را اخت  يـ  كنـد، چـون آنـان اسـباب عـدم تزك           يه نمـ  يخداوند آنها را تزك   
 كردن از آن و فرا خواندن مـردم         يرويه، عمل به كتاب خدا و پ      ين سب تزك  يوبزرگتر
  . آن استيبه سو

ت و  ي را بـر هـدا     ي برتافتند و گمراه   ياز آن رو  اما آنان كتاب خدا را دور انداختند و         
پس چگونه بر . دي جز آتش آنان را نشايزين چيبنابرا. دنديعذاب را بر آمرزش برگز

آنچـه كـه ذكرشـد از       » ذَلِـك « نـد؟   ي نما ي كنند و چگونه آن را تحمـل مـ         يآن صبر م  
 كـرده و  ت را انكـار ي كه هدايت از كسيمجازات عادالنه خدا، و منع كردن اسباب هدا  

انگر آن اسـت كـه خداونـد        يب» بِالْحقِّ الْكِتَاب نَزَّلَ اللّه بِأَنَّ« رفته است،   يضاللت را پذ  
 يت از گمراهـ يدگانش و روشن شدن حـق از باطـل، و هـدا     يت آفر ي هدا يكتاب را برا  

گـر  ي د يي اش به سـو    يقيپس هركس آن را از مقصود و مرام حق        . نازل فرموده است  
 الَّذِينَ وإِنَّ« . ن عقوبت و سزا مجازات گردديدتري آن است كه به شدبرگرداند سزاوار

لَفُواْ  از آن ي كه در كتاب خدا اختالف كردند و به بخشيو همانا كسان» الْكِتَابِ فِي اخْتَ
ف كردنـد  ي كه كتاب را تحريا كسانيدند، و ي از آن كفر ورزيمان آورده و به بخش    يا

نـان در مخالفـت و      يا» بعِيـدٍ  شِـقَاقٍ  لَفِـي « . رداندندش برگ يو آن را طبق خواست خو     
 كه حق را به همراه آورده بود ي دور و دراز قرار دارند، چون آنها با كتاب        يدشمنانگ

 يدي شـد  يپس دچار دو دستگ   .  داشت، مخالفت كردند   يو اتفاق و اتحاد آنان را در پ       
 از اهل كتـاب     يما كسان ا. ان آنان به وجود آمد    ي در م  يشدند و اختالف و تفرق سخت     

گر متحد و متفق يكدي به حكم آن  عمل كردند و با يزيمان آوردند و در هر چيبه آن ا
  .گر معاشرت نمودنديكدي با يشده و با محبت و مهربان
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 ي است كه آنچه را خداوند نازل فرموده است پنهان ميد كسانيات متضمن تهدين آيا
د قـرار داده  يخداوند آنان را مورد تهد.  دهنديمح يا را بر آن ترج    ي دن يدارند، و كاال  

ان ين امر را بيو سبب ا.  آمرزدي گرداند و نه آنان را ميزه مياست كه نه آنان را پاك
جه عذاب خدا را    يح دادند، در نت   يت ترج ي را بر هدا   يآنها گمراه : كرده و فرموده است   

  .دندي مغفرت او خريبه بها
شتر ين كار ب  يشدت جهنم ابراز تعجب نموده و با ا        آنها بر    يسپس ، از شدت بردبار    

 دهند كه آنـان را  بـه آتـش    ي را انجام ميي گرداند چون آنها كارها    يآنان را متالم م   
مشتمل بر حق است و اتفاق و اتحاد مومنان ) ما(كتاب : ز فرموديو ن.  رسانديجهنم م
  .ز استيا آن در ست دارد، و هركس با آن مخالفت ورزد از حق دور شده و بيرا در پ

  : 177 يه يآ
 سلُّواْ أَن الْبِرَّ لَّيتُو كُموهجلَ وشْرِقِ قِبغْرِبِ الْمالْملَـكِنَّ ونْ الْبِرَّ ونَ ممِ بِاللّهِ آموالْيو 

 والْيتَـامى  بـى الْقُرْ ذَوِي حبـهِ  علَـى  الْمـالَ  وآتَـى  والنَّبِيـينَ  والْكِتَـابِ  والْمآلئِكَةِ اآلخِرِ
 والْموفُونَ الزَّكَاةَ وآتَى الصالةَ وأَقَام الرِّقَابِ وفِي والسĤئِلِينَ السبِيلِ وابنَ والْمساكِينَ

دِهِمهواْ إِذَا بِعداهابِرِينَ عالصاء فِي وأْسحِـينَ  والـضَّرَّاء  الْبـأْسِ  والْب  الَّـذِينَ  أُولَــئِك 
 مـشرق و  ي خـود را بـه سـو   يست كه روي آن ن يكيالْمتَّقُونَ ، ن   هم وأُولَـئِك واصدقُ

 است كه به خدا و روز آخرت و مالئكه و كتابها و يكوكار كسيد، بلكه نيمغرب بگردان
شاوندان ي رغم دوست داشتنش به خويمان داشته باشد، و مال خود را عليامبران ايپ

د، و ي بردگان ببخشي آزاديازمندان و برايگان در راه و نان و ماند ينوايمان و ب  يتيو  
مـان  يمانـشان آنگـاه كـه پ   ينماز را برپا دارد، و زكات را بپردازد، و وفا كنندگان به پ      

انند و  يشان راستگو ي و هنگام جنگ، ا    يماريبستند، و صبر كنندگان در هنگام فقر و ب        
  .زگاران هستنديشان پرهيا

»  والْمغْـرِبِ  الْمـشْرِقِ  قِبـلَ  وجـوهكُم  تُولُّواْ أَن الْبِرَّ لَّيس« : دي فرما يخداوند متعال م  
اد يپس بحث و مجادله ز. دي مشرق و مغرب كني به سويست كه روي آن نيكي نيعني

امبر ين مانند سخن پيا.  در بر نداردي و اختالف و دو دستگين مورد جز خستگيدر ا
ملِـك نَفـسه   ي يد الـذَّ يد بِالصرعةِ ، إنَّما الشَّدي الشَّد سياَل« : دي فرما ياست كه م  ) ص(

 گرفتن طـرف را خـاك كنـد، بلكـه     يست كه هنگام كشت ي آن كس ن   يقو» عِند الغَضَبِ   
  .دي است كه هنگام خشم، خود را كنترل نماي كسيقو
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مان داشته باشد، و يا ا است كه به خديكوكار كسيبلكه ن» بِاللّهِ آمنَ منْ الْبِرَّ ولَـكِنَّ« 
 متـصف  ي كه به هر صفت كمال     يگانه است، معبود به حق    ي به حق و     ينكه او معبود  يا

مـان  يو بـه روز آخـرت ا      » اآلخِرِ والْيومِ« .  مبرا است  ياست، و از هر نقص و كمبود      
 و به  »والْمآلئِكَةِ« .  افتديامبر از آن خبر داده اند كه پس از مرگ اتفاق مياورد، و پيب

) ص(امبر ي كه خداوند در كتابش و پيمان داشته باشد، موجودات فرمانبريفرشتگان ا
 كه خداونـد بـر      ييو كتابها » والْكِتَابِ« . ف  نموده اند   ي ما توص  يث خود برا  يدر احاد 

 كه يپس به اخبار و احكام. ن آن قرآن است يامبرانش نازل كرده است، كه بزرگتريپ
امبران به طور عمـوم، و بـه        يو به پ  » والنَّبِيينَ«  .  داشته باشد  مانيقرآن در بردارد ا   

» الْمالَ وآتَى« . مان داشته باشدياست ا) ص(ن آنها كه محمد ين و بهتريژه به آخريو
 مـال را    يعنـ ي. اديـ ا ز يـ  اندوزد، كم باشـد      ي است كه انسان م    يزين شامل هر چ   يو ا 

انگر آن است كه مردم مال ين بيا.  داردي دوست منكه آن رايبا ا» حبهِ علَى« ببخشد، 
 يكـ يپس هركس مالش را به منظور نزد      . را دوست دارند، و بخشش آن دشوار است       

  .مان استيد نشانه ايجستن به خدا ببخشا
 كه آزمند   يآن است كه صدقه بدهد در حال      » حبهِ علَى الْمالَ وآتَى« ق  ي از مصاد  يكي

و اگر صدقه از مال .  ترسدي ميرا دارد و از فقر و تنگدست  د ثروتمند شدن    ياست، ام 
را يـ ن حالت نگاه داشـتن مـال را دوسـت دارد، ز           يل باشد بهتر است، چون او در ا       يقل

دن مال گرانبهـا و     ين بخش يو همچن .  دهد يال او را آواز م    ي خ يهمواره فقر و تنگدست   
طور كه خداوند متعال    همان. ار مهم است  ي كه آن را دوست دارد، بس      يارزشمند و مال  
د يد رس ي نخواه يكيهرگز به ن  »  تُنفِقُوا مما تُحِبونَ   يلَن تَنالُوا البِرَّ حتَّ   « : فرموده است 

  .ديد انفاق كنينكه از آنچه دوست داريمگر ا
سـپس  .  بخـشند  ي را مـ   ي است كه مال دوست داشـتن      ي از آن كسان   يقي حق يكيپس ن  

 كه از همه مردم به ييصدقه را به آنان داد، همانهاد ي نام برد كه بايخداوند از كسان
 كه به ييشاوندان، آنهايخو» الْقُرْبى ذَوِي« ل يسته ترند، از قبي و احسان شايكوكارين

 آنها ي، و به خاطر شادي شويشان دردمند و ناراحت ميهايخاطر مشكالت و گرفتار
ن يـ  در اينـد و حتـ  يآ ي شما مـ ياري، و به هنگام بروز حوادث به ي گرد يشادمان م 
، كمك كردن يكين نيپس بهتر.  كنندي شما را تقبل مي مالينه هاي از هزيمواقع بخش

  .ازشاني و نيكيشاوندان است برحسب نزديبه خو



١٥٧ 

اورد، و يشان كار كند و پول در بي را ندارند براي كه كسييمان، آنهايتيو » والْيتَامى« 
  . از شوندي نيگران بيدله آن از ي ندارند كه به وسيه ايسرما

نكه او نسبت به آنها از      ي باشد، و ا   يانگر رحمت خداوند نسبت به بندگانش م      ين ب يو ا 
ه نموده و بـر آنهـا فـرض         يخداوند بندگان را توص   . پدر به فرزندش مهربان تر است     

ه ي كننـد، تـا همـواره سـا    يكـ ي كه پدرانشان را از دست داده اند ن     يد، به  كسان   يگردان
  . قرار خواهد گرفتيم او مورد مهربانيتي كند، ي مهربانيميتي را بر سر پدران خود

ر و ين گي آنها را زميازمندي هستند كه فقر و نيآنان كسان. انينوايو ب» والْمساكِينَ« 
 يينواي كه بين آنها بر ثروتمندان حق دارند به اندازه ايبنابرا. ن كرده است يخانه نش

و » الـسبِيل  وابـنَ « . نـد يد، بـه آنهـا كمـك نما   يـ ل نماي را تقلا آنيآنها را برطرف كند    
ق يخداوند بندگانش را تشو. ار خود در راه مانده است ي كه دور از شهر و د      يمسافر

 كه بتواند به خانه و كاشانه خود يكمك كنند، به گونه ا ين كسينموده است تا به چن
كـه خداونـد بـه  او در وطـنش            يپس كس . ازمند است ين حالت ن  يچون او در ا   . برسد

 كند، و به انـدازه  ي نموده است، بر اوست كه با برادر مسافرش مهربان  ينعمت  ارزان  
ا سـتم  يـ له سفر به او بدهد، يا وسيه كند، ي او توشه تهيد، برايتوانش او را كمك نما    

  . دور كندي رود، از وي كه بر او مييها
 يش آمده و موجـب شـده اسـت گـدائ          ي آنها پ  ي برا يازي كه ن  يو كسان » والسĤئِلِينَ« 

ا مانند  يو  . مه شده است  يا از طرف حكام جر    يه بپردازد،   يد د ي كه با  يمانند كس . كنند
ل مساجد و مدارس و پل      ي از قب  ي اماكن عموم  ير و بازساز  ي كه  به منظور تعم     يكس

  بـر ثروتمنـدان حـق دارد گرچـه    ين فرديپس چن.  طلبديو امثال آن از مردم كمك م 
  .ز باشديثروتمند ن

ه شـامل آزاد كـردن   ين بخش از آيا.  آزاد شدن بردگان   يو در راستا  » الرِّقَابِ وفِي« 
 كه در يراني اسي آزاديه دادن برايو فد» مكاتب« دادن او، و دادن مال به ياريبرده، 

بـار خداونـد   ن يز چنـد  ين ن يقبل از ا  » الزَّكَاةَ وآتَى الصالةَ وأَقَام« . دست كفار هستند  
ن يگر ذكـر نمـوده اسـت، چـون هـر دو از بهتـر      يكـد يمتعال نماز و زكات را در كنار      

 هـستند، و    ي و مـال   ي، بدن ينماز و روزه عبادات قلب    . ن آن هستند  يعبادت ها و كاملتر   
 يعنـ يعهـد   » عاهدواْ إِذَا بِعهدِهِم والْموفُونَ« .  شوند ين دو وزن م   ين با ا  يقيمان و   يا
 حقـوق   ين تمـام  يـ پـس ا  . ابنده بر خود الزم گردانده است     ي به آنچه خداوند،     يبنديپا

 آن ملـزم گردانـده و       ي شود، چون خداوند بندگانش را به اجـرا        يخداوند را شامل م   
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 شود، چرا يز شامل مي حقوق بندگان را نيو ادا. رفته انديمان را پذين پيز ايبندگان ن
 شود كه بنـده     ي را شامل م   يز حقوق يت، و ن  كه خداوند آن را بر آنها واجب كرده اس        

 فِـي  والـصابِرِينَ « . به گردن گرفته است، مانند كفاره قسم ها، و نـذرها و امثـال آن              
از بـه صـبر و      يـ ر از چنـد جهـت ن      يـ و صبر كنندگان در حالت  فقر، چون فق        » الْبأْساء

 شـود، امـا     يم ي و جسم  ي قلب يرا  بر اثر فقر همواره دچار دردها       ي دارد، ز  ييبايشك
نـد ثروتمنـدان در نـاز و تـنعم          ي ب يكه مـ  يرا هنگام يها را ندارد، ز   ين ناراحت يثروتمند ا 

 ين موضوع اورا ناراحت ميست اي او مقدور ني برايشتين معي كنند، و چني ميزندگ
و اگر .  گردديا فرزندانش گرسنه شوند ناراحت و دردمند ميو اگر گرسنه شود . كند

و .  شوديل و خواسته اش بخورد، ناراحت و دردمند ميبرخالف م يبر  اثر فقر عذاب   
 گـردد كـه     يي شود، و اگر دچار سـرما      ي نداشته باشد دردمند م    ياگر پوشاك مناسب  

د صبر كند ين حاالت بايپس در همه ا.  گردد يتوان دفع آن را نداشت باشد دردمند م       
ل تب  ي مختلف، از قب   يهايارميو ب » والضَّرَّاء«  .  چشم بدوزد  يو به پاداش و ثواب اله     

 يمارين ب يد بر ا  يبا.  درد دندان و انگشت و امثال آن         يو زخم، نفخ و درد عضو، حت      
ار بر انسان   ين بس يو ا .  شود ي گردد و متالم م    يف م يها صبر نمود، چون جسم ضع     
 به درازا بكشد، پس فـرد مبـتال شـده بـه             يماري كه ب  يدشوار است، به خصوص وقت    

و هنگـام   » الْبأْسِ وحِينَ« . د تا از پاداش خداوند بهره مند گردد        شو يه م يصبر توص 
 با آنان دستور داده شـده اسـت،   ي كه به جنگ و مبارزه    يجنگ و كارزار با دشمنان    

ا بـه  يـ  شدن، يا زخمي از كشته    يت بر انسان دشوار است، و آدم      ي نها يچون جهاد ب  
از دارد تـا خداونـد بـه او         يـ  ن ن مورد به صبر   يپس در ا  . اسارت در آمدن متنفر است    

 كه خداوند به صبركنندگان وعـده داده اسـت و از      ي و كمك  يروزيرا پ يپاداش دهد، ز  
 كـه   ييكو و كردارهـا   ي ن يدين عقا ي كه به چن   ييآنها» أُولَـئِك« . دي آ يصبر به دست م   

ت اسـت،   يقت انسان يانگر حق ي انسان و ب   ييبايه ز ي كه ما  يمان هستند، و اخالق   ينشانه ا 
مانـشان صـادق هـستند، چـون        ي اند كـه در ا     يكسان» صدقُوا الَّذِينَ« تصف هستند،   م

زگاران ينها پرهيو ا» الْمتَّقُونَ هم وأُولَـئِك« . دي نمايق ميمان آنها را تصدياعمالشان ا
هستند، چون آنها آنچه را از آن منع شده بودند ترك نموده، و آنچه را به انجـام آن            

 مشتمل بر تمام خصلت ها و عادات ين اوامر و نواهيا. دند انجام دادندمامور شده بو
ن ي كه در ايرد، و عباداتي گين را در بر مي به عهد همه د   يرا وفا ي باشند، ز  يخوب م 

ن عبـادت هـا را   يـ ن عبادت هـستند، و هـركس ا    يه به آنها اشاره شده است بزرگتر      يآ
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ان و يكــان و راســتگوينهــا نيپــس ا. گــر عبادتهــا را بهتــر انجــام داد يانجــام دهــد د
ن يا و آخرت بر اي را در دن ييد كه خداوند چه پاداش ها     ي دان يو شما م  . زگاراننديپره

ل ي تـوان آن را بـه تفـص   ين جا نمـ ي كه ا ييسه كار مترتب نموده است، در پاداش ها       
  .ان كرديب
  : 178- 179 يه يآ
لَيكُم كُتِب آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا ا عاصرُّ الْقَتْلَى فِي لْقِصرِّ الْحبِالْح دبالْعدِ وباألُنثَى بِالْعو 

لَيـهِ  وأَداء بِـالْمعرُوفِ  فَاتِّبـاع  شَـيء  أَخِيـهِ  مِنْ لَه عفِي فَمنْ بِاألُنثَى  ذَلِـك  بِإِحـسانٍ  إِ
ن تَخْفِيفم كُمبةٌ رمحرنِ وى فَمتَداع دعذَ بلِك لَه لِيم ، ا   عذَاب فَ مـان  ي كه ا  ي كسان يأَ
در مورد كشته شدگان قصاص بر شما مقرر شـده اسـت؛ آزاد در برابـر                ! ديآورده ا 

 كـه از جانـب بـرادرش    يآزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس هركس         
ن يا. بپردازده را به او ي ديكي كند و به نيروي پي بخشوده شد، به خوبيزي او چيبرا
ن تجاوز ي شماست، پس هركس بعد از اي از جانب پروردگارتان برايف و رحمتيتخف

  . دردناك استي او عذابيكرد برا
لَكُم اصِ فِي واةٌ الْقِصياْ حي ابِ أُولِيلْب  يتان در قصاص زندگانيتَتَّقُون ، و برا لَعلَّكُم األَ
  .ديزگار باشي خردمندان تا پرهياست ا

 در  يبرابـر » الْقَتْلَـى  فِي الْقِصاص«  نهد كه    يش منت م  يخداوند بر بندگان مومن خو    
 كشته شـود    ين كه قاتل به همان صورت     يده است و ا   يقصاص را بر آنها فرض گردان     

و . ن بندگان استين عمل در واقع اقامه عدل و انصاف بيا. كه مقتول كشته شده است
 بـر وارثـان     ين است كه بر همه آنها، حت      يل بر ا  يمخاطب قرار دادن عموم مومنان دل     

 كه اگر خواست ي مقتول كمك كنند، به نحويقاتل و برخود قاتل واجب است تا به ول 
 كـه اگـر    ي مقتول كمك كننـد، بـه نحـو        يد قاتل واجب است تا به ول      يد با يقصاص نما 

ست يز ني آنها جايد قاتل را در دسترس او قرار دهند، و برايد بايخواست قصاص نما
 را از قـصاص گـرفتن  بـاز دارنـد، آن             ي كنند، و ولّ   يرين حسد جلوگ  ي ا يكه از اجرا  

  . بودي كه مانند آنها بودند، بر آن جاريت و كسانيگونه كه رسم جاهل
 الْحـرُّ « : پرداخت و فرمـود  » قصاص«ان  يسپس خداوند متعال به صورت مفصل به ب       

د مرد در برابر مرد     يانگر آن است كه با    يه ب يآ» منطوق« . آزاد در برابر آزاد     » بِالْحرِّ
ز قصاص زن در برابر مرد، و يو زن در برابر زن، و ن» بِاألُنثَى واألُنثَى« . كشته شود

  .  شوديه برداشت ميمرد در برابر زن از مفهوم آ
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و در سنت هم آمده است كه مرد به خـاطر           . ه مقدم است بر مفهوم آن     يپس منطوق آ  
:  آنان باال رود ، ماننـد        ياما پدر و مادر هر اندازه مرتبه        .  شود ي م كشتن زن كشته  

ن حكـم  يـ از ا.... . پدر بزرگ و پدرِ پدر بزرگ، و مادر بزرگ و مادرِ مـادر بـزرگ و             
ث ي شوند، چون در حديخارج هستند، پس آنها به سبب كشتن فرزندشان قصاص نم 

ست پدر يانگر آن است كه عادالنه نيب» الْقِصاص« و فرموده خداوند . ن آمده استيچن
 وجود ي و شفقتيبه سبب كشتن  فرزندش كشته شود چون در قلب پدر چنان مهربان

نكه در عقلش اختالل بـه وجـود      يمگر ا .  كند يدارد كه او را از كشتن  فرزندش منع م         
ن در سنت وارد شـده  يهمچن. ت كندينكه فرزندش او را به شدت اذيا ايآمده باشد، و  

 كه مسلمان به خاطر كشتن كافر وارد شده است كه  مسلمان به خـاطر كـشتن                  است
ه فقط ينكه آيضمن ا.  باشديه خارج م  يز از عموم آ   ين ن ي شود ، پس ا    يكافر كشته نم  

ز عادالنـه  يـ و ن. ا فقط خطاب به مومنان اسـت  ينكه آيضمن ا. خطاب به مومنان است 
و برده » بِالْعبدِ والْعبد« .  شودست كه دوست خدا به سبب كشتن دشمن خدا كشتهين

  .ا متفاوتيمتشان برابر باشد ي شود چه مرد باشد چه زن؛ قيدر برابر برده كشته م
شود، چون آزاد با برده يانگر آن است كه آزاد در برابر  برده كشته نميه بيو مفهوم آ

كشتن مرد : گفته اند» نثَىبِاألُ واألُنثَى«  از علما با استناد به مفهوم يبرخ. ستيبرابر ن
م كه در سنت وارد شده است كه مرد بـه سـبب   يو قبال گفت. ستيز نيدر برابر زن جا   

  . شوديكشتن زن كشته م
. ه بدل قتل استيانگر آن است كه اصل، واجب بودن قصاص قاتل است، و ديه بين آيا

 مقتـول از كـشتن قاتـل        يچه ولـ  چنان» شَيء أَخِيهِ مِنْ لَه عفِي فَمنْ« : ن فرمود يبنابرا
 مقتـول از كـشتن قاتـل        يايـ  از اول  ينكـه بعـض   يا ا ي آورد،   يه رو يگذشت نمود وبه د   

ـ       يـ ه گرفتن اخت  يا د ي گردد   يصرف نظر كردند، قصاص ساقط م       يار و انتخـاب بـا ولّ
 گـردد كـه     ي مقتول از قاتل گذشت نمود، بر او واجـب مـ           ي ول يپس وقت . مقتول است 

د يرد، و نباينكه بر قاتل سخت بگيد بدون اي دنبال نمايبه خوب» رُوفِبِالْمع« ه را يقض
رد و يه بگي از او ديد به خوبيست، بلكه بايد كه در توانش ني وادار نمايزياو را به چ

لَيهِ وأَداء« و بر قاتل الزم است . او را در تنگنا قرار ندهد ر، يكه بدون تاخ» بِإِحسانٍ إِ
  .ه را بپردازديو با ادب و متانت كامل دو بدون كم و كاست، 

 را بخشوده است جز پرداخت ي مقتول با او كرده و وي كه ولّيكي كار نيا جزايپس آ
 ي كه بر ذمه آدمي همه حقوقي است؟ و در رابطه با ادايگريز ديه به نحو احسن چيد
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ه  دستور داده شده است؛ به صاحب حـق دسـتور داد           يك رفتار يرد، به ن  ي گ يتعلق م 
 كه حـق بـر گـردن اوسـت      يد، و به كس   ي نما يريگي حقش را پ   يشده است كه به خوب    

ه ين بخش از آيو خداوند متعال در ا. د ي آن را ادا نمايكيدستور داده شده است به ن   
مسلمانان را به صرف نظر كردن از كشتن قاتل و گـرفتن            » أَخِيهِ مِنْ لَه عفِي فَمنْ« : 
و . ه آزاد كـرد   يـ بهتر آن است كه قاتـل را بـدون گـرفتن د           ق كرده است، و     يه تشو يد

ست، چـون   يـ انگر آن است كـه قاتـل، كـافر ن         يب» أَخِيهِ« : دي فرما يسخن خداوند كه م   
مـان  يره ايـ  است، پس او بـا ارتكـاب قتـل از دا   يمانينجا برادر ايمنظور از برادر در ا    

ن ييود كه از كفر پا     ش ي م ي كه مرتكب گناهان   ي كس يق اول ي رود، و به طر    يرون نم يب
 يمـانش دچـار نقـص و كمبـود مـ          ي شود، بلكه به سبب ارتكاب گناه، ا       يترند كافر نم  

 از آنهـا گذشـت نمودنـد، خـون     يا بعضيگذشت كردند  مقتول يايو هرگاه اول . گردد
هركس بعد از گذشـت كـردن،       » ذَلِك بعد اعتَدى فَمنِ« پس  . قاتل مصون خواهد بود     

و امـا حكـم     .  دردنـاك اسـت    ي او عـذاب   يدر آخرت برا  » أَلِيم عذَاب لَهفَ« . تجاوز كرد 
ك نفر همانند خود را   ي شود، چون او     ي گذشته فهم م   يه ها يكشته شدن متجاوز از آ    

را » عذاب دردنـاك  « يو عده ا.  شودين سبب كشتن او واجب م   ياست، پس بد  كشته  
 گردد و ين مييآن است كه كشتن او تعانگر يه بيآ: ر نموده و گفتنه انديتفس» قتل« به 
ح قـول اول    يصـح . ن گفته انـد   يز چن ي از علما ن   يو بعض . ست او را عفو نمود      يز ن يجا

  .ستي نگران بزرگتر و  فراتريت دي از جنات اوياست، چون جنا
: دي فرمايان كرده و ميت قصاص بيش را در مشروعي خويسپس خداوند حكمت واال

 »لَكُم ا فِي واةٌ صِالْقِصيتكاران از ي ماند و جنايو خون شما با قصاص مصون م»  ح
 شود، به يرا بكشد كشته م ي بداند اگر كسي كسيند، چون وقتي آيارتكاب قتل باز م

 شـود،  ين حاصل شود كه قاتـل كـشته مـ   يقيو هرگاه   .  كند يندرت مبادرت به قتل م    
  . نندي گزي مي ترسند و از قتل دوريگران ميد

ر از كشته شدن باشد، مردم آن گونه كـه بـه سـبب              ي قاتل غ  يوبت و سزا  پس اگر عق  
 يگر مجازات ها از شـرارت بـاز نمـ   يند، به سبب دي آيقصاص قاتل از شرارت باز م  

است، و ت ي و بازآمدن از جنايزي باعث عبرت آمي شرعير مجازات هايز ساين. نديآ
» نكـره   « را به صـورت     » ةُويح« و. م و  بخشنده است    يانگر حكمت خداوند حك   ين ب يا

  .ر باشديم و تكثيد تعظيذكر كرد، تا مف
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ق يـ  عقـل كامـل و درك عم       ي كـه دارا   ين حكم را جـز كـسان      يقت ا يو از آن جا كه حق     
د كه ي نماين داللت ميو ا.  دانند، فقط آنها را مورد خطاب قرار داده است  يهستند، نم 

 يرند و در حكمت هـا     يبهره بگ شان  يخداوند دوست دارد بندگانش از افكار و عقل ها        
 كه بر كمال خداوند و كمال حكمت و عدل و رحمت گـسترده              ي و مصالح  ياحكام اله 

 ي شود كه هركس در راستايه استنباط مين آيو  از ا. شندينديند، بي نماياش داللت م
رد سـزاوار   يـ ش بهره بگ  ي از عقل و خرد خو     ير خدا در جهان هست    يفهم حكمت و تدب   

 يلت و شـرافت بـرا     ي متوجه فـض   ي است كه خطاب اله    يز خردمندان ش است و ا   يستا
لَّكُم« .  است يشند كاف ي اند ي كه م  يقوم چـون  . ديـ شه كن يـ  پ يباشد كه تقـو   » تَتَّقُون لَع

ز و نشانه ي شگفت انگيهركس كه پروردگارش را بشناسد، اسرار بزرگ و  حكمت ها
 شـود تـا   ين باعث مي، و ا   شناسد ي است م  يعت اله ين و شر  ي را كه در د    يي واال يها

پـس بـا    . ديـ م فرمان خدا شود و گناهانش را  بزرگ بپندارد و آنها را تـرك نما               يتسل
  .زگاران باشدي سزاوار است كه از پرهين اوصافيچنداشتن 

  :180- 182 يه يآ
كُتِب كُملَي ضَرَ إِذَا عح  كُمـدأَح  تـوإِن الْم  ـرًا  تَـرَكةُ  خَيصِـيـ  الْو لْوالِ  واألقْـرَبِينَ  دينِلِ

 از شـما    يكـ يالْمتَّقِين ، بر شما فرض شده است كه هرگاه مرگِ            علَى حقا بِالْمعرُوفِ
ت ي وصـ  يكـ يشاوندان بـه ن   ي پدر و مادر و خو     ي گذارد، برا  ي باق يده اگر مال  يفرا رس 
  .زگاران استي بر پرهين حقيكند، و ا

لَه فَمن دا بمدعب همِعافَإِ سنَّم هلَى إِثْمالَّذِينَ ع لُونَهدبإِنَّ ي اللّه مِيعلِيم، و هركس آن  سع
 است كه آن را دگرگـون  ير داد، پس همانا گناهش بر كسانييد تغينكه شنيرا پس از ا 

  . گمان خداوند شنوا و داناستيب.  كننديم
لَيهِ إِثْم فَالَ بينَهم فَأَصلَح إِثْما أَو جنَفًا موصٍ مِن خَاف فَمنْ إِنَّ ع اللّه  غَفُـور    ، حِـيمر

مرتكب انحراف ) نسبت به ورثه اش (يت كننده ايم داشته باشد كه وصيپس هر كس ب
 گمـان خداونـد     يست، بـ  يـ  ن يان آنها اصالح نمود،  بر او گناه       ي شود، پس م   يا گناه ي

  .آمرزگار مهربان است
» الْمـوت  أَحـدكُم  حـضَرَ  إِذَا« ده است كه ي فرض گردان خداوند بر شما گروه مومنان  

 كـه انـسان را در   ي و مرضـ يماريد، مانند بي از شما فرا رس    يكيهرگاه اسباب مرگ    
 ياگر مال» خَيرًا تَرَك إِن« . ن رفتنيگر اسباب از بيا دي، و  دهديآستانه مرگ  قرار م
 ي گذاشت، بر اوست كه برا     ي برجا  شود از خود   ياد شمرده م  يرا كه از نظر عرف ز     
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اده ينكه ز يت كند، بدون ا   ين مردم به او، به اندازه توانش وص       يكتريپدر و مادر و نزد    
ك را يشاوندان نزديد و خويشاوندان دور بسنده نماينكه به خويد، و بدون اي نمايرو

ت ي آنهـا وصـ  ي ، بـرا يازمنـد ي و نيكـ ي و نزديشاونديب خويد، بلكه به ترتيترك گو 
ن مطلـب   يرا بكار برده است، اشاره به همـ       » نيأقرب« ل  ينكه اسم تفض  يو علت ا  . ديمان

د، و خداونـد آن   ي نما يم» تيوص«داللت بر واجب بودن     » الْمتَّقِينَ علَى حقا« و  . است
  . قرار داده استيزگاريم پرهيرا از عال

منسوخ شده » ثيموار« له آن يه بوسين آين باورند كه اين بر ايبدان كه جمهور مفسر
 است كه   يشاونداني از مفسران گفته اند كه در حق پدر و مادر، و خو            يو بعض . است

ن يـ ص وجود ندارد و بهتر اسـت كـه در ا          ين تخص ي بر ا  يلينكه دل يبا ا .  برند يارث نم 
شاوندان مطرح يه در رابطه با پدر و مادر و خوين آي كه در ايتيوص: مورد گفته شود

ان جوامـع ارجـاع شـده       يده و خداوند آنرا به عرف موجود در م        شده است مجمل بو   
 پـدر و مـادر و       يرا بـرا  » دهيت پـسند  يوص« ن  يسپس خداوند اندازه و مقدار ا     . است

ن حكـم در    يـ ان كرد، چرا كه ا    يث ب يه موار ي برند در آ   ي كه ارث م   يشاوندانيگر خو يد
مربـوط بـه پـدر و      ه منحـصرا    ين آ يو اما حكم ا   . ان شده است  ينجا بطور مختصر ب   يا

گر ي دي كه به خاطر وجود فرديگر كسانيز دي است كه از ارث محروم اند، و نيمادر
نها ي اي مامور است تا برايپس آدم.  مانندي خاص، از ارث محروم ميا داشتن حالتي

 ين را يو تمام امت بر ا    . د و آنان از همه مردم به احسان او سزاوارترند         يت نما يوص
د، ي نماي را كه به آنها اشاره شده در خود جمع ميچرا كه هر دو قولاتفاق نظر دارد، 

ن يپس بد.  از موضوع را مالحظه نموده استيك از دو قول بخشيندگان هريچون گو
ن جمـع بهتـر     يبنابرا.  شود يات حاصل م  ين آ يد و جمع ب   ي آ يب اتفاق به دست م    يترت

ه آن وجود نداشته    ي توج يا هم بر  يلي كه دل  ي نسخ شود، در حال    ينكه ادعا ياست از ا  
  . باشد
 كـه   ي برد كسان  ي ورزد، چون گمان م    يت كننده امتناع م   يت كننده از وص   ي وص يگاه

  . ت او را دگرگون كننديپس از او هستند چه بسا وص
لَه فَمن« : ن جهت خداوند متعال فرمود    يبه هم  دافـراد   ي را كه بـرا    يتيهركس وص »  ب 

نكـه آن   يپس از ا  » سمِعه بعدما« است دگرگون كند،    گران صورت گرفته    يا د يمذكور  
گناهش به  » يبدلُونَه الَّذِينَ علَى إِثْمه فَإِنَّما«  آن را دانست،     ي اجرا يد و راهها  يرا فهم 

ت كننده از جانب خدا مستحق   ي كنند، و وص   ي است كه آن را دگرگون م      يگردن كسان 
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» سـمِيع  اللّـه  إِنَّ« . ر دهنده استييل كننده و تغيد باشد، و گناه بر عهده تب      يپاداش م 
 يت او را مـ يت  كننـده ، و وصـ  يهمانا خداوند شنواست و تمام صداها، و گفتار وص        

 ي شنود و او را م     ي را مراقب بداند كه سخن او را م        ييسته است خدا  يپس شا . شنود
 قصد او داناست، و كار ت ويو خداوند به ن» علِيم« . ت خود ستم نكنديند، و در وصيب

ت كننده تالش ي وصيپس وقت.  دانديت شده است، مي او وصي را كه برايو عمل كس
 دهد، گرچه اشتباه كـرده  يت او مطلّع شد، به او پاداش ميخود را كرد و خداوند از ن  

ت ير دادن وصييت صورت گرفته است از تغي او وصي كه برايه فردين آيدر ا. باشد
د از خـدا    يـ را خداوند بر او و كارش مطلع اسـت، پـس با           يه است، ز  برحذر داشته شد  

  .ت منصفانهين است وصيا. بترسد 
ت ي تواند كه در وص    يت كننده حضور دارد و م     يت در كنار وص   ي كه هنگام وص   يكس
د او را به آنچه كه بهتر و منـصفانه تـر          ي رفته است، با   ي اجحاف، انحراف و گناه    يو

 خطـا و     ي انحـراف از رو    يعنـ ي» جنـف « و  . باز دارد    د، و از ستم   ياست سفارش نما  
 كـه   يان كسان يد م ين نكرد با  ياگر چن .   قصد ي انحراف از رو   يعني» اثم« . بدون قصد 

 برساند، يت شده است به اصالح بپردازد و آنها را به توافق و خشنوديشان وصيبرا
ار خوب يعمل كار بسن ياو با ا. و آنها را سفارش كند كه ذمه مژده خود را آزار كنند

 يست، بلكـه گنـاه متوجـه كـسان    ي بر او نيگر گناهي را انجام داده است، و د  يو بزرگ 
همانـا  » رحِـيم  غَفُـور  اللّـه  إِنَّ« : ن فرمـود  يبنابرا.  دهند ير م ييت را تغ  ياست كه وص  

و .  گـذرد  ي كه توبه كند، مـ     ي آموزد و از اشتباهات كس     يخداوند همه لغزش ها را م     
 آمرزد، و خداوند ي را كه از حق خود به نفع برادرش صرف نظر كند، مي كسخداوند

 كـه آنهـا     ي بخشد، به شرط   يت كردنش ستم نموده است، م     يمرده آنها را كه در وص     
و خداونـد نـسبت بـه       .  كننـد  يگر چشم پوش  يكديخاطر آزاد كردن ذمه مرده خود از        

اد داده  يـ دن را به آنـان      يز مهربان بودن و مهر ور     يبندگانش مهربان است، و راهها    
ند و ي نمايق ميك و تشو  يتحر» ت نمودن يوص« ات، مسلمانان را بر     ين آ يپس ا . است

 را مـورد  ين كـسان يو همچن.  آنهاست يت برا ي پردازد كه وص   ي م يز بر ذكر كسان   ين
 دهند و در آخر مـسلمانان را بـه اصـالحِ           ير م ييت را تغ  ي دهد كه وص   يد قرار م  يتهد

  .ندي نمايق ميافته است، تشوياف و ستم در آن راه  كه انحرييوصت
  :183- 185 يه يآ
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لَيكُم كُتِب آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا ع اميا الصكَم لَى كُتِبمِن الَّذِينَ ع لِكُم قَب لَّكُم تَتَّقُـون  لَع ،
 يكسانروزه بر شما فرض شده است همان گونه كه          ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا

  .ديزگار شويش از شما بودند فرض شده بود، تا پرهيكه پ
 الَّـذِينَ  وعلَى أُخَرَ أَيامٍ منْ فَعِدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضًا مِنكُم كَانَ فَمن معدوداتٍ أَياما

طِيقُونَهةٌ ييفِد امكِينٍ طَعن مِسفَم عرًا تَطَوخَي ورٌ فَهخَي أَن لَّهواْ وومرٌ تَصخَي  إِن لَّكُـم 
ونَ كُنتُملَماز ي بر شما فرض شده است پس هركـس ي معدودي، روزه در روزها تَع 

 كه يرد، و بركسان  يگر را روزه بگ   ي د ي از روزها  يا در سفر باشد، تعداد    يمار  يشما ب 
ست، و هـركس     ا يه است كه غذا دادن به مستمند      ي روزه گرفتن را ندارند، فد     ييتوانا

تان بهتر ي او بهتر است، و روزه گرفتن برا  يشتر كند برا  يه را ب  يبه دلخواه خودش فد   
 .دياست  اگر بدان

 فَمـن  والْفُرْقَـانِ  الْهـدى  منَ وبينَاتٍ لِّلنَّاسِ هدى الْقُرْآنُ فِيهِ أُنزِلَ الَّذِي رمضَانَ شَهرُ
شَهِد رَ مِنكُمالشَّه مصلْي  اللّه يرِيد أُخَرَ أَيامٍ منْ فَعِدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضًا كَانَ ومن هفَ
رَ بِكُمسالَ الْيو رِيدي رَ بِكُمسلِتُكْمِلُواْ الْع ةَ ورُواْ الْعِدلِتُكَب و لَى اللّها عم اكُمده  لَّكُـم لَع و 

تگر ي كه هدايه در آن قرآن نازل شده است، كتاب است كي، ماه رمضان ماه  تَشْكُرُونَ
 از شـما  يپس هركـس . ت و فرقان استي آشكار هدايمردم است و متضمن نشانه ها 

ا مسافر يمار يرد، و هركس كه بيم باشد، آن را روزه بگيدر ماه رمضان حاضر و مق
 ي مـ ي شـما آسـان    يرد، خداوند بـرا   يگر را روزه بگ   ي د ي از روزها  يباشد، پس تعداد  

د و خدا را ي روا بدارد، تا شمار روزها را كامل كني خواهد به شما سختيخواهد، و نم
د، و باشـد كـه سپاسـگزار    يـ اد كني يت كرده است  به بزرگيبه پاس آنكه شما را هدا  

  .ديباش
روزه : دي گوي كه بر بندگانش روا داشته است خبر داده و ميخداوند متعال از احسان
ده يـ  گذشـته فـرض گردان  يه ام همانطور كه آنرا بر امـت هـا   را بر آنها فرض گرداند    

شه و هـر زمـان بـه مـصلحت          ي است كه هم   يع و دستورات  يبودم، چون روزه از شرا    
ق نموده كه در انجام اعمال      ي را تشو  يه خداوند امت اسالم   ين آ يز در ا  ين. مردم است 
ان داشته يز بين.  خوب بشتابندي سبقت ببرند، و به انجام كارهايگران گويصالح از د

ست كه فقط به شـما      ي ن يني سنگ ياست كه روزه جزو آن دسته از اعمال و عبادت ها          
  .اختصاص داده شده باشد
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« : د  يـ  فرما يان كرده و م   يش را در مشروع نمودن روزه ب      يسپس خداوند حكمت خو   
لَّكُم اسـت،   يزگارين اسباب پره  يرا روزه از بزرگتر   يد، ز يزگار شو يتا پره » تَتَّقُون لَع 

  .  باشديات او ميز از منهيچون روزه مصداق فرمان بردن از دستور خدا و پره
 ي كه  انسان مـسلمان از دانـشگاه روزه و رمـضان مـ              يزگاري پره ياز جمله درسها  

ل خوردن و ين است كه روزه دار آنچه را كه خداوند بر او حرام نموده از قبيآموزد ا
 ي خواهد انجام دهد، ترك مـ  ي كه دلش م   ير موارد ي و سا  يزش جنس يدن و آم  يآشام

ن يـ پـس ا  .  طلبـد  ي را مـ   يد، و پـاداش و    يـ  جو ي م يكين كار به خداوند نزد    يكندو با ا  
ن يـ  دهـد ا  ياد مـ  يـ  كه روزه به ما      يزگاري پره يو از جمله درسها   .  است يزگاريپره

 كند كه خداوند مراقب اوست، پس       ين م ياست كه روزه دار در طول ماه رمضان تمر        
 كنـد،  ي طلبد، هر چند كه بر انجام دادن آن قادر است ، ترك م          ي كه نفسش م   آنچه را 
طان به نفس ي ورود شين روزه راههايهمچن.  داند خداوند از او اطالع دارد    يچون م 

 يان مـ  يطان در وجود  انسان مانند خون جر       يرا ش ي بندد، ز  ي را تنگ كرده و م     يآدم
و . ابنـد ي ي شود و گناهان كاهش م    يف م يطان ضع يپس با روزه گرفتن نفوذ ش     . ابدي
 دهد و انجـام    ياد انجام م  ين است كه روزه دار غالبا عبادت ز       ي از بركات روزه ا    يكي

ن اسـت كـه ثروتمنـد، درد        يـ ز از بركـات روزه ا     ين.  است يزگاريم پره يعبادت از عال  
 ي شود تا با فقرا و مستمندان ابراز همدرد        ين كار باعث م   ي چشد و ا   ي را م  يگرسنگ

  . استيزگاري پرهين از خصلت هايو ا. ده وبه آنان كمك كندكر
ده است، خبـر داد كـه       يمان فرض گردان  يان داشت كه روزه را بر اهل ا       يپس از آنكه ب   

ار يضه بس ين فر يوزگار روزه كم، و انجام ا      ر يعنيام روزه معدود و محدود است،       يا
 أَو مرِيـضًا  مِـنكُم  كَـانَ  فَمن« : شتر آسان نمود و فرمود     يسپس آن را ب   . آسان است 

 و سـفر موجبـات مـشقت و         يمارياز آن جا كه غالبا ب     » أُخَرَ أَيامٍ منْ فَعِدةٌ سفَرٍ علَى
و از . رنديمار و مسافر اجازه داده است كه روزه نگي كنند، به بي را فراهم ميدشوار

ند به مسافر و  الزم است، خداويآن جا كه به دست آوردن منفعت روزه بر هر مومن         
ن رفت و سفر تمام شد ي از بيماريگر، آنگاه كه بي ديض دستور داد تا در روزهايمر

  .رنديروزه بگ
 يد به تعـداد روزهـا     يا مسافر با  يض  يانگر آن است كه مر    يب» أُخَرَ أَيامٍ منْ فَعِدةٌ« و  

ا در  ري گـرم و طـوالن  ي توانـد روزه روزهـا     ينكـه مـ   يرد، و ا  يـ ماه رمضان روزه بگ   
 تواننـد  ي كه مـ يو بركسان» يطِيقُونَه الَّذِينَ وعلَى« .  سرد و كوتاه قضا كند  يروزها
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د يرند باي گي كه روزه نمي است ، و به عوض هر روزيكفاّره ا» فِديةٌ «رند، يروزه بگ
  .ريا فقيخوراك » مِسكِينٍ طَعام« ه بدهند، يفد
هنوز بـر روزه گـرفتن عـادت نكـرده     ه كه آنگان در آغاز فرض شدن روزه بود،       يو ا 

ن راه را ين جهت خداوند آسانتريبودند، و فرض شدن روزه بر آنها سخت بود، به هم
رد، مختار بـود  ي توانست روزه بگي كه هركس مي آنها قرار داد؛ به گونه ا    يش رو يپ

 بـه .   ان به مـستمندان خـوراك بدهـد     ينكه به جا  يا ا يرد و آن بهتر است و       يروزه بگ 
سپس . تان بهتر استيو روزه گرفتن برا» لَّكُم خَيرٌ تَصومواْ وأَن« : ن جهت فرموديهم

 فـرض  ي روزه گـرفتن را دارد بـه طـور وجـوب و قطعـ     يي كه توانا يروزه را بر كس   
 آن را در يرد، قـضا يـ  توانـد روزه بگ   ي كـه در مـاه رمـضان نمـ         يامـا كـس   . ديگردان
 ي كـسان يعنـ ي» يطِيقُونَه الَّذِينَ وعلَى« : ته شدهو گف.  آوردي ميگر به جا ي د يروزها

رنـد، ماننـد    ي تواننـد روزه بگ    ي آنها دشوار و سخت است و نمـ        يكه روزه گرفتن برا   
ر خـوراك  يـ ك فقيـ ره زن كه بر آنها الزم است در مقابـل هـر روز بـه        يره مرد و پ   يپ

  .ح استي صحين رايبدهند، و ا
 كه بر شما فرض شده اسـت روزه         يروزه ا » الْقُرْآنُ فِيهِ لَأُنزِ الَّذِي رمضَانَ شَهرُ« 

ده ي به شـما رسـ     ي كه در آن از جانب خدا فضل فراوان        يماه رمضان است، ماه بزرگ    
 شما است، و يوي و دنينيت و منافع ديم است كه مشتمل بر هداياست، و آن قرآن كر
ت از  يز باطـل و هـدا      دارد، و جدا كننده حق ا      يان م ين صورت ب  يحق را به روشن تر    

  . و اهل سعادت از اهل شقاوت استيگمراه
سته ي شود، شا  ي دارد، واحسان خدا در آن بر شما نازل م         يلتينفضي كه چن  يپس ماه 

پـس از آنكـه خداونـد متعـال         . است موسم عبادت باشد و روزه در آن فـرض شـود           
  َمـن  «: دان كـرد، فرمـو    يـ ن ماه را ب   ين ماه مبارك، و حكمت وجوب روزه ا       يلت ا يفض
شَهِد رَ مِنكُمالشَّه همصلْي  يي كـه توانـا    يه مقرر شده است فرد    ين بخش از آ   يدر ا »  فَ

ن روزه يو از آنجه كه مختار بودن بـ      . رديد روزه بگ  يم است با  يدارد و تندرست و مق    
ض و مـسافر در امـر روزه نگـرفتن را    يه دادن منسوخ شد، رخصت مـر      يگرفتن و فد  

. ز منسوخ شده استين توهم حاصل نشود كه رخصت آنان ني، تا ادوباره تكرار كرد
 خ واهد يخداوند م» الْعسرَ بِكُم يرِيد والَ الْيسرَ بِكُم اللّه يرِيد« : ن جهت فرموديبه هم
. سر بگردانديار هموار و ميتان بسي شوند براي مي او منتهي را كه به خشنودييراهها
ار سـاده و    يند بندگانش را به انجام آن فرمان داده اسـت بـس           ن آنچه كه خداو   يبنابرا
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 آن گـردد،  ي موجـب دشـوار  يل خاصـ يط و مـسا   يو چنانچه وجود شرا   . آسان است 
 يا آن را سـاقط مـ      يـ  كه   يد، به گونه ا   ي نما يگر آسان م  ي د يخداوند آن را به صورت    

 مجمـل    به صورت  يژگين و يا.  دهد يف م ي مختلف تخف  يا آن را با روشها    يگرداند و   
 احكام يل آن شامل تماميان شده و امكان باز كردن آن وجود ندارد، چرا كه تفاصيب

 كه در شرع بـه آنهـا پرداختـه          يفاتي انواع رخصت ها و تخف     ي گردد و همه     يشرع م 
لِتُكْمِلُواْ« .ن مجمل داخل است   يشده است در ا    ةَ ودانـد   ين خداوند بهتـر مـ     يو ا » الْعِد 

 از ماه رمضان، روزه آن ي گمان نبرد با روزه گرفتن قسمتيبدان سبب است كه كس    
ن گمـان را بـا امـر بـه     يخداوند ا. از ذمه او ساقط گشته و مقصود حاصل شده است  

د بطور يماه رمضان را با   :  ماه رمضان رد نموده و گفته است       يكامل كردن روزه ها   
ق گـرفتن   يـ توفد بـه خـاطر      يـ كامل روزه گرفت، و هنگام اتمام ماه مبارك رمضان با         

و . اد نمودي يل آن بر بندگانش از خدا سپاسگزار بود، و او را به  بزرگيروزه و تسه
  .گفت» ريتكب« د يافتن خطبه نماز عيان يت هالل ماه شوال تا پايهنگام رو

  :186 يه يآ
لْيـستَجِيبواْ  نِدعـا  إِذَا الـداعِ  دعـوةَ  أُجِيـب  قَرِيـب  فَإِنِّي عنِّي عِبادِي سأَلَك وإِذَا  لِـي  فَ

لْيؤْمِنُواْ بِي و ملَّه ون، و هرگاه بندگانم از تو درباره من سوال كنند، بگو مـن       لَعرْشُدي
د يـ  كـنم، پـس با     ي دعا ك ننده را هرگاه مرا بخوانـد اجابـت مـ            يك هستم، ودعا  ينزد

  .ابندياورند تا راه يمان بيفرمان مرا اجابت كنند و به من ا
: دند وگفتنـد ياز او پرسـ ) ص(امبر ي از اصحاب پ   ي است كه بعض   يسخ پرسش ن پا ي  ا
 يك است تا با او مناجات كرده و با او در گوش           يا پروردگار ما نزد   يآ! امبر خدا ي پ يا

 وإِذَا« : ه نـازل شـد    يـ ن آ يـ م؟ پـس ا   يد او را صدا بزن    يا دور است و با    يم،  يصحبت كن 
أَلَكادِي سنِّي عِبقَرِي فَإِنِّي عچون خداوند متعال مراقب و حاضر است، و بر امور » ب

 ينه هـا در خـود پنهـان مـ    يانت چشمها و آنچه سـ يده اطالع دارد، و خ  يپنهان و پوش  
ك اسـت، و او را اجابـت     ي خواند نزد  ي را م  ي كه و  يپس او به كس   .  داند يدارند، را م  

 دعـا كننـده را      يدعـا » دعانِ اإِذَ الداعِ دعوةَ أُجِيب« : ن جهت فرمود  يبه هم . دي نما يم
  . كنميهرگاه كه مرا بخواند  اجابت م

 يكـ يو نزد .  درخواسـت كـردن    ي عبـادت و دعـا     يدعا و فراخوان دو نوع است؛ دعـا       
 كـه نـسبت بـه همـه         يله علـم و شـناخت     ي بـه وسـ    يكـ ي نزد يكي: خداوند دو نوع است   
انش  بـا اجابـت و    خداوند از پرستندگان و خواننـدگ     يكي نزد يگريمخلوقات دارد، ود  
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 آگاه و حاضر و يپس هركس كه پروردگارش را با قلب. ق دادن آني كردن و توفياري
ش وجود نداشته باشد، مانند يرفته شدن دعاي پذي براي مشروع بخواند و مانعييدعا

ش را اجابت كند، به ي حرام و امثال آن، خداوند وعده داده است كه دعايخوردن روز
ل استجابت خـداو اطاعـت از       يد، از قب  ي اجابت دعا را فراهم  نما       كه اسباب  يژه وقت يو

 كـرده  ي او، و باز آمدن از آنچه كه ما را از گفتن آن وانجام دادن آن نهـ           يدستورها
ن جهـت  يبـه همـ  .  باشدي از اسباب استجابت دعا م     يكيز  يمان به خداوند ن   يو ا . است

لْيستَجِيبواْ« : فرمود لْيؤْمِنُواْ لِي فَ يبِ و ملَّه ونَ لَعرْشُدپس فرمان مرا گردن نهند و      » ي
افتن بـه   يـ  راه   يعنيرشد  . ابند و رشد را به دست آورند      ياورند تا راه    يمان ب يبه من ا  

مان و عمل صـالح     ي ا ي كه منافع  يمان  و اعمال صالح و دور شدن از فساد و اعمال           يا
صول علـم اسـت، همـان       رفتن واستجابت فرمان او سبب حـ      يمان به خدا و پذ    يا. است

جعـل لَّكُـم   ينَ ءامنُـوا إِن تَتَّقُـوا اهللاَ        يهـا الَّـذ   ياي« : طور كه خداوند متعال فرموده است     
 يد بـرا  يزگار باشـ  يد و پره  ياگر از خدا بترس   ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا» فُرقَانَاَ
  . دهديص حق از باطل قرار مي تشخيرويشما ن

  :187 يه يآ
لَةَ لَكُم أُحِلَّ امِ لَييإِلَى الرَّفَثُ الص ئِكُمĤنَّ نِسه اسلِب لَّكُم أَنتُمو اسنَّ لِبلَّه لِمع اللّه أَنَّكُم 
تَخْتانُونَ كُنتُم كُمأَنفُس فَتَاب كُملَي فَا ععو نكُمنَّ فَاآلنَ عاشِرُوهتَغُواْ بابا وم كَتَب  اللّـه 
كُلُو لَكُمواْ اْواشْرَبتَّى ونَ حيتَبي طُ لَكُمالْخَي ضيطِ مِنَ األَبدِ الْخَيورِ مِنَ األَسالْفَج  ثُـم 

 فَالَ اللّهِ حدود تِلْك الْمساجِدِ فِي عاكِفُونَ وأَنتُم تُباشِرُوهنَّ والَ الَّليلِ إِلَى الصيام أَتِمواْ
لَّهم لِلنَّاسِ آياتِهِ اللّه يبينُ كَذَلِك تَقْرَبوها تَّقُونَ لَعزش با زنانتان در شب روزه ي، آم ي

 يد و آنها لباس شـما هـستند، خداونـد مـ           ي شما حالل شد، شما لباس آنها هست       يبرا
رفت و از شما    يد، پس آن گاه توبه شما را پذ       ي كرد يانت م يدانست كه شما به خود خ     

  .درگذشت
د، ييتان مقرر نموده طلب نمايد و آنچه را كه خداوند برايزش كنيآنها آمپس اكنون با 

تان روشن شود، سپس روزه ياه برايد از رشته سيد تا رشته سفياشاميد و بيو بخور
زش يـ د با زنـان آم ي كه در مساجد به اعتكاف نشسته ا  يد، و زمان  يرا تا شب كامل كن    

ات خـود را    يـ ن خداوند آ  ين چن يا. ديك نشو ين حدود خداست، پس به آن نزد      يا. دينكن
  .زگار شوندي دارد تا پرهيان مي مردم بيبرا
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 در شب يزش جنسيدن و آميدر آغازِ فرض شدن روزه بر مسلمانان، خوردن و نوش
 آنها ي را براين سختيند، آنگاه خداوند اي دچار مشقت گردين بعضيحرام بود، بنابرا

ز قـرار   يزش را جا  يدن و آم  ي و نوش   رمضان خوردن  يآسان نمود و در تمام شب ها      
 از آنچه   يده باشند، چون آنها با ترك كردن بعض       يا نخواب يده باشند   يداد، خواه خواب  

لَيكُم فَتَاب« .  كردند يانت م يبدان دستور داده شده بودند، به خود خ        خداوند توبه  » ع
ر داد، كه اگر     قرا يتان وسعت و فراخ   ين امر برا  ي كه در ا   يبه گونه ا  . رفتيشما را پذ  

و » عـنكُم  وعفَـا « . دي شـد  يد، مرتكب گنـاه مـ     ي شد ين امر در تنگنا قرار داده م      يدر ا 
ش از جانـب  ين رخصت و گـشا يبعد از ا» فَاآلنَ« . دي گذشته شما را بخش يانت ها يخ

د، و هرطـور كـه      يد، آنها را ببوس   يزش كن يبا زنانتان آم  » باشِرُوهنّ« خداوند ، اكنون    
و » لَكُم اللّه كَتَب ما وابتَغُواْ« . ز استيتان جايد، كه برايبا آنان معاشرت كند يخواست

ن ي جستن به خدا باشد و بزرگتـر يكيت شما از مباشرت با همسرانتان نزد  يقصد و ن  
 شوهر و همـسر و حاصـل        يه و نسل، و پاكدامن    يزش به وجود آمدن ذر    يهدف از آم  

  .شدن مقاصد نكاح است
ست با مشغول شدن به يسته ن ي قدر را در ماه رمضان قرار داده و شا         و خداوند شب  

 توان به دست يرا لذت را ميد، زيلذت محسوس، آن را فراموش كرده و از دست بده
« .  توان آن را به دست آوردي نميآورد، اما شب قدر چنانچه از دست برود به آسان

ن، يـ ا» الْفَجـرِ  مِـنَ  األَسودِ الْخَيطِ مِنَ األَبيض الْخَيطُ لَكُم يتَبينَ حتَّى واشْرَبواْ وكُلُواْ
 يزي چيانگر آن است كه اگر كسيو ب. زش استيدن و آميان زمان خوردن و نوشيپا

ر انـداختن آن    يز بـه تـاخ    يـ را خورد مستحب است، چون بـه آن امـر شـده اسـت، ون              
 بندگانش آسان يور را برانه رخصت داده و امين زميرا خداوند درايمستحب است، ز

  .كرده است
 پـس از طلـوع فجـر غـسل     ي شود اگر چنانچه كـس يه استنباط مين آ ين از ا  يو همچن 

زش تـا طلـوع     يح است، چون اگر آم    ي ندارد و روزه او صح     يجنابت انجام دهد اشكال   
 مانـد، و  ي مـ يز باشد الزمه اش آن است كه جنابت تا بعد از طلوع فجر بـاق  يفجر جا 

  .ز حق استي حق نيت كه الزمه معلوم اس
 »ـواْ «  كـه فجـر طلـوع كـرد          يسپس، وقتـ  » ثُمأَتِم  امياجتنـاب از    يعنـ يروزه،  » الـص 
 كنـد،  يد غروب مـ يتا شب كه خورش» الَّليلِ إِلَى  َ« كندي كه روزه را باطل م  ييزهايچ

 يا رمـضان بـر  يزش با همسر در شب هـا يز بودن آميو از آن جا كه جا  . ديكامل كن 
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 باشد، معتكف را استثنا كرد و يز نمين كار جاي معتكف ايست، چون برايز نيهمه جا
 كـه در مـساجد      يو در حـال   » الْمـساجِدِ  فِـي  عـاكِفُونَ  وأَنتُم تُباشِرُوهنَّ والَ« :فرمود

.  كنديت اعتكاف داللت م يه بر مشروع  ين آ يا. ديزش نكن يد با زنانتان آم   يمعتكف هست 
دن ي و بريري ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند متعال و گوشه گ           يعنياعتكاف  
  .ستياعتكاف جز در مسجد درست ن.  آوردن به پروردگاريز،و روياز هر چ

د كـه آن مـساجد عبـارت از مـساجد     يـ  آين بر ميچن» الْمساجِدِ« و از معرفه آوردن  
انگر آن اسـت كـه      يبن  يو ا .  شود ي پنجگانه اقامه م   ي است كه در آن نمازها     يمعروف

 كه ذكر شد، اعم از حـرام بـودن   ييزهايچ» تِلك « .  كنديزش، اعتكاف را فاسد م   يآم
 كنـد، و حـرام      ي كه روزه را باطـل مـ       ييزهايگر چ يزش و د  يدن و آم  يخوردن و نوش  

 ي برا يزش جنس يست، و  حرام بودن آم     ي كه معذور ن   ي كس يبودن روزه نگرفتن برا   
مرزهـا و   » اللّـهِ  حـدود «  حـرام،    يزهـا يگر چ ياست، و د   كه به اعتكاف نشسته      يفرد

 بندگانش قرار داده است، و آنهـا را از          ي است كه برا   يحدود خداوند و خطوط قرمز    
. ديك نـشو  يـ به آن نزد  » تَقْرَبوها فَالَ« :  كرده و فرموده است    يك شدن به آن نه    ينزد

 از يك شدن، هم شامل نهي نزد ازيرا نهي باشد، زيغ تر از فال تفعلوها م     ين كلمه بل  يا
 است كه انـسان را بـه آن       ي از اتخاذ اسباب و وسائل     يذات فعل حرام و هم شامل نه      

و انسان مسلمان امر شده است كه از ارتكاب امور حرام، و اتخاذ هر .  رسانديكار م
امـا خداونـد در   . زديـ  حرام بكشاند، به شدت بپره    ي را به سو   ي كه و  يله و سبب  يوس

پس، از گذشتن » تِلك حدود اهللاّ ِ فَلَا تَعتَدوها« : ورات و  اوامر فرموده استمورد دست
 بندگانش احكام را بـه      ين برا ين چن يخداوند ا » كَذَلِك« .  كرده است  ياز آن مرزها نه   
 يبينُ« . دي نما ين م يين صورت، تب  ي دارد و آن را به روشن تر       يان م يصورت كامل ب  

اتِهِ اللّهلنَّاسِلِ آي ملَّه تَّقُونَ لَعي ميرويشان روشن گردد، از آن پيپس، چون حق برا» ي 
 بر ير انسان گاهيز. ندي نمايز ميشان روشن شود از آن پرهيكنند، و چون باطل برا    

 دهد، و چنانچه حرام بودن آنرا بداند آن را انجام      ي را انجام م   ي كار حرام  ياثر نادان 
 ي آنها بـاق ي برا يليان كرد و عذر و دل     ي مردم ب  ي را برا  اتشي دهد، پس خداوند آ    ينم

  . انجامدي ميزگاري و پرهين به تقوينگذاشت، و ا
  :188 يه يآ

 أَمـوالِ  مـنْ  فَرِيقًـا  لِتَـأْكُلُواْ  الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلُواْ بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ والَ
د و آن را به يانتان به ناحق نخوريتَعلَمون ، و اموال خود را در م وأَنتُم بِاإلِثْمِ النَّاسِ
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كه شـما  يد، در حالي گناه بخوري از اموال مردم را از رويد تا پاره ايم نكنيحكام تقد 
  .دي دانيهم خوب م

تـان را،   يمالها: گران را به آنها نـسبت داد و فرمـود         ياموال د . ديريگران را نگ  ياموال د 
ز دوست بدارد، و ي برادرش ني خود دوست دارد برايد آنچه را برايمسلمان باچون 

را اگـر   يز پاس بدارد، ز   يد مال برادرش را ن    ي دارد با  يمال خود را پاس م    همچنان كه   
  كننـد، و هرگـاه      يدا م يز جرات خوردن مال او را پ      يگران ن ي را بخورد د   ياو مال كس  

ز آن جا كه خوردن مال به دو صورت است؛ و ا.  خورنديقدرت داشته باشند آن را م
 خوردنِ به ناحق، و خوردن آن به ناحق و باطل يگريك صورت خوردن ِ به حق و دي

  .د نموديحرام است، خداوند خوردن مال را به ناحق مق
انتِ در امانت و امثال آن و ي، خيه شامل خ وردن مال به صورت غصب، دزدين آيو ا

 باشد، و خوردن اموال و بدست آوردن يله ربا و قمار مل معاميمعاوضه حرام از قب
و . امـده اسـت   ي بدسـت ن   ي باشد، چون از راه مبـاح      ين طرق باطل و ناحق م     يآن از ا  

ز شـامل  يـ د و فروش و اجـاره و امثـال آن، ن          يب دادن طرف در خر    يگرفتن مال با فر   
 و گرفتن   ز به كار گرفتن كارگران و خوردن مزدشان،       ين.  خوردن مال به ناحق است    

 گماشته شده اند اما آن را به نحو احسان انجام نداده اند، ي كه به كار يمزد كارگران 
و گرفتن مـزد و اجـرت بـر انجـام دادن مـزد و               . از زمره خوردن مال به ناحق است      

ح و  ي صح ين عبادات يز شامل خوردن مال به باطل است، و چن        يافت نمود ن  ي در ياجرت
و .  خـدا باشـد  ينكه هـدف از انجـام آن كـسب رضـا         ي ا مقبول واقع نخواهند شد مگر    

ا يـ ست، يـ  كـه مـستحق ن  ي كـس يت از سـو  يگرفتن زكات و صدقات و اوقاف و وصـ        
  . دارد، در خوردن مال به ناحق داخل استيش از حق خود بر مي بيمستحق است ول

ن خـوردن   يبنابرا. رندي گ ي م يره خوردن مال به ناحق جا     ين موارد در دا   يپس همه ا  
 اگر در آن اختالف شـود، و مـسئله بـه حـاكم              يست، حت ي حالل ن  يچ صورت ي ه آن به 

 ين مـال ي كـه در صـدد خـوردن چنـ       يشرع ارجاع داده شده و حاكم شرع به نفع كس         
 كنـد، چـون حـاكم طبـق         ي را حالل نم   يرا حكم حاكم حرام   ياست، حكم صادر كند، ز    

 ي كـه مـ    يكـس پـس   .  اسـت  يد، و حق به قوت خود بـاق       ي نما ي شنود حكم م   يآنچه م 
 كه يپس هركس. نان حاصل كنديد با آن اطميخواهد مال مردم را به ناحق بخورد، نبا

ست، و اگر آن مال     ي او حالل ن   ي به نفع او حكم نمود، خوردن آن مال برا         يل باطل يدل
ن ي داند و اي كه ميگر را به ناحق و گناه خورده است، در حالي ديرا بخورد مال كس
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ل اگر بداند كه ين وكيبنابرا. دي نماي او را سخت تر ميتر و سزاشيكار عقوبت او را ب
ست كـه از خـائن دفـاع كنـد،     يز ني او جا ي خود بر باطل است، برا     يموكّل او در ادعا   

و دفـاع   » ماَينَ خَـص  يول ا تَكُـن لِلخَـائن     « : همان طور كه خداوند متعال فرموده است        
  .انت كنندگان مباشيكننده از خ

  :189 يه يآ
يأَلُونَكنِ سلَّةِ ع لَيس والْحج لِلنَّاسِ مواقِيت هِي قُلْ األهِ اْ بِأَنْ الْبِرُّ و تَأْتُو وتيمِـن  الْب 

لَّكُـم  اللّـه  واتَّقُواْ أَبوابِها مِنْ الْبيوت وأْتُواْ اتَّقَى منِ الْبِرَّ ولَـكِنَّ ظُهورِها ـونَ  لَعتُفْلِح  ،
مـردم و   » يعيم طب يتقو« آنها وقت نما و     « :  رسند، بگو  ي ماه از تو م    ي هاللها درباره
 يكوكار كس يد بلكه ن  ييست كه از پشت به خانه ها در آ        ي آن ن  يكيو ن » . باشند يحج م 

د تا رستگار يد، و از خدا بترسي خانه ها وارد شويشه كند، و از درهاياست كه تقوا پ
  .ديشو

لَّةِ عنِ  يسأَلُونَك«: دي فرمايخداوند متعال م   يدر رابطـه بـا هـالل هـا از تـو مـ      » األهِ
 ينكه در رابطه بـا خـود هاللهـا از تـو مـ             يا ا يست؟  يده و حكمت آنها چ    يپرسند كه فا  

ش هالل را در اول ماه يخداوند به لطف و رحمت خو» لِلنَّاسِ مواقِيت هِي قُلْ« . پرسند
 شود، تا   يج اندازه آن بزرگ م    ي رسد به تدر   يمه ماه م  يك گردانده، سپس تا به ن     يبار

ق اوقـات   يـ ن طر ي شود تـا مـردم بـد       يك م يج بار يفرض آن كامل گردد سپس به تدر      
و از آن جا كه . ل روزه، زكات، كفاره ها، و اوقات حج را بداننديشان، از قبيعبادت ها

 « : برد، فرمود  ي را م  ياديرد و وقت ز   ي پذ ي صورت م  ي معلو يضه حج در ماهها   يفر
جالْحو «.  
ق هالل ماه ها زمان پرداخت وام ها و اجاره ها، و مدت عده طالق و                ين از طر  يهمچن

پـس خداونـد    .  شـود  ياز دارند، دانسته مـ    ي كه مردم به آنها ن     ييزهايگر چ يحمل، و د  
له محاسبات قرار داده، و هركس اعم از كوچك و بزرگـف و عـالم و             يهالل ها را وس   
رد جـز  يـ  صـورت گ يديق سال خورش ي و اگر  محاسبات از طر      . داند يجاهل آن را م   

  . دانندي از مردم آنرا نميتعداد كم
 »سلَي اْ بِأَنْ الْبِرُّ و تَأْتُو وتيا مِن الْبورِهي كه احرام ميگر عربها وقتيانصار و د» ظُه 

مـان   دانـسته و گ    يك امر عباد  ين را   ي شدند، و ا   يبستند، از دروازه خانه ها وارد نم      
ست، چون ي نيكوكاين، نين خداوند خبر داد كه ايك است، بنابراي ني بردند كه كاريم

 را انجـام دهـد كـه خـدا و           ين كار را مشروع نكرده است، و هركس عبـادت         يخداوند ا 
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و خداوند آنها را . ن استي در ديامبرش آن را مشروع نكرده باشد، بدعت و نوآوريپ
 از ي آنها آسان تر است و قاعده اي ها شوند، كه برادستور داد تا از درها وارد خانه

  . عت استيقواعد شر
 كه آسان و ي را از راهي شود كه مناسب است انسان هر كاريده ميه فهمين آيو از ا
پـس امـر بـه معـروف و         .  آن مقرر شده است    ي كه برا  يك است انجام دهد، راه    ينزد
است ي و سي كند، بنگرد و با نرميم كه به او امر يت فرديد به وضعي از منكر بايناه

. دي آ ي از آن به دست م     يا قسمت ياست  كل هدف     ي و س  يد، كه با نرم   يبا او رفتار نما   
نـد تـا بـه    ين راه را انخـاب نما ين و آسان تـر يكتريد نزديو آموزگار و دانش آموز با    

 يعـ يد و از راه طبي تالش نماي انجام كار  ين هركس كه برا   يو همچن . هدفشان برسند 
« .  رسـد  ي خداوند به هـدفش مـ      ياريآن وارد شود و بر آن استقامت ورزد حتما به           

» يتقـو «.  است كه خداوند به آن دسـتور داده اسـت       يكوكارين همان ن  يا» اللّه واتَّقُواْ
ز از  يـ  از خداوند همراه با اطاعـت از دسـتورات او و پره            يشگي داشتن ترس هم   يعني

 و سعادت   يرستگار.  است يسبب رستگار » يقوت«را  ي كرده است، ز   يآنچه از آن نه   
و » مطلوب«دن به ي آنند، و آن عبارت از رس  ي در پ  ي است كه همگ   يه ا ياز اهداف عال  

زگـار نباشـد    ينجات از ترس و اضطراب است، پس هركس از خداونـد نترسـد و پره              
زگـار باشـد بـه      ي ندارد، و هركس از خداونـد بترسـد و پره          ي رستگار ي به سو  يراه

  .ابدي يت دست مي و موفقيرستگار
  :190- 193 يه يآ

، و در راه الْمعتَدِين يحِب الَ اللّه إِنَّ تَعتَدواْ والَ يقَاتِلُونَكُم الَّذِينَ اللّهِ سبِيلِ فِي وقَاتِلُواْ
د، همانـا خداونـد تجـاوز       يـ د و تجـاوز مكن    ي جنگند، بجنگ  ي كه با شما م    يخدا با كسان  

  .اردكنندگان را دوست ند
ماقْتُلُوهثُ ويح موهم ثَقِفْتُموهأَخْرِجنْ وثُ ميح وكُمالْفِتْنَةُ أَخْرَجو الَ الْقَتْلِ مِنَ أَشَدو 
متُقَاتِلُوه جِدِ عِندسرَامِ الْمتَّى الْحح قَاتِلُوكُمفَإِن فِيهِ ي قَاتَلُوكُم مفَاقْتُلُوه ـزَاء  كَذَلِكج 

د آنان را از همانجـا كـه   يرون كنيد، و بيد آنها را بكشيافتيفِرِينَ، و هرجا آنان را  الْكَا
از كــشتن بــدتر اســت، و بــا آنهــا در كنــار » شــرك«رون كردنــد و فتنــه يــشــما را ب

كار  كنند، پس اگر ينكه با شما در كنار مسجدالحرام پيد، مگر ايكار نكنيمسجدالحرام پ
  . كافرانين است سزاين چنيا. ديدند آنها را بكشيبا شما جنگ
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اْ فَإِنِ وفَإِنَّ انتَه اللّه حِيم، پس اگر باز آمدنـد، بـ        غَفُورگمـان خداونـد آمرزگـار و        ير 
  .مهربان است

مقَاتِلُوهتَّى وكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ الَ حيينُ ولّهِ الد مِينَ، الظَّالِ علَى إِالَّ عدوانَ فَالَ انتَهواْ فَإِنِ لِ
 خدا باشد، پس اگر باز آمدند     ين همه برا  ي نماند و د   ي باق يد تا فتنه ا   يو با آنها بجنگ   

  .ست مگر بر ستمكاراني نيتجاوز
نه ين بعد از هجرت به مديات متضمن دستور به كار زار در راه خدا هستند، و اين آيا

ستور داد كـه بـا      افتند، پس خداوند به آنها د     يدن  يبود، آنگاه كه مسلمانان قدرت جنگ     
ز يـ دن پره يـ ش تر به آنان دسـتور داده بـود كـه از جنگ            يكه پ يدشمن بجنگند، در حال   

 فِـي « : دن را به راه خدا اختصاص داد و فرمـود        يو جنگ . نموده و خود را كنترل كنند     
ق، و آنهـا    ي  خواهد مسلمانان را برداشتن اخالص تشو       ين عمل م  يكه با ا  » اللّهِ سبِيلِ

 كه با شـما     يا كسان يبجنگد  » يقَاتِلُونَكُم الَّذِينَ« . گر برحذر دارد  يكديبا  دن  يرا از جنگ  
 دارند، و نه ي و نظري كه نه رايره مردانيو آنها مردان مكلف هستند، نه پ.  جنگنديم

 يل  كـشتن كـس  ي از تجاوز شامل انواع تجاوزات است از قب يو نه .  جنگند يبا شما م  
وانگان و كودكان و راهبان، و مثله كردن        ينند زنان و د    جنگد، ما  يكه با مسلمانان نم   

 ين كار مصلحتينكه ايوانات، و قطع  كردن درختان بدون ايكشته شدگان و كشتن  ح
ه يـ  كـه حاضـرند جز     يدن بـا كـسان    يـ ز جنگ يـ  مسلمانان در برداشـته باشـد، ون       يبرا

  .بپردازند
 »ماقْتُلُوهثُ ويح موهكار با محاربان مسلمانان اسـت، هرجـا و         ين دستورِ پ  يا» ثَقِفْتُم

سـپس  .  دسـتور داده شـده اسـت       ي و تـدافع   يبه جنـگ تهـاجم    . افت شوند يهر زمان   
 عِند« :  كرد و فرمودي مستثنين امر كلّيكار با آنها در مسجدالحرام را از ا      يخداوند پ 
نكـه  ي ا ست، مگـر  يـ ز ن يدن بـا آنهـا در كنـار مـسجدالحرام جـا           يجنگ» الْحرَامِ الْمسجِدِ

ن يـ د، و ايـ خودشان جنگ را آغاز كنند، پس اگر خود جنگ را آغاز كنند، با آنها بجنگ      
نكـه  يشه ادامه دارد، مگر ا    ير است و هم   يك حكم فراگ  ين  يو ا .  تجاوزشان است  يسزا

 يآنها از كفر خود دست بردارند و مسلمان شوند، آن گاه خداونـد  توبـه آنهـا را مـ                    
امبر و  يـ و پ .  سـر زده باشـد       يمسجدالحرام كفر و شرك   رد هرچند كه از آنها در       يپذ

ن رحمت و احسان خداوند نسبت به  يمومنان را از مسجدالحرام منع كرده باشند، و ا        
  . باشديبندگانش م
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ن ين سـرزم  يـ  در ا  يزيـ  رود جنگ در مسجدالحرام فساد انگ      يو از آن جا كه گمان م      
ن خدا، از قتل يشتن مردم از ددن و بازداي شرك ورزياست، خداوند خبر داد كه فتنه 

و . ديكار كنيستكه شما با آنان پي نياشكال!  مسلمانهايپس ا. بزرگتر و سخت تر است
نكه هنگام وجود دو فسا د، آنكه ي بدست آمده است، و آن ايه قاعده مشهورين آياز ا

  .سبك تر است انجام شود تا فساد بزرگتر دفع گردد
خـتن  يمنظـور از آن ر    : ان كرد و فرمود   يخدا را ب  سپس خداوند هدف از جنگ در راه        

 ويكُـونَ « ن اسـت كـه   يـ ست؛ بلكه منظـور از آن ا يشان نيخون كافران و گرفتن مالها  
لّهِ الدينُ ره يان چين خداوند متعال بر همه ادين خالصانه از آن خداوند گردد، و ديد» لِ

 در تـضاد اسـت، از       يهـ ن ال يـ ره كه با د   يل شرك و غ   يو غالب شود، و هر آنچه از قب       
ن منظـور حاصـل    يـ ، شرك است، پس چنانچه ا     » فتنه«منظور از   . ان برداشته شود  يم

دن بـا شـما در      يپس اگر آنها از جنگ    » انتَهواْ فَإِنِ« . يكاري هست ونه پ   يشد، نه كشتن  
د، به  ينكنشما به آنها تجاوز     » الظَّالِمِينَ علَى إِالَّ عدوانَ فَالَ« مسجدالحرام باز آمدند،    

 كه ي از آنها كه ستم كرده اند، و هركس كه ستم كرده باشد به اندازه ستميجز كسان
  . شوديروا داشته است مجازات م

  :194 يه يآ
لَـيكُم  اعتَدى فَمنِ قِصاص والْحرُمات الْحرَامِ بِالشَّهرِ الْحرَام الشَّهرُ واْ  عتَـدـهِ  فَاعلَي ع 
لَيكُم عتَدىا ما بِمِثْلِ اتَّقُواْ عو واْ اللّهلَم اعأَنَّ و اللّه عتَّقِينَ، ماه حرام در مقابل ماه  مالْم

 بـه شـما     ي قصاص است، پـس هركـس      يحرام است، و شكستن حرمت مقدسات دارا      
د، و از خـدا     يـ تجاوز كرد به مانند آنچه به شما تجاوز كرده اسـت، بـه او تجـاوز كن                

  .زگاران استيد كه خداند با پرهيد و بدانيبترس
و ) ص(امبر  يـ ن از ورود پ   ي مـشرك  يريان جلـوگ  يـ ه ب يـ ن آ يـ احتمال دارد منظـور از ا     

امبر و  يـ ن سـال از ورود پ     يـ ن در ا  يمشرك. باشد» هيبيحد«اصحابش به مكه در سال      
نـده  ي كردند، و با آنها قرار داد بستند كـه در سـال آ        يرين شهر جلوگ  ياصحابش به ا  
 حرام است، اتفاق    ي از ماهها  يكي القعده كه    ين موضوع در ماه ذ    يا. ندوارد مكه شو  

  .افتاد
 اصحاب خرسند ين مقابله به مثل دلهاين عمل در مقابل عمل آنان است، و با ايپس ا
اگر شما بـا آنهـا در مـاه حـرام بجنگـد،        : ن باشد ي آن چن  يو احتمال دارد معن   . ديگرد
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ده اند، و آنها تجاوزگران اند، و ير ماه حرام جنگار آنها هم با شما دي ندارد، زياشكال
  .ستي بر شما نين مورد گناهيدر ا

از باب عطف عام بـر خـاص اسـت،          » قِصاص والْحرُمات« : ن، فرموده خداوند  يبنابرا
ل مـاه حـرام، شـهر حـرام، بـستن           يـ رد از قب  ي كه مورد احترام قرار گ     يزي هر چ  يعني

ن يـ پس هركس بـه ا . م آن امر كرده است   يت به تكر  عي كه شر  ييزهاياحرام، و تمام چ   
ن هـر كـس در   يبنـابرا .  شوديمقدسات و محرمات اهانت كند، از او قصاص گرفته م      

ماه حرام بجنگد با او جنـگ خواهـد شـد، و هـركس حرمـت شـهر حـرام را بـشكند،                       
 نخواهد داشت، و هركس هم  نوع خود را بكشد در عوض ي شود و حرمتيمجازات م

د قـصاص   يش را قطع نما   ي از اعضا  يا عضو ي كند   يشود، واگر آن را زخم     يكشته م 
 كـه   ياما كـس  .  شود ي را بستاند معادل آن از او گرفته م        يشود و هركس مال كس    يم

ع كـرده انـد،     ي ضا ي كه از و   ي تواند به اندازه حق    يا م يع شده است، آ   ي از او ضا   يحق
  رد؟ يبگ

ن است كه اگر سبب حـق ظـاهر باشـد     ين مورد اختالف دارند؛ قول راجح ا      يعلما در ا  
 يگري كه نفقه اش بر ديشاوندي نكنند، و همسر و خوييراي كه از او پذيهمانيمانند م

ما اگر سبب . رندي توانند از مال او بگينان مي كنند، ايواجب است اما بر آنها انفاق نم
انـت  ي خ ا در امـانتش   يـ  را انكار كنـد،      يگري د ي كه وام كس   يده باشد، مانند كس   يپوش
.  تواند از مال او به اندازه مـال خـود بـردارد   ي نمي را بدزدد، ويگريا مال ديد،  ينما

ز يل او گفته شد جا  يان ادله است؛ كه در دل     يق م يجاد توف يآنچه كه ذكر شد به خاطر ا      
د بـر   يـ ن خداوند متعال بـه منظـور تاك       يبنابرا. ستيز ن ي گفته شد جا   ياست و در دوم   
لَيكُم اعتَدى فَمنِ« : دي فرما يآنچه گذشت ، م    واْ عتَدهِ فَاعلَي ا بِمِثْلِ عى متَداع  كُملَـي ع «

  .د با تجاوزگر مقابله به مثل نمودينكه بايان صفت قصاص گرفتن است، و اين بيا
 يو از آنجا كه اغلب مردم چنانچه به آنها حق مجازات كـردن داده شـود، از حـد مـ                    

 يعنـ يترس از خـدا     . ، خداوند دستور داد كه از او بترسند       گذرند تا به آرامش برسند    
 يعنـ ي. اسـت » الْمتَّقِـينَ  مـع « و خداوند خبر داد كـه او  . ي الهير پا گذاشتن مرزها يز
زگاران است، و هركس كه خداوند با او  يق خداوند با پره   يد و توف  يي و كمك و تا    ياري

ش او يزگار نباشد مـوال ي پرهابد، و هركس كه ي ي دست م  يباشد، به سعادت جاودانگ   
 يجه در معرض هالكت قـرار مـ       ي سپارد، در نت   ي كند، و او را به خودش م       يرا رها م  

  .رديگ
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  :195 يه يآ
لْقُواْ والَ اللّهِ سبِيلِ فِي وأَنفِقُواْ لُكَةِ إِلَى بِأَيدِيكُم تُ اْ التَّهسِنُوأَحإِنَّ و اللّه حِبسِنِينَ  يحالْم
د يـ  كنيكـ يد، و نيـ اندازيتان به هالكت نيد و خود را با دستهاياه خدا انفاق كن، و در ر  

  .كوكاران را دوست دارديهمانا خداوند ن
 يعنـ يانفـاق  .  دهد تا در راه او انفاق كننـد  يه خداوند به بندگانش دستور م     ين آ يدر ا 

 يههان شامل تمام راي رساند، اي كه انسان را به خدا مييصرف كردن مال در راهها
 كـه  يا انفاق كردن بر كـس يشاوند، يا خوينوا يل صدقه دادن به بي شود از قب  ير م يخ

نه جهـاد در راه خداسـت،       ين هز ين انفاق، تام  يو بزرگتر . مخارج او به گردن شماست    
ن مورد، جهاد با مال است، و جهاد با مال مانند جهاد با بـدن فـرض   يرا انفاق در ا   يز

ف شـرك و  يت مسلمانان، و تـضع    يل تقو ي از قب  يبزرگار  ياست و مصالح و منافع بس     
ن خدا، در بردارد، و جهـاد در راه خـدا        ي اقامه د  ينه برا ين، و فراهم كردن زم    يمشرك

 جهاد، ينه هاين هزي تاميپس خرج كردن مال برا.  گردديجز با انفاق مال استوار نم
 در راه   يقو چنانچه اتفـا   . ستي شود وجهاد بدون آن ممكن ن      يروح جهاد محسوب م   

 شوند و مـا را مـورد        ي گردد و دشمنان مسلط م     يل م يرد جهاد تعط  يخدا صورت نگ  
لْقُـواْ  والَ« : ديـ  فرما يپس خداوند كه مـ    .  دهند يش قرار م  يتهاجم خو   إِلَـى  بِأَيـدِيكُم  تُ

لُكَةِ يز خـودش را بـه هالكـت مـ         يو انسان با دو چ    . ان كرده است  يعلت آن را ب   » التَّه 
با ترك كردن انچه كه به انجـام آن مـامور شـده اسـت و تـركش باعـث                     يكي: اندازد

 كه سبب تلف شدن روح يزي با انجام دادن چيگري گردد، و ديا روح ميهالكت جسم 
رند؛ از جمله ترك جهاد ي گي ميره جاين داي در ايادي زيو كارها.  گردديا جسم مي

 يمـسلّط شـدن دشـمنان مـ     جهاد كـه باعـث   ينه هاين نكردند هز يا تام يدر راه خدا،    
شتن را به مهلكه ي با دست خود خوي شود آدمي كه سبب ميو از جمله موارد. شوند

 كـه پـر از   يا به محلـ ي خطرناك مبادرت ورزد، يا سفرين است كه به جنگ      ياندازد ا 
.  باال روديا از درخت و ساختمان خطرناك    ي نهد،   ي است پا  ي سم يا مارها يدرندگان  

  . اندازنديا به هالكت من كارها انسان ريا
ن است كه همچنـان بـه گنـاه    ي اندازد اي كه انسان را به هالكت م   ييزهايو از جمله چ   

 اسـت كـه   يو از جملـه مهلكـات تـرك كـردن امـور     . د شوديادامه دهد و از توبه ناام  
  . گرددين ميخداوند به آن فرمان داده است و ترك آن باعث هالكت روح و د
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 ي است، خداوند به طور كلـ      يكوكاري احسان و ن   ير راه خدا نوع   و از آنجا كه انفاق د     
ن ، هر نـوع     يو ا » الْمحسِنِينَ يحِب اللّه إِنَّ وأَحسِنُواْ« : به احسان فرمان داد و فرمود     

و همان طـور كـه      . د نكرده است  يچ مق يرا آن را به ه    ي شود، ز  ي را شامل م   يكوكارين
 از منكـر، و  ياز جاه و مقام و امر به معروف و نه        با استفاده    يكوكاريقبال گذشت، ن  

 مردم، حـل مـشكالت آنـان، دور كـردن       يازهايد، برآورده ساختن ن   يآموختن علم مف  
 ييشان، راهنمـا  يع جنازه ها  ييشان، شركت در تش   يمارهايادت از ب  يشان، ع ي ها يسخت

 يا دهـد، و كـار كـردن بـر    ي را انجام مـ  ي كه كار  يگمراهان آنها، كمك كردن به كس     
رند و خداوند به همـه      ي گ ي قرار م  ين امر كل  يره ا يست، در دا  ي را بلد ن   ي كه كار  يكس

. رديـ  گ يز در بـر مـ     يـ ن احسان در عبـادت را ن      يو همچن . ن موارد فرمان داده است    يا
أن تَعبـد اهللا    « : ن اسـت  يان كـرده ، چنـ     يـ ب) ص(امبر  ياحسان در عبادت آن گونه كه پ      

 يا او را مي عبادت كن كه گويخداوند را طور» رَاكيكُم تَرَاه فَإنَّه كَأنَّك تَرَاه فَإن لَم تَ
  .ندي بي ترا مي ويني، و اگر او را نبينيب

 است كه خداوند در مورد آنها فرموده ين صفات باشد، از كسان ي ا يپس هركس دارا  
 اند، پـاداش     كرده يكوكاري كه ن  ي كسان يبرا» اَدةُي وزِ ينَ أَحسنُوا الحسنَ  يلِلَّذ« : است

 يو خداوند با اوست، او را ثابت و  استوار نگه مـ            . ك بهشت و افزون بر آن هست      ين
 ي اش مـ ياريـ  را اصالح نموده، و در همه كارها به          ي گرداند  و   يمدارد، رهنمونش   

  .شتابد
  : 195 يه يآ

لّهِ والْعمرَةَ الْحج وأَتِمواْ لِقُواْ والَ الْهديِ مِنَ رَاستَيس فَما أُحصِرْتُم فَإِنْ لِ تَح كُمؤُوسر 
لَّه الْهدي يبلُغَ حتَّى  صِـيامٍ  من فَفِديةٌ رأْسِهِ من أَذًى بِهِ أَو مرِيضاً مِنكُم كَانَ فَمن محِ
قَةٍ أَودص كٍ أَوفَإِذَا نُس ن أَمِنتُمفَم تَّعرَةِ تَممإِلَى بِالْع جا الْحرَ فَمستَييِ  مِـنَ  اسـدالْه 

لَـةٌ  عشَرَةٌ تِلْك رجعتُم إِذَا وسبعةٍ الْحج فِي أَيامٍ ثَالثَةِ فَصِيام يجِد لَّم فَمن  ذَلِـك  كَامِ
لُه يكُنْ لَّم لِمن اضِرِي أَهجِدِ حسرَامِ الْماتَّقُواْ الْحو واْ اللّهلَم اعاللّ أَنَّ وه الْعِقَابِ شَدِيد  ،

د، هـر آنچـه از      يد، و اگـر بازداشـته شـد       يان برسان ي خدا به پا   يو حج و عمره را برا     
گـاه  ي بـه جا   ي كه قربان  يد تا وقت  يتان را نتراش  يد و سرها  يسر است، ذبح كن   ي م يقربان

 در سر داشته باشد، و سر خود را يا آزاري باشد ماريخود برسد، و هركس از شما ب
ت و ي، و چون امنيا قربانيا صدقه يل روزه ي بدهد، از قبيه ايبر اوست كه فدبتراشد 

سر يـ د، پس هركس پس از عمره قصد حج كند بر اوست كه هر آنچـه م               يافتيش  يآسا
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رد، و هفـت روز     يافت سه روز در حج روزه بگ      ي ن ي كه قربان  ي كند و كس   ياست قربان 
 ي كـس  ين حج تمتـع بـرا     يا.  است ين ده روز كامل   يد، ا يريد روزه بگ  ي كه برگشت  يوقت

د يو از خدا بترس.  ساكن مكه باشديعني. است كه خانواده او اهل مسجدالحرام نباشد
  . استيفر سختي كيدكه خداوند دارايو بدان

ان احكام حج پرداخت و    يان احكام روزه و جهاد فارغ شد، به ب        ي كه خداوند از ب    يوقت
لّهِ مرَةَوالْع الْحج وأَتِمواْ« : فرمود ر از آن اسـتنباط     يـ ن موضوع به قرار ز    يكه چند » لِ

  :  شوديم
  .واجب و فرض بودن حج و عمره: اول
ش يكـه عمـل و فرمـا      . ان رساندن اركان و واجبات حـج و  عمـره          يوجوب به پا  : دوم

مناسك و »  مناسِكَكُميخُذُوا عنِّ« : د، آنجا كه فرمودي نمايبر آن داللت م) ص(امبر يپ
  .ديري حجتان را از من فرار بگاعمال
  . كننديه استدالل مين آياعتقاد دارند، به ا» عمره« كه به واجب بودن ييآنها: سوم

 شود، گرچه حـج  يز واجب ميان رساندن آن دو ن يبا آغاز حج و عمره، به پا      : چهارم
  .رواجب باشديا عمره غي كه آغاز شده است، حج يا عمره اي

د آنها را بـه نحـو احـسن    يدن واجبات و اركان حج وعمره با   عالوه بر انجام دا   : پنجم
  . انجام داد

  . خدا انجام شوديد حج و عمره خالصانه برايبا: ششم
ا عمره را كامل نكرده ي كه حج يتا وقت. ا عمره بسته استي كه احرام حج يكس: هفتم

ن يبرابنـا .  كه خداوند استثناء نموده است     يبه جز مورد  .  شود ياست از آن خارج نم    
ا به علت وجود    يا گم كردن راه     ي يمارياگر به سبب ب   : يعني» أُحصِرْتُم فَإِنْ« : فرمود

« د، يدن به كعبه باز داشته شـد يا عمره از رسيل حج  ي تكم يگر موانع برا  يدشمن و د  
ك يـ و آن   . ديسر است، ذبح كن   يتان م ي كه برا  يآنچه از قربان  » الْهديِ مِنَ استَيسرَ فَما
 كند، و سر خود را ي است كه آن را ذبح ميا گوسفنديك هفتم گاو، و يا يم شتر، هفت
و اصحابش در سال ) ص(امبر يهمان طور كه پ. دي آيرون مي تراشد و از احرام بيم

 يو اگـر قربـان    . ن كردنـد  ين آنها را از انجام عمـره بازداشـتند چنـ          يه كه مشرك  يبيحد
 كنـد،   ين مـ  ي متمتع چنـ   يهمان طور كه حاج   رد،  ي آن ده روز روزه بگ     يافت، به جا  ين

  .ديايرون بيسپس از احرام ب
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لِقُواْ والَ« : سپس خداوند متعال فرمود    تَح كُمؤُوستَّـى  رلُـغَ  حبي  يـدالْه  لَّـه و تـا   » محِ
ن عمل در حال احرام يد، چرا كه ايده است سر خود را متراشي به قربانگاه نرسيقربان

ا بدن است، و هدف ي سر يدن مويا تراشي ومنظور كوتاه كردن از امور ممنوع است ،
دن آن يق تراشـ يـ  از طرييبـا يش و زيـ  از آرايريده شدن مو و جلوگ    ين كار ژول  ياز ا 

  . باشديز مي بدن نيگر اعضاي دين حكم شامل موياست، و ا
اس كـرده انـد،   ين مو قي از علما كوتاه كردن ناخن را بر كوتاه كردن و تراش         ياريبس
ن كارهـا را  يـ د ايـ  شـود و نبا   ي انجام م  يش و راحت  ين هر دو عمل به منظور آسا      چو

و بهتـر آن اسـت كـه    . گـاهش برسـد  ي بـه جا ي در روز قربـان ي كه قربان يبكند تا وقت  
 ين نكت داللت ميه بر ايهمان طور كه آ انجام شود،    يدن سر بعد از ذبح قربان     يتراش
 را همـراه خـود   ي قربـان ي متمتع وقتـ  يج شود كه حا   يه استنباط م  ين آ يو از ا  . دينما

 بـه منظـور   ي از احرام عمره خارج شود، س وقتـ يش از روز قرباني تواند پيبرد، نم 
 ي نمي بندد، و او به سبب بردن قرباني نمود، به حج احرام ميحج عمره، طواف و سع

ده منـع كـر  ) خروج از احرام( ن عمل ي را از ا يتواند خود را حالل كند، و خداوند آدم       
  . است

 و تواضـع در برابـر خداسـت، و          ين امر ابراز فروتن   ين ا ست كه ا    ي ا ين منع يعلت چن 
 مانـدن محـرِم در حـال احـرام،     ينكـه بـاق  يضـمن ا . ن مصلحتِ بنده اسـت يتواضع ع 

ك يـ  از ين صورت كـه و ي كند و چنانچه متضرر شود، به ا  ي را متوجه او نم    يضرر
ا اگر سرش ي. ابدي ي ميي رهاياز آن نارحتدن سر ي رنج ببرد با تراشي پوستيماريب

ز است كه سر خود را بتراشد، اما بر او          ي او جا  يا شپش داشته باشد، پس برا     يزخم  
ا غـذا دادن بـه شـش        يـ ه اش سـه روز روزه گـرفتن         يـ ه بدهد، و فد   يالزم است كه فد   

ا زهين چيان ايز است، و او از مي جاي قرباني است كه برايوانيا كشتن حين، و يمسك
 كردن بهتر است، و پس از آن صدقه دادن و پس ياما قربان. دي نماي را انتخاب ميكي

  .از آن روزه گرفتن
ل كوتاه كردن ناخن ها، پوشاندن سر،       ي و همه آنچه كه مشابه مورد فوق باشد از قب         

از و  يـ ا اسـتفاده از مـواد خوشـبو كننـده، در صـورت ن             يدن لباس دوخته شده     يپوش
 يزها راحت ين چ يه مذكور را به همراه دارد، چون با همه ا         يو فد ز است،   يضرورت جا 

  .دي آيش و رفاه بدست ميو آسا
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د، يد به خانـه كعبـه برسـ       ي كه توانست  يوقت» أَمِنتُم فَإِذَا« : سپس خداوند متعال فرمود   
« . گر بر سر راه شما وجود داشته باشدي ديزيا چيل دشمن ي از قبينكه مانعيبدون ا

 فَمـا « پس هركس پس از اعمال عمره به حج پرداخت،          » الْحج إِلَى بِالْعمرَةِ عتَمتَّ فَمن
 يزيـ سر است، ذبـح كنـد، و آن چ   يش م ي برا يد آنچه از قربان   يبا» الْهديِ مِنَ استَيسرَ

نكـه  ي كردن، عبادت است و بـه پـاس ا  ين قربانيز است، و ا   ي جا ي قربان ياست كه برا  
ن يـ نكه خداوند ا  ي شود، و ا   يفر دو عبادت را ادا كند، انجام م       ك س يتوانسته است در    

 داشته است كه بعد از انجام عمره و قبل از شـروع حـج، تمتـع    ينعمت را به او ارزان   
 ي ويرا هر دو نوع از عبادت بـرا       ياست، ز » حج تمتع « هم مانند   » حج قرآن « و  . ابدي

  . خواهد بوديقابل حصول و دسترس
 الزم ي كه تنها احرام حج را بسته باشد قربان      يد بر كس  ي نما يت م ه دالل ين آ يمفهوم ا 

نكه انجـام آن  يد و اي نمايز بودن، بلكه رجحان حج تمتع داللت ميه بر جا يست، و آ  ين
مت آن يا قيافته ي را ني قربانيپس اگر كس» يجِد لَّم فَمن« . ز استي حج جايدر ماهها

. رد  يـ د در هنگام حج سـه روز روزه بگ        يبا» الْحج فِي امٍأَي ثَالثَةِ فَصِيام« را نداشت،   
 بنـدد و آخـر آن سـه روز بعـد از     ي عمـره احـرام مـ   ي است كه برا ي آن زمان  يابتدا
 كه در منـا     يي شود و شب ها    ي جمرات انجام م   ي كه رم  يي روزها يعني است؛   يقربان
« . رديـ زه بگ  كند، اما بهتر آن اسـت كـه روز هفـتم و هـشتم و نهـم را رو                   ي م يسپر

 كه از اعمـال حـج       ي وقت يعني. ديو هفت روز پس از آنكه برگشت      » رجعتُم إِذَا وسبعةٍ
« . ز اسـت  يدن به خانـه جـا     يپس انجام آن در مكه و در راه و هنگام رس          . ديفارغ شد 

ن«  متمتع، ي بر حاج  يواجب بودن قربان  » ذَلِكلِم  كُـنْ  لَّـمي  لُـه اضِـرِي  أَهجِ  حـسدِالْم 
د كه در آن نماز     ياي ب ي از مسافت  يعني.  است كه ساكن مكه نباشد     ي كس يبرا» الْحرَامِ

 كـردن بـر     يپس قربـان  . ا عرفا دور باشد   يشتر از آن، و     يا ب ي شود،   يقصر خوانده م  
و . ك سفر موفق به انجام دو عبادت شده است        ي واجب است، چون او در       ين كس يچن

سـبب آن  ست چون ي واجب نيه باشد، بر او قربان  كه خانواده اش ساكن مكّ     ياما كس 
  .وجود ندارد

اتش، از يز از منهيتان با اطاعت از دستورات خدا و پرهيو در همه كارها» اللّه واتَّقُواْ« 
ز از يـ ان كـرده، و پره    يـ ه ب يـ ن آ ي كه خداوند در ا    يو اطاعت از دستورات   . ديخدا بترس 

« .  باشـد يمـ » يتقـو «قي از مـصاد   يكـ ي كرده اسـت،     يه از آن نه   ين آ ي در ا  يآنچه و 
لَمواْ اعأَنَّ و اللّه فـر  ي ك يعنـ ي. فـر خداونـد سـخت اسـت       يد كه ك  يو بدان » الْعِقَابِ شَدِيد
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 ين امر آدمـ يو ا. ار سخت استي كند بسيچي كه از فرمان او سرپي كسيخداوند برا 
وند بترسـد،   فر خدا يرا هركس كه از سزا و ك      ي دارد، ز  ي وا م  يزگاريت پره يرا به رعا  

د به پاداش خداوند ي كه اميز كسين.  دارد يفرش شود دست بر مياز آنچه كه باعث ك
و هـركس از    .  برساند ي دهد كه او را به پاداش اله       ي را انجام م   ييداشته باشد كارها  

 ي مـ ي حرامـ يد نداشته باشد، مرتكب كارهاي ام يفر خداوند نترسد، و به پاداش و      يك
 را كه خداوند همـه را بـه         يو امور واجب  .  نموده است  ينها نه شود كه از خداوند از آ     

  . كنديانجام آن دستور داده است، ترك م
  :197 يه يآ

جرٌ الْحأَشْه اتلُومعن مفَم فِيهِنَّ فَرَض جفَثَ فَالَ الْحالَ روقَ والَ فُسالَ وفِي جِد  ـجالْح 
األَلْبابِ  أُولِي يا واتَّقُونِ التَّقْوى الزَّادِ خَيرَ فَإِنَّ وتَزَودواْ اللّه مهيعلَ خَيرٍ مِنْ تَفْعلُواْ وما
ا يـ ن ماهها با احرام بستن ي شود ، پس هركس در اي انجام ميني معيحج در ماهها ،  
 و  ي و گنـاه و نافرمـان      يزش جنـس  يد كه آم  يد، بدان يه حج را برخورد فرض گردان     يتلب

و .  دانديد خداوند آن را مير انجام دهيست، و هرآنچه از خي حج روا نياجدال در اثن
  .دياز من بترس!  خردمندانيو ا.  است يزگارين توشه پرهيد، و بهتريريتوشه برگ

 أَشْـهرٌ « رد؛ يـ  گي صـورت مـ    ينـ ي مع ي دهد كه حج در ماههـا      يخداوند متعال خبر م   
اتلُومعص ي كـه بـه تخـص      يستند، طـور   مخاطبان مشخص و معروف هـ      يكه برا » م

م، و آن طور كـه خداونـد       ياز دار ين ماه آن ن   يياج ندارند، آن گونه كه روزه به تع       ياحت
م اسـت و    ين ابـراه  يـي ادگـار آ  يامـا حـج     . ان كرده است  ي پنجگانه را ب   ياوقات نمازها 
و جمهـور  .  آنان معروف اسـت يم ادامه داشت و برا  يان فرزندان ابراه  يهمواره در م  

 ي معلـوم، شـوال ، ذوالقعـده و ده روز از مـاه ذ              يدند كه منظور از ماههـا     علما معتق 
پس » الْحج فِيهِنَّ فَرَض فَمن« .  شوديالحجه است كه غالبا احرام حج در آنها بسته م

چون شروع احرام به حج، آن را .  حج احرام بستي معلوم براين ماههايهركس در  ا
ه استنباط كرده ا ين آيروان ا و از اي پيشافعو . د گرداند، گرچه نَفَل هم باشيفرض م

ه بر ين آيم اي گويمن م. ستيز ني حج جا ي حج قبل از ماهها    يند كه احرام بستن برا    
ز است داللت ي حج جاي حج قبل از ماههايند احرام بستن براي گويقول جمهور كه م

انگر آن است كه يب» الْحج فِيهِنَّ فَرَض فَمن« و . كتر استين به حق نزديد، و اي نمايم
ن يـ  در ا  يرد، و گاه  ي پذ ي مذكور انجام م   ي اوقات در ماهها   يفرض گرداندن حج گاه   

 والَ رفَـثَ  فَـالَ « .  كـرد يد نمـ يـ ن ماههـا مق يرد، وگرنه آن را به ا     ي پذ يماهها انجام نم  
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د، بـه   يـ ه واجـب اسـت كـه احـرام بـه حـج را ارج ن               يعنـ ي» الْحج فِي جِدالَ والَ فُسوقَ
د آن را از هر آنچه كه ي شود، و شما باي حج بسته مي كه در ماههايخصوص احرام

 آن، دور   ي و زبان  ي و مقدمات عمل   يزش جنس يل آم يد، از قب  ي نما يا ناقصش م  يفاسد  
 اسـت كـه در حالـت        يو از جملـه آن امـور       همه گناهان،    يعني» فسوق«و  . دينگه دار 

 جر و بحث و بگو مگو، چون جر و          يعني»  جدال «و  . احرام انجام دادنش ممنوع است    
  . شودي مينه و دشمنيبحث و جدال باعث ك

 جـستن بـه او بـا        يكـ ي و عجز در برابر خدا و نزد       ياظهار فروتن » حج« و مقصود از    
ن يـ  كه بـا ا    يحج.  باشد يها م ي جستن از ارتكاب گناهان و بد      يانجام عبادات، و دور   

.  جز بهشت نداردي است، و حج مبرور پاداشرد، حج مبارك و مبروريت صورت پذين
ت آن در حـج     يـ زها گرچه در هرجا و در هر وقـت ممنـوع هـستند امـا ممنوع               ين چ يا

د ي آي جستن به خدا فقط با ترك گناهان به دست نم  يكيو بدان كه نزد   . دتر است يشد
  .د اوامر خداوند هم انجام شوديبلكه با
بر عمـوم   » مِن«واژه  » يعلَمه خَيرٍ مِنْ تَفْعلُواْ وما« : ن پروردگار متعال فرمود   يبنابرا

 خداوند آن را يعني.  شودي را شامل ميد، پس هركار خوب و هر عبادتي نمايداللت م
ژه در آن   يـ ر است، به و   ي انجام دادن كار خ    يزه برا يجاد انگ ين در واقع ا   ي داند و ا   يم

ل نماز، روزه، ي از قبيريخسته است هر كار يپس شا. ن محترم و اماكن مقدسيسرزم
  .ن انجام شودي با زبان و عمل، در ان سرزميكوكاريصدقه، طواف و ن

را توشه يرند، زين سفر مبارك توشه برگي ايسپس خداوند دستور داد كه بندگان برا
 آنـان و چـشم      ي از مردم و دست دراز نكـردن بـه سـو           يازي ن ي ب يبرداشتن به معن  

 بـه   ي شـود كـه آدمـ      يشتر سـبب مـ    يداشتن توشه ب  و بر . ندوختن به اموالشان است   
دن به آنجـا  ي رسي برايله سواريشتر به پروردگار كه وس    يهمسفرانش كمك كند و ب    

 كه همـواره در     يقيو اما توشه حق   . از را همراه خود ببرد    ي مورد ن  يآماده كند و كاال   
شـه  ن تويـ ا.  اسـت يزگـار ي رساند؛ توشه تقوا و پره  يده م ي فا يا و آخرت به آدم    يدن

 رسـاند، و  ي مـ يشگيـ ن نعمـت و سـعادت هم     ين لـذت و بزرگتـر     يانسان را به كاملتر   
 مانـد، و در معـرض هـر         ين نعمت محروم مـ    ين توشه را نداشته باشد از ا      يهركس ا 

انگر ين ب يپس ا .  ماند يزگاران باز م  ي پره يدن به سرا  يرد، و از رس   ي گ ي قرار م  يشر
  . استيزگاريع پرهيگاه رفيمكانت و جا
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 أُولِـي  يـا  واتَّقُـونِ « : اوند سبحان خردمندان را به آن فرمان داد و فرمـود            سپس خد 
لْبابِ  كه عقلها   يد، پروردگار ياز پروردگارتان بترس  ! ني مت ي دارندگان عقلها  يو ا » األَ
 و فساد ي بر جهل و نادانيلي دليزگاريو ترك پره.  دهندي او فرمان ميزگاريبه پره

  .فكر است
  :198- 202ه ها يآ

سلَي كُملَي ع نَاحتَغُواْ أَن جن فَضْالً تَبم كُمبنْ أَفَضْتُم فَإِذَا ررَفَاتٍ مفَاذْكُرُواْ ع اللّه عِند 
لِهِ من كُنتُم وإِن هداكُم كَما واذْكُرُوه الْحرَامِ الْمشْعرِ لِّينَ ، بر شما گناه لَمِنَ قَبĤَّيالض 

د يد، پس چون از عرفـات برگـشت       يي حج فضل پروردگارتان را بجو     ست كه در سفر   ين
 ييد آن گونه كـه شـما را راهنمـا   ياد كنيد، و او را     ياد كن يخداوند را در مشعرالحرام     

  .ديكرده است، گرچه قبل از آن از گمراهان بود
ـثُ  مِنْ أَفِيضُواْ ثُميح  أَفَـاض  ـتَغْفِرُواْ  النَّـاساسو  ـ  إِنَّ اللّـه رحِـيم، سـپس     غَفُـور  هاللّ

 گمان يد، بي گردند، و از خداوند طلب آمرزش كن       ياز آن جا كه مردم باز م      د  يبازگرد
  .خداوند آمرزگار و مهربان است

 يقُولُ من النَّاسِ فَمِنَ ذِكْرًا أَشَد أَو آباءكُم كَذِكْرِكُم اللّه فَاذْكُرُواْ منَاسِكَكُم قَضَيتُم فَإِذَا
نَارا فِي آتِنَا بنْيا الدمو د يخَالَقٍ ، و چون اعمال حجتان را به جا آور مِنْ اآلخِرَةِ فِي لَه

اد يـ شتر خـدا را بـه       يـ د ب يـ  كن ياد م يد خدا را، همان گونه كه پدرانتان را         ياد كن يپس  
ر و د» ا عطا كنين دنيبه ما در هم! پروردگار« :ندي گوي از مردم ميد، و دسته ايآور

  . ندارنديچ بهره ايآخرت ه
النَّـار، و    عـذَاب  وقِنَـا  حـسنَةً  اآلخِرَةِ وفِي حسنَةً الدنْيا فِي آتِنَا ربنَا يقُولُ من وِمِنْهم
 عطا كن، و در آخـرت       يكيا به ما ن   يدر دن ! پروردگار« : ندي گو ي هستندكه م  يدسته ا 

  ».ا دور نگه دارد بده و از عذاب آتش ما ريكيبه ما ن) زين(
أُولَـئِك ملَه ا نَصِيبمواْ مبكَس اللّهو رِيعابِ، ا  سشان از آنچه فراچنـگ آورده      يالْحِس

  .ع الحساب استي دارند و خداوند سرياند بهره ا
ان كرد كه طلب فضل خداوند ي دستور داد، بيزگاريپس از آنكه خداوند متعال به پره

 كـه   ي ندارد، به شرط   يگر وقت ها گناه   يله در موسم حج و د     ق تجارت و معام   ياز طر 
 به يد و حج را مقصود اصل   ي انجام دهد و آنها را اهمال ننما       يواجبات حج را به خوب    

. و كسب حالل به فضل خدا نسبت داده شده است، نه به مهـارت بنـده               . حساب آورد 
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ا أَفَضتُم مِنّ عرَفَتِ فَإذ« و. ن گناه استيرا توجه به سبب و فراموش كردن مسبب عيز
  :  چند استيانگر نكاتيب» فَاذكُرُوا اللَّه عِند المشعرِ الحرامِ

ر شدن از عرفات يپس ، افاضه سراز.  از اركان حج استيكيوقوف در عرفه، كه : اول
  .رديد پس از وقوف در عرفه صورت گيبا

 از يكيز ين نيا. فه استاد كردن خداوند در مشعرالحرام، و آن مزدليدستور به : دوم
 اسـت در آنجـا   ي آن قربـان ي را كه فـردا   يد شب ي با ياركان معروف حج است و حاج     

شـود   يروشـن مـ   كه هوا يستد، و تا وقتيبگذارند، و بعد از نماز صبح در مزدلفه با        
  . شودي فرض و نفل در مزدلفه، ذكر خدا  محسوب ميانجام نمازها. دعا كند

ب بـر آن  يـ را حـرف فـاء ترت  ياز وقوف در عرفه است، ز   وقوف در مزدلفه پس     : سوم
  .دي نمايداللت م

د واجبات آنان را يعرفات و مزدلفه هر دو از مشاعر  حج هستند و با: چهارم و پنجم
  .انجام داد

» حـرام « د بـه    يـ ن جهـت آن را مق     يمزدلفه در محدوده حرم قرار دارد، به همـ        : ششم
  . نموده است

» حرام«د شدن مزدلفه به ين مطلب از مقي قرار ندارد، و اعرفه در محدوده حرم: هفتم
  .شوديده ميفهم
را بر يد، زياد كنيو خداوند را » نَيواذكُروه كَما هدئكُم وإن كُنُتم مِن قَبِلِه لَمِنَ الضَّال« 

ت نمـود و بـه شـما    يد، شما را هداينكه قبال گمراه بوديشما منت گذاشت و با وجود ا     
 اسـت كـه بـه جـا آوردن     ين نعمتـ ين بزرگتـر يـ ا. د ي دانست ي كه نم   آموخت ييزهايچ

 أَفِيـضُواْ  ثُم« . اد كرديد در مقابل آن خدا را با قلب و زبان     يشكرش واجب است و با    
م تاكنون از يسپس از مزدلفه، همانجا كه مردم از زمان ابراه» النَّاس أَفَاض حيثُ مِنْ

ن افاضـه برگـشتن نـزد آنـان معـروف و      يـ ور از ا منظ. دي گرداند، باز گرد   يآن باز م  
 و ي و طواف و سعي جمرات و ذبح قربانيشناخت شده بود، و آن عبارت است از رم

و از آن جا   . گر اعمال حج است   يو كامل كردن د   » يمن«ق در   ي تشر يگذراندن شب ها  
 ين اعمال حج مـ ين  امور مذكور است كه آخريبازگشت، ا» افاضه«ن  يكه منظور از ا   

ن  اعمـال، مغفـرت و آمـرزش         يـ باشد، خداوند متعال دستور داد بعد از انجام دادن ا         
پس، طلب آمرزش از انجام عبادتش دچـار  . اد كننديار يخداوند را بطلبند و  او را بس    



١٨٧ 

ن عبـادت   يقِ انجام ا  ين است كه نعمت ِ توف     ي ا يو ذكر خداوند برا   .  شده باشد  يكوتاه
  .د شكر او به جا آورده شودي و با داشته استي ارزانيبزرگ را به و

 فارغ شد، از خداوند آمرزش بطلبـد، چـرا   يسته است بنده هرگاه از انجام عبادات    يشا
د شكر خدا را بـه جـا        ي سرزده باشد، و با    يكه احتمال دارد در انجام آن از او كوتاه        

  . ق انجام عبادات را داده استيرا به او توفيآورد ز
ا به صورت كامل انجام داده است، و بر خداوند منت نهد، و د گمان كند عبادت ريو نبا

 سزاوار ين فرديچن.  رساندي مييگاه وااليتصور كند كه عبادتش او را به مقام و جا
 سزاوار آن يهمان طور كه اول. رد، و كارش مردود شودياست كه مورد نفرت قرار گ
  .ز انجام دهدي را نيگريل  دق دهد تا اعمايرد، و به  او توفياست خداوند عملش را بپذ
ند و آنچه را ي جويشان را ميد كه مردم خواسته هاي نمايسپس خداوند ما را مطلع م

 ي كنند، اما اهدافشان متفاوت است؛ بعضي رساند از خود دور ميكه  به آنها ضرر م
 يب مـ ا و شـهوات را طلـ   يـ ش دن ي خواسـته هـا    يعني» الدنْيا فِي آتِنَا ربنَا« : ندي گو يم

 نداشته و تالش و همـت       ي ندارند، چون به آخرت عالقه ا      يند و در آخرت بهره ا     ينما
ا را از   يـ  از مـردم مـصلحت هـر دو دن         ياما گروهـ  . ا ساخته اند  يخود را مصروف دن   

 كنند، ي او دراز مياز به سويا و آخرت  خود دست ني طلبند، و در امور دنيخداوند م
 از اعمال خود دارنـد، و خداونـد آنهـا را برحـسب     ين دو گروه بهره ا يك از ا  يو هر   

 كه آكنده از عدل و فضل اسـت و          يي دهد، پاداش و سزا    يا سزا م  ياتشان  ياعمال و ن  
  . شوديش ميخداوند بر آن ستا

رد، خواه مسلمان ي پذي را مي هر دعا كننده ايانگر آن است كه خداوند دعايه بين آيا
ست كه خداوند او را دوست دارد، و او به ي معنا نن بدانياما ا. ا كافر و فاسقيباشد، 

 را از خداونـد  يني آخرت و امور دي كه خواسته ها   يبه جز كس  . ك است يخداوند نزد 
  . طلبديم

 ي باشـند، در داشـتن روز  يا به دنبـال آن مـ  ي در دني كه  همگ  ي و سعادت  يخوشبخت
د، رفـاه و     چـشم گـرد    يي كه باعـث روشـنا     يسته ، فرزند  يفراوان و حالل، همسر شا    

 يز تجل يگر خواسته ها و مطالبات محبوب و جا       يد و عمل صالح و د     يش، علم مف  يآسا
  . كنديدا ميپ
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 قبر و آتش جهنم، به دسـت        يفر و سزا  ي آخرت در سالم ماندن از ك      يو اما خوشبخت  
ك شدن به پروردگار ي، و نزديدن به نعمت جاودانگ   يازي خدا، دست    يآوردن خشنود 
  .مهربان است

د انجـام شـود، و      يـ  اسـت كـه با     يين دعا ين و بهتر  ين و جامع تر   يدعا كاملتر ن  يپس ا 
  . كرديق ميگران را بر آن تشوي خواند و دياد مين دعا را زيا) ص(امبر يپ
  :203 يه يآ

لَيهِ إِثْم فَالَ يومينِ فِي تَعجلَ فَمن معدوداتٍ أَيامٍ فِي اللّه واذْكُرُواْ ن عمفَال رَتَأَخَّ و إِثْم 
لَيهِ نِ عاتَّقُواْ اتَّقَى لِمو وا اللّهلَماعو هِ أَنَّكُملَي  يد خدا را در روزهاياد كنيتُحشَرُونَ، و  إِ
 يد بـر او گنـاه     يـ در دو روز انجـام ده     ) و اعمال را  (  شتاب كند  ي ، پس هركس   ينيمع
 اسـت كـه     يكـس  ين بـرا  يـ ست، ا يـ  ن ير كنـد بـر او گنـاه       يست، و هـركس كـه تـاخ       ين

  .دي شويشگاه او جمع ميد كه شما در پي كند و از خدا بترسد، و بدانيزگاريپره
ام يـ اد كننـد و آن ا ي يني معي دهد بندگانش او را در روزهايخداوند متعال دستور م 

 و شـرافت    يژگـ ي و ين روزهـا دارا   يـ د است، چـون ا    ي سه روز بعد از ع     يعنيق  يتشر
ن روزهـا   يـ  شـود، و مـردم در ا       يانجام م روزها  ن  يه مناسك در ا   ي بوده و بق   يخاص

» ذكر خدا « پس  . ن روزها حرام است   ين روزه گرفتن در ا    يبنابرا. همان خدا هستند  يم
.  باشند يگر روزها فاقد آن م    ي  برخوردار است كه د     يژگين روزها از آنچنان و    يدر ا 

ـ    يـ قِ أ يام التَّـشرِ  يـ أ« : فرموده اسـت  ) ص(امبر  ين پ يبنابرا » ربٍ وذِكـر اهللا   ام أكـلٍ وشُ
« اد كردن خداونـد بـه   ي. اد خداستيدن و ي خوردن و نوشيق، روزهاي تشر يروزها

ام يـ ذكـر ا  « ره  يـ  فـرض در دا    ي ، و ذكـرِ پـس از نمازهـا         ي، ذبح قربان  »  جمرات يرم
ر گفتن در آن روزها همانند يتكب:  از علما گفته انديبلكه بعض. ردي گيقرار م» قيتشر

  .ك استين قول به صحت نزدي مستحب است، و ا» الحجهيذ« ده روز 
» يمن«د از   ي كه در روز دوم قبل از غروب خورش        يپس كس » يومينِ فِي تَعجلَ فَمن« 
لَيهِ إِثْم فَالَ« رون آمد، يب ن عمر كرد و يست، و هركس كه تاخي نيبر او گناه» تَأَخَّرَ و

لَيـهِ  إِثْم فَال«  كرد،   جمره   ي گذراند، و فردا رم    يشب سوم را در من     يبـر او گنـاه    » ع 
ز قرار ي از جانب خدا بر بندگانش است، چرا كه هر دو كار را جايفين تخفيست، و اين

 ي صـورت مـ    يشترير بهتر است چون عبادت ب     ياما مشخص است كه تاخ    . داده است 
  .رديگ
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ده يز فهميآن نر ي گناه در غي گناه از امر مذكور، نفيو از آن جا كه ممكن است از نف   
 ي كند نفـ ير ميا دي ماند و يست كه دو روز مي ني كه گناه فقط بركس  يشود، در حال  

ش و يست كه در تمام كارهاي ني گناهي بر كسيعنيد كرد، يمق» اتَّقَى لِمنِ« گناه را به 
ش از خدا بترسد، يژه در احوال حج از خدا بترسد، پس هركس كه در تمام كارهايبه و
 نترسـد،   ي از و  يزي از خدا بترسد و در چ      يزيست، وهركس كه در چ    يو ن  بر ا  يگناه
  .ش از نوع عملش خواهد بوديجزا
« . دي بترسياش از ويز از نافرماني خدا و پرهيو با اطاعت از فرمان ها» اللّه واتَّقُواْ« 

لَيهِ أَنَّكُم واعلَموا د و شـما را     يـ د گر ي خداوند بر مـ    يد كه به سو   يو بدان » تُحشَرُونَ إِ
ش او يد، و هركس كه از او بترسد پاداش تقوا را پ    ي نما يبرحسب اعمالتان مجازات م   

پـس  .  دهـد ي نترسد خداوند  او را به شدت سـزا مـ  يافت، و هركس كه از و    يخواهد  
 و يزگـار ي پرهيزه هـا  ين انگ ي دهد از بزرگتر   ينكه خداوند سزا و پاداش م     يدانستن ا 

ن نكتـه را بـه      يق نموده است كه ا    ين خداوند ما را تشو    يا باشد، بنابر  ي م يترس از و  
  .مي بدانيخوب

  :204- 206 يه يآ
لُه يعجِبك من النَّاسِ ومِنَ اةِ فِي قَويا الْحنْيالد شْهِديو لَى اللّها علْبِهِ فِي م لَـد  وهـو  قَ  أَ

ا تـرا بـه     يـ  دن يا زنـدگ   هست كه سخن او در رابطه ب       يان مردم كس  يالْخِصامِ، و از م   
رد، و او سـر سـخت   ي گي اندازد، و خداوند را بر آنچه در دل دارد گواه م      ي م يشگفت

  .ن دشمنان استيتر
الفَساد،  يحِب الَ واللّه والنَّسلَ الْحرْثَ ويهلِك فِيِها لِيفْسِد األَرضِ فِي سعى تَولَّى وإِذَا

د ي نما ي ورزد، و تالش م    ين فساد و تباه   ي كه در زم    كند ي م يابد سع يو چون قدرت    
  .كشتزار و دام را نابود كند، و خداوند فساد را دوست ندارد

لَبِئْس جهنَّم فَحسبه بِاإلِثْمِ الْعِزَّةُ أَخَذَتْه اللّه اتَّقِ لَه قِيلَ وإِذَا و چـون بـه او        و ،ادالْمِه
 يرد و به گنـاه وادارش مـ   ي گ يو تكبر او را فرا م     ، غرور   »از خدا بترس  « : گفته شود 

  . استي است، و بد آرامگاهيكند، پس جهنم او را كاف
ژه در اوقـات    يـ اد كننـد، و بـه و      ياد  يپس از آنكه خداوند دستور داد بندگانش او را ز         

را يـ  خبر داد كه كار و سخنش با هم مخالفند، ز          يلت، از حالت كس   ي فض يبرتر و دارا  
 ومِـنَ « : پس فرمـود . آوردين مييا آن را پاي برد و ي انسان را باال م    گاهيا جا يسخن  
لُه يعجِبك من النَّاسِ اةِ فِي قَويا الْحنْياز مردم تو را به شـگفت   يو سخنان گروه  » الد 



١٩٠ 

 گمان ي كنند و آدميت صحبت مي و جذابيند، با نرمي گوي سخن مي دارد، وقت  يوا م 
ند، ي نمايد ميو با گواه گرفتن خدا گفتارشان را تاك. د استي برد كه سخنانشان مفيم
 »شْهِديو لَى اللّها علْبِهِ فِي م  داند كه آنچـه  يهمانا خداوند م: دي كه بگو يبه گونه ا  » قَ

 يقـت دروغ مـ    يامـا در حق   .  باشـد  ي آورم موافـق مـ     يدر دارم با آنچه كه بر زبان م       
 ي گفتند، م  يپس اگر آنان راست م    . ف است ند، چون سخن و كارشان با هم مخال       يگو
ست قول و عملشا ن با هم مطابق باشـد، ماننـد مـومن كـه سـخن و كـردارش بـا                  يبا
لَد وهو« : ن فرموديبنابرا. گر موافق استيكدي  هرگاه با آنان مجادله يعني» الْخِصام أَ

ان ماننـد  ، و اخالق آن يني ب يگر صفات زشت را در آنان م      ي و تعصب و د    ي، سخت يكن
 و يم شدن در برابر حـق و چـشم پوشـ   ي و تسليريست كه آسان گياخالق مومنان ن  

  .گذشت خصلت آنان است
 دارد كه ي و تالش خود را بر آن مبذول ميتمام سع» فِيِها لِيفْسِد األَرضِ فِي سعى« 

 حـرْثَ الْ ويهلِـك « . ن اسـت ين همـان فـساد در زمـ   ي را انجام دهد، و ا   يگناه و معاص  
 ارتكاب گناه يپس به واسطه . د كشتزار و دام را نابود كندي نمايو تالش م» والنَّسلَ
 يان تلف شده و بركت آن ها ناقص و كم مـ           يوه ها و چهارپا   ي كشتزار و م   يو معاص 

 كه در يو چون خداوند فساد را دوست ندارد، از بندها» الفَساد يحِب الَ واللّه« . شود
 را بـر زبـانش   يت متنفر است، گرچه آن بنده سخن خـوب ي نهاي كند بيد من فسا يزم
 بـر  يلـ يد دل يـ  آ يرون مـ  ي كه بر زبان افراد ب     يانگر آن است سخنان   يه ب ين آ يا. اورديب

 انجـام دهنـد كـه آن        ي كه كـردار   يست، تا زمان  يا فساد آنان ن   ي يكي، دروغ ، ن   يراست
د حاالت گواهان آزمـوده     ي است كه با   انگر آن يه ب ين آ يز ا ين. ديق نما يسخنان را تصد  

كـشان آزمـوده شـوند، و حاالتـشان     ي نيان بـا كارهـا    يـ شود، و اهل حـق و دروغگو      
  .ب خوردي آنها فري و جرب زبانيد با ظاهرسازيده شود، و نبايسنج

 كند، هرگاه ين فساد مي خدا در زمي كه با انجام گناه و نافرمانيان كرد كسيسپس ب
پس هم گناه انجـام     » بِاإلِثْمِ الْعِزَّةُ أَخَذَتْه«  ورزد،   يود، تكبر م  به تقوا دستور داده ش    

» جهنَّم فَحسبه« .  ورزند يحت كنندگان تكبر م   ير خواهان و نص   ي دهند و هم بر خ     يم
و » الْمِهاد ولَبِئْس« .  گناهكاران و متكبران استي او بس است كه سرايپس جهنم برا

 رسد،  يان نم ي است، و اندوهش به پا     يشگي است، عذاب آن هم    يگاهيبد قرارگاه و جا   
ف يـ  شده و عـذاب آنهـا تخف  يشه بر انسان مستول ي هم ي برا يدياس و ناام  يو در آن    
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ت آنهاسـت، و در مقابـل       يـ  جنا ين سـزا  يـ د پـاداش ندارنـد، و ا      ي شود، و ام   يداده نم 
  .پناه به خداوند از حالت آنها. د آن را تحمل كنندياعمالشان با

  :207 يه يآ
 از يبِالْعِباد ، و دسته ا رؤُوف واللّه اللّهِ مرْضَاتِ ابتِغَاء نَفْسه يشْرِي من النَّاسِ ومِنَ

 فروشـند و خداونـد نـسبت بـه     ي خدا ميمردم هستند كه جان خود را در طلب رضا       
  .بندگان مهربان است

 هـستند  ي و آنان كسان  فروشند، ي خدا م  ي از مردم جان خود را در راه رضا        يگروه
د پـاداش و ثـواب او   ي خدا و به اميش را بخاطر رضايافته اند تا جان خو    يق  يكه توف 
 و وفـا كننـده اسـت و بـا     يار غنـ يدند كـه بـس   ي بخش ينان جان را به ذات    يا. نديفدا نما 

ن است كه   ي و رحمت او ا    ياز جمله مهربان  . ار رئوف و مهربان است    يبندگان خود بس  
ق داده و وعده پاداش را به آنان داده ي توفيي و جانفشاين جانبازيجام اآنها را به ان   

خداوند » نَ أَنفُسهم و أَمولَهم بِأَنَّ لَهم الجنَّةَي مِنَ المومِنيإِنَّ اللَّه اشتَرَ« : دي فرمايو م
ه يـ ن آ يدر ا . هيتا آخر آ  .  كرده است  يدارين را در برابر بهشت خر     يجان و مال مومن   

.  خبر داده است كـه مومنـان جـان خـود را فروختـه و در راه او نثـار كـرده انـد           زين
 شود آنچه را كه طلب كردند به ي كه موجب ميه از لطف و مرحمتين آين در ايهمچن

. غ نكننـد  يـ ند و از دادن آن در     يدست آورند، و آنچه را بدان رغبت داشتند مبذول نما         
  ! آورندي پروردگار بدست م كه در نزديم و احتراميگر مپرس از تكريد
  : 208 - 209 يه يآ

 عـدو  لَكُـم  إِنَّه الشَّيطَانِ خُطُواتِ تَتَّبِعواْ والَ كĤَفَّةً السلْمِ فِي ادخُلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ ياأَيها
د، و از يبـه طـور كامـل در اسـالم داخـل شـو         ! ديـ مان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يمبِينُ، ا 
  . آشكار استي شما دشمنيد، همانا او براي نكنيرويطان پي شيگامها
لْتُم فَإِن لَ ن زدِ معا بم اءتْكُمج نَاتيواْ الْبلَم أَنَّ فَاع زِيزٌ اللّهپـس اگـر بعـد از         ع ،كِيمح

ز و  يد كه خداوند عز   يد، بدان ي آشكار آمد، دچار لغزش شد     ي شما نشانه ها   يآنكه برا 
  .م استيحك

 فِـي  ادخُلُـواْ «  خواهـد ي است از جانب پروردگار كه در آن از مومنان م       ي دستور نيا
 كه همه اوامر آن را بجا آورند ين اسالم شوند، به گونه ايكامال وارد د » كĤَفَّةً السلْمِ
ش را پروردگـار و معبـود       ي و هوس خـو    يند، و هو  ي از آن را ترك ننما     يزيچ چ يو ه 

ات يـ  كه شرع آن را واجب كرده است چنانچه با تمنّ          يرن صورت ام  يقرار ندهند؛ به ا   
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شان سازگار نباشد ي آنان سازگار باشد، آن را امتثال نموده و اگر با آرزوها ينفسان
. ن باشد يرو دستورات د  ي نفس تابع و پ    يرا واجب است كه هواها    يآن را ترك كنند، ز    

هند، و آنچه را كـه در       ر را انجام د   يش اعمال خ  ي خو ييد به اندازه قدرت و توانا     يو با 
  .ب نمانندي نصيت و قلب بدان بپردازند تا از اجر و پاداش آن بيتوان ندارند با ن

طان يو از آن جا كه داخل شدن كامل و همه جانبه در اسالم جـز بـا مخالفـت بـا شـ                      
اه و و با انجام گن» الشَّيطَانِ خُطُواتِ تَتَّبِعواْ والَ« : ست، فرموديممكن و قابل تصوب ن

همانا او دشمن و » مبِينٌ عدو لَكُم إِنَّه« د، ي مكنيرويطان پي شي خدا از گامهاينافرمان
 و  ي و زشـت   ي اش آشكار است و دشمن آشكار جـز بـه بـد            يدشمن. آشكار شماست 

  .  دهدي فرمان نميگريز ديآنچه كه به ضررتان است، به چ
 فَـإِن « :  گـردد، فرمـود    ي لغـزش مـ     زند و دچـار    يو چون حتما از بنده اشتباه سر م       

لْتُم لَ ن« د، يد و مرتكب گناه شديو اگر اشتباه كرد» زدِ معا بم اءتْكُمج نَاتيپس از » الْب
 عزِيزٌ اللّه أَنَّ فَاعلَمواْ« د،  ين حاصل كرد  يقيش شما آمد و     ي آشكار پ  يآنكه نشانه ها  

كِيماسـت   يد و هشدار سخت   ين وع يو ا . م است يز و حك  يد كه خداوند عز   يپس بدان » ح 
م، هرگاه گناه يز و حكيرا خداوند عزي ترك شوند، زي شود گناه و معاصيكه باعث م

 ي شـود، و بـه مقتـضا   يره مـ يـ  كند، با قدرت خود بـر او چ   يچيكار از فرمانش سرپ   
ن است كه گناهكاران ي دهد، چرا كه از جمله حكمت او ا      يش او را عذاب م    يحكمت خو 

  .تكاران را عذاب دهدياو جن
  : 210 يه يآ

 اللّـهِ  وإِلَى األَمرُ وقُضِي والْمآلئِكَةُ الْغَمامِ منَ ظُلَلٍ فِي اللّه يأْتِيهم أَن إِالَّ ينظُرُونَ هلْ
عآ  تُرْج ،ورييبانهاين است كه خداوند و فرشتگان در سا       ير از ا  يا انتظار آنان غ   ياالم 

  . شوندي خدا بازگردانده ميكسره شود؟ و كارها به سويو كار قضاوت ند ياياز ابر ب
 يخداوند متعال م.  كندي است كه دلها را تكان داده و بر ميد سختين هشدار و تهديا

طان ي ش ين تالش كرده و از گامها     ي و فساد در زم    ي تباه ي كه برا  يا كسان يآ: ديفرما
 را  يا دور انداخته اند، انتظـار روز       كه دستورات خداوند ر    ي كنند، و كسان   ي م يرويپ

كـه  يروز!  شـوند؟  ي كشند كه در آن انسانها طبق اعمالشان پاداش و سزا داده م            ينم
 سـتمكاران را بـه شـدت        ي اسـت كـه دلهـا      يي و هراسها  يسرشار از وحشت و سخت    

در آن . ابندي ي بد اعمالشان را مي كند، و در آن روز فساد كنندگان سزايمضطرب م
زنـد، و  ي ريچـد، و سـتارگان فـرو مـ    ي پين را در هـم مـ   يند آسمان و زمـ    روز، خداو 
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ند ي گرا ي م يكيند و فرشتگان مكرّم فرود آمده تار      ي گرا ي م يكيد و ماه به تار    يخورش
نـد، و خداونـد تبـارك و    ي نمايو فرشتگان مكّرم فرود آمده و مخلوقات را احاطـه مـ      

 از ابر تا به عدل و انصاف ييبانهايدر سا» الْغَمامِ منَ ظُلَلٍ فِي«  شود، ي نازل ميتعال
 شوند، و يو ترازوها گذاشته شده و پرونده ها گشوده م. دي نمايان بندگانش داوريم

د يد شده، و چهره بـدبختان و اهـل سـعادت سـف            يك بختان و اهل سعادت مف     يچهره ن 
 كيـ ر از اهل شر جـدا شـده و هـر            ي گردد، و اهل خ    ياه م يشده، و چهره بدبختان س    

نجاست كه ستمگر از شدت حـسرت و        يپس در ا  .  شوند يمطابق اعمالشان مجازات م   
  .ابدي يقت امر را در ميرد و حقي گيتاسف انگشت خود را گاز م

 ين صـفات را نفـ    يو امثال آنها كه ا    » معتزله« و  » مه  يجه« لياز قب » معطله« برخالف  
 بر آن نـازل     يلي خداوند دل   كنند كه  ير م يل و تفس  ي تاو يا آنها را به نحو    ي كنند و    يم

امبرش معترض و يب خود، به خدا و پيب و غريالت عجين تاوينكرده است، و آنها با ا
قـت دارد و    ين مـورد سـخن آنهـا حق       ي برند كه در ا    يآنها گمان م  .  شوند يمتعرّض م 

الت ي بر صـحت تـاو  ي نقليليچ دلين گروه هيا.  گردنديت ميه آن هدا يمردمان در سا  
، آنها اعتراف كرده اند يل نقلياما در مورد دل.  هم ندارنديل عقلي دليحتخود ندارند، 

كه ظاهر نصوصِ وارده در كتاب و سنت به صراحت بر صحت مذهب اهـل سـنت و                  
نكـه بـر صـحت      ي ا ين نصوص بـرا   ي كنند كه ا   يد، و اعتراف م   ي نما يجماعت داللت م  

 به آنها افزوده گردد     ييازهيد از ظاهر خود خارج شده؛ چ      يد با يمذهب آنها داللت نما   
  . از آن كاسته شود، آن گاه بر صحت مذهب آنها داللت خواهد كردييزهايا چي

 دهد، بلكه حكـم     ي نم ين صفات را  ي ا يعقل به نف  : د گفت ي با يل عقل يو اما در مورد دل    
 را انجام دهد، و ي تواند كاري كه نمي كند كه انجام دهنده كار كاملتر است از كسيم

ده يـ  كـه بـه آفر  يي كه به خـودش تعلـق دارد و چـه آنهـا      يياوند، چه آنها   خد يكارها
 خداونـد   ين صـفات بـرا    يـ ت كمال است، و اگر آنها گمان برند كه اثبات ا          يش، نها يها

سـخن گفـتن    :  شـود  ي گردد، به آنهـا گفتـه مـ        يش م يده ها ي به آفر  يه و يموجب تشب 
 دارد و يخداوند ذاتـ درباره صفات تابع سخن گفتن از ذات است، پس همان طور كه            

.  باشنديگر صفات مشابه آن نمي دارد كه ديز صفاتيستند، نيگر ذات ها مانند آن نيد
.  باشديش تابع ذات آنها ميده هاي اند، و صفات آفريپس صفات خداوند تابع ذات اله

  . باشديه او نمي تشبيچ وجه مقتضي خداوند به هيپس اثبات صفات برا
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ا اسمها را ي كند، ي مي را نفيد و بعضي نمايات را ثابت م از صفي كه بعضيو به كس
د، همـان  يـ د همـه را ثابـت كن  يا بايشما :  شودي كند، گفته مي ميثابت و صفات را نف 

ن يـ ز ا يـ ن) ص(امبر  يـ ده و پ  يـ ش ثابت گردان  ي خو يگونه كه خداوند همه صفات را برا      
د، و منكر پروردگار ي كنيد همه را نفيا باي خداوند ثابت نموده است، و يصفات را برا

  . ديان گرديجهان
ان آنچه كه ين تناقض است، چون ميد، اي كني را نفيرد و بعضي را بپذينكه بعضياما ا

ن ي بر ايليچ دليكه هيد، در حاليد، فرق گذاشته اي كرده ايد و آنچه كه نفيثابت نموده ا
 يم، مقتـض يـ ت كـرده ا  خداوند ثابي را كه برا يصفات: دييو اگر بگو  . كار وجود ندارد  

ه يد متضمن تشبي كرده ايز كه نفيآنچه ن: ندي گويست، اهل سنت در جواب ميه نيتشب
م، آنـان  يـ  كرده ايه را از خداوند نفي از صفات، تشبي بعضيبا نف : ديياگر بگو . ستين

 خدا ثابت ي را كه برايم، هر صفتيما معتقد: ندي گويز م ي كنند ن  ي م يكه صفات را نف   
د، اهـل  يـ  كننـدگان صـفات بده    ي را كه به نف    يپس هر جواب  . ه است ي تشب يد مقتض يكن

خالصـه  .  دهنـد  يد همان جواب را به شما مـ       ي كرده ا  يز در برابر آنچه كه نف     يسنت ن 
 كنـد دچـار     ينـد، نفـ   ي نما ي از آن چه كتاب و سنت اثبات م        يزينكه هركس چ  يمطلب ا 

ود ندارد و با معقول و  خي بر صحت ادعا   ي و عقل  يل شرع يچ دل يده و ه  يتناقض گرد 
  .ده استيمنقول مخالفت ورز

  :211 يه يآ
 فَإِنَّ جاءتْه ما بعدِ مِن اللّهِ نِعمةَ يبدلْ ومن بينَةٍ آيةٍ منْ آتَينَاهم كَم إِسرَائِيلَ بنِي سلْ
اللّه روشن به آنها يار نشانه هايل بپرس كه چه بسيالْعِقَابِ، از فرزندان اسرائ شَدِيد 
ش او آمد ، به كفـران بـدل كنـد، پـس             يو هركس كه نعمت خدارا پس از آنكه پ        . ميداد

  .فر استيهمانا خداوند سخت ك
 اسرائل ياز بن» بينَةٍ آيةٍ منْ آتَينَاهم كَم إِسرَائِيلَ بنِي سلْ« : دي فرمايخداوند متعال م

 يي كـه برحـق و راسـتگو       يينشانه ها ! ميد بر آنان دا   يادي ز يبپرس كه چه نشانه ها    
ك لمس نموده و با چشم مـشاهده كردنـد، امـا            يامبران داللت كرده و آن را از نزد       يپ

آنها بـدان   . ست شكر آن را به جا آورند      ي با ياورند، كه م  ين نعمتها را به جا ن     يشكر ا 
ر  قـرا  ي كردند، و خود را در معرض عـذاب و         يدند و نعمت خدا را ناسپاس     يكفر ورز 

ل ي را تبـد   يخداوند ناسپاس . ش محروم گرداند  يدادند، و خداوند آنها را از پاداش خو       
 برخوردار شود و شكر آن را به يويا دني يني ديرا هركس كه از نعمتيد، زينعمت نام
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فه خود را در برابر آن انجام ندهد، آن نعمت را از دست داده و بـه                 ياورد و وظ  يجا ن 
و اما چنانچـه    .  شود ين نعمت م  يپس كفران، جانش  . اند گرد ي و گنا مبدل م    يناسپاس

 مانـده، و   ي سپاس خداوند را به جا آورد و حقِ نعمت را ادا كند، آن نعمت بـاق                يكس
  . گرداندي كند و خداوند آنرا افزون ميدا ميادامه پ

لَّذِينَ زينَ  يـوم  فَوقَهم اتَّقَواْ والَّذِينَ نُواْآم الَّذِينَ مِنَ ويسخَرُونَ الدنْيا الْحياةُ كَفَرُواْ لِ
ا ي دنيده اند زندگي كه كفر ورزي آنانيحِسابٍ، برا بِغَيرِ يشَاء من يرْزقُ واللّه الْقِيامةِ

شه كـرده انـد   يـ  كه تقوا پيو كسان.  كننديآراسته شده است، و مومنان را مسخره م 
 ي مـ  ي را كه بخواهـد بـدون حـساب روز         يسامت از آنها برترند، و خداوند ك      يروز ق 
  .دهد

دند و يامبرانش كفر ورزيات او و پي كه به خدا و آ    ي دهد كسان  يخداوند متعال خبر م   
دگان و ي آنها آراسته شده و در برابر ديا براي دنيعت او فرمان نبردند، زندگياز شر

 يخشنود مـ  و ي كه به آن راضيبا جلوه داده شده است به گونه ا   ين و ز  يدلشان مز 
  .ا خواهد بودي دني كنند، و تمام هم و غم آنان برايدا مينان پيگردند، و به آن اطم

 ي زنند و آن را بزرگ مي بدست آوردنش دست و پا مي آورده و برايپس به آن رو
د بزرگـوار و ارجمنـد      يـ ن امر با آنان مشاركت نما     يز كه در ا   يپندارند ، و هركس را ن     

  .  دهنديجلوه م
نانند كه خداوند يا ايآ: ندي گوير نموده و آنها را مسخره كرده، و م   ينان را تحق  و موم 
دگان يـ  دي از ضـعف عقـل و كـور   ين ناشيان ما به آنها احسان كرده است؟ وا       ياز م 

 كـافران و هـم   يا هم برايش و بالست، و در دني آزمايا سرايرا دني باشد، ز يآنان م 
ا بـه مـشكل و امـر        ياما مومن چنانچه در دن    د،  ي آ يش م ي پ ييهاي مومنان گرفتار  يبرا

د پاداش خداوند را دارد، و خداوند به سـبب          ي كند و ام   يد، صبر م  ي گرفتار آ  يناگوار
و آنچـه  .  مـومن اسـت  ين فقط برايد، و ا  ي نما يمان و صبرش مشكل او را آسان م       يا

 آخرت بـه دسـت      يشگي جاودان و هم   ي است كه در سرا    يلتي و فض  يمهم است برتر  
پـس  » الْقِيامـةِ  يـوم  فَـوقَهم  اتَّقَـواْ  والَّـذِينَ « : ن خداوند متعال فرمـود    يبنابرا. دي آ يم

 سبز و ي ها و فضاهاين مقام هستند، و از انواع نعمت و شاديزگاران در باالتريپره
رنـد و بـا    ي گ ي م ين طبقات جهنم جا   ين تر ييو كافران در پا   .  شوند يخرم بهره مند م   
 است  ييه دلجو ين آ يپس ا .  شوند يان شكنجه م  ي پا ي ب يانت و بدبخت  انواع عذاب و اه   

 و  يويـ  دن يو از آن جا كـه رزق و روز        .  كافران ي مومنان و سرزنش است برا     يبرا
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« :  شود، خداوند متعال  فرمـود ير و خواست خدا حاصل نمي هرگز بدون تقد ياخرو
اللّهقُ ورْزن يشَاء مرِ يابٍ بِغَيآورد، و يا را هم مومن به دست مين ديپس روز» حِس 

د به او يمحبت خدا، ترس از خدا و اممان، يل علم و ا ي دلها از قب   يهم كافر، و اما روز    
  . بخشدي كه آنها را دوست دارد، نميو امثال آن را خداوند جز به كسان

  :213 يه يآ
ـ  النَّبِيينَ اللّه فَبعثَ واحِدةً أُمةً النَّاس كَانَ بنـذِرِينَ  شِّرِينَممأَنـزَلَ  وو  ـمهعم  الْكِتَـاب 

لَفُواْ فِيما النَّاسِ بينَ لِيحكُم بِالْحقِّ  ما بعدِ مِن أُوتُوه الَّذِينَ إِالَّ فِيهِ اخْتَلَف وما فِيهِ اخْتَ
ماءتْهج نَاتيا الْبغْيب منَهيى بدفَه نُواْ الَّذِينَ اللّها آملَفُواْ لِم  بِإِذْنِـهِ  الْحـقِّ  مِـنَ  فِيـهِ  اخْتَ

اللّهدِي وهن يشَاء متَقِيمٍ، مـردم در آغـاز امتـ        صِرَاطٍ إِلَى يسگانـه بودنـد، پـس      ي يم
م دهنده را فرستاد، و با آنها كتاب خود را به حـق             يامبرانِ مژده دهنده و ب    يخداوند پ 

د، و در آن    يـ  نما يالف كردنـد بـه حـق داور       ان مردم در آنچه اخت    ينازل كرد تا در م    
افت نـشانه  يو به دنبال در.  كه كتاب را داده شده بودند     يدند جز كسان  ياختالف نورز 

دند، پس خداوند به ي در آن اختالف ورزينه توزي و كي ستمكاري روشن، از رو  يها
س ت نمود، وخداوند هركيش مومنان را در آنچه اختالف كردند به حق هدايفرمان خو

  . كنديت ميرا كه بخواهد، به راه راست هدا
كه در  يت بودند، اما هنگام   ي بر هدا  –ه السالم   ي عل –مردم در طول ده قرن بعد از نوح         

ن ماندند، و كشمكش ي بر دي از آنها كافر شدند و گروهيدند، گروهين اختالف ورزيد
ه دهنـد و برآنـان   صليـ امبران را فرستاد تا اختالف آنها را فيبوجود آمد، و خداوند پ    

  .نديحجت اقامه نما
 يمـان يو نور و ا.  برندي و اختالف بسر م  ي وشدكه مردم در كفر و گمراه      يو گفته م  

» مبشِّرِينَ« . آنها بر آنان رحم نمود يامبران به سوينداشتند، و خداوند با فرستادن پ
ــپ ــان و مطيامبراني ــه مومن ــه نتي ك ــان را ب ــه هم يع ــشان ك ــا جــه طاعــات و عبادات ان

زه، و باالتر از همه ي پاكي خدا، داشتن جسم و روح سالم، زندگي از روزيبرخوردار
 را كه يو كس» ومنذِرِينَ« . دهندي خداوند و سكونت در بهشت است مژده ميخشنود

ب يجه گناهش كه همانا محروم شدند از رزق ط        ي كند از نت   يچياز فرمان خداوند سرپ   
ر، و سخت تر از همه از خشم خداوند و آتش جهنم،  دشواي و ذلت، و زندگيو ناتوان
  . دارنديبرحذر م
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ن عادالنـه  ين و دستورات و فـرام ي راست يو آن خبرها  » بِالْحقِّ الْكِتَاب معهم وأَنزَلَ« 
 كـه در اصـول و فـروع        يان كسان ي حق است و م    ي اله ي كتابها يپس محتوا . خداست

نگام اختالف و تنازع، واجب است كه اختالف و در ه. ندي نماي مياختالف دارند، داور
نـه  ين زميـ در ا) ص(امبر يـ و چنانچه در كتاب و سنت پ    . امبر ارجاع شود  يبه خدا و پ   

 داد كــه اخــتالف را بــه كتــاب و ســنت ي وجــود نداشــت خداونــد دســتور نمــيحكمــ
  .ديبرگردان

ن يـ  ا ان كـرد، و   يـ و چون نعمت بزرگ خود را در قالب فرستادن كتاب بر اهل كتاب ب             
ند، خداوند متعال ين نعمت را بجا آورند و بر آن اتفاق نما       يد كه شكر ا   ي نما ياقتضا م 

ش ازهمه بر آن يست بي باي كه ميگر تجاوز كردند، و در كتابيكديخبر داد كه آنها بر 
ن اختالف پس از آن حاصل شد كه صحت كتـاب           يو ا . دنديند، اختالف ورز  ياتفاق نما 

ن كار ين كردند، و آنها با ايقيافتند و به آن يل قاطع دري دال روشن ويرا با نشانه ها
  . شدندي دور و درازيدچار گمراه

ت يمان آوردند، هـدا ين امت كه اي را از ا   يپس خداوند كسان  » آمنُواْ الَّذِينَ اللّه فَهدى« 
لَفُواْ لِما« نمود،   الف كردنـد و در     به آنچه كه اهل كتاب در آن اخت       » الْحقِّ مِنَ فِيهِ اخْتَ
« . ن امت را به حق رهنمون شـد   يراهه رفتند، اما خداوند ا    يص حق از باطل به ب     يتشخ
ش ي خو يش، و با آسان كردن امور آنان، و از سرِ مهربان          يخداوند به اذن خو   » بِإِذْنِهِ

  .ت كرديآنان را هدا
 »اللّهدِي وهن يشَاء متَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يسهمه مردم را به راه راست فرا و خداوند » م
ن روش بـر  يـ  خواهـد بـا ا  ي بوده، و پروردگار مـ ي از عدل وين ناشي خواند، و ا   يم

لَا نَذِ  يما جاءنَا مِن بش   « : نديكند، تا نگو  مردم حجت اقامه     چ مژده دهنده و    يه» رِ  يرٍ و
ز ش هـر كـس ا  يو خداوند به فـضل و رحمـت خـو       . امده است ي نزد ما ن   يم دهنده ا  يب

ن همان عدل و حكمت خداونـد تبـارك و          يد و ا  ي نما يت م يبندگانش را كه بخواهد هدا    
  . استيتعال

  :214 يه يآ
أَم تُمسِبخُلُواْ أَن حنَّةَ تَدا الْجلَم أْتِكُم وثَلُ ياْ الَّذِينَ م لَو  الْبأْسـاء  مـستْهم  قَـبلِكُم  مِن خَ

لْزِلُواْ والضَّرَّاء زتَّ وقُولَ ىحولُ يالَّذِينَ الرَّسنُواْ وآم هعتَى مرُ مرَ  إِنَّ أَال اللّهِ نَصنَـص 
د حـال آنكـه هنـوز آنچـه بـر           يد كـه وارد بهـشت شـو       يـ ا گمـان بـرده ا     يقَرِيب، آ  اللّهِ

شان يان شدند و پري و زيامده است؟ آنان دچار سختيسرگذشتگان آمد بر سر شما ن
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 ي خـدا كـ  ياريـ پـس  « : كه همراه او بودند، گفتنديبر و كساناميگشتند تا آن جا كه پ   
  .ك استي نزديد كه نصرت الهيبدان» د؟يخواهد رس

د، ي آزماي و مشقت مي و ناخوشي دهد كه بندگانش را به خوشيخداوند متعال خبر م
 خداونـد   ين سـنت جـار    يـ پس ا . ش از آنها را آزموده است     ي پ يكه نسل ها  همانطور  
. رنديش قرار گ  يد مورد آزما  ي با يعت اله ين و شر  يان د يد، و مجر   كن ير نم يياست وتغ 

 كه در راه آنان قرار دارد يي هايند و به سختيپس اگر بر حكم و فرمان خدا صبر نما
و هـركس فتنـه     . افته انـد  ي را در  يانند و كمال سعادت و سرور     يتوجه نكنند، راستگو  

دن به هدفش يت او را از رس ها و مشكالي قرار دهد و سختيمردم را چون عذاب اله
مان به آراستن و آرزو يرا ايد، زي گويمان دروغ م  ي ا يند، پس او در ادعا    يمتوقف نما 

  . كنديب ميا تكذيق ين اعمال است كه آنرا تصديست، بلكه اي ني تو خاليكردن و ادعا
فقـر و   » والـضَّرَّاء  الْبأْسـاء  مـستْهم « : ن گذشـته اسـت    ين چنـ  يشيـ  پ ي و بر امت هـا    

لْزِلُواْ« .  آنها را فرا گرفت    ي جسم يهايماريب زد بـه   يـ ل تهد يـ و با انواع ترس؛ از قب     » و
ان مواجـه   يـ د، ضبط شدن اموالشان و كشته شدن دوستانـشان، و انـواع ز            يقتل، تبع 

ن داشـتند، احـساس     يقـ ي ين كه به نصرت و كمك اله      يو با ا  . شدند، و متزلزل گشتند   
ر افتاده، و انتظار داشتند خداوند هرچـه زودتـر بـه    ياخكردند كه نصرت خداوند به ت  

«  كه در آن قرار گرفته بودند، يتي موقعياما به خاطر شدت و دشوار. داد آنان برسد
 كه همـراه او     يو كسان ) ص(امبر  يپ» اللّهِ نَصرُ متَى معه آمنُواْ والَّذِينَ الرَّسولُ يقُولَ

و از آن جـا كـه       ! د؟يـ  آ ي م ي و نصرت خداوند ك    ياري:  گفتند يمان آورده بودند، م   يا
د اسـت، خداونـد متعـال       يه سـپ  يان شب سـ   يز پا يد، و ن  ي آ ي م ي به دنبال سخت   يكسان

پس هـركس   . ك است ي خدا نزد  ياريد كه   يآگاه باش » قَرِيب اللّهِ نَصرَ إِنَّ أَال« : فرمود
معلـوم اسـت كـه      و  . ردي گ يش قرار م  ي آن باشد مورد آزما    يا مجر يكه طرفدار حق    

 برنـد، امـا اگـر صـبر داشـت و بـرآن             يط بسر مـ   ين شرا ي در سخت تر   ين كسان يچن
 گـردد، و  يل مـ ي تبـد ي الهـ ياستقامت ورزند، رنج و مشكل آنان به بخشش و بهره ا      

 شـوند و  يروز مـ يـ ل شده و به دنبال آن بر دشمنان پ    ي تبد يشان به راحت  ي ها يسخت
ن رابطـه   يخداوند متعال در همـ    . ابدي ي م شان شفا ي ها ي زخم ها و دل شكستگ     يتمام

لَما       « : دي فرما يگر از قرآن م   ي د ييدر جا  نَّة وسِبتُم أَن تَدخُلُوا الجنَ يعلَمِ اهللاُ الَّذ  يأَم ح
وا مِنكُم ودهبِريجالص د و هنوز خداوند يد كه وارد بهشت شويا گمان برده ايآ» نَيعلَم

و ! رده اند و صبر نموده اند مشخص نكرده است؟         را كه جهاد ك    يان شما كسان  ياز م 
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قُولُـوا ءامنَّـا وهـم لَـا        يترَكُوا أَن   ي« آلم ، أَحسِب النَّاس أَ    « : دي فرما يگر م ي د ييدر جا 
لَ  يعلَمنَّ اللَّه الَّذِ  ينَ مِن قَبلِهِم فَل   يفتَنُونَ ، ولقَد فَتَنَّا الَّذِ    ي قُوا ودنَّ الكَذِب ينَ صألف » نَيعلَم

 شـوند، و  يم، رهـا مـ  يمان آورده ايا: نديا مردم گمان برده اند كه اگر بگو    يآ. ميالم م 
ش از آنهـا بودنـد،   ي را كـه پـ  ي كـسان  يبه راست ! رند؟ي گ يش قرار نم  يآنها مورد آزما  

 را كه دروغ گفته اند ي را كه راست گفته اند و كسانيد خداوند كسانيم، پس بايآزمود
 يل مـ يا ذليرد و ي گيا مورد احترام قرار مي امتحان، فرد پس به هنگام  . مشخص كند 

  .شود
  : 215 يه يآ

أَلُونَكــســاذَا ينفِقُــونَ مــلْ ي ــرٍ مــنْ أَنفَقْــتُم مــا قُ نِ خَييالِــدلْو لِ ــامى واألَقْــرَبِينَ فَ  والْيتَ
لِيم ، از تو مـ      بِهِ اللّه فَإِنَّ خَيرٍ مِنْ تَفْعلُواْ وما السبِيلِ وابنِ والْمساكِينِ پرسـند  يع  : »

 يد براي كني را كه انفاق ميمال« :  بدهند؟ بگويو به چه كس: دي را انفاق كن   يزيچه چ 
ان و در راه مانـدگان اسـت، و هرگونـه    ينوايمان و بيتيشاوندان و يپدر و مادر و خو  

  ».د خداوند به آن داناستي كه انجام دهيكين
دن از نـوع انفـاق اسـت و    ين شامل پرسـ يو ا.  كنند ي تو سوال م   در رابطه با انفاق از    

 مـنْ  أَنفَقْـتُم  ما قُلْ« : خداوند در پاسخ فرمود   . ردي گ ي كه انفاق به آنها تعلق م      يكسان
 داده يد بـه كـسان  يد قبل از هركس باي كن ي را كه انفاق م    ياديا ز يمال كم   : بگو» خَيرٍ

 كردن با يي؛ و آنها پدر و مادر هستند كه نك بر گردن شما دارنديشتريشود كه حق ب
  .  آنها حرام استيآنها واجب و نافرمان

، انفاق نكردن به ين نافرماني با آنان ، نفقه دادن به آنها ، و بزرگتر         يكين ن يو بزرگتر 
 ي كه تـوانگر اسـت واجـب مـ         ين نفقه دادن به پدر و مادر، بر فرزند        يبنابرا. آنهاست

  .باشد
 و  يكـ يكترنـد برحـسب نزد    يشاوندان ، آنان كـه نزد     يان خو يدر، در م  بعد از پدر و ما    

شاوند صدقه و صله رحم     يپس انفاق بر خو   . رنديد مورد تفقّد قرار گ    يشان با يازمندين
 آنها كار كنـد، پـس   ي را ندارند براي هستندكه كس  يو آنها كودكان  » والْيتَامى« . است
شان را انجـام دهنـد، و       يـ اننـد كارها   تو يازمند و محتاجند، چون خودشان نمـ      يآنها ن 
ن خداوند بندگانش را سفارش نموده يبنابرا.  آنها كار كنديز ندارند كه براي را نيكس

« . ف و مهربـان اسـت     يـ مـان لط  يتيند، چون خداوند نسبت به      ي نما يدگيتا به آنها رس   
ن ين و زمينش، آنها را خانه يازمندي كه نيازمندان هستند؛ كسانيو آنها ن»والْمساكِينِ
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 وابـنِ « . ازشـان برطـرف گـردد     يد بر آنها انفـاق شـود تـا ن         يپس با . ر نموده است  يگ
 خـود   يـي ر كـرده و بـه مـال و منـال و دارا            ي گ يگريكه در شهر د   يو مسافر » السبِيلِ
  .د به او كمك شود تا به مقصد خود برسدي ندارد، پس بايدسترس

ازشان ذكر نمود و سفارش كرد      يل شدت ن  ين گروه ها را به دل     يبعد از آنكه خداوند ا    
هـر  » خَيرٍ مِنْ تَفْعلُواْ وما« : د آنها را مورد تفقد قرار داد، به طور عموم فرمود    يكه با 
 كـه   يعبـادات ا هـر طاعـت و       يـ گران و   ينها و به د   يل صدقه دادن به ا    ي از قب  يريكار خ 

لِيم بِهِ اللّه فَإِنَّ« د،  يانجام ده  به آن داناست، و شما را بر آن پاداش       همانا خداوند » ع 
ت و اخـالص خـود، و   يك را برحسب ني دارد و هر يتان نگاه م  ي دهد، و آن را برا     يم

  . دهديده آن پاداش مي فاياز و بزرگي نفقه، و شدت نياد و كميبراساس ز
  :216ه يآ

كُتِب كُملَي الْقِتَالُ ع وهو كُرْه ى لَّكُمسعو أَن وئًا اْتَكْرَهشَي وهرٌ وخَي  ى  لَّكُـمـسعأَن و 
كار بر شما فرض شده است يتَعلَمونَ  ،پ الَ وأَنتُم يعلَم واللّه لَّكُم شَرٌّ وهو شَيئًا تُحِبواْ

 كـه بـه نفـع      يد در حـال   ي پـسند  ي را نمـ   يزيتان ناگوار است، و بسا شما چ      يو آن برا  
 داند  يانتان است، و خداوند م    يد و آن به ز    ي دار ي را دوست م   يزيشماست، و بسا چ   

  .دي دانيو شما نم
كار يپ و فرض بودن     . باشد يان شده است كه جنگ در راه خدا فرض م         يه ب ين آ يدر ا 

را يـ دن بر حـذر داشـته شـده بودنـد، ز    يان شده است كه مومنان از جنگ يپس از آن ب   
ن هجرت نمود، و يبه مد) ص(امبر ي كه پيوقت.  آن را نداشتندييف بودند و توانايضع

 گشتند، خداوند متعال به آنها دستور داد كه بجنگند، و خبر داد ياد و قويمسلمانان ز
 است و انواع وحشت ي و سختي انسان ناگوار است، چون در آن خستگيكه جنگ برا

ن، يـ بـا وجـود ا    . رديـ  گ يو ترس به انسان دست داده و در معرض تلف شدن قرار م            
له آن از   ي بوسـ  ي دارد و آدمـ    ير محض است، چون پاداش بزرگ     يا خ جنگ در راه خد   

ابـد، و  ي يمـت دسـت مـ   يروز شده و به غن  يافته و بر دشمنان پ    يعذاب دردناك نجات    
  .  آورديز بدست مي را نيگريد فراوان ديفوا
د از يش را دوست داشته باييزهايو چه بسا چ» لَّكُم شَرٌّ وهو شَيئًا تُحِبواْ أَن وعسى« 
ن كار شر و ي دارد، اما اي را در پيش و راحتيل نشستن و نرفتن به جهاد كه آسا     يقب
، و تسلط دشمنان بر اسالم و خانواده، و ذلت و حقـارت و   ييان است، چون رسوا   يز

  . داردياز دست دادن مزد بزرگ خدا و قرار گرفتن در معرض عذاب را در پ
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نكه همـه ك  ي است و آن عبارت است از ا      ي كل يك قاعده   يانگر  يه عام بوده و ب    ين آ يا
 كه به همراه دارنـد از آنهـا متنفـر           ي كه انسان به خاطر مشقت و زحمت       يري خ يارها

ل آسان بودن ي كه نفس به دلي شريو كارها.  باشدير و بركت مي خي وياست، برا
  .ان و شر هستندي ورزد، بدون شك زي كه دارند، به  آنها رغبت ميو لذت

ست، ي ني وجاري مذكور، ساري قاعده يوي دنيا و كارهايرابطه با  احوال دن   اما در   
 را يا را دوست داشت، و خداوند اسبابي از امور دنيزي مومن چيبلكه غالبا اگر بنده 

پس . ر استيش خين برايدن به  آن باز دارد، بداند كه ا ي را از رس   يفراهم نمود كه و   
 است ير در كاريآورد، و  اعتقاد داشته باشد خبهتر است  كه شكر خداوند را به جا 

 داند كه خداوند نسبت به بنده از خودش مهربان تـر         يش آمده است، چون او م     يكه پ 
ن كنـد، و خداونـد نفـع بنـده و           ي تواند منفعت او را تـام      ياست، و از خود بنده بهتر م      

لَـم  اللّـه و« : همانطور كه فرمـوده اسـت     .  داند يمصلحت او را از خود بنده بهتر م        عي 
أَنتُمونَ الَ ولَمرات يسته است با تقد   يد، پس شا  ي دان ي داند و شما نم    يو خداوند م  » تَع

  .ا ناراحتي شما را شاد كند، ير خداونديد، خواه تقديخداوند همگام شو
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أَلُونَكسنِ يرِ عرَامِ الشَّهيرٌكَبِ فِيهِ قِتَالٌ قُلْ فِيهِ قِتَالٍ الْح دصن وبِيلِ عكُفْرٌ اللّهِ سبِهِ و 
لِهِ وإِخْرَاج الْحرَامِ والْمسجِدِ أَه رُ مِنْهأَكْب الْفِتْنَةُ اللّهِ عِندرُ والَ الْقَتْلِ مِنَ أَكْبزَالُـونَ  وي 
قَاتِلُونَكُمي تَّىح وكُمرُدن يع واْ إِنِ دِينِكُمتَطَاعن اسمرْ ويتَدِد ـن  مِنكُمدِينِـهِ  ع  ـتمفَي 

وهكَافِرٌ و لَـئِك فَأُو بِطَتح مالُهما فِي أَعنْياآلخِرَةِ الدو لَـئِكأُوو ابحالنَّارِ أَص ما هفِيه 
جنـگ در مـاه حـرام گنـاه     « :  پرسند، بگـو يدن در ماه حرام مي، ترا از جنگ خَالِدونَ
رون رانــدن اهــل يــشــتن از راه خــدا و از مــسجدالحرام، و ب اســت امــا بازدايبزرگــ

دن به خـدا، از جنـگ در مـاه حـرام نـزد خـدا گنـاه                  يمسجدالحرام از آن، و كفر ورز     
 است، و فتنه شرك و شكنجه كـردن مـسلمانان از كـشتن بـدتر و بزرگتـر                   يبزرگتر

نتـان  يز د د  تـا اگـر نتوانـستند شـما را ا           ي، و آنان همواره با شما خواهند جنگ       » است
رد، پس اعمالشان ينش برگردد و در حال كفر بميبرگردانند، و هركس از شما كه از د

  .شه خواهند ماندي هميشان اهل دوزخ اند و در آن برايا و آخرت تباه شده و  ايدر دن
گر ماههـا را در بـر      ي حرام و د   يه قبل آمده بود، ماهها    يكه در آ  » كار با دشمنان    يپ« 
« :  حـرام اسـتثنا نمـود، و فرمـود         ين خداونـد جنـگ را در ماههـا        ي گرفت، بنـابرا   يم
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أَلُونَكسنِ يرِ عرَامِ الشَّهين باورند كه حرام بودن جنگ در ماههـا       يجمهور بر ا  » الْح 
  . نسخ شده است» افت شدنديجنگ كردن با مشركان هر جاكه « حرام، با دستور به 

 حرام منسوخ نشده است، يدر ماههاحرام بودن جنگ : ن گفته اندي از مفسريو بعض
 است كه بطـور     ي امر عام  يد كننده   يه مق ين آ ي شود، و ا   يد حمل م  يچون مطلق بر مق   

 ماه  يت ها ي از مز  يكينكه  يمطلق به كشتن و جنگ با مشركان دستور داده است، و ا           
و حرمت جنگ در    .  باشد يم جنگ در آن م    يت آن تحر  ين مز ي حرام، بلكه بزرگتر   يها
ز ي حـرام جـا  ي در ماههـا ي است، و اما جنگ تـدافع  يا در مورد جنگ تهاجم    ن ماهه يا

 بـود  ييه مـاجرا ين آيسبب نزول ا. ز است ين حرم جا  ياست، همان طور كه در سرزم     
 را كشتند، و اموالش يش آمد، آنها عمروبن حضرميه عبداهللا بن حجش پي سريكه برا

  . را گرفتند
ن بـه   ين خاطر مشرك  ي داد، به هم   يرجب رو ن واقعه آن طور كه گفته شده، در ماه          يا
و آنها در   .  جنگند ي حرام م  يآنها در ماهها  : ن پرداختند و گفتند   ي از مسلم  ييب جو يع
 در وجود آنان بود كه از آنچـه بـه           يي ها ي ستمكار بودند، چون زشت    ييب جو ين ع يا

طه ن راب يخداوند متعال در ا   .  كردند، بزرگتر بود   ي م ييب جو ين ع يسبب آن از مسلم   
 خ واهد به خدا     ي را كه م   ين كس يو باز داشتن مشرك   » اللّهِ سبِيلِ عن وصد« : فرمود

 بازگرداندن او از    ين برا ياورد، و شكنجه كردنش، و تالش مشرك      يمن ب يامبرش ا يو پ 
ن گناه  ي زند بزرگتر  ين حرام از آنها سر م     ي كه در ماه حرام و سرزم      ينش، و كفر  يد

 زشت چنانچه در ماه حرام      ين كارها ي مسلم است كه ا    پس. ن عمل است  يو زشت تر  
  .ن برابر خواهد بودي آن چندين حرام انجام شوند، زشتيو سرزم

 »إِخْرَاجلِهِ و يو اصـحابش مـ  ) ص(امبر يـ و اخراج اهل مسجدالحرام، و اهل آن پ  » أَه 
ده قت آباد كننـ   يو در حق  . سته ترند ين به مسجدالحرام شا   يآنها از مشرك  باشند، چون   

رون كردند، و به آنها ياز آن ب» مِنه« ن آنها را يارانش هستند، اما مشركيامبر و يآن پ
ن و  يه نـش  يـ م مكـه و باد    ي كه مق  ين به مسجدالحرام را  ندادند، در صورت       ياجازه رس 

  . برخوردارندي مساويند، در رابطه با كعبه از حقوقي آي كه از راه دور ميكسان
امـا  . از كشتارِ در ماه حرام بزرگتر اسـت       » الْقَتْلِ مِنَ كْبرُأَ« ن كارها   يك از ا  يپس هر 

ب يـ پس معلـوم شـد كـه آنهـا در ع          . ن كارها را در ماه حرام انجام دادند       يآنان همه ا  
  .ن به خطا رفته و فاسق و ستمكارندي از مسلمييجو
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د و هدفـشان  يـ سپس خداوند متعال خبر داد كه آنها همواره با مومنـان خواهنـد جنگ          
نـشان  ي خواهنـد مومنـان را از د       يست، بلكـه مـ    يفتن اموال مومنان و كشتن آنها ن      گر

ن يپـس مـشرك  . اران آتش باشندي برگردانند تا از     يبازدارند و آنها را به كفر و كافر       
رد كه ي پذين نمي كنند، اما خداوند جز اين راه خرج ميتمام قدرت و توان خود را درا

  .ن نپسنددنورش را كامل گرداند، گرچه كافرا
نشان ي جنگند تا آنان را از ديگران مين صفت همه كافران است، آنها همواره با ديو ا

س ي را تاسـ ييت هاي، كه جمعيهود و  نصار  يل  يژه اهل كتاب، از قب    يبه و . بازگردانند
ن سو و آن سو فرستاده، و ي را به اي را پخش  كرده،  و پزشكان ينموده و دعوتگران  

ن خـود جـذب كننـد و آنـان را در            يـي  آ يند تا ملت ها را به سـو        را ساخته ا   يمدارس
 داشته ين ارزاني كه اسالم را بر مومنيو از خداوند. نشان دچار شك و شبهه كننديد

م كه با ي طلبيده است مي آنها كامل گردانيده،  و براي ارزشمند برگزينييو به عنوان آ
و . ن صورت بر آنها كامل بگرداندين اسالم، نعمت را به بهترياستوار نمودنشان بر د

ل و  يـ  خواهد نور او را خاموش كنـد ذل        يم هركس را كه م    ي طلب ياز بارگاه اقدسش م   
د، و كلمه خود ينش را نصرت نمايخوار كند، و مكر آنها را به خودشان برگرداند، و د

  .را بلند گرداند
ز صـدق كـرده   يـ  كند، چنانچه بر كفار گذشته ن  يز صدق م  يه بر كفار معاصر ن    ين آ يا

لِ اللَّـهِ   يصدوا عـن سـب    يـ نفِقُـونَ أَمـولَهم لِ    ينَ كَفَـرُوا    يإِنَّ الَّـذِ  « : ديـ  فرما ياست، كه م  
لَيفَس تَكُونُ ع ا ثُمينُفِقُونَه سرَةَ ثُمالَّذِيهِم حونَ وا إِليغلَبينَ كَفَرو نَّمهيب» حشَرُونَي ج 

نكـه مـردم را از راه خـدا بـاز     ي اي خود را بـرا يدند، مالهاي كه كفر ورزيگمان كسان 
ه حسرت ي آنها ماي كنند، سپس براي خود را خرج مي كنند، آنها مالهايدارند، خرج م

 جهـنم  يدند به سو  ي كه كفر ورز   ي شوند، و كسان   يخواهد بود و پس از آن مغلوب م       
  . شونديحشر م

نـد، و در  ي را برگزسپس خداوند متعال خبر داد كه هركس از اسـالم برگـردد و كفـر         
لَـئِك« رد،  يحال كفر بم   أُوو ابحالنَّارِ أَص ما هونَ فِيهيه داللـت مـ    يـ مفهـوم آ  » خَالِد 

 را كه قبل از مرتد شدن يد ك هركس مرتد شود سپس به اسالم باز گردد، اعمال  ينما
نـد،   كـه از گنـاه توبـه  ك         ين كس يهمچن.  شود يانجام داده است، به او باز گردانده م       
  . شودياعمال گذشته اش به او باز گردانده م
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لَـئِك اللّهِ سبِيلِ فِي وجاهدواْ هاجرُواْ والَّذِينَ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ ونَ أُورْجي  ـتمحاللّـهِ  ر 
اللّهو همانا كسان   غَفُور ،حِيمكردند   كه در راه خدا جهاد   يمان آوردند و آنان   ي كه ا  ير

  . را دارند و خداوند آمرزنده و مهربان استيد رحمت الهيشان اميوهجرت نمودند ا
ده انسان با آن مشخص     يان و فا  ي است، و ز   ين سه كار رمز سعادت و محور بندگ       يا
چرا كه اهل سعادت را از اهـل شـقاوت، و    ! لت آن مپرس  يمان، از فض  ياما ا .  گردد يم

 اسـت كـه هرگـاه بنـده از آن     يزيـ مـان چ يا!  كنـد ياهل بهشت را از اهل جهنم جدا م   
ه يچ فدي شود، و اگر آن را از دست بدهد هيرفته ميرش پذيبرخوردار باشد اعمال خ   

  . از او قبول نخواهد شديو فرض و نفل
 و محبـوب بـه خـاطر        يز دوسـت داشـتن    يـ  جدا شدن،  و تـرك چ       يعنيو اما هجرت ،     

ه، وطـن و امـوال و خـانواده و    پـس هجـرت كننـد   .  خداوند متعال ي و رضا  يخشنود
  . كندينش ترك مي دادن دياري ي جستن به خدا و برايكي نزديدوستانش را برا

ن ييشه  كن كردن آين خدا، و ري كردن دياري مبارزه با دشمنان، و يعنيو اما جهاد، 
ن يجهـاد بزرگتـر   . ن پـاداش  يجهاد قّلّه اعمال صالح است، و پاداش آن بهتـر         . طانيش

ن ي بت پرست ها و بزرگتري و سرشكستگييره اسالم، و رسوايتوسعه دا يعامل برا
  . مسلمانان استي و مالين جانين امني تاميسبب برا

زها را يگر چينكه سخت و دشوارند ، دين سه كار را انجام دهد، با اين هركس ايبنابرا
ه نهـا سـزاوارند كـه بـ       يپـس ا  .  گردانـد  ي دهد و به نحو احسن كامل م       يبهتر انجام م  
ن يـ و ا . دوار باشند، چون آنها اسباب رحمت خدا را فـراهم كـرده انـد             يرحمت خدا ام  

م كـه اسـباب   يد داشـته باشـ  يـ  اميد به عفو كرم الهي بايانگر آن است كه تنها زمان  يب
 و فراهم نكردن اسباب ي كه با تنبليديو اما ام. ميي را فراهم نمايسعادت و خوشبخت

 باطل و غرور است و بر ضعف اراده و نقص           يزو و آر  يسعادت همراه است، ناتوان   
نكه ي را دارد بدون ايد داشتن فرزندي كه اميمانند كس. دي نمايعقل صاحبش داللت م

 بكـارد و  ينكه بذريد دارد گندم داشته باشد، بدون ا   ي كه ام  يو مانند كس  . ازدواج كند 
  . كندياري را آبيمزرعه ا

لَـئِك« و   ونَ أُورْجي تمحن است كه بنده هر اندازه اعمـال صـالح          ياشاره به ا  » لّهِال ر
د داشته باشد، يد به رحمت پروردگارش ام  يد به آن اعتماد كند، بلكه با      يانجام دهد نبا  

. ش را بپوشانديب هايامرزد و عيرد، و گناهانش را بين كه خداوند اعمال او را بپذيوا
  كنـد    ي كـه توبـه واقعـ      يسبت بـه  كـس     و خدا ن  » غَفُور واللّه« : ن جهت فرمود  يبه هم 
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ز را فرا گرفته و بخشش و احسانش هر         يو رحمت او همه چ    »  َّرحِيم «. آمرزنده است 
  . را در برگرفته استيموجود زنده ا

ابد، ي ي را در م   ين كارها را انجام دهد مغفرت اله      يانگر آن است كه هركس ا     ين ب يو ا 
و .  آورد يو او رحمت خداوند را بدست مـ        برند،   ين م ي ها را از ب    ي ها، بد  يكيرا ن يز

 گناهـان   يعـ يا و آخرت كه آثـار طب      ي دن يابد، عقوبت ها  ي دست   يچون به آمرزش اله   
  .  شونديهستند از او دور م

 شامل حال يو چون رحمت  اله. ن رفته و بخشوده شده اندي كه آثار آنها از بيگناهان
« خداوند اعمال سـه گانـه       . د   آور يا و آخرت را به دست م      ير و بركت دن   ياو شود خ  

ش به آنها نسبت داده است، چرا كه اگر         يرا از سرِ رحمت خو    » مان، هجرت و جهاد   يا
 نبود  ين اعمال را انجام دهند، واگر احسان اله       ي توانستند ا  ي نبود نم  يق خداوند يتوف

پـس در همـه  حـال        . رفتي پـذ  ي گردانـد، و آن را از آنهـا نمـ          ين اعمال را كامل نم    يا
 مـا فـراهم كـرده       يرا هم سبب و هم مسبب را برا       ي از آن اوست، ز    يش و برتر  يستا
  .است
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أَلُونَكسنِ يرِ عسِرِ الْخَميالْما قُلْ وفِيهِم كَبِيرٌ إِثْم نَافِعملِلنَّاسِ و  Ĥـمهإِثْمـرُ  ومِـن  أَكْب 

،  تَتَفَكَّرُونَ لَعلَّكُم اآلياتِ لَكُم اللّه يبينُ كَذَلِك الْعفْو قُلِ ينفِقُونَ ماذَا ويسأَلُونَك نَّفْعِهِما
 مـردم   ي بزرگ است، و برا    ين دو، گناه  يدر ا « :  پرسند، بگو  يترا از شراب و قمار م     

 يزي پرسند كه چه چيو ترا م. » شتر استي هم دارند، و گناهشان از نفعشان بيمنافع
 يات را بـرا يـ ن خداونـد آ ين چنيا. »دياز را انفاق كنيفزون بر ن ا« : را انفاق كنند؟ بگو   

  .ديشياندي كند تا بيان ميشما ب
مومنان ترا از احكام    ! امبري پ يا» الْخَمرِ عنِ يسأَلُونَك« : سپس خداوند متعال فرمود   

 اسـالم رواج    يت و در ابتدا   يشراب و قمار در دوران جاهل     .  پرسند يشراب و قمار م   
ل مومنان از حكم شراب و قمـار        ين دل يدند به هم  ي د يا آنها در آن اشكال م     داشت، ام 

شان يـ  آن را برايان هـا يامبرش را دستور داد كه منافع و ز   يدند، پس خداوند پ   يپرس
  . آن باشديم قطعي تحري برايان كند تا مقدمه ايب

 شـود   ي م ين كارها ناش  ي كه از ا   يانيپس خداوند خبر داد كه گناهِ شراب و قمار و ز          
 كه آنها به گمـان خـود از آن      يده ا ينه، از فا  ي و ك  يل از دست دادن عقل، دشمن     ياز قب 

ل به دست آوردن مال از راه تجارت شراب، و بـه دسـت آوردن مـال            ي برند از قب   يم
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ن يـ و ا . شتر و بزرگتر است   ين دو كار، ب   يله قمار، و لذت بردن به هنگام انجام ا        يبوس
را فرد عاقل آنچه را كه مصلحت و منفعتش رجحان يز. اشته آنان را از آن دو بازديآ

  . كنديز ميانش مرجح باشد پرهي دهد، و از آنچه كه زيح ميداشته باشد ترج
 آن در   ي از آن جاكه مسلمانان به شراب و قمار انس گرفته بودند، و تـرك قطعـ                يول

ان كـرد، و  يم بيه را به عنوان مقدمه تحرين آيمرحله اول مشكل بود، خداوند متعال ا      
نَ ءامنُـوا إِنَّمـا    يهـا الَّـذِ   يأي« : م كرد و فرمـود    ي تحر ي چند مرحله آن را بطور قطع      يط

 الملِ الشَّ      يالخَمرُ وممِنّ ع رِجس األَزلَمو اباألنصونَيسِرُ ولَّكُم تُفلِحلَع وهطنِ فَاجتَنِب «
د ي قرعه، پل  يرهاي و بت ها و ت      گمان شراب و قمار    يب! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا

د يـ رِيإِنَّما « . ديد باشد كه رستگار شو يزيطان هستند پس ، از آنها بپره      يو از عمل ش   
صدكُم عن ذِكرِ اللَّـهِ     يسِر و ي الخَمرِ والم  ينَكُم العدوةٍ والبغضَاء فِ   يوقِع ب يطَنُ أَن   يالشَّ

ان شما ي خواهد با شراب و قمار، م     يطان م يهمانا ش » وعنِ الصلوةِ فَهل أَنتُم منتَهونَ    
ا شما دست   يپس آ . اد خدا و از نماز بازدارد     يجاد كند، و شما را از       ينه ا ي و ك  يدشمن
  !دي داريبر م
ه يـ ن آيـ  ا ين جهت وقت  يبه هم .  و حكمت خداوند است    ي از لطف و مهربان    ين ناش يو ا 

امـا  . ميم، دسـت برداشـت    يداشتدست بر :  اهللا عنه فرمود   ينازل شد، حضرت عمر رض    
 ي كند از چـه نـوع    ي پوشاند، و فرق نم    ي است كه عقل را م     يشراب هر مست كننده ا    

ل يـ  بپردازد، از قب   يد عوض ي باشد كه طرف بازنده با     ي م يو اما قمار مسابقه ا    . باشد
 و يامــا مــسابقه اســب ســوار. ي و فعلــينــرد و شــطرنج و هــر نــوع مــسابقه قــول 

 ين كارها انسان را در امر جهاد كمك ميز است، چون ا ي جا يراندازي و ت  يشترسوار
  .ز شمرده استين مسابقات را جايعت اسالم انجام اين شريد، بنابراينما
 »أَلُونَكسياذَا ونفِقُونَ مد انفاق ي كه باي است در رابطه با مقدار اموالين سواليو ا» ي

نها را دستور داد آنچه از اموالشان       كنند، پس خداوند كار را بر آنها آسان نمود، و آ          
 افراد دارد، پـس  ييزان تواناي به مين بستگي ندارند انفاق كنند، و ا  يازيرا كه به آن ن    
ازش افزون تر اسـت انفـاق   ي تواند انچه را كه از ن يك م ير و متوسط هر   يتوانگر و فق  

  .ك دانه خرما باشديكند، گرچه نصف 
 مردم ي كه اموال مازاد بر مصرف و صدقه هادستور داد) ص(امبرش ين به پيبنابرا
را خداوند بـه    يد، ز يرد و آنها را به انجام آنچه بر آنان دشوار است مكلف ننما            يرا بگ 

 خواهد مـا را بـه انجـام امـور           ي ندارد، و نم   يازي دهد ن  يآنچه ما را به آن دستور م      
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ه سعادت و  دستور داده است كيزيسخت و طاقت فرسا مكلف سازد، بلكه ما را به چ
 مــا و ي مــا آســان اســت، و بــراي مــا را در برداشــته و انجــام آن بــرايخوشــبخت

  .ش استين ستايپس خداوند شاسته كاملتر. برادرانمان سودمند است
ان داشت و بندگان را بر اسـرار        ين مطلب را به صورت كامل ب      يپس از آنكه خداوند ا    

 ين خداوند نشانه هاين چنيا» اآلياتِ لَكُم هاللّ يبينُ كَذَلِك« : عت آگاه نمود، فرموديشر
  . كنديان مي شما بيد، و جدا كننده حق از باطل را برايقت، و علم مفيدال بر حق و حق

 »لَّكُم فِي تَتَفَكَّرُونَ لَع نْياألَخِرَةُالدشه ها و افكار خـود را در اسـرار   يباشد كه اند» ا و
و .   اوسـت   يا و آخرت در دستورها    يد كه منافع دن   يد، و بدان  يريعت او به كار بگ    يشر

د، و در آخـرت و  يريد و آن را نپذيشه كنيع آن  انديافتن سريان  يا و پا  يز  تا در دن    ين
  .ديشيانديد، بيد آن را  آباد كنينكه آخرت خانه سزا و پاداش است و باي آن، و ايبقا
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 تُخَـالِطُوهم  وإِنْ خَيـرٌ  لَّهـم  إِصـالَح  قُـلْ  الْيتَـامى  عـنِ  ويسأَلُونَك واآلخِرَةِ الدنْيا فِي
انُكُمفَإِخْو اللّهو لَمعي فْسِدلِحِ مِنَ الْمصالْم لَوشَاء و اللّه نَتَكُمإِنَّ ألع زِيزٌ اللّهع كِيمح  ،

د و يشياندي و آخرت باي كند تا در دنيان مي شما بين خداوند نشانه ها را براين چنيا
 يستيـ  آنها بهتر است، و اگر بـا آنـان همز          ياصالح برا :  پرسند،بگو يمان م يتيترا از   

 شناسد، و اگر يد پس برادرانتان هستند، و خداوند فساد كار را از اصالحگر باز ميكن
  .م استيز و حكي گرفت، همانا خداوند عزي خواست، بر شما سخت ميخداوند م

اَ     يأكُلُونَ فِ ي ظُلما إِنَّما    يتميأكُلُونَ أَموالَ الَ  ينَ  يإِنَّ الَّذ « : هي كه آ  يهنگام طُـونِهِم نَـارب 
سع يوخورنـد آتـش     يمان را م  يتي ستم اموال    ي كه از رو   يهمانا كسان » راَيصلَونَ س 

 وارد جهنم خواهند شد نـازل شـد،         ي برند و به زود    يجهنم را در شركم خود فرو م      
مان جدا كردند،   يتين دشوار آمد و خ وراك خود را از خوراك           يلمن موضوع بر مس   يا

ن امر عادت كرده بودنـد و       يهرچند كه به ا   .  آنها را بخورند   ينكه مبادا غذا  ياز ترس ا  
سـوال  ) ص(امبر  ين رابطه از پ   يپس در ا  .  نمودند يتام مشاركت م  يمعموال در آن با ا    

انت آن، و يمان و حفظ و صيتياموال خداوند آنها را خبر داد كه منظور اصالح . كردند
گر اختالط  ي د يزيا چ يز است با آنها در غذا خوردن        يتجارت كردن با آن است، و جا      

نـد، چـون آنهـا بـرادران شـما هـستند، و بـرادر بـا            يان نب يـ م ز يتي كه   يد به شرط  يكن
ت و عمـل اسـت، پـس        يـ ن باره ن  يو اصل در ا   .  كند ي و مخالطت م   يستيبرادرش همز 

 در خوردن مال او نداشته      يم بپردازد و طمع   يتي پاك به اصالح حال      يتين با   يهركس
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نكه قصد  يد و بدون ا   يت اصالح با آنان اختالط نما     ي ندارد، و چنانچه با ن     يراديباشد ا 
ا آن را بخورد باز هـم       ي بماند و    ي از اموال آنان نزد و     يزي در كار باشد چ    يو تعمد 
  . شودي بر او وارد نمياشكال

 به مال او باشـد مرتكـب        يابيم دست   يتي و اختالط با     يستيدش از همز  و هركس قص  
ز ي است بر جـا    يليه دل ين آ يو ا . ل، حكم اهداف را دارند    يگناه شده است، چرا كه وسا     

ن يـ ره، و ا  يـ  ها و معامله هـا و غ       يدنيها و نوش  ي و اختالط در خوردن    يستيبودن همز 
 اسـت از  يتعـال و گـشادگ   مي است از جانـب خ دا    يرخصت و اجازه، لطف و احسان     

و اگر خدا » ألعنَتَكُم اللّه شَاء ولَو«  مومنان، ي است براي متعال و گشادگيجانب خدا
 را  يستيرد و به شما اجازه اختالط و همز       ين كار بر شما سخت بگ     ي خواست در ا   يم

د ي شدي آمد و گناه كار ميد و كار بر شما دشوار مي شديندهد، شما دچار مشكل م    
  . غالب استيزي است و بر هر چي قدرت كافيهمانا خداوند دارا» عزِيزٌ اللّه نَّإِ« 

 را جز براساس حكمت كامل و       يچ كار يبا حكمت است و ه    » حكِيم« ن  ياما با وجود ا   
د گفـت   يست، و نبا  ي ن يپس قدرت خداوند با حكمت او مناف      .  دهد يت تام انجام نم   يعنا

د، چه با حكمت موافق باشد چه مخالف بلكه كارها و  دهياو هرچه را بخواهد انجام م
نش آن يند، بلكه حتما آفري آفريهوده نمي را بيزياحكام او تابع حكمت است، پس او چ

 را بر يزين چيهمچن. مياوريا از آن سر در نيم ي دارد، چه ما آن را حكمت بدانيحكمت
 دهد مگر بـه     ين نم  از حكمت باشد پس او فرما      يبندگانش واجب نكرده است كه خال     

ا نفـع آن از ضـررش   يـ  بندگان مصلحت و منفعت اسـت،  ي كه صد در صد برا  يزيچ
شتر يـ ا فـساد آن ب يـ  كه كامال فساد اسـت  يزي كند مگر از چ  ي نم يو نه . شتر است يب

  .ب و نقص استياست، چرا كه حكمت و رحمت او كامل و بدون ع
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 والَ أَعجبـتْكُم  ولَـو  مشْرِكَةٍ من خَيرٌ مؤْمِنَةٌ وألَمةٌ يؤْمِنَّ ىحتَّ الْمشْرِكَاتِ تَنكِحواْ والَ
لَعبد يؤْمِنُواْ حتَّى الْمشِرِكِينَ تُنكِحواْ ؤْمِنٌ ورٌ من خَيشْرِكٍ مم لَوو  كُمـبجأَع  لَــئِك أُو 
لَّهـم  لِلنَّـاسِ  آياتِـهِ  ويبـينُ  بِإِذْنِهِ والْمغْفِرَةِ الْجنَّةِ إِلَى يدعو واللّه النَّارِ إِلَى يدعونَ لَع 

ز مومن  يقطعا كن . اورنديمان ب ينكه ا يد مگر ا  ييتَذَكَّرُونَ ، و با زنان مشرك ازدواج نكن       
از زن آزاد و مشرك بهتر است گرچه شما را به تعجب آورد و به مردان مشرك زن            

اورند، و قطعا برده مومن بهتر از مرد آزاد و مشرك اسـت،  يان بمينكه ايد مگر ا  ينده
 خواننـد، و خداونـد بـا    يشان به جهـنم فـرا مـ   يا.  تعجب آورديگرچه شما را به سو   
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 مـردم  ياتش را بـرا ي خواند و آي بهشت و مغفرت فرا ميفرمان خود شما را به سو 
  . كند تا متذكر شونديان ميب
 حتَّى« د،  يكه بر شرك خود هستند ازدواج نكن      ي مشرك مادام  و با زنان  » تَنكِحواْ والَ« 

ر باشد، از زن مشرك بهتر است، هرچنـد  يز و حقيچون زن مومن هرچند ناچ    » يؤْمِنَّ
 و عـام در مـورد همـه زنـان مـشرك             يك قاعده كل  ين  يبا باشد، و ا   يكه زن مشرك ز   

 يل كتاب را مباح قرار مه سوره مائده كه ازدواج با زنان اهي را آين امر كلياست، و ا
والمحـصنَت مِـنَ   « : ص كرده است، آنجا كه خداوند متعال فرموده اسـت       يدهد، تخص 

  .و بر شما حالل است ازدواج با زنان پاكدامن اهل كتاب» نَ أُوتوا الكِتَبيالَّذِ
ص و ير آن تخص است و ديك حكم كلّ ين  يو ا » يؤْمِنُواْ حتَّى الْمشِرِكِينَ تُنكِحواْ والَ« 

  .ستي نيياستثنا
ن با  ي كه در د   يسپس خداوند حكمت حرام بودن ازدواج مرد و زن مسلمان را با كس            

لَـئِك« : ان نمود و فرمود   يست ب يآنها موافق ن   ونَ أُوعدآنهـا در گفتـار و    » النَّـارِ  إِلَى ي
الطـت بـا    و مخيستي خوانند، پس همزيكردار و  حاالت خود مردم را به جهنم فرا م          

.  اسـت  يشگي و شقاوت هم   يست بلكه بدبخت  ي ن يويآنها خطرناك است، و آن خطر دن      
 يده مـ  يـ ان كرده اسـت، فهم    ي حرمت ازدواج با مشرك ب     يه برا ي كه آ  ياز علت و سبب   
را از آنجا  كه ازدواج ي حرام است، زي با هر مشرك و بدعت گذار   يستيشود كه همز  

 وجـود دارد  ياديـ  زيمنـافع و مـصلحت هـا   نكـه در ازدواج  يست بـا ا   يـ ز ن يبا او جـا   
 ي و اختالطـ   يستيـ ست، به خصوص همز   يز ن ي جا يق اول يز به طر  ي صرف ن  يستيهمز

 مـشرك   ين كـه مـسلمان بـرا      يـ رد، مانند ا  ي قرار گ  يكه در آن مشرك در رتبه باالتر      
ـ  ي است بر ا   يليدل» الْمشِرِكِينَ تُنكِحواْ والَ« و  .  كند يخدمتگزار   و سرپرسـت،   ينكه ولّ

و خداوند بندگانش را »  والْمغْفِرَةِ الْجنَّةِ إِلَى يدعو واللّه« . نظرش در نكاح اعتبار دارد
 از آثـارش دور شـدن عقوبـت         يكـ يش كه   ي بدست آوردن بهشت و آمرزش خو      يبرا

 خواند ين صورت است كه خداوند بندگانش را فرا مي خواند، و آن به ايهاست فرا م
سته كـسب   يـ د و عمل شا   ي و علم مف   يقيل توبه حق  يمغفرت را از قب   تا اسباب بهشت و     

لَّهم«  كند،   يان م ي مردم ب  ياحكامش را برا  » لِلنَّاسِ آياتِهِ ويبينُ« . كنند تَذَكَّرُونَ لَعي «
اد آورند، و ي شود تا مردم آنچه را كه فراموش كرده اند به يان احكام باعث ميرا بيز

گـر  ي كـرده انـد، د     يچيو اگر تاكنون از فرمان خدا سرپ      . ند، بدانند  دان يآنچه را كه نم   
  .فرمان ببرند
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  :222- 233 يه يآ
أَلُونَكسينِ وحِيضِ عقُلْ الْم وتَزِلُواْ أَذًى هاء فَاعحِيضِ فِي النِّسالَ الْمنَّ ووهتَقْرَب تَّىح 

 ويحِـب  التَّـوابِينَ  يحِـب  اللّـه  إِنَّ اللّـه  أَمـرَكُم  يـثُ ح مِنْ فَأْتُوهنَّ تَطَهرْنَ فَإِذَا يطْهرْنَ
ض از  يان است، پس بـه هنگـام حـ        يآن ز :  پرسند، بگو  يض م يالْمتَطَهرِينَ، و ترا از ح    

د تا پاك شوند، پس هرگاه پاك شدند با ي نكنيكيد و با آنان نزدي كنيريزنان كناره گ  
همانـا خداونـد توبـه      . خدا شما را دستور داده اسـت      د، از آن جا كه      ي كن يكيآنان نزد 

  .زگان را دوست دارديكنندگان و پاك
ؤُكُمĤرْثٌ نِسح فَأْتُواْ لَّكُم رْثَكُمأَنَّى ح واْ شِئْتُممقَدو اتَّقُواْ ألَنفُسِكُمو واْ اللّهلَماعأَنَّكُم و 
الَقُوهشِّرِ مبؤْمِنِينَ، زنانتان ك   ود به  ي خواه يشتزار شما هستند، پس هرگونه كه م      الْم

د يو بدان. ديد و از خدا بترسيش بفرستي از پي خود توشه ايد و براييكشتزارتان در آ
  .و مژده  بده مومنان راد كرد، يكه شما او را مالقات خواه
د،  ترسن يض م يو آنها از ح   » الْمحِيضِ عنِ ويسأَلُونَك« : سپس خداوند متعال فرمود   

د از  ينكه به طور مطلق با    يا ا ي خود را دارد،     يض همان حالت قبل   يا زن پس از ح    يكه آ 
ض ي كننـد؟ پـس خداونـد خبـر داد كـه حـ             يان مـ  يهوديز شود، آن گونه كه      ي پره يو
 است حكمت آن است كـه خداونـد بنـدگانش را            يماريان است، و چون ب    ي و ز  يماريب

 فِـي  النِّـساء  فَـاعتَزِلُواْ « : ن فرمـود  يرا منـع  كنـد، بنـاب       يمـار يان و ب  يـ فقط از همان ز   
زش بـا زن اسـت، پـس      يد، و آن آم   ي كن يد دور ي آ يض م ي كه ح  يو از محل  » الْمحِيضِ

ض است، و مخـتص كـردن اعتـزال و    يزش در حالت ح   يآنچه به اجماع حرام است آم     
 يدن با زنـ يانگر آن است كه دست زدن و خواب      يض ب ي كردن از زن به حالت ح      يدور
  .ديزش نكني كه با او آميز است، به شرطي برد جايض به سر مير حالت حكه د

 كنـد   ين داللت م  يبر ا » يطْهرْنَ حتَّى تَقْرَبوهنَّ والَ« : دي فرما ياما سخن خداوند كه م    
ز حرام است، و آن عبارت است از يك شرمگاه ني نزدي با آنها در محل هايكيكه نزد

ض مباشرت در محل مذكور تـرك  ي است كه در حالت حپس الزم. ر ناف تا زانوها   يز
د و او در ي خواست با زنش مباشرت نماي كه ميوقت) ص(امبر يشود، همان طور كه پ

 بلنـد خـود را      ي داد تـا بـا پارچـه ا        ي بـرد، زن را دسـتور مـ        يض به سر م   يحالت ح 
  .دي خوابيبپوشاند، سپس با او م

 تا خونشان يعني» يطْهرْنَ حتَّى«  شوند،  است كه زنها پاكي تا وقتيرين كناره گيو ا
ان خـود وجـود   يـ  كه بـه هنگـام جر   يتي كه خون قطع شد ممنوع     يقطع شود، پس وقت   
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قطـع شـدن    :  كه رفع آن مشروط به دو شـرط بـود          يتي رود، ممنوع  ين م يداشت از ب  
 گـردد، و    ي كه خون قطع شود، شـرط اول حاصـل مـ           يپس وقت . خون و غسل كردن   

«  كه غسل كردند، يو هنگام» تَطَهرْنَ فَإِذَا« :ن فرمود ي ماند، بنابرايم يشرط دوم باق
د از آن جـا كـه خداونـد شـما را      يـ  كن يكـ يبا آنـان نزد   » اللّه أَمرَكُم حيثُ مِنْ فَأْتُوهنَّ

 يليه دلين آيو ا.  از جلو نه از پشت، چون جلو كشتزار است يعنيدستور داده است، 
نكه قطع شـدن خـون      ي است بر ا   يليز دل ي حائض، و ن   يغسل برا است بر واجب بودن     

  .شرط صحت غسل است
ن يـ  است از جانب خدا نـسبت بـه بنـدگانش، و از ا   يت لطفين ممنوعيو از آن جا كه ا   

همانـا  » التَّوابِينَ يحِب اللّه إِنَّ« :  دارد، فرموديان مصون ميق آنها را از شر و ز     يطر
 ويحِـب «  كننـد، دوسـت دارد،       ياره از گناهانشان توبـه مـ       را كه همو   يخداوند كسان 
 ي دارد كـه خـود را از گناهـان دور و پـاك مـ     ي را دوسـت مـ    يو كـسان  » الْمتَطَهرِينَ

 از نجاسـات، نداشـتن وضـو، و جنـب           يل دور يـ  از قب  ي حس يزگين، پاك يو ا . گردانند
هارت مطلق، چون   ت ط يست به مشروع  ين اشاره ا  يپس ا .  شود يز شامل م  يبودن را ن  

 صحت نماز و ين طهارت مطلق براي را كه پاك است دوست دارد، بنابرايخداوند كس
 يزگيو شـامل پـاك    .  اسـت  يك شرط اساس  يز بودن دست زدن به قرآن       يطواف و جا  

  . شوديز ميه و زشت ني فرومايل نداشتن اخالق و صفات و كارهاي از قبيمعنو
 »ؤُكُمĤرْثٌ نِسح تُواْفَأْ لَّكُم رْثَكُمأَنَّى ح زنانتان كشتزار شما هستند، پس هـر       » شِئْتُم

د از راه يز بايد؛ از جلو، و از پشت اما آم     يزش كن يد با زنانتان آم   يطور كه دوست دار   
. ديـ  آيا مي است كه از آن فرزند به دنيجلو باشد، چون جلو كشتزار است و آن محل 

زش با زنـان    يز راه پشت، چون خداوند آم     زش ا ي است بر  حرام بودن آم      يلين دل يو ا 
 دربـاره   ياديـ ث ز يـ و احاد .  كه محل كشت اسـت     ييرا حالل نكرده، است مگر در جا      

امبر فاعل آن را لعنت     يوارد شده و پ   ) ص(امبر  يزش از راه پشت از پ     يحرام بودن آم  
  .كرده است

ن كارها ياز جمله ا. ديي خوب به خدا تقرب جو   يو با انجام كارها   » ألَنفُسِكُم وقَدمواْ« 
ر نسل ي قربت به خدا و با چشمداشت پاداش او، و تكث         ين است كه مرد با زنش برا      يا

« . زش كنـد  ير و بركت جامعه است آم     يه خ ي كه ما  يو به وجود آمدن فرزندان صالح     
 از علـم و     ي برخـوردار  يد، و بـرا   يـ و در همه حاالت از خداوند پروا دار       » اللّه واتَّقُواْ
لَمواْ« . دي مدد بطلب  ي از تقو  ،يآگاه اعأَنَّكُم و الَقُوهد كه حتما شما او خدا را   يو بدان » م
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نـوع   » الْمـؤْمِنِينَ  وبشِّرِ« .  كند يد كرد و شما را بر اعمالتان مجازات م        يمالقات خواه 
ا و آخـرت از     يـ  دن ينكه آنها در زندگ   يد، و ا  يان نكرد تا بر عموم داللت نما      يمژده را ب  

 كـه   ياني، و دور شدن هر ز     يري از هر خ   يپس برخوردار . ر و بركت برخوردارند   يخ
ه محبـت خـدا   يـ ن آيـ و در ا. ن مژده داخل اسـت     يد در ا  ي آ يمان حاصل م  يبه بركت ا  

 خورد، و ي كند به چشم مينسبت به مومنان و محبوب بودن آنچه مومنان را شاد م   
 يل پـاداش معنـو    ي از قب  ييزهايچ ياد آور يله  ينكه مستحب است مومنان را به وس      يا

  . آنها آماده كرده است شادمان كردي كه خداوند براي و اخرويويدن
  :224 يه يآ

 سـمِيع  واللّه النَّاسِ بينَ وتُصلِحواْ وتَتَّقُواْ تَبرُّواْ أَن لِّأَيمانِكُم عرْضَةً اللّه تَجعلُواْ والَ
 و  يكوكارين بهانه از ن   يد، تا با ا   ي خود قرار مده   يدهاز سوگن يعلِيم، و خدا را دستاو    

  .د و خداوند شنوا و داناستيستين مردم باز اي و اصالح بيزگاريپره
اد ي است كه به آن سوگند يا كسيز يم چيمنظور از سوگند و قسم، بزرگداشت و تعظ

 متعال و خداوند. ديد نماي تاكي خواهد بر مطلبي كند مياد مي كه قسم يفرد.  شوديم
 آن را حفـظ  ي كند در هر موردين اقتضا ميبه حفظ سوگندها دستور داده است ،و ا     

 است كه عمل كردن به قـسم،       يك مورد را استثنا كرده و آن زمان       ياما خداوند   . نمود
ده تـر اسـت، پـس    يش خداونـد پـسند  يز پـ ي را در برداشته باشد كه آن چ     يزيترك چ 

 قرار دهند، منع كرده     يكوكاري خود را مانع ن    ينكه سوگندها يخداوند بندگانش را از ا    
زاز كار بد و ي خوب، و پرهي انجام كارهاي براي آنان مانعيد قسم هاي نبايعني. است

  .ن مردم باشدياصالح ب
 قسم خورد، بر او واجب است كه قسم خود را بـشكند، و              يپس هركس بر ترك واجب    

 را ترك يورد كه كار مستحبو هركس قسم بخ. ن نوع قسم حرام استي بر ايپافشار
 را  يكند، مستحب است كه سوگند خود را بشكند، و هركس قسم  خـورد كـار حرامـ                 

انجام دهد واجب اسـت كـه سـوگند خـود را بـشكند، و هـركس سـوگند خـورد كـار                       
 را انجام دهد، مستحب است كه قسم خود را بشكند، امـا در امـر مباحـث و                 يمكروه

  .سوگند واجب استز، حفظ يجا
 استنباط شده است كه هرگاه چند منفعت و مـصلحت در            يه قاعده معروف  ين آ ياز ا و  
نجـا كامـل كـردن    يدر ا .  گـردد  يك جا جمع شوند آنچه كه مهم تر اسـت ، مقـدم مـ              ي
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 را در ي خدا مصلحت بزرگتريك مصلحت است، و فرمان بردن از دستورهايسوگند 
  .  گردديم م خدا مقدين خاطر اطاعت از دستورهايبردارد، پس به ا
 يعني»  سمِيع واللّه« : ديان رسان يه را با دو اسم بزرگوار خود به پا        يسپس خداوند آ  
و سخنان سـوگند    . ت ها داناست    يو به مقاصد و ن    »   َعلِيم « شنود   يهمه صداها را م   
و . ا شر ير است   ي داند، كه اهداف آنها خ     ي شنود و اهداف آنها را م      يخورندگان را م  

خداوند اعمال و : دي فرمايدمان را از مجازات خداوند بر حذر داشته و مدر ضمن مر
  . دانديتان را ميت هاين
  :225 يه يآ
 غَفُـور  واللّـه  قُلُـوبكُم  كَـسبت  بِما يؤَاخِذُكُم ولَكِن أَيمانِكُم فِي بِاللَّغْوِ اللّه يؤَاخِذُكُم الَّ

 كند بلكه شما را يتان بازخواست نميهودي بيدهاحلِيم، خداوند شما را به سبب سوگن
 كند، و خداوند آمرزنـده و بردبـار         يتان قصد كرده است بازخواست م     يبه آنچه دلها  

  .است
 كه بر زبانتان يهوده اي لغو بيشما را به سبب سوگندها: سپس خداوند متعال فرمود

، آن ياراده قلبـ  كه بنده بدون هدف و بدون يي كند، سوگندها  يد بازخواست نم  ي آ يم
« و  » نه ، سوگند به خـدا     « : دينكه هنگام سخن گفتن بگو    ي آورد مانند ا   يرا بر زبان م   

 بـرد   يبخورد كـه گمـان مـ       قسم   ينكه بر كار گذشته ا    يو مانند ا  » بله؛ سوگند به خدا   
 شود كه قلب آهنگ آنرا كرده ي بازخواست ميزيبلكه انسان  به سبب چ. راست است

ت اعتبار دارد همان طـور  ينكه در سخن گفتن اهداف و نياست بر ا  يلين دل يو ا . است
  .ت معتبر استي نيكه در هر كار

است و نسبت » حلِيم« .  آمرزدي را كه توبه كند، مي كسيعنياست » غَفُور« و خداوند 
 ي كه او را فورا مجازات نمي كند بردبار است؛ طوريچي كه از فرمان او سرپيبه كس

نكه بر او قدرت    ي پوشاند، و با وجود  ا      ي را م  يب و ي گذرد و ع   ياو در م  بلكه از   . كند
  . كندي گذشت ميدارد و در دست راست از و

  :226- 227 يه يآ
لَّذِينَ رحِـيم    غَفُـور  اللّـه  فَـإِنَّ  فَـĤؤُوا  فَـإِنْ  أَشْـهرٍ  أَربعـةِ  تَرَبص نِّسĤئِهِم مِن يؤْلُونَ لِّ
د چهار ماه انتظار بكشند ي نكنند، بايكيرند با زنان خود نزد خوي كه سوگند مي،كسان

  .و اگر بازگشتند خداوند آمرزگار و مهربان است
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علِيم، و اگر قصد طالق كردند، پس همانا خداونـد           سمِيع اللّه فَإِنَّ الطَّالَقَ عزَمواْ وإِنْ
  .شنوا و داناست

ن است كه مرد به طور يت، و آن ا اسي خاص به زن در امر خاصياز قسم ها» الءيا«
د قـسم بخـورد كـه در      يـ ا به صورت مق   يزش نكند،   يمطلق قسم بخورد كه با زنش آم      

ن ي چنيپس هركس.  نكنديكي نزديشتر از چهار ماه با ويا بيمدت كمتر از چهار ماه، 
ر قـسم   ين مثـل سـا    ي كمتر از چهار ماه سوگند خورد، پس ا        يسوگند بخورد، اگر برا   

 يست و همسرش به او راهي بر او نيزير سوگند خود را نشكست، پس چهاست، و اگ
  .د كرده استيندارد، چون آن را به چهار ماه مق

ش از چهـار مـاه ، اگـر همـسرش           ي ب ي مدت يا برا يشه بود   ي هم يو اگر سوگند او برا    
 شود، چـون حـق اوسـت، و چـون چهـار مـاه             يبخواهد چهار ماه سوگند او منعقد م      

 يل شد به او دستور داده م      يچون حق اوست، و چون چهار ماه تكم        شود،   يل م يتكم
 جز يزيزش كرد بر او چيزش است، پس اگر آميشود تا به زنش رجوع كند، و آن آم

 يد، او را مجبـور مـ      يـ زش امتناع ورز  يست، و اگر از رجوع كردن آم      يكفاره سوگند ن  
 يد حاكم آنها را جدا مـ   يكنند كه زنش را طالق بدهد، و اگر از طالق دادن امتناع ورز            

 همـسر، نـزد خداونـد       ياما بازگشتن به سو   .  كند ي او صادر م   يد و طالق را برا    ينما
اگر بازگشتند به آنچه » فĤَؤُوا فَإِنْ« : ن خداوند متعال فرموديبنابرا. ده تر استيپسند

 اللّـه  فَـإِنَّ « زش اسـت  يند، و آن آم   يكه بر آن سوگند خورده بودند كه آن را ترك نما          
كه خورده اند و يپس همانا خداوند آمرزنده است، و آنها را به خاطر سوگند» غَفُور 

شان يـ  سوگندها يمهربان است، چرا كـه بـرا      » رحِيم« .  آمرزد يآن را شكسته اند، م    
 الزم قرار نداده    ي قرار داده است، و خداوند آن را بر آنها طور          يكفاره و حالل كردن   

ش همسرانـشان  ي كه پـ يز با آنها مهربان است، به شرطينكه قابل شكستن نباشد، و      
  .ندي رفتار نمايبازگردند و با همسران خود به مهربان

ن بـدان  يـ دنـد، ا يو اگر از بازگشتن به نزد همسران امتناع ورز      » الطَّالَقَ عزَمواْ وإِنْ« 
ان  خواهند بـا آنـ  ي عالقه هستند، و نمي است كه آنان نسبت به همسران خود ب     يمعن

ن يم ايست، پس اگر خودش به طور مستق    ي جز اراده طالق ن    يزين چ ي كنند، و ا   يزندگ
« . ديـ  نمايحق واجب را ادا كرد چه بهتر، وگرنه حاكم او را مجبور به طالق دادن مـ               

 ي مـ  ين سـوگند  ي است كـه چنـ     ي كس يد برا ين هشدار و تهد   يا» علِيم سمِيع اللّه فَإِنَّ
ه يـ ن آيو از ا.  افكندن استيرساندن، و مردم را به سختان يخورد و هدفش از آن ز  
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« : مخصوص زن است، چون خداوند متعال فرموده است» الءيا« شود كه ياستدالل م
كبـار واجـب    يزش با همسر هر چهار مـاه        يد كه آم  ي نما يز داللت م  يو ن » نِّسĤئِهِم مِن

زش كنـد، و اگـر   يـ  گردد كه بـا زنـش آم     ياست، چون بعد از چهار ماه مرد مجبور م        
 را ي بدان سبب است كـه امـر واجبـ   ين حكميد او را طالق دهد، و چن      يامتناع ورزد با  

  .ترك كرده است
  :228 يه يآ
 لَّقَات  فِـي  اللّـه  خَلَقَ ما يكْتُمنَ أَن لَهنَّ يحِلُّ والَ قُرُوءٍ ثَالَثَةَ بِأَنفُسِهِنَّ يتَرَبصنَ والْمطَ

 أَرادواْ إِنْ ذَلِك فِي بِرَدهِنَّ أَحقُّ وبعولَتُهنَّ اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنَّ كُنَّ نإِ أَرحامِهِنَّ
لَهنَّ إِصالَحا هِنَّ الَّذِي مِثْلُ ولَي رُوفِ ععالِ بِالْملِلرِّج هِنَّ ولَي ةٌ عجرد اللّهزِيزٌ وع كُيمح  ،

د به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بكشند، و اگر به خدا يده باو زنان طالق داده ش
شان يـ ست آنچه را خداوند در رحـم ها       يز ن ي آنان جا  يمان دارند، برا  يامت ا يو روز ق  

و شوهرانشان اگر قصد اصالح دارند به بازگرداندن آنها در ده است پنهان كنند، يآفر
د ادا كننـد همچنـان كـه        يـ دان با  است كه مـر    ي زنان حق  ين مدت سزاوارترند و برا    يا

ند، و مردان بر زنان درجـه  يسته ادا نما  يد بگونه شا  ي دارند كه با   يمردان بر زنان حق   
  .م استيز و حكي دارند، و خداوند عزيبرتر
انتظار بكشند، و مدت » بِأَنفُسِهِنَّ يتَرَبصنَ«  كه شوهرانشان آنها را طالق دادند يزنان

 است، طبق اختالف علما در مورد كلمـه         يا سه پاك  يض،  يسه ح » رُوءٍقُ ثَالَثَةَ« انتظار  
ن عـادت چنـد   يـ و ا. ض اسـت  يحـ » قـرء « ح آن است كه منظور از  ياما صح . » قروء«

 شود كـه در  يض بر زن بگذرد دانسته م     ي سه ح  ينكه وقت يحكمت دارد؛ از آن جمله ا     
ن خداونـد بـر زنهـا    يابنـابر .  انجامديست، پس به اختالط نسب نم    ي ن يرحم او فرزند  
از آنچه خداوند در شكم آنهـا قـرار داده      » أَرحامِهِنَّ فِي اللّه خَلَقَ ما« واجب كرده تا    
 كـه در رحـم      يضيا ح يو خداوند بر آنها حرام كرده است كه فرزند          . است خبر دهند  

ن ي شود، بنابراي منجر ميادي زيدارند پنهان  كنند، چون پنهان داشتن آن به فسادها
 يا از رويگر نسبت دهد كه ي دي شود فرزند را به كسي باعث ميپنهان داشتن حاملگ
پس .  ورزدي شدن عادت شتاب مي سپرينكه برايا اي كند، ين ميعالقه به آن فرد چن

ت از ارث و    يـ ر از پـدرش نـسبت دهـد باعـث قطـع رحـم و محروم               ي آن را به غ    يوقت
و چه بسا ممكن است كه با .  گردديمشاوندان از ارث او يمحروم شدن محارم و خو

ر از پدرش نسبت داده شود،  ين عمل به غ   ي ا يجه  يش ازدواج كند و در نت     يمحارم خو 
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 ارث ببرند ينكه از ويل اي از قبي ارث داده شود، و تبعاتينكه از ويل اي از قبيو تبعات
ا يـ  كـه گو  رايشاوندان كسينكه خويا  ايد، و  يگران ارث ببرد، به وجود آ     ي از د  يا و ي

 گـردد  ي مين باعث شر و فساد   يو ا .  قرار داده شود   يشاوند و ي باشد خو  يپدرش م 
 است كه او ين كافين كار هميان قباحت اي بيبرا.  دانديكه فقط پرودگار اندازه آنرا م

 او باطل يا براي را به نكاح خود درآورد كه نكاحش با او يا كسيد ي درآيبه نكاح كس
  . شوديره زنا محسوب مي بر گناه كبنكار اصرارياست، و ا

ن صورت كه عجله كند و خبر دهد كه در عادت ماهانه يض، به ايو اما پنهان كردن ح
ر پانهادن حق شوهر است، و ين كار ز  يد، ا ي گو ي كه دروغ م   ي برد، در حال   يبه سر م  

 زي نيگري دي هاي دهد، و گناه و زشتي مباح قرار م يگري د ين عمل، خود را برا    يبا ا 
د در حالـت   يـ م، و اگر دروغ گفته و بگو      يان كرد ي را ب  يد و برخ  ي آ يد م ين كار پد  ياز ا 
رد ي بگ ي شود و از شوهرش نفقه ا      ي برم، تا عادت ماهانه او طوالن      يض به سر نم   يح

ن كه او ي ايكي او حرام است؛ ين نفقه از دو جهت برا   يست، ا يكه بر گردن او واجب ن     
 ين مسئله را به شرع نسبت داده است در حالينكه ايگر ايست، و دين نفقه نيمستحق ا

د شوهرش پس از تمام شـدن عـادت ماهانـه اش بـه او       يچون شا . دي گو يكه دروغ م  
. گانه اسـت ي شود، چون آن زن نسبت به شوهرش ب      ين زنا شمرده م   يرجوع كند، و ا   

 إِن أَرحامِهِنَّ فِي اللّه خَلَقَ ما يكْتُمنَ أَن لَهنَّ يحِلُّ والَ« : ن خداوند متعال فرموديبنابرا
نكه آنها ي است بر ايليپس پنهان كردن از جانب زنان دل» اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنَّ كُنَّ

 يمـان داشـتند و مـ   يامـت ا يمان ندارند، و اگر به خدا و روز ق      يامت ا يبه خدا و روز ق    
.  زدي از آنها سر نميزين چي، چندانستند كه آنها طبق اعمالشان مجازات خواهند شد

گـر از آن  ي ديانگر آن است كه خبر دادن زن در مورد خودش كه جز او كس          ين ب يو ا 
  . شوديرفته ميض و امثال آن پذي و حي كند، مانند حاملگيدا نمي پيآگاه

كه زن در  يو تا زمان» ذَلِك فِي بِرَدهِنَّ أَحقُّ وبعولَتُهنَّ« : سپس خداوند متعال فرمود
 يي زناشوي كشد، شوهرانشان سزاوارترند كه آنها را به زندگيدوران عادت انتظار م

 ي و محبت و عالقـه منـد   ياگر هدفشان دوست  » إِصالَحا أَرادواْ إِنْ« خود بازگردانند،   
 بازگرداندن  ين است كه اگر شوهران هدفشان اصالح نباشد برا        يه ا يو مفهوم آ  . بود

ست كـه زنـان را   يـ  آن حـالل ن يستند، و بـرا يـ  سـزاوارتر ن ييناشو زيزنان به زندگ  
 نمودن عادت ين صورت هدف آنان متضرر كردن زن و طوالنيبازگردانند، چون در ا

   تواند زن را باز گرداند؟ي مين هدفيا شوهر با چنيو آ.  باشديماهانه آنها م
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ن كـار را  يـ  توانـد ا ين باورند كه او م  يجمهور بر ا  : ن مورد دو قول وجود دارد     يدر ا 
ح آن اسـت كـه اگـر        يامـا صـح   .  حرام شده اسـت    يانجام دهد هرچند كه مرتكب كار     
ه يـ ن كار را بكنـد، همـان طـور كـه ظـاهر آ             ي تواند ا  يشوهر هدفش اصالح نباشد، نم    

ن يدن موجود است، و آن اين انتظار كشيگر در اي ديو حكمت. انگر آن است يفه بيشر
 شـوهر مقـرر   ين مدت برايمان گردد، پس ا  ي طالق پش   و ييكه چه بسا شوهر از جدا     

  .ردي بگيم قطعيگشته است تا فكر كند و تصم
 ييانگر آن است كه خداوند توافق و محبت زن و شوهر را دوست دارد و جداين بيو ا

 اهللاِ يأبعض الحاللِ إلـ « : فرموده است) ص(امبر يهمان طور كه پ  .  پسندد يآنها را نم  
 كه خداوند آن را حالل كـرده اسـت، طـالق    يزين چين و منفورتريسندترناپ» الَّطالقُ  

  . باشديم
 است، و اما در طالق بائن، شوهر بـه بازگردانـدن زن          ين مخصوص طالق رجع   ي و ا 

 توافق كردند يي زناشويست، بلكه اگر زن و شوهر بر بازگشتن به زندگيسزاوارتر ن
  .اشد، اجرا شودط نكاح را دارا بي كه همه شرايديد عقد جديبا

لَـيهِنَّ  الَّـذِي  مِثْلُ ولَهنَّ« : سپس خداوند متعال فرمود    رُوفِ  ععزنـان بـر     يعنـ ي» بِـالْم 
 است،  يكيان زن و شوهر انصاف و ن      ي دارند، و مرجع حقوق م     يشوهران خود حقوق  

. دي تـوان سـنج  يان دارد م يار جر ي كه در آن د    ي را با عرف و عادت     يكيو انصاف و ن   
 يرف و عادت با توجه به اختالف زمان و مكان و حاالت و اشـخاص فـرق مـ                  البته ع 

ن يانگر آن است كـه نفقـه، و پوشـاك، و معاشـرت، و مـسكن، و همچنـ                  ين ب يو ا . كند
زها با عقـد مطلـق بـه نحـو احـسن      ين چيرد، و ايد به نحو احسن انجام پذ  يزش با يآم

 كه در آن ي شود، و اما عقديزها با عقد مطلق بر مرد واجب مين چيرد، و ايانجام پذ
 را حالل   ي باشد كه كار حرام    ينكه شرط ي مطرح شده است اجرا شود، مگر ا       يطيشرا
  . اعتبار نداردين شرطي را حرام كند، كه چنيا حالليد ينما
لِلرِّجالِ«  هِنَّ ولَي ةٌ عجرشتر بر زنان حق    ي دارند، و ب   يو مردان بر زنان مقام برتر     » د

ـ    « : ر كه خداوند متعال فرموده است     دارند، همانطو  لَ ـونَ عمالُ قَوـا     يالّرِجالنِّـساءِ بِم 
لَ    م ععضَهب لِهِم     يفَضَّلَ اللَّه ا أَنفَقُوا مِن أَموبِمعضٍ وم زناننـد، بـه سـبب       يمردان قـ  »  ب

نكـه مـردان از     ي داده است، و به سـبب ا       يگر برتر ي د ي را بر برخ   ينكه خداوند برخ  يا
  . دهنديفقه زنان را ماموالشان ن
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ر مقـام هـا از آن مـردان    ي، و ساي و كبري و قضاوت و امامت صغريامبريو مقام پ 
 واللّـه « . رهيـ  از امور دو برابر زن حق دارد، ماننـد ارث و غ            ياريبوده و مرد در بس    

و همه در برابر  بزرگ است ييره و فرمانرواي قدرت چيو خداوند دارا»  حكُيم عزِيزٌ
  .كم استيش حينكه قدرت دارد در كارهاي آورند ، اما خدا با ايم فرود ميتسلاو سر

 گردد، پس عده آنهـا وضـع حمـل          يزنان باردار مشخص م   » عده« ه،  ين آ ياز عموم ا  
زش نكـرده انـد، عـده ندارنـد، و عـده      ي كه شوهرانشان با آنان آم  يو زنان . آنها است 

اق و عبـارت    ين گفته اند و س    يچن) ص(ن طور كه اصحاب   يض است، هم  يزان دو ح  يكن
  .د كه منظور از زن، زن آزاد استي نمايه داللت ميآ
  :229 يه يآ

 مِمـا  تَأْخُـذُواْ  أَن لَكُم يحِلُّ والَ بِإِحسانٍ تَسرِيح أَو بِمعرُوفٍ فَإِمساك مرَّتَانِ الطَّالَقُ
 فَـالَ  اللّـهِ  حـدود  يقِيما أَالَّ خِفْتُم فَإِنْ اللّهِ حدود يقِيما أَالَّ يخَافَا أَن إِالَّ شَيئًا آتَيتُموهنَّ

نَاحا جهِملَي ا عفِيم تبِهِ افْتَد تِلْك وددا فَالَ اللّهِ حوهتَدن تَعمو دتَعي ودداللّهِ ح لَـئِكفَأُو 
مونَ ،  طالق دوبار است، پس از آن           هرها يكيا به ني نگاه داشتن،    يه خوب ا ب يالظَّالِم 

نكه يد، مگر ايريد باز پس گيشان داده ايست كه از آنچه بدي شما حالل نيو برا. كردن
د كـه   يدي را برپا دارند، پس اگر شما ترس       يدو طرف بترسند كه نتواند حدود خداوند      

ه و يـ دست كـه زن ف يـ  بر آنها ن  يآن دو نتوانند حدود خداوند را برپا دارند، پس گناه         
 از حـدود  يد و هركـس ي است، پس ، از آن تجاوز نكن  ين حدود اله  ي بپردازد، ا  يعوض

  .شان ستمكاران اندي تجاوز كند پس اياله
به گونه  .  ظهور اسالم استمرار داشت    يت موجود بود و تا ابتدا     يطالق در زمان جاهل   

هرگاه مرد  ن كار وجود نداشت، و      ي ا ي برا يتي داد و نها   ي كه مرد زنش را طالق م      يا
ك به تمام شدن ي داد و چون عده او نزديت كند، او را طالق مي  خواست زن را اذيم
ك به ي داد و چون عده او نزدي كرد، سپس او را طالق مي گشت باز به او رجوع ميم

ن يشه اي داد، و همي كرد، سپس او را طالق مي گشت باز به او رجوع ميمتمام شدن 
 كـه  يطالقـ » الطَّالَقُ« : ن خداوند متعال خبر داد يبنابرا! ديد گر ي م يانيكار دچار به ز   
دو بار است؛ تا شوهر بتواند، » مرَّتَانِ«  تواند به شوهرش مراجعت كنديمرد به آن م
ن مدت فكر ي باز گرداند، و در ايي زناشويت زن نباشد، زن را به زندگياگر هدفش اذ

ش از دو   ي كـه بـ    يد، چون كس  ينمامراجعت   تواند به او     يشتر از دو بار نم    ياما ب . كند
دا يـ ا بر ارتكاب امر حـرام جـرات پ  يست؛ يبار زنش را طالق دهد از دو حالت خارج ن      
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.  اسـت ي آن زن نـدارد، بلكـه هـدف او آزار و        ي بـه نگاهـدار    ينكه عالقه ا  يا ا يكرده،  
و » فٍبِمعـرُو « ن خداوند متعال شوهر را فرمان داد كه همسرش را نگاهدارد،       يبنابرا

 رها كند   يكيد زن را به ن    ين بهتر است، و گرنه با     ي كنند، و ا   ي م ي با او زندگ   يبه خوب 
 يين است كه به خاطر جدايكو اي نييو از جمله جمله ها» بِإِحسانٍ« . واز او جدا شود

. ن ظلـم اسـت، و گـرفتن مـالِ بـدونِ عـوض اسـت               يرد، چون ا  ي از او نگ   يزياز زن چ  
 يقِيما أَالَّ يخَافَا أَن إِالَّ شَيئًا آتَيتُموهنَّ مِما تَأْخُذُواْ أَن لَكُم يحِلُّ والَ« : ن فرمود يبنابرا
وددن صورت كه زن، شوهر خود را به سبب اخالق يكو است، به ايو آن خلع ن» اللّهِ ح
نكه از نظر   يا ا ي او وجود دارد،     ينش جسم ي كه در اندام و آفر     يا به سبب نقص   يبدش  

 ين روش فرمـان خـدا را در رنـدگ   يـ به ام دارد كه نتواند   ي كمبود داشته، و ب    يعتقادا
  .ردي گي دهد و طالق مي به شوهر ميه اياجرا كند، آن گاه فد

لَيهِما جنَاح فَالَ اللّهِ حدود يقِيما أَالَّ خِفْتُم فَإِنْ«  ا عفِيم تدكه يم داريپس اگر ب» بِهِ افْتَد
 يه ايـ  آزاد كردن خود، فدي دارند، چنانچه كه زن برا يود خدا را بر پا نم     آن دو، حد  
 اسـت   ي پردازد عوض مفارقه ا    ي كه زن م   يه ا يست، چون فد  يشان ن ي برا يدهد، گناه 
ه يـ ن آيـ از ا.  اسـت كـه خودخواهـان آن اسـت     ي پردازد عـوض مفارقـه ا     يكه زن م  
 ي عدم اقامه حـدود الهـ    است كه ترس از    ي گردد، و آن زمان    يت خلع ثابت م   يمشروع

  .افت شودي
 »ان شد،   يش تر ب  ي كه پ  يو آنچه از احكام شرع    » تِلْك »وددياحكام خداونـد  » اللّهِ ح 

« . ديـ  شما مشروع نموده و دستور داده اسـت از آن تجـاوز نكن             يهستند كه آنرا برا   
لَـئِك اللّهِ حدود يتَعد ومن فَأُو مونَ هتجـاوز كنـد،   ي اله يس از مرزها  و هرك » الظَّالِم 
ر پا  بگذارد و ي حالل را زين كه كسي بزرگتر از ايو چه ستم. شان ستمكاراننديپس ا

ت يـ  را كفا  يش حـالل نمـوده اسـت و       يوارد قلمرو حرام شود و آنچه را خداوند بـرا         
  !نكند؟

  :و ستم و ظلم بر سه قسم است 
  . شوديمش مرتكب ي خويان خود و خداي كه بنده در مي ستم- 1
  .ن ستم استي شرك كه بزرگتر- 2
و شرك را خداوند جز با توبه .  شوديان  خود و مردم مرتكب مي كه بنده مي ستم- 3

 يزيرد و چي گي بخشد، و خداوند همه حقوق بندگان را ميكردن و باز آمدن از آن نم
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تحت ن تر از شرك است، ييان بنده و خداست پاي كه مي كند، و ستميرا از آن رها نم
  . بخشدي است كه اگر بخواهد آن را ميخواست و حكمت اله

  :230- 231 يه يآ
لَّقَها فَإِن لَّقَها فَإِن غَيرَه زوجا تَنكِح حتَّى بعد مِن لَه تَحِلُّ فَالَ طَ لَيهِما جنَاح فَالَ طَ أَن ع 

، و اگر آن  يعلَمونَ لِقَومٍ يبينُها اللّهِ حدود وتِلْك اللّهِ حدود يقِيما أَن ظَنَّا إِن يتَرَاجعا
گر ازدواج كند، پس اگر ي دينكه با شوهريست مگر اي او حالل نياز طالق داد، پس برا

گر باز گرداند، اگر يكديست كه دوباره به ي بر آنها نيشوهر دوم او را طالق داد، گناه
 كه  ي قوم ين حدود خداوند است ، آنرا برا      يد، ا  دارن ي را بر پا م    يبدانند به احكام اله   

  . كنديان مي دانند بيم
لَّقْتُم وإِذَا لَهنَّ فَبلَغْنَ النَّساء طَ نَّ أَجسِكُوهـرُوفٍ  فَأَمعبِم نَّ  أَووهـرِّحـرُوفٍ  سعالَ بِمو 

لَ فَقَد ذَلِك يفْعلْ ومن لَّتَعتَدواْ ضِرَارا تُمسِكُوهنَّ اْ والَ نَفْسه مظَ اتِ تَتَّخِذُوا اللّهِ آيزُوه 
لَيكُم اللّهِ نِعمت واذْكُرُواْ ا عمأَنزَلَ و كُملَي نَ عةِ الْكِتَابِ مالْحِكْمعِظُكُم واتَّقُواْ بِهِ يو اللّه 
لَمواْ اعأَنَّ و ءٍ بِكُلِّ اللّهو چون زنان را طالق داد       شَي ،لِيمان عـده خـود     يـ د و بـه پا    يع

د، و هرگـز  يـ  رهـا  كن يا به خوبيد، و ي نگاه داريا آنها را به خوبيك شدند، پس   ينزد
ن ي چنيد، و هركسيد تا از حد تجاوز كنيان رساندن به آنها نگاه نداري زيآنان را برا

 خدا يد، و نعمت هايري را به تمسخر نگيات خداونديو آ. كند بر خود ستم كرده است
 دهـد، بـه   يكرده است و شما را به آن پند مو آنچه از كتاب و سنت بر شما نازل    را  
  . داناستيزيد كه خداوند به هر چيد، و بدانيد، و از خدا بترسياد آوري

لَّقَها« : دي فرمايخداوند متعال م  مِن لَه تَحِلُّ فَالَ«  اگر طالق سوم را داد، يعني»  فَأن طَ
دعب تَّىح ا تَنكِحجوز رَهگر به ي دينكه با مرديست مگر اي او حالل نيآن زن  برا» غَي

 بطـور  يو نكاح شـرع . ديزش نمايد آن مرد با او آميح ازدواج كند، و با  يصورت صح 
د ازدواج يـ و با. زش هـر دو در آن داخـل انـد    يح است و عقد و آم     يك نكاح صح  يقطع  

 عالقه باشد، و اگر هدف يوم از رو عالقه باشد، و اگر هدف از ازدواج ديدوم از رو
ح ي صـح  ين نكـاح  ي شوهر اول حالل گردد، چنـ      ين باشد كه زن برا    ياز ازدواج دوم ا   

ز بـود و پـس از طـالق،    يو اگر زن كن.  گرددي شوهر اول حالل نم    يست، و زن برا   ين
 گردد، چـون مـوال و صـاحب         ي شوهر اول حالل نم    يزش كرد برا  يصاحبش با او آم   

 عالقـه بـا زن ازدواج نمـود و بـا او             يپس اگر شوهر دوم از رو     . ستيز، شوهر ن  يكن
لَيهِمـا  جنَـاح  فَالَ« د، يزش كرد، سپس از او جدا شد و عده زن تمام گرد          يآم يبـرا » ع 
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  برگردند، و يي زناشويكه باز به زندگ» يتَرَاجعا أَن« ست، ي نيشوهر اول و زن گناه
د هر ين بازگشتن را به هر دو نسبت داده است باان خود ببندند، و چويد را ميعقد جد

  .دو خشنود شوند
» مِاَ حدود اللّهِ  يقُيأَن  «  كنند كه    ين است كه هر دو تصور م      ياما در بازگشتن، شرط ا    

 است كـه زن و شـوهر را بـه جـا             ين وقت يگر را به جا آورند، و ا      يكدي توانند حق    يم
 يي گذشته خود كه باعـث جـدا       يارها است كه زن و شوهر از رفت       ين وقت يآورند، و ا  
 ي خوبي گذشته را به زندگيرند زندگيم بگيمان نشوند، و تصميده است ،پشيآنها گرد

  .گر بر گردنديكدي يست كه به سوي نينجا بر آنان گناهيل كنند، پس در ايتبد
 را پابرجا ي توانند حدود الهين است كه اگر آنها دانستند كه نميفه ايه شريو مفهوم آ

 است، و ين بود كه همان حالت گذشته باقيكه گمان غالب آنها ان صورت يارند، به اد
 ين صورت اگر آنها باز به زنـدگ       ي كنند، در ا   يزيه ر ي را پا  ي درست ي توانند زندگ  ينم

 كـه در آن     يچ كار ي شوند، چون ه   يگذشته برگردند و با هم ازدواج كنند، گناهكار م        
د ي نما ين داللت م  يو ا . ستيز ن يان برده نشود جا   دستور خدا اجرا نشود و از او فرم       

است ها و يژه در ري وارد شود به ويسته است انسان هرگاه خواست در كار    يكه شا 
ن ي چنـ ييد كه او توانـا يد به خودش بنگرد، اگر دي كوچك و بزرگ، با   ي ها يسرپرست

د يـ نـه با  د، اقـدام كنـد، وگر     يـ  آ ينان داشت كه از عهده آن بر م       ي را دارد، و اطم    يكار
  .دست نگه دارد

و » اللّـهِ  حدود وتِلْك« : ان كرد، فرمودين احكام  بزرگ را ب ي كه خداوند متعال ا    يوقت
ح داده  است، ي خداوند است ، كه آن را مشخص نموده ، و توضين هايينها حدود آيا

 يي دانند، چون آنهايد كه مي نمايان مي بي كسانيو آن را برا» يعلَمونَ لِقَومٍ يبينُها« 
.  سازنديز بهره مند ميگران را ني شوند، و دي بهره مند مين الهي دانند، از قوانيكه م
ست، چون خداوند فرمـوده   يده ني پوشيلت اهل علم است، كه بركسيانگر فض ين ب يو ا 

ن يـ  دارد، و اساسـا ا     يان مـ  يـ  اهل علم ب   ين خود را مخصوصا برا    ين و قوان  ييآ:است
انگر آن است كه خداونـد متعـال دوسـت    يه بين آيز ايون.  اهل علم است   ين ها برا  ييآ

امبرش نازل كرده است، بدانند و در آن        ي را كه بر پ    ييامهاين و پ  يدارد بندگانش قوان  
  . حاصل كننديآگاه

لَّقْتُم وإِذَا« : سپس خداوند متعال فرمود    ا دو طـالق    يـ ك  يو هرگاه زنان را     » النَّساء طَ
لَهنَّ فَبلَغْنَ « د،ي داد يرجع ه خـود نزد      يـ و آنهـا بـه پا     » أَجك شـدند،    يـ ان دوران عـد »
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 كه  يد در حال  يا آنها را بازگردان   يپس  » بِمعرُوفٍ سرِّحوهنَّ أَو بِمعرُوفٍ فَأَمسِكُوهنَّ
ان رساندن بـه    ينكه آنها را بدون رجوع و ز      يا ا ين حقوق آنان باشد، و      يت شما تام  ين

ان يـ و آنهـا را بـه قـصد ز        » ضِـرَارا  تُمسِكُوهنَّ والَ« : ن فرمود يبنابرا. د  يآنها رها كن  
ن كارتان از حالل تجاوز كرده و يرا در ايز» لَّتَعتَدواْ« د، يشان نگاه نداريرساندن به ا
ان يـ سته حـالل اسـت، و ز  يـ د، پس نگاه داشـتن زن بـه گونـه شا     ي شو يوارد حرام م  
  . باشدي حرام ميرساندن به و

لَم فَقَد ذَلِك يفْعلْ ومن«  شتن ستم كرده است، و ين كند به خويو هركس چن» نَفْسه ظَ
 آياتِ تَتَّخِذُواْ والَ« .  گردد كه قصد ضرر رساندن را داشته استي بر ميضرر به كس

ن بـود كـه مـردم آن را         يـ ان نمود، و هـدف از آن ا       يت خود را ب   يخداوند آ » هزُوا اللّهِ
ر پـا ننهـاده، و از آن تجـاوز          يـ  را ز  يند، و مرزها و حدود اله     يانند و بدان عمل نما    بد

هوده وضع نكرده اسـت، بلكـه آن را بـه    ين و حدود را بين قوانينكنند، چون خداوند ا 
چه قرار  ي پروردگار از باز   يعني.  نموده است  يحق نازل كرده، و از تمسخر به آن نه        

ان رساندن در ي كرده است؛ مانند زيرات واجب نهدادن آن، و فرمان نبردن از دستو    
كجا دادن، كه همه تجاوز يا هر سه طالق را ي، كثرت طالق دادن، يي زن، جداينگاهدار

  . استياز حدود اله
 قـرار داده  يگـر ي پـس از د يكـ يش طالق را  ي و رحمت خو   يو خداوند از سر ِ مهربان     

 خواهـد   يست و مصلحت او را مـ      و خداوند از آنجا كه نسبت به بنده مهربان ا         . است
 خداوند يو به طور عموم نعمتها» علَيكُم اللّهِ نِعمت واذْكُرُواْ« . ن حكم نموده استيچن

 و با به كار گرفتن اعضا در       يد به زبان و با اعتراف و اقرار قلب        يش و تمج  يرا با ستا  
لَـيكُم  أَنـزَلَ  وما« . ديطاعت خداوند، به خاطر آور     ـنَ  عـةِ  الْكِتَـابِ  مالْحِكْمو آنچـه   » و

 يد، كه كتاب و سنت براياد آوريخداوند از كتاب و سنت بر شما نازل كرده است، به 
راهه ها را يو ب.  كننديق ميند، و شما را بر آن تشوي نمايان مير را بي خيشما راهها

 بـه شـما      دارند، و خداوند خـودش را      يان نموده و شما را از آن برحذر م        يتان ب يبرا
 يش آورده است به شما مـ      ي دوستان و دشمنانش پ    ي كند ، و آنچه او برا      ي م يمعرف

  .دي دانستي آموخت كه نمييزهايشناساند، و خداوند به شما چ
عت اسـت، پـس در كتـاب خـدا رازهـا و             يو گفته شده كه منظور از حكمت اسرار شر        

 ي خـدا مـ  يوامر و نواه در رابطه با ايان حكمت الهي وجود دارد، و آن بييحكمت ها 
له يشما را به وسـ    » بِهِ يعِظُكُم« : ن فرمود يباشد، و هر دو مفهوم درست است، بنابرا       
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ه است كه منظور از حكمت، اسرار ين نظريد اين مويا.  دهديآنچه فرو فرستاده پند م
 يا ترساندن حاصل ميق  يان حكم و حكمت و تشو     يعت است، چون پند دادن با ب      يشر

 ي مـ  يق سـبب عالقـه منـد      ي رود، و حكمت و تشو     ين م يا حكم، جهل از ب    پس ب . شود
و در همه » اللّه واتَّقُواْ« .  شوديدن ميب باعث بازآمدن و ترسيگردد، و حكمت و تره

ن يـ ن خـاطر ا   يبـه  همـ    » علِيم شَيءٍ بِكُلِّ اللّه أَنَّ واعلَمواْ« د،  يتان از خدا بترس   يكارها
 شـما  ين احكام  را بطـور كامـل بـرا        يان كرد، كه ا   ي شما ب  يرااحكام را بطور كامل ب    

پس در هـر وقـت و   .  به نفع مردم استين احكام در هر زمان و مكانيان كرد، كه ا يب
  .ميي گويهر حال او را سپاس م

  :232 يه يآ
لَّقْتُم وإِذَا لَهنَّ فَبلَغْنَ النِّساء طَ نَّ فَالَ أَجضُلُوهنَ أَن تَعنكِحنَّأَ يهاجواْ إِذَا زم تَرَاضَونَهيب 

لِكُـم  اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُ مِنكُم كَانَ من بِهِ يوعظُ ذَلِك بِالْمعرُوفِ  لَكُـم  أَزكَـى  ذَ
ود ان عده خيد و به پاي ، و چون زنان را طالق دادتَعلَمونَ الَ وأَنتُم يعلَم واللّه وأَطْهرُ

انشان به يخود ازدواج كنند، چنانچه در م    ) يقبل(نكه با شوهران    يدند، آنها را از ا    يرس
ت كه هركس از  اسيزين همان چ يد، ا يد، منع نكن  ي توافق برقرار گرد   يده ا يطرز پسند 

تان يآن برا.  شوديمان داشته باشد، به آن پند داده ميشما كه به خدا و روز آخرت ا     
  .دي داني داند و شما نميداوند مپاكتر و بهتر است، و خ

 از  ي است كه كمتر از سه طالق داده شده اسـت، كـه وقتـ              ي زن ياين ، خطاب به اول    يا
ن كار موافق بود، يرون شد و شوهرش خواست با او ازدواج كند و زن هم با ا     يعده ب 

ن بـودن بـر   يست كه به سبب خـشمگ يز نيره جايل پدر و غ  ي سرپرست زن از قب    يبرا
.  كه داده است، زن را از ادواج با او منع كنند           ي از او به خاطر طالق     يراحتشوهر و نا  

 هركس كه به    يعني» اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُ مِنكُم كَانَ من« : ن خاطر فرمود  يبه هم 
لِكُم« . د او را از منع كردن باز دارد       يمانش با يمان دارد، ا  يخدا و روز اخرت ا      أَزكَى ذَ

رُ لَكُمأَطْهاز يريد جلـوگ يـ  بريتان بهتر و پاكتر است از آنچه كه گمان مـ   ين برا يا» و 
. نكـه بـا ازدواج مجـدد آن دو مخالفـت كـرد            ي باشد و ا   يسته تر م  يازدواج بهتر و شا   

 الَ وأَنـتُم  يعلَم واللّه« . ن استين چنيهمان طور كه عادت افراد متكبر و خود بزرگ ب     
 دانـد، و مـصلحت      يد كه او منافع شما را م      ي فرمان بر  ياز دستور كس  پس،  » تَعلَمونَ

  . گردانديسر ميتان سهل و مي گوناگون آن را براي خواهد و به روشهايشما را م



٢٢٤ 

ا يـ در نكاح شرط است، چون خداوند اول      » يولّ«نكه وجود   ي است بر  ا    يليه دل ين آ يو ا 
» يولّ« انگر آن است كه وجود يبن ينكه مانع ازدواج شوند، واي كرده است از ا   يرا نه 

ارشـان  ي كـه در اخت ي دارد مگر از كاريو خداوند آنها را باز نم    . در نكاح موثر است   
  . دارندياست و در آن حق

  :233 يه يآ
اتالِدالْونَ ورْضِعنَّ يهالَدنِ أَولَي ونِ حلَي  ولُودِالْم وعلَى الرَّضَاعةَ يتِم أَن أَراد لِمنْ كَامِ

نَّ لَهقُهنَّ رِزتُهوكِسرُوفِ وعالَ بِالْم تُكَلَّف ا إِالَّ نَفْسهعسالَ و رĤَةٌ تُضالِدا ولَدِه الَ بِوو 
لُودوم لَدِهِ لَّه لَى بِوعارِثِ ومِثْلُ الْو ا فَإِنْ ذَلِكاداالً أَرن فِصا تَرَاضٍ عمنْهرٍ  متَـشَاوو 

لَيهِما جنَاح فَالَ إِنْ عو دتُّمواْ أَن أَرتَرْضِعتَس كُمالَدفَالَ أَو نَاحج كُملَي تُم  إِذَا عـلَّمس  Ĥـم 
لَمواْ اللّه واتَّقُواْ بِالْمعرُوفِ آتَيتُم اعأَنَّ و ا اللّهلُونَ بِممصِيرٌ تَعو مادران ، فرزندان  ب ،

 يرخوارگيهد مدت شـ  است كه بخواي كسين براير دهند، ايامل ش خود را دو سال ك    
الزم اسـت خـوراك و     ) پـدر ( او متولد شده     ي كه فرزند برا   يو بر كس  . ديرا كامل نما  

چ كـس جـز بـه انـدازه تـوانش           يسته فراهم كند، ه   ي شا يپوشاك مادران را به گونه ا     
ز يـ  نيچ پـدر ي و هـ نـد، يان ببيد به خاطر فرزندش ز ي نبا يچ مادر يه.  شود يمكلف نم 

الزم است، و ) نفقه (يزين چيند، و بر وارث فرزند چنيان ببيد به خاطر فرزندش زينبا
رنـد،  ير بگ يگر خواسـتند فرزنـد را از شـ        يت و مشورت همـد    ياگر پدر و مادر با رضا     

 يد گناهيري  فرزندان خود بگي برايردهيه شيد دايست، و اگر خواستي بر آنها نيگناه
 يد بـه خـوب  يـ د پرداخـت كن  يـ نكه آنچه را كه متعهـد شـده ا        ي شرط ا  ست به يبر شما ن  

  .ناستيد بي كنيد كه خداوند به آنچه ميد و بدانيد،  از خداوند بترسيبپرداز
 امـر و دسـتور      ين خبر به معنـ    يا» يرْضِعنَ والْوالِدات« : سپس خداوند متعال فرمود   

 بـه  ياجيـ رر  اسـت و احت  قرار داده شـده كـه ثابـت و مقـ       يزي چ ياست، چون به جا   
  .دستور دادن ندارد

لَينِ أَوالَدهنَّ يرْضِعنَ«  دهد كه    يخدا فرمان م   ومادران دو سال به فرزندان خود      » ح
ز به بخش اعظم سال ير دهند، و از آن جا كه منظور از سال، سال كامل است، و نيش

 دو يعني» الرَّضَاعةَ يتِم أَن أَراد نْلِم كَامِلَينِ« : ن فرمودي شود، بنابرايهم سال گفته م
 را كامـل كنـد، و چـون         يرخوارگي خواهـد دوران شـ     ي كـه مـ    ي كـس  يسال كامل برا  

 دو ســالش تمـام شــد، دوران  يرخوارگيرخوار دو سـالش تمــام شـد، دوران شـ   يشـ 
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ر غذاهاست،  ين مدت مانند سا   ير پس از ا   يده است، و ش   يان رس ي او به پا   يرخوارگيش
  . شودي ندارد و سبب حرمت نمير دادن بعد از دو سال اعتباريشن يبنابرا
اً     « : دي فرما ين نص، و از فرموده خداوند كه م       يو از ا   لَثُـونَ شَـهرَ لُه ثَ فِـصو ملُـهحو «

 شش ماه است و ممكن است بچـه شـش           ين مدت باردار  ي شود كه كمتر   ياستنباط م 
 وكِـسوتُهنَّ  رِزقُهـنَّ « و بـر پـدر اسـت،        » لَـه  الْمولُودِ وعلَى« . ديايا ب يز به دن  يماهه ن 

 را  ينكـه زنـ   ي باشـد، كمـا ا     ي است كه تحت نكاح مرد م      ين شامل زن  يو ا » بِالْمعرُوفِ
پس خوراك و پوشاك آن زن بر پـدر الزم  .  شوديز شامل ميطالق داده شده است ن  

د نكـاح او  يـ در قد كـه اگـر زن    يـ  نما ين داللت م  يو ا .  است يردهين مزد ش  ياست، و ا  
 كـه   ي به انـدازه تـوان     يو هر شوهر  . ستير از نفقه و پوشاك بر او واجب ن        يباشد، غ 

» وسعها إِالَّ نَفْس تُكَلَّف الَ« : ن فرموديبنابرا. ديه نمايدارد خوراك و پوشاك زن را ته
ر ين صورت كـه از شـ      يند، به ا  يان بب يست كه مادر به خاطر فرزندش ز      ي حالل ن  يعني
 والَ« . ا نفقـه و پوشـاك و مـزد او داده نـشود    يـ  شود، و يريدن به فرزندش جلوگ   دا

لُودوم لَدِهِ لَّه ن صـورت كـه     يـ به ا . نديد به خاطر فرزندش ضرر بب     يز نبا يو پدر ن  » بِو
ش از ير دهنده بيا شير دادن امتناع ورزد و ين رساندن به پدر از شيمادر به خاطر ز

 يداللـت مـ  » لَّـه  مولُـود « و . نياك از او طلب كند، و امثال ا  مقدار واجب، نفقه و خور    
را حاصل تالش است و بـه  ي شود ، زيد كه فرزند از آن پدر است و به او داده م ينما

 ي تواند از مال فرزند براين پدر ميرا حاصل تالش اوست، بنابراي شود، زياو داده م
  .  به خالف مادر،يا ناراضي باشد يخود بردارد، خواه فرزند راض

و اگر كودك پدر نداشته باشد، و مال نداشته باشد همـان          » ذَلِك مِثْلُ الْوارِثِ وعلَى« 
ر دهنده  ي كه بر پدر الزم است، بر وارث كودك الزم است تا به ش             يخوراك و پوشاك  

شاوندان مستمند بر عهده    يد كه نفقه خو   ي نما يه داللت م  ين بخش از آ   يپس ا . بپردازد
» فِصاالً« و اگر پدر و مادر خواستند،       »  أَرادا فَإِنْ« اوند وارث و توانگر است،      شيخو

و هـر دو    » منْهمـا  تَـرَاضٍ  عـن « رند،  ير بگ يفرزند را قبل از كامل شدن دو سال از ش         
ر بـه   ي از شـ   يا گـرفتن و   يـ گر مشورت كنند كه آ    يكديو با   » وتَشَاور«  باشند،   يراض

 جنَـاح  فَـالَ «  شـدند،    يه؟ پس اگر مصلحت بود و هر دو راض        ا ن يمصلحت بچه است    
لَيهِما ستي نير گرفتن بچه قبل از كامل شدن دو سال بر آنان گناهيبه خاطر از ش» ع .

 ي راضيگري بود و دي از پدر و مادر راضيكيد كه اگر ي نمايه داللت ميپس مفهوم آ
 أَن أَردتُّـم  وإِنْ« . ستيز نير جاي از شيا مصلحت بچه در ان نبود، گرفتن و      ينبود و   
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ردهندگان بـه  ي كـه حقـوق شـ   يست، به شـرط ي بر شما ن  يگناه» أَوالَدكُم تَستَرْضِعواْ
لَمواْ« . دي بپردازيخوب اعأَنَّ و ا اللّهلُونَ بِممصِيرٌ تَعيد كه خداوند به آنچه ميو بدان» ب 
ا شر به شما خواهد ير يد كرد و پاداش خناست و شما را بر آن مجازات خواهيد بيكن
  .داد
  :234 يه يآ

 فَـإِذَا  وعشْرًا أَشْهرٍ أَربعةَ بِأَنفُسِهِنَّ يتَرَبصنَ أَزواجا ويذَرونَ مِنكُم يتَوفَّونَ والَّذِينَ
لَهنَّ بلَغْنَ فَالَ أَج نَاحج كُملَي ا علْنَ فِيمرُوفِ  أَنفُسِهِنَّ فِي فَععبِـالْم  اللّـهـا  ولُـونَ  بِممتَع 

) همـسران ( گذارنـد،    ي مـ  ي را بـر جـا     يرند و زنـان   ي م ي از شما كه م    يخَبِيرٌ، و كسان  
ان رساندند بـر شـما   يچهارده ماه و ده روز انتظار بكشند، و چون عده خود را به پا       

و خداوند به سته درباره خود انجام دهند، يست در آنچه كه آنان به طور شاي نيگناه
  .د اگاه استي كنيآنچه م

هرگاه شوهر درگذشت واجب اسـت كـه زنـش چهارمـاه و ده روز انتظـار بكـشد، و              
 شود، و بچه در آغاز ي در مدت چهار ماه مشخص مين است كه بارداريحكمت آن ا

 كنند، و   ي كند، و زنان حامله و باردار از شكم حركت م          ي حركت م  ماه پنجم در شكم   
را عده آنها وضع حمل آنان      ي استثنا هستند، ز   ين قاعده كل  يو باردار از ا   زنان حامله   

 فَـإِذَا « .  دو ماه و پنج روزيعنيز نصف عده زن آزاد است،       ين عده كن  ياست، و همچن  
لَهنَّ بلَغْنَ فَالَ« د،  يان رس ي كه عده آنها به پا     يو هنگام » أَج نَاحج كُملَي ا علْنَ فِيمفِي فَع 
« . ستيـ  نيش خود بپردازند، بر شما گنـاه يپس بعد از عده اگر انان به آرا       » هِنَّأَنفُسِ

 شـود كـه     ين ثابت مـ   يو از ا  .  كه حرام و مكروه نباشد     ي به صورت  يعني» بِالْمعرُوفِ
 ي باشد، و بـرا ي كه شوهرش  مرده است واجب م ي زن ي در مدت عده برا    يسوگوار

ست كـه در سـوگ      يـ ز ن يا شـده انـد، جـا      گر جـد  ي كه طالق داده شده و از همـد        يزنان
و خداوند » خَبِيرٌ تَعملُونَ بِما واللّه« . ن موضوع اجماع كرده اند ينند، و علما بر ا    يبنش

 داند، و شما را بـر       يده شده را م   ي آشكار و پوش   يتان، و كارها  يظاهر و باطن كارها   
 جنَـاح  فَـالَ « : ديـ  فرماياء زن مـ يـ و خداوند كه خطاب به اول    . آن مجازات خواهد كرد   

كُملَي ا علْنَ فِيمد، و  يـ د بر زن نظارت نما    يبا» يولّ«انگر آن است كه     يب» أَنفُسِهِنَّ فِي فَع
ند، و او را بـر انجـام انچـه واجـب     ست منع كيز نيزن را از آنچه كه انجام دادنش جا       

امر بـر او    ن  ينجا مورد خطاب قرار گرفته است و ا       ي ر ا  يد، چرا كه و   ياست وادار نما  
  .واجب است
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  :235 يه يآ
لَيكُم جنَاح والَ ا عرَّضْتُم فِيمةِ مِنْ بِهِ عاء خِطْبالنِّس أَو فِي أَكْنَنتُم أَنفُسِكُم لِمع اللّه أَنَّكُم 

 عقْـدةَ  تَعزِمـواْ  والَ امعرُوفً قَوالً تَقُولُواْ أَن إِالَّ سِرا تُواعِدوهنَّ الَّ ولَـكِن ستَذْكُرُونَهنَّ
لَه الْكِتَاب يبلُغَ حتَّى النِّكَاحِ واْ أَجلَم اعأَنَّ و اللّه لَم عا يفِي م أَنفُسِكُم وهذَرواْ فَاحلَم اعو 

 يه از زنـان خواسـتگار  يـ ست كه به طـور كنا ي نيحلِيم، و بر شما گناه  غَفُور اللّه أَنَّ
 يد، ولي كنياد مي داند كه شما آنها را يد، خداوند مييتان پنهان نمايدلهاا در يد، و يكن

م بـه عقـد نكـاح       يد، و تـص   ييـ  بگو ييكوينكه سخن ن  يد مگر ا  ي نده يبه آنها وعده پنهان   
 دانـد آنچـه را كـه در         يد كه خداوند م   يان برسد، و بدان   ي كه عده به پا    يد تا وقت  يرينگ

  .د كه خداوند آمرزگار و مهربان استيد و بدانيدلتان است، پس از او بترس
نكـه  يا ا يـ  است كه پس از وفات شوهرش در حال گذراندن عـده اسـت،               ين حكم زن  يا

شوهرش زنده است، و از او جدا شده است، پس حرام اسـت كـه در دوران عـده بـه               
 باشـد كـه او را       ينكه خواستگار همـان مـرد     ي شود مگر ا   يصراحت از او خواستگار   

 ين است، اما خواستگاريهم» سِرا تُواعِدوهنَّ الَّ ولَـكِن«  منظور از و. طالق داده است
  .ستيه گناه نيبا اشاره و به صورت كنا

ح جـز قـصد نكـاح و ازدواج    ي صـر ين است كه خواستگارين دو مساله در ايو فرق ا  
 رود زن عجله كند، و چون يم آن ميرا بين حرام است، زي ندارد، بنابرايگرياحتمال د

انگر آن ين بيا. دي شدن عده دروغ بگويعالقمند به ازدواج است احتمال دارد در سپر      
 است در حق ين عمل ستميدر ضمن، ا.  باشديز حرام مياست كه مقدمات كار حرام ن

  .گر وعده ازدواج بدهدي ديد به كسيشوهر اول، چرا كه در مدت عده، زن نبا
 نمودن، همه احتمال ازدواج را دارد       يه خواستگار ياما اشاره كردن، و به صورت كنا      

 كه طالق طـالق بـائن   ي از زنيگر، پس در رابطه با خواستگار ي د يزيو هم احتمال چ   
ان عده ي خواهم ازداج كنم، و دوست دارم بعد از پايمن م: ز است گفته شودياست جا

  .  و امثال آنيات به من مشورت كن
ست يـ ن گناه نيو همچن. ستيح نير صيز است چون به منزله خواستگارين عمل جا يا

 كه در حال گذراندن عده اسـت پـس از تمـام       يكه انسان در دل خود پنهان كند با زن        
لِـم  أَنفُسِكُم فِي أَكْنَنتُم أَو« : ن فرمود يبنابرا. شدن عده اش ازدواج ك ند      ع  اللّـه  أَنَّكُـم 

« ستيـ اما نكـاح حـالل ن     . استل در مورد مقدمات عقد      ين تفاص يتمام ا » ستَذْكُرُونَهنَّ
تَّىلُغَ حبي الْكِتَاب لَه نكه عده تمام شوديتا ا» أَج.  
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لَمواْ«  اعأَنَّ و اللّه لَم عا يفِي م د يـ د كه خداوند آنچه را كـه در دل دار   يو بدان » أَنفُسِكُم
بـه  د، و يد و از عـذاب او بترسـ     يـ د و قصد بـد مكن     ير داشته باش  يت خ ي داند، پس ن   يم

لَمواْ «. ديد داشته باش  يپاداش او ام   اعأَنَّ  و اللّه د كه خداونـد آمرزنـده      يو بدان »  غَفُور
 ي كنــد و بـه ســو ي زنـد امـا توبــه مـ   ي از او سـر مــ ي كـه گنــاه ي كــسياسـت، بـرا  

بردبار است و گناهكاران را به سـبب گناهانـشان          » حلِيم«  گردد يپروردگارش باز م  
  .نكه بر آنها قدرت داردي ا كند، باينمزود مواخذه 

  :236 يه يا
لَيكُم جنَاح الَّ إِن ع لَّقْتُم  ومتِّعـوهنَّ  فَرِيـضَةً  لَهنَّ تَفْرِضُواْ أَو تَمسوهنُّ لَم ما النِّساء طَ

، اگر زنان  محسِنِينَالْ علَى حقا بِالْمعرُوفِ متَاعا قَدره الْمقْتِرِ وعلَى قَدره الْموسِعِ علَى
 يـي  تعيه اي آنان مهرينكه برايد و قبل از ا  ي كن يزش جنس ينكه با آنان آم   يرا قبل از ا   

 بهره مند يده، به نوعيآنان را به طور پسند. ستي نيد، بر شما گناهيد، طالق دهيينما
سته ي است شاين كاريد، توانگر به اندازه خودش و تنگدست به اندازه خودش، ايساز

  .كوكارانين
ن يـي زش و قبـل از تع     يـ ست كه زنان را قبل از آم      ي ن ي گروه شوهران گناه   يبر شما ا  

 يت زن مـ ي و خرد شدن شخـص ين كار باعث سرشكستگيد، گرچه ايه طالق ده يمهر
د تـا   يـ  بده يزيـ پس بر شما الزم است كه چ      .  شود يگردد، اما با دادن متعه جبران م      
  .رنجش خاطرشان جبران شود

ر بـه  يـ بر توانگر به انـدازه تـوانش و بـر فق          » قَدره الْمقْتِرِ وعلَى قَدره موسِعِالْ علَى« 
ن يبنابرا.  كندي گردد، و با اختالف حاالت فرق مين به عرف بر ميو ا. اندازه وسعش

كوكاران، يبر ن»  الْمحسِنِينَ علَى«  است،ين حق الزاميپس ا» بِالْمعرُوفِ متَاعا« :فرمود
ر كنند  وچون آنان باعث شـدند تـا زنـان چـشم بدوزنـد و          يد زنان را تحق   يو آنها نبا  

دا ي را كه به آن عالقه پيزيشان به آنان وابسته شود، سپس چيدا كنند و دلهايعالقه پ
. ن كـار بـه آنـان متعـه بدهنـد          يكردند به آنان ندادند، بر مردان الزم است در مقابل ا          

و !  و چقدر حكمت و رحمت پروردگـار را در بـردارد     !ن حكم خدوند  يباست ا يچقدر ز 
ن يـ پـس ا ! د؟يـ  نماين دارند حكم صادر مـ  يقي كه   ي قوم يباتر از خدا برا   ي ز يچه كس 

  . شونديه طالق داده مين مهرييزش و قبل از تعي است كه قبل از آميحكم زنان
  :237 يه يآ



٢٢٩ 

لَّقْتُموهنَّ وإِن  إَالَّ فَرَضْتُم ما فَنِصف فَرِيضَةً لَهنَّ فَرَضْتُم وقَد تَمسوهنَّ أَن قَبلِ مِن طَ
اْ والَ لِلتَّقْوى أَقْرَب تَعفُواْ وأَن النِّكَاحِ عقْدةُ بِيدِهِ الَّذِي يعفُو أَو يعفُونَ أَن والْفَضْلَ تَنس 

نَكُميإِنَّ ب ا اللّهلُونَ بِممصِيرٌ، و اگر زنان را ق      تَعيزش جنـس يـ كه با آنـان آم    يبل از ا  ب 
 ييد، پس نصف آنچه تعين كرده اييه تعي آنها مهري كه برايد، در حاليد، طالق داديكن

در  كـه عقـد ازدواج       يا كـس  يـ نكه آن را به شما ببخشند       يمگر ا . ديد را بپرداز  يكرده ا 
ك تــر اســت ، و يــ نزديزگــاريبخــشد، بــه پرهدســت اوســت آن را ببخــشد، و اگــر ب

  .ناستيد بي كنيد همانا خداوند به آنچه ميان خود فراموش نكنيرا در م يكوكارين
 وإِن« : ده است، پس فرمـود    ين گرد ييه آنها تع  يان كرد كه مهر   ي را ب  يسپس حكم زنان  

لَّقْتُموهنَّ د طـالق  يـ ن گرديـي ه تعينكه مهريزش و بعد از ايو اگر زنان را قبل از آم   »  طَ
ن يد، و نصف آن مال شماست، و اي را به آنان بدهن شدهييه تعي، پس نصف مهريداد

ه را به يان نباشد و زن نصف مهري در م  ي كه گذشت و بخشش    يواجب است به شرط   
 بِيـدِهِ  الَّـذِي  يعفُـو  أَو« . دن زن درست باشد   ي كه بخش  يشوهر نبخشد، البته به شرط    

وند نكاح در   ي كه پ  يكسا  ي يعني. ح ، منظور شوهر است    يطبق قول صح  » النِّكَاحِ عقْدةُ
 يز بـرا يدست اوست، ببخشد، چون باز كردن گره ازدواج در دست شوهر است، و ن             

  . ليست كه حق زن را ببخشد چون او نه مالك است و نه وكي درست نيول
ان كـرد كـه گذشـت كـردن بـه      يـ ق نمـود و ب يسپس خداوند متعـال بـه گذشـت تـشو         

 گردد،  يت و موجب شرح صدر م     كتر است، چون گذشت احسان اس     ي نزد يزگاريپره
ن رتبـه در    يد و آنرا فراموش كنـد، كـه بـاالتر         ي نما ي دور يكوكاريد از ن  يو انسان نبا  
: ان خودشان دو گونه استيرا تعامل و رفتار مردم در مي است، زيكوكاريمعامالت ن

 باشد، و آن گرفتن واجب و دادن واجب است، و يا عدل و انصاف است كه واجب م     ي
 يزيـ  از حقـوق و دادن چ      ي تسامح و چشم پوش    ياحسان است، كه به معن    ا فضل و    ي

ن مقام را فراموش كند، بـه      يچ گاه ا  يد ه يپس انسان نبا  . ستي الزم ن  ياست كه بر آدم   
همانـا خداونـد    .  اسـت  يستيـ ن تو و او معاملـه و همز       ي كه ب  يخصوص در مورد كس   

.  سـازد ي منـد مـ  ش بهـره يك از فضل و كرم خـو   ين عمل ن  يكوكاران را در عوض ا    ين
د آگـاه  يـ  كن يهمانا خداوند  به آنچه مـ      » بصِيرٌ تَعملُونَ بِما اللّه إِنَّ« : ن فرمود يبنابرا
  .است
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لّهِ وقُومواْ الْوسطَى والصالَةِ الصلَواتِ علَى حافِظُواْ  نمازها و نمـاز     يقَانِتِينَ، بر ادا   لِ
  .ديستي خدا بايتنانه براد، و فرويانه محافظت كنيم

لَّمكُم كَما اللّه فَاذْكُرُواْ أَمِنتُم فَإِذَا ركْبانًا أَو فَرِجاالً خِفْتُم فَإنْ ا عم ونَ،  تَكُونُواْ لَملَمتَع
اد يد پس خدا را يمن شديد، و چون ايا سواره نماز را ادا كن  ياده  يد، پ يديپس اگر ترس  

  .دي دانستي آموخت كه نمييزهايد، كه به شما چيكن
 نمازهـا بـه طـور عمـوم         ي دهد تا بر ادا    يخداوند فرمان م  » الصلَواتِ علَى حافِظُواْ« 

كـه نمـاز عـصر اسـت،        » الْوسـطَى  والـصالَةِ « ،  ي نماز وسط  يمواظبت شود و بر ادا    
ط و اركانش، ي ادا كردن آن در وقتش، و با شرايعنيمحافظت بر نماز . محاظفت شود

و با محافظت كردن بر نمازها . ، و ادا كردن تمام واجبات و مستحبات آنيو با فروتن
 زشت و منكر باز يو نماز انسان را از كارها.  شوديز محافظت مير عبادات نيبر سا

همـانطور كـه خداونـد      .  كه نمـاز بطـور كامـل ادا شـود          ي دارد، به خصوص زمان    يم
لّهِ وقُومواْ« : دستور داده است   ه به ين آيدر ا . ديستي خدا با  يو فروتنانه برا  » قَانِتِينَ لِ

  .ز از صحبت كردن امر شده استي در آرامش در نماز و پرهيستادن و فروتنيا
منابع ترس را ذكر نكرد، تا شامل ترس از كافر، ستمگر، . ديديو اگر ترس» خِفْتُم فَإنْ« 

اده نمـاز   يـ پ»  فَرِجـاالً  «ن صـورت،    يـ گر موارد ترسـناك گـردد، پـس در ا         يدرنده و د  
. دي ها سوار هستير سواري كه بر اسب و شتر و سايا در حالي» ركْبانًا أَو« د، يبخوان
 قبله باشد، چون در يش حتما به سويست كه روين حالت بر نماز گذار الزم نيو در ا

ز ي ن ي كند و گاه   ي قبله حركت م   يا شتر رو به سو    ي اوقات اسب    ي گاه يحالت سوار 
د بر محافظت از نماز ي شود تاكيه استنباط مين آيانچه كه از ا. دي نمايآن پشت مبه 

 از  يارياست، چرا كه خداوند به خواندن نماز دستور داده است هرچنـد كـه بـه بـس                 
ر ي شـود كـه بـه تـاخ        يه استنباط م  ين آ يز از ا  ين. اركان و شروط آن خلل وارد شود      

ت ين وضعين خواندن نماز با ايبنابرا. تسيز نين حالت جايانداختن نماز در سخت تر
  .نان و آرامش اما خارج از وقتش خوانده شودي ا ست كه با اطميبهتر و برتر از نماز

ن يـ ا. ديـ اد كن يخدا را   » اللّه فَاذْكُرُواْ« و هرگاه ترس شما برطرف شد،       » أَمِنتُم فَإِذَا« 
ق آن  ي از مـصاد   يكـ ي ب و نقـص   يـ  شود كه نماز كامل و بدون ع       يشامل انواع ذكر م   

لَّمكُم كَما« . است ا عم ونَ تَكُونُواْ لَملَمار بـزرگ و    يش نعمـت بـس    يت و آسـا   يـ امن» تَع
 آورد چـرا كـه     ياد كرد و شكر او را به جا       يد خدا را    ي است كه در مقابل آن با      يمهم

  .شكر نعمت ، نعمت را افزون كند و آن را ماندگار خواهد كرد
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 إِخْرَاجٍ غَيرَ الْحولِ إِلَى متَاعا لِّأَزواجِهِم وصِيةً أَزواجا ويذَرونَ مِنكُم يتَوفَّونَ ذِينَوالَّ
لَيكُم جنَاح فَالَ خَرَجنَ فَإِنْ ا فِي علْنَ مفَع رُوفٍ مِن أَنفُسِهِنَّ فِيعم اللّهزِيزٌ وو  ع ،كِيمح

 همسران خـود  يد برا ي گذارند با  ي م ي را بر جا   يرند و زنان  ي م ي از شما كه م    يكسان
كسال بهره مند سازند و آنهـا را از خانـه           يسفارش كنند كه وارثان شوهر آنها را تا         

سته درباره يرون رفتند پس در آنچه آنها به گونه شا   يرون نكنند، و اگر خودشان ب     يب
  .م استيز و حكيزست، و خداوند عي بر شما ني دهند گناهيخود انجام م

ن يـ ن بـر ا   ي از مفـسر   ياريبـس » مِـنكُم  يتَوفَّونَ والَّذِينَ« : سپس خداوند متعال فرمود   
 كه قبل از آن آمده است منسوخ شده است يه ايله آيمه به وسيه كرين آيباورند كه ا

أَزواجـا   رونَويـذَ  مِـنكُم  يتَوفَّـونَ  والَّذِينَ« : دي فرما ي است كه م   يو آن فرموده اله   . 
ك سال كامل يد يش تر مقرر بود كه زن بايپ» تَرَبصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربعةَ أَشهرِ و عشرَاَي

البته . ديل به چهار ماه و ده روز گرديك سال منسوخ شد و تبد  يانتظار بكشد، سپس    
 قرار  ه منسوخ شده  يه نسخ كننده از آ    ي شود كه چرا آ    ين سوال مطرح م   ين جا ا  يدر ا 

را شرط ناسخ يه در محل مقدم است نه در نزول، زيآن آ: دارد؟ كه در پاسخ گفته اند
را هر كـس در  ي ندارد، زيلين قول دليو ا. آن است كه بعد از منسوخ نازل شده باشد       

ه يـ ه درسـت اسـت، و آ      ين آ يابد كه قول آخر در مورد ا      ي يه تامل كند در م    ين دو آ  يا
دن در مدت چهار ماه و ده روز است، كه زن به يظار كشاول در مورد واجب بودن انت

ه وارثان مرده ين آياما در ا. ن مدت را در عده بگذرانديد اي بايصورت وجوب و قطع
ه پژمـرده   يـ ش خود نگاه دارند تـا روح      يك سال كامل پ   يسفارش شده ا ند كه زن را        

 كـرده   ييكـو ينن كار نسبت به مرده شـان        يابد و با ا   يشده و قلب شكسته اش بهبود       
  . باشند
ت، تا بـه    ي است از جانب خدا به اهل م       يسفارش» لِّأَزواجِهِم وصِيةً« : ن فرمود يبنابرا

رون نكنند، پس اگر زن يند و او را بهره مند سازند و از خانه ب  ي نما يكيهمسر مرده ن  
 يناه رود، و بر او گيرون مي ماند، و اگر دوست داشته باشد بيعالقه داشته باشد، م

لَيكُم جنَاح فَالَ خَرَجنَ فَإِنْ« : ن فرموديبنابرا. ستين ا فِي علْنَ مفَع و اگر » أَنفُسِهِنَّ فِي
دن، يش، و لباس پوشـ يل آراي كنند، از قبيرون رفتند، به خاطر آنچه آنان با خود م       يب

، و  باشـد يده ايش به صـورت پـسند  ين آراي كه ايست، اما به شرطي نيبر شما گناه 
ه را بـا ذكـر دو اسـم         يـ و پروردگار ا  . ره ارزشها خارج نشود   ين و دا  يزن از حدود د   
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ان رساند، كـه بـر كمـال عـزت و قـدرت ، و كمـال                 ي خود به پا   يبايبزرگ از اسماء ز   
 صادر ين احكام از سرچشمه قدرت و حكمت الهيند، چون اي نماي داللت ميحكمت و

گـاه  ين احكام را در جا    يد، چرا كه خداوند ا    ني نما يشده، و بر كمال حكمت او داللت م       
  .سته ان قرار داده استيشا
  :241- 242 يه يآ

لَّقَاتِ لْمطَ لِ و تَاعرُوفِ معا بِالْمقلَى حتَّقِينَ، و برا   عيه ا ي زنان طالق داده شده هد     يالْم 
  .زگاري است بر مردان پرهين حقيسته است، و ايشا

نُ كَذَلِكيبي لَ اللّهاتِهِ كُمآي لَّكُم قِلُونَ، ا  لَعان ي شما ب  ياتش را برا  ين خداوند آ  ين چن يتَع
  .ديشياندي كند تا بيم

د او را با    ي كه به سبب مرگ شوهرش جدا شده است، با         يان كرد زن  يه گذشته ب  يدر آ 
 كه طالق داده شود بر شوهرش يز ذكر كرد هر زنينجا ني بهره مند سازند ،ايه ايهد

ن ي اش او را بهره مند سازد، و اييسته و برحسب تواناي شاي كه به گونه االزم است
 ي مستحب و از عادت هـا ين كاري دهند، چنيزگار انجام مي است كه مردان پره    يحق
  .زگاران استيپره

زش طالق داد، ين نشده بود، و شوهر او را قبل از آميي زن تعي برايه ايپس اگر مهر
و .  بدهديه اي خود به او هديزم است برحسب توانگرش تر گذشت كه بر شوهر اليپ

ه را به او بپردازد، و اگـر بـا زن   ين شده بود، نصف مهر   يي تع يه ا ي زن مهر  ياگر برا 
ن را ي از علما ايه دادن نزد جمهور علما مستحب است، و بعض  يزش شده بود، هد   يآم

آن اسـت كـه   » حـق « و اصـل در     . واجب دانسته اند  » الْمتَّقِينَ علَى حقا« با استناد به    
ز واجـب   ي ن يزگاريزگاران نسبت داده و پره    يژه انكه آن را به پره     يواجب است، به و   

  .است
ان يـ  را در رابطـه بـا زن و شـوهر ب           يپس از آنكه خداوند متعال احكام بزرگ و مهم        

ت هـا در    يـ ل و واقع  ين مسا يي تب ي كه برا  ييبايكرد، و خداوند احكامش را و اسلوب ز       
 دارد، و از ي سالم همخوانين احكام با عقلها  يان نمود كه ا   يرد، ستود و ب   ي گ يش م يپ

ن است كه آن را بفهمنـد، و        ي بندگان ا  يان آن برا  يهدف از ب  : د كرد و فرمود   يآن تمج 
 ين است كه آدمي كامل هميو تعقل و خردورز. نديشند و به آن عمل نمايانديدر آن ب

  .دياشد و بدان عمل نميانديات خدا بيدر آ
  :243- 245 يه يآ



٢٣٣ 

لَم  ثُم موتُواْ اللّه لَهم فَقَالَ الْموتِ حذَر أُلُوف وهم دِيارِهِم مِن خَرَجواْ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَ
ماهيإِنَّ أَح لَى فَضْلٍ لَذُو اللّهلَـكِنَّ النَّاسِ عـشْكُرُونَ، آ   الَ النَّـاسِ  أَكْثَـرَ  وا داسـتان   يـ ي

رون آمدنـد، و آنـان هـزاران    يشان بيم مرگ از خانه هاي كه از بيده اي را نشن ينكسا
مردند سپس آنها را زنـده كـرد، همانـا          » ديريبم« :نفر بودند پس خداوند به آنها گفت      

  . كنندي نميشتر مردم سپاسگزاريش دارد اما بيخداوند بر مردم كرم و بخشا
لَم اللّهِ سبِيلِ فِي وقَاتِلُواْ اعأَنَّ واْو اللّه مِيعلِيم، و در راه خدا پ      سد يـ د و بدان  يكار كن يع

  .كه خداوند شنوا و داناست
 ويبسطُ يقْبِض واللّه كَثِيرَةً أَضْعافًا لَه فَيضَاعِفَه حسنًا قَرْضًا اللّه يقْرِض الَّذِي ذَا من

لَيهِ إِ ونَ، ك  وعن ي او چنـد   يكو دهد و خـدا آنـرا بـرا        ي ن يست كه به خداوند قرض    يتُرْج
 آورد و به   يد م يش پد ي و گشا  يشت بندگان تنگ  يبرابر كند؟ و خداوند است كه در مع       

  . گرددي  او باز ميسو
» وبا« ؟ آنگاه كه يده ايش آمد شني گذشتگان شما پيب را كه براين داستان عجيا ايآ

نكـه از دسـت     ي ا يفر بودند بـرا   ن كه هزاران ن   ين آنها را فرا گرفت و آنان با ا        يسرزم
رون رفتند، اما فرار، آنان را نجات نداد و نتوانست ين خود بيمرگ فرار كنند از سرزم

ــچ ــ يزي ــوع آن م ــه از وق ــا دور نماي ترســي را ك ــدند از آنه ــرخالف ي ــد ب د و خداون
مقصودشان با آنها برخورد كرد و همه را هالك گرداند، سپس بر آنان منت گذارد و    

امبران ي از پيكي ي از مفسران گفته اند خداوند آنها را به سبب دعاياري بسآنگونه كه
خداوند آنها را  به سبب فضل و احسان خود ! يآر. گر زنده گرداندي ديا به سببي، و 

ست شـكر   يـ  با يو آنهـا مـ    . د، و او همواره بر مردم احسان و فضل دارد         يزنده گردان 
 اعتـراف كـرده و آن نعمـت هـا را در راه               را به جا آورنـد، و بـه آن         ي اله ينعمت ها 
 ي كوتاه يضه شكرگذار يشترشان در انجام فر   يند، اما ب  ي خداوند صرف نما   يخشنود

  .دنديورز
 يزيـ نكـه خداونـد بـر هـر چ    ي بـر ا ي بس بزرگ نهفته است مبن    ين داستان عبرت  يدر ا 

و ل ي اسرائين داستان نزد بنيا. ز ي است بر صحت رستاخيتواناست و نشانه آشكار
 كه با آنها ارتباط داشتند معروف و به صورت متواتر نقل شده بود، و چـون                 يكسان

» امـر « ن موضوع نزد مخاطبان ثابت و مقرر بود خداوند آن را در قالب و اسلوب                يا
  .ا ن نموديب
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ن خودشـان   ي كه از ترس دشمنان و برخورد با آنها از سـرزم           يو احتمال دارد كسان   
ن مطلب آن است كه خداوند پس از ذكر يد ايل باشند مويائ اسريرون رفتند همان بنيب
ن و يل خبر داده است كه آنها سرزمي اسرائيكار دستور داده و از بنين داستان به پيا

 جهاد و برحذر ي است برايقين داستان تشويبه هرحال ا. فرزندانشان را ترك كردند
قُل لَّو « :  كند ي دور نم  يآدمن امر مرگ را از      ينكه ا يداشتن مسلمانان از ترك آن، و ا      

اگر شما در خانه « : بگو»  مضَاجِعِهميهِم القَتلُ إِلَينَ كُتِب علَيوتِكُم لَبرَز الَّذِي بيكُنتُم فِ
 كه محل مردن    يي كه مردن بر آنها مقرر گشته، قطعا به جا         يد، كسان يتان هم بود  يها

  ». رفتنديرون ميآنهاست ب
 داده است تا با مـال و جـان در راه او جهـاد كننـد، چـون                   خداوند به مومنان دستور   

 يك مـ  يـ ه مسلمانان را تحر   ين آ يو ا . زين دو چ  ي شود مگر با ا    يجهاد بر پا داشته نم    
را ين بجنگند كه كلمه خدا بلند گردد، زي ايكند تا در جهاد اخالص داشته باشند و برا

ت ياست و ن» مُيعلِ« شنود، و  ي باشند مياست و سخن ها را گرچه پنهان» سمِع« خدا 
  .  داندي را كه در دلهاست مي خوب و بديها

ن راه  يـ  كـه در ا    ي داناسـت، و كـسان     ين بداند كـه خداونـد شـنوا       يقيو اگر مجاهد به     
 و لطف يارير نظر خدا هستند و حتما خداوند آنها را       ي كنند ز  يها را تحمل م   يدشوار

  .گردد يد، جهاد بر او آسان مي نمايش كمك ميخو
 كـه در    ينكه كس يد، و ا  يف در خصوص انفاق كردن فكر كن      يبا و ظر  يق ز ي تشو يدر ا 

شگر را قرض ي و خداوند بخشاي هستي همه  يد، خداوند فرمانروا  يراه خدا انفاق نما   
! ديـ ن برابـر نما يداده است، و خداوند بـه او وعـده داده اسـت كـه پـاداش او را چنـد       

ـ  ينَ يمثَلُ الَّذِ« : ستهمانطور كه خداوند متعال فرموده ا  لَهم فِ ـبِ ينفِقُونَ أَمـولِ اهللاِ ي س
ّةٍ      يحبةٍ أَنبتَت سبع سنابِلَ فِ    كَمثَل   بّائَةُ ح لَةٍ مِ نبس ّ شَاء واللَّه وسِـع    يضَعِف لِمن   ي كُلِ

ه ست كـ  يـ  كنند، مانند دانه ا    يشان را در راه خدا انفاق م      ي كه مالها  يمثال كسان » ميعلِ
 كه بخواهد ي كسياند و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند برايهفت خوشه برو

  . شگر و داناست يد و خداوند گشاي نماين برابر ميآن را چند
 است، خداوند ين مانعِ انفاق در راه خدا ترس از فقر و تنگدستيو از آن جا كه بزرگتر

 ي هركس را كه بخواهد ميزخبر داد كه ثروت و فقر در دست خداست، و خداوند رو
د مـانع  انفـاق      يـ پس ترس از فقر نبا    . دي گشا ي ِ هركس را كه بخواهد م      يبندد و روز  
ع  گردانـده اسـت بلكـه     ي را كه انفاق نمـوده ضـا       يد گمان برد اموال   ي نبا يشود و آدم  
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 خداست، و انفاق كنندگان و عمل كنندگان مزدشـان را           يبازگشت همه بندگان به سو    
 ي مـ يازمندند، و خداوند به آنها پاداشـ يار بدان ني كه بس  يابند؛ امر ي ينزد خداوند م  

كـو را  ي نيآن است كه صفت ها  » كويقرض ن « و منظور از    . ستير ن يدهد كه قابل تعب   
 و يازمندان واقعيثار، دادنِ آن به نيت درست، گذشت و ايل نيدر برداشته باشد از قب

 انجام يد كاري را روا بدارد، و نبايمنّت و آزارد انفاق كننده به خاطر انفاق، ينكه نبايا
  .ا پاداش آن را كم كنديدهد كه نفقه را باطل گرداند، 

  :246- 248 يه يآ
إلِ إِلَى تَرَ أَلَمنِي مِن الْمرَائِيلَ بدِ مِن إِسعى بوسقَالُواْ إِذْ م لِنَبِي  ـمـثْ  لَّهعلِكًـا  لَنَـا  اب م 

لَيكُم كُتِب إِن عسيتُم هلْ قَالَ اللّهِ سبِيلِ فِي نُّقَاتِلْ ا قَالُواْ تُقَاتِلُواْ أَالَّ الْقِتَالُ عمأَالَّ لَنَا و 
لَما وأَبنĤَئِنَا دِيارِنَا مِن أُخْرِجنَا وقَد اللّهِ سبِيلِ فِي نُقَاتِلَ لَيهِم كُتِب فَ اْ الْقِتَالُ ع لَّو إِالَّ تَو 
 يل پس از موسـ    ي اسرائ يا از داستان بزرگان بن    يبِالظَّالِمِينَ ، آ   علِيم واللّه نْهمم قَلِيالً
 بگمـار تـا در      يي ما فرمانروا  يبرا« : امبر خودشان گفتند  ي آن گاه كه به پ     يافتيخبر ن 

، » ديـ كـار نكن  يدن بر شـما فـرض گـردد پ        يد اگر جنگ  يشا« :، گفت »ميكار كن يراه خدا پ  
رون يـ ن و فرزنـدانمان ب    ي كـه از سـرزم     يدر حال م  يخدا جنگ نكن  راه  چرا در   « : گفتند

 ي بر تافتند، به جز افراد انـدك يكار برآنها مقرر شد روي پ يپس وقت » م؟يرانده شده ا  
  . از آنها ، و خداوند به ستمكاران داناست

 ونَحنُ علَينَا الْملْك لَه يكُونُ أَنَّى واْقَالُ ملِكًا طَالُوت لَكُم بعثَ قَد اللّه إِنَّ نَبِيهم لَهم وقَالَ
 فِي بسطَةً وزاده علَيكُم اصطَفَاه اللّه إِنَّ قَالَ الْمالِ منَ سعةً يؤْت ولَم مِنْه بِالْملْكِ أَحقُّ
لْكَه يؤْتِي واللّه والْجِسمِ الْعِلْمِ ن مشَاء مي اللّهو اسِعو  لِـيمامبرشـان بـه آنهـا      ي ، و پ   ع
همانـا  « : گفتنـد . »خته است ي شما برانگ  ييهمانا خداوند طالوت را به فرمانروا     « : گفت

ده است، و ي بخشي داده و در جسم و دانش بر شما برتريخداوند او را بر شما برتر
شگر يـ و خدانـد گشا .  دهـد يش را به هركس كـه بخواهـد مـ         ي خو ييخداوند فرمانروا 

  ».ستدانا
لْكِهِ آيةَ إِنَّ نِبِيهم لَهم وقَالَ أَن م كُمأْتِيي وتكِينَةٌ فِيهِ التَّابن سم كُمبةٌ رقِيبا ومم تَرَك 
لُه هارونَ وآلُ موسى آلُ ، و  مـؤْمِنِينَ  كُنـتُم  إِن لَّكُـم  آليـةً  ذَلِـك  فِي إِنَّ الْمآلئِكَةُ تَحمِ
) عهد(ن است كه آن صندوقِ      ي او ا  يي فرمانروا يهمانا نشان « :برشان به آنها گفت   اميپ
 باشـد، و    ي از جانـب پروردگارتـان مـ       يد، كـه در آن آرامـش خـاطر        يـ ايش شما ب  يپ
 كـه   ي گذاشـته انـد، در حـال       ي و آل هارون بـر جـا       ي است از آنچه آل موس     يادگاري
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 شماسـت اگـر مـومن       يبـرا  ي گمـان در آن نـشان      ي كنند، بـ   يفرشتگان آن را حمل م    
  .»ديباش

رنـد، و بـه جهـاد       ي دارد تا عبـرت بگ     يان م ي امت اسالم ب   ين داستان را برا   يخداوند ا 
ا و ي در دنيده ايجه پسنديرا صبركنندگان نتيعالقمند شوند و از آن امتناع نورزند، ز

 كه از جهاد امتناع ورزند هر دو سرا را از دست            يآخرت كسب خواهند كرد، و كسان     
 ين بنـ  يپس خداوند متعال خبر داد كه اهل فكر و صـاحب نظـران و متنفـذ               .  دهند يم

امبرشان خواستند ي نموده و متفقا از پيفتگيل در مسئله جهاد اظهار عالقه و شياسرائ
 بـه اتمـام     يين فرمـانروا  يـي ن كند تا اختالف بر سـر تع       ي مع يي آنها فرمانروا  يكه برا 

.  حق اعتراض نداشـته باشـد      يت نموده و كس    اطاع يبرسد و همه به طور كامل از و       
 ي را در پـ    يچ عملـ  يك ادعـا باشـد و هـ       يد كه در خواست آنان فقط       يامبرشان ترس يپ

ما به طور كامل به اوامـر  : امبرشان قاطعانه گفتنديپس آنها در پاسخ پ . نداشته باشد 
 ي اسـت بـرا  يله ايكار وسيست چرا كه پ ي از جنگ ن   يزيچ گر يم و ه  يبند هست يشما پا 

  .مان، و سبب بازگشت به مقر و وطنمان خواهد بودين هايبازپس گرفتن سرزم
ن كـار آنهـا را   يـ ن كرد تـا در ا يي آنها تعيامبرشان طالوت را به عنوان فرمانروا     يو پ 

 يقـوم بنـ  .  دهـد ي را خـوب انجـام مـ      ي و رهبـر   ي كه فرمانده  يد، كس ي نما يفرمانده
را معتقد  ين شده است تعجب كردند، ز     يينكه طالوت به عنوان فرمانده تع     يل از ا  ياسرائ

.  باشـند  ي مـ  يشتريـ  مال و ثـروت ب     ي هستند كه او سزاوارترند و دارا      يبودند افراد 
است و ي دانش و سيرويامبرشان به آنان پاسخ داد كه خداوند طالوت را به سبب نيپ

ده يـ ر است بر شـما برگز     ي و حسن تدب   يله شجاعت و فرزانگ   ي كه وس  يقدرت جسمان 
ست كه  ي ن يست، و فرمانروا كس   ي مال ن  ي با فزون  ييبه آنها گفت كه فرمانروا    است، و   
 و  يرا خداونـد پادشـاه    يـ  را از خاندانش به ارث بـرده باشـد، ز          ي و سردار  يپادشاه

  . دهدي را به هركس كه بخواهد مييفرمانروا
 و  يستگيـ ت و شا  يـ ان كفا يـ  قانع كردن آنها، فقط به ب      يامبر بزرگوار برا  يسپس آن پ  

 يأْتِيكُم أَن ملْكِهِ آيةَ« :  كه در او بود، بسنده نكرد، بلكه به  آنها گفتي خوبي هاصفت
وتكِينَةٌ فِيهِ التَّابن سم كُمبةٌ رقِيبا ومم ى آلُ تَرَكوسآلُ مونَ وارن تابوت به يو ا» ه

 بـود آنهـا را قـانع      كه در طالوت موجـود     ياما صفات خوب  . دست دشمنان افتاده بود   
امبرش به عنـوان فرمانـده آنهـا        ينكه خداوند طالوت را بر زبان پ      ي رغم ا  يو عل . نكرد

 او را   ي بودند كه فرمانـده    ين كرده بود اما باز قانع نشدند و خواستار معجزه ا          ييتع
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ن يدر ا » مِنِينَمؤْ كُنتُم إِن لَّكُم آليةً ذَلِك فِي إِنَّ« : ن خداوند فرمود  يبنابرا. ديد نما ييتا
  .م شدند و  فرمان بردنديهنگام تسل

  :249- 252 يه يآ
لَما لِيكُم اللّه إِنَّ قَالَ بِالْجنُودِ طَالُوت فَصلَ فَ لَيس مِنْه شَرِب فَمن بِنَهرٍ مبتَ  ومن مِنِّي فَ
لَّم همطْعي نِ إِالَّ مِنِّي فَإِنَّهم دِ غُرْفَةً اغْتَرَفواْ هِبِيفَشَرِب قَلِيالً إِالَّ مِنْه منْها ملَم  جاوزه فَ
والَّذِينَ هنُواْ وآم هعلَنَا طَاقَةَ الَ قَالُواْ م موالْي الُوتنودِهِ بِججظُنُّونَ الَّذِينَ قَالَ وم يأَنَّه 

لِيلَةٍ فِئَةٍ من كَم اللّهِ مالَقُو لَبت قَ   الـصابِرِينَ، چـون    مـع  واللّـه  اللّـهِ  بِـإِذْنِ  ثِيرَةًكَ فِئَةً غَ
 آزمايد يم ، يآب  يجو  به را شما خدا  : گفت ،  انداخت  راه  به را  سپاهش  طالوت

 بياشامد  يتنهاكف  يا نخورد  آن از  كه هر و ،  نيست  من از بخورد  آن از  كه هر: 
  همـراهش   كـه  يمؤمنـان   و او  چون  يدندنوش  آن از  ياندك جز  همه   است  من از

  يآنـان    نيست  سپاهش و  جالوت   توان را ما امروز : گفتند ، گذشتند نهر از بودند
 بـسا   چـه  خـدا   خواست  به :گفتند ، كرد  خواهند ديدار خدا با  كه دانستند  يم  كه

  يپـا   كـه   اسـت   يباكسان خدا  كه ، كند   غلبه  يبسيار  گروه بر  كه  ياندك  گروه
 .فشرند  يم

لَما واْ ورَزب الُوتنُودِهِ لِججنَا قَالُواْ وبنَا أَفْرِغْ رلَي رًا عبص تثَبنَا وامرْنَا أَقْدانصلَى وع 
 پروردگار  يا : گفتند ، شدند رو  به رو  سپاهش و  جالوت با  الْكَافِرِينَ، چون الْقَومِ

 .ساز پيروز  كافران بر و  گردان  قدم  ثابت را ما و ببار  يايماشكيب  بر ، ما

لَّمه والْحِكْمةَ الْملْك اللّه وآتَاه جالُوت داود وقَتَلَ اللّهِ بِإِذْنِ فَهزَموهم عـا  وـشَاء  مِمي 
 علَـى  فَـضْلٍ  ذُو اللّـه  لَــكِنَّ و األَرض لَّفَـسدتِ  بِـبعضٍ  بعـضَهم  النَّاس اللّهِ دفْع ولَوالَ

 شكست دادند و داود، جالوت را كشت و خداوند به او            ياريالْعالَمِينَ، پس آنها را به      
و اگر خداوند .  آموخت ييزهاي خواست چي دا، و به او از آنچه ميامبري و پيپادشاه

د، امـا   شـ ين تبـاه مـ  ي كرد، قطعا زميگر دفع نمي ديله بعضي از مردم را بوس  يبعض
  .ان بخشش دارديخداوند بر جهان

 تِلْك اتا اللّهِ آينَتْلُوه كلَي قِّ عبِالْح إِنَّكلِينَ، ا  لَمِنَ ورْسات خداوند است كـه     ين آ يالْم
  .ي گمان تو از فرستاده شدگان هستيم و بي خوانيآن را به حق بر تو م

ج كرد، و همراه با     ي و لشكر بس   س آنها شد، و آنان را در قالب سپاه        ي طالوت رئ  يوقت
 اراده آنان را مشاهده كرد،      يرون آمد، و ضعف و سست     يكار با دشمن ب   ي پ يآنان برا 

لِيكُم اللّه إِنَّ« : د، گفتيبا را مشخص نما يست صابر و ناشك   ي با يم خداونـد  » بِنَهرٍ مبتَ
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 مِنْه شَرِب  فَمن«د ي گذري از كنار آن ميد كه هنگام تشنگي آزماي ميشما را با نهر آب
سلَي  يل بـر بـ  يـ ن كـار دل يد، چون ايايد به دنبال من ن   يپس هركس از آن نوش    » مِنِّي فَ
و هركس از آن بخورد به دنبال » مِنِّي فَإِنَّه يطْعمه لَّم ومن« .  اوستي و ناتوانيصبر
 كه با يمگر كس» بِيدِهِ ةًغُرْفَ اغْتَرَف منِ إِالَّ« . د، چون او صادق و صبور استيايمن ب

  .ز استين اندازه جاي ندارد و تا اي از آن بنوشد، كه اشكاليدست خود مشت
 قَلِيالً إِالَّ« دند، ياز داشتند، همه از آن نوشيدند، چون به آن نين آب رسي آنها به ايوقت

منْهدندي از آنها كه صبر كردند و آب ننوش        يبه جز افراد اندك   » م . »لَم  هـو  جـاوزه  افَ
 كه عبور كرده بودند، يا كسانيو آنها كه  به عقب بازگشته      » قَالُواْ معه آمنُواْ والَّذِينَ
 مقابلـه بـا جـالوت و        ييامـروز توانـا   » وجنـودِه  بِجـالُوت  الْيـوم  لَنَا طَاقَةَ الَ« : گفتند
ند كه به عقب برگـشته   بوده اين سخن كسان ينده ا يم، پس اگر گو   يانش را ندار  يلشكر

ن يـ نـدگان ا  يه كنند، و اگر گو    ين سخن خواستند كه عقب گرد خود را توج        يبودند، با ا  
انگر آن اسـت كـه      يـ  بوده اند كه همراه با طالوت از رودخانه گذشتند، ب          يسخن كسان 

 به آنها دست داده است، اما مومنان كامل آنها را به            ي احساس ضعف و ناتوان    ينوع
لِيلَةٍ فِئَةٍ من كَم« : ق كرده و گفتند يم به جهاد تشو    و اقدا  يداريپا لَبـت  قَ  كَثِيـرَةً  فِئَـةً  غَ

د ييـ  و تا  ياريـ  كـه بـه      ي انـدك  يارند گروههـا  يچه بس » الصابِرِينَ مع واللّه اللّهِ بِإِذْنِ
كـار بـا    ي كردنـد و در پ     يداريـ و آنها پا  ! روز شده اند  ي پ ي فراوان يخداوند بر گروهها  

ه السالم جـالوت    يو داود عل  » جالُوت داود وقَتَلَ« . انش صبر نمودند  ي سپاه جالوت و 
و خداونـد   » والْحِكْمـةَ  الْملْـك  اللّـه  وآتَـاه « . روز شـدند  يـ را كشت و بر دشمن خود پ      

ت يـ د و به او حكمـت و قاطع      يد را به داود بخش    ي مف ي و دانش ها   ي و پادشاه  يامبريپ
  .ان داديب

 بعضَهم النَّاس اللّهِ دفْع ولَوالَ« :ان كرد و فرموديد جهاد را بيتعال فواسپس خداوند م
گـر دفـع    ي د يله بعـض  ي از مردم را بوس    يو اگر خداوند بعض   » األَرض لَّفَسدتِ بِبعضٍ

  .  شدي كافران و فاسقان و اهل شر و فساد تباه ميرگين با چي كرد، زمينم
ن ياما خدا بر مومنان لطف نموده، و براساس د» الْعالَمِينَ علَى ضْلٍفَ ذُو اللّه ولَـكِنَّ« 

  .دي نماينشان دفاع مين كرده است از آنها و از ديي آنان تعي كه برايعتيو شر
 اللّـهِ  آيـات  تِلْـك « : فرمـود )  ص(امبرش يان كرد، به پين داستان را ب   ي خداوند ا  يوقت

لَيك نَتْلُوها قِّ عبِالْح ولِين لَمِنَ إِنَّكرْسص(امبر اسـالم    يل رسالت پ  ياز جمله دال  » الْم (
 يچ كم و كاستي و بدون هي و بطور واقعين داستان است، كه آن را به صورت وحيا
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 ي امـت  اسـالم  ي براي آموزنده فراوانين داستان درسهايدر ا. ان كردي مردم ب  يبرا
  :مي كني از آنها اشاره مير به برخيوجود دارد كه در ز

نكه جهـاد تنهـا راه حفـظ    ي آن، و ايجه هايد و نتيلت جهاد در راه خدا، و فواي فض - 1
نكـه  ي، و حفاظت از جان و مال مـسلمانان اسـت، و ا    يت ارض ين، و حفاظت از تمام    يد

كوست، ي شوند اما سرانجام آنان ني را متحمل مي فراوانيهاين گرچه دشواريمجاهد
 استراحت كنند،  ي زنند، گرچه ممكن است اندكيسرباز م كه از جهاد ييهمچنانكه آنها

  . خواهند بودي در رنج و خستگي طوالنياما بدون شك مدت
ت يـ د كفا يـ  شـود با   ي را متقبـل مـ     يتي كه مـسئول   يم كس ي آموز ين داستان م  ي از ا  - 2

اسـت و   ي به دانش و آن دانـش س       يكي:  گردد يز بر م  يت به دو چ   يداشته باشد، و كفا   
 ي گردد، و هركس كه دارا     يله آن حق اجرا م    يرو، كه بوس  يت، و دوم ن   ر امور اس  يتدب
  .است سزاوارتر استيگران به ري باشد از ديژگين دو ويا
د به هنگام ين داستان استدالل كرده اند كه فرمانده باي علما با استناد به مضمون ا- 3
اده نظام يكه در پ را ي و تفقّد آن بپردازد، و افراد ناتوانيرون آمدن لشكر به بررسيب

 يم ضرر م  ي آنان ب  يا از گمراه  يو سواره نظام قرار گرفته و صبر و تحمل ندارند و            
  .ت ندارند، از آمدن به جنگ منع كنديدن صالحي جنگيرود و برا

ق گردنـد، و  يت و تـشو يـ ن تقويسته است كـه مجاهـد  يدن جنگ شا ي هنگام فرا رس   - 4
خته شود، از خداوند بخواهند ير آنان برانگ و اعتماد بر خداوند متعال دي انسانيروين

كه آنها را ثابت قدم بگرداند، و به آنها كمك كند، تا صبر  كنند و در برابر دشمنان ،                    
  .ديروز نمايآنها را پ

 كند، اما   ي انسان اراده جنگ را م     يرا گاه ير از جهاد است، ز    ي داشتن عزم جهاد غ    - 5
! ايخـدا « : كـرد  يدعا م ) ص(امبر  يت پ ن جه ي شود، به هم   يهنگام جنگ اراده سست م    

  .» خواهميمت بر رشد را از تو مي در كار و عزييپابر جا
تـشان  يانگر قاطعي را بر زبان آوردند كه ب    يكار را كردند، و سخن    ينها كه عزم پ   يپس ا 

ن يـ و ا. دنديشترشان عقـب كـش  يـ د بي كه زمان جنگ فـرا رسـ    يدر امر جنگ بود، وقت    
ا از تو يخدا» وأسألُك الرَّضَا بعد القَضَاء« : كه فرموداست ) ص(امبر يمشابه سخن پ

 يقي حق يرا خشنود يز. ي بگردان ي راض ي خواهم كه مرا به آنچه كه مقدر نموده ا         يم
  . خشنود باشدي ناگوار الهي به قضايآن است كه آدم

  : 253 يه يآ
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لُ تِلْكلْنَا الرُّس  وآتَينَا درجاتٍ بعضَهم ورفَع اللّه كَلَّم من منْهم بعضٍ علَى بعضَهم فَضَّ
 بعدِهِم مِن الَّذِينَ اقْتَتَلَ ما اللّه شَاء ولَو الْقُدسِ بِرُوحِ وأَيدنَاه الْبينَاتِ مرْيم ابنَ عِيسى

 اللّه شَاء ولَو كَفَرَ من ومِنْهم آمنَ منْ فَمِنْهم اخْتَلَفُواْ ولَـكِنِ الْبينَات جاءتْهم ما بعدِ من
 يرِيد ما يفْعلُ اللّه ولَـكِنَّ اقْتَتَلُواْ ما

 يم، و از آنان كـس     ي داده ا  يگر برتر ي د ي را بر بعض   ي هستند كه بعض   يامبرانينا پ ي ا
پسر  يسيو به ع.  را بلند كرده استيهست كه خداوند با او سخن گفته و مراتب برخ

م، و اگـر  ي نمـود  ياريـ له روح القـدس     يم، و او را به وس     ي روشن داد  يم نشانه ها  يمر
 روشـنگر   ينكه نـشانه هـا    ي كه پس از آنها بودند بعد از ا        ي خواست كسان  يخداوند م 

 يدنـد پـس بعـض     ي انان اخـتالف ورز    ي كردند، ول  يگر جنگ نم  يكديش آنان آمد، با     يپ
گر يكـد ي خواست آنهـا بـا       ي و اگر خداوند م    شه كردند، ي كفر پ  يمان آوردند، و برخ   يا

  . دهدي كردند، اما خداوند آنچه بخواهد  انجام ميجنگ نم
ن يقـ يمان كامـل و     يامبران را برحسب آنچه پروردگار از ا      ي دهد كه پ   يخداوند خبر م  

 نمـوده، در  ير به آنها ارزانيم و نفع فراگيراسخ، و اخالق و آداب واال و دعوت و تعل       
 از  يخداونـد برخـ   .  كه داشته اند، متفاوت قرار داده اسـت          ييباي ز ياهيژگيلت و يفض

 سخن گفته اسـت، و  يده و  با عده ا    يل و دوست خود برگز    يامبران را به عنوان خل    يپ
  . ع گردانده استيق رفيگر خالي را بر ديمقام بعض

ر  پـس  يسيژه ع يو به طور و   . ابدي آنها دست    ي تواند  به مقام واال     ي نم يچ انسان يو ه 
امبر بر حق خدا يانگر آن است او پيده كه بي بخشياد كرد، كه به او معجزات يم را   يمر

پـس  . ن او بوده و آنچه كه از جانب خدا آورده است سـخن حـق اسـت                يو بنده راست  
 برخوردار سـاخت كـه كـور مـادرزاد و فـرد مبـتال بـه                 يخداوند او را از چنان قدرت     

 و در  يد، در كـودك   يـ   فـرمن خـدا زنـده نما         را شفا دهد، مردگان را به      يسي پ يماريب
مـان  ي روح ا  يعنيله روح القدس    يو خداوند او را به وس     . ديگهواره با مردم سخن بگو    

  . نمودياري
رو يـ له ن ين وسـ  يامبران بـاالتر بـود و او را بـد         يگر پ يت د يت او از روحان   يپس روحان 

 شوند، و هر يد مييتا» روح«ن يله ايگرچه مومنان عموما به وس. د نمودييد و تايبخش
 يهمـان طـور كـه خداونـد متعـال مـ           . مانش از آن برخوردار است    ي برحسب ا  يمومن
گـران برتـر بـود،      يت د يـ  از روحان  يسيـ ت ع ياما روحان » دهم بِروحِ مِنّه  يوأَ« : ديفرما
نجا بـه   يدر ا » روح القدس «و گفته شده است كه      . ژه او را نام برد    ين به طور و   يبنابرا
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ل كمك نمـود، امـا      ي جبرئ ياري و   ي را با همكار   يسي است كه خداوند ع    لي جبرئ يمعن
  . اول استي درست همان معنايمعن

 كه خداوند به آنان ييهايژگي و ويان برتريامبران و بي پيتيمطرح كردن كمال شخص
ك سـو فـرا خوانـده انـد،         يـ  مردم را بـه      ي بوده و همگ   يكين آنها   ينكه د يده و ا  يبخش
ند و از آنها فرمان برنـد، چـون     يق نما يه امت ها آنان را تصد      آن است كه هم    يمقتض

 يمان مـ ي انسان اين معجزاتي داده است كه در پرتو چن  يامبران معجزات يخداوند به پ  
  . شتر مردم از راه راست منحرف شدنديآورد، اما ب

 كفـر  يمـان آوردنـد، و بعـض     ي ا يبعـض . د آمد يان امت ها اختالف و تفرقه پد      يو در م  
د، و  ي گرد يش آمد كه سبب اختالف و دشمن      يكار پ ين سبب جنگ و پ    ي، به هم  دنديورز

ز يو ن .  كردند ي نمود و اختالف نم    يت جمع م  ي خواست آنها را بر هدا     ياگر خداوند م  
 پرداختند،  يگر نم يكديكار با   ي خواست دچار اختالف نشده و به جنگ و پ         ياگر خدا م  

. دا كند يان پ ينظام اسباب و مسببات جر    د كه كارها بر     ي نما ي اقتضا م  ياما حكمت اله  
ن كه خداوند متعال در همه اسباب و مـسببات         يل است بر ا   ين دل يه بزرگتر ين آ يپس ا 

 گـذارد و اگـر بخواهـد از آنهـا          ي مـ  يد؛ اگـر بخواهـد اسـباب را بـاق         ي نما يتصرف م 
را هر  يرد، ز ي گ يگانه سرچشمه م  ي ين موضوع از حكمت خدا    ي كند، و ا   ي م يريجلوگ
 تواند مانع خواست و اراده خداوند يچ كس نمي دهد، پس هيرا بخواهد انجام مآنچه 

  .ديست كه با او مخالفت نماي آن نيارايچ كس را يز و هيچ چيگردد، و ه
  :254 يه يآ
لَّـةٌ  والَ هِفِي بيع الَّ يوم يأْتِي أَن قَبلِ من رزقْنَاكُم مِما أَنفِقُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا  والَ خُ

از آنچـه بـه شـما    ! ديـ مان آورده اي كه اي كساني، ا الظَّالِمونَ هم والْكَافِرُونَ شَفَاعةٌ
 يد و فروشـ   يـ د كـه در آن نـه خر       يـ اي ب ينكه روز يد قبل از ا   يم انفاق كن  ي داده ا  يروز

  .، كافران ستمكارنندي و نه سفارشيهست، و نه دوست
د، چـون حـذف     يـ  نما يق مـ  ير تـشو  يـ  خ ينفاق در تمام راههـا    ن را به ا   يخداوند مومن 
 داشـته  ي را كه به آنها ارزانـ    ييو خداوند نعمت ها   . م است يت و تعم  يد كلّ يمعمول، مف 

 داده  يد كه اوست آنها را روز     ي نما ي م يادآوريز  ين.  كند ي م يادآورياست، به آنان    
آنهـا را دسـتور نـداده    م كه ي شويادآور ميز يو ن. ده است يو انواع نعمت ها را بخش     

را به كار » مِن«است تا تمام آنچه را كه در دست دارند انفاق كنند، بلكه خداوند كلمه  
نكه يو خداوند در ضمن ا. ديتان را انفاق كني از مالهايانگر آن است قسمتيگرفته كه ب  
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 يج م را كه در راه خدا خريي دهد مالهاي خواند به آنها خبر ميآنها را به انفاق فرا م
 نـدارد، و    يده ا يـ د و فـروش فا    ي كه مبادالت و خر    يابند، روز ي يش خداوند م  يكنند پ 

 كاش  يا: دي گو ي شود، بلكه هركس م    يرفته نم يه دادن و بخشش و سفارشات پذ      يهد
 گردنـد، مگـر     يپس در آن روز همه اسـباب قطـع مـ          !  فرستادم يش م ي را پ  يزيكه چ 

ُ   يوم لَا ي« :  شودي گسسته نممان به ذات مقدس او كه هرگز      يطاعت خدا و ا    نفَـع مـالُ
َتَ      لَّا من أَ لَا بنُونَ ، أِ لِ   يو بِقَلبِ س ي نمـ  يچ مـال و فرزنـد سـود       ي كـه هـ    يروز» مِي اللَّه 

لَا أَولَند كُـم      « .  سالم نزد خدا آمده باشد       ي كه با قلب   يبخشند، مگر كس   لُكُم وا أَمومو
لَّا من ءامنَ وعمِلَ صلِحاَ فَأُولَئِك  لَهم جزَآء الضّعفِ بِما            يلفَ تُقَرِبكُم عِندنَا ز   يبِالنَّبِ  إِ

 كنند، يك نميو فرزندان و اموالتان شما را به ما نزد»  الغُرفَتِ ءامِنُونَ يعمِلُوا و هم فِ
شان پـاداش آنچـه انجـام     يـ سته انجام دهد پس ا    يمان آورد و كار شا    ي كه ا  يمگر كس 
ش بسر يت و آساي بهشت در امنيافت، و آنها در اتاق هايچند برابر خواهند داده اند 

  .خواهند برد
اَ وأَعظَم أَجراَ  يرِ تَجِدوه عِند اهللاِ هو خَ     يوما تُقَدِموا لِأَنفُسِكُم مِنّ خَ    «   يو آنچه بـرا   » رَ

داش آن افت، و آن بهتر و پـا يد يد نزد خداوند خواهيش بفرست ير پ يخودتان از كار خ   
  . بزرگتر است

و كافرن ستمكارانند، چـون     » الظَّالِمونَ هم والْكَافِرُونَ« : سپس خداوند متعال فرمود   
 داد و آنهـا را تندرسـت    يد، و بـه آنهـا روز      يش آفر ي عبادت خو  يخداوند آنها را برا   

  كـه خداونـد آنـانرا      يند، اما از هدف   ي جو ياري ي اطاعت اله  ينمود، تا آن را در راستا     
ك قـرار دادنـد كـه       ي را با خدا شر    ييزهايده بود منحرف شدند، و چ     يبدان منظور آفر  

ر ي خداونـد در مـس     يت آنان نازل نكرده است، و از نعمت ها        ي بر مقبول  يليخداوند دل 
ن ي عدل و انصاف نگذاشتند، از اي براييكفر و فسق و گناه كمك جستند، پس آنها جا

  .دي منحصرا آنان را ستمكار ناميرو
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الَ اللّه لَـه  فِـي  ومـا  الـسماواتِ  فِي ما لَّه نَوم والَ سِنَةٌ تَأْخُذُه الَ الْقَيوم الْحي هو إِالَّ إِ
لَم بِإِذْنِهِ إِالَّ عِنْده يشْفَع الَّذِي ذَا من األَرضِ عا ينَ ميب دِيهِما أَيمو مالَ خَلْفَهحِ ويطُونَي 
لْمِهِ منْ بِشَيءٍ  حِفْظُهمـا  يـؤُوده  والَ واألَرض الـسماواتِ  كُرْسِـيه  وسِع شَاء بِما إِالَّ عِ
وهو لِيالْع ظِيمرت و يوجود ندارد، زنده و پا» اهللا« جزي، معبود به حق الْعدار است، چ

ست كه نزد ين است از آن اوست، كيزمرد، آنچه در آسمانها و ي گيخواب او را فرا نم
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 ي دانـد، و از علـم او آگـاه         يشان را م  ينده ا ياو شفاعت كند مگر باذن او؟ گذشته و آ        
 يدا نخواهند كرد مگر آن مقدار كه او بخواهد، كرس   يابند و به دانش او احاطه پ      ي ينم

، و او ستيـ  او مـشكل ن ي آنها برايو نگاهدار. ن را فرا گرفته استياو آسمانها و زم  
  .واالتر و بزرگتر است

د يم توحيه قرآن است، چون مفاهين آيه بزرگترين آيخبر داده است كه ا ) ص(امبر  يپ
« و پروردگار خبر داد كه او       .  را در بردارد   ي تعال ي صفات بار  يو عظمت و گستردگ   

ت ي جز او سزاوار الوه    يت را داراست و كس    ي الوه ي است كه تمام معان    يخداوند» اهللا
  .ر او باطل استيگر و پرستش غي ديت كسيست، پس الوهيسته پرستش نيو شا

»يقـدرت ،  ييناي، بييل شنوايات كامل، از قبي حي تمام معاني كه دارا يخداوند» الْح ،
  . استيگر صفات ذاتياراده و د

ن صفت داخل اند چون يهمه صفات افعال در ا. دار استيپا» الْقَيوم« همان طور كه او 
از است و   ي ن يش ب يده ها يم است، و از تمام آفر     يجاست و بر قدرت خودش قا     او پابر 

ده ها را به وجـود آورده و        يده ها را به وجود آورده است، پس او همه آفر          يهمه آفر 
از ي خود به آن ني وجود بقاي گذارده، و همه آنچه را موجودات برايهمه را زنده باق

  . داشته استيدارند به آنها ارزان
نه چرت و نه    » نَوم والَ سِنَةٌ تَأْخُذُه الَ« ن است كه    ي او ا  ييات و پابرجا  يمال ح و از ك  

د كـه دچـار     ي آ يش م ي پ ي مخلوق يرا چرت و خواب برا    يرد، ز ي گ يخواب او را فرا نم    
 خداوند با عظمت و با      ي شود، و چرت و خواب برا      ي م ي و  فروپاش   يضعف و ناتوان  

پس . ن است ي آسمانها و زم   ي كه پادشاه و فرمانروا    و خداوند خبر داد   . ستيشكوه ن 
 يرون نمين محور بيك از آنها از ايچ يهمه مخلوقات ، بندگان و مملوك او هستند و ه

ـ    « . روند ـ       يإِن كُلُّ منِ فِ لَّـا ءاتِ اَ    ي الـسمواتِ واألَرضِ إِ بـدنِ عهمـه آنچـه در     »  الـرَّحم
ند پـس او صـاحب همـه ممالـك     ي آ يد م ش خداون ين هستند بنده وار پ    يآسمانها و زم  

 و ي و تـصرف و پادشـاه      يي صـفات فرمـانروا    ي اسـت كـه دارا     ياست، و او خداوند   
 نـزد او    يكـس » عِنْـده  يـشْفَع « ن اسـت كـه      ي او ا  ييو از كمال فرمانروا   .  است يبزرگ

 مگر به اجازه و فرمان او، پس همه شفاعت كننـدگان و           » بِإِذْنِهِ إِالَّ«  كند يسفارش نم 
 ي برخوردارند بنده خداونـد هـستند، و بـه سفارشـ           يگاهي كه از وجاهت و جا     ييآنها

لَّهِ الشَّفَعةُ جمِ« : نكه خداوند به آنها اجازه دهد     ي كنند مگر ا   ياقدام نم  عاَ لَّه ملـك  يقُل لِ
 آسمانها ي اوست پادشاهيشفاعت همه از آن خداست، برا« : بگو» السموتِ واألَرضِ 
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 كه از ي كسي دهد كه شفاعت كند مگر براينمچ كس اجازه يو خداوند به ه. »نيو زم
 يامبرانش را نمي از پيرويش، و پي خويگانگيد و يو خداوند جز توح.  باشدياو راض

  .  از شفاعت نخواهد داشتينگونه نباشد بهره ايپسندد، پس هركس ا
ده ها ي آفريا كه فرا روآنچه ر: ش خبر داد و فرمودير خويسپس خداوند از علم فراگ

لْفَهم وما«  داند، يقرار دارد، م  ابتدا مطلع است يار دور و بي بسيو از گذشته ها»  خَ
او »  الصدورينِ وما تُخفِيعلَم خَائِنَةَ األعي« :  ماندي بر او پنهان نم   يز پنهان يچ چ يو ه 
 يده هايك از آفر يچ  ي و ه  . داند ي كنند، م  ينه ها پنهان م   يانت چشمها و آنچه را س     يخ

مگـر آنچـه    » شَاء بِما إِالَّ« ابد،  ي ي احاطه نم  ي از علم و معلومات اله     يزيخداوند به چ  
 است كه خداونـد آنهـا را بـدان          ي و قدر  يخودش بخواهد، كه از آن جمله امور شرع       

 يكـران معلومـات بـار   ي بيايـ  اسـت از در يار اندك يآگاه ساخته است و آن قطره بس      
«  : امبران و فرشتگان هستند،گفتندين مخلوقات خداوند كه پيمانطور كه داناتره. يتعال

م جـز آنچـه بـه مـا      ي نـدار  ي ، دانش  يتو پاك و منزه   » سبحنَك لَاعِلم لَنَا إِالَّ ما علَّمتَنَا     
  .يآموخته ا

 او يان آورد و خبر داد كه كرسيش سخن به مي و شكوه خويسپس خداوند از بزرگ
ن آن دو   ي كه در ب   يياهاين و دن  ين را فرا گرفته است، و آسمانها و زم        يزمآسمانها و   

عه نهاده اسـت    ي به ود  ي كه خداوند در جهان هست     يستميله اسباب و س   ياست، به وس  
ن و  ي او سـنگ   ين برا يحفاظت آسمانها و زم   » يؤُوده والَ« ن  ي كند، با وجود ا    يحفظ م 

.  گسترده برخوردار استيتدار، و حكمتست، چرا كه او از كمال عظمت و اقيدشوار ن
 »وهو لِيز بر ي دارد، همچنانكه صفاتش نييو ذات خداوند بر تمام مخلوقات واال» الْع

ره اسـت؛ و    يـ او واال اسـت و بـر همـه مخلوقـات چ           . ر مخلوقات واال است   يصفات سا 
 او   هـا در برابـر     يم هـستند، و مـشكالت و سـخت        يل و تسل  يموجودات در برابر او ذل    

 يسراسر  عظمت و بزرگ    » الْعظِيم« . ليفروتن اند، و گردن ها در برابر او خوار و ذل          
ند، و عارفان ي نمايم ميفته او هستند و ارواح او را تعظيو مجد و افتخار است، دلها ش

ز ي در مقابـل عظمـت خداونـد بـزرگ نـاچ           ي دانند كه هر موجود با عظمت و بزرگ        يم
سته اسـت كـه     يـ  را در بـردارد، شا     يـي ار واال يم بـس  يهه مفـا  يـ ن آ يـ پس چون ا  . است

شه كند يد در آن تفكر و اند ي خواند با  يو هركس كه آنرا م    . ه قرآن باشد  ين آ يبزرگتر
  .طان محفوظ بمانديگردد، و از شرارت شمان سرشار ين و عرفان و ايقيتا قلبش از 
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 فَقَـدِ  بِاللّـهِ  ويـؤْمِن  بِالطَّـاغُوتِ  يكْفُرْ فَمنْ الْغَي مِنَ شْدالرُّ تَّبينَ قَد الدينِ فِي إِكْرَاه الَ
كستَمةِ اسرْوبِالْع ثْقَىالَ الْو اما انفِصلَه اللّهو مِيعس لِيمست ، يـ  نين اجباري، در د ع
پس هركس كه به طاغوت كفر ورزد،       .  جدا شده است   يت از گمراه  ي كه هدا  يبه راست 

 ي چنگ زده است كه گسستنيز محكمي كه به دستاوياورد، به راستيمان بيبه خدا او 
  . داناستيست و خداوند شنواين

اللّه لِينُواْ الَّذِينَ وم  آمهخْـرِجـنَ  يـاتِ  ملُم لِيـĤؤُهم  كَفَـرُواْ  والَّـذِينَ  النُّـورِ  إِلَـى  الظُّ أَو 
م الطَّاغُوتونَهخْرِجنَ ياتِ إِلَى ورِالنُّ مالظُّلُم لَـئِك أُو ابحالنَّارِ أَص ما هونَ فِيهخَالِد  ،

رون ي نور ب  ي ها به سو   يكيخداوند سرپرست و كارساز مومنان است آنان را از تار         
ده انـد سرپرستـشان طـاغوت اسـت كـه آنـان را از          يـ  كه كفـر ورز    ي برد و كسان   يم

اران آتـش انـد و در آن جاودانـه          يـ ن  شايـ ا.  كـشانند  ي مـ  يكي تار يبه سو  ييروشنا
  .خواهند بود

 يل آن كامل و نشانه هاي كامل است، چون دالينين اسالم ديانگر آن است كه دين بيا
ن صـالح و اصـالح و       ين عقل و دانش و فطرت و حكمت، و د         ياسالم د . آن روشن اند  

 را  نكه سرشت و فطـرت آن     يت است، پس به خاطر كامل بودن آن و ا         ين حق و هدا   يد
را انسان بر يرد، زين اسالم را بپذي مجبور گردد تا ديست كه كسي نيازيرد، ني پذيم

قت در تضاد ي شود كه از آن متنفر است، و اجبار و اكراه با حقي اجبار ميزيانجام چ
 آن  يل و نشانه هـا    يكه دال  شود ي اجبار م  ينييرفتن آ ينكه انسان بر پذ   ياست، ضمن ا  

رفته باشد به خاطر عناد ين را رد كرده و نپذين ديهركس ا كه يده باشد، در حاليپوش
 عـذر  ي كسيده و براي مشخص گرديت از گمراه يرا هدا ي بوده است، ز   ينه ورز يو ك 
  .  نمانده استي باقيليو دل

را يـ ست، زيـ  ني گرداننـد تـضاد  ي كه جهاد را واجـب مـ  ياديات زين مطلب و آ   ين ا يب
ن كـامال از آن او باشـد، تـا تجـاوزِ            يـ تا د كار و جنگ دستور داده است       يخداوند به پ  

  . تجاوزگران دفع گردد
ز يـ ك و فاسـق ادامـه دارد، و ن        ين اجماع كرده اند كه جهاد در ركاب رهبر ن         يو مسلم 

ز ي است كه تا ابد ادامه دارد، و نيضي از فراي و عمل  يغياجماع نموده اند كه جهاد تبل     
پـس  .  است كه تا ابد ادامـه دارد يضيرا از في و عمل يغياجماع نموده اند كه جهادِ تبل     

ن باور باشد يات جهاد تضاد دارد، و بر ايه با آين آي كه گمان برده باشد ايهر مفسر
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ه يـ ن آيـ و هـركس در ا . ف اسـت ي و ضـع يه منسوخ است، سـخن او سـطح      ين آ يكه ا 
  . ابدي يم به وضوح در ميادآور شدين موضوع را آن گونه كه ما يد ايشيانديفه بيشر

 كه به خداوند يگروه:  شونديم ميان كرد كه مردم به دو گروه تقس   ي خداوند ب  سپس
و طـاغوت بـه هـر آن    . ده انـد يـ مان آورده و به طاغوت كفـر ور    يك ا ي شر يگانه و ب  ي
ن گروه يا. رهيل شرك و غيمان به خدا متضاد است از قبي شود كه با اي گفت ميزيچ
ن درست قرار دارند و يده اند و بر د چنگ زيز محكم و ناگسستنيد به دستاوي ترديب

  . رسندي بهشت ميت به خدا و سرايدر نها
ده و بـه    يـ اورده و  بـه او كفـر ورز        يـ مـان ن  ي هستندكه  به خـدا ا      يو گروه دوم كسان   

 ي مبتال ميده و  به عذاب جاودانگيش هالك گردي هميمان آورده اند و  برايطاغوت ا
  .شوند

 »اللّهو مِيعيازها مي رغم اختالف زبان ها و تفاوت نيه صداها را علو خداوند هم» س 
بـه آنچـه   » علِـيم « .  شـنود ي كنندگان را م يونِ زار ي دعاكنندگان و ش   يشنود، و دعا  

گر امور پنهان داناست، پس خداونـد هـركس را   يز به دينه ها پنهان داشته اند، و ن     يس
  .دي نمايتش مجازات ميبرحسب كار و ن

ن يه، ا ي باشد، پس آن، اساس و پا      ي مترتب م  يه قبل يبر آ » آمنُواْ الَّذِينَ ولِي اللّه« ه  يآ
  .جه استينت

مان آوردند و با انجام واجبات و ترك همه آنچـه بـا             ي كه ا  يپروردگار خبر داد كسان   
 و سرپرست آنهاست، يمانشان را نشان دادند، خداوند ولّي است صداقت ايمان منافيا

رد، ي گيت آنها را بر عهده ميد، و تربي نماي مينها را سرپرستژه خود آيت ويو با وال
 نورِ  ي به سو  يگرداني جهل و كفر و گناهان و غفلت و رو         ي ها يكيپس آنان را از تار    

 بـرد، و   ي آوردن كامـل بـه پروردگارشـان مـ         يمـان و اطاعـت و رو      ين و ا  يقيعلم و   
د، و آن را ي نمايد روشن م اندازيمان كه در قلب آنها ميو ا يشان را با نور وحيدلها
 كـه كفـر   يو امـا كـسان  .  كنـد ي دور مي گرداند، و آنها را از سخت   يشان آسان م  يبرا

ار كرده اند آنهـا  ي خود اخت  ير از سرپرست واقع   ي غ يده اند، پس چون سرپرست    يورز
 ي واگـذار مـ    يبـه كـس    كند، و آنها را      يشان م يرا به خودشان واگذار نموده و رسوا      

 يده اي تواند فاي نميرفته بودند، حال آنكه و   ي را پذ  يت و ي و وال  يتد كه سرپرس  ينما
ن سرپرسـتان آنهـا را گمـراه و         يـ پـس ا  .  را از آنها دفع كند     يانيبه آنها برساند، و ز    

د، و يـ  نمايد و عمل صالح و از سعادت محروم م يتِ و علم مف   يبدبخت كرده و از هدا    
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ا مـا   يبار خدا . شه خواهند ماند  ي هم يگاه آنان خواهد بود و در آن برا       يآتش جهنم جا  
  .ي و سرپرستشان هستي قرار ده كه ولّيرا از زمره كسان
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الَّذِي إِلَى تَرَ أَلَم جĤح رَاهِيمهِ فِي إِبأَنْ رِب آتَاه اللّه لْكقَالَ إِذْ الْم رَاهِيمإِب  ـيبالَّـذِي  ر 

 الْمشْرِقِ مِنَ بِالشَّمسِ يأْتِي اللّه فَإِنَّ إِبرَاهِيم قَالَ وأُمِيت يِـيأُح أَنَا قَالَ ويمِيت يحيِـي
 يا از حال كس   ي، آ الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي الَ واللّه كَفَرَ الَّذِي فَبهِت الْمغْرِبِ مِنَ بِها فَأْتِ

د پروردگـارش مجادلـه   م در مـور يده بود و با ابراه    ي بخش يكه خداوند به او پادشاه    
 كند و   ي است كه زنده م    يپروردگار من كس  « : م گفت ي؟ آنگاه كه ابراه   يكرد خبردار 

خداونـد  « : م گفـت  يابـراه » رانميـ  م ي گـردانم و مـ     يز زنده م  يمن ن : گفت. »راندي م يم
 كـه كفـر     ي، پـس كـس    »  آورد، تو آن را از مغرب برآور       يد را از مشرق بر م     يخورش

  . كنديت نمي و خداوند قوم ستمكار را هداران شديده بود حيورز
ق يله آن حقاي كند كه بوسيان مي ما بي براييزهايامبران گذشته چيخداوند از اخبار پ

. ديـ  نما يش اقامه مـ   يد خو ي و توح  يگانگي بر   ي گوناگون يل ها ي شود، و دل   يروشن م 
« اه ستمگر  دهد كه با آن پادشيه السالم خبر ميم عليل خود، ابراهيپس خداوند از خل

 ي خود را برا   ينكه و يان بود مجادله كرد، و ا     يكه منكر پروردگار جهان   » ينمرود بابل 
 در آن  يديچ اشكال و ترد   ي كه ه  يدا نمود، امر  يل كاند يم خل يمجادله و مقابله با ابراه    

ن ين و واضـح تـر  يت او بـود كـه از آشـكارتر   يد خدا و ربوب ي نداشت، و آن توح    يجا
 اش  او را مغـرور و سـركش          يادشاه مغرور و ستمگر پادشـاه     ن پ يامور است، اما ا   
م، بـه  ي كـرد، و بـا ابـراه       ي رسانده بود كه وجود خداوند را انكار مـ         ييكرده و به جا   

ك از  يچ  ي به  او داد كه به ه       يقني كه خداوند علم و      يامبر بزرگ يمجادله پرداخت آن پ   
 كرد، ي كه با او مناظره ميم در حاليابراه. ده بود ينبخش) ص(امبران به جز محمد يپ

ر يند و تدبي آفري است كه تنها او ميپروردگارم ذات» ويمِيت يحيِـي الَّذِي ربي« : گفت
ن يم بـه آشـكارتر  يراندن تنهـا از آن اوسـت، و ابـراه   يد، و زنده گرداندن و م  ي نما يم

 پادشـاه   پـس آن  . راندن است اشـاره كـرد     ينه كه زنده گرداندن و م     ين زم يمطلب در ا  
 ي گـردانم و مـ  يمن هـم زنـده مـ   » وأُمِيت أُحيِـي أَنَا« :  از تكبر گفت   يستمگر با حالت  

 كـشم و هـركس را       ين بود كه من هركس را بخواهم بكشم، م        يو منظورش ا  . رانم  يم
ر است يب و تزوين فريو معلوم است كه ا.  دارميبخواهم زنده نگاه دارم، زنده نگاه م

ات را از   يـ  اسـت كـه ح     ين بود خداوند كـس    يم ا يرا منظور ابراه  يو فرار از مقصود، ز    
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و اوست كه بندگان .  داده استي جان زندگي بيزهاي به وجود آورده و  به چ       يستين
 آنهـا  ي كه زنـدگ ياجلشان، با اسبابدن يوانات را در مدت مقرر و هنگام فرا رس        يو ح 

  . راندي ميا بدون سلب ميبدان مرتبط است 
 كند و ممكن است مردمان ساده لوح و كوتاه فكر يد كه او سفسطه ميل دي خليو وقت

 يـأْتِي  اللّـه  فَـإِنَّ  « ي بـر  ياگر آن گونه است كه تو گمان مـ        : بش را بخورند، گفت   يفر
د را يهمانا خداوند خورش» كَفَرَ الَّذِي فَبهِت الْمغْرِبِ مِنَ بِها فَأْتِ الْمشْرِقِ مِنَ بِالشَّمسِ

 يعنـ ي. د، تو آن را از مغرب برآور، پـس مـرد كـافر مبهـوت شـد                ي آ يبر م از مشرق   
ل فـرار از  يـ ن عمل حضرت خليو ا. ن رفتيلش تمام شد، و شبهه او از ب  يستاد و دل  يا

نـد، و   ي خواسـتند نمـرود را محكـوم نما        يشان مـ  يـ ست، بلكه ا  يگر ن ي د يلي به دل  يليدل
 او  يك ادعاهـا  يـ در حال . اشـد ح ب ي نمرود صح  ياساس را بر آن نهاده بودند كه ادعا       

  .كامال باطل بود
نكـه  ي دهنـد و ا   ي مـ  يد خداونـد گـواه    ي به توح  ي و فطر  ي و عقل  يل سمع يپس همه دال  
ن اصل بـزرگ    يامبران بر ا  يو تمام پ  . ن باشد فقط او سزاوار عبادت است      يخداوند چن 

اه  كـه هماننـد آن پادشـ       ينه تور و متكبر و سـتمگر      ياتفاق نظر دارند، و جز انسان ك      
ل اثبـات  يـ ن داليـ ا. باشد آن را انكار نكـرده اسـت  )  نمروديعني( ستمگر و سرسخت    

  .د استيتوح
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رَّ كَالَّذِي أَولَى مةٍ عقَرْي هِيةٌ ولَى خَاوِيا عرُوشِهقَالَ ع  يِــي  أَنَّـىحــَذِهِ  يه  اللّـه  ـدعب 
 بل قَالَ يومٍ بعض أَو يوما لَبِثْت قَالَ لَبِثْت كَم قَالَ بعثَه ثُم مٍعا مِئَةَ اللّه فَأَماتَه موتِها
امٍ مِئَةَ لَّبِثْتإِلَى فَانظُرْ ع امِكطَع شَرَابِكو لَم نَّهتَسانظُرْ يإِلَى و ارِكحِم لَكعلِنَجةً وآي 

 اللّه أَنَّ أَعلَم قَالَ لَه تَبينَ فَلَما لَحما نَكْسوها ثُم نُنشِزُها كَيف العِظَامِ إِلَى وانظُرْ لِّلنَّاسِ
 گذر كرد كـه سـقف هـا و    ي كه از كنار دهكده ا    يا همچون كس  يقَدِيرٌ،   شَيءٍ كُلِّ علَى

ن را پـس از مـردنش       يچگونه خداوند ا  « :خته بود، گفت  يش فرو ر  يه ها يوارها بر پا  يد
« : راند، سپس او را زنـده كـرد و گفـت          يپس خدا او را صد سال م      » د؟ گردان يزنده م 

« : گفت» ن حال مانده ام ي از روز را در ايا بخشيك روز ي« : گفت»  ؟يچقدر مانده ا
ر ييـ ت نگـاه كـن تغ  يدني ، پس به خـوراك و نوشـ  ين حال مانده ا  يبلكه صد سال در ا    

م، و بـه    ي مـردم قـرار دهـ      يبـرا  يافته است، و به خرت بنگر، و تـا تـو را نـشانه ا              ين
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» مي پوشانيم، سپس بر آن گوشت مي دهيوند مياستخوان ها بنگر كه چگونه آنها را پ
  .» داناستيزي دانم كه خداوند بر هر چيـ م«:  او روشن شد، گفتي براي، پس وقت

 ولَــكِن  بلَـى  قَـالَ  تُـؤْمِن  أَولَـم  قَـالَ  الْمـوتَى  تُحيِـي كَيف أَرِنِي رب إِبرَاهِيم قَالَ وإِذْ
لْبِي لِّيطْمئِنَّ لَيك فَصرْهنَّ الطَّيرِ منَ أَربعةً فَخُذْ قَالَ قَ  مـنْهنَّ  جبـلٍ  كُلِّ علَى اجعلْ ثُم إِ
 را كـه    يگامادآور هن يحكِيم، و به     عزِيزٌ اللّه أَنَّ واعلَم سعيا يأْتِينَك ادعهنَّ ثُم جزْءا
، » ي كنـ يبه من نشان ده كه چگونـه مردگـان را زنـده مـ       ! پروردگارا« : م گفت يابراه

دا يـ نان پ ينكه دلم اطم  ي ا ي برا يمان دارم ول  يا! يآر« :گفت» ؟يمان ندار يا ا يآ« :فرمود
ر و آنها را نزد خود تكه تكه كن، سپس هر يچهار تا از پرندگان را بگ« : فرمود. » كند

ند، ي تو آي قرار بده، سپس آنها را بخوان كه شتابان به سويا را بر كوهقسمت از آنه
  ».م استيز و حكيو بدان كه خداوند عز

 أَو« : ان نمـود و فرمـود  يـ ل حـشر و جـزا را ب  يش و دال  يل كمال قدرت خو   يسپس دال 
و بـر  ا و قبل از آخرت مشاهده شده       يل بزرگ در دن   ين دو دل  يا» قَرْيةٍ علَى مرَّ كَالَّذِي

  . ندي نمايز و سزا و جزا داللت ميوجود رستاخ
ز ي اجـرا نمـود كـه در رسـتاخ    ي از آن را خداوند به دست كـس        يكيح  يطبق قول صح  

ل يـ و دل . ديـ  نما ين مطلب داللت م   يمه بر صحت ا   يه كر يد داشت، همان طور كه آ     يترد
د را  يتوحل گذشته   يم اجرا نمود، همان طور كه دل      يل خود، ابراه  يگر را بر دست خل    يد

ران شـده، و  يـ  گذر كرد كـه و   ين مرد از  كنار دهكده ا      يپس ا . بر دست او اجرا نمود    
 يو آثار.  آن واژگون شده بود، و ساكنان آن مرده بودنديه ها يسقف خانه ها بر پا    

 را فـرا گرفتـه   يد وي كه شك و ترد يپس او در حالت   .  شد يده نم ي در آن د   ياز آبادان 
رانه را زنـده    ين و يچگونه خداوند اهل ا   » موتِها بعد اللّه هـَذِهِ يِـييح أَنَّى« :بود، گفت 

شان زنده ي ايعني. ردي صورت بگيزين چي دانست چنيد ميچرا كه او بع!  گرداند؟يم
 دانست، يد مي بردند بعي كه در آن بسر مي آن را با آن حالتيشدن آن روستا و اهال

 ماننـد   ي كـه حـالت    يگـر يز د يه زنده شدن هر چ    و در آن لحظه به قلبش خطور كرد ك        
و خداوند خواسـت    .  باشد يد م ي آن را داشته باشد بع     ي مذكور و اهال   يحالت روستا 

 را به يراند، و او االغيد، پس او را صد سال مي نماير مردم مهربانينسبت به او و سا
ز به يران يدنيراند، و خوراك و نوشيش را هم همراه او ميهمراه داشت و خداوند خو  
 ين مدت طوالني او را به همان حالت در ايدنيخوراك و نوشهمران داشت كه خداوند 

خت، و زنده گردانـد و  ي كه صد سال گذشت خداوند او را برانگ     يپس وقت . نگاه داشت 
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ا يـ ك روز   يـ :  ؟ گفت  يچقدر مانده ا  » يومٍ بعض أَو يوما لَبِثْت قَالَ لَبِثْت كَم« : فرمود
خداونـد   . ن برحـسب گمـان او بـود       يـ ن حالـت مانـده ام، و ا       يك روز در ا   ي از   يتقسم

ن سوال يو ظاهرا ا . ين حالت مانده ايبلكه صد سال در ا» عامٍ مِئَةَ لَّبِثْت بل« : فرمود
  .امبران ارائه شده استي از پيكيو جوابها توسط 

ان يه معجزه را به طور عن بود كي خدا به او و بر مردم ايو از كمال رحمت و مهربان
ن كه دانست او مـرده اسـت و خـدا او را             يو بعد از  ا    .  نشان داد، تا قانع شود     يبه و 

به غذا و » يتَسنَّه لَم وشَرَابِك طَعامِك إِلَى فَانظُرْ« : زنده گردانده است، به او گفته شد
ر نكرده است، و ييغ تين مدت طوالني در ا  يعني. ر نكرده است  ييت بنگر كه تغ   يدنينوش

 اش يدنيان كرده اند كه غذا و نوشين بيرا مفسري قدرت خداست، زين از نشانه هايا
 كند، امـا خداونـد آنـرا صـد     ير مييد تغي پاي نميريوه بوده است كه د   يوه و آب م   يم

به خرت بنگر، كه تكه تكه » حِمارِك إِلَى وانظُرْ« : و به او گفته شد. سال محافظت كرد
 كَيـف  العِظَامِ إِلَى وانظُرْ« . ش پودر گشته است   ي شده است و استخوان ها     يالشو مت 

 ي قرار داده و برخي بعضي را بر بااليو به استخوانها بنگر كه چگونه بعض» نُنشِزُها
 نَكْـسوها  ثُـم « . نكه از هم جدا شده بودند     يم، پس از ا   ي ده يوند م يگر پ ي د يرا با برخ  

 را بـه آن بـاز       يم، سپس زندگ  ي پوشان يوند دادن، آنرا با گوشت م     ي پ و پس از  » لَحما
لَما« . مي گردان يم چ شـك و  ي كـه هـ  يد به طـور ي با چشم خود د  يپس وقت » لَه تَبينَ فَ

 دانم  يم: گفت  » قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى اللّه أَنَّ أَعلَم قَالَ« افت،  ي ي در آن راه نم    يديترد
 حد و مـرز خداونـد اعتـراف    ي بييپس او به توانا .  تواناست يزير چ كه خداوند بر ه   
دنـد،  يد، چون آنها مرگ او و مردن خرش را د         ي مردم گرد  يز برا ي ن يكرد، و نشانه ا   

 يآن مرد، مرد مومن« : ندي گوي از مفسران مياريبس. سپس درست در مورد آن مرد
  أَنَّى «و  . گر بوده است    ي د يبراميا پ ي» زيعز«امبران بوده است،    ي از پ  يكيا  يبوده، و   
ران شـده اسـت چگونـه    ين روستا بعد از آنكه و  ي ا يعني» موتِها بعد اللّه هـَذِهِ يحيِـي
له ي نشان دهد كه چگونه آن را به وسيراند تا به ويو خداوند او را م!  گردد؟يآباد م

ران شده بود مردم به ي گرداند، و در طول صد سال، بعد از آن كه وي مردم آباد مي
 كند، بلكه ين سخن داللت ميه بر اين آيالبته نه لفظ ا. » آن بازگشتند و آبادش كردند

  . دي نمايه بر آن داللت مي آي باشد، و نه معنيز مي آن نيمناف
 است يزين چيران وجود دارد؟ و اي وي در آباد شدن شهرها يليرا چه نشانه و دل    يز

 گردنـد، و شـهرها و   ي آبـاد مـ  ييو شهرها و مسكن ها شود يكه همواره مشاهده م  
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ن است كه ي شوند، بلكه نشانه و معجزه بزرگ در ايران مي ويگري دي هايمسكن ها
 او  يدنيد،  و خـوراك و نوشـ       يـ ز زنده گرد  يآن مرد پس از مرگ زنده شد و االغش ن         

 يسـپس سـخن خداونـد كـه مـ         .  ماند ير كند سالم باق   يينكه متعفن شود و تغ    يبدون ا 
لَما« : ديفرما د مگر پـس    ي او روشن نگرد   يانگر آن است كه موضوع برا     يب» لَه تَبينَ فَ
  .ن حالت را مشاهده كرد كه بر كمال قدرت خدا داللت نمودينكه اياز ا

م از خداوند خواست تا به او نشان دهد مردگان را ين بود كه ابراهيگر، ايل ديو اما دل
ن يـ ؟ ا يمـان نـدار   يا ا يـ آ» تُؤْمِن أَولَم« : وند به او فرمود   خدا.  گرداند يچگونه زنده م  

« : م گفـت يابـراه » قَـالَ « . ديـ ل خود دور نمايپرسش بدان جهت بود تا شبهه را از خل   
، و مردگان   ي توان هست  يزيمان دارم كه تو بر هر چ      يمن ا ! ن پروردگار ي، ا يآر» يبلَ

. ردي خواهم دلم آرام بگي، اما ميه د ي، و بندگان را سزا و جزا م       ي گردان يرا زنده م  
 رحمت خود نسبت بـه      يم او و از رو    يخداوند به منظور تكر   . ن محض برسم  يقيو به   

چهار تا از پرندگان را  : گفت» الطَّيرِ منَ أَربعةً فَخُذْ قَالَ« . رفتي او را پذ   يبندگان دعا 
 از پرنـدگان    ينـوع  باشند، پـس معجـزه بـا هـر           يان نكرد كه چه پرندگان    يو ب . رديبگ

لَيك فَصرْهنَّ« . شود، و مقصود حصول معجزه است      يحاصل م  و آنهـا را ذبـح و       » إِ
 ادعهـنَّ  ثُم جزْءا منْهنَّ جبلٍ كُلِّ علَى اجعلْ ثُم« . گر مخلوط نما  يكديتكه تكه كن و با      

أْتِينَكا ييعس لَماعأَنَّ و زِيزٌ اللّهع كِيمآنها را جدا ين كرد، و اجزايم چنيو ابراه»  ح 
 را به اسمش صدا زد، ي كه اطراف او بود، گذاشت، و هر پرنده اييجدا بر سر كوهها
 او آمدنـد، بلكـه پرنـدگان بـا          يبه سـو   با شتاب    يعني.   او آمدند   يو پرندگان به سو   

 او يبه سـو  كردند   ي كه پرواز م   ي او آمدند، بلكه پرندگان در حال      يشان به سو  يپاها
 يو پرندگان را بـرا    ) . به نزدش آمدند  ( ن صورتِ زنده بودن     ي به كاملتر  يعني. آمدند

وانات يگر حين منظور انتخاب  نمود، چون زنده كردن آنها كامل تر و روشن تر از ديا
ش و پـوچ گـرا   ي باطـل انـد  يي انسان هاي را كه بسا برايز هر شك و گمان   ياست، و ن  

  .  بردين ميد، از بي آيش ميپ
 قـرار داد، و او     يي متنوع را تكه تكه كرد و آنها را بر سـر كوههـا             يپس چهار پرنده    

 بـه كـار بـرده       يلـه ا  ي گمان نبرد كه ح    ياد دور كرد، تا كس    يپرندگان را از خودش ز    
 يز خداوند به او دستور داد تا آنها را صدا كند، و پرندگان با شتاب به سوياست، و ن
انگر آن  يز ب يو ن .   است يل بر كمال قدرت  حكمت اله      ين دل يگترن بزر يپس ا . او آمدند 
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 او و كمال عدل و يي فرانرواياست كه كمال قدرت خداوند حكمت و عظمت و گستردگ
  . شودي بندگان آشكار ميز برايفضل او در رستاخ

  :261- 262 يه يآ
لَةٍ كُلِّ فِي سنَابِلَ سبع أَنبتَت حبةٍ لِكَمثَ اللّهِ سبِيلِ فِي أَموالَهم ينفِقُونَ الَّذِينَ مثَلُ نبس 
شان را در ي كه مالهاي، مثال كسان علِيم واسِع واللّه يشَاء لِمن يضَاعِف واللّه حبةٍ مئَةُ

اند و در هـر خوشـه       ي رو يست كه هفت خوشه م    ي كنند مثل دانه ا    يراه خدا صرف م   
د و  يـ  نما ين برابـر مـ    ي هركس كه بخواهـد آن را چنـد        يصد دانه است و خداوند برا     

  .شگر داناستيخداوند گشا
 أَجرُهم لَّهم أَذًى والَ منا أَنفَقُواُ ما يتْبِعونَ الَ ثُم اللّهِ سبِيلِ فِي أَموالَهم ينفِقُونَ  الَّذِينَ

عِند هِمبالَ رو فخَو هِملَي الَ عو مزَ هحشان را در راه خـدا  يـ  كـه مالها ي، كـسان  نُونَي
 رسـانند، پاداشـشان   ي گذارند، و آزار نمـ     ي كنند سپس به دنبال آن منت نم       يانفاق م 

  . گردندين مي بر آنهاست و نه اندوهگينزد پروردگارشان است، و نه ترس
 شان را در راهي بندگان ، تا مالهايخدا برا است از جانب يق بزرگيك و تشوين تحريا

ن شـامل   يـ و ا . دن به خداسـت   ينكه صرف كردن اموال، راه رس     يند، و ا  ياو صرف نما  
 جهـاد، مجهـز كـردن       ي بـرا  يد، و كسب آمـادگ    يشرفت علوم مف  ي پ يصرف اموال برا  

و . دانـد ين مفي مـسلم ي اسـت كـه بـرا   يه ايري خين، و تمام پروژه و طرح ها  يمجاهد
 شـود؛   يه خدا هر دو كار انجـام مـ        ان در را  ينوايازمندان و فقرا و ب    يانفاق كردن بر ن   

ر و  يـ  گردد و هم باعـث انجـام امـر خ          يها م يازمندي هم باعث رفع ن    ين انفاق يرا چن يز
  . ر و طاعت پروردگاري گردد و هم باعث انجام امر خيطاعت م

« : ن فرمـود  يبنـابرا . شتر از آن اسـت    يـ ا ب ينگونه نفقات هفتصد برابر و      يپس پاداش ا  
اللّهو ضَاعِفي شَاء نلِماسـت كـه در قلـب     يمان و اخـالص كـامل     ين برحسب ا  يو ا » ي 

 ي از راههـا يرا انفاق در بعضيد انفاق او قرار دارد، ز  يانفاق كننده و در ثمرات و فوا      
  . دارند، و پاداش از نوع عمل خواهد بودي را در پير منافع و مصالح گوناگونيخ

.  كنـد يان مـ يـ فـاق كـرده انـد، ب    كه در راه خدا اني كسان يگر را برا  ي د يسپس پاداش 
و آنها  .  شده است  يط آن انجام گرفته و موانع آن منتف       ي كه همراه با تمام شرا     يانفاق

 را بـا    ي و كـس    شـمارند  ي نهند و نعمت ها را بر نمـ        ي منت نم  يپس از انفاق ، بر كس     
سـاس نفقـه و     برا» ربهِـم  عِنـد  أَجرُهم لَّهم« ن گروه   يا.  دهند يزبان و كردار آزار نم    

 رساند، و براساس ي كه مي دهند، و براساس سود و منفعتي كه انجام مييبخشش ها
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فضل خدا كه ما فوق نفقات و فضل آنان است، پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ 
لَيهِم خَوف والَ« است ،  الَ عو مزَنُونَ هحخورنـد و  يو آنان بـر گذشـته غـم نمـ    »  ي  

پس به مطلـوب و مقـصود خـود دسـت     .  ندارندي  هم ترس و واهمه اندهينسبت به آ 
  . گردديها از آنان دور ميافته و مكروهات و ناگواري
  :263 يه يآ

كـو و   يحلِـيم، گفتـار ن     غَنِـي  واللّـه  أَذًى يتْبعهĤ صدقَةٍ من خَيرٌ ومغْفِرَةٌ معرُوف قَولٌ
ازِ بردبـار   ي ن يآزار باشد بهتر است، و خداوند ب       كه به دنبال آن      يگذشت از صدقه ا   

  .است
 است كـه از     ين مقام احسان انفاق   يان كرد، باالتر  ي احسان چهار مرتبه ب    يخداوند برا 

  . ت نكنديت صالح سرچشمه گرفته باشد و انفاق كننده به دنبال آن منت نگذارد، و اذين
ان در ابعاد مختلف آن است،  با زبيكوكاريكو را قرار دارد، و آن نيپس از آن سخن ن
 ي نداشته باشد از سائل عذرخواهيزي گردد، و اگر چي مسلمان ميكه باعث خوشحال

ا بـا   ي است كه با زبان      يدن  كس  يق گذشت، و بخش   ي از طر  يكوكاريو سوم ن  .  كند يم
و مراحـل دوم و سـوم از مرحلـه چهـارم بهتـر و               .  كـرده اسـت    ي بـد  يعمل با آدمـ   

نكه صدقه دهنده به دنبال صدقه ي كه عبارت است از ايچهارم يسودمندترند؛ مرحله 
 خود را مكّدر نموده و خـوب و         يكوكارين ن يت كند  و با ا     يرنده را اذ  يدادن ،صدقه گ  

  .زديبد را با هم در آم
 كـه بـا كـار بـد     يريـ  از كـار خ – باشـد   ين تر يي گرچه در سطح پا    - ر خالص يپس خ 

ر كه با كار بد مخلوط شده است برتر يخمخلوط شده باشد بهتر است، گرچه آن كار 
 دهد، اما   ي كه صدقه م   ي كس ي است برا  ين بر حذر داشتن بزرگ    يو ا . و مهم تر باشد   
  .  دارديت و آزار را در پيصدقه اش اذ

 يت مـ يـ  بدهنـد او را اذ ي صـدقه ا ي كه به كس  يهمانطور كه افراد احمق و نادان وقت      
ّه« . كنند از ي ن يشان ب ياز تمام بندگانش و از صدقه ها      » ينِغَ« ،  يو خداوند تعال  » واللَ
ش، نـسبت بـه     ي بخششها ي و فراوان  يازي ن ي رغم كمال غنا و ب     يو عل » م  يحلِ« . است

 كند، بلكه از    ي اعمالشان گرفتار نم   ي آنها را به سزا    يگناهكاران بردبار است، و فور    
 دارد، در ي مي ارزانش را بر آنانير خوي دهد و خي مي گذرد و به آنها روزيآنها م 

  . كننديت با او مبارزه ميو معص كه آنها با انجام گناه يحال
  :264- 266 يه يآ
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 والَ النَّاسِ رِئَاء مالَه ينفِقُ كَالَّذِي واألذَى بِالْمنِّ صدقَاتِكُم تُبطِلُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
لُه رِاآلخِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُ  الَّ صلْدا فَتَرَكَه وابِلٌ فَأَصابه تُرَاب علَيهِ صفْوانٍ كَمثَلِ فَمثَ

مـان  ي كـه ا  ي كـسان  ي، ا الْكَـافِرِينَ  الْقَوم يهدِي الَ واللّه كَسبواْ مما شَيءٍ علَى يقْدِرونَ
 يد، همچون كـس يل مكن صدقات خود را با منّت نهادن و آزار رساندن باط         ! ديآورده ا 

 كند و بـه خـدا و        ي در مقابل مردم انفاق م     ييكه مالش را به منظور تظاهر و خودنما       
 است كـه بـر      يپس مثَل او همچون مثَل سنگ صاف و بزرگ        . مان ندارد يروز آخرت ا  

را ) سنگ خارا ( ده ، و آن     يد بر آن بار   ي شد ياست ، و باران   ) نشسته (ي آن خاك  يرو
 يز از آنچه به دست آورده اند، سودياكاران نير.  نهاده باشديسخت و صاف بر جا

  .  كنديت نمي برند؛ و خداوند كافران را هداينم
 بِرَبوةٍ جنَّةٍ كَمثَلِ أَنفُسِهِم منْ وتَثْبِيتًا اللّهِ مرْضَاتِ ابتِغَاء أَموالَهم ينفِقُونَ الَّذِينَ ومثَلُ

لَها تفĤَتَ وابِلٌ أَصابها ،  بصِيرٌ تَعملُونَ بِما واللّه فَطَلٌّ وابِلٌ يصِبها لَّم فَإِن ضِعفَينِ أُكُ
 كه ين و باوريقي خدا و به خاطر ي طلب خشنودي كه اموال خود را برايو مثَل كسان

 قـرار دارد، و بـر آن بـاران          ي است كه در تپه ا     ي كنند، مانند مثل باغ    يدارند انفاق م  
 بـر آن  يفي بر ان نبارد باران خفيوه دهد، و اگر باران تندي ببارد، و دو برابر م يدتن

 .ناستيد بي كنيببارد، و خداوند به آنچه م

دوأَي كُمدتَكُونَ أَن أَح نَّةٌ لَهن جنَابٍ نَّخِيلٍ مأَعرِي وا مِن تَجتِهتَح اراألَنْه ا لَهمِن فِيه 
لَه الْكِبرُ وأَصابه تِالثَّمرَا كُلِّ ةٌ ويفَاء ذُرا ضُعهابفَأَص ارصفِيهِ إِع نَار تَرَقَتفَاح كَذَلِك 

لَّكُم اآلياتِ لَكُم اللّه يبينُ از  ي از شـما دوسـت دارد كـه بـاغ          يا كـس  يـ ، آ تَتَفَكَّـرُونَ  لَع 
وه يـ روان باشد، و هر گونه مر آن رودها يدرختان خرما و انگور داشته باشد و از ز   

ف و نـاتوان    ي ضـع  ي او را فراگرفته و فرزندان     يري كه پ  يش ببار آورد، و در حال     يبرا
ن ين چنـ  يـ  در آن است بر آن  بوزد و باغ بـسوزد؟ ا            ي كه آتش  يدارد ناگهان گردبار  

  .ديشياندي كند تا بيان مي شما بيات را برايخداوند آ
ان نمـود و    ي ب ي آن مثال  ي كرد، و برا   يردن نه ت ك ينهادن و اذ  از منت   سپس به شدت    

ات سه  يخداوند در آ  » واألذَى بِالْمنِّ صدقَاتِكُم تُبطِلُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« : فرمود
 ي خدا انفاق مي كه مال خود را در جهت طلب رضا ي كس ي برا يمثال زده است، مثال   

 يو مثـال .  كنـد يت نمـ يـ  را اذ ي گذارد و كس   ي م  منت يد، و به دنبال انفاق بر كس      ينما
 ي بـرا  ي رسـاند، و مثـال     ي نهد، و آزار مـ     ي كه به دنبال انفاق خود منت م       ي كس يبرا
  .اكارانير
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ن برابـر پـاداش داده      ياما گروه  اول از آنجا كه انفاقشان مقبول واقع شده است چند            
 ابتِغَـاء « :تـه اسـت   مان و اخالص كامل سرچشمه گرف     ي شوند، چون انفاق آنها از ا      يم

 كـه بـر     ي خدا و در حال    ي طلب خشنود  ي برا يعني» أَنفُسِهِم منْ وتَثْبِيتًا اللّهِ مرْضَاتِ
 كَمثَـلِ « ن كار ي كنند، پس اي و صداقت پربرجا هستند انفاق ميكوكاري و ن  يبخشندگ

 تابد  يبه آن م  د  ي قرار دارد و خورش    ي بلند ي است كه در جا    يمانند باغ » بِرَبوةٍ جنَّةٍ
و اگر باران فـراوان  .  برخوردار استي وزد و از آب فراوان  ي بر آن م   يو باد به خوب   

 ي بـاغ كـاف    ي بـارور  ين بـرا  يـ  رسد، و ا   ي به آن م   يفيو رگبار به آن نرسد باران خف      
 و يي رشد و شكوفايز است و تمام اسباب براين آن خوب و حاصلخياست، چون زم

لَها فĤَتَت«ن ينابراب. وه دادن آن موجود استيم و .  دهديوه ميدو برابر م» ضِعفَينِ أُكُ
گاه ين جاين كار خوب در برتريبنابرا. نگونه باشد همه مردم در طلب آنندي كه  ايباغ

  .قرار دارد
 خـود منـت نهـد و آزار         يـي دن دارا يد سپس به دنبـال بخـش      ي كه انفاق نما   يو اما كس  
ن باغ است ي مانند صاحب اين فرديد، چنياطل نما كند كه آن عمل را بيا كاريرساند، 

 باشـد و بـاغ را    يكـه در آن آتـش     » فَاحتَرَقَـت  نَـار  فِيـهِ «  بـر آن بـوزد،       يكه گردباد 
، يريـ ز بـر اثـر پ  يـ ف باشد، و خودش ن ي ضع ي فرزندان يبسوزاند، و صاحب باغ دارا    

ن ي مثـال را چنـ     نين ، ا  يبنابرا. ن حالت هاست  ي از بدتر  ين حالت يناتوان باشد، پس چن   
شتر روشن ي مخاطبان بي آن حالت را براياستفهام، ناگوار» أَحدكُم أَيود« : آغاز كرد

 يرا تالف شدن ناگهان   ين باشد؟ ز  ي از شما دوست دارد كه چن      يا كس ي آ يعني.  كند يم
بت يده باشـند مـص  ي آن رسـ يوه هـا يـ نكه درختان آن شـكوفا شـده و م  يباغ بعد از ا 

  . استيبزرگ
 ي فرزنـدان  يف و نـاتوان اسـت و دارا       ي كه صاحب باغ ضع    ي در حال  - ن فاجعه ي ا پس

د  مخارج فرزندان ي كنند، بلكه خود باياري توانند او را   يف است و نم   يكوچك و ضع  
 خـدا انجـام   ي را براي كه عمليپس كس. ب تفاوت دارد  يگر مصا ي با د  - را متقبل شود  

د، مانند صاحب بـاغ     ي است باطل نما   ي كه با آن مناف    يداده سپس عمل خود را با امر      
  .ديش آي او پي برايزين چي چنيازمندياست كه در اوج  ن

 دهد، ي انجام ميي را به منظور تظاهر و خودنماي است كه عمليمثال سوم؛ مثال كس
مان ندارد و به ثواب و پاداش او چشم ندوخته است، خداوند قلب او را به يو به خدا  ا

ننـده گمـان   يه كرده است كه بر آن خاك قرار دارد و بي تشبيسنگ سخت و لغزنده ا    
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 شـود، امـا     يز سبز م  ي حاصلخ ين ها ين سنگ باران ببارد مانند زم     ي برد اگر بر ا    يم
 آن  قرار دارد شسته شده و ي كه رويي بر آن سنگ ببارد، خاكهايدي باران شديوقت

  .  ماندي ميفقط سنگ صاف و سخت باق
مـان وجـود نـدارد و همچـون سـنگ           ياكار كه در آن ا    يب ر  قل ي است برا  ين مثال يو ا 

 او اساس   يپس اعمال و نفقه ها    .  گردد يو فروتن نم  .  شود ي است كه نرم نم    ييخارا
 شود، بلكـه   ي ندارد كه به آن منته     يانيرد، و پا  ي ندارد كه بر آن قرار گ      ير ساخت يو ز 

و . وجود نـدارد رفته شدن در آن   يط پذ ي كند باطل است، چون شرا     ي را كه م   يهركار
رفته شدن عمل موجود بود، اما عمـل مـورد قبـول            يدر مثال قبل، هرچند كه شرط پذ      

مثـال اول   . رفته شـدن آن وجـود دارد      ي  بر سر راه پذ     ي شود، چرا كه مانع    يواقع نم 
 شـود، چـون شـرط       ين برابـر بـه آن پـاداش داده مـ          ي مقبول است و چند    يمثال عمل 

 كه  عمل ي ثبات است در آن وجود دارد، و موانعمان و اخالص ويرفته شدن كه  ايپذ
  .  هستندي گرداند در آن منتفيرا فاسد م

ند، پس بنده ي نمايدا مي سه گانه بر تمام انجام دهندگان اعمال انطباق پيين مثالهايو ا
وتِلك األَمثَـلُ   « . ن مثالها بسنجد  ي عادالنه و با ا    يزان ها ين م يگران با ا  يد خود و د   يبا

ا نَضرِبمنيها لِلَّناسِ ولِمولَّا الع م و جز ي داريا مي مردم بين مثالها را برايو ا» عقِلُها إِ
  .  فهمنديان آن را نميدانا

  :267- 268 يه يآ
 والَ األَرضِ مـنَ  لَكُـم  أَخْرَجنَـا  ومِمـا  كَسبتُم ما طَيباتِ مِن أَنفِقُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
لَمواْ فِيهِ تُغْمِضُواْ أَن إِالَّ بĤِخِذِيهِ ولَستُم تُنفِقُونَ مِنْه الْخَبِيثَ يممواْتَ اعأَنَّ و اللّه  غَنِـي 

مِيدد، و ي كه بدست آورده ايزه اي پاكيزهاياز چ! ديمان آورده اي كه اي كساني، ا ح
د، ي ناپاك نرويزهاي به سراغ چد، ويم انفاق كنيانده ايتان رو ين برا ياز آنچه ما از زم    
 آن يد، مگر آنكه از بديري گيز ناپاك را نمي كه شما آن چيد، در حال يتا از آن ببخش   

 .از و ستوده استي نيد كه خداوند بيد، و بدانيچشم بپوش

 واسِع واللّه وفَضْالً همنْ مغْفِرَةً يعِدكُم واللّه بِالْفَحشَاء ويأْمرُكُم الْفَقْرَ يعِدكُم الشَّيطَانُ
 ي فرمـان مـ    ي دهد، و شما را به زشت      ي م يدستيطان شما را وعده فقر و ته      يعلِيم، ش 

  .شگر داناستي دهد و خداوند گشايد آمرزش و بخشش ميدهد، و خداوند به شما نو
ق يـ  كه از طريي هاييدن از داراي انفاق كردن، و بخشيخداوند متعال بندگانش را برا   

اند ي روين مي آنها از زميدن از آنچه خداوند براي آورند، و بخشيرت به دست متجا
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د و  يـ  اسـت كـه خر     يين شامل زكات طال و نقره و  همه كاالها         يد، و ا  ي نما يق م يتشو
وه ها، و صدقات فرض و يل حبوبات و ميند از قبي روين مي شوند، و از زميفروش م
  .ردي گيز در بر مينفل را ن

 يـي  انفاق كـردن بـه سـراغ دارا        يال دستور داده است كه بندگانش برا      و خداوند متع  
را اگر ي نامرغوب را در راه خدا انفاق نكنند، ز  ي ها ييزه خود بروند، و دارا    ي پاك ييها

گران طلبكار باشند و در مقـابلش جـنس نـامرغوب را در راه خـدا       ي را از د   يآنان حق 
 طلبكـار باشـند و در مقـابلش جـنس           گـران ي را از د   يرا اگر آنـان حقـ     يانفاق نكنند، ز  

.  كنندينكه چشم پوشيرند مگر اي پذيده و نمي را به آنها بدهند آن را نپسندينامرغوب
 ين است كه عـال    ي خدا داده شود، و كمال در ا       يانه است برا  يپس واجب است آنچه م    

 نامرغوب ممنـوع    يزهايو پرداخت چ  . ز در راه خدا پرداخت گردد     ين چ ين و بهتر  يتر
 ي كند، واگـر صـدقه نفلـ       ي زكات واجب را پر م     ي آن را بپرداز، جا    ي، و اگر كس   است

  . رسديباشد پاداش كامل به او نم
لَمواْ«  اعأَنَّ و اللّه غَنِي مِيداز و سـتوده اسـت، از همـه         يـ  ن يد كه خداوند ب   يو بدان » ح

از است، ي نين بده ها و از نفقه انفاق كنندگان و از طاعت و عبادت عبادت كنندگايآفر
ز بـه منظـور   يـ  آنهـا در بـردارد، ن  ين اعمال براي كه ايديو خداوند فقط به خاطر فوا  

از  يـ  ن يو او بـ   . ، آنان را بدان امر نموده اسـت       ي آنان از فضل و كرم اله      يبرخوردار
 بندگانش مـشروع نمـوده كـه        ي را برا  ي گسترده است و احكام    يياست و بخشش ها   

 را سـتود و در  ين پروردگـار يد چنيپس با.  رسانديبهشت مآنها را به دارالسالم و   
ره فـضل و عـدل و       يش از  دا   يكارها. م فرود آورد  يبرابر جبروت و عظمتش سر تعظ     

قـت و  يده اسـت، و بنـدگان حق      ي صفات ستوده و پـسند     يستند و دارا  يرون ن يحكمت ب 
  . كننديت آن را درك نميفيك

ق نمـود، و آنهـا را از        يدمند اسـت تـشو    شان سو يخداوند بندگانش را به انفاق كه برا      
ان دو دعوتگر   يان نمود كه آنها م    يسپس ب .  كرد يبخل كه به حالشان مضر است ، نه       

 ي فـرا مـ   ير و خـوب   يـ  كه خداوند رحمان است و آنهـا را بـه خ           يقرار دارند؛ دعوتگر  
 امـوال  يا و آخرت و پر كـردن جـا  ير و بخشش و پاداشِ دنيد خيخواند و به آنها نو 

دن و  يـ طان اسـت و آنهـا را بـه بخـل ورز    ي كه شـ ي دهد، و دعوتگري شده را م انفاق
 ترساند كه اگر در راه خـدا انفـاق كننـد     يد، و آنها را مي نمايق ميانفاق نكردن  تشو   

د، و از آنچـه  يـ  شوند، پس هركس دعوت خداوند رحمان را اجابـت نما          ي دست م  يته
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ده شده و به تمام     يد كه گناهانش آمرز    داده است انفاق كند، مژده با      يخدا به او روز   
طان يطان را اجابت كند، بداند كه شـ       يو هركس كه دعوت ش    .  رسد يش م يخواسته ها 

 را كه يكيز ين دو چيپس بنده از ا.  خواند تا از اهل جهنم باشنديگروه خود را فرا م
  .سته تر است انتخاب كنديش شايبرا
. شگر و داناسـت   يـ خداونـد گشا  » علِـيم  اسِعو« :  رساند يان م ينگونه به پا  يه را ا  يو آ 

 سزاوار آن اسـت كـه   ي داند چه كسي دارد، و ميع و بخشش فراوان  ي صفات رف  يعني
سته آگاه اسـت و آنهـا را   ي شايو به احوال انسانها. افت دارديپاداش مضاعف را در 

  . دهديق مير و ترك منكرات توفي خيبر انجام كارها
  :269 يه يآ

 أُولُـواْ  إِالَّ يـذَّكَّرُ  وما كَثِيرًا خَيرًا أُوتِي فَقَد الْحِكْمةَ يؤْت ومن يشَاء من مةَالْحِكْ يؤتِي
لْبابِ، حكمت را به كس  بخشد و هركس كه حكمت به او داده شود ي كه بخواهد، مياألَ

  .رندي گي به او داده شده است و جز خردمندان پند نميارير بسي كه خيبه راست
 نمود ي را به آنها ارزانينكه امواليان كرد و اي خداوند حاالت انفاق كنندگان را بيقتو

ابنـد،  ي ي بلند و واال را در م      ي كنند و مقامها   ير انفاق م  ي خ يله آن در راهها   يكه بوس 
ن كـه خداونـد بـه هـركس از     يـ ز بهتـر اسـت، و آن ا     ين ن يان نمود كه از ا    ي را ب  يمطلب

 علوم  يعنيحكمت .  دهدير داشته باشد حكمت مياو اراده خبندگانش كه بخواهد و به 
.  در گفتار و كردار    ين، و درستكار  يشه سالم و خرد مت    يد و معارف درست و اند     يمف
 يؤْت ومن« : ن فرموديبنابرا. ن آن استين بخشش ها و بزرگترين و برترين بهتريو ا

 نـور و    ي بـه سـو    ي نـادان  يكي از تـار   ين كس يچنرا  يز» كَثِيرًا خَيرًا أُوتِي فَقَد الْحِكْمةَ
رون آمده، و از حماقت و انحراف در گفتـار و كـردار بـه كارهـا و سـخنان                   يت ب يهدا

ن ي رسـاندن  بزرگتـر  يل آمـده و بـرا  ي ناير بزرگيدرست و راست راه برده، و به خ  
 جـز بـا حكمـت       يچ كـار  يو هـ  . دا كرده اسـت   ي پ ي  مردم آمادگ   ياين و دن  يده به د  يفا

 يگاهش؛ اقدام به انجام كاري در جايزي قرار دادن هر چيعنيحكمت . ابدي يان نمسام
د يـ  كـه با يي در جـا يد اقدام كرد، و دست نگاه داشتن از انجـام كـار          ي كه با  ييدر جا 

 إِالَّ« :  داننـد ين بخشش گرانبها را جـز خردمنـدان نمـ       ياما ارزش ا  . دست نگاه داشت  
لْبابِ أُولُواْ  كامل هستند، پس    يشه ها ي عقلها و اند   ي هستند كه دارا   ينو آنها كسا  » األَ

 صرف كردن   يعنين دو كار،    يد، و ا  ي نما ي شناسند و آنرا ترك م     يك را م  يآنها كار ن  
ندگان ي جويكي است كه نزديزين چي در راه خدا و صرف كردن حكمت، باالترييدارا
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ن و يه آن بـه بـاالتر   لينـد، و بوسـ    ي نما يك مـ  يله خود را به او  نزد      ين وس يبه خدا، بد  
  . رسندين كرامت ها ميبزرگتر

 يال حسد إال فِ   « : اد كرده است  ين از آن    يچن) ص(امبر  ي است كه پ   يزين همان چ  يو ا 
لَ      ياثنَ ع لطَهاالَ فَساهللا م لُ  آتاهجلَكَتِهِ فِين، ر ي ه    ـوـة فَهاهللاُ الحِكم لُ آتَـاهجرقِّ ، والح 
لِّمها النَّا ي داده ي كه خداونـد بـه او مـال   ي مرديكيز؛  يست مگر در دو چ    يحسد ن » سع 

 كـه خداونـد  بـه او حكمـت     يد، و مـرد  يـ  نما ياست و او آن را در راه حق صرف مـ          
  . آموزديده و او آنرا به مردم ميبخش

  :270 يه يآ
لَ اللّه فَإِنَّ نَّذْرٍ من نَذَرتُم أَو نَّفَقَةٍ من أَنفَقْتُم وما عيهـا  ممارٍ، و    مِـنْ  لِلظَّـالِمِينَ  وأَنـص

د خداونـد آن را     يري را كه به گردن بگ     يا نذر يد و   ي را كه در راه خدا انفاق كن       يهرمال
  .ستي نياوري ستمكاران ي داند و برايم

شگران يـ و بخشا.  دهد كه هر چـه انفـاق كننـدگان انفـاق كننـد     يخداوند متعال خبر م 
و خبـر دادن خداونـد از علـم          .  دانـد  ينـد، آن را مـ     ير نما ا نذر كنندگان نـذ    يببخشند،  

ك به اندازه ي دهد هرچند كه عمل ني پاداش آنها را ميش بدان مفهوم است كه ويخو
ك و بـد    يـ  ن يت هـا  ي شود، و خداوند ن    يع نم ي ضا ي باشد، و پاداش آن نزد و      يذره ا 

 ورزنـد و آنچـه را   ي امتناع مي داند، و ستمكاران كه از انجام واجبات اله      يآنان را م  
 نخواهند داشت كه  آنهـا  ياوراني شوند،   يخداوند بر آنان حرام كرده است مرتكب م       

  . خواهند شديد ويت كنند، و حتما گرفتار عقاب شدي و حماياريرا 
  :271 يه يآ

 عنكُم ويكَفِّرُ لُّكُم يرٌخَ فَهو الْفُقَرَاء وتُؤْتُوها تُخْفُوها وإِن هِي فَنِعِما الصدقَاتِ تُبدواْ إِن
د كـار  يـ ،اگر صدقات و بخشش ها را آشـكار كن  خَبِيرٌ تَعملُونَ بِما واللّه سيئَاتِكُم من
تـان بهتـر اسـت، و       يد برا يـ ازمندان بده يد و به ن   يي است، و اگر آن را پنهان نما       يخوب

  .د آگاه استي كني پوشاند و خداوند به آنچه ميخداوند گناهانتان را م
خداوند خبر داده است كه اگر صدقه كننده صدقه را آشكارا بدهد خوب است، و اگر                 

 در امـر صـدقه دادن    يد و به فقرا بدهد بهتر است، چون پنهان كـار          يآن را پنهان نما   
 بـر   يز دادن صدقه بـه صـورت پنهـان        يو ن .  شود يگر محسوب م  ي د ي او احسان  يبرا

 يكي دهد جزو ي مي كه صدقه را به صورت پنهاني كسد، وي نمايقوت اخالق داللت م
مـن تَـصدقَ    « :  دهد ي م يه خود جا  ير سا ي است كه خداوند آنها را ز      ياز هفت گروه  
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 بدهـد و آن را پنهـان        ي كه صـدقه ا    يكس» نهيمِي لَاتَعلَم شِمالُه ما تُنفِقُ      يبِصدقَةٍ حتَّ 
« در . د خبر نـدارد ي نماي انفاق م كه دست چپش از آنچه دست راستش    يبدارد، طور 

نكه ي بر ايبا وجود دارد مبني زياشاره ا» لُّكُم خَيرٌ فَهو الْفُقَرَاء وتُؤْتُوها تُخْفُوها وإِن
  .ر داده شود از اظهار كردن آن بهتر استي صدقه به فقيچنانچه به حالت پنهان

پنهان كردن آن داللـت     لت  يه بر فض  يه صرف شود، آ   يري خ ي صدقه در طرح   ياما وقت 
د و يد مصلحت را ديد كه باي نماين داللت ميعت چنينجا قواعد شري كند، بلكه در اينم

 آشكار كردن صدقه بهتـر باشـد، تـا          يطين شرا يطبق آن عمل كرد، و چه بسا در چن        
ر يـ  خ يش قرار دهند و بر انجـام كارهـا        ين كار، او را  الگو و اسوه خو        يگران در ا  يد

  .ق شونديتشو
ز يانگر آن است كه در صدقه ها دو چيه بين بخش از آيا» سيئَاتِكُم من عنكُم  ويكَفِّرُ«

اد شـدن پـاداش و      ي ها و ز   يكير، و آن كثرت ن    ي به دست آمدن خ    يكيد؛  ي آ يبدست م 
ا يـ ق زدوده شـدن  يـ  از طري و اخرويوي دني و بال  يمزد است، و دوم دور شدن بد      

  .هايپوشاندن بد
 »اللّها ولُونَ بِممد با خبر است، پس هركس ي دهيو خداوند از آنچه انجا م»  خَبِيرٌ تَع

  . شوديش مجازات ميطبق حكمت خدا براساس عمل خو
  :272- 274 يه يآ

سلَّي كلَي ع ماهدلَـكِنَّ هو دِي اللّههن يشَاء ما يمـرٍ  مِـنْ  تُنفِقُـواْ  وخَي  ـا  فَألنفُـسِكُممو 
لَيكُم يوف خَيرٍ مِنْ تُنفِقُواْ وما اللّهِ وجهِ ابتِغَاء إِالَّ قُونَتُنفِ ت ي، هدا تُظْلَمونَ الَ وأَنتُم إِ

د و هر آنچه    ي نما يت م يست بلكه خداوند هركس را كه بخواهد هدا       يآنها بر تو الزم ن    
 خـدا، و هـر      ي طلب رضـا   يد مگر برا  ي كن يو انفاق نم  .  خودتان است  يد برا يانفاق كن 

 شود و به شما     يد به طور كامل به شما بازگردانده م       ي كه انفاق كن   يكيز خوب و ن   يچ
  . شودي نميستم

لْفُقَرَاء  يحـسبهم  األَرضِ فِـي  ضَـرْبا  يـستَطِيعونَ  الَ اللّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  أُحصِرُواْ الَّذِينَ لِ
 مِـنْ  تُنفِقُواْ وما إِلْحافًا النَّاس يسأَلُونَ الَ بِسِيماهم متَعرِفُه التَّعفُّفِ مِنَ أَغْنِياء الْجاهِلُ

لِيم بِهِ اللّه فَإِنَّ خَيرٍ است كه در راه خدا بازمانده اند يازمنداني نين صدقات براي، ا ع 
 و مناعت طبع، نادان آنها يشتن داريبه علت خو. ن مسافرت كنندي توانند در زميو نم

 ي از مردم نميزي، با اصرار چي شناسيشان ميماي پندارد، آنها را از سيرا توانگر م
  .د خداوند به آن داناستي انفاق كنيو هرچه از خوب. خواهند
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لَهم وعالَنِيةً سِرا والنَّهارِ بِاللَّيلِ أَموالَهم ينفِقُونَ الَّذِينَ  خَوف والَ ربهِم عِند أَجرُهم فَ
لَي عالَ هِمو مزَنُون، كسان  هحكه شب و روز و پنهان و آشكار اموال خود را انفاق             يي 
ن ي بر آنهاست، و نه انـدوهگ      ي كنند پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترس        يم
  . شونديم
ق آنان بـر كـار    ي به گوش مردم و تشو     يام اله يفه شما فقط رساندن پ    يوظ! امبري پ يا
و خداوند از . ت مردم به دست خداستياز كار بد است، اما هدار و بازداشتن آنها  يخ

 خـدا و    ي طلـب رضـا    ي دهد كه آنها جـز بـرا       ين خود خبر م   ي و راست  يقيمومنان حق 
ن كار يمانشان آنها را به ايرا اي كنند، زيچشمداشت ِ پاداش او اموال خود را انفاق نم

 اسـت، و بـه صـورت        نيه مـومن  يـ  است و سـبب تزك     يز خوب ين چ ي خواند، و ا   يفرا م 
  .شان اخالص داشته باشندي شود كه در كارهايادآور مي آنهار را يضمن

 كنند آگاه است، چون خداوند يد كه به آنچه آنها انفاق مي نمايو باز خداوند تكرار م 
ع ي ضـا  ي هم باشد، نـزد و     ي هرچند به اندازه ذره ا     يكيبه آنها اعالم كرده است كه ن      

 بـه   يكـ يو اگـر ن   » مـاَ يوتِ مِن لَّدنُه أَجـراً عظِ     يضَعِفها و يسنَةَ  وإِن تَك ح  « :  شود ينم
 يد، و از جانـب خـود بـر آن پاداشـ    يـ  نما ين برابر م  ي باشد آن را چند    ياندازه ذره ا  

  . دهديبزرگ م
د كه خود را در راه خـدا و طاعـت           ي بده يازمندانيتان را به ن   يسته است صدقه ها   يشا
 كار و كسب را ندارند، و ييا توانايستند، ي كار و كسب نيپ وقف كرده اند، و در ياله

 يند گمان مي كه هر گاه فرد نادان آنها را ببيند، به گونه اي نماي ميشتن داريآنها خو
 ي نمـ يزيـ و آنها اصال از مردم چ » إِلْحافًا النَّاس يسأَلُونَ الَ« . برد كه آنان توانگراند   

پـس  .  كننـد  ينه اصرار نم  ين زم ي بخواهند، در ا   يزيخواهند و اگر مجبور شوند كه چ      
ق يـ ن طر يـ  گرفتن صـدقات هـستند، تـا از ا         ين افراد برا  يازمندان بهتر ين گروه از ن   يا
 كـه در  يريـ ر خيرشان برسـند، و در مـس  يشان برطرف گردد، و به اهداف خ     يازهاين
 دارند و    كه ي باشد بر صبر و استقامت     يگر بوده، و پاداش   ياريش گرفته اند آنها را      يپ

  . كه به خدا كرده انديتوكل
ازمندان در هر جا ير و  دادن آن به ني خين، انفاق و صدقه دادن در راههايبا وجود ا

 يكسان« : ن خداوند متعال فرموديبنابرا. ش خدا پاداش دارديكه باشد خوب است و پ
ر يرا در ز كنند، خداوند آنها يكه اموال خود را شب و روز و آشكار و پنهان انفاق م

ه او وجـود نـدارد و   ي جز سـا  يه ا ي كه سا  ي دهد، آن هم در روز     ي م يه خود جا  يسا
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 ي ها را از آنان دور مـ  ي بخشد و غم و ترس و ناگوار       يها را به آنان م    يخداوند خوب 
لَهم« . دينما  هركس برحسب اعمـالش نـزد خداونـد بـزرگ           يعني» ربهِم عِند أَجرُهم فَ

ان نمود پـاداش آنهـا نـزد پروردگارشـان          ين كه به طور خاص ب     ي ا و. ابدي يپاداش م 
د، همـان طـور كـه در      يـ  نما ي آن داللت مـ    يگاه واال ين حالت و جا   ياست، بر شرافت ا   

لُها الجبـارٍ   يب فَ يتَصدقُ بِالتَّمرَةٍ مِن كَسبٍ طَ    يإنَّ العبد لَ  « : ح آمده است  يث صح يحد قَب
همانا بنده » مِي تَكُونَ مِثلَ الجبلِ العظِي أحدكُم فُلُوةُ حتَّيرَبيم كَما ها لَأحدِكُيرَبيدِهِ فَيبِ

 كنـد، و خداونـد   ي را كه از كسب حالل به دست آورده اسـت صـدقه مـ             ييدانه خرما 
 دهد همـان طـور   يتان پرورش ميرد، و آن را براي پذيجبار آن را با دست خودش م  

 دهـد، و خداونـد صـدقه او را چنـان            يرا پرورش م   از شما كُره است خود       يكه فرد 
  . گرددي بزرگ مينكه مانند كوهي دهد تا ايپرورش م

  :275- 281 يه يآ
 ذَلِـك  الْمـس  مِـنَ  الشَّيطَانُ يتَخَبطُه الَّذِي يقُوم كَما إِالَّ يقُومونَ الَ الرِّبا يأْكُلُونَ الَّذِينَ
ما قَالُواْ بِأَنَّهإِنَّم عيا مِثْلُ الْبلَّ الرِّبأَحو اللّه عيالْب رَّمحا ون الرِّبفَم اءهعِظَـةٌ  جوـن  مم 
لَه فَانتَهى ربهِ لَـئِك عاد ومنْ اللّهِ إِلَى وأَمرُه سلَف ما فَ فَأُو ابحالنَّـارِ  أَص  ـمـا  هفِيه 

زان ي كه شيزند مگر مانند كسي خي، از قبر بر نم خورندي كه ربا مي، كسان خَالِدونَ
د و فروش صرفا يخر« : ن بدان جهت است كه گفتندي كرده است، ايوانگياو را دچار د

د و فروش را حـالل نمـوده و ربـا راحـرام     ي كه خداوند خر  ي، در حال  »مانند ربا است  
 ده و ازي از جانــب پروردگــارش بــه  او رســيكــرده اســت، پــس هــركس كــه انــدرز

 باشـد و  يد، آنچه در گذشته به دست آورده اسـت از آن او مـ        ي دست كش  يرباخوار
شان اهل آتش اند، ي باز گردد، پس ايكار او با خداست، و هر آن كس كه به رباخوار  

  .و در آن جاودانه خواهند بود
 ي، خداوند ربا را تباه م     أَثِيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يحِب الَ واللّه الصدقَاتِ ويرْبِي الْرِّبا اللّه يمحقُ

 را دوسـت  يچ ناسـپاسِ گناهكـار  ي دهد، و خداوند هـ يش ميسازد، و صدقات را افزا  
  .ندارد

 ربهِم عِند أَجرُهم لَهم الزَّكَاةَ وآتَواْ الصالَةَ وأَقَامواْ الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ
   والَ يهِمعلَ خَوف والَ
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مزَنُونَ هحسته انجام داده و نماز ي شايمان آورده  و كارهاي كه اي گمان كساني، ب ي
 يرا بر پا داشته و زكات پرداخته اند پاداششان نزد پروردگارشان است، و نه ترسـ               

   شوندين ميبر آنهاست و نه اندوهگ
 كه  ي كسان ي، ا مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن الرِّبا مِنَ بقِي ما رواْوذَ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
  .ديد اگر شما مومن هستي مانده ربا را رها كنيد و باقياز خدا بترس! ديمان آورده ايا

لَكُـم  تُبـتُم  وإِن ورسـولِهِ  اللّـهِ  مـنَ  بِحرْبٍ فَأْذَنُواْ تَفْعلُواْ لَّم فَإِن  الَ الِكُمأَمـو  رؤُوس فَ
امبرش يـ د كـه بـه جنـگ بـا خـدا و پ            يـ د بدان يـ ن نكرد ي، و اگر چن   تُظْلَمونَ والَ تَظْلِمونَ

د ي كنيتان از آن خودتان است، نه ستم ميه هايد، سرمايد، و اگر توبه كرديبرخاسته ا
  . شوديو بر شما ستم م

، و اگر تَعلَمون كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ صدقُواْتَ وأَن ميسرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عسرَةٍ ذُو كَانَ وإِن
د ي شود، و اگر ببخ ش     يش، مهلت داده م   يدن گشا يبدهكارتان تنگدست بود، تا فرا رس     

  دي دانيتان بهتر است اگر ميبرا
، و از   يظْلَمونَ الَ موه كَسبت ما نَفْسٍ كُلُّ تُوفَّى ثُم اللّهِ إِلَى فِيهِ تُرْجعونَ يوما واتَّقُواْ
د، سپس هـركس هـر   ي شوي خدا بازگردانده م يد كه در آن روز به سو      ي بترس يروز

 ي كند و بـر آنـان سـتم نمـ    يافت ميآنچه را كه كسب كرده است به صورت كامل در      
  .شود
 كه  ييهاي كه خداوند از حالت انفاق كنندگان و پاداش آنها از جانب خود، و خوب              يوقت

ان يد سخن گفت، به دنبال آن به بي نماينكه گناهانشان را دور ميدهد، و ا يبه آنان م
 دهند، پرداخـت و  يسته انجام م  ي كه معامالت ناشا   يحال ستمكاران رباخوار و كسان    
ا يـ  شوند، پـس همـانطور كـه در دن     يشان مجازات م  يخبر داد كه آنها برحسب كارها     

ن كـار ، در بـرزخ و        يـ  ا ي، بـه سـزا     ناپاك بودنـد   يوانه ها به دنبال درآمدها    يمانند د 
و .  شـده اسـت  يوانگي كه دچار ديزند مگر مانند كس ي خ يشان بر نم  يامت از قبرها  يق

 يتَخَبطُه الَّذِي يقُوم كَما إِالَّ« زند،  ي خ يستند و بر نم   ي ا يز و حشر نم   يدر روز رستاخ  
  .وانه ساخته استيته و دطان او را آشفي كه شيمگر مانند كس» الْمس مِنَ الشَّيطَانُ

 مِثْلُ الْبيع إِنَّما« :  گفتند ي آن است كه آشكارا م     ي آنها و سزا   ي رباخوار ين سزا يو ا 
 آنچه را ي شرميد و فروش صرفا مانند ربا است، پس آنها بر جسارت و بيخر» الرِّبا

اس يـ قن يـ  دانـستند بـا  ا  يخداوند حالل كرده و آنچه را كه حرام كرده بود مشابه م  
 ي رباخواريسپس خداوند عقوبت و سزا. كردنديز و مشروع قلمداد ميغلط ربا را جا
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ختـه  يد درهـم آم  يهشدار و نو  » موعِظَةٌ جاءه فَمن« : ان نمود و فرمود   يگران را ب  يو د 
 بـاز   يو از ربـاخوار   » فَـانتَهى «  رسد،   ي به و  ي هركس از جانب خدا اندرز     يعني. اند
لَه« د، يآ ل آنچه كه بر انجامش يآنچه در گذشته  بدست آورده است از قب» سلَف ما فَ

و خداوند  » اللّهِ إِلَى وأَمرُه« دا كرده و از آن توبه نموده است از آن اوست،            يجرأت پ 
 داند، پس اگر همچنان بـر توبـه اش مانـدگار باشـد، خداونـد پـاداش                  ينده او را م   يآ
و هركس پس از تذكر و هشدار خداوند، به » عاد نْوم« .  كنديع نميكوكاران را ضاين

لَـئِك« د،ي باز آيرباخوار فَأُو ابحالنَّارِ أَص ما هونَ فِيهيه اشـاره مـ  يـ ن آيـ ا»  خَالِد 
ن بـه خـاطر     يـ  در آن اسـت، و ا      يد كه ربا سبب وارد شدن به جهـنم و جـاودانگ           ينما

  . و قباحت رباستيزشت
مانش مانع جاودانه ماندن    ينكه ا يهنم خواهد بود، مگر ا    شه در ج  ي هم يو رباخوار برا  

  . در جهنم گردديو
 موانـع آن موقـوف      يط و اقتضا  ي است كه بر وجود شرا     ين حكم از جمله احكام    يو ا 

ده و نظر خود ي اثبات ايات در راستايگر آيه و دين آي توانند از ا يو خوارج نم  . است
م، و يمان داشته باشـ يتاب و سنت اواجب است كه به تمام نصوص ك   .  كنند يخوددار

ن كه هـر كـس بـه انـدازه دانـه      ي بر اي كه وارد شده اند مبن  يد به نصوص متواتر   يبا
مـان داشـته و     ي رود، ا  يرون مـ  يمان وجود داشته باشد از جهنم ب      ي در قلبش ا   يخردل

 كه از آن توبه نكند باعث داخل شدن به جهـنم  ين گناهان به شرطيم كه ايمعتقد باش 
  .ند شويم

 دهد، بـرعكس    يش م ي دهد كه درآمد رباخواران را افزا      يسپس خداوند متعال خبر م    
نكه انفاق و بخشش، مـال را     ي بر ا  ي كند مبن  ي از مردم خطور م    ياريآنچه به ذهن بس   

 و افزون شدن آن از جانـب خداونـد         يرا روز يد، ز ي افزا يد و ربا آن را م     ي نما يكم م 
ست جز بـا طاعـت خداونـد و فرمـان بـردن از               كه نزد خداوند ا    يزيمتعال است و چ   

دا كنـد،   يـ  كه بر خوردن سـود و ربـا جـرات پ           يد، پس كس  ي آ يدستور او به دست نم    
ومـن  «  .ن با تجربه م شـاهه شـده اسـت         يخداوند او را به هدفش نخواهد رساند، و ا        

 كُلَّ حِبي الَ« .  از سخن خداوند راست تر استيو سخن چه كس» لَاَ يأَصدقُ مِن اللَّهِ ق
 است كـه نعمـت خـدا و احـسان پروردگـارش را انكـار                يم كس يو كفار اث  » أَثِيمٍ كَفَّارٍ

.   گردديدنش بر گناهانش انكار مي كند و به خاطر اصرار و رزي مينموده و ناسپاس
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انگر آن است كه خداوند هركس را كه سپاسـگزار باشـد و از گناهـانش       يه ب يمفهوم آ 
  .ارد ديتوبه كند، دوست م

 الـصالِحاتِ  وعمِلُـواْ  آمنُـواْ  الَّـذِينَ  إِنَّ« : ات ربا قرار داد   يان آ يه را در م   ين آ يسپس ا 
اْ الصالَةَ وأَقَامواْ آتَوز از  يـ  پره ين سبب برا  يانگر آن است كه بزرگتر    يكه ب » الزَّكَاةَ و

مـان و   ي ا ، كامل كـردن   يل كسب و معامالت ربو    يآنچه خداوند حرام كرده است از قب      
را نمـاز،   يـ ژه برپا داشتن نماز، و پرداختن زكـات، ز        يبه و .  آن است  يعمل به مقتضا  

 بـا   يكوكـار ي دارد ، و زكـات ، احـسان و ن          ي زشت و منكر باز م     ي را از كارها   يآدم
  . است در حق مردم منافات دارديمردم است و با ربا كه ستم

 دهد تا از او بترسند، و پس        يسپس مومنان را مخاطب قرار داده و به آنها دستور م          
ش تر انجام داده انـد، رهـا كننـد، و اگـر از معاملـه                ي را كه پ   ي ربو يمانده معامله ها  

انگر ين بيو ا. امبرش برخاسته اندي دست نكشند، پس آنها به مبارزه با خدا و پ  يربو
 ورزد به ي را كه بر آن اصرار ميكسرا پروردگار يا است ، زي و قباحت رياوج زشت

  .امبرش فرا خوانده استيجنگِ با خدا و پ
لَكُـم « د،  يـ  توبـه كرد   يو اگـر از معـامالت ربـو       » تُبـتُم  وإِن« : سپس فرمود   رؤُوس فَ

الِكُموونَ الَ أَمالَ تَظْلِمونَ وتـان از آن شماسـت، و شـما بـا           يه ها ياصـل سـرما   » تُظْلَم
تان، يه هايو با كاسته شدن از سرما» ونَتُظْلَم والَ« د،ي كنيگرفتن ربا بر مردم ستم نم

 انجام يش تر معامالت ربوي شود، پس هركس از ربا توبه كند، اگر پيبر شما ستم م
و .  گـردد ي خدا بر م  ي به سو  يداده است، آنچه بدست آورده از آن اوست، و كار و          

  اقدام كند بر او واجب است كه بـه اصـل  ياگر در حال حاضر به انجام معامالت ربو 
رد همانا او مرتكـب خـوردن ربـا         يش تر از آن برگ    يد، و اگر ب   يه خود اكتفا نما   يسرما

  .شده است
 شود كـه ربـا بـدان سـبب          يان نموده و متذكر م    يه حكمت حرام بودن ربا را ب      ين آ يا

ازمندان است،  ي و چند برابر شدن ربا بر ن       ي اضاف يحرام است كه موجب گرفتن مبلغ     
  .ت نگرفت و به آنها مهلت دادآنان سخد بر ي كه بايدر حال
 كـه بـدهكار     يو اگر كـس   » ميسرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عسرَةٍ ذُو كَانَ وإِن « : ن فرمود يبنابرا

 توانست طلب را بپردازد، بر طلبكار واجب است كه او را تا            ياست تنگدست بود و نم    
نـست وام را     مهلت بدهد، و بر بدهكار واجب است كه هرگاه توا          يزمان حصول فراخ  

 از آنـرا بـه فـرد        يا قـسمت  يـ و اگـر طلبكـار تمـام وام         . ديبپردازد، آن را پرداخت نما    
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 ين شرعيرد و به موازي آسان بگيد بر ويش بهتر است، و بايمقروض صدقه داد، برا
. د ي رفتار نمايكيز كند و بدهكار و تنگدست به ني پرهيبند باشد و از معامالت ربويپا

 دهـد و  ي گردد و خداوند پاداش او را به طور كامل م     يا باز م   خد ي به سو  يكه روز 
  . كندي بر او ستم نميبه اندازه ذره ا
 إِلَى فِيهِ تُرْجعونَ يوما واتَّقُواْ« : رسانديان مين سخن به پايه را با ا  يخداوند متعال آ  

ه از قرآن است كه ين آيه آخرين آيا» نَيظْلَمو الَ وهم كَسبت ما نَفْسٍ كُلُّ تُوفَّى ثُم اللّهِ
، و مـسلمانان در آن بـر     ين احكام و اوامر و نواه     ي است بر ا   ينازل شده و مهر ختم    

 يو كـس  . د قرار گرفته اند   يق شده و بر انجام كار شر مورد تهد        ير تشو يانجام كار خ  
كار و  كوچك و بزرگ و آشي گردد و او را بر كارهاي خداوند باز ميكه بداند به سو

 بـه او سـتم      يز بداند كه خداوند به اندازه مثقـال ذره ا         يو ن .  كند يپنهانش مجازات م  
 ين كار بدون آگاهي شود، و ايمناك ميدوار شده و  عذابش بي كند، به پاداشش امينم

  . شودي حاصل نميو شناخت قبل
  :282- 283 يه يآ
لْيكْتُـب  فَاكْتُبوه مسمى أَجلٍ إِلَى نٍبِدي تَداينتُم إِذَا آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا و  ـنَكُميب  كَاتِـب 

لَّمه كَما يكْتُب أَنْ كَاتِب يأْب والَ بِالْعدلِ ع اللّه كْتُبلْي لْيملِلِ فَ هِ الَّذِي ولَي قُّ عتَّقِ الْحلْي و 
اللّه هبالَ رو خَسبي ئًا  مِنْهـهِ  الَّـذِي  كَـانَ  فَـإن  شَـيلَي ـقُّ  عا  الْحـفِيهس ضَـعِيفًا  أَو الَ أَو 

تَطِيعسمِلَّ أَن يي ولِلْ هملْي لِيه فَ لِ ودواْ بِالْعتَشْهِداسنِ ويمن شَهِيد  ـالِكُمجفَـإِن  ر  لَّـم 
لَينِ يكُونَا جلٌ ررَأَتَانِ فَرَجامن ونَ مِماءالشُّ مِنَ تَرْضَودا  تَـضِلَّ  أَن هماهـدفَتُـذَكِّرَ  إْح 

 كَبِيرًا أَو صغِيرًا تَكْتُبوه أَن تَسأَمواْ والَ دعواْ ما إِذَا الشُّهداء يأْب والَ األُخْرَى إِحداهما
لِهِ إِلَى أَج لِكُم  تِجارةً تَكُونَ أَن إِالَّ تَرْتَابواْ أَالَّ وأَدنَى لِلشَّهادةِ وأَقْوم اللّهِ عِند أَقْسطُ ذَ

لَيس بينَكُم تُدِيرُونَها حاضِرَةً لَيكُم فَ ع  نَـاحـا  أَالَّ جوهاْ  تَكْتُب وأَشْـهِدإِذَا و  تُمعـايالَ تَبو 
رĤَضي الَ كَاتِبو إِن شَهِيدلُواْ وتَفْع وقٌ فَإِنَّهفُس اتَّقُواْ بِكُماللّ وه كُملِّمعيو اللّه اللّهبِكُلِّ و 
لِيم، ا شَيءٍ د ي دادي وامينيگر تا مدت معياگر به همد! د يمان آورده اي كه اي كسانيع

د از يـ  نبايسنده ايـ چ نويسد، و هيسنده دادگرانه آن را بنويد نويد، و با  يسيآن را بنو  
 كه  يسد و كس  يد بنو ي پس با  نوشتن آن، آنگونه كه خدا به او آموخته است ابا ورزد،          

پـس اگـر    .  از آن كـم نكنـد      يزيحق بر اوست امال كند و از پروردگارش بترسد، و چ          
 يد ولي توانست امال كند، بايا نميا ناتوان بود، يه و نادان ي كه حق بر اوست سفيكس

د، و اگـر دو مـرد نبودنـد         يري امال كند، و دو گواه از مردانتان گواه بگ         ياش به دادگر  
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 از آن دو زن فرامـوش  يكيد، تا اگر  ي پسند ي كه م  يك مرد و دو زن از  گواهان       يپس  
 دادن خوانـده شـوند      ي گـواه  يو هرگاه گواهان برا   .  كند   يادآوري به او    يگريكرد د 

. دياد خسته نشويا زيو از نوشتن وام طبق موعدش خواه كم باشد . د سرباز زنندينبا
ن كه دچار ي دي دادن استوارت، و براي گواهين نزد خداوند عادالنه تر است، و برايا

ان خود  ي باشد كه در م    ي نقد ينكه تجارت يكتر است، مگر ا   ياط نزد يد به احت  يشك نشو 
و . ديسيست كه آن را ننوي نينصورت بر شما گناهيد، پس در اي كنيدست به دست م

نند، و يبان بيسنده و شاهد زيد نويد، و نبايريد گواه بگيد بايد و فروش كرديچون خر
د و خداوند به    يو از خدا بترس   . دي كرده ا  يچيد از فرمان خدا سرپ    ي كن ين كار ياگر چن 
  . داناستيزي آموزد و خداوند به هر چيشما م

 فَلْيؤَد بعضًا بعضُكُم أَمِنَ فَإِنْ مقْبوضَةٌ فَرِهانٌ كَاتِبا تَجِدواْ ولَم سفَرٍ علَى كُنتُم وإِن 
لْيتَّقِ أَمانَتَه تُمِنَاؤْ الَّذِي و اللّه هبالَ رواْ وةَ تَكْتُمادن الشَّهمـا  وهكْتُمي  فَإِنَّـه  آثِـم  ـهلْب  قَ
اللّها ولُونَ بِممتَع لِيم يد پـس گـرو  يافتي نيسنده ايد و نوي، و اگر در مسافرت بود ع 
ن قـرار داده    ي كـه امـ    يد كـس  يبان دانست،   ي را ام  يگري از شما د   يد، و اگر كس   يبستان

شده است امانتش را باز پس بدهد، و از پروردگـارش بترسـد، و شـهادت را پنهـان                    
د يـ  كنيد، و هركس كه آن را پنهان كند دلش گناهكار است، و خداوند به آنچه مـ             ينكن

  .داناست
د تـا در معـامالت خـود حقـوق         يـ  نما ي م ييه خداوند بندگانش را راهنما    ين دو آ  يدر ا 

 كـرده   يي راهنمـا  يند، و آنها را بـه آداب و قواعـد         يد حفظ نما  يوه مف يگر را به ش   يكدي
ه يـ ن دو آيـ در ا. نـد يشنهاد نمايـ  توانند باالتر و كامل تر از آن را پ      ياست كه عقَال نم   

  :مي كني از آنها اشاره مير به پاره اي نهفته است كه در زياديد زيفوا
ن كه پـول  يا ا يداشته باشد،   » سلَم«كل  ، خواه قرض ش   ي جاز بودن معامالت قرض    - 1

ن نوع يرا خداوند متعال خبر داده است كه مومنان اي پرداخت شود، زيآن پس از مدت
 را كه خداوند به عنوان عمل و كردار مومنـان         يزي دهند، و هر چ    يمعامله را انجام م   

املـه را   مان است، و خداند؛ آن پادشاه پاداش دهنده آن مع         يان ا ي كند از مقتض   يمعرف
  . آنان قرار داده استيبرا
 و اجـاره معلـوم و     يد مدت و زمـان پرداخـت بـده        ي با ي معامالت قرض  ي در تمام  - 2

  .مشخص باشد
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ن كـار   يـ ست، چون ا  ي حالل ن  ين كار ي اگر مدت بازپرداخت وام نامعلوم باشد، چن       - 3
  .دي آيمحسوب شده و خطرناك است و قمار به حساب م» غرر«معامله 

 اوقـات   ين كـار بعـض    يـ ون نوشته شـوند، و ا     يتور داده است وام و د      خداوند دس  - 4
 آن ي كه سرپرستي است كه حفظ حق واجب باشد، مانند ماليواجب است؛ و آن زمان

 يا مانند وكال و امنا كه متصديمان و اوقاف، و يتيل اموال ي است، از قبيبر عهده آدم
ط و يون بـر حـسب شـرا     ي د  مساله كتابت وام و    يگاه.  حفظ و حراست اموال هستند    

بـه هـر حـال      . ردي گ ي حالت استحباب به خود م     ياوضاع مختلف حالت وجوب و گاه     
 شـوند،   ي مدت، حفظ مـ    يله آن معامالتِ دارا   ي است كه بوس   يزين چ ينوشتن بزرگتر 

 كه يانت كساني از اشتباه و خيري جلوگيك است، پس برايان نزديرا انسان به نسيز
  .ن كار را انجام داديد اي با ترسند، حتماياز خدا  نم

ان دو طـرف معاملـه   يـ سنده دسـتور داده اسـت تـا عـدالت را در م       ي خداوند به نو   - 5
 از آنهـا    يكـ يگر به   ي د يزيا چ ي و   يشاونديد به خاطر خو   يسنده نبا يت كند، و نو   يرعا
گـر  ي ، بـر ضـد طـرف د        يكـ ي بـا    يد به خاطر دشـمن    يو نبا .  نشان دهد  يشتريل ب يتما
  .سديبنو
 يكوكـار ين كارهاست، و نين دو طرف معامله از بهتريته و سند مكتوب در ب    نوش - 6

 گردد،  و ذمه هر ينسبت به دو طرف معامله است، چرا كه باعث حفظ حقوق آن دو م
د يـ سنده با يـ  شـود، پـس نو     يدو آنگونه كه خداوند به آن دستور داده است تبرئه مـ           

ش بهره مند ي عمل خويقيداش حقچشمداشت پاداش را از خداند داشته باشد، تا از پا
  .شود

ش ي معروف باشد، چون اگر دادگر و معتبـر نبـوده و پـ             يد به دادگر  يسنده با ي نو - 7
 نخواهد داشـت، و هـدف كـه حفـظ           يده نباشد، نوشتن او اعتبار    يمردم عادل و پسند   

  . شوديحقوق است، حاصل نم
 اصطالحات معتبـر  د در نوشتن مهارت كامل داشته باشد، و كلمات و يسنده با ي نو - 8

 ين مـورد عـرف از اعتبـار بزرگـ         يـ را در هر معامله برحسب آن بكـار ببـرد، و در ا            
  .برخوردار است

 جز با   يوي و دن  يني خداوند بر بندگان است كه امور د       ينعمت ها  نوشتن از جمله     - 9
ابد، و هركس كه از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشد خداوند            ي يآن سامان م  
ن نعمت آن است كه با نوشتن ي به او عطا كرده است، پس شكر كامل ايبخشش بزرگ
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ن يبنـابرا . د و از نوشـتن امتنـاع نـورزد        يـ  بندگان را بـرآورده نما     يازهاي خود ن  يها
لَّمه كَما يكْتُب أَنْ كَاتِب يأْب والَ« : فرمود ع اللّه «.  

بر عهده دارد، پس اگر      را   ي است كه حق   يسد اعتراف كس  ي نو يسنده م ي آنچه نو  - 10
 اش  يا نـاتوان  يا الل بودن    ي يوانگيا به خاطر د   يه بودنش،   يا سف ياو به خاطر كوچك     

 ي ويد، و سرپرست او به جايد امال نماي و سرپرست او باي توانست امال كند، ولّينم
  .ردي گيقرار م

را يـ  شـود، ز   يله آن ثابت مـ    ي است كه حقوق بوس    يين راهها ي اعتراف از بزرگتر   - 11
  .سدي شود، بنويسنده آنچه بر او امال ميخداوند دستور داده است كه نو

  . خردان و امثال آنها ثابت استيوانگان، بي بر كوچكترها، ديت و سرپرستي وال- 12
 اسـت كـه     ي كـس  ي و سرپرست در تمام اعترافات متعلق به حقوقش به جـا           ي ولّ - 13

  .سرپرست اوست
ار يـ ض اختي و در آن معامله به او تفـو      ي دانست ني ام ي هركس را كه در معامله ا      - 14
 ي كه وليرا وقتين تو است، زي است و او جانشيرفتني، سخنش در آن مورد پذ  يكرد

 را كه سرپرست خـودت قـرار        يرد، كس ي گ ي دارند قرار م   ي كه كوتاه  ي كسان يبه جا 
 ياولـ ق  يـ  به طر  يار خودت را به او واگذار كرده و كار را به او سپرده ا             يداده و اخت  

 سخن او به هنگام اختالف بر سخن تو مقدم داشته           يق اول يقابل قبول است، و به طر     
  . شوديم

د از خـدا    يـ  با -  كنـد  يسنده امال م  ي كه بر نو   ي وقت -  را ادا كند   يد حق ي كه با  ي كس - 15
د حذف كند،   يود آنرا نبا  ي از ق  يديا ق يط آن   ي از شرا  يچ شرط يبترسد، و كم نكند، و ه     

 كه بر واجب است اعتراف كند، همانطور يات حقياست به تمام جزئ   بلكه بر او واجب     
  . برطرف واجب استيزين چيگر باشد چني ديكه اگر حق او بر كس

د و  فـروش حـق   يـ خواهد بودكـه در خر » نيمطّفف«ن نكند از زمره ي چنيپس اگر كس  
  . كاهندي دهند و از آن ميمردم را كامل نم

 ين عـادت هـا    ين از بزرگتـر   ين واجب است، و ا     اعتراف به حقوق آشكار و پنها      - 6 1
 يزگـار ي است كه پرهي است،  همانطور كه اعتراف نكردن به آن از امور      يزگاريپره

  . كاهدي كند و آن را مي را نقض ميو تقو
رنـد، پـس اگـر شـاهد        يد و فـروش گـواه بگ      ي شده اند تا در خر     يي بندگان راهنما  - 17

ان يش تر بين همان حكم نوشتن است، كه په وام دادن باشد، حكم آي قضيگرفتن برا
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د و فـروش در  يو اگر خر.  استيرا منظور از نوشتن، نوشتن شهادت و گواهيشد، ز 
 باشد، مناسب است كه در آن گواه گرفتـه شـود، و تـرك نوشـتن                 يقالب معامله نقد  

  .رد، و نوشتن آن دشوار استي گياد صورت ميد و فروش زي ندارد، چون خرياشكال
م، و اگـر دو     يريـ  نموده است كه دو مرد عادل را گواه بگ         ييوند ما را راهنما    خدا - 18

ك مرد يا سخت بود پس يا گواه گرفتن دو مرد عادل مشكل يمرد عادل وجود نداشت 
 ي كه مبتنيد و فروش هايل خرين همه معامالت را از قبيو ا. ميريو دو زن را گواه بگ

 بـه  ين كشاورزي زميا قطعه ايگوسفند و  ي تعدادينكه كسيت است مانند ايريبر مد 
ل يـ ا معامالت وام ها و توابـع آن از قب    يو  . ت كند يريش مد ي بدهد كه آن را برا     يگريد

و اگر گفته شود كه ثابت شده . ردي گيره را در بر ميقه  و اسناد و غ  يشرطه ها و وث   
 و در ك گواه همراه با قسم قضاوت نمـوده اسـت،  ي دادن يبا گواه) ص(امبر ياست پ 

:  شوديك مرد و دو زن گواه باشند، در پاسخ گفته ميا يفه آمده كه دو مرد يه شريآ
 كـرده   ييراهنمـا گر  يكـد يه به حفظ حقـوق      ين آ ي بندگانش را در ا    ي تعال يخداوند بار 
ن با  يان داشته است، و ا    ين راهِ حفظ حقوق را ب     ي تر ين و قو  ين كامل تر  ياست، بنابرا 
. ستيـ  و مخالف ن   ي گواه و قسم قضاوت كرده است مناف       كيبا  ) ص(امبر  يآنچه كه پ  

گران بطـور كامـل     يزگار باشد و از حقوق د     يد پره يپس در مورد حفظ حقوق، بنده با      
گر اخـتالف  يكـد ين دو نفر كـه بـا   يو در رابطه با حكم نمودن ب  .  بعمل آورد  يپاسدار

  .ح دهنده از اسناد و مدارك موجود نگاه كنديدارند، به امور ترج
ك مـرد   يـ  دادن   ي گـواه  ي دادن دو زن به جـا      ي، گواه يوي در رابطه با حقوق دن     - 19

ن دو يـ ت و فتوا زن همانند مـرد اسـت، و تفـاوت ا   ي مانند رواينياست، اما در امور د    
  .مورد كامال مشخص است

ن يـ ك مرد قلمـداد كـرده ، ا       ي ي دو زن را مانند گواه     ينكه خداوند گواه  ي حكمت ا  - 20
 مرد  ي مرد است  و غالبا حافظه        يف تر از حافظه     ي زن ضع  ياست كه غالبا حافظه     

  . تر استي زن قوياز حافظه 
ادآور شـد،   يـ گر او را    ي اش را فراموش كرد و گواه د       ي از گواهان گواه   يكي اگر   - 21
 أَن« :را فرمـوده اسـت  ي ندارد، ز ي رود اشكال  ين م ي از ب  يادآوري كه با    ين فراموش يا

و اگـر شـاهد فرامـوش كـرد، سـپس بـدون              » األُخْرَى إِحداهما كِّرَفَتُذَ إْحداهما تَضِلَّ
 دادن يرا گـواه يـ  نـدارد، ز ي اشكال يق اول ي، خود آنرا به خاطر آورد، به طر       يادآوري
  .ن باشديقيد براساس علم و يبا
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 شـك، پـس هرگـاه شـاهد در     ين باشد، نـه از رو  يقي علم و    يد از رو  ي با ي گواه - 22
 بدهد هرچند كه گمانش غالب      يست گواه يز ن ي او جا  ي برا  اش دچار شك شد،    يگواه

  .ن دارديقيباشد مگر به آنچه كه بر آن علم و 
 يد  امتنـاع ورزد، خـواه بـرا        يـ  دادن فراخوانده شد نبا    ي گواه ي برا ي اگر شاهد  - 23

 شهادت همچنانكه خداوند يرا اداي شهادت، زي ادايا براي خوانده شود   يتحمل گواه 
ن  يان آورده و از منافع و مـصالح آن خبـر داده اسـت بهتـر      يبه م متعال از آن سخن     

  .مصداق عمل صالح است
و » مكاتب«ست به يز نين است كه جايه نهفته اين دو آي كه در ايدي و از جمله فوا- 24
 نوشتن  ي برا يا حالت ي يآنان را زمان  ن صورت كه    يضرر رسانده شود، به ا    » شاهد«

 شده است كه    يو همچنانكه نه  . ه آنان ضرر برساند   و شهادت دادن فرا بخوانند كه ب      
و » كاتـب «ز  يضرر برسانند، ن  » شاهد«و  » كاتب«ن معامله به    يدارندگان حقوق و طرف   

ز از ين.  از آنها ضرر برساننديكيا ين معامله و ينكه به طرفي شده اند از اينه» ديشه«
 كتابـت و    بـه سـبب   » شـاهد «و  » كاتـب « شـود كـه هرگـاه        يه برداشـت مـ    يـ ن دو آ  يا

ز از ين.  گرددين كار از آنان ساقط مي متوجه آنان شود و جوب ايشهادتشان ضرر
 ي مـ ي كه خوبيكوكاران و كسان  يان رساندن به ن   ي شود كه ز   يه استنباط م  ين دو آ  يا

هـل جـزَاء    « .ستيز ن يجا بر دوش آنها كه توان آن را ندارند،          يزيكنند، و گذاشتن چ   
  لَّا اإلِحس ن ي است؟ همچن  يگريز د ي چ يكوكاري جز ن  يكوكاريا پاداش ن  يآ» نُاإلِحسنِ إِ

 جستن  ي خود را با دور    يكوكاري دهد الزم است كه ن     ي انجام م  يكي كه كار ن   يبركس
 او انجـام داده اسـت،      ي كه كار خوب را بـرا      ي به كس  ي و  عمل   يان رساندن قول  ياز ز 

  . شودي كامل نميكوكاريرا نيكامل گرداند، ز
ن عمـل از  يـ ست، چرا كه انجام ا   يز ن ي دادن جا  ي نوشتن و گواه   ي برا  مزد گرفتن  - 25

سنده و گـواه  يـ  است كه خداوند بر نوي دادن حقيرا نوشتن و گواه   يواجبات است، ز  
  .ده است، و مزد گرفتن به مثابه ضرر رساندن به دو طرف معامله استيواجب گردان

 گرانقـدر  ي هايين راهنماياه عمل به ي كه در سايديه به مصالح و فوا   ين آ ي در ا  - 26
 و  ها اخت الفيين راهنماينكه به عمل به ايد، اشاره شده است و آن اي آيبه دست م

ان ي و نـس   ي شود، و مردمان از فراموشـ      ينزاع قطع شده و حقوق و انصاف حاكم م        
لِكُم« : ن فرمود يبنابرا.  مانند يسالم م   أَالَّ وأَدنَـى  لِلـشَّهادةِ  وأَقْـوم  اللّـهِ  عِند أَقْسطُ ذَ
  . و الزم هستندي بندگان ضرورين مصالح برايو ا» تَرْتَابواْ
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ن و  يـ  حفـظ د   ي برا يله ا ي است، چون نوشتن وس    يني آموختن نوشتن از امور د     - 27
  . استيكوكاريا و سبب نيدن
از دارند، شكر كامـل     يده كه مردم به آن ن     ي بخش ي هركس كه خداوند  به او نعمت       - 28

 مردم را بر آورده يازهايله آن ني است كه آنرا به مردم بگرداند و بوسنيآن نعمت ا  
ن يدن از نوشـتن را چنـ  يسنده از امتناع ورزي  كردن نو   يرا خداوند علت  نه    يسازد، ز 

لَّمه اللَّه  « :ان كرده است  يب ا عاز ياز برادرش را برآورده كند خداوند ن  يو هركس ن  » كَم
  .دي نماياو را برطرف م

رون رفتن از   ي ب يعنيسندگان فسق است، و فسق      يان رساندن به گواهان و نو     ي ز - 29
 ي شود، و به بخـش هـا       يفسق اضافه و كم م    .  او ي نافرمان ي به سو  يطاعت خداوند 

شـما فاسـق   » فاسـقون «ا يـ » فانتم فساق« : ن نفرمودي شود، بنابرايم مي تقس يمختلف
ره طاعت خدا خارج يس هر اندازه بنده از داپ» بِكُم فُسوقٌ فَإِنَّه« : د، بلكه فرموديهست

« : ديـ  فرماي كـه مـ  يو از فرمـوده الهـ  .  گـردد يشود به همان اندازه به فسق مبتال م   
لِّمكُم اللّه واتَّقُواْ عيو اسـت  يله اي وسـ يزگاري و پرهي شود كه تقو   ياستنباط م » اللّه 

 ي اسـت كـه مـ      يوده الهـ  ه فرم ين آ يو واضح تر از ا    .  حاصل كردن علم و دانش     يبرا
مـان  ي كـه ا ي كـسان يا» جعـل لَّكُـم فُرقَانَـا   ينَ ءامنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه      يها الَّذ يĤي« : ديفرما

 بخشد كه به ي ميد به شما علميشه كني پيزگاريد، و پرهياگر از خدا بترس! ديآورده ا
  .دي دهيص ميگر تشخيكديله آن حق و باطل را از يوس
 باشـد،   يد مـ  ي متعلق به عبادات از نوع علم مف       يني كه آموختن امور د     همان طور  - 30

را يـ ز. ديـ  ايد به حـساب مـ    يز از علوم مف   ي ِ متعلق به معامالت ن     يويآموختن امور دن  
و كتـاب بـزرگ خداونـد       .  بندگان را حفـظ نمـوده اسـت        يوي و دن  ينيخداوند  امور د   

  . استيزيان كننده هر چيروشنگر و ب
  :مي كني را در بردارد كه به آنها اشاره ميديجمله فواز ين» 283 «يه يآ
قه و  يوث.  شود يگران واگذار م  ي كه به د   يقه گرفتن در مقابل حقوق    يت وث ي مشروع - 1

ا بـا  يـ كوكار معامله كند و ي باشند، خواه با فرد نيدن حق بنده م   يضمانت ضامن رس  
قه ها باعث حفظ ين وثيرابناب. ا خائن يفرد فاسق، و خواه طرف معامله امانتدار باشد 

  . گردنديحقوق و قطع اختالفات م
ست كه اگر ي نين بدان معنيقه و گِرو كامل آن است كه در دسترس باشد، اما اي وث- 2

« بـه  » رهـن  «د كردن   يست، بلكه مق  يرهن قابل تصرف و در دسترس نباشد درست ن        
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قه و گرو   يباشد و وث   ي گرو در دسترس م    يد كه گاه  ي نما ين داللت م  يبر ا » مقبوضَةُ
  .قه ناقص خواهد بودي در دسترس نخواهد بود، و آن زمان وثي گردد، و گاهيكامل م

 گرودهنده و يعنيد كه هرگاه راهن و مرتهن، ي آيبر م » فَرِهنُ مقبوضَةُ «  از مفاد    - 3
دا كردند، قول ي شود اختالف پي كه رهن گرفته ميرنده در رابطه با مقدار مبلغيگرو گ

 يقه ايرنده كه صاحب حق است، اعتبار دارد، چون خداوند رهن و گرو را وث          يهن گ ر
 يرفته نمينه پذين زميرنده در اي حفظ حق او قرار داده است، و اگر سخن رهن گيبرا

  . وجود نداردي آمد چرا كه نوشتن و گواهيقه به حساب نميشد، وث
 فَـإِنْ « : خداوند فرمـوده اسـت  را يز است، زيقه و گواه جا   ي معامله بدون گرفتن وث    - 4

لْيؤَد بعضًا بعضُكُم أَمِنَ زگار بود و   يد پره ين حالت با  ياما در ا  » أَمانَتَه اؤْتُمِنَ الَّذِي فَ
را صاحب حق در معـرض خطـر قـرار دارد و احتمـاال حقـش را از           يد، ز ياز خدا ترس  

ردن اوسـت دسـتور   كه حق بر گـ     ين حالت به كس   ين خداوند در ا   يدست بدهد، بنابرا  
  .داده است تا از خدا بترسد، و امانت خود را باز پس بدهد

كرده  يكي و ني كه با  او خوبين شمارد به راستي هركس كه معامله كننده او را ام- 5
 كه حق بـر گـردن اوسـت         ي شده است، پس كس    ي او راض  ي و امانتدار  ينداريو به د  

د آنرا بپردازد، و    يه حق خدا است و با     ن ك ي ا يكيد از دو جهت امانت را پس بدهد؛         يبا
د حق را به صاحبش كه به او اعتماد كـرده  ينكه باياز فرمان خدا اطاعت كند ،و دوم ا    
  .است، به طور كامل باز پس بدهد

را ي شود، زي را كتمان كند گناهكار مي كه گواهي حرام است ، و كسي كتمام گواه- 6
ع يوغ است، و كتمـان شـهادت باعـث ضـا        به ناحق و در    يل گواه ي از قب  يكتمان گواه 

 كـه حـق بـر ذمـه اوسـت         يو شـاهد، و كـس     .  گردد يشدن حقوق و فساد معامالت م     
نكـه رهـن گـرفتن در    ي با ا- د كرديرهن را به سفر مق نكه  يو علت ا  .  شوند يگناهكار م 
را شاهد و   يز. از است ين است كه در سفر به رهن گرفتن ن        يز است ا  يره جا يسفر و غ  

 يعنـ يان رسـاند ،     يبه پا » ميعلِ« ه را با    يو آ . حتماال وجود نداشته باشد    ا يسندهاينو
ق آنها را به انجام     ين طر يو از ا  .  دهند داناست  يخداوند به همه آنچه بندگان انجام م      

  . دارديق و از معامالت حرام برحذر ميكو تشويمعامالت ن
  : 284 يه يآ
لَّهِ   بِهِ يحاسِبكُم تُخْفُوه أَو أَنفُسِكُم فِي ما تُبدواْ وإِن رضِاألَ فِي وما السماواتِ فِي ما لِّ

غْفِرُ اللّهن فَيشَاء لِمي ذِّبعين وشَاء مي اللّهلَى وءٍ كُلِّ عآنچه در آسمانها و  قَدِيرٌ شَي ،
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پنهـان  ا آن را را يد يد آشكار كنين است از آن خداست، و اگر آنچه را در دل دار      يزم
 آمرزد، و ي كند، پس هركس را كه بخواهد ميد خداوند شما را بر آن محاسبه ميينما

  . تواناستيزي دهد، و خداوند بر هر چيهركس را كه بخواهد عذاب م
ن ، و احاطه عملش به آنچه ير خود بر اهل آسمانها و زم ي فراگ ييخداوند از فرمانروا  

 ي دارند، خبر داده و مـ يخودشان پنهان م ي كنند، و آنچه در دلها  يبندگان آشكار م  
 كند، يشان است محاسبه مي كنند و آنچه در دلهايآنها را بر آنچه آشكار م« : ديفرما

 گردد، و ي خدا باز مي است كه به سوي آمرزد، و آن كسيو هركس را كه بخواهد م
 گردنـد   يش باز م  يبه سو  را كه    يو او كسان  » نَ غَفُورا يإِنَّه كَانَ لِألَوبِ  « .  كند يتوبه م 

 است كه بخواهد عذاب     ي دهد، و آن كس    يو هركس را كه بخواهد عذاب م      .  آمرزد يم
  . ورزدي است كه در باطن و ظاهر بر گناهانش اصرار مي دهد، و آن كسيم
 به سبب آنچه ين كه آدمي بر اين مورد وارد شده اند مبني كه در ايثيه با احادين آيا

 ياورد مواخـذه نمـ   يـ ا آن را بـر زبـان ن       ي آن را انجام ندهد، و        دارد تا  يدر دل نگه م   
 ي است كه بر دل انـسان خطـور مـ          ييزهايرا منظور از آن چ    يست، ز يشود، مخالف ن  

.  بر انجا آن كارها را نگرفته استيم قطعي نشده و تصميل به خصلت ويكند، اما تبد
 يدر وجود انسان م ثابت خوب و بد ي و حالت هاي قطعيم هاينجا منظور تصميدر ا

 كـه در وجـود      يم هـا و حـاالت     ي تـصم  يعنـ ي»  أَنفُسِكُم يما فِ « : ن فرمود يباشد، بنابرا 
» رُيءِ قَدي كُلّ شَيعلَ« و خداوند خبر داده است كه او . انسان ثابت و پا برجا هستند      

ن است كه بندگان را محاسبه كند، و ي تواناست، پس ، كمال قدرت او در ايزيبر هر چ
  . بدهد كه سزاوار آن هستندييا سزايه آنها پاداش ب
  :285- 286 يه يآ

لَيهِ أُنزِلَ بِما الرَّسولُ آمنَ  ورسلِهِ وكُتُبِهِ ومآلئِكَتِهِ بِاللّهِ آمنَ كُلٌّ والْمؤْمِنُونَ ربهِ مِن إِ
لِهِ من أَحدٍ بينَ نُفَرِّقُ الَ سقَالُواْ رنَا ومِعس نَـا وأَطَع  نَـا  غُفْرَانَـكبر  ـكلَي إِ ـصِيرُ  والْم  ،
 به يمان آورد، و مومنان همگ    يامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شد ا          يپ

ك از يــچ ين هــيبــ: مــان آوردنــد و گفتنــديامبرانش ايــخــدا و فرشــتگان و كتابهــا و پ
آمرزش ! پروردگارا. م  يم و اطاعت كرد   يديشن« : م و گفتند  ي گذار يامبرانش فرق نم  يپ

  ». توستيم، و بازگشت به سوي خواهيترا م
لَيها كَسبت ما لَها وسعها إِالَّ نَفْسا اللّه يكَلِّف الَ عا وم  تبنَـا  اكْتَـسبإِن تُؤَاخِـذْنَا  الَ ر 

لَينَا تَحمِلْ والَ ربنَا أَخْطَأْنَا أَو نَّسِينَا رًا عإِص اكَم لْتَه ملَى حلِنَا مِن الَّذِينَ ع نَا قَببالَ رو 
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لْنَا ما تُحبِهِ لَنَا طَاقَةَ الَ م فاعنَّا واغْفِرْ علَنَا و Ĥَنمحارو الَنَا أَنتورْنَا ملَى فَانصمِ عالْقَو 
 كـه  يكيكار ن كند، هر يچ كس را جز به اندازه توانش مكلف نمي، خداوند ه الْكَافِرِينَ

. ان خود كرده اسـت ي كه انجام دهد به زيانجام دهد به سود خود كرده، و هركار بد   
ن يبار سـنگ  ! پروردگارا. ريم، ما را مگ   يا به خطا رفت   يم  ياگر فراموش كرد  ! پروردگارا

آنچه ! پروردگارا . يش از ما بودند گذاشته اي كه پيبر ما مگذار آن چنان كه بر كسان
امرز، و بـر مـا      يـ م بر دوش ما مگذار و از ما درگذر، و ما را ب            يا ندار تاب و توانش ر   

  .روز گرداني، پس ما را بر قوم كافران پيرحم فرما، تو سرور ما هست
 است، يه را در شب بخواند او را كافين دو آيت است كه هركس ايروا) ص(امبر ياز پ

ن ي است كه ايم بزرگياهن به خاطر مفي داردو ايها مصون مي او را در مقابل بديعني
ما آوردن به  همه ين سوره ، مردم را به ايرا خداوند در آغاز ا يز. ه در بردارند  يدو آ 

اَمنَّا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَ« : اصولش دستور داده  است يقُولُو ءĤَبه خدا و آنچه : دييبگو» ن
امبر و يـ داده است كـه پ  ه خبر   ين آ يخداوند در ا  . ميمان آورد يبر ما نازل شده است ا     

 يامبران و همـه  كتابهـا      يـ ن اصول واال و به همه پ      ي كه همراه او هستند به ا      يمومنان
مـان  ي از آن ا   ي كننـد كـه بـه پـاره ا         ي عمل نمـ   يمان دارند، و همانند كسان    ي ا يآسمان

  .ف شدهيان تحرين اديدند؛ مانند منحرفي از آن كفر ورزيآوردند و به پاره ا
 ينكـه همـه بـه آنچـه كـه از سـو         يو ا )  ص(امبر  يـ ومنان همراه بـا پ    و نام بردن از م    

ز ين.  آنان است ي برايمان دارند، شرافت و افتخار بزرگيپروردگار نازل شده است ا
 ي خود و انجام كامل اوامر و نـواه        يدر خطاب شرع  ) ص(امبر  يانگر آن است كه پ    يب

مان آوردن يامبران در ايمه پك است، و از همه مومنان، بلكه از هي با مومنان شرياله
  .  گرفته، و از همه باالتر استيشي حقوق پيفايو ا
) ص(امبر يانگر آن است كه مومنان همه آنچه را كه پين بيا» و قاَلُوا سمِعناَ وأَطَعناَ« 

و . م شـدند  يدند و در برابـر آن تـسل  ياز كتاب و سنت آورده است بـا گـوش دل شـن     
ن كتاب و سنت بـا تـضرّع و   ي است كه آنها در انجام فرامنيه اين بخش از آ  يمفهوم ا 

 كـه در انجـام   يي هـا ينكـه خداونـد كوتـاه   ي كننـد، و ا ي طلب مياري از خداوند  يزار
آنـان  .  آمـرزد ي را كه مرتكب شده انـد مـ  ي حراميواجبات از آنان سر زده و كارها 

  .د كنني از خداوند طلب مين درخواست نافع را با تضرع و زاري ايتمام
ن يچن» قَد فَعلت« : پاسخ داد و فرمود) ص(امبرش ي آنها را بر زبان پيو خداوند دعا  
 شـود، بـه   يرفته مين پذين دعاها از آحاد مومنيپس ا . رفتمي شما را پذ   يكردم و دعا  
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 يو خداونـد آنهـا را در حالـت اشـتباه و فراموشـ      . ان نباشـد  ي در م  ي كه مانع  يشرط
ت آسان نموده  است،     ي نها ي آنان ب  يعت خود را برا   ي كند، و خداوند شر    يمواخذه نم 

 يل مشقت هـا و كارهـا  يرون است از قب  ي آنان ب  يي دشوار و آنچه از توانا     يزهايو چ 
ل كرده بود بر دوش آنهـا نگذاشـته، و          ي كه بر گذشتگان تحم    ييد و بندها  يدشوار و ق  

روز گردانده ين پت  كافرايرحم فرموده، و آنان را بر جمع    ده و بر آنان     يآنها را بخش  
  .است

 نموده ينش بر ما ارزاني به ديبنديپس خداوند را به اسماء و صفاتش و به آنچه از پا
د، و يـ  ما محقـق نما ين امور را برايم كه ايي نمايم، و از او مسئلت مي خوانياست، م 

د، و حاالت مومنـان را  ي نمايامبرش به ما وعده داده است عمليآنچه را كه بر زبان پ   
  .ح گردانداصال
عدم « و قاعده » ني عسر و حرج در همه امور دي و نفيريآسانگ« ن جا قاعده يو از ا

 ياستنباط م»  و اشتباه در عبادات و حقوق خداوند متعال يمواخذه به سبب فراموش
  .شود

ا اشتباه در مورد حقوق مردم ي ي گردد كه فراموشيه استنباط م ين آ ين از ا  يو همچن 
ان ياما چنانچه بر اثر خطا و نس      .  شود ي و فرد بر آن نكوهش نم      گناه محسوب نشده  

د چرا  يد آنرا جبران نما   يا خطا كار با   يجان و مال مردم تلف شود، فرد فراموش كار          
  .ه آن پرداخت گردديا ديد عوض يرد و باي گيقرار م» اتالف ناحق« ره يكه در دا

و درود و سـالم بـر محمـد          خدا   يپس حمد و ثنا برا    .  بقره تمام شد   ير سوره   يتفس
  ) ص (يمصطف
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  ر سوره آل عمرانيتفس

  .ه استي آ200 و يمدن
  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  : 1- 6 يه يآ
لَـه ال ، اللّه  الم  يگـر يمعبود بر حـق د  » اهللا«م جز   يم. الم  . الْقَيوم ، الف     الْحي هو إِالَّ إِ
  .دار و پابرجا استيزنده و پا. ستين

لَ نَزَّلَ عكي قِّ الْكِتَابقاً بِالْحدصا منَ لِّميهِ بيدأَنزَلَ ياةَ وراإلِنجِيلَ التَّوكتاب را بر تو و ،
  .ش از آن بوده اندي است كه پييق كننده كتابهايبه حق نازل كرد، تصد

 واللّه شَدِيد عذَاب لَهم اللّهِ Ĥياتِبِ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ الْفُرْقَانَ وأَنزَلَ لِّلنَّاسِ هدى قَبلُ مِن
ت مـردم فـرو فرسـتاد، و    ي هـدا يل را براي، و قبل از آن تورات و انج       انتِقَامٍ ذُو عزِيزٌ

 سخت  يدند آنان عذاب  يات خدا كفر ورز   ي كه به آ   ي گمان كسان  يفرقان را نازل كرد، ب    
  .رنده استيش دارند، و خداوند توانا و انتقام گيدر پ
لَيهِ يخْفَى الَ اللّه إِنَّ ع ءضِ فِي شَيالَ األَراء فِي ومدر آسمان يزيچ چي گمان هي، بالس 

  . ماندين بر خداوند پنهان نميو در زم
والَّذِي ه كُمروصامِ فِي يحاألَر فشَاء كَيالَ ي لَـه ، اوسـت كـه     الْحكِـيم  الْعزِيزُ هو إِالَّ إِ

 جـز  او     يچ معبـود بـه حقـ      ي دهد، ه  ي رحم ها هر طور كه بخواهد شكل م        شما را در  
  .م استيز و حكيست، و او عزين
خداوند متعال خبر   .  داند ي نم ي آن را جز خداوند كس     ي است كه معن   ياز حروف » الم« 
ش است يم به ذات خويو قا» وميالقَ« ات كامل است، ي حيدارا» يالح«  دهد كه او  يم

 يري و تقد  يوي و دن  ينيگران ندارد و احوال د    ي به د  يازي ن يو ماندگار  يبندگيو در پا  
 را كه مشتمل بـر      يكتاب) ص(امبرش محمد   ياو بر پ  .  بخشد يدگانش را سامان م   يآفر

كـه  » يديـهِ  بـينَ  لِّمـا  مـصدقاً « . ست فرو فرسـتاده اسـت     ي در آن ن   يحق است و شك   
ن يشي پ ي است كه كتابها   يد مطالب ي مو يعني.  كند يق م يش از خود را تصد    ي پ يكتابها

و .  است كـه آن كتابهـا را آورده انـد          يامبرانيد پ يز مو ين. آمده و با آنها مطابق است     
مِن « . ل را نازل كرده است يتورات و انج  » واإلِنجِيلَ التَّوراةَ وأَنزَلَ« ن خداوند   يهمچن
ش را با بعثت حـضرت      يسالت خو و خداوند ر  »  لِلَّناسِ يهد« ن كتاب،   يش از ا  يپ» قَبلُ

 شوند كامل يت مي ها هدايله آن از گمراهيو كتاب بزرگش كه مردم بوس) ص(محمد 
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 هـا  يله كتـابش مـردم را از نـادان   يو خداوند بوسـ  . ديان رسان يگردانده و آن را به پا     
 و راه راسـت را از  ينجات داد و حق را از باطل جدا ساخت، و سـعادت را از بـدبخت    

 يت شدند به خبر فراوانيمان آوردند و هداي كه به قرآن ايپس كسان. نمود جهنم جدا 
 كَفَـرُواْ  الَّذِينَ إِنَّ« . باشند يا و آخرت سزاوار پاداش خداوند م      يافتند، و در دن   يدست  
امبرش يـ ات خداوند كه آن را در  كتابش و بـر زبـان پ             ي كه به آ   يو كسان » اللّهِ بĤِياتِ

بـه عـذاب    » انتِقَـامٍ  ذُو عزِيـزٌ  واللّه شَدِيد عذَاب لَهم« دند،  يان نموده است كفر ورز    يب
 كه از او فرمان نبـرد انتقـام      ي دچار خواهند شد، و خداوند تواناست و از كس         يسخت

ن يـ  گرداند ا ي خداوند متعال را كامل تر م      ي و ماندگار  يندگي كه پا  يزيو چ . ردي گ يم
  .احاطه كرده است را ي هستيعلم و دانش او تماماست كه 

 » خْفَىهِ يلَي ع ءضِ فِي شَيالَ األَراء فِي وميو حتن ي در آسمان و زميزيچ چيه» الس 
  . مانديده نميآنچه در شكم زنان باردار است بر او پوش

 يكـه شـما را در شـكم هـا         » يـشَاء  كَيـف  األَرحـامِ  فِـي  يصوركُم الَّذِي« پس اوست   
 بخشد و   يا ناقص شكل م   يا زن، كامل    ي گونه كه بخواهد، در قالب مرد        مادرانتان آن 

 بـه   يز خـود از مرحلـه ا      يـ نش و طبق حكمت شـگفت انگ      يشما در مراحل مختلف آفر    
نگونه به احوال ين  كند، و ايپس هركس با بندگانش چن.  كنديگر منتقل مي ديمرحله ا

 يكه آنان را به وجود م     يمان زمان ك لحظه از آنها غافل نماند؛ از ه       يد و   يآنها نظر نما  
پس مـشخص  . كتا و تنهاستي  ندارد و يكيراند، شري مي كه آنان را ميآورد تا زمان 

  .ستي سزاوار عبادت نياست كه جز او كس
لَـه الَ«   ست، توانا و با حكمت است و ي نيجز او معبود بر حق» الْحكِيم الْعزِيزُ هو إِالَّ إِ

 متصف باشد يره است، و باالتر از آن است كه به نقصيث چيش بر خاليبا قدرت خو
 اش با يع و قانون گذاريدگانش و در تشريدن آفريو در آفر» ميالحكِ« . و مذمت شود
  .حكمت است

لَيك أَنزَلَ الَّذِي هو:7- 8 يه  يآ ع الْكِتَاب  مِنْـه  ـاتآي  ـاتكَمحـنَّ  مه أُخَـرُ  الْكِتَـابِ  أُمو 
 وابتِغَـاء  الْفِتْنَـةِ  ابتِغَـاء  مِنْه تَشَابه ما فَيتَّبِعونَ زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذِينَ فَأَما شَابِهاتمتَ

 ربنَا عِندِ منْ كُلٌّ بِهِ آمنَّا يقُولُونَ الْعِلْمِ فِي والرَّاسِخُونَ اللّه إِالَّ تَأْوِيلَه يعلَم وما تَأْوِيلِهِ
 از آن ي است كه كتاب را بر تو نازل كرد، و بخشي، او ذات األلْبابِ أُولُواْ إِالَّ يذَّكَّرُ وما

و .  آن واضح و روشن است و آنها اصل كتاب هستند          ي هستند كه معان   يات محكم يآ
 كه ي هم دارند، و اما كسانيگري ديهستند كه احتمال معان» متشابهات« از آن يبخش
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ل نادرســت آن، بــه دنبــال يــ و تاويزيــ فتنــه انگيانحــراف اســت بــراشان يــدر دلها
 ي داند، و راسـخان در علـم مـ   ي نميل آن را جز خدا كس    ي روند، و تاو   يمتشابهات م 

و جز خردمندان پند » م، همه از جانب پروردگار ماستيمان آورده ايبه آن ا  « : نديگو
  .رندي پذينم
» الْوهـاب  أَنـت  إِنَّـك  رحمـةً  لَّـدنك  مِـن  لَنَـا  وهب هديتَنَا إِذْ بعد قُلُوبنَا تُزِغْ الَ ربنَا« 

 مـا را منحـصر مگـردان، و از         ي دلها يت كرده ا  ينكه ما را هدا   يپروردگار را پس از ا    
  .يشگري گمان ت و بخشاي ببخش، بيجانب خود به  ما رحمت

گانه ينكه او ي دهد و ايش خبر ميخداوند متعال از عظمت و شكوه و كمال تصرف خو
 يريـ ت و بالغت و اعجـاز و  اصـالح مـردم نظ   ين كتاب بزرگ را كه در هدا    ياست، وا 

 يات محكم است و معاني كه شامل آينداشته و نخواهد داشت، نازل  كرده است، كتاب
 از آن متشابه بوده و يو بخش.  شودي مشتبه نميزيا چيآن واضح و روشن بوده و 

ن ي از ايكي توان   ين متشابهات نم  يدر بر دارد و با نگاه صرف به ا         را   ي مختلف يمعان
ات محكم عرضه  يات متشابه را بر آ    ين آ ينكه ا ين نمود، مگر ا   يي محتمل را تع   يدو معن 

  .مييم و از آنها مدد بجويينما
 يديـ  است، به خاطر اهداف پل     ي و انحراف و كژ    يماريشان ب ي كه در دلها   يپس كسان 

 يد باطـل و آرا    يـ  اثبات گفتارها و عقا    ي كنند و برا   ي م يرويت پ كه دارند از متشابها   
ل آن طبق مذاهب يف كتاب خدا، و تاو    ي و تحر  يزينادرست خود، و به منظور فتنه انگ      

گـران را گمـراه   ي شوند، و هم ديجه هم گمراه مي كنند، در نتيخود، به آن استدالل م    
ده ، يشان رسين به دلهايقيم و  علم راسخ هستند و علي كه دارايو اما كسان.  كننديم

 داننـد كـه تمـام قـرآن از جانـب         يو درخت عمل و معارف آنان ببار نشسته است، م         
 در آن   يخداست، و  همه آن اعم از محكم و متشابه حـق اسـت، و تنـاقض و اختالفـ                   

  .وجود ندارد
ح و روشن اسـت، متـشابه را كـه          يت صر ي نها ي محكمات ب  ي دانند معان  يپس چون م  

 شوند، بر يرت مي دارند و در آن دچار حي كه علم و معرفت  ناقصيو كسانجاهالن 
 آمنَّـا « : ندي گو ي همه محكم و روشن گشته و م       ي گردانند، پس معان   يه محكم بر م   يآ

م چون محكـم و  يمان آورديما بدان ا  » األلْبابِ أُولُواْ إِالَّ يذَّكَّرُ وما ربنَا عِندِ منْ كُلٌّ بِهِ
 هستند، ي عقل درستي كه دارايو جز كسان. به هر دو از جانب پروردگار ماستمتشا

  .ابندي يد و علوم نافع دست نمي شوند و به امور مفيمتذكر نم
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ات يـ  خردمندان است، و دنبـال كـردن آ      ين كار از نشانه ها    يانگر آن است كه ا    ين ب يا
 و اهدافـشان    شان پـوپ  يـ  است كه افكارشـان غلـط و عقلها        يمتشابه از صفات كسان   

  .نادرست است
د يشناختن سرانجام كارها است با    » ليتاو«اگر منظور از    » اللّه إِالَّ تَأْوِيلَه يعلَم وما« 

و اگـر   .  دانـد  ين مفهوم تنها خداست كه تاول را مـ        يرا با ا  يوقف كرد، ز  » اللّه إِالَّ« بر  
ن يدن بهتر است ، و ا   سخن باشد، عطف كر    ير و دانستن معن   يتفس» ليتاو«منظور از   

 دانند چگونه نصوص كتاب و سنت       ي راسخان در علم است، كه آنها م       ي برا يشيستا
  .ش قرار دهنديو محكم و متشابه را در جا

 شوند، از خداوند خواستند كه      يم م ي تقس ينجا مردم به منحرف و مهتد     يو چون در ا   
 يدلها! پروردگارا» قُلُوبنَا تُزِغْ الَ ربنَا« : پس گفتند. مان ثابت قدم بگردانديآنها را بر ا

» رحمةً لَّدنك مِن لَنَا وهب هديتَنَا إِذْ بعد«  باطل منحرف مگردان، يما را از حق بسو
 كـه بـا آن   ي، و از رحمت خود به مـا بـبخش، رحمتـ   يت نمودينكه ما را هدا  يبعد از ا  

 ياديـ  بخـشش ز   يو تـو دارا   » الْوهـاب  أَنـت  إِنَّـك « ،  ياحوال ما را سر و سامان ده      
  .يهست

و . ميريـ ش بگي را در پي كند كه در مورد متشابهات چه راهيه ما را رهنمود م ين آ يا
شان را يـ  خواهنـد كـه دلها  يان كرده است كه راسخان در علم از خداوند ميخداوند ب 

حـراف   اهـل ان   يله آن دلهـا   ي كـه بوسـ    يگـر از اسـباب    ي د ياتيو در آ  . منحرف نگرداند 
 ييان فرموده است كه انحراف آنها بـه سـبب كارهـا           ي شود خبر داده و ب     يمنحرف م 

لَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُـوبهم     « :  دهند ياست كه خود انجام م      منحـرف شـدند     يوقتـ » فَ
سـپس  » ثُـم انَـصرفُوا صـرَف الّلـه قُلُـوبهم         « .  آنـان را منحـرف كـرد       يخداوند دلها 
ّـب أَفئِـدتَهم    « . شان را برگردانـد   يـ  برتافتنـد پـس خداونـد دلها       يروبازگشتند و    لِ ونُقَ

م ي گـردان  يشان را بـر مـ     يـ و دلهـا و چشمها    » ومِنُوا بِهِ أَولَ مـرَّةِ    يوأَبصرَهم كَماَ لَم    
 يپس هرگاه بنـده از پروردگـارش رو       . اوردنديمان ن ين بار به آن ا    يآنگونه كه نخست  

 برتابد،  يرد، و حق رامشاهده كند و از آن رو        ي بگ ي به دوست  برگرداند، و دشمنش را   
ده اسـت   ي خود برگز  يند و آن را انتخاب كند ،خداوند او را به آنچه برا           يو باطل را بب   

و خداوند بر او ستم     . دي نما ي انحرافش منحرف م   ي كند و دلش را به سزا      يواگذار م 
 ي جز نفس امر كننده به بد راينكرده، بلكه او بر خودش ستم كرده است، پس او كس

  .مالمت نكند
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  :9 يه يآ
تو مردم ! الْمِيعاد، پروردگارا يخْلِف الَ اللّه إِنَّ فِيهِ ريب الَّ لِيومٍ النَّاسِ جامِع إِنَّك ربنَا

 گمـان خداونـد خـالف       ي كرد، ب  يست جمع خواه  ي در آن ن   يچ شك ي كه ه  يرا در روز  
  . كنديوعده نم

ز و سزا و جزا يان بخش سخن راسخان در علم، و آن  اعتراف به رستاخيان است پيا
 شود تا يمان به آخرت باعث ميا. افتينكه وعده خداوند حتما تحقق خواهد ياست و ا

مـان بـه زنـده      يرا ا يـ  آن آماده كند، ز    يسته انجام دهد، و خود را برا      يانسان عمل شا  
» رغبـت  «ير بنـا  يـ  اصالح دلها و ز    شدنِ پس از مرگ و اعتقاد به سزا و جزا، اساس          

 ي باشد؛ رغبت و رهبتيز از كار بد ميترس و پره» رهبت« ر و ي به كار خيعالقه مند
  . باشنديك مي ني كارهاي همه ير بنايكه ز

  :10- 11 يه يآ
 وقُود هم وأُولَـئِك ئًاشَي اللّهِ منَ أَوالَدهم والَ أَموالُهم عنْهم تُغْنِي لَن كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ

ده اند، مالها و  فرزندانشان هرگز آنان را از عذاب ي كه كفر ورزي گمان كسانيالنَّار، ب
  .نه و سوخت آتش انديخدا نجات نخواهد داد، و آنان افروز

لِهِم مِن والَّذِينَ فِرْعونَ آلِ كَدأْبِ واْ قَباتِنَا كَذَّبيĤِب ماللّ فَأَخَذَهه بِذُنُوبِهِم  اللّـهو  شَـدِيد 
ات مـا را    يش از آنها بودند، آ    ي كه پ  يالْعِقَابِ، مانند رفتار و كردار آل فرعون و كسان        

فـر   يب كردند، پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان گرفت، و خداوند سخت  ك              يتكذ
  .است

ده ، و يـ  كفـر ورز  كه به خـدا يان نمود تمام كسانياد كرد و بيامت  يخداوند از روز ق   
ــپ ــو نامي ــامبران خــدا را دروغگ ــا باي ــد حتم ــده ان ــا و  ي ــنم شــوند، و ماله د وارد جه

ا بـه سـزا و      يـ  تواند آنها را از عذاب خدا نجـات دهـد، و آنهـا در دن               يفرزندانشان نم 
ب كردند  يات خدا را تكذ   ي كه آ  يير امت ها  ي شوند كه فرعون و سا     ي گرفتار م  يعقوبت

 خـدا را سـاده      يپـس زنهـار كـه سـزا       » بِـذُنُوبِهِم  اللّـه  أَخَذَهمفَ« : بدان گرفتار شدند  
  .ب در نظرتان آسان جلوه گر خواهد شديد، چرا كه كفر و تكذيانگار

  :12- 13 يه يآ
لَّذِينَ قُل لَبونَ كَفَرُواْ لِّ شما « : الْمِهاد ، به كافران بگو وبِئْس جهنَّم إِلَى وتُحشَرُونَ ستُغْ

  » . استيگاهيد شد و بد جاي جهنم حشر خواهيد خورد و به سويواهشكست خ
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كَانَ قَد ةٌ لَكُمنِ فِي آيبِيلِ فِي تُقَاتِلُ فِئَةٌ الْتَقَتَا فِئَتَيأُخْرَى اللّهِ سم كَافِرَةٌ ونَهرَوي هِمثْلَيم 
أْينِ ريالْع اللّهو دؤَيرِهِ ين بِنَصشَاء ميفِ إِنَّ ي رَةً ذَلِكلِي لَعِبارِ لَّأُوصي، قطعا برا األَب 

 يد، و گروهـ   يـ  جنگ ي در راه خـدا مـ      ي دو گروه، گروه   يياروي بود در رو   يشما نشان 
دنـد، و خداونـد بـا    ي دي خود دو برابر مـ يگر كافر بودند، كه مومنان را با چشمها      يد
 ي اسـت بـرا  يرتـ  كنـد، همانـا در آن عب  يد مـ  ييـ  خود هركس را كـه بخواهـد تا        ياري

  .نشيصاحبان ب
ن يد در اي كافران، چرا كه آنها باي است برايدي مومنان و تهدي است براين مژده ايا

وسـت و  ين امـر بـه تحقـق پ   يا شكست بخورند، و همان طور كه خداوند خبر داد ا    يدن
  . ندارديري خورده اند كه نظيكافران چنان شكست

ت او، و بطــالن يــامبر و حقانيــ صــداقت پ ازيو آنچــه در بــدر اتفــاق افتــاد نــشانه ا
صد و يگر روبرو شدن گروه مومنان سيكديدو گروه با . وانحراف راه دشمنانش بود

 برخـوردار  ي خـوب يك  به هزار نفر، و از آمادگي نفر بودند، و گروه كافران نزد    ياند
را با خداوند مومنان . ار داشتنديز د رحد وفور در اختي را نيبودند و ساز و كار جنگ

 خدا كافران را شكست دادند، پس در        ياريد و كمك نمود و آنها به        ييش تا ي خو ياري
 بـود كـه بـه     ين جنـگ بـدر همـان حقـ        يـ و ا . نش اسـت  يـ  صـاحبان ب   ي برا ين عبرت يا

ق حق نبود ، ي از مصاديكين برد، و اگر جنگ بدر ي باطل رفت و آن را از بييارويرو
  .شد يه برعكس مي قضيطبق اسباب و علل ماد

  :14- 15 يه يآ
 والْفِضَّةِ الذَّهبِ مِنَ الْمقَنطَرَةِ والْقَنَاطِيرِ والْبنِينَ النِّساء مِنَ الشَّهواتِ حب لِلنَّاسِ زينَ

لْمĤبِ ، ا حسنُ عِنده واللّه الدنْيا الْحياةِ متَاع ذَلِك والْحرْثِ واألَنْعامِ الْمسومةِ والْخَيلِ
 يل زنان و فرزندان و ثروت هـا       ي شهوت آراسته شده است از قب      ي مردم دوست  يبرا

 ين كـاال  يـ ان و كـشتزار، ا    يـ  نـشان دار، و چهارپا     يهنگفت، از طال و نقره و اسب ها       
  .شگاه خداوند استيك در پياست؛ و سرانجام ني دنيزندگ
لِكُم من بِخَيرٍ أَؤُنَبئُكُم قُلْ لَّذِينَ ذَ  األَنْهـار  تَحتِهـا  مِـن  تَجـرِي  جنَّـات  ربهِم عِند اتَّقَوا لِ

ا شما را يآ« : بِالْعِبادِ، بگو بصِيرٌ واللّه اللّهِ منَ ورِضْوانٌ مطَهرَةٌ وأَزواج فِيها خَالِدِينَ
شه كـرده انـد، نـزد       يـ  پ يزگـار ي كـه پره   ي كـسان  ين آگـاه سـازم؟ بـرا      يـ به بهتر از ا   

ها روان اسـت، آنـان در آن جاودانـه         ير آن جو  ي است كه از ز    ييپروردگارشان باغها 
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 خداونــد را دارنــد، و خداونــد بــه بنــدگان يزه و خــشنودي پــاكيهــستند، و همــسران
  ».ناستيب

 يح مـ يا را در آخرت ترجي دهد كه دني خبر م يه از حالتِ مردم   ين دو آ  يخداوند در ا  
 يزها براين چيان كرده است، پس خبر داده كه اي با و آخرت راين دنيدهند و تفاوت ب

ذ يبا جلوه كرده و به آن چشم دوخته و بدان دل بسته اند و دل را در گرو لذايمردم ز
ن يزها عالقمند است و آنرا بزرگترين چي از ايكيهر گروه از مردم به . آن گذاشته اند

 انـدك  يي ها كـاال   ياستنن خو يشه خود قرار داده است، هرچند كه تمام ا        يهدف و  اند   
 الـدنْيا  الْحيـاةِ  متَـاع « : نكه  يخالصه مطلب ا  .  رود ين م ي از ب  يبوده و در مدت كوتاه    

اللّهو هنُ عِندسبِ حĤك نـزد   يـ ا هـستند و سـرانجام ن      يـ  اندك دن  ينها  كاال  يهمه ا » الْم
  .خداوند است

 دهنـد   ياو را انجـام مـ      ي ترسند و بنـدگ    ي م ي كه از و   يسپس خداوند خبر داد كسان    
چ ي كـه هـ    ي هـا، و نعمـاتِ جـاودان       ي رسد، و انواع خ وبـ      ي به آنان م   ي بهتر ييزهايچ

 خطـور   يچ انـسان  يده و بـه دل هـ      ي آن را نشن   يچ گوش يده و ه  ير آن را ند   ي نظ يچشم
 يزه ا ين پـاك  ي خداونـد را كـه بزرگتـر       يد، و خشنود  ينكرده است به آنان خواهد رس     

. شان كامل استيبا و اندامهاي پاك هستند، اخالقشان زيقصب و نيدارند كه از هر آس
 مستلزم ضد آن است، پس پـاك قـرار دادن آنهـا از آفـات، مـستلزم                  يزي چ يرا نف يز

 ياريـ پـس هـركس را      » بِالْعِبـادِ  بـصِيرٌ  واللّـه « . موصوف بودنشان به كماالت است    
ق ين اهل سعادت را توفيابنابر. ده شده است، برسدي آن آفريدهد تا به آنچه كه برايم
رنـد، و انجـام اعمـال    ي جاودان توشـه بـر گ  ياي دني براي فانياين دني دهد تا از ا  يم

ا به اندازه آنچـه كـه آنـان را بـر            ين دن ي گرداند، تا از ا    يسر م ي آنان م  يصالح را برا  
  .  كند، استفاده كنندي مياريعبادت و طاعت خدا 

 را انجام دهند كه شـقاوت و        ييدهد تا كارها   يق م ي را توف  ياما اهل شقاوت و بدبخت    
ا يـ  دن ي خواهد كـرد كـه بـه زنـدگ         ي آنان را مسجل تر گرداند، و كار       ي اخرو يبدبخت
ش قـرار   ي خـو  يشگيـ گـاه هم  ينـد، و آن را جا     يدا نما ينان پ ي شوند، و به آن اطم     يراض
  .دهند

  :16- 17 يه يآ
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« : ندي گوي كه ميالنَّارِ، كسان عذَاب وقِنَا ذُنُوبنَا لَنَا رْفَاغْفِ آمنَّا إِنَّنَا ربنَا يقُولُونَ الَّذِينَ
امرز و ما را از عذاب آتش دور        يم ، پس گناهان ما را ب      يمان آورده ا  يما ا ! پروردگارا

  ».بدار
د صـبر   ناننـ يبِاألَسـحار، ا   والْمـستَغْفِرِينَ  والْمنفِقِينَ والْقَانِتِينَ والصادِقِينَ الصابِرِينَ

ان و مداومان بر طاعت خداوند و انفاق كنندگان و آمرزش طلبان     يكنندگان و راستگو  
  .در سحرگاهان

مـان خودشـان بـه      يمـان هـستند، بـا ا      ي كـه اهـل علـم و ا        يراسخان در علـم و كـسان      
امرزد، و آنها را از عذاب جهـنم        ي شوند، تا گناهانشان را ب     يپروردگارشان متوسل م  

 اسـت كـه خداونـد دوسـت دارد بنـده بـا           يله ا يل صـالح وسـ    مان و عم  يا. نجات دهد 
ق دادن  يـ ش را از طر   ياستفاده از آن به پروردگارش متوسل شـود، تـا از نعمـت هـا              

  . كامل بگردانديپاداش و دور كردن عذاب بر و
متـصف  » صـبر «ف نمود؛ آنان را به  ين صفات توص  يباتريسپس خداوند آنان را به ز     

از باز داشتن نفس بر آنچه كه خداوند آن را دوسـت        كه عبارت است     يگرداند؛ صبر 
پس آنان بـر طاعـت خداونـد    .  او را طلب كنديت و خشنودين كار رضايدارد، و در ا   

رات يز بر تحمل تقـد ي كنند، و ني او صبر ميند و بر عدم ارتكاب معاص    ي نما يصبر م 
صف نمود، مت» ييراستگو«و آنان را به صفت . ندي نمايشه ميدردناك خداوند صبر پ

ش ي در پـ   ين بـرا  يم راسـت  ي درست بودن ظاهر و بـاطن، و داشـتن تـصم           يكه به معن  
  .گرفتن راه راست است

 مـداومت بـر طاعـت خـدا، همـراه بـا             يمتصف كرد، كه به معنـ     » قنوت« و آنها را به     
ف نمود، يتوص» ري خيصرف اموال در راهها«ز آنان را به ين.  و خشوع استيفروتن

و آنان را بـه     .  كنند يازمندان انفاق م  ير و به فقرا و ن     يرا در راه خ   شان  يچرا كه مالها  
ف نمود، چرا كه آنان نماز را تا وقـت سـحر           يژه در سحرگاه توص   يطلب مغفرت به و   

  .  طلبندي نموده، سپس از خدا آمرزش ميطوالن
  :18 يه يآ

شَهِد اللّه الَ أَنَّه لَـه لْمِ لُواْوأُو والْمالَئِكَةُ هو إِالَّ إِ  الْعزِيزُ هو إِالَّ إِلَـه الَ بِالْقِسطِ قĤَئِماً الْعِ
 ي ميز گواهيست، و ني جز او نيچ معبود بر حقي دهد كه هي ميالْحكِيم، خداوند گواه

چ ي دهنـد كـه هـ      ي مـ  يز گـواه  يـ م ن ي كند، و فرشتگان و اهل عل      ي م يدهد كه او دادگر   
  .م استي و حكزيست و او عزي جز او نيمعبود بر حق
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ن ي است كـه خداونـد بـزرگ و مالئكـه و اهـل علـم بـر بزرگتـر                 ين گواه ين بزرگتر يا
 دادن، تمـام    ين گـواه  ي اوست، و ا   ي خداوند و دادگر   يگانگي دهند، و آن     يموضوع م 

د ين، توحيعت و ديرا اصل و اساس شريز. ردي گي را در بر مييعت و احكام جزايشر
، ي او در صفات، و عظمت و بزرگ  يگانگيتراف به   ت و اع  يخداوند در پرستش و عبود    

  .  اوستييباي، و احسان و زي و مهربانيكيو عزت و قدرت و شكوه، و ن
 را از   يزي تواند چ  يدگان خدا نم  يك از آفر  يچ  ينكه او كمال مطلق است و ه      ياقرار به ا  

و را انجام  ايش واقعيا بتواند ستايا به آن برسد، و يا آن را احاطه كند، يابد، يآن در 
 همه عـدل و داد هـستند،        ي اله يو عبادت ها و معامالت و توابع آن، و امر و نه           . دهد

 ي در آن وجود ندارد، بلكه سرشار از حكمت و دقت است، و پاداش    يچ ستم و ظلم   يه
ـ  يقُـل أَ  « .  دهد، همه انصاف و عـدل اسـت        يكه بر اعمال صالح و اعمال بد م         ءٍ  ي شَ

چ يپـس هـ   . » خدا« :بگو»  است؟ يز گواه بزرگتر  يكدام چ « : بگو» للَّه  أَكبرُ شَهدةَ قُلِ ا   
ق و ين حقـا ين موضوع از بزرگتريست و ا ي  او ن   ين و جزا  يد خدا، و د   ي در توح  يشك

ر اسـت و  ي بـر آن آورده اسـت كـه انكارناپـذ    يلين آن است، و خداوند دال     يروشن تر 
  . آن وجود ندارديامكان سرشمار

ژه از آنان يرا خداوند به طور ويعلم و علما اشاره شده است، زلت يه به فضين آيدر ا
 دادن علما را همراه با      يگر مردم نام نبرده است،و گوا     يان آورده، و از د    يسخن به م  

ل ين دالي دادن آنها را از بزرگتري دادن خود و مالئكه ذكر كرده است، و گواه يگواه
ن يرفتن اينكه پذياو قرار داده ، و  ا ين و اثبات آخرت وسزا و جزايد  خداوند، ديتوح

در ضمن از علما به عنوان افراد       . ن واجب است  يشهادت منصفانه و صادقانه بر مكلف     
لت و ين فـض يـ شوا و مقتـدا هـستند، و ا  يـ رو، وآنهـا پ ينكه مردم پيعادل نام برده، و ا  

  .دي سنجيگريز دي توان آن را با چي است كه نميشرافت
  :19 يه يآ

 الْعِلْم جاءهم ما بعدِ مِن إِالَّ الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذِينَ اخْتَلَف وما اإلِسالَم اللّهِ عِند نَالدي إِنَّ
شگاه يـ ن در پيـ ، همانـا د  الْحِـسابِ  سـرِيع  اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ بĤِياتِ يكْفُرْ ومن بينَهم بغْيا

را داده شده اند، اختالف نكردند مگر پـس از           كه كتاب    يخداوند اسالم است، و كسان    
ان آنان وجود داشت، و هركـه بـه   ي كه مي سركشيافتن، آن هم به سبب خو    ي يآگاه

  .ات خدا كفر بورزد همانا خداوند زود شمار استيآ
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گـر  ي د ينـ ي كه جز آن د    ينيد» اإلِسالَم اللّهِ عِند الدينَ إِنَّ«  دهد يخداوند متعال خبر م   
اسـالم  » اإلِ سـلَم  « . ن اسالم اسـت   ي شود، د  يرفته نم ي جز ان پذ   ينيارد، و د  اعتبار ند 

ن كه انسان در ظاهر و بـاطن، در برابـر   يگانه، و ا  ي يم شدن در برابر خدا    ي تسل يعني
رَ يـ بتَغَ غَ يومنِ  « : م شود يامبرانش مشروع نموده است، تسل    يآنچه خداوند بر زبان پ    

ر از اسالم ي غينيو هركس د» نَي األَخِرَةِ مِنَ الخَسِرِيمِنه وهو فِقبلَ ينَاَ فَلَن ياإلسلَمٍ دِ
  .انكاران استي شود، و او در آخرت از زيرفته نميطلب كند، از او پذ

قت از خداونـد فرمـان نبـرده اسـت،          يند در حق  ير از اسالم  بزگر    ي غ ينيپس هركس د  
. ش نگرفتـه اسـت    ير پـ  امبرانش مشروع نمـوده، د    ي را كه خداوند توسط پ     يچون راه 

گر يكـد يو آنها بـا     .  دانند ين را م  يسپس خداوند متعال خبر داده است كه اهل كتاب ا         
 و  ي و تمرّد، منحرف شدند، وگرنه آنها آگـاه        ي سركش ياختالف كردند، سپس از رو    

 بود، دارا بودنـد، سـپس       يقين حق يدن به د  ي عدم اختالف و گرو    ي را كه مقتض   يدانش
 شناختند، اما حـسادت، و  يش آنها آمد، او را به خوبيپ) ص( كه حضرت محمد  يوقت

« .  كـردن از حـق بازداشـت       يرويات خدا آنان را از پ     يدن به آ  ي ، و كفر ورز    يسركش
ات خدا كفر ورزد، بداند يو هركس به آ» الْحِسابِ سرِيع اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ بĤِياتِ يكْفُرْ ومن

امت خواهد آمد و خداوند آنان      يمنتظر باشند كه ق    يعنيكه خداوند زود شمار است ،       
  .  كردند، مجازات خواهد كرديرا به سبب آنچه م

  : 20 يه يآ
لّهِ وجهِي أَسلَمت فَقُلْ حĤجوك فَإنْ لَّذِينَ وقُل اتَّبعنِ ومنِ لِ  واألُميـينَ  الْكِتَـاب  أُوتُـواْ  لِّ

تُملَم واْ فَإِنْ أَأَسلَم واْ فَقَدِ أَستَدإِن اهاْ و لَّو ا تَوفَإِنَّم كلَي الَغُ عالْب اللّهـصِيرٌ  وـادِ،   ببِالْعِب
 خـدا،   بـه   خـويش   ديـن  در  پيـروانم  و  من  : يبگو برخيزند  يداور  به تو با اگر

   اخـالص  خـدا   بـه   هم شما آيا : بگو  مشركان و  كتاب  اهل  به   ورزيديم  اخالص
 شده   رويگردان اگر و اند  يافته  هدايت  پس اند  ورزيده  اخالص اگر ؟ ايد  هورزيد

  .بيند  يم را  بندگان خدا و ،  بس و  است  تبليغ تو بر ، اند
ح نمود كه ي نزد او اسالم است، و تصريقين حقيان فرمود كه ديپس از آنكه خداوند ب

 آنها اقامه شـد، امـا آنهـا بـا آن     مجادله كردند، و حجت بر    ) ص  (امبر  ياهل كتاب با پ   
م يش را تسليد ظاهر و باطن خويامبر دستور داد كه آشكارا بگويمخالفت كردند، به پ

و به او دستور . ن هستندي كرده اند، چنيرويز كه از او پي نيخدا نموده است، و كسان
 يره كـه كتـاب  يـ  سـوادان عـرب ، و غ  يداد تا به همه مردم ، اعـم از اهـل كتـاب، و بـ             
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د پـس آن گـاه بـر راه راسـت و            يد و اسالم آور   يم شد ياگر شما تسل  : دينداشتند، بگو 
 يزيد، پس حساب شما با خداست، و چ     ي برتافت يد بود، و اگر رو    يت و حق خواه   يهدا

ام خدا را به شما رسانده و حجـت را   يست، و من پ   يام بر من ن   يجز ابالغ و رساندن پ    
  .بر شما اقامه نموده ام

  :21- 22 يه يآ
 يـأْمرُونَ  الِّـذِينَ  ويقْتُلُـونَ  حـقٍّ  بِغَيـرِ  النَّبِيـينَ  ويقْتُلُونَ اللّهِ بĤِياتِ يكْفُرُونَ الَّذِينَ إِنَّ

لِيمٍ بِعذَابٍ فَبشِّرْهم النَّاسِ مِنَ بِالْقِسطِ   ينمـ   ايمـان  خـدا   آيات  به  كه را  ي، كسان أَ
  فرمـان   عدل  يرو از  كه را  يمردم و كشند   يم  ناحق  به را  پيامبران و ، آورند

 .ده  بشارت  دردآور  يعذاب  به ، كشند  يم دهند  يم

الَّذِينَ أُولَـئِك بِطَتح مالُهما فِي أَعنْياآلخِرَةِ الدا ومم ون لَهدنيا در  نَّاصِرِينَ، اينان م 
  .ندارند  يياور  هيچ و  است  شده  تباه  آخرت و

ن حق را بر گردن مردم يامبران را كه بزرگتريده و پيات خدا كفر ورزي كه به آيكسان
ان ي دهند، و همه ادي فرمان ميت هستند و مردم را  به دادگر    يان هدا يشوايدارند و پ  

ت را در حـق آنـان       ين جنا يب نموده و بزرگتر   ين اتفاق نظر دارند، تكذ    يو عقل ها بر ا    
ا و  يـ اعمالـشان در دن   » واآلخِـرَةِ  الـدنْيا  فِـي  أَعمالُهم طَتشان حبِ ي شوند ا  يمرتكب م 

 نخواهند داشت كه يار و مددكاري دردناك هستند و يآخرت تباه شده و سزاوار عذاب
  .آنها را از عذاب خدا نجات دهد

  :23- 25 يه يآ
تُواْ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَما أُونَ نَصِيبنَ الْكِتَابِ موعداللّهِ كِتَابِ إِلَى ي كُمحلِي منَهيب لَّى ثُمتَوي 

 ، بودند  يافته  يا  بهره  كتاب از  كه  ينديد را  آنان ، آيا معرِضُونَ وهم منْهم فَرِيقٌ
  ايــشان از  يگروهــ كنــد  حكــم آنهــا  بــاره در خــدا  تاكتــاب شــدند،  دعــوت  چــون

  كردند؟   اعراض و بازگشتند
 كَـانُواْ  مـا  دِيـنِهِم  فِـي  وغَـرَّهم  معـدوداتٍ  أَيامـا  إِالَّ النَّـار  تَمسنَا لَن قَالُواْ بِأَنَّهم لِكذَ

  عـذاب  را مـا   يروز چنـد  جز  آتش : گفتند  يم  كه بود  سبب  بدان  اين يفْتَرُونَ، و 
  .داد  فريبشان خود  دين در بودند  بسته خود بر  كه  دروغ  اين و  نخواهدكرد

فإِذَا فَكَي منَاهعممٍ جوالَّ لِي بيفِيهِ ر تفِّيوـا  نَفْسٍ كُلُّ وم  تبكَـس  ـمهـونَ،   الَ وظْلَمي
 ،، آوريم گرد را  همه  كه  يوقت ، ترديد  يب روز  آن در بود خواهد  چگونه  حالشان

  .رود  يستم  يكس بر  كهآن  يب ، شود  داده  كس هر  عمل  پاداش تا
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 از كتاب داده شده اند به شگفت يبهره ا» الْكِتَابِ منَ نَصِيبا أُوتُواْ«  كه ييا از آنهاي آ
 كتاب خدا فرا خوانده شوند تا       يكه چون به سو   » اللّهِ كِتَابِ إِلَى يدعونَ« ! ؟ي افت ينم
ق يش نازل كرده است، تـصد     امبراني كه آنچه را خداوند بر پ      يانشان حكم كند كتاب   يم
 يرويـ  از آنـان از پ     يسپس گروه » معرِضُونَ وهم منْهم فَرِيقٌ يتَولَّى ثُم« د،  ي نما يم

  . گردانندي بر مي كنند، و روي ميچيكردن از حق سرپ
 كه آنها   ي آنان شده است؟ در حال     ي گردان ي باعث رو  يزيانگار سوال شده كه چه چ     

آورده بود بهتر ) ص(قت آنچه را محمد   يسزاوارتر بودند، و حق    كردناز حق    يرويبه پ 
  :ان نمودين كار آنها دو علت بي اي دانستند؟ سپس خداوند برايم

افتن، و  يـ  بـر نجـات      ي خود مبنـ   ين آنها برا  ي و دروغ  يت كردن، و گواه   ياحساس امن 
 و يآنهـا آن چنـد روز را برحـسب هـو        .  رسد ي به آنها نم   ينكه آتش جز چند روز    يا

 در دسـت    ي هست يير جهان و فرمانروا   يا تدب ين كرده بودند، گو   يهوس فاسد خود مع   
ّا من كَـانَ هـوداً أَو نَـصرَ          يلَن  « :  گفتند يرا م يآنهاست، ز  لَ ّةَ إِ نَ هرگـز بـه    » يدخُلَ الج
نهـا  يو معلـوم اسـت كـه ا       .  باشـد  يا نـصران  يـ  يهـود ي كه   ي رود مگر كس   يبهشت نم 
  .و عقل باطل اند است كه از نظر شرع ييآرزوها

ب كردند، و بر خدا افترا بـستند،  يات خدا را تكذ  ي آ ين است كه آنها وقت    يو علت دوم ا   
طان چنان  يب خوردند، و ش   يبا جلوه داد، و فر    ي آنها ز  ي كارشان را برا   يطان زشت يش

.  آنـان از حـق اسـت       ي گردان ي رو ين سزا ياند كه كارشان حق است، و ا      يبه آنها نما  
 كند يحالت آنها چگونه خواهد بود آنگاه كه خداوند آنها را جمع مامت يپس در روز ق

 دهـد، و عـدالت      ي كامل مـ   ي كه انجام داده اند آنان را سزا و جزا         يو مطابق با اعمال   
 كه انجـام داده  يرا به سبب اعمال زشت  يز! د؟ي آ ي در مورد بندگان به اجرا در م       ياله

« .  ماننـد  يم محروم م  ي عظ يو پاداش ر  ي شوند، و از خ    ي سخت گرفتار م   ياند به عذاب  
ِ لَّمِ لّلعبِ   . كنديو پروردگارت بر بندگان ستم نم» دِيوما ربّك بِظَ

  :26- 27 يه يآ
 تَـشَاء  من وتُعِزُّ تَشَاء مِمن الْملْك وتَنزِع تَشَاء من الْملْك تُؤْتِي الْملْكِ مالِك اللَّهم قُلِ

  دارنده  يتوي ، خدايا بار : ، بگو قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى إِنَّك الْخَيرُ بِيدِك تَشَاء من وتُذِلُّ
   يسـتان   يمـ   ملك  يبخواه  كه ازهر  و  يده  يم  ملك  يبخواه  كه هر  به   ملك
  يده  يم  ذلت  يبخواه  كه را كس  هر و  يده  يم  عزت  يبخواه  كه را  كس هر
  .يتواناي  يكار  هر بر تو و  توست  ستد  به نيكيها  همه
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لَ تُولِجارِ فِي اللَّيالْنَّه تُولِجو ارلِ فِي النَّهاللَّي تُخْرِجو يتِ مِنَ الْحيالْم تُخْرِجو تيمِنَ الَم 
يقُ الْحتَرْزن ورِ تَشَاء مابٍ بِغَياز و  يافزاي  يم روز  به و  يكاه  يم  شب ، از حِس 
 و  يآور  يمـ   بيـرون   مـرده  از را  زنـده   يافزاي   يم  شب  به و  يكاه  يم روز
  .يده  يم  يروز  حساب  يب  يبخواه   كه هر  به و   زنده از را  مرده

ز فرمـان  يگران نيشان به دي دهد و به تبع ا     يامبرش دستور م  يخداوند در اساس به پ    
گانـه اسـت، و او      ين  يير جهـان بـاال و پـا       يب دهد كه اعالم كند پروردگارش در تـد        يم

 مطلــق و تـصرف تــام اسـت، و  او هـركس را كــه بخواهـد بــه     ييسـزاوار فرمـانروا  
 دهد و هركس را كـه بخواهـد         يو از هركس كه بخواهد عزت م      .  رساند ي م يپادشاه
 يان امور طبق آرزوهـا و خواسـت هـا   يست كه جرين طور ن يپس ا .  گرداند يخوار م 

ر امور از آن خداست، و      يش برود، بلكه دستور و فرمان و تدب       يران پ گياهل كتاب و د   
، خـدا را    ير اله يا در تقد  ي با او مخالفت كند، و       ير هست يست كه بتواند در تدب    ي ن يكس

  .  دهدياري
 اسـت، و    يك روز به سود گروهـ     ي گرداند،   ين مردم م  يو همانطور كه او روزها را ب      

 ي چرخاند و در آن تـصرف مـ        يز م يان را ن  ، زمان و دور   يا گروه يگر به ز  ي د يروز
 ها را جز ي ها و خوبيكي همه از جانب تو است، و نير و خوبيخ» رُيدِك الخَيبِ« . كند

 نه در صفت و نه در اسم ، و نه در فعل بـه  ي آورد و اما شر و بد      ي نم يخداوند كس 
  .ردي گي مي جايره قضا و قدر الهين امر در داي شود، بلكه ايخدا نسبت داده نم

 او جز آنچه كه خود ي همه در قضا و قدر داخل است، و در پادشاهي و بديپس خوب
ن يبنابرا.  شودي و شر به او نسبت داده نمياما بد.  دهدي رخ نميزيخواسته است چ

 ير و شر به دست تو اسـت، بلكـه گفتـه مـ        يخ» ر و الشر  يدك الخ يب« :  شود يگفته نم 
 از ينكـه بعـض  يامـا ا . امبرش گفتـه انـد   يطور كه خدا و پ  همان  » رُيدِك الخَ يبِ« : شود
ال و وهم محـض اسـت،       ين خ يز به دست خداست، ا    ين شر ن  يهمچن: ن گفته اند  يمفسر

ر در دسـت اوسـت، بـا قـضا و     يچرا كه آنها گمان برده اند چنانچه گفته شود فقط خ 
 يزيـ همان چ اما جوابش   . ن گفته اند  ي چن ين رو ي مخالف است، از ا    ير اله ير فراگ يتقد

  .ميان داشتياست كه به طور مشروح ب
 »تُولِجو ارلِ فِي النَّهن را بـه  يـ ، اي آوريشب را به روز و روز را به شب در م   »  اللَّي
، ي كني و از روز كم ميي افزاي، بر شب مي دهين قرار مي اي آن و آن را به جايجا

 آورد، همان طور يد مي از مرده پدو زنده را. ن شودين كارها منافع بندگان تاميتا با ا
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د يـ اند، و مومن را از كـافر پد     ي رو يكه كشتزارها و درختان گوناگون را از بذر آن م         
 كنـد، همـانطور كـه دانـه هـا و هـسته هـا و                 يرون مـ  ي آورد و مرده را از زنده ب       يم

رون ي جان را از مرغ زنده ب      ي آورد، و تخم مرغ ب     يرون م يكشتزارها را از درختان ب    
در .  آورديرون مـ يـ گر بيكـد ي متـضاد را از   يزهاي است كه چ   يپس او ذات  .  آورد يم

خداوند در »  حِسابٍ بِغَيرِ تَشَاء من وتَرْزقُ« . م او هستندي كه همه عناصر تسليحال
ان كـرده و  يـ  رسـد، ب  ي به انسان م   ي و يله آن روز  ي را كه بوس   يگر، اسباب ي د يه ا يآ

و » حتَـسِب يثُ لَـا    يـ رزقـه مِـن ح    يجعل لَّه مخرجاَ ، و    ياللَّه  تَّقِ  يومن  « : فرموده است 
 ي مـ  ي او را روز   ييد و از جـا    ي گشا ي م ي او راه  يهركس از خدا بترسد، خداوند برا     

لَ يومن  « .  برد يدهد كه گمانش را نم     كَّل عيتَو   هسبح وو هركس كه بر خـدا      »  اللَّهِ فَه
 را مگر از خدا يپس بر بندگان الزم است كه روز. است يتوكل كند خداوند او را كاف  

 باشند كه خداوند آنرا آسان      ي اسباب ي ،در پ  ي بدست آوردن روز   يطلب نكنند، و برا   
  .ز قرار داده استيو جا

  :28 يه يآ
لِياء الْكَافِرِينَ الْمؤْمِنُونَ يتَّخِذِ الَّ نِ مِن أَووؤْمِنِينَ دن الْمملْ وفْعي ذَلِك سلَي  اللّـهِ  مِنَ فَ

  مؤمنان ، نبايد الْمصِيرُ اللّهِ وإِلَى نَفْسه اللّه ويحذِّركُم تُقَاةً مِنْهم تَتَّقُواْ أَن إِالَّ شَيءٍ فِي
 با را او كند  چنين كه هر،  پس  برگزينند  يدوست  به  مؤمنان  يجا  به را  كافران ،

  خـودش  از را شـما  خدا و باشيد   بيمناك آنها از  نكهاي مگر   نيست  يا  رابطه خدا
  .اوست  يسو  به  بازگشت  كه ترساند  يم

 ينجا خداوند مومان را بر حذر داشته است كه مومنان را رهـا نكننـد و بـه جـا    يدر ا 
گرنـد و خداونـد هـم       يكديرا مومنـان، دوسـتان      يرند، ز ي نگ يآنها، كافران را به دوست    

رد، ي بگيو هركس كافران را به دوست» فعلَ ذَلِكيومن « . ست آنان ايسرپرست و ولّ
 »سلَي .  باشديز از او مبرا مياو از خداوند مبرا است و خداوند ن» شَيءٍ فِي اللّهِ مِنَ فَ

و هـركس از شـما كـه        » تَولَّهم مِـنّكُم فَإِنَّـه مِـنهم      يومن  « : همانطور كه فرموده است   
نكـه در  يمگـر ا  » تُقَـاةً  مِنْهم تَتَّقُواْ أَن إِالَّ« . رد، او از آنهاست   ي بگ يكافران را به دوست   

ز است ي شما جاين حالت برايد، پس در اي با كافران، از جان خود ترسياظهار دشمن
د از ته دل آنـان  يد، و نبايد، و با آنها بسازيز رفتار كنيكه با آنها به طور مسالمت آم  

  .ديمكشان كند و كيرا دوست داشته باش
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 »كُمذِّرحيو اللّه هد  وترس از خداوند را بر ترس از بندگان مقدم يو از او بترس» نَفْس
 آنها را گرفتـه و همـه بـه          يشاني بندگان در دست اوست، و او پ       يرا كارها يد، ز يبدار
 را مقـدم داشـته و بـه او    ي كه ترس حقـوق الهـ  ي گردند، پس به كس ي او باز م   يسو
 را كـه آنهـا را بـه    ي دهـد، و كـافران و كـسان    يبوده باشد، پاداش فراوان مـ     دوار  يام

  .دي نماي گرفته اند، با عذاب هالكت بار مجازات ميدوست
  :29- 30 يه يآ

لَمه تُبدوه أَو صدورِكُم فِي ما تُخْفُواْ إِن قُلْ عي اللّه لَم عيا واتِ  فِي ماومـا  الـسمفِـي  و 
 و كنيـد   پنهـانش   چه ، داريد  دل در  چه هر : قَدِيرٌ، بگو  شَيءٍ كُلِّ علَى اللّهو األرضِ

 و آسـمانها  در  كـه  را  چـه  هـر  او   اسـت   آگاه  آن به  خدا ، سازيد  آشكارش  چه
  .تواناست  يهركار  بر و داند  يم  است  زمين
موي ا نَفْسٍ كُلُّ تَجِدم مِلَترٍ مِنْ عخَي حا ضَرًاممو مِلَتءٍ مِن عوس  دتَـو  ـا  أَنَّ لَـونَهيب 

نَهيبا ودا أَمعِيدب كُمذِّرحيو اللّه هنَفْس  اللّـهو ؤُوفـادِ  ركـس  هـر   كـه   ي، روز بِالْعِب  
  يا  كـه  كنـد  آرزو بينـد،،  حاضر خود برابر در را خود بد  يكارها و  نيك  يكارها
  يم  خودش از را خداوندشما  بود  بزرگ  يا  فاصله  بدش كردار و او  ميان  كاش

  .است  مهربان  بندگانش  به خدا و  ترساند
نه هاست احاطه نموده است، ي دهد كه علم او آنچه را كه در سيخداوند متعال خبر م

 هر و همان طور كه علم او. نديخواه بندگان آن را پنهان كنند و خواه آن را آشكار نما
چ كس بـر    ي باشد در بر گرفته است، پس ه       ين م ي را كه در آسمان ها و زم       يزيآن چ 

 يزيـ ز را احاطه كرده است و او بزرگ، و بر هر چيعلم او همه چ .  ماند ياو پنهان نم  
  .  تواند از خواست او سرباز زندي نميچ موجوديتواناست، و ه

ان فرمود ي مردم بيا برا اوصافش ريش و گستردگيبه دنبال آنكه خداوند عظمت خو
 يزه ايـ ش بداننـد، انگ ي باشد كه در هر حال او را مراقـب خـو     يزه ا ي آنان انگ  يتا برا 

ن است كه همـه     يان كرد، و آن ا    ي مراقب دانستن خداوند و ترس از او را ب         يگر برا يد
 ي خوب و بد خود را حاضر مـ ي گردند، و در آن وقت كارهاي او باز ميآنها به سو 

 يش فرسـتاده انـد رشـك مـ    ي خود پ  ي كه برا  يي ها ين هنگام به خوب   يدر ا نند، پس   يب
 خورنـد، و    ينند حـسرت مـ    ي ب ي آنچه كه اعمال خود را حاضر م       يبدكاران وقت . برند

  . بودي بدشان فاصله دورين آنها و كارهايدوست دارند كه ب
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 يدگن زني گردد و پس از اي پروردگارش بر مي بنده دانست كه به سوين وقتيبنابرا
ند، يد، و دسترنج و تالش خود را بب    يد پروردگارش را مالقات نما    يپر رنج و مشقت با    

 ي و عذابش ميي كه باعث رسوايي شود تا مواظب باشد، و از كارهاين امر باعث ميا
 و پاداش را به دنبال دارند، يسته كه خوشبختي شايزد، و با انجام كارهايگردد، بپره

و خداوند بـا    » حذّرِكُم اللَّه نَفسه  يو  « :ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا. دا كند ي پ يآمادگ
 و شـدت عـذابش، شـما را از          يش، و كمال دادگـر    ينشان دادن اوصاف و عظمت خو     

از .  دارد، او مهربـان اسـت      ينكه عذاب سخت  يو با وجود ا   .  دارد يفر خود برحذر م   يك
 و فساد برحذر داشـته      يكشن است كه بندگان را از سر      ي و رحمت او ا    يجمله مهربان 

ذَلِـك  « : ديـ  فرما ي كنـد، مـ    يان مـ  ي عقوبت ها را ب    ياست، آنجا كه خداوند متعال وقت     
!  بندگانمي ترساند، ايخداوند با آن بندگانش را م» عِبادِ فَاَتَّقُونِيخَوف اللَّه بِهِ عِباَده ي

  . دياز من بهراس
له آن  ي را كـه بوسـ     يي است راهها   بندگان سبب شده   ي و رحمت خدا برا    يپس مهربان 

 و رحمـت او     يو مهربـان  .  آنان آسان و همـوار گـردد       يابند، برا ي ي ها را در م    يخوب
 شـوند در  ي مـ ي زشت منتهـ ي را كه به كارهايي شود راه هاينسبت به آنها باعث م  

  .رنديش نگيپ
مـودن  ي خود را بر ما تمام كند و ما را بـر پ        يكيم كه احسان و ن    ياز خداوند خواستار  

 كشاند، مصون ي را به دوزخ مي كه آدمييمودن راههاي دهد، و از پياريم يراه مستق
  .دارد

  :31 يه يآ
رحِيم ،  غَفُور واللّه ذُنُوبكُم لَكُم ويغْفِرْ اللّه يحبِبكُم فَاتَّبِعونِي اللّه تُحِبونَ كُنتُم إِن قُلْ
  دوسـت   را شـما  نيـز  او تـا  كنيد  يپيرو  من از داريد  يم  دوست را خدا اگر : بگو

  .است  مهربان و  آمرزنده  كه ، بيامرزد را  گناهانتان و بدارد
 كه ي كه واقعا خدا را دوست دارد از كسي كسي بازشناسي است براياريه معين آيا

  . دوست داشتن خدا را دارديفقط ادعا
 از او يروي، چرا كه خداوند پاست) ص( كردن از محمد يرويپس عالمت محبت خدا، پ

 ي محبـت و خـشنود     ي به سـو   ي خواند، راه  يش فرا م  يو از آنچه كه مردم را به سو       
ق ي و پاداش خـدا جـز در پرتـو تـصد           يپس محبت و خشنود   . ش قرار داده است   يخو
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ن دو يز از آن چ هـ  يـ كتاب و سنت، و فرمان بردن از دستورات كتـاب و سـنت و پره              
  . دي آيده اند به دست نم كريع از آن نهيمصدر تشر

 دهـد، و    ين كنـد خداونـد او را دوسـت دارد، و بـه او پـاداش مـ                 يپس هركس كه چنـ    
ن سوال به ذهن يد اينجا شايدر ا.  پوشانديش را ميب هاي آمرزد، و عيگناهانش را م
ن سـوال را    يـ امبر چگونه اسـت؟ پـس خداونـد ا        ي از پ  يرويقت اتباع و پ   يبرسد كه حق  

  : دهدين جواب ميچن
  :32 يه يآ

اْ  فإِن والرَّسولَ اللّه أَطِيعواْ قُلْ لَّـو فَـإِنَّ  تَو  الَ اللّـه  حِـبو خـدا  از : الْكَـافِرِينَ ، بگـو     ي 
  دوست را  كافران او، كه  بدانند ، شدند  رويگردان اگر  پس  ببريد  فرمان  رسولش

  .ندارد
ات، و يز از منهيرمان بردن از دستور خدا و پرهبا ف: بگو» والرَّسولَ اللّه أَطِيعواْ قُلْ« 

از خـدا و    ) ده اسـت  ي خـدا و رسـولش رسـ       يه  يـ  كـه از ناح    ياخبـار (ق اخبـار    يتصد
اْ فإِن« . دي كن يرويامبرش پ يپ لَّو و . ن عمـل، كفـر اسـت      ي برتافتند ، ا   يپس اگر رو  » تَو

  .كافران را دوست ندارد» الْكَافِرِينَ يحِب الَ« خداوند 
  :33- 37 يه يآ

  نـوح  و  آدم الْعالَمِينَ، خدا  علَى عِمرَانَ وآلَ إِبرَاهِيم وآلَ ونُوحا آدم اصطَفَى اللّه إِنَّ
 .داد  يبرتر  جهانيان بر را  عمران  خاندان و  ابراهيم  خاندان و

  يبرخـ   نـسل  از  يرخب ، بودند  يعلِيم، فرزندان  سمِيع واللّه بعضٍ مِن بعضُها ذُريةً
  .داناست  و شنوا خدا و   آمده پديد ديگر

 أَنـت  إِنَّـك  مِنِّـي  فَتَقَبـلْ  محرَّرا بطْنِي فِي ما لَك نَذَرت إِنِّي رب عِمرَانَ امرَأَةُ قَالَتِ إِذْ
مِيعو  الس ،لِيمدر  چـه آن  كـه   كـردم  نذر ،  من پروردگار  يا  : گفت  عمران  زن الْع 

  مـن  از را نـذر   ايـن   باشـد  تو  خدمت در تنها و آزاد  ياينجهان كار  از  دارم  شكم
  .يداناي و شنوا تو   كه بپذير
لَما لَـيس  وضَـعت  بِمـا  أَعلَـم  واللّـه  أُنثَـى  وضَعتُها إِنِّي رب قَالَت وضَعتْها فَ الـذَّكَرُ  و 

  ، چـون  الـرَّجِيمِ  الـشَّيطَانِ  مِنَ وذُريتَها بِك أُعِيذُها وِإِنِّي مرْيم هاسميتُ وإِنِّي كَاألُنثَى
 و  دختراسـت  ، ام  زاييـده   كه  اين ،  من پروردگار  يا  : گفت ، بزاد  خويش فرزند
  نـام   رامـريم  او   نيـست  دختر  چون پسر و  است داناتر بود  زاييده  آنچه  به خدا

  .آورم   يم تو  پناه در  رجيم  شيطان از را  فرزندانش و او   نهادم
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لَها ا فَتَقَبهبولٍ رنٍ بِقَبسا حتَهأَنباتًا ونًا نَبسا حلَه لَّما زكَرِيا وكَفَّ لَيهـا  دخَلَ كُ ـا  عكَرِيز 
رَابالْمِح دجا وهقاً عِندا قَالَ رِزي مرْيلَكِ أَنَّى م ـذَاه قَالَت وإنَّ اللّـهِ  عِنـدِ  مِنْ ه  اللّـه 

 او از  ينيكـ   بـه  را دختـر   آن  پروردگـارش   ، پـس  حِـسابٍ  بِغَيـرِ  يـشَاء  من يرْزقُ
 او  يسرپرسـت   بـه  را زكريـا  و داد  پرورشـش  پـسنديده    يوجهـ   بـه  و   بپذيرفت
  يم  يخوردن او  پيش ،  رفت  يم او نزد  محراب  به زكريا   كه  وقت هر و   گماشت

 از  : گفت  يم  مريم  رسد  يم كجا از تو  يبرا اينها ،  مريم  يا  :  گفت  يم   يافت
  .دهد يم  يروز  حساب  يب بخواهد  كه را  كس هر او زيرا  ، خدا  جانب

  :40 تا 38ه يآ

� š�Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒ Ì� Ÿ2 y— …çµ −/u‘ ( tΑ$ s% Éb>u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρà$ ©! Zπ −ƒ Íh‘èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š�̈ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ Ï !$ tã ‘$!$# 

�  
از جانب خود به من ! پروردگارا«: گفت] و[آن گاه زكريا پروردگارش را به فرياد خواند «

  »فرزندي نيكو ببخش همانا تو شنوندة دعا هستي
� çµ ø?yŠ$ oΨsù èπ s3 Í×̄≈ n= yϑ ø9$# uθ èδ uρ ÖΝ Í←!$ s% ’ Ìj?|Á ãƒ ’ Îû É># t� ós Ïϑ ø9$# ¨βr& ©!$# x8 ç� Åe³ u; ãƒ 4z!ós u‹Î/ $ P% Ïd‰ |Á ãΒ 7πyϑ Î= s3 Î/ zÏiΒ 

«!$# # Y‰ Íh‹y™ uρ # Y‘θ ÝÁ ym uρ $ wŠÎ; tΡ uρ zÏiΒ t Ås Î=≈ ¢Á9$# �  

در حالي كه او در عبادتگاه به نماز ايستاده بود، فرشتگان او را ندادند كه خداوند ترا به «
ور و پيشوا، و بر كنار است، و سر] عيسي[كنندة كلمه خدا  دهد، كه تصديق يحيي مژده مي

  »از گناهان، و پيامبري از صالحان است
� tΑ$ s% Éb>u‘ 4’ ¯Τr& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî ô‰ s% uρ zÍ_ tó n= t/ ç� y9 Å6ø9$# ’ ÎAr&t� øΒ$# uρ Ö�Ï%$ tã ( tΑ$ s% š�Ï9≡x‹ x. ª!$# ã≅yè ø$ tƒ $ tΒ 

â !$ t± o„ �  

 مرا فرا گرفته است، و چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه پيري! پروردگارا«: گفت
  .»دهد اين چنين خداوند هر چه بخواهد انجام مي«: گفت. »همسرم نازاست؟

� tΑ$ s% Éb>u‘ ≅yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ# u ( tΑ$ s% y7 çG tƒ# u �ωr& zΟ Ïk= x6è? }̈ $ ¨Ψ9$# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒr& �ωÎ) # Y“ øΒ u‘ 3 � ä.øŒ $# uρ y7 −/§‘ 

# Z�0ÏWŸ2 ôx Îm7y™ uρ ÄcÅ´ yè ø9$$ Î/ Ì�≈ x6ö/M} $# uρ �  

ات اين است كه سه روز با  نشانه«: ، فرمود»اي قرار بده براي من نشانه! پروردگارا«: گفت
مردم سخن نگويي مگر با اشاره، و پروردگارت را زياد ياد كن، و در شامگاهان و 

  .»صبحگاهان او را تسبيح كن
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اهده  كردف وقتي زكريا اين حالت را ديد و مهرباني و لطف خدا را نسبت به مردم مش
اين در حالي بود كه او از داشتن فرزند نااميد . از خداوند خواست تا او را فرزندي بدهد

از جانب خود فرزندي نيكو به من ببخش همانا تو ! پروردگارا«: پس گفت. شده بود
و در حالي كه او در عبادتگاه به نماز ايستاده بود فرشتگان او را ندا . »شنوندة دانايي

  .است] عيسي[كنندة كلمة خدا  دهد، كه تصديق  خداوند تو را به يحيي مژده ميدادند كه
، متضمن بشارت به آمدن عيسي پسر ]يحيي[پس بشارت به آمدنِ اين پيامبر بزرگوار 

ي مبارك  پس اين كلمه. دهد كند و بر پيامبري او گواهي مي مريم است؛ وي را تصديق مي
به عيسي اختصاص داده است، چرا كه اين كلمه از از جانب خدا است، و خداوند آن را 

همانطور كه . جمله كلماتي است كه خداوند بوسيلة آن مخلوقات را پديد آورده است
  :خداوند متعال فرموده است

� /χ Î) Ÿ≅sV tΒ 4|¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «!$# È≅sV yϑ x. tΠ yŠ# u ( …çµ s) n= yz ÏΒ 5># t� è? ¢Ο èO tΑ$ s% …çµ s9 ä. ãβθ ä3 u‹sù �  

به :  مثال عيسي نزد خدا مانند آدم است، كه او را از خاك آفريد، سپس به وي گفتهمانا«
  .»وجود بيا، و او بوجود آمد

� # Y‰ Íh‹y™ uρ # Y‘θ ÝÁ ym uρ � ،پيامبري كه مژدة آمدنش داده شده � z!ós u‹Î �  است كه پيشوا، و

θ‘ �. از پيامبران بزرگوار است ÝÁ ym � آورد و ميل  يعني كسي كه فرزندي به دنيا نمي
هاي  و گفته شده است كه حصور به معني كسي است كه از گناهان و شهوت. جنسي ندارد

  .تر است آور محفوظ است، و اين معني شايسته زيان
�  Ås Î=≈ ¢Á �  و پيامبري از تبار صالحان است؛ كساني كه در صالح و درستكاري

  .اند به آخرين مقام رسيده
  44 تا 40 هيآ

� tΑ$ s% Éb>u‘ 4’ ¯Τr& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî ô‰ s% uρ zÍ_ tó n= t/ ç� y9 Å6ø9$# ’ ÎAr&t� øΒ $# uρ Ö� Ï%$ tã �  

با وجود اين دو مانع، يعني پيري و نازايي همسرم، از چه راهي من ! پروردگارا: گفت«
  .»!شوم؟ صاحب بچه مي

� ã≅yè ø$ tƒ $ tΒ â !$ t± o„ س هر چند پ. دهد اين چنين خداوند هر چه بخواهد، انجام مي:  فرمود�
شدن اسبابشان انجام شوند، اما گاهي  كه حكمت الهي اقتضا نموده است كه كارها با فراهم

دهد، و اسباب در برابر قدرت او  خواهد انجام مي شكند، زيرا او آنچه مي اين قانون را مي



٢٩٦ 

پس هيچ سببي از قدرت او . گرداند تسليم هستند، و خواست و ارادة او اسباب را خنثي مي
  .كند، هرچند آن سبب بسيار هم مؤثر باشد رماني نميناف
� tΑ$ s% Éb>u‘ ≅yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ# u �   

  »اي بده مرا نشانه! پروردگارا«: گفت
اي يقين   تا باعث شادي و خوشحالي من گردد، هرچند كه به آنچه مرا از آن خبر داده

 قلب به مقدمات رحمت و شود كه روح و روان شادمان گردد و دارم، اما اين امر باعث مي
  .لطف خدا اطمينان حاصل گرداند

� tΑ$s% y7çGtƒ#u �ωr& zΟÏk=x6è? }̈ $̈Ψ9$# sπsW≈n=rO BΘ$−ƒr& �ωÎ) #Y“øΒu‘ � و در اين مدت �  � ä.øŒ $# uρ y7 −/§‘ #Z�0ÏWŸ2 

ôx Îm7y™ uρ ÄcÅ´ yè ø9$$ Î/ Ì�≈ x6ö/M} $# uρ او از . در اول روز و آخر آن پروردگارت را به پاكي ياد كن� 
سخن گفتن در اين مدت منع شد، و اين با متولدشدن فرزند از پيرمردي سالخورده و زني 

ها سخن بگويد، و زبانش همواره با  ـوانست با انسان و اينكه او نمي. عقيم مناسبت داشت
ذكر خدا و تسبيح او مشغول بود، نيز دليلي ديگر است بر قدرت و حكمت اليتناهي 

خوشحال گشت و شكر خدا را به جاي آورد و صبحگاهان و پس شاد و . خداوند
  .كرد شامگاهان، فراوان خداوند را ياد مي

اين فرزند به بركت مريم دختر عمران به دنيا آمد، زيرا رزق و غذاي گوارايي كه 
خداوند بدون حساب به مريم ارزاني داشته بود، زكريا را به ياد فرزند انداخت و او را به 

خداوند بخشنده سبب و مسبب است، اما چيزهاي . است از خدا واداشتتضرع و درخو
آورد تا مقام آنها  داشتني را توسط دوستان خود به مرحلة اجرا در مي پسنديده و دوست

  .را باال ببرد و پاداش فراواني را به آنها عطا نمايد
� øŒ Î) uρ ÏM s9$ s% èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79x$ sÜ ô¹$# Ï8 t�£γsÛuρ Å79x$ sÜ ô¹$# uρ 4’ n?tã Ï !$ |¡ ÎΣ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9$# �   
ات  همانا خداوند ترا برگزيده، و پاكيزه! اي مريم«: و يادآور هنگامي را كه فرشتگان گفتند«

  ».گردانيده و ترا بر زنان جهان برتري داده است
� ÞΟ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ÉL ãΨø% $# Å7 În/t� Ï9 “Ï‰ ß∨ó™ $# uρ Éë x.ö‘$# uρ yì tΒ š Ïè Ï.≡§�9$# �   
همواره با فروتني به عبادت پروردگارت مشغول شو و سجده ببر و با ! اي مريم«

  ».كنندگان ركوع كن ركوع
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� y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$ t7/Ρ r& É= ø‹tó ø9$# ÏµŠÏmθ çΡ y7 ø‹s9Î) 4 $ tΒ uρ |MΨä. óΟ Îγ÷ƒt$ s! øŒ Î) šχθ à) ù= ãƒ öΝ ßγyϑ≈ n= ø% r& óΟ ßγ•ƒr& ã≅à$ õ3 tƒ 

zΝtƒ ö� tΒ $ tΒ uρ |MΨà2 öΝ Îγ÷ƒy‰ s9 øŒÎ) tβθ ßϑ ÅÁ tF ÷‚ tƒ �   
كنيم، و تو پيش آنها نبودي آنگاه كه  اين از جمله اخبار غيبي است كه بر تو وحي مي«

كه كدام يك سرپرستي مريم را به عهده ] معلوم گردد[انداختند، تا   قلمهايشان را مي
  ».و تو هنگامي كه كشمكش داشتند پيش آنان نبودي. گيرد مي

و بيان نمود كه او در عبادت و كمال .  مجدداً از مريم سخن به ميان آوردسپس خداوند
  : پس خداوند فرمود . به مقام رفيعي رسيده بود

� øŒ Î)uρ ÏM s9$s% èπx6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79x$sÜ ô¹$# Ï8t� £γ sÛuρ  �  
اوصاف شايسته و همانا خداوند ترا برگزيده، و : و آنگاه كه فرشتگان به مريم گفتند

 �و تو را از اخالق فروايه و زشت، پاك گردانيده است،  .اخالق زيبايي به تو بخشيده است
Å79x$ sÜ ô¹$# uρ 4’ n?tã Ï !$ |¡ ÎΣ š Ïϑ n=≈ yè ø9$# بنابراين .  و تو را بر زنان جهان برتري داده است�

بنت عمران و آسية كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إال مريم (:  فرمود �پيامبر 

 )بنت مزاحم خديجة بنت خويلد، و فضل عائشه علي النساء كفضل الثريد علي سائر الطعام
  از ميان مردان، افراد زيادي به حد كمال رسيدند، و از ميان زنان جز مريم دختر عمران، و

و فضيلت و برتري . آسيه دختر مزاحم، و خديجه دختر خويلد كسي به كمال نرسيد
  . بر زنان مانند برتري آبگوشت بر ساير غذاهاستعايشه

، تا به »خداوند چنين فرمان داده است«: پس فرشتگان او را صدا زدند و گفتند
هاي الهي شاد شود، و شكر خدا را به جا آورد، و تكاليف الهي را انجام دهد، و به  نعمت

ÞΟ �: بنابراين گفتند. خدمت او مشغول شود tƒ ö� yϑ≈ tƒ ÉL ãΨø% $# Å7 În/t� Ï9 عبادت فراوان !  اي مريم�
 �. انجام بده، و در برابر او فروتن و متواضع باش و بر اين كار همواره پابرجا باش

“Ï‰ ß∨ó™ $# uρ Éë x.ö‘$# uρ yì tΒ š Ïè Ï.≡§�9$# پس همة آنچه را به آن .  و با نمازگزاران نماز بخوان�
 برجسته گرديد و به اوج كمال و دستور داده شده بود، انجام داد، و در اين زمينه فردي

  .رشد رسيد
اند بزرگترين دليل بر صحت  و اين داستان و ديگر داستانهايي كه در قرآن ذكر شده

 هستند، چرا كه آنها را به طور مفصل و واقعي و بدون هيچ كم و كاستي �رسالت محمد 
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ز و حكيم است، و بيان كرده است و اين بيانگر آن است كه اين قرآن از جانب خداوند عزي
  :فرمايد  خداوند مي. محمد اين داستانها را از مردم نياموخته است

� y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$ t7/Ρ r& É= ø‹tó ø9$# ÏµŠÏmθ çΡ y7 ø‹s9Î) 4 $ tΒ uρ |MΨä. óΟ Îγ÷ƒt$ s! øŒ Î) šχθ à) ù= ãƒ öΝ ßγyϑ≈ n= ø% r& óΟ ßγ•ƒr& ã≅à$ õ3 tƒ 

zΝtƒ ö� tΒ $ tΒ uρ |MΨà2 öΝ Îγ÷ƒy‰ s9 øŒÎ) tβθ ßϑ ÅÁ tF ÷‚ tƒ �   
پس آنگاه كه مادرش او را به دنيا آورد، با همديگر اختالف كردند كه كدام يك از آنها «

سرپرستي مردم را به عهده بگيرد، چون مريم دختر پيشوا و سرور آنها بود، و همه 
نسبت به وي نيت خير داشتند، و در پي آن بودند كه با ارائه خدماتي براي وي، پاداش 

سرانجام اختالف و كشمكش آنها به جايي رسيد كه براي سرپرستي الهي را كسب كنند تا 
هايشان را انداختند، و از آن جا كه رحمت الهي  كشي كردند، و بدين منظور قلم مريم قرعه

  ».شامل حال زكريا و مريم گشت، قرعه بنام زكريا افتاد
ي مردم در آن حالت حضور نداشتي تا آن حالت را بداني، و برا! پس تو اي پيامبر

تعريف كني، بلكه خداوند تو را به آن آگاه ساخته است، و اين بزرگترين هدف از آوردن 
داستانهاست كه از آن درس و عبرت آموخته شود، و دليلي بر توحيد خدا و صحت 

  .باشند شدن پس از مرگ و ديگر اصول ايمان و اعتقاد مي رسالت، و زنده
� øŒ Î) ÏM s9$ s% èπ s3 Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Ï8 ç� Åe³ u; ãƒ 7π yϑ Î= s3 Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑ ó™ $# ßxŠÅ¡ yϑ ø9$# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒ ö� tΒ 

$ YγŠÅ_ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο t�ÅzFψ $# uρ zÏΒ uρ t Î/§� s) ßϑ ø9$# �  )45-52/عمران آل(  
خداوند ترا به كلمة خود كه نامش عيسي پسر مريم : آنگاه كه فرشتگان به مريم گفتند«

  ».دهد، او در اين دنيا و در آخرت بلندمرتبه و از مقربان است مژده مياست 
� ãΝ Ïk= x6ãƒuρ }̈ $ ¨Ψ9$# ’ Îû Ï‰ ôγyϑ ø9$# Wξ ôγŸ2 uρ zÏΒ uρ š Ås Î=≈ ¢Á9$# �  
  ».گويد، و از زمره صالحان است و با مردم در گهواره و در سن كهولت سخن مي«
� ôM s9$ s% Éb>u‘ 4’ ¯Τr& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< Ó$ s!uρ óΟ s9uρ Í_ ó¡ |¡ ôϑ tƒ ×� |³ o0 ( tΑ$ s% Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª!$# ß, è= ÷‚ tƒ $ tΒ â !$ t± o„ 4 # sŒ Î) 

#|Ós% # \�øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à) tƒ …çµ s9 ä. ãβθ ä3 u‹sù  �  
شوم در حالي كه انساني با من نزديكي نكرده  چگونه صاحب فرزند مي! پروردگارا: گفت«

يند، و هنگامي كه ارادة چيزي آفر اين چنين خداوند آنچه را بخواهد مي«: گفت» !است؟
  ».آيد ، پس پديد مي»پديد آي«: گويد نمايد به آن مي
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� çµ ßϑ Ïk= yè ãƒuρ |=≈ tG Å3 ø9$# sπ yϑ ò6Ïtø: $# uρ sπ1u‘öθ −G9$# uρ Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ  �  
  ».آموزد و كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به او مي«
� »ωθ ß™ u‘uρ 4’ n< Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó Î) ’ ÎoΤr& ô‰ s% Ν ä3 çG ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔Î/ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ ( þ’ ÎoΤr& ß, è= ÷zr& Ν à6s9 š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9$# 

Ïπ t↔øŠyγx. Î� ö0©Ü9$# ã‡ à$Ρr'sù Ïµ‹Ïù ãβθ ä3 u‹sù # M� ö0sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «!$# ( Û˜ Ì� ö/é&uρ tµ yϑ ò2 F{ $# š⇑ t� ö/F{ $# uρ Äóré&uρ 4’ tA öθ uΚø9$# 

ÈβøŒ Î*Î/ «!$# ( Ν ä3 ã⁄ Îm; tΡé&uρ $ yϑ Î/ tβθ è= ä.ù's? $ tΒ uρ tβρ ã� Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6Ï?θ ã‹ç/ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ ä3 ©9 βÎ) Ο çFΖ ä. 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β �  
همانا :] گويد فرستد، و به آنان مي مي[اسرائيل  پيامبري به سوي بني] او را به عنوان[و «

اي  ام، و من برايتان از گل پرنده اي از جانب پروردگارتان پيش شما آمده من با نشانه
شود، و كور مادرزاد و فرد  اي مي دمم و به فرمان خدا پرنده سازم، سپس در آن مي مي

كنم، و شما را به  دهم، و مردگان را به اذن خدا زنده مي ي پيسي را شفا ميمبتال به بيمار
سازم، همانا در اين  كنيد آگاه مي هايتان ذخيره مي خوريد و آنچه در خانه آنچه مي

  ».ايست براي شما اگر مؤمن هستيد  نشانه] معجزات[
� $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $ yϑ Ïj9 š ÷ t/ £“y‰ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# ¨≅Ïm T{ uρ Ν à6s9 uÙ ÷è t/ “Ï% ©!$# tΠ Ìh� ãm öΝ à6ø‹n= tæ 4 

/ ä3 çG ø⁄ Å_ uρ 7π tƒ$ t↔Î/ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ (#θ à) ¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ �  
كنندة تورات باشم كه پيش از من نازل شده است، و تا  تصديق] ام تا آمده: گويد مي[و «

از جانب اي  اي از چيزهايي كه بر شما حرام شده است، حالل كنم، و نشانه پاره
  ».ام، پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد پروردگارتان را برايتان آورده

� ¨βÎ) ©!$# †În1 u‘ öΝ à6š/ u‘uρ çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tG ó¡ •Β �  
گمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد، اين است راه  بي«

  ».راست
� !$ £ϑ n= sù ¡§ym r& 4†|¤ŠÏã ãΝ åκ÷]ÏΒ t� ø$ ä3 ø9$# tΑ$ s% ôtΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n< Î) «!$# ( š^$ s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ys ø9$# ßøtwΥ 

â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u «!$$ Î/ ô‰ yγô© $# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ �  
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» كيست كه ياور من به سوي خدا باشد؟«: وقتي عيسي از ايشان احساس كفر كرد، گفت«
آيم و گواه باش كه ما  ستيم، به خدا ايمان آوردهما ياوران خدا ه«: حواريون گفتند

  ».مسلمانيم
اي بلند است، و نزد خدا نيز از مقربان  عيسي در دنيا و آخرت داراي مقام و مرتبه

اي  است؛ كساني كه از همة خاليق به خدا نزديكترند و مقامشان باالتر است، و اين مژده
  .است كه مانند آن وجود ندارد

ãΝ � ÷ين است كه عيسي مكمل اين مژده ا Ïk= x6ãƒuρ }̈ $ ¨Ψ9$# ’ Îû Ï‰ ôγyϑ ø9$# � در گهواره با 
هاي خدا و رحمتي است از  اي از نشانه گويد، پس سخن گفتن او نشانه مردم سخن مي

 �: گويد و همچنين در سخن كهولت با آنها سخن مي. جانب او بر مادرش و بر عموم مرد
Wξ ôγŸ2 uρ �» و اين . سالگي قرار دارد) 50(و ) 30(در بين يعني مردي كه عمرش » كهل

پس سخن گفتن در گهواره . سخن گفتن، سخن دعوت و ارشاد، و مبين نبوت وي است
نشانه و برهاني است بر راستگويي و نبوت او، و برائتي است براي مادرش از گمانهايي 

ي را براي سخن گفتنش در كهولت نفع و استفادة بزرگ. كرد كه به ذهن مردم خطور مي
مردم در بر داشت، و اينكه او واسطه است بين آنها و پروردگارشان در ابالغ وحي 

  .پروردگار، و تبليغ شريعت و دين خدا
zÏΒ �و او  uρ š Ås Î=≈ ¢Á9$# � از صالحان است، كساني كه خداوند دلهايشان را با 

يشان را با طاعت معرفت و محبت خويش، و زبانهايشان را با ستايش و ذكر خود، و اعضا
  .و خدمت اصالح نموده است

� # sŒ Î) #|Ó s% # \� øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ*sù ãΑθ à) tƒ …çµ s9 ä. ãβθ ä3 u‹sù �  
پروردگارا؛ چگونه فرزندي خواهم داشت در حاليكه هيچ بشري مرا لمس نكرده : گفت«

  ».آيد اين بسيار بعيد به نظر مي! است؟
� tΑ$ s% Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª!$# ß, è= ÷‚ tƒ $ tΒ â !$ t± o„ �  
آفريند تا بندگانش بدانند كه او بر هر كاري  اينگونه خداوند هر چه بخواهد، مي: گفت«

  ».تواند مانع خواست و ارادة او گردد تواناست و بدانند كه چيزي نمي
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� # sŒÎ) #|Ós% # \�øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ*sù ãΑθ à) tƒ …çµ s9 ä. ãβθ ä3 u‹sù �»  هر گاه چيزي را اراده بكند، به آن

çµ �» .آيد ه وجود بيا، پس به وجود ميب: گويد مي ßϑ Ïk= yè ãƒuρ |=≈ tG Å3 ø9$# � و كتابهاي گذشته و 
  . بخشد آموزد، و پيامبري را به او مي داوريِ بين مردم را به او مي

� »ωθ ß™ u‘uρ 4’ n< Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó Î) � روانه[اسرائيل  پيامبر به سوي بني] او را به عنوان[ و [

’ �: و گفت. نمايد هاي روشن و داليل قطعي تأييد مي ا با نشانهگرداند، و او ر  مي ÎoΤr& ô‰ s% 

Ν ä3 çG ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔Î/ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ نمايند من پيامبر بر حق  ام كه داللت مي هايي آورده  همانا نشانه�
  . خدا هستم

� þ’ ÎoΤr& ß, è= ÷zr& Ν à6s9 š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγx. Î� ö0©Ü9$# ã‡à$Ρr'sù Ïµ‹Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M� ö0sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «!$# ( Û˜ Ì� ö/é&uρ 

tµ yϑ ò2 F{ $# �  
اي  دمم و به فرمان خدا پرنده سازم، سپس در آن مي اي مي و من از گل برايتان پرنده«

  ».دهم شود، و كور مادرزاد را كه بينايي ندارد شفا مي مي
� š⇑t� ö/F{ $# uρ Äóré&uρ 4’ tA öθ uΚø9$# ÈβøŒ Î*Î/ «!$# ( Ν ä3 ã⁄ Îm; tΡé&uρ $ yϑ Î/ tβθ è= ä.ù's? $ tΒ uρ tβρ ã� Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6Ï?θ ã‹ç/ 4 ¨βÎ) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ ä3 ©9 βÎ) Ο çFΖ ä. š ÏΖ ÏΒ÷σ•Β �  
گردانم، و شما را از  دهم و مردگان را به اذن خدا زنده مي و بيماري پيسي را شفا مي«

] معجزات[در اين همانا . دهم كنيد خبر مي خوريد و از آنچه كه ذخيره مي آنچه كه مي
  ».ايست براي شما اگر مؤمن هستيد نشانه
� $ yϑ Ïj9 š ÷ t/ £“y‰ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# هاي   پس خداوند او را به وسيلة داليل و نشانه�

غيرمعمول كه آوردن آن جز براي پيامبران ممكن نيست، و نيز با رسالت و دعوتي كه 
، و اين بزرگترين دليل بر صداقت وي آورد، تورات و پيامبران گذشته را تأييد نمود

كرد، و  زيرا اگر او از دروغگويان بود، با آنچه پيامبران آورده بودند مخالفت مي. باشد مي
آنچه  پس معلوم شد كه او پيامبر خداست، و. ورزيد در اصول و فروع با آنها مخالفت مي

  . آورده است حق است و شكي در آن نيست
� ¨≅Ïm T{ uρ Ν à6s9 uÙ ÷è t/ “Ï% ©!$# tΠ Ìh� ãm öΝ à6ø‹n= tæ �  
  ».هايي را كه بر شماست از شما برگيرم ها و رنج ام تا دشواري و آمده«
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خوانند و آن پرستش  اين چيزي است كه همة پيامبران مردم را به سوي آن فرا مي
اين است راه راست، راهي كه هر كس آنرا در پيش . خداي يگانه و اطاعت از پيامبران است

اسرائيل در مورد عيسي  هاي بني پس در اين هنگام گروه. شود ه بهشت نايل ميبگيرد ب
اختالف كردند؛ بعضي به او ايمان آورده و از او پيروي كردند، و بعضي به او كفر 
ورزيده و او را تكذيب كردند، و مادرش را مانند يهوديان به روسپيگري و عمل منافي 

  .عفت متهم نمودند
� !$ £ϑ n= sù ¡§ym r& 4†|¤ŠÏã ãΝ åκ÷]ÏΒ t�ø$ ä3 ø9$# � پس وقتي كه عيسي از آنها احساس كفر كرد، و 

اسرائيل را به همكاري خويش فرا  اند، بني ديد كه همه بر ردكردن دعوتش اتفاق كرده
  :خواند و گفت

�  ßøtwΥ â‘$ |ÁΡ r& «!$# $ ¨ΨtΒ# u «!$$ Î/ ô‰ yγô© $# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ �  
  ».باشيم مي] او[ايم، و گواه باش كه ما تسليم    به او ايمان آوردهما ياوران خدا هستيم،«

اين احسان خدا بر آنها و بر عيسي بود كه به حواريون الهام كرد تا به وي ايمان 
  .آورند، و تسليم فرمانش شوند، و پيامبرش را ياري كنند

� !$ oΨ−/u‘ $ ¨ΨtΒ# u !$ yϑ Î/ |M ø9t“Ρr& $ oΨ÷è t7̈?$# uρ tΑθ ß™ §�9$# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yì tΒ š Ï‰ Îγ≈   )53-58/عمران آل(� ¤±9$#
اي ايمان آورديم، و از اين پيامبر پيروي كرديم، پس ما  به آنچه فرو فرستاده! پروردگارا«

  ».دهندگان بنويس را با گواهي
� (#ρã� x6tΒ uρ t�x6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç� ö0yz t Ì� Å3≈ yϑ ø9$# �  
مكر و چاره كرد، و خداوند ] نيز[ند و خداوند مكر و چاره كرد] براي كشتن عيسي[و «

  ».بهترين مكركنندگان است
� øŒ Î) tΑ$ s% ª!$# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š�‹Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘uρ ¥’ n< Î) x8 ã�ÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t Ï% ©!$# (#ρ ã� x$ Ÿ2 ã≅Ïã% ỳ uρ 

t Ï% ©!$# x8θ ãè t7̈?$# s−öθ sù š Ï% ©!$# (#ÿρ ã� x$ x. 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6ãè Å_ ö� tΒ ãΝ à6ôm r'sù öΝ ä3 oΨ÷Ot/ 

$ yϑŠÏù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹Ïù tβθ à$ Î= tF ÷‚ s? �  
ميرانم، و به سوي  من تو را مي! اي عيسي«: و به ياد آور هنگامي را كه خداوند فرمود«

دهم، و كساني را كه  اند نجات مي برم، و تو را از دست كساني كه كفر ورزيده خود باال مي
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دهم، سپس  ز تو پيروي كردند بر كساني كه كفر ورزيدند تا روز قيامت برتر قرار ميا
  ».كنم كرديد داوري مي بازگشت شما به سوي من است، پس در آنچه اختالف مي

� $ ¨Β r'sù t Ï% ©!$# (#ρã� x$ x. öΝ ßγç/Éj‹ tã é'sù $ \/# x‹ tã # Y‰ƒ Ï‰ x© ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο t� ÅzFψ $# uρ $ tΒ uρ Ο ßγs9 ÏiΒ t Î� ÅÇ≈ ¯Ρ �  
دهم، و ياوراني  اما كساني كه كفر ورزيدند، آنان را در دنيا و آخرت كيفر سختي مي«

  ».نداند
� $ ¨Β r&uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟ Îγ‹Ïjùuθ ã‹sù öΝ èδ u‘θ ã_ é& 3 ª!$# uρ Ÿω O= Ås ãƒ t ÏΗ Í>≈©à9$# �  
نجام دادند، پاداششان را به طور كامل به و اما كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح ا«

  ».دهد و خداوند ستمكاران را دوست ندارد آنان مي
� y7 Ï9≡sŒ çνθ è= ÷G tΡ š�ø‹ n= tã zÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ $# Ì�ø.Ïe%!$# uρ ÉΟ‹Å3 ys ø9$# �  
  ».خوانيم پند و حكمت است، بر تو مي] ي خدا و سرشار از[ها  از نشانه] قرآن را كه[اين «

� !$oΨ−/u‘ $̈ΨtΒ#u !$yϑÎ/ |Mø9t“Ρr& $oΨ÷èt7̈?$#uρ tΑθß™§�9$# � ايمان و به همة  و اين به معني پايبندي كامل به

$ �. باشد آنچه خدا نازل كرده است، و به اطاعت از پيامبرش مي oΨö; çF ò2 $$ sù yì tΒ š Ï‰ Îγ≈ ¤±9$# 
ي دينت  پس ما را با كساني قرار بده كه به يگانگي و رسالت پيامبر، و حقّانيت و راست�

اسرائيل بودند،  اما عيسي از آنها احساس كفر نمود، و آنان اكثريت بني. دهند گواهي مي
ρ#) �پس آنها  ã�x6tΒ � ،براي عيسي مكر و چاره كردند � t� x6tΒ uρ ª!$# � در ] هم[ و خداوند

#$!ª �هايشان براي آنها مكر و چاره كرد،  برابر مكر و توطئه uρ ç�ö0yz t Ì� Å3≈ yϑ ø9$# � و خداوند 
اسرائيل بر كشتن و به دار آويختن عيسي اتفاق كردند،  زيرا بني. بهترين مكركنندگان است

  .اما عيسي بر آنان مشتبه گرديد
و خداوند به عيسي گفت . و آنها كسي را كه با عيسي مشتبه يافته بودند دستگير كردند

 :  
� ’ ÎoΤÎ) š�‹Ïjùuθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘uρ ¥’ n< Î) x8 ã� ÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t Ï% ©!$# (#ρ ã� x$ Ÿ2 �  
كساني كه كفر ورزيده بودند ] شرّ[از ] او را[پس خداوند او را به سوي خود باال برد، و «

كردند عيسي است، و  نجات داد، و آنها كسي را كشتند و به دار آويختند كه گمان مي
  ».مرتكب گناه بزرگي شدند
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هد آمد و حكم و دادگري را با و عيسي پسر مريم در آخر زمان به زمين فرود خوا
 آورده است، �شكند و از آنچه محمد  كشد، و صليب را مي خود خواهد آورد، خوك را مي

  .اند دانند كه آنها فريب خورده نمايد، آنگاه دروغگويان مي پيروي مي
� ã≅Ïã% ỳ uρ t Ï% ©!$# x8θ ãè t7̈?$# s−öθ sù š Ï% ©!$# (#ÿρ ã� x$ x. 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# �  

اند گروهي است كه به وي ايمان آوردند، و  منظور از كساني كه از او پيروي كرده
، �و امت محمد . خداوند آنها را بر كساني كه از دينش منحرف شده بودند پيروز گرداند

پيروان حقيقي عيسي خواهند بود و خداوند آنها را ياري خواهد كرد، و بر همة كافران 
  : گرداند  آورده است چيره و پيروز مي�، و آنها را با ديني كه محمد پيروز خواهد گردانيد

� y‰ tã uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟ ßγ̈Ζ x$ Î= ø⇐tG ó¡ uŠ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# �  
خداوند به كساني از شما كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وعده داده است كه «

  ».ا در زمين جانشين قرار خواهد دادآنها ر
نمايد كه هر كس به دين وي چنگ  اما خداوند دادگر است، و حكمت او چنين اقتضا مي

بخشد، و هر كس كه امر و نهي خدا را  زند و آن را ياري كند، به او پيروزي آشكاري مي
جرأت پيدات ترك كند، و شريعت او را كنار نهد، و بر ارتكاب گناه و سرپيچي از اوامر 

#$!ª �. گرداند كند، او را مجازات نموده و دشمنان را بر او مسلط مي uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3 ym � و 
  .خداوند چيره و با حكمت است

� ¢ΟèO ¥’n<Î) öΝà6ãèÅ_ö�tΒ ãΝà6ômr'sù öΝä3oΨ÷Ot/ $yϑŠÏù óΟçFΖä. Ïµ‹Ïù tβθà$Î=tF÷‚s? �  
كرديد   در آنچه اختالف ميسپس بازگشت شما به سوي من است، پس در ميان شما«

  ».كنم داوري مي
 �: فرمايد دهد، بيان كرده و مي سپس خداوند كاري را كه در رابطه با آنها انجام مي

$ ¨Β r'sù t Ï% ©!$# (#ρ ã�x$ x. � و اين سزاي كلي براي تمام پيروان اديان گذشته است كه داراي اين 
بعوث نمود و رسالت او همة و خداوند، سرور و خاتم پيامبران را م. صفات باشند

پس هر كس به غير از اين . ها را منسوخ كرد، و دين او تمامي اديان را باطل نمود رسالت
  .شوندگان خواهد بود دين چنگ زند او از هالك

� y7 Ï9≡sŒ çνθ è= ÷G tΡ š�ø‹n= tã zÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ $# Ì� ø.Ïe%!$# uρ ÉΟ‹Å3 ys ø9$# �            اين قـرآن بـزرگ كـه اخبـار مردمـان 
هاي روشن خداست، و هر       آخرين، و پيامبران و انبيا در آن است، يكي از نشانه            ونخستين  
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كند، و حكيم و محكم است، و اخبارش صـادق و    آنچه را بندگان به آن نياز دارند، بيان مي        
  .راست هستند و بهترين احكام را در بر دارد

  :61- 59 يه يآ
لَقَه آدم كَمثَلِ اللّهِ عِند عِيسى مثَلَ إِنَّ   يعيس  مثلفَيكُونُ ،    كُن لَه قَالَ ثِم تُرَابٍ مِن خَ
  : گفـت  او، بـه   و بيافريـد   خـاك  از را او  كـه   اسـت   آدم  مثل  چون ، خدا نزد در

  .شد موجود  پس  شو موجود
   اسـت  تو پروردگار  جانب از  حق  سخن  الْممتَرِينَ ، اين   من تَكُن فَالَ ربك مِن الْحقُّ

  .مباش  كنندگان ترديد از
اْ فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ جاءك ما بعدِ مِن فِيهِ حĤجك فَمنْ الَوتَع عنَاءنَا نَدأَب نَاءكُمأَباءنَا ونِسو 

اءكُمنِسنَا وأَنفُسو كُموأَنفُس تَهِلْ ثُمل نَبعنَةُ فَنَجلَى اللّهِ لَّعكه  پس  آن ، از الْكَاذِبِينَ ع  
 تا بياييد : بگو ، كند   مجادله تو با او  باره در  كه  كس هر ،  يا  رسيده  يآگاه  به

 و را خـود   زنـان  ما ، را خود   فرزندان شما و را خود  فرزندان ما ،  آوريم حاضر
 بر را خدا  لعنت و  كنيم  وتضرع دعا   آنگاه خود شما و خود ما ، را خود  زنان شما

  .بفرستيم  دروغگويان
ح نمـود او بنـده      يان كـرد، و تـصر     يم را ب  ي و مر  يسين ع يسپس داستان و خبر راست    

 در او وجود يي از خدايزيل نموده، و هركس گمان برد چي تفضيست كه خدا بر ويا
ب كـرده   يرا تكـذ  ) ع (يسيامبران و ع  ي كه بر خدا دروغ بسته و همه پ        يدارد، به راست  

 شده اند، و اگر ي را معبود قرار داده اند دچار شبهه باطليسي كه عيپس كسان. است
را آدم بـدون پـدر و مـادر    يـ  سـزاوارتر بـود، ز  يسيح بود، آدم از ع ين شبهه، صح  يا

 از بنـدگان خـدا   ين وجود همه انسان ها اتفاق دارند كه او بنـده ا        يده شد، و با ا    يآفر
ن و يه شده است باطل تردي چون كه بدون پدر آفريسي خدا بودن ع  يپس ادعا . است

  .ن ادعاستيپوچ تر
مـا  « :  در مورد خودش گفته اسـت يسيرا ع يست، ز ي در آن ن   ين حق است و شك    يو ا 

ّا مĤ أَمرتَنِ لَ جز آنچه مرا به آن فرمان داده »  وربكُمي بِهِ أَنِ اعبدوا اللَّه ربيقُلت لَهم إِ
  . كه پروردگار من و شماستدي به آنها نگفتم؛ خدا را بپرستيزي چيبود

ل يـ دال) ص(امبر  يـ آمدند و پس از آنكه پ     ) ص(امبر  ي نجران نزد پ   ي از نصارا  يگروه
امبرش اسـت، ارائـه كـرد آنهـا همچنـان      يـ  بنده خدا و پيسين كه عي بر اي مبن يقاطع
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 بردنـد   ي كردند، چرا كه گمان م     ي م يده باطل خود سرسختانه پافشار    يبرگمان و عق  
  .او معبود است
تا با آنـان مباهلـه   امبر را  دستور داد      يد كه خداوند پ   ي كش ييامبر به جا  يكار آنها و پ   

رفتن حـق  يد، اما عناد و تعـصب، آنهـا را از پـذ           ي آنان روشن گرد   يرا حق برا  يكند، ز 
من و خـانواده ام و      : آنان را به مباهله دعوت كرد و گفت       ) ص(امبر  يپس پ . بازداشت

د، يا هم همراه با خانواده و فرزندانتان  حاضر شو         م، و شم  ي شو يفرزندانم حاضر م  
. ان فرو فرستدين و لعنت و عذابش را بر دروغگويم كه خداوند نفري كنيسپس دعا م

ا نـه، بـاالخره اتفـاق    يـ م يريا دعـوت او را بپـذ  يگر مشورت كردند كه آيكدينصارا با   
امبر بـر حـق     يـ  پ  دانـستند كـه او     يكردند كه خواسته او را اجابت نكنند، چون آنها م         

 يشان هالك مـ   ي مباهله كنند خودشان و فرزندان وخانواده ها       يخداست ، و اگر با و     
ه پرداختند و از او خواستند تا آنها يامبر صلح كردند و به او جزين با پيشوند، بنابرا

  . با آنها نداشته باشديرا به حالت خودشان رها كند، و كار
را هـدف كـه روشـن    يـ ان را در تنگنا قـرار داد، ز     رفت و آن  يامبر خواسته آنها را پذ    يپ

د، چـرا كـه از مباهلـه        يـ شدن حق بود حاصل شد و عناد و مخالفت آنها روشـن گرد            
  .نكه آنها ستمكار بودندي است بر ايلين دليو  ا. امتناع  كردند

  :62- 63 يه يآ
لَـهٍ مِنْ وما الْحقُّ الْقَصص لَهو هـذَا إِنَّ   اين الْحكِيم ، مانا الْعزِيزُ لَهو اللّه وإِنَّ اللّه إِالَّ إِ

 پيروزمند ، يخداي  او   نيست  يخداي  هيچ  اهللا جز   درست و  راست  است  يداستان
  .است  حكيم و

اْ فَإِن لَّو فَإِنَّ تَو اللّه لِيم فْسِدِينَ ، اگر   عيم را  مفسدان خداوند ، شوند  رويگردان بِالْم  
  .شناسد
 نمودنـد، و از     ي گردانـ  يد امـا از آن رو     يـ شان روشـن گرد   ين چنانچه حق برا   يبنابرا
شان برنگشتند، بدان كه آنان فساد كار هستند، و خداوند از حالشان بـا خبـر                يگمراه
ن يـ  كه ا  ي، به راست  » الْحقُّ الْقَصص لَهو هـذَا إِنَّ« : ن جهت خداوند فرمود   يبهم. است

و » الْحكِـيم  الْعزِيـزُ  لَهـو  اللّـه  وإِنَّ« ست،  يـ  در آن ن   يچ شك يه است و    يداستان واقع 
 در برابـر قـدرت و       ي غالب است و تمام هست     يزيهمانان خداوند توناست و بر هر چ      

 ي را در جـا    يزيـ م فرود آورده است، و با حكمـت اسـت و هرچ           ي سر تسل  يعظمت و 
  . دهديخودش قرار م
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  :64 يه يآ
لَمةٍ إِلَى تَعالَواْ ابِالْكِتَ أَهلَ يا قُلْ  بِـهِ  نُشْرِك والَ اللّه إِالَّ نَعبد أَالَّ وبينَكُم بينَنَا سواء كَ

اْ  فَـإِن  اللّـهِ  دونِ من أَربابا بعضاً بعضُنَا يتَّخِذَ والَ شَيئًا لَّـو واْ  فَقُولُـواْ  تَودبِأَنَّـا  اشْـه 
   شماست و ما  پذيرفته  كه  يا  كلمه  آن از بياييد ،  كتاب  اهل  يا : ، بگو مسلِمونَ

  و  نـسازيم  او  شـريك  را چيز  هيچ و  نپرستيم را  يخدا جز  آنكه  : كنيم ، يپيرو
   رويگـردان   آنـان  اگر  نگيرد  پرستش  به خدا  يسوا را ديگر  يبعض ما از  يبعض
  .مهستي  مسلمان ما  كه باشيد شاهد : بگو شدند

 آن ي نوشت، و گاهيه را مين آيش به پادشاهان ِ اهل كتاب ايدر نامه ها) ص(امبر يپ
و در ركعـت دوم     » قُولُوا ءامنَّـاَ بِاللَّـهِ    « :  خواند يرا در ركعت اول نماز سنت صبح م       

 ينـ ي د يه مشتمل بر دعوت به سو     ين آ ي خواند، چون ا   يز آن را م   يسنت نماز صبح ن   
گانـه را در    ي يت و پرستش خدا   يد  الوه  ي اتفاق دارند، و توح    امبران بر آن  ياست كه پ  

ت و  يـ  ربوب يهايژگيدگان از و  يگر آفر ي ندارد و انسانها و د     يكي كه شر  ييبردارد، خدا 
رفتند به  ين را پذ  يگران ا يپس اگر اهل كتاب و د     .  باشند يت برخوردار نم  يصفات الوه 

  .افته انديت ي كه هدايراست
اْ فَإِن«  لَّو واْ ولُواْفَقُ تَودونَ بِأَنَّا اشْهلِمسد كه ما يگواه باش:  برتابند، بگويو اگر رو» م

  » ها الكَفِرُونَيأَيقُل « مانند . ميمنقاد خدا هست
  :65- 68 يه يآ
 أَفَالَ دِهِبع مِن إِالَّ واإلنجِيلُ التَّوراةُ أُنزِلَتِ وما إِبرَاهِيم فِي تُحĤجونَ لِم الْكِتَابِ أَهلَ يا

   كـه   يحـال  در ، كنيـد   يم  مجادله  ابراهيم  باره در چرا ،  كتاب  اهل  يتَعقِلُونَ ، ا  
  ? انديشيد  ينم مگر  است  شده  نازل او از بعد  انجيل و تورات
اأَنتُمؤُالء هه تُمجاجا حبِهِ لَكُم فِيم عِلم ونَ فَلِمجĤا تُحفِيم سهِبِ لَكُم لَي عِلْم اللّهو لَمعي 
أَنتُمونَ ، هان   الَ ولَمداريـد   علـم   بـدان   آنچـه  در  كـه   گـرفتم  ،  كتاب  اهل  يا  تَع 

  يحال در ؟ كنيد  يم  مجادله نداريد  علم  بدان  آنچه در چرا ، باشد روا  تان  مجادله
  .دانيد  ينم شما و داند  يم خدا  كه
الْمشْرِكِينَ ،  مِنَ كَانَ وما مسلِما حنِيفًا كَانَ ولَكِن نَصرَانِيا والَ يهودِيا إِبرَاهِيم كَانَ ما

 مـشركان  از، و  بـود   مـسلمان   يحنيف  بلكه ،  ينصران  نه بود  ييهود  نه  ابراهيم
  .نبود
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لَّذِينَ بِإِبرَاهِيم النَّاسِ أَولَى إِنَّ الْمؤْمِنِينَ ،  ولِي واللّه آمنُواْ والَّذِينَ بِيالنَّ وهـذَا اتَّبعوه لَ
  هـستند    مؤمنان و پيامبر  اين و او  پيروان همانا  ابراهيم  به  كسان  ترين  نزديك

  .است  مؤمنان ياور خدا و
 كردند كه بر ين مسلمانها ادعا مين و همچنيهود و نصارا و مشركيان اعم از يهمه اد

م، ين مردم  به ابراهيكترين و نزديخداوند خبر داد كه سزاوارتر. م هستندين ابراه ييآ
ارانش يـ ش از محمـد و  يل هستند كه پـ يم خليروان ابراهيروانش، و پ يو پ ) ص(محمد  

زار و مبرا است، ي آنان بين و دوستيهود و نصارا و مشركيم از ياما ابراه. سته انديز
سرشار از عفو و گذشت و سـهولت ، كـه            است، و    يكتاپرستين  يم د ين ابراه يچون د 

 يژگـ ين از و  يـ مـان داشـت، و ا     يامبران و همـه  كتابهـا ا       يـ د به همـه پ    يبراساس آن با  
  .ن استيمسلم

ت و يـ هوديكـه  يم هستند، در حال  ين ابراه يي كردند كه آنها بر آ     يهود و نصارا ادعا م    ي
ن مسئله يه در ال بوجود آمد، پس چگونيم خلي كه بر آن هستند بعد از ابراهيتينصران

 ي آنهـا بـه وضـوح در آن مـشاهده مـ          ي كه دروغ و افترا    ي كنند، مسئله ا   يمجادله م 
ن ي كه بدان علم داشتند مجادله كردند، پس چگونه در ايزيشود؟ فرض كن آنها در چ

نكه بـه باطـل بـودن و پـوچ بـودن            ين جا قبل از ا    يرا در ا  يند، ز ي نما يحالت مجادله م  
  . گردديشان اثبات مي بودن ادعاسخنشان توجه شود، فاسد

 دانـد  ي كـه نمـ  يزيـ ست درباره چيز ني انسان جا ينكه برا ي است بر ا   يليه دل ين آ يو ا 
  .ا در مورد آن مجادله كنديد يسخن بگو

لِ «  و اللَّهومِنِ يوش ي باشد، خداوند با لطف خو     ي قو يمان آدم يپس هر اندازه ا   » نَي الم
 ي دهـد، و از سـخت      يق مـ  ي بر انجام كار خوب توف     د، و او را   ي نما ي م ياو را سرپرست  

  .دي نمايدور م
  :69- 74 يه يآ

يـشْعرُونَ ،    ومـا  أَنفُـسهم  إِالَّ يـضِلُّونَ  وما يضِلُّونَكُم لَو الْكِتَابِ أَهلِ منْ طĤَّئِفَةٌ ودت
 ينمـ    كـه آن  حال و كنند  گمراه را شما  كه دارند  دوست  كتاب  اهل از  يا  طايفه
  .كنند  ينم  گمراه را خود جز  كه دانند

 خود  آنكه با ،  كتاب  اهل  يتَشْهدونَ ، ا وأَنتُم اللّهِ بĤِياتِ تَكْفُرُونَ لِم الْكِتَابِ أَهلَ يا
 . كنيد  يم انكارشان  چرا ، دهيد  يم  شهادت خدا  آيات  به



٣٠٩ 

لْبِسونَ لِم الْكِتَابِ أَهلَ يا   اهـل   يتَعلَمـونَ ، ا    وأَنـتُم  الْحـقَّ  وتَكْتُمونَ بِالْباطِلِ قَّالْح تَ
 را  حقيقـت  آميزيدو،   يم  باطل  به را  حق چرا ، آگاهيد  حقيقت از  آنكه با ،  كتاب
  .كنيد  يم  كتمان
 واكْفُرُواْ النَّهارِ وجه آمنُواْ ينَالَّذِ علَى أُنزِلَ بِالَّذِي آمِنُواْ الْكِتَابِ أَهلِ منْ طĤَّئِفَةٌ وقَالَت
آخِرَه ملَّه ونَ ، طايفه   لَعرْجِعبـر   آنچـه   به روز  اول در : گفتند  كتاب  اهل از  يا  ي 

 از مگـر  تا ، كنيد  انكارش روز آخر در و بياوريد  ايمان  است   شده  نازل  مؤمنان
  .بازگردند   خويش اعتقاد

 أَو أُوتِيتُم ما مثْلَ أَحد يؤْتَى أَن اللّهِ هدى الْهدى إِنَّ قُلْ دِينَكُم تَبِع لِمن إِالَّ تُؤْمِنُواْ والَ
وكُمجĤحي عِند كُمبدِ الْفَضْلَ إِنَّ قُلْ رؤْتِيهِ اللّهِ بِين يشَاء مي اللّهو اسِعو لِيمگفتند ، و ع 

 و   اسـت   يخـداي  ، هدايت ،  هدايت : بگو  مكنيد  تصديق را خود  دين  پيروان جز: 
  شـده   يشـماارزان   بـه   كه شود  يارزان  يچيزهاي  همان  ديگران  به  كه گويند اگر

 ايـستند   يمـ   حجـت   به  شما با  پروردگارتان نزد در فردا  كه گويند اگر يا ،  است
 او  كـه  ، كنـد  يمـ  عطا  را  آن خواهد  كه هر  به ،  خداست  دست  به  فضيلت : بگو

  .داناست و  بخشاينده
خْتَصتِهِ يمن بِرَحشَاء مي اللّهظِيمِ ، هر   الْفَضْلِ ذُو ورحمت  خاص بخواهد را  كه الْع  

  .بزرگ  بس  است  يكرم  صاحب خدا و كند  يم خود
از مكر و   ن امت است كه آنها را       ي خداوند نسبت به ا    ي ها يكين از جمله احسان و ن     يا

د يتوطئه اهل كتاب آگاه نموده و به آنها خبر داده است كه اهل كتاب بنا بر عالقه شد
  . دهندي انجام مي زشتِ گوناگونيآنها به گمراه كردن مومنان كارها

به » النَّهار وجه آمنُواْ الَّذِينَ علَى أُنزِلَ بِالَّذِي آمِنُواْ« :  از اهل كتاب گفتند    يپس گروه 
نـشان  يان روز از د   يد، و در پا   ياوريمان ب يچه بر مومنان نازل شده، در آغاز روز ا        آن

كـه آنهـا    يد، در حال  يـ نـشان برگـشته ا    ينند كـه شـما از د      ي آنها بب  يرا وقت يد، ز يبرگرد
نـد  ي گو ي كنند، و با خود م     ين خود شك م   يد، در د  يمعتقدند كه شما علم و دانش دار      

 يدند، از آن بر نم    ي د ي گذشته نم  يالف با كتابها   ناپسند و مخ   يزين چ ياگر آنها در د   
  .گشتند

 كند، و بخشش به يت مين مكر و نقشه آنهاست، و خداوند هركس را كه بخواهد هدايا
!  امـت اسـالم    يپس ا .  دهد يدست اوست، و آن را به هركس كه بخواهد اختصاص م          

  . استگران اختصاص ندادهي را به شما اختصاص داده كه به دييزهايخداوند چ
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 يقـت آن در دلهـا جـا   ين خدا حق اسـت، و هرگـاه حق     يله  گران ندانستند كه د     ين ح يا
 يد، سبب ميجاد تردي و ايد، و شبهه پراكني افزاي را نميزين چيقيمان و يرد جز ايبگ

 أَن« .  آورديش خدا را به جايد و ستايشتر تمسك جوينش بين به ديشود كه فرد متد
ن يـ  كه آنهـا را بـه انجـام ا          يزيچ» ربكُم عِند يحĤجوكُم أَو أُوتِيتُم ام مثْلَ أَحد يؤْتَى
 و ترس از محكوم شدن بود، همانطور كه ي زشت وادار كرد، حسد و سركشيكارها

مـانِكُم  يردونَكُم مِن بعـدِ إِ    يرُ مِن أَهلِ الكِتَبِ لَو      يود كَث « : خداوند متعال فرموده است   
سكُفَّاراً حا تَبعدِ ما مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بقُّ يدالح ماز اهل كتاب پس از ياريبس» نَ لَه 

 كه در وجودشان بود، آرزو كردند كه        ي حسد يشان آشكار شد از رو    يآنكه حق برا  
  .مانتان كافر گرداننديشما را بعد از ا

  :75- 77 يه يآ
لَيك يؤَدهِ قِنطَارٍبِ تَأْمنْه إِن منْ الْكِتَابِ أَهلِ ومِنْ  يؤَدهِ الَّ بِدِينَارٍ تَأْمنْه إِن منْ ومِنْهم إِ
كلَي لَيهِ دمت ما إِالَّ إِ ا عئِمĤَق ذَلِك مقَالُواْ بِأَنَّه سنَا لَيلَي ينَ فِي عيبِيلٌ األُمقُولُـونَ  سيو 
  امـين  را او اگـر   كه  است  يكس  كتاب  اهل  ميان ، از يعلَمونَ وهم الْكَذِب اللّهِ علَى
  يكس  ايشان از و ، گرداند  يم باز تو  به را  آن  يبسپار او،  به  يقنطار و  يشمر
  آن  مطالبت و تقاضا  به جز  يبسپار او  به  يدينار و يشمر   امينش اگر  كه  است

  كـس  و  است  بسته ما بر  مكه  مردم  اعتراض  راه : گويد  يم زيرا  نگرداند باز را
  .بندند  يم  دروغ خدا  به  كه دانند  يم خود  اينان نكند   مالمت را ما

  خويش عهد  به  كه  كس هر  يالْمتَّقِينَ ، آر يحِب اللّه فَإِنَّ واتَّقَى بِعهدِهِ أَوفَى منْ بلَى
  .دارد  يم  دوست ار   پرهيزگاران خدا ، باشد پرهيزگار و كند وفا
لَـئِك قَلِيالً ثَمنًا وأَيمانِهِم اللّهِ بِعهدِ يشْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّ خَالَقَ الَ أُو مالَ اآلخِرَةِ فِي لَهو 

مهلِّم لَيهِم ينظُرُ والَ اللّه يكَ لَهم يزَكِّيهِم والَ الْقِيامةِ يوم إِ و  ـذَابع  كـه   ي، كـسان  أَلِـيم  
  ينـصيب  آخـرت   در فروشـند   يمـ   انـدك   يبهاي  به را خود  يسوگندها و خدا عهد

 نگرد  يم  آنان   به  نه و گويد  يم  سخن  آنان با  نه  قيامت روز در خدا و ندارند
  .است  دردآور  يعذاب  برايشان و  سازد  يم  پاكيزه را  آنان  نه و

 از  آنان امانتـدار هـستند، و اگـر مبلـغ             يد كه گروه   ده يخداوند از اهل كتاب خبر م     
 از  ي گرداننـد، و گروهـ     ي آن را به تو بر مـ       ي را به طور امانت به آنها بسپار       يهنگفت

 كنند، يانت مي خي كه به طور امانت به آنها بدهيزين چيآنها خائن هستند، و در كمتر
« : نـد ي گو يرنـد، و مـ     آو ي پوچ م  يانت زشت، عذر و بهانه ها     ين خ يو آنها با وجود ا    



٣١١ 

لَ يلَ ع بِ ي األُمِ ينَا فِ يسشان را  يـ م و مالها  يانت كن ي سوادان خ  يب» نييام«اگر به   » لُينَ س
« : ديـ  گو يخداوند متعال م  .  ندارند يست، چون آنها حرمت   ي ن يم بر ما گناه   يمباح بدان 
پس دو . گناهكار خواهند بودو آنها به شدت »  يعلَمونَ وهم الْكَذِب اللّهِ علَى ويقُولُونَ

 دروغ بـستن بـه      يگرير اعراب، و د   يانت و تحق  ي خ يكيكار زشت را مرتكب شده اند؛       
 ينـان ماننـد كـسان   ي داننـد، پـس ا  ي و قبح كار خود را م   ي كه آنها زشت   يخدا، در حال  

  . كنندين مي چني و گمراهي نادانيستند كه از روين
 يمن أَوفَ« ند، بلكه ي گويست كه آنها ميور نآن ط» يبلَ« : سپس خداوند متعال فرمود

زگار است، و ين فرد پرهيدگانش وفا كند، اي و آفريهركس به حقوق اله» يبِعهدِهِ واتَّقَ
ن ي كه بيمانين عمل كند، و به پي هركس برخالف ايعني.  دارديخداوند او را دوست م

دهـد و او را بـر   يفر ميو را كزگار نباشد، خداوند ايد، و پرهياو و مردم است وفا ننما  
 ي خرند، و كاال   ين م ي د يا را به بها   ي كه دن  يكسان.  كند ين كار به شدت مجازات م     يا

ا را بـه دسـت   يـ ، دنين و عهدشكني دروغي كنند و با قسم هايا را انتخاب م  ياندك دن 
لِّمهم والَ«  آورند، يم لَيهِم ينظُرُ والَ اللّه يكَ » أَلِيم عذَاب ولَهم يزَكِّيهِم والَ مةِالْقِيا يوم إِ

 ي نگرد، و آنها را پاك نميامت به آنها نميد، و روز قي گويشان سخن نميخداوند با ا
  . دردناك استي آنان عذابيسازد، و برا

 ي بر آنان واجـب و مقـرر گـشته، و آنهـا از پـاداش الهـ                 يفر اله ي خش خدا، و ك    يعني
 كـه  يامـت در حـال  ي ماننـد، و در روز ق      يب مـ  ي نص ي ب يه اله يمحروم شده، و از تزك    

  . شونديشگاه خدا حاضر ميت و گناهان بزرگ شده اند، در پيمرتكب جنا
  :78 يه يآ

 الْكِتَـابِ  مِـنَ  هو وما الْكِتَابِ مِنَ لِتَحسبوه بِالْكِتَابِ أَلْسِنَتَهم يلْوونَ لَفَرِيقًا مِنْهم وإِنَّ
،  يعلَمونَ وهم الْكَذِب اللّهِ علَى ويقُولُونَ اللّهِ عِندِ مِنْ هو وما اللّهِ عِندِ مِنْ هو نَويقُولُو

 تـا،  ، گوينـد   يم  سخن خدا  كتاب  شيوه  به  كه هستند  يگروه  ايشان  ميان از و
  نيـست   خدا  كتاب از  كه  يحال در ،  خداست  كتاب از گويند  يم  آنچه  كه پنداريد

 و  اسـت    نيامـده  خـدا   جانب از  آنكه  حال و  آمده خدا  جانب از  كه گويند  يم و
  .بندند  يم  دروغ خدا بر  كه دانند  يم خود
 بِالْكِتَـابِ  أَلْـسِنَتَهم  يلْـوونَ «  كننـد،  يف مـ يـ  از اهل كتاب، كتـاب خـدا را تحر         يگروه

وهبسسپس .  شودي را شامل ميف معنوي و تحريف لفظين تحريو ا» الْكِتَابِ مِنَ لِتَح
 ي از كتـاب اسـت، و آنهـا دروغ مـ           يف زشـت بخـش    ين تحر ي برند كه ا   يآنها گمان م  



٣١٢ 

 دهند، و آنها به سرنوشت و به سرانجام يند، و به صراحت به خدا دروغ نسبت ميگو
  .بد خود واقفند

  :79- 80 يه يآ
 مِن لِّي عِبادا كُونُواْ لِلنَّاسِ يقُولَ ثُم والنُّبوةَ والْحكْم تَابالْكِ اللّه يؤْتِيه أَن لِبشَرٍ كَانَ ما

 ، نسزد تَدرسونَ كُنتُم وبِما الْكِتَاب تُعلِّمونَ كُنتُم بِما ربانِيينَ كُونُواْ ولَـكِن اللّهِ دونِ
  مردم ، به آنگاه  ، باشد  ادهد  نبوت و  حكمت و  كتاب او  به خدا  كه را  يبشر  هيچ

 : گوينـد   يمـ  پيامبران   آنكه  حال و  خدا  بندگان  نه باشيد  من  بندگان  كه بگويد
 خـدا   پرسـتندگان  ،  خوانيـد   يمـ   آن در و آموزيـد   يم خدا  كتاب از  كه  همچنان
  .باشيد

،  مسلِمونَ أَنتُم إِذْ بعد بِالْكُفْرِ أَيأْمرُكُم أَربابا نَوالنِّبِيي الْمالَئِكَةَ تَتَّخِذُواْ أَن يأْمرَكُم والَ
 از  پس آيا  پنداريد  خدايان را  پيامبران و  فرشتگان  كه فرمايند  ينم شما  به نيز و

 ? دهند  يم  فرمان كفر  به را شما ايد  آورده  اسالم  آنكه

 ي و كتاب و نبـوت را بـه و         يوند وح  كه خدا  يقطعا امكان ندارد، و محال است انسان      
ده است ، و مردم را به پرستش خدا فرا خوانـد، و            ي را به او بخش    يداده و حكم شرع   

ن ي خود دستور دهد، چون ايامبران و فرشتگان و قرار دادن آنها به جايبه پرستش پ
 است، پس يرا او با اسالم مبعوث شده است كه از هر جهت با كفر مناف             يكفر است، ز  

 كـه او بـر آن   يرا حالتير ممكن است، زين غي دهد؟ ا  يونه او به ضد آن دستور م      چگ
 ي داشته است، مقتض   ي كه خداوند به او ارزان     يي ها يژگيلت ها و و   يقرار دارد، و فض   

  . باشديگانه و قهار مي ي خداي كامل براي و فروتنيعبودت و بندگ
 و يب خوردگي، چرا كه فر از نجراني اعزامي هاي است به گروه نصرانين پاسخيو ا

 تـا تـو را      ي دهـ  يا ما را دسـتور مـ      يآ!  محمد   يا: د كه گفتند  ي رس ييتكبر آنان به جا   
 بود كه خداوند آنها را دستور داده بود كه خدا را بپرستند، ين در حاليم؟ ايعبادت كن
 كرد  ي آنچه را كه بر زبان آوردند منتف       ي تعال يپس خداوند بار  .   كنند  يرويو از او پ   
  .ن مورد آشكار استيپوچ بودن سخن آنها و امثال آنان در ا: و فرمود

  :81- 82 يه يآ
 لِّما مصدقٌ رسولٌ جاءكُم ثُم وحِكْمةٍ كِتَابٍ من آتَيتُكُم لَما النَّبِيينَ مِيثَاقَ اللّه أَخَذَ وإِذْ

كُمعبِهِ لَتُؤْمِنُنَّ م رُنَّهلَتَنص أَ قَالَ وتُمأَقْرَر أَخَذْتُملَى وع لِكُم  قَالَ أَقْرَرنَا قَالُواْ إِصرِي ذَ
 را شـما   كـه   گرفـت   پيمـان   پيامبران از خدا ، و الشَّاهِدِينَ منَ معكُم وأَنَاْ فَاشْهدواْ
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  بـه  و كنـد   يمـ   تـصديق  را شما  آيين  كه  يپيامبر ، به ،  ام  داده  حكمت و  كتاب
 عهـد  و كرديـد  اقـرار  آيا  : گفت  كنيد  اش  يويار بگرويد آيد  يم شما نزد  رسالت

 از شـما  با نيز  من و دهيد  شهادت  پس  :گفت   كرديم اقرار :  گفتند ؟ پذيرفتيد مرا
  .شاهدانم

لَـئِك ذَلِك بعد تَولَّى فَمن فَأُو ماز كنـد   يسـرپيچ   پس  آن از  كه هر الْفَاسِقُونَ، و  ه 
  .است  فاسقان

 يامبران ارزانـ يـ  كـه بـه پ  ي دهد كه به سبب كتاب و حكمتين جا خداوند خبر ميدر ا 
 آن بود كه به نحو احسن و بـه طـور كامـل و               ينموده است كتاب و حكمت كه مقتض      

 نزد آنها آمد و يامبريمان گرفته است اگر پي آورند، از آنان پيتمام حق خدا را به جا
، و يد، حـق، دادگـر  يـ ل توحيـ كه آنها بـا خـود دارنـد، از قب          بود   يزيق كننده چ  يتصد
  .  دهندياري را ياورند و ويمان بيد به او ايان بر آن اتفاق دارند، باي كه ادياصول

ن امر اقرار و اعتراف نمودند، و خداوند آنها را گواه قرار داد، و بر آنها يپس آان بر  ا
  .د قرار داديدا مورد تهدي ورزند، شدمان مخالفتين پي را كه با ايو كسان. گواه شد

  است، و همـه بـر آن          يكيامبران است ، چرا كه راه همه        ين پ ير ب يك امر فراگ  ين  يو ا 
مـان گرفتـه    يك از آنـان پ    ي از هر  يو به طور كل   . مان بسته اند  ياتفاق دارند، و بر آن پ     

كنـد كـه از     و هركس ادعـا     .   كنند  يارياورند، و او را     يمان ب يا) ص(شده تا به محمد     
مـان  ين آنهاسـت، و خداونـد از آنـان پ         يـ د) ص(ن محمد   يروان آنهاست، بداند كه د    يپ

ز بـه صـحت آن اقـرار و اعتـراف      ياورند و آنان ن   يمان ب ي ا ين و يگرفته است كه به د    
  . كرده اند
رون كـردن از    يـ امبران اسـت، سـپس از ب      يـ  از آن پ   يكيرو  ي كه گمان برد پ    يپس كس 

 را كه او يامبريرون رفته است، و پي بي فاسق و از طاعت اله برگرداند، اويمحمد رو
  .ده استيب كرده، و با راه او مخالفت ورزي باشد، تكذيروش مي برد پيگمان م

 اسـت كـه بـه       يان سـماو  يـ ن اقامه حجت بر آن دسته از اهل كتاب و صاحبان اد           يوا
 برنـد   ي كه گمـان مـ     يامبراني توانند به پ   يرا آنها نم  ياورده اند، ز  يمان ن يا) ص(محمد  

مان يا) ص(امبران يشوا و خاتم پينكه به پيمان داشته باشند، مگر ايروشان هستند، ايپ
  .اورنديب
  :83- 85 يه يآ
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لَه يبغُونَ اللّهِ دِينِ أَفَغَيرَ و لَمـن  أَساتِ  فِـي  ماومضِ الـساألَرـا  وعـا  طَوكَرْهـهِ  ولَي إِ و 
  زمين و آسمانها در  آنچه  آنكه  حال ، جويند  يم خدا  دين جز  يدين يرْجعونَ ، آيا

  ? گردانند  يم  بازشان او نزد  به و هستند او  فرمان  تسليم  ناخواه و  خواه   است
لَينَا أُنزِلَ وما بِاللّهِ آمنَّا قُلْ ا عملَى أُنزِلَ وع  ـرَاهِيماعِيلَ  إِبـمإِسقَ  وـحإِسو  قُـوبعيو 
اطِوبا األَسمو ى أُوتِيوسى معِيسونَ والنَّبِيمِن و هِمبنَ نُفَرِّقُ الَ ريدٍ بأَح منْهنُ منَحو 
ونَ لَهلِمسو  اسـحاق  و  اسـماعيل  و  ابـراهيم  بـر  و ما بر  آنچه و خدا  به : ، بگو م 

   جانـب  از ديگـر   پيامبران و  يعيس و  يموس بر  آنچه نيز و او  فرزندان و،  يعقوب
   يفرق  ايشان از  يك  هيچ  ميان   آورديم  ايمان ،  است  شده  نازل  پروردگارشان

 .هستيم او  اراده  تسليم  همه و نهيم  ينم

  سك هر الْخَاسِرِينَ، و  مِنَ اآلخِرَةِ فِي وهو مِنْه يقْبلَ فَلَن دِينًا اإلِسالَمِ غَيرَ يبتَغِ ومن
 از  آخــرت  در و شــد نخواهــد  پذيرفتــه او از كنــد اختيــار  اســالم جــز  يدينــ  كــه

  .بود خواهد  زيانديدگان
 هستند و خداوند امت اسالم را به يمانين اصول، اصول ايدر سوره بقره گذشت كه ا

امبران بر آن اتفـاق نمـوده   يت و عمل به آن دستور داده است، و همه كتابها و پ  يرعا
 بوده اند كه به يضين كه فرايامبران بوده است، و اي بعثت تمام پيف اساساند، و هد
د يـ ر از آن بجو   ين است، و هركس غ    ي هم يقيو اسالم حق  .  آورده است  ي رو يهر احد 

 كه نسبت به يپس كس. ه و اعتماد شودي ندارد كه بدان تك   ينيعملش مردود است و د    
 يب را مـ ينان و صـل يرنـش ي و دا دانـشمندان يـ  رود ؟   ي عالقه گردد كجا مـ     ياسالم ب 
 كه ساخته و يان باطليا به اد ي كند؟   يان را انكار م   يا وجود پروردگار جهان   يپرستد؟  

  .انكاران هستندينها در آخرت از زي آورد؟ و همه اي ميطان هستند ، رويپرداخته ش
  :86- 89 يه يآ

فدِي كَيهي ا اللّهمكَفَرُواْ قَو دعب انِهِمشَ إِيمواْوولَ أَنَّ هِدقٌّ الرَّسح  مـاءهجو  نَـاتيالْب 
اللّهدِي الَ وهي مايمـان   نخـست   كه را  يقوم كند  هدايت خدا  الظَّالِمِينَ ، چگونه   الْقَو  

  مـشاهده  را  روشـن   آيـات  و  داليل و دادند  شهادت رسول ، حقانيت  به و آوردند
 .كند  ينم  هدايت را  تمكارانس خدا ؟  شدند كافر  سپس ، كردند

لَـئِك أُو مزَآؤُهأَنَّ ج هِملَي نَةَ عآلئِكَةِ اللّهِ لَعالْمالنَّاسِ وعِينَ ، جزايشان وماست  اين  أَج  
  .است  آنان بر  مردم  همه و  فرشتگان و خدا  لعنت  كه
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 از و بماننـد   جهـنم  در ينظَرُونَ ، جاويـد    هم والَ الْعذَاب عنْهم يخَفَّف الَ فِيها خَالِدِينَ
  .ندهند  مهلتشان و نشود  كاسته  عذابشان

  پس  آن از  كه  آنان رحِيم ، مگر غَفُور اهللا فَإِنَّ وأَصلَحواْ ذَلِك بعدِ مِن تَابواْ الَّذِينَ إِالَّ
  .است  مهربان و،  آمرزنده خدا زيرا ، آيند  صالح  به و كنند  توبه

امبر بر ي دادند پيمان آورند و گواهيت كند كه اي را هدايد است خداوند قوميكامال بع
مان خود را شكستند ، چون آنها يحق است، سپس مرتد شدن و به عقب بازگشتند و پ

نگونه باشد، خداونـد بـه پـاس        يو هركس كه ا   . حق را شناختند، اما آنرا دور انداختند      
را او حق را شناخته و آن را يد، زي نمايگون و دگرگون معمل زشت اش قلبش را واژ

 يترك گفته، و باطل را شناخته و آن را انتخاب كرده است، پس خداوند او را رها مـ                  
 و ي دهد كه او آن را ولّي و سرپرست او قرار م  ي را ولّ  يزيا چ ي يكند و خداوند كس   

  .سرپرست خود قرار داده بود
 »هِملَي نَةَ عآلئِكَةِ اللّهِ لَعالْمالنَّاسِ وعِينَ ومن خدا و فرشتگان و تمام مردم بر ينفر» أَج
  .ن و عذاب جاودانه هستندينهاست و در نفريا

 كه فرمان خدا سررسد، به آنان مهلت يوقت» ينظَرُونَ هم والَ الْعذَاب عنْهم يخَفَّف الَ« 
 عمر داده است كه هركس بخواهـد        يه ا  شود، چون خداوند آنها را به انداز       يداده نم 

  .ش آنها آمده استيز پيم دهنده نيرد، و بي تواند از آن پند بگيم
 خود را   يب ها ي را كه از كفر و گناهشان توبه كرده و ع          يسپس خداوند متعال كسان   

پس خداوند گناهان گذشته آنان را . د استثنا كرديد و تهدين وعياصالح نموده اند، از ا
  . كندي مين آنها چشم پوشيشي از كردار پ بخشد ويم
  :90- 91 يه يآ

لَـئِك تَوبتُهم تُقْبلَ لَّن كُفْرًا ازدادواْ ثُم إِيمانِهِم بعد كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ أُوو ملُّونَ،  هĤَّالض
  كه  يكسان  توبه
  شـد  نخواهـد   يرفتـه پذ  ، افزودنـد  خـود  كفر بر و شدند كافر  آوردن  ايمان از  پس

  .گمراهانند  اينان
 افْتَـدى  ولَوِ ذَهبا األرضِ ملْء أَحدِهِم مِنْ يقْبلَ فَلَن كُفَّار وهم وماتُواْ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ
لَـئِك بِهِ أُو ملَه ذَابع ا أَلِيممم ون لَهمردند كافر و شدند كافر  كه  ، آنان نَّاصِرِينَ م ، 
 از ، خرند باز  عذاب از را  خويشتن و دهند  طال  زمين  همه  اندازه  به بخواهند اگر
 .ندارند  يياور  هيچ و  است  دردناك  يعذاب برايشان  شد نخواهد  پذيرفته آنها
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رد، يد، و بر كفرش بميافزايد، و به آن بي كه كفر بورزد،  بركفرش اصرار نماياما كس
ن يش گرفته، و به سبب اي را در پي منحرف شده، و راه شقاوت و بدبختت ياز راه هدا

 كند، و از عذاب خـدا       ياري را   يست كه و  ي ن يكار سزاوار عذاب دردناك است، و كس      
 ي نمـ ي سـود يه بدهـد، بـه و  يـ ن را پر از طـال كنـد و آن را فد      ينجات دهد، و اگر زم    

  !م به خدا از كفر و از فروع آني بريپناه م. بخشد
  :92 يه يآ

 را  يعلِيم ، نيك بِهِ اللّه فَإِنَّ شَيءٍ مِن تُنفِقُواْ وما تُحِبونَ مِما تُنفِقُواْ حتَّى الْبِرَّ تَنَالُواْ لَن
  چـه  هـر  و كنيـد،    انفاق داريد  يم  دوست  آنچه از  كه  آنگاه تا  يافت نخواهيد در

  .است  آگاه  بدان خدا كنيد  يم  انفاق
 را در بر ير و عمل خوب ي است كه هر خ    ي نام يكيا ن ي» بر«د،  ي رس ي نم يكيبه ن هرگز  

دن به بهشت   ي رساند، و راه رس    ي را به بهشت م    ي است كه آدم   يرد، و آن راه   ي گ يم
ن يزه تـر  ين و پـاك   يد و از بهتـر    يـ نكه از آنچه دوست دار    يرد مگر ا  ي گ يش نم يرا در پ  
 يكي كه انسان آن را دوست دارد يدن ماليخشرا بيد، زيتان در راه خدا انفاق كنيمالها

 و  ي و داشتن مكارم اخالق و مهربان      يشگري و بخشا  يلِ سخاوتمند ين دال ياز بزرگتر 
 يح دادن دوسـت   يلِ دوست داشتن خـدا و تـرج       ين دال ي از بهتر  يكيو  .  طبع است  ينرم
پس .  مال و ثروت است كه سرشت انسان به شدت به آن وابسته استي بر دوستيو

ن هـركس از  يو همچنـ . ده اسـت يح دهد به قلـه كمـال رسـ      يس محبت خدا را ترج    هرك
د و  ي نما ي م يكيد، خداوند با او ن    ي نما يكوكاريزه ها انفاق كند، و با بندگان خدا ن        يپاك

 گردانـد كـه    ي موفّق مـ   يلي از اخالق و فضا    ياو را بر انجام دادن كارها و برخوردار       
  .دي آين حالت به دست نميبدون ا
 يق اوليسته را به طريگر اعمال صالح و شاينگونه بدهد دي كه نفقه را ا ين كس يهمچن

دن از يو بخـش .  از اخالق حسنه برخوردار خواهد شديق اول ي دهد و به طر    يانجام م 
پس هر اندازه بنده در راه خدا ببخشد، كم . ن حالت انفاق استي خوب، كاملتريزهايچ
 را برحـسب عملـش      يند، و هر انفاق كننـده ا       دا يا نامرغوب، آن را م    ياد، خوب   يا ز ي

 كنـد و در آخـرت او را در بهـشت       ي آن مال را پر مـ      يا جا ي دهد، و در دن    يپاداش م 
  . دهدي ميجا
  :93- 95 يه يآ
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 لَتُنَزَّ أَن قَبلِ مِن نَفْسِهِ علَى إِسرَائِيلُ حرَّم ما إِالَّ إِسرَائِيلَ لِّبنِي حِـال كَانَ الطَّعامِ كُلُّ
  اسـرائيل   يبنـ  بـر  طعامها  صادِقِينَ، همه  كُنتُم إِن فَاتْلُوها بِالتَّوراةِ فَأْتُواْ قُلْ التَّوراةُ
 بود  كرده  حرام خود بر  ،اسرائيل   تورات  نزول از  پيش  كه آنها مگر ، بود  حالل
 .بخوانيد و بياوريد  را  تورات گوييد  يم  راست اگر : بگو

لَـئِك ذَلِك بعدِ مِن الْكَذِب اللّهِ علَى فْتَرَىا فَمنِ فَأُو مونَ ، از   هكـه  هر  پس  آن الظَّالِم  
  .است  ستمكاران از بندد  دروغ خدا بر
لَّةَ فَاتَّبِعواْ اللّه صدقَ قُلْ  ، راست خدا : الْمشْرِكِينَ ، بگو   مِنَ كَانَ وما حنِيفًا إِبرَاهِيم مِ
  .نبود  مشركان  از او و كنيد  يپيرو را  ابراهيم  حنيف  آيين  گويد  يم

 كردند  يمطرح م ) ص( و محمد    يسيان نسبت به رسالت ع    يهودي كه   يراداتياز جمله ا  
 ي دستور يامبريست پ ي است، و ممكن ن    يز باطل ي بردند نسخ، چ   ين بود كه گمان م    يا
ق مطرح كـردن    يوند آنها را از طر    خدا.  مخالف باشد  يامبر قبل ياورد كه با دستور پ    يب

 كردند كـه    يرا آنها اعتراف م   يب كرد، ز  ي داشتند تكذ  ي كه خود به آن آگاه     يموضوع
 ي اندكيزهايل حالل بود به جز چيي اسري بنيهمه غذاها قبل از نازل شدن تورات برا

  . اش بر خود حرام كرده بوديماريه السالم به خاطر بيعقوب عليكه 
 وجود دارد كه نسخ شـده انـد؛ امـور           ياري بس ي امور حرام شده      در تورات  يو انگه 

 كننـد بـه      ين مطلب را انكار مـ     يپس اگر   .  كه در گذشته حالل بوده اند      يحرام شده ا  
 وجود يد نسخي برياگر گمان م» صادِقِينَ كُنتُم إِن فَاتْلُوها بِالتَّوراةِ فَأْتُواْ« : آنها بگو

د يد و بخوان  ياوريست، پس تورات را ب    يان ن ي در م  يردنندارد و حرام كردن و حالل ك      
 يزين كه چيل است، و آن عبارت است از اين دلي ترين قويو  ا. ديي گوياگر راست م
 ي آورده شود كه خود بدان معترف  است و آن را انكار نمي كسيل برايبه عنوان دل 

ست، و اگر از    ي ن يم آن شد حرف   يپس چنانچه آن انسان حق را گردن نهاد و تسل         . كند
 از آن يش روشن شد نقديم شدن در برابر آن امتناع ورزد، پس از آنكه حق برايتسل

 ي كه بر آن قـرار دارد روشـن مـ   ياورد، دروغ و افترا و ستم و بطالن راه   يبه عمل ن  
  .ن بودنديان چنيهوديو . شود

 »    قَ اللَّهدت فرموده، و سخن    خداوند در همه آنچه كه گفته است، راس       « : بگو» قُل ص
 بر صحت و    يليات دال ين آ يخداوند در ا  » ! از سخن خداوند راست تر است؟      يچه كس 
 از  ي منحرفـان و كـسان     يو دعوت او، و باطل بودن ادعا      ) ص( رسالت محمد    يدرست

. ب كردند، و دعوتش را رد نمودند ارائه كـرده اسـت       يامبر خدا را تكذ   ياهل كتاب كه پ   
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ل  و حجـت     يـ ست گفته است، و بندگانش را بـا ارائـه دال          ن مورد را  يپس خداوند در ا   
 كنند، ي پاشند و متفكران در برابر آن سرخم مي كه كوهها در برابر آن از هم مييها

  .قانع كرده است
د و يـ ن توحيـي م كـه آ ين ابـراه يـي نكه همه مردم از آي نمانده است جز ا  يچ راه يپس ه 

 را خـدا    يي و همـه كتابهـا     يگان الهـ  ت كنند و تمام فرستاد    يگانه دانستن خداست تبع   ي
را يـ  بگرداننـد، ز يان باطـل و منحـرف رو  يـ نـد، و از اد يق نماينازل كرده است تـصد  

 گـردان بـود، و از شـرك و    يد مخـال بـود، رو  يـ  كه بـا توح    يزيم از هر آن چ    يابراه
  . جستي ميزارين بيمشرك

  :96- 97 يه يآ
لْعالَمِينَ، نخستين  وهدى مباركًا بكَّةَبِ لَلَّذِي لِلنَّاسِ وضِع بيتٍ أَولَ إِنَّ   كه  يا  خانه  لِّ
 را  جهانيـان   كـه   يا   خانه   است  مكه در  كه  است  همان  شده بنا  مردم  يبرا

 .است  هدايت و  بركت  سبب

لَه ومن إِبرَاهِيم مقَام بيـنَات آيات فِيهِ لّهِ آمِنًا كَانَ دخَ لِ لَ و النَّاسِ ىع  ـتِ  حِـجيـنِ  الْبم 
تَطَاعهِ اسلَي  و  روشن  آيات  آنجاست ، در الْعالَمِينَ عنِ غَنِي اهللا فَإِنَّ كَفَرَ ومن سبِيالً إِ

  خانـه   آن  حج ، خدا  يبرا ، است   ايمن شود  داخل  بدان  كه هر و   ابراهيم  مقام
 كفر  راه  كه هر و  است  باشندواجب   داشته ار  آن  به  رفتن  قدرت  كه  يكسان بر

  .است نياز  يب   جهانيان از خدا  كه بداند ، گيرد  پيش
ن خانـه   يكعبـه نخـست   : ديـ  فرما ي پروردگار متعال از عظمت خانه اش خبر داده و مـ          

ن بنا نهاده، و در آن انواع بركت ها يست كه خداوند جهت عبادت و ذكر خود در زميا
ان در  ي جهان ي برا ي كه منافع و مصالح گوناگون     يرار داده است، خانه ا    ت ها ق  يو هدا 

ادآور مقـام  يـ  اسـت، و  ي روشـن ي و نشانه هـا  يبردارد، و در آن بخشش فراوان اله      
 است كه او در يل و اعماليم خلي است كه او در حج مقام ابراهيل و اعماليم خليابراه

امبران يـ اطرات سـرور و رهبـر پ      ادآور خـ  ين  يخانه كعبه همچن  . حج انجام داده است   
 است كه هر كـس وارد آن شـود خداونـد            ين خانه، حرمِ امن اله    يا. است) ص(محمد  

ز مومن ين نيش باشد، و از نظر شرع و ديت و آساي گرداند كه در امنيش مقدر ميبرا
  .ديبه حساب آ

  برخوردار است كه بطور خالصه ذكر      يل و بركات فراوان   يو چون خانه كعبه از فضا     
 رفـتن بـه آن جـا را دارنـد     يي كه توانا  يارت آن را بر كسان    يد، خداوند حج، و ز    يگرد
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له يار وسـ  يـ دن بـه آن د    ي رسـ  ي برا ي آن است كه آدم    ييتوانا. ده است يواجب  گردان  
مـنِ  « ن جملـه  يبنابرا. ديه نما ي داشته باشد، و بتواند توشه راه را ته        ي مناسب يسوار

لَ د خواهد آمد را در ينده پديد و آنچه در آي جديل سواريه وساهم» لَاَيه سبِياستَطَاع إِ
 تناسب ي هر زمان و مكانين از معجزات قرآن است كه احكامِ آن برايو ا.ردي گيبر م

ست، پـس   ي كامل ممكن ن   ي و درست  يكيدن به ن  يدارد، و مسلما بدون احكام قرآن رس      
ت ي داد، از مومنـان هـدا      دا كرد و آنرا انجـام     ين پ يقيضه ارجند حج    ين فر يهركس به ا  

ن خارج  يافته است، و هركس به آن كفر بورزد، و حج خانه خدا را انجام ندهد، از د                ي
  .از استي نيان بيوهركس كفر بورزد همانا خداوند از جهان.  باشديم
  :98- 101 يه يآ

  اهل  يا : تَعملُونَ ، بگو   ما علَى شَهِيد واللّه اللّهِ بĤِياتِ تَكْفُرُونَ لِم الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ
  .شماست  اعمال  بر ناظر خدا ؟ كنيد  يم انكار را خدا  آيات چرا ،  كتاب
 وما شُهداء وأَنتُم عِوجا تَبغُونَها آمنَ منْ اللّهِ سبِيلِ عن تَصدونَ لِم الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ
ا بِغَافِلٍ اللّهملُونَ عمايمـان   كـه  را آنهـا   سـبب   چـه   بـه  ،  كتاب  اهل  يا : ، بگو  تَع  

 شـما  و  رونـد   كج  راه  به  كه خواهيد  يم و داريد  يم باز خدا   راه از اند  آورده
  .نيست  غافل كنيد  يم  آنچه از نيز خدا و آگاهيد  خويش  كار  يزشت  به خود

اْ الَّذِينَ أَيها يا نُوواْ إِن آمنَ فَرِيقًا تُطِيعأُوتُـواْ  الَّذِينَ م  وكُم  الْكِتَـابـرُدي  ـدعب  ـانِكُمإِيم 
  اطاعـت   كتـاب   اهـل  از  يگروهـ  از اگر ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يكَافِرِينَ، ا 

  .گردانند  يم باز كفر  به  ايمانتان از را ،شما  كنيد
فكَيتَكْفُرُونَ و أَنتُملَ تُتْلَى و عكُمي اتاللّهِ آي فِيكُمو ولُهسـن  رمتَـصِم  وعبِاللّـهِ  ي  فَقَـد 
دِيتَقِيمٍ، چگونه صِرَاطٍ إِلَى هسشما بر را خدا  آيات  كه  يحال در شويد  يم كافر  م 

  راه  به جويد  تمسك خدا  به  كه هر و   شماست  ميان در او رسول و، ، خوانند  يم
  .است هشد   هدايت  راست
امبر يـ ل اقامه كرد، هرچند كه آنها پ      يات گذشته خداوند متعال بر اهل كتاب دال       ي در آ 

ات مخالفـان را بـه سـبب كفـر        يـ ن آ يـ  شناختند، و در ا    يرا مانند فرزندانشان م   ) ص(
خ نمـوده   ي ، سـرزنش و تـوب      يات خدا و بازداشـتن مـردم از راه و         يدنشان به آ  يورز

 داند و يشان هستند، و خداوند حاالت آنها را ميلمارو عياست، چون توده اهل كتاب پ
  .ن عمل مجازات خواهند نموديآنان را بر ا
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ل را بر اهل كتاب اقامه كرد، و آنها را به سبب كفـر و      يپس از آنكه خداوند متعال دال     
ب آنان يخ و سرزنش نمود، بندگان مومن را بر حذر داشت كه فري شان توبيسرسخت

 آنند كه ين دسته از اهل  كتاب به شدت در پيان نمود كه اينها ب آيرا نخورند، و برا
  .  كفر بگرداننديمان آوردنتان به سويان برسانند، و شما را پس از ايبه شما ز
ن را بـه شـمار      يـ دالحمد هللا خداوندا پـس از آنكـه نعمـت           !  گروه مومنان    ياما شما ا  

 يامبريد، پي را مشاهده كرد نمود و نشانه ها و محاسن و مناقب و فضائل آن         يارزان
 كرد، و در ييانتان مبعوث كرد كه شما رابه تمام آنچه به نفعتان است راهنمايرا در م

پس اكنون بعد از    . دينش است چنگ زد   ي كه همان د   يسمان اله يه رحمت خدا به ر    يسا
نتـان  يت خـدا محـال اسـت كـافران بتواننـد شـما را از د      ين همه عناي از ا  يبرخوردار

 ثابت و  استوار و انوار درخـشان      يه ها ين اصول و پا   ي كه بر ا   ينيرا د يند، ز برگردان
 كنند و بنـدگان را  ي كشند و از آن دل نمي آن پر ميبنا نهاده شده است دلها به سو    

و هركس بـر خداونـد      » عتَصِم بِاللَّهِ يومن  « .  رساند ين اهداف و آرمان ها م     يبه بهتر 
ت يهمانا به راه راست هدا» مِي صِرَطٍ مّستَقي إِلَي فَقَد هدِ«توكل كند و به او پناه ببرد، 

نكـه  ين خدا جنگ بزنند، و ا    يق شده اند كه به د     يه انسان ها تشو   ين آ يدر ا . افته است ي
  . رسانديت ميش  و هدايت و آساي را به امني است كه آدمين خدا تنها راهيد
  :102- 105 يه يآ
  كه  يكسان  يمسلِمونَ ، ا وأَنتُم إِالَّ تَموتُنَّ والَ تُقَاتِهِ حقَّ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

 در جـز  و بترسـيد  او از  خداست از  ترس  شايسته  كه  آنچنان ، ايد  آورده  ايمان
  .نميريد  يمسلمان

لَيكُم اللّهِ نِعمةَ واْواذْكُرُ تَفَرَّقُواْ والَ جمِيعا اللّهِ بِحبلِ واعتَصِمواْ إِذْ ع اء كُنتُمدأَع فَأَلَّف 
 منْهـا  فَأَنقَـذَكُم  النَّارِ منَ حفْرَةٍ شَفَا علَى وكُنتُم إِخْوانًا بِنِعمتِهِ فَأَصبحتُم قُلُوبِكُم بينَ

نُ كَذَلِكيبي اللّه اتِهِ لَكُمآي لَّكُم ونَ لَعتَدو زنيـد  خـدا   ريـسمان  در  دست  ، همگان تَه 
  آن : كنيـد  يـاد   اسـت   داشـته   يارزان شما بر، خدا  كه  ينعمت از و مشويد  پراكنده
  بـه  و  سـاخت   مهربـان   هـم   بـه  را  دلهايتان او و بوديد يكديگر  دشمن  كه  هنگام
  برهانيد  آن از را شما خدا ، بوديد  آتش از يپرتگاه   لبه بر و  شديد برادر او  لطف
  .يابيد  هدايت شايد ، كند  يم  بيان  اينچنين شما  يبرا  را خود  آيات خدا
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لْتَكُن و نكُمةٌ مونَ أُمعدرِ إِلَى يرُونَ الْخَيأْميرُوفِ وعنَ بِالْمونْهينِ ونكَرِ عالْم لَـئِكأُوو 
مونَ، بايد هفْلِحبه امر و كنند  دعوت خير  به  كه باشند  يگروه شما  ميان از  كه الْم  

  .رستگارانند  اينان  كنند منكر از  ينه  و معروف
لَفُواْ تَفَرَّقُواْ كَالَّذِينَ تَكُونُواْ والَ لَــئِك  الْبينَات جاءهم ما بعدِ مِن واخْتَ أُوو  ـملَه  ـذَابع 

 آشكار آنها بر خدا  روشن  آيات  آنكه از  پس  كه مباشيد  كسان  آن عظِيم، همانند 
   يعـذاب   اينـان   يبـرا   البتـه  ، ورزيدنـد   اخـتالف  يكـديگر  بـا  و گشتند  پراكنده شد،،
  .بود خواهد  بزرگ

 او را بـه  يخته است تا شكر نعمـت هـا  يات بندگان مومنش را برانگ ين آ يخداوند در ا  
 اش را ي اطاعت كنند و نافرمانيوسته از او بترسند، و از ي آورند، و به طور شايجا

 كـه   يسمانيـ  دارنـد و بـه ر      ين خود را بـر پـا      يترك كرده و مخلصانه عمل كنند و د       
ن يسمان را رابط ب   ين ر ي آنها فروهشته است چنگ بزنند، و خداوند ا        يخداوند به سو  

  .ن و كتاب خداستيسمان ديخود و بندگانش قرار داده و آن ر
ن او  ي كند كه بر د    يق م يات مسلمانان را تشو   ين آ ي ا ن پروردگار جل جالله در    يهمچن

ن رونـد را  ي ا ين لحظات زندگ  يزند و تا آخر   ي بپره ياجتماع كنند و از تفرق و پراكندگ      
 شود كه قبل از مسلمان شدن دشمنان سرسخت يادآور ميسپس آنان را . ادامه دهند

 به بركـت اسـالم       برند، اما خداوند   ي بسر م  يگر بودند و در تشتّت و چند دستگ       يكدي
ل ي كه تبديجاد كرد، به گونه اين آنان انس و الف ايآنها را در كنار هم جمع نمود و ب

 بود كه قبال بر لبه پرتگاه و دهانـه       ين در حال  يا. گر شده اند  يكدي يميبه برادران صم  
 ي بزرگ قرار داشتند، اما خداوند آنان را نجات داد و راه سـعادت و خوشـبخت     يآتش

ات خود ين خداوند آين چنيا» تِهِ لَعلَّكُم تَهتَدونَينَ اللَّه لَكُم ءايبيكَذِلَك « . دراهنمون ش
 را بـه    ي كه شكر نعمـات و     يد، به گونه ا   يايد راه ب  ي كند تا شا   ين م يي شما تب  يرا برا 

 دهد يسپس پروردگار مومنان را دستور م. دي چنگ زنيسمان ويد و به ري آوريجا
ن ي تـر يه حد كمال برسانند، و به آنان دسـتور داده اسـت كـه قـو    ن حاالت را ب يكه ا 

ن خدا را برپا دارند،     يله بتوانند د  ين ملزومات را فراهم كنند كه به وس       ياسباب و بهتر  
ش بوجـود  ي را در خـو يستگيت و شاين كفايد ا ي از آنان حتما با    ي كه گروه  يبه نحو 

لَ ي« . اورنديب ن و اصـول و فـروع آن و احكـام           ينا د  هما يكير و ن  يخ» رِي الخَ يدعونَ إِ
و امر به معروف كنند، و معروف هر آن  » أمرُونَ بِالمعرُوفِ يو« . مربوط به آن است   

نهـونَ عِـنِ   يو«  آن از نظر شـرع و عقـل شـناخته شـده اسـت،      ي است كه خوب   يزيچ
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نسته  آن از نظر شرح و عقل دايو از منكر بازدارند، و آن همان است كه زشت» المنكِر
 خـود دسـت     يشانند كه به تمام خواسته ها     يو ا » وأُولَئِك هم المفلِحونَ  « شده است،   

ان وعـظ و    يم و متـصد   يو اهل علم و تعلـ     . ابندي ي نجات م  يافته و از هر امر ناگوار     ي
ن ين دي كه مردم را به خواندن نماز و پرداختن زكات، و انجام قوانينيغ، و مسئوليتبل

 يپس هركس.  گرداندين حكم مي دارند مشمول ايرا از منكرات باز مواداشته و آنها  
 را يا عـده ا  يـ  ير فـرا بخوانـد و كـس       يـ ا خاص به كار خ    يمردم را به صورت عام و       

  . باشديمه ميه كرين آيحت كند مشمول حكم اينص
 يش گرفتن راه تفرقه و تشتت بر حذر داشت، راه كسانيسپس خداوند آنها را از در پ

ست آن را گردن نهند و متحـد        ي با يش آنها آمد، كه م    ي روشن پ  ي نشانه ها  ن و يكه د 
ن يم شدند، و اي تقسي مختلفيشوند، اما متفرق شوند، و اختالف كردند، و به گروهها

گر تجاوز  ي د ي و تعمد بر عده ا     ي آگاه ي از رو  ي نبود، بلكه عده ا    ي نادان يكار از رو  
  . استي آنان عذاب بزرگيو برا» مي لَهم عذَاب عظِوأُولَئِك « : ن فرموديبنابرا. كردند

  :106- 107 يه يآ
موي ضيتَب وهجو دوتَسو وهجا والَّذِينَ فَأَم تدواس مهوهجأَكْفَرْتُم و  ـدعب  ـانِكُمإِيم 

  سيه  يگروه و  يرو سپيد  يگروه  كه روز  تَكْفُرُونَ ، آن   كُنْتُم بِما الْعذَاب فَذُوقُواْ
  ايمـان  از  پـس  شـما  آيا : گويند  يم اند شده   يرو  سيه  كه  آنان  به شوند  يرو

 .را خدا  عذاب بچشيد  كافرشدنتان  سبب  به  شديد كافر  آوردنتان

 سـپيد   كـه   نـان آ خَالِدونَ، امـا   فِيها هم اللّهِ رحمةِ فَفِي وجوههم ابيضَّت الَّذِينَ وأَما
  .باشند پروردگار  رحمت در  غرق  همواره ، اند  شده  يرو

 تَبـيض   َوم«: ديـ  فرماين عذاب بزرگ اشاره كرده و مـ يدن ايسپس به زمان فرا رس   
وهجو دوتَسو وهجامت يخداوند از تفاوت درجه سعادت و شقاوت مردم در روز ق» و

مـان  ي كـه بـه خـدا ا     ي گردد، آنـان   يد م يادتمندان سف د چهره سع  ي فرما يخبر داده و م   
ق كردنــد و از فرمــان خــدا اطاعــت نمــوده و از آنچــه يامبرانش را تــصديــآورده و پ

 يو خداوند متعال آنها را به بهشت وارد مـ     .  كنند يز م ي كرده بود پره   يپروردگار نه 
ن خواهنـد  شه در آيـ  همي گردانـد و بـرا  ير م يكند و انواع نعمت ها را بر آنان سراز        

  .بود
ب كردند و از    يامبرش را تكذ  ي كه پ  ي گردد، همان كسان   ياه م يو چهره اهل شقاوت س    

آنان مـورد   . م شدند ين گروه تقس  ين خود به چند   ي نمودند، و در د    يچيفرمان او سرپ  
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ا كفـر را    يـ آ» مـنِكُم   يأَكَفـرتُم بعـد إِ    « :  شود يسرزنش قرار گرفته و به آنها گرفته م       
د عـذاب را بـه   يپس بچـش » فَذُوقُوا العذَاب بِما كُنتُم تَكفُرونَ   « ! د؟ي داد حيمان ترج يبرا

  .دنتانيسبب كفر ورز
  :108 يه يآ

تِلْك اتا اللّهِ آينَتْلُوه كلَي قِّ عا بِالْحمو اللّه رِيدا يلْم لْعالَمِينَ ، اينها   ظُ   خداست  آيات لِّ
  .دارد  ينم روا  ستم جهان   مردم  به خدا و   خوانيم  يم فرو تو بر  حق  به  كه

ن كرده و   ييامبر تب ي پ ياتش را برا  يد كه آ  ي ستا يشتن را بر آن م    يخداوند سبحان خو  
 يد، و دوستان خدا را دشمنان او مشخص مـ    ي نما يله آن حق را از باطل جدا م       يبوس

 يعـذاب  دشـمنانش    يك آمـاده نمـوده و بـرا       ي دوستان  خود پاداش ن     يگرداند، و برا  
او بـه  .  و حكمـت خداسـت  ي فضل و دادگـر   ين مقتضا يده است، كه ا   يد تدارك د  يشد

ا به ي را بدون گناه و يبندگانش ستم نكرده و از ثواب اعمالشان نكاسته است، و كس     
  . دهديگر عذاب نمي ديخاطر گناه كس

  :109 يه يآ
لّهِ لِ ا واتِ فِي ماوما السمضِ فِي وإِلَى األَرهِاللّ و عاز تُرْج ، ورچه هر  خداست  آن األُم  
  .گردد  يم باز بدو كارها و  است  زمين و آسمانها در
ان فرمـود كـه     يـ ز ب ي از آن اوست، ن    يان كرد كه فرمان و قانون گذار      ي خداوند ب  يوقت

لّهِ« : ن فرمود ي از آن اوست، بنابرا    ي كامل و تصرف و پادشاه     ييفرمانروا لِ ا وفِـي  م 
ماتِالسا اومضِ فِي وإِلَى األَراللّهِ و عتُرْج وريكـ يكوكاران را در مقابل ن    يپس ن » األُم 

خداونـد  .  كنـد  ي شان مجازات م   ي دهد و بدكاران را به سبب نافرمان       يشان پاداش م  
ان ي بندگانش ب  ي كند تا برا   ي جاهان با هم مطرح م     يارياحكام سه گانه اش را در بس      

 از آن  ي و احكام جزائي و شرعيري مطلق است، پس احكام تقدييكند كه او فرمانروا
.  ندارند ياري و اخت  ييدگان مغلوب و محكوم اند و قدرت و  توانا         يگر آفر ياوست، و د  

  .دي نماي ميان بندگانش حكم و داوريا و آخرت ميپس او در دن
  :110- 111 يه يآ

رَ كُنتُمةٍ خَيأُم ترُ لِلنَّاسِ أُخْرِجرُوفِ ونَتَأْمعنَ بِالْموتَنْهنِ ونكَرِ عتُؤْمِنُونَ الْمبِاللّهِ و 
لَونَ ولُ آمـرًا  لَكَانَ الْكِتَابِ أَهـم  خَيلَّه  مـنْهؤْمِنُـونَ  مالْم  مأَكْثَـرُهشـما  الْفَاسِـقُونَ  و ، 

 منكر از ينه و  معروف  به امر  كه ،  آمده پديد  مردم  ميان از هستيد  يامت  بهترين
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 بهتـر   برايشان بياورند   ايمان نيز  كتاب  اهل اگر  داريد  ايمان خدا  به و كنيد  يم
 .تبهكارانند   بيشترين  يول مؤمنند  ايشان از  يبعض   است

  اندك جز شما  ينصرُونَ، به الَ ثُم األَدبار يولُّوكُم يقَاتِلُوكُم وإِن أَذًى إِالَّ يضُرُّوكُم لَن
 و رونـد   هزيمـت   بـه  كننـدو،    پـشت  كنند كارزار اگر  نرسانند  يآسيب ديگر ، آزار

  .نگردند پيروز
گـر  ين اسـباب از د يـ  امت اسالم است، چرا كه امت اسالم بـا ا يان اسباب برتر  ين ب يا

 و دعـوت    يرخـواه ير امت ها باالترند، و آنها از نظر خ        يز بوده و از سا    يامت ها متما  
 از منكـر  ي، و امـر بـه معـروف و نهـ    ييم و راهنماي و تعليكير و ن  ي خ يمردم به سو  

ار تالش يگران به حد كمال و تحقق منافع آنان بسيدن دي رسين مردمانند و برايبهتر
 يده و باور بر آنان واجب مين عقي را كه ايتيمان دارند و مسئولي كنند، و به خدا ايم

 آورنـد   يمـان مـ   ير اهل كتاب مانند شـما ا      و اگ .  دهند يگرداند به نحو احسن انجام م     
مان ي از اهل كتاب اي آنها بهتر خواهد بود، اما جز تعداد اندكي شدند و برايت ميهدا

رون رفتـه و بـا   يـ امبرش بيـ شتر آنان فاسقند چرا كه از اطاعت خـدا و پ ياورده و ب  ين
 ين بكار مان رساندن به مومناي زي كنند، و تمام توان خود را برايمومنان مبارزه م

 آنهـا را بـا   ينكـه مقـدار  ي برسانند جـز ا ياني زي توانند به مومنانيرند، اما آنها نم   يگ
  .ت كننديزبان اذ

 شوند و ي نمياري كنند، سپس يو اگر با مومنان بجنگند، به آنها پشت كرده و فرار م
 بـا   يش آمـد و آنهـا وقتـ       يو آنچه كه خدا از آن خبـر داده بـود پـ            .  گردند يروز نم يپ
روز يـ ن را بر آنهـا پ يختند و خداوند مسلم  يدند به آنها پشت كرده و گر      ين جنگ يسلمم

  .ديگردان
  :112 يه يآ

تضُرِب هِملَي لَّةُ ع  بِغَـضَبٍ  وبـĤؤُوا  النَّاسِ منَ وحبلٍ اللّهِ منْ بِحبلٍ إِالَّ ثُقِفُواْ ما أَينَ الذِّ
لَيهِم وضُرِبت اللّهِ منَ كَنَةُالْ عسم ذَلِك  مكْفُـرُونَ  كَـانُواْ  بِـأَنَّهـاتِ  ييĤِقْتُلُـونَ  اللّـهِ  بيو 

 بر  يخوار مهر باشند  كه جا ، هر يعتَدونَ وكَانُواْ عصوا بِما ذَلِك حقٍّ بِغَيرِ األَنبِياء
 زاوارسـ  و  باشند  مردم  امان در  خداو  امان در  آنكه مگر ،  است  شده  زده آنها

 كـافر  خـدا   آيـات   بـه  زيـرا  ، اند  نهاده  آنها بر  يبدبخت مهر و اند  شده خدا  خشم
 و ورزيدند  عصيان  كه بود  سبب  بدان  واين  كشتند  ناحق  به را  پيامبران و شدند
 .كردند تجاوز



٣٢٥ 

 دهد كه مهر ذلت بر آنان زده شده است،          يان خبر م  يهودينجا خداوند از حالت     يدر ا 
 ين نمـ  يت آنها را تام   ي امن يزيچ چ ي ترسند و ه   يجا كه باشند هراس دارند و م      وهر ك 

بند باشـند و در     ي كنند پا  يگران منعقد م  ي كه با د   يمانها و معاهدات  ينكه به پ  يكند مگر ا  
  . ه بپردازنديبرابر احكام اسالم سر خم كنند، و جز

 و ي كه تحت سرپرستير وقت شود مگين نميت آنها تامي امنيعني» وحبلِ مِنَّ النَّاسِ «
نگونـه  يك حالـشان ا   ي دور و نزد   يگران باشند، همان طور كه در گذشته ها       ينظارت د 

 را ير كه توانسته اند به طور موقـت حكـومت  ي اخين سال هايو آنان در ا  . بوده است 
 بوده كـه آنهـا   يداتي بزرگ و تمه  ي كمك قدرت ها   يه  يجاد كنند در سا   ين ا يدر فلسط 

« . ان همـوار كردنـد    يـ هودي ي كرده اند، چرا كه آنها بودند راه را بـرا          شان فراهم يبرا
 و  يينـوا يو خداوند بر آنها خشم گرفته و آنان را با ذلت و ب            » وبأء وبِغَضَبِ مِنّ الّلهِ   

دنـد، و   يات كفـر ورز   ين است كه آنها به آ     ي مجازات نموده است، و سبب آن ا       يبدبخت
 كشتند، ي نمي جهل و نادانيامبران را از رويآنها پ يعني. امبران را به ناحق كشتنديپ

بِما عصوا وكَـانُوا    « . دندي ورز ي و عناد به قتل آنان مبادرت م       ي سركش يبلكه از رو  
 يرد به خاطر سركـش ي گي كه دامان آنان را م   يد و گوناگون  ي شد ين سزا يا» عتَدونَي

، پس خداوند به آنها  باشدي و تجاوزشان مي باشد به خاطر سركشيو تجاوزشان م
ستم نكرده و آنها را بدون گناه مجازات ننموده است بلكه آنچه خداوند بر سر آنهـا                 

ع يـ  فجيت هـا يامبران و جنايب پي و كفر و تكذي و دشمنانگ  يآورده به خاطر سركش   
  .شان بوده است

  :113- 115 يه يآ
يـسجدونَ ،    وهـم  اللَّيلِ آنَاء اللّهِ آياتِ تْلُونَي قĤَئِمةٌ أُمةٌ الْكِتَابِ أَهلِ منْ سواء لَيسواْ

 خدا،   آيات و اند  ايستاده خدا  طاعت  به  يگروه  نيستند  يكسان  همه  كتاب  اهل
  .آورند  يم  يجا  به  سجده و كنند  يم  تالوت  شب  دل در را

 فِي ويسارِعونَ الْمنكَرِ عنِ وينْهونَ معرُوفِبِالْ ويأْمرُونَ اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُونَ
لَـئِك الْخَيرَاتِ أُوالِحِينَ ، و   مِنَ وبـه  امر و دارند  ايمان رستاخيز روز و خدا  به الص  
  جمله از و ورزند  يم  شتاب  نيك  يكارها در و كنند   يم منكر از  ينه و  معروف

 .صالحانند

  ناديده كنند  كه  نيك كار هر بِالْمتَّقِينَ ، و علِيم واللّه يكْفَرُوه فَلَن خَيرٍ مِنْ اْيفْعلُو وما
  .است  آگاه   پرهيزگاران  به خدا زيرا ، نشود  انگاشته



٣٢٦ 

ان آورد، حالـت آن     يـ ن اهل كتـاب سـخن بـه م        يپس از آنكه  خداوند متعال از منحرف       
 از  يگروهـ : ان كـرد و  فرمـود      يستوار مانده اند ب   دسته از آنان را كه بر راه راست ا        

 ويـأْمرُونَ  اآلخِـرِ  والْيـومِ  بِاللّهِ يؤْمِنُونَ« : ن پابرجا هستنديآنان بر اصول و فروع د 
 كننـد؛ و معـروف     يمان دارند و امر به معروف م      يامت ا يبه خدا و روز ق    » بِالْمعرُوفِ
ها را شـامل    ي دارند، و منكر همه بد     ي باز م  و از منكر  . ردي گ يها را در بر م    يهمه خوب 

ـ   « : همانطور كه خداوند متعال فرموده است     .  شود يم وسمِنَ قَومِ مـةُ    يوونَ  ي أَمهـد
 كننـد و بـه حـق        ي مـ  يي به حق راهنما   ي از قوم موس   يو گروه » عدِلُونَيبِالحقّ ِ وبِهِ    

ك ي خوب ي انجام كارهايبراشتاب كردن » رَتي الخَيسرِعونَ فِي« . ندي نماي ميداور
 دهنـد،   ينكه كار خوب انجام مـ     ي به اضافه ا   يعنيرتبه باالتر از انجام دادن آن است،        

پس آنها به انجـام كـار خـوب، و شـتاب در انجـام آن، و          .  شتابند ي انجام آن م   يبرا
  .ف شده ا نديكامل كردن آن با ادا نمودن واجبات و مستحباتش، توص

ن كرد كه هرآنچه از كار خوب انجام داده اند، هرجا باشد، كم ايسپس خداوند متعال ب
« مان و اخالص باشد، ي از اي كه ناشيرد، به شرطي پذياد خداوند آن را ميا زيباشد 
 كه مخلصانه انجام داده اند، رد نشده و به هـدر            يسته ا ي شا يو كارها » كفَرُوهيفَلَن  
لِ « .  رود ينم ع اللَّهتَّقِ  يوبِـالم زگـاران  يپره. زگـاران داناسـت   يو خداونـد بـه پره     » نَيم

 خوب انجام داده و آنچه را كه خداوند حـرام كـرده اسـت بـه                 ي اند كه كارها   يكسان
  . كنندي ترك ميل به رضا و پاداش الهيمنظور ن

  :116- 117 يه يآ
لَـئِك شَيئًا اللّهِ منَ أَوالَدهم والَ أَموالُهم عنْهم تُغْنِي لَن كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ أُوو ابحأَص 

 و نرهانـد  خدا  عذاب از  هيچ  اوالدشان و  اموال را  خَالِدونَ ، كافران   فِيها هم النَّارِ
  .باشند ، جهنم در  جاودانه

لَمـواْ  قَومٍ حرْثَ أَصابت صِرٌّ فِيها رِيحٍ كَمثَلِ الدنْيا الْحياةِ هِـذِهِ فِي ينفِقُونَ ما مثَلُ  ظَ
مهأَنفُس لَكَتْه ا فَأَهمو مهلَم   جهان  اين در  اينان  ، آنچه يظْلِمونَ أَنفُسهم ولَـكِنْ اللّه ظَ

  خـويش  بـر   يقوم كشتزار سردبر   يتندباد  كه  است  آن همانند ، كنند  يم  انفاق
  آنـان    نداشت روا  ستم آنها بر خدا دساز نابود را  كشته  آن و ، بوزد  كرده  ستم
  .كردند  ستم خود بر خود

دنـد و  ي كفـر ورز يات ويـ  كـه بـه آ  يان كـرد كـه كـافران و كـسان         يـ خداوند متعـال ب   
 دهد، ي آنها را از عذاب خدا نجات نميچ نجات دهنده ايب كردند، هيامبرانش را تكذيپ
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 ي در نزد خـدا بـرا      يه ا چ شفاعت كنند  ي بخشد، و ه   ي نم ي به آنان سود   يزيچ چ يو ه 
ه و يـ  هـا ته ي مقابله بـا سـخت  يشان كه براي كند، و فرزندان و مالها   يآنها شفاعت نم  

 ياري يا براي كه در دن يي رساند، و بخشش ها    ي نم يآماده كرده بودند به آنان سود     
كَمثَـلِ  «  آنهـا    يو مثال بخـشش هـا     .  كردند، نابود خواهد شد    يكردن باطل صرف م   

 يباد» ها صِرُّيفِ«  به آن اصابت كرده باشد، ي است كه باد سختيشتزارمانند ك» حٍيرِ
ن ي سازد، و ايا آتش سوزان است و آن كشتزار را نابود ميد ي شديكه در آن سرما

پس خداوند بر آنها ستم نكرده و آنها را بدون گناه مجـازات             . به سبب ستم آنهاست   
 ي است كه مين مانند فرموده الهيو ا. شتن ستم كردنديننموده است، بلكه خود بر خو

لَهم لِينَ كَفَرُوا يإِنَّ الَّذِ« : ديفرما بِينفِقُونَ أَمون سوا عديصتَكُونُ يلِ اللَّهِ فَس ا ثُمنُفقُونَه
لَ يع    سرَةً ثُمالَّذِ يهِم حونَ وينَ كَفَرُوا إِل  يغلَب   نَّمهكه كفر ي گمان كسانيب» حشَرُونَي ج 

شان ي كنند تا مردم را از راه خدا بازدارند، آنها مالها          يشان را خرج م   يدند مالها يورز
  . خورندي گردد، و سپس شكست ميه حسرتشان مي كنند سپس مايرا خرج م

  :118- 119 يه يآ
 بدتِ قَد عنِتُّم ما دواْو خَباالً يأْلُونَكُم الَ دونِكُم من بِطَانَةً تَتَّخِذُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

،  تَعقِلُونَ كُنتُم إِن اآلياتِ لَكُم بينَّا قَد أَكْبرُ صدورهم تُخْفِي وما أَفْواهِهِم مِنْ الْبغْضَاء
 مگيريد، خود  همكيشان از جز  يهمراز  دوست ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا

  و  رنـج  خواسـتار  و كننـد   ينم  يكوتاه شما  حق در  يادفس  هيچ از  ديگران  ،كه
   دل در  كـه   كينـه   آن و  اسـت  آشكار  گفتارشان از  يتوز  كينه و  شمايند  مشقت

  سـاختيم   آشكار  برايتان را  آيات  آورند  يم  زبان  به  آنچه از  است دارندبيشتر
  .دريابيد  عقل  به اگر

اأَنتُمالء هو أُوتُحِبمالَ نَهو ونَكُمحِبتُؤْمِنُونَ يلِّهِ بِالْكِتَابِ و  وإِذَا آمنَّا قَالُواْ لَقُوكُم وإِذَا كُ
اْ لَو لَيكُم عضُّواْ خَ ظِ مِنَ األَنَامِلَ عوتُواْ قُلْ الْغَيم ظِكُمإِنَّ بِغَي اللّه لِيم ورِ بِذَاتِ عدالص  ،
 دوسـت  را، شـما  آنها  آنكه  حال و داريد  يم  دوست را  آنان شما  كه باشيد  آگاه

 مـا  : گويند ببينند  را شما  چون  ايد  آورده  ايمان  كتاب  اين  همه  به شما  ندارند
 دارند شما به  كه  يا  كينه   غايت از ، كنند  خلوت  چون و   ايم  آورده  ايمان  هم
 از خدا  آينه هر بميريد،  خويش   كينه در : بگو  گزند  دندان  به  خويش  انگشت سر

  .است  آگاه  دلتان
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رند و آنها را محرم را      ي بگ ينكه كافران را به دوست    ينجا بندگانش را از ا    يخداوند در ا  
ان يـ  كـه اسـرار خـود را بـا آنـان در م       يژه خود قرار دهند، بـه گونـه ا        ياز دوست و  

 آنـان  ي حذر داشته، و بـرا ند، بري مومنان را به آنها بگويل خصوص يبگذارند و مسا  
ند، چرا كـه آنهـا از       ي بجو يد از محرم قرار دادن كافران دور      ين كرده است كه با    ييتب
 از لحـن كالمـشان   ي كنند و دشمني نمي در حق شما كوتاهيانيچ شر و فساد و ز يه

شان بزرگتـر   يـ  كه در دل دارنـد از سـخن و كارها          ينه ا ي و ك  يآشكار است، و دشمن   
ح داده  يتـان  توضـ    يقـت امـر را برا     يد خداونـد حق   ي فهم و عقل دار    است، پس اگر شما   

  .است
 كـه  يد؟ در حـال يـ  دهيد و آنها را محرم خـود قـرار مـ   يچرا شما آنان را دوست دار 
ان يـ شـما بـر اد  . ديـ  دان ي تان مـ   يكوكارين و در مقابل ن    يانحراف بزرگ آنها را در د     

 كه خداوند نازل يه و به هر كار كه خدا فرستاديامبري، و به هر پيامبران قرار داديپ
 يامبر كفـر مـ    ين پ يفت تر ين كتاب و شر   يد، و آنها به بزرگتر    يمان دار يفرموده است ا  

 به  ين محبت يد، كوچكتر ي كه شما به آنها دار     ي ا يورزند، و در مقابل محبت و مهربان      
 كـه آنهـا شـما را دوسـت     يد در حـال يـ  كنند، پس چگونه آنها را دوست دار     يشما نم 
 كننـد؟ و هرگـاه بـا        يد و  فقط به ظاهر، و به صورت منافقانه با شما سازش م             ندارن

م، و هرگاه با هم خلوت كننـد از شـدت           يمان آورده ا  يا: ندي گو يشما روبرو شوند، م   
  .رندي گينتان، انگشتان خود را گاز مي شما و ديخشم و دشمن

عزت و قدرت اسالم و ذلت كفر     يبه زود » بِغَيظِكُم موتُواْ قُلْ« : خداوند متعال فرمود  
 يرد و شما هرگـز شـفا      ي م يد و از خشم م    يد د يرا شما را ناراحت كرده است، خواه      

لِـيم  اللّه إِنَّ« . افتيد يد نخواهي آن هستي را با آنچه كه در پ   ي و ناراحت  يمارين ب يا ع 
نـدگان مـومن     ب ين بود بـرا   ين آنچه را كه در دل كفار و منافق        يبنابرا» الصدورِ بِذَاتِ
  .ان كرديخود ب

  :120 يه يآ
 الَ وتَتَّقُـواْ  تَـصبِرُواْ  وإِن بِها يفْرَحواْ سيئَةٌ تُصِبكُم وإِن تَسؤْهم حسنَةٌ تَمسسكُم إِن

ضُرُّكُمي مهدئًا كَيإِنَّ شَي ا اللّهلُونَ بِممعحِيطٌ ياندوهگين رسد شما  به  يخير ، اگر م  
 و ورزيـد   يشـكيباي  اگـر   گردنـد  شـادمان   آييـد  گرفتـار   يمـصيبت   به اگر و شوند

  يمـ   كه  يكار هر بر خدا  كه نرسد،  يزيان  شما  به  مكرشان از كنيد  يپرهيزگار
  .دارد  احاطه كنند
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 بـه شـما برسـد،       ي و تندرست  يروزيهرگاه قدرت و پ   » تَسؤْهم حسنَةٌ تَمسسكُم إِن« 
 يا برخيروز گردد و يو اگر دشمن بر شما پ» سيئَةٌ تُصِبكُم وإِن«  شوند، ي مناراحت

ن صـفت   ي شوند، و ا   يخوشحال م » بِها يفْرَحواْ« د،  يايش ب يتان پ ي برا يويمشكالت دن 
  .د استي او شدي است كه دشمنيدشمن
مومنش ان كرد، بندگان ي زشت آنان را بي آنها و صفت هاي خداوند شدت دشمنيوقت

ان كرد كه هرگاه آنها ي دستور داد و بيزگاري به تقوا و پرهيبندي و پايرا به بردبار
را خداوند ي رساند، زي نميانيچ زين كارها را انجام دهند مگر دشمنانشان به آنها هيا

و خداوند به شما وعده . شان را احاطه نموده استين و كارها و توطئه هايدشمنان د
ن شـك   يـ  رسـانند، و در ا     ي به شما نم   يچ ضرر يد آنها ه  يگار باش زيداده كه اگر پره   

  .دينداشته باش
  :121- 123 يه يآ

لْقِتَالِ مقَاعِد الْمؤْمِنِينَ تُبوىء أَهلِك مِنْ غَدوت وإِذْ  از  بامدادان علِيم ، و سمِيع واللّه لِ
  بايـست   يمـ   كه  جايها  آن در را  مؤمنان تا ،  يآمد  بيرون  خويش  كسان  ميان

  .داناست و شنوا خدا و ،  يبگمار بجنگند
  گروه الْمؤْمِنُونَ ، دو فَلْيتَوكَّلِ اللّهِ وعلَى ولِيهما واللّه تَفْشَالَ أَن مِنكُم طĤَّئِفَتَانِ همت إِذْ
  پـس  شـد،،   ياورشـان  خـدا  و ورزند  يسست  جنگ در  كه كردند  آن  آهنگ شما از

  .كنند  توكل  يخدا بر  كه بايد  مؤمنان
لَقَد و رَكُمنَص رٍ اللّهدبِب أَنتُملَّةٌ و لَّكُم اللّه فَاتَّقُواْ أَذِ را شما خدا  آينه تَشْكُرُونَ ، هر   لَع 
  كـه  باشـد  ، بترسـيد   يازخدا  ،  پس  بوديد  ناتوان  آنكه  حال و كرد  ييار بدر در

  .شويد سپاسگزار
لْقِتَالِ مقَاعِد الْمؤْمِنِينَ تُبوىء أَهلِك مِنْ غَدوت وإِذْ«  ان در روز جنگ احد     ين جر يا» لِ

همراه با مومنان ) ص(امبر يدند، و پيك احد رسين به نزدياتفاق افتاد، آنگاه كه مشرك
ن شايـ ن كـرد و آنهـا را در سنگرها  يي تعيگاهيك از آنان جا ي هر   يرون رفت و برا   يب

ن بر مهارت كامل او در فنون       يش داد، و ا   ي آنها را آرا   يبيمستقر نمود، و به طور عج     
 يزيدر همه موارد و در هر چ) ص(همانطور كه او . دي نماي داللت مي و جنگياسيس

  . كردين صورت عمل ميبه بهتر
 »اللّهو مِيعس لِيماو پنهان تان بري از كارهايزيچ چيو خداوند شنوا و داناست و ه» ع 
ان شـما   يـ آن گـاه كـه دو طائفـه از م         » تَفْـشَالَ  أَن مِنكُم طĤَّئِفَتَانِ همت إِذْ« .  ماند ينم
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 ورزند، و آن دو طائفه بنو سلمه و بنو حارثـه بودنـد، امـا خداونـد                  يخواستند سست 
ن يـ ش را شامل حـالِ آنـان گردانـد و آنهـا را از ا              يق خو يمتعال لطف و توجه و  توف      

لْيتَوكَّلِ اللّهِ وعلَى« .  در آورديسترخوت و س  د بـر خـدا   يـ و مومنـان با » الْمؤْمِنُونَ فَ
 ياريت نموده، و آنها را يند خداوند آنها را كفاي بر او توكل نمايرا وقتيتوكل كنند، ز

 رسـاند  يان مـ يـ شان زيـ اين و دنيـ  كند، و آنان را از در افتادن در آنچه كه بـه د           يم
ن آن هستند كـه توكـل واجـب    يل مبين قبي از ا ييه ها يه و آ  ين آ يا. دي نما يمحافظت م 
نكه ي ايعنيتوكل .  باشديمانش مي اينكه توكل بنده برحسب مقدار و اندازه ياست و ا

 رساند،  يان م ي كه به او ز    ييزهايبنده در به دست آوردن منافع خود و دفع كردن چ          
 كـه   يا در جنـگ اُحـد و مـشكل         كه حالت آنها ر    يد، پس وقت  يه نما يبه پروردگارش تك  

ش در جنگ بـدر    ي و كمك و نعمت خو     ياريان كرد، آنان را به      يش آمد ب  ي آنان پ  يبرا
بت ي مـص  ي نمود، تا سپاسگزار پروردگارشان باشند، و خاطرات روز بدر ا          يادآوري

لَقَـد « : ن فرمود يبنابرا. ديرا بر آنها آسان نما     و  رَكُمنَـص  رٍ  اللّـهـدبِب  أَنـتُملَّـةٌ  و و » أَذِ
ز و در تعـداد و سـاز و بـرگ           ي كه ناچ  يروز گرداند در حال   يخداوند شما را در بدر پ     

زده نفر بـود، و     يصد و س  يتعداد مسلمانان در جنگ بدر حدود س      . دي اندك بود  ينظام
شان كهنـه و فرسـوده بـود و         يـ  نداشـتند و اسـلحه ها      يله سوار ي وس يبه اندازه كاف  

« . اد به جنـگ آنهـا آمـده بودنـد      يفر بوده و با اسلحه ز     ك به هزار ن   يدشمنانشان نزد 
لَّكُم اللّه فَاتَّقُواْ د ي را به جا آور    يد باشد كه سپاس و    يپس، از خدا بترس   » تَشْكُرُونَ لَع

  . داشتيش را به شما ارزاني خوياريكه 
  :124 - 126 يه يآ
لْمؤْمِنِينَ تَقُولُ إِذْ منـزَلِينَ ،    الْمآلئِكَـةِ  مـنَ  آالَفٍ بِثَالَثَـةِ  ربكُم يمِدكُم أَن يكْفِيكُم أَلَن لِ

 فـرو   ياريتـان   بـه   فرشته هزار  سه خدا اگر  كه  يگفت  يم  مؤمنان  به  كه  آنگاه
  ? بود نخواهد  يكاف را شما آيا ، فرستد

 مـنَ  آالفٍ بِخَمـسةِ  ربكُـم  دكُميمـدِ  هـذَا فَورِهِم من ويأْتُوكُم وتَتَّقُواْ تَصبِرُواْ إِن بلَى
  تاخت  دشمنان  چون باشيد پرهيزگار و كنيد  يپايدار اگر ،  يمسومِينَ ، بل الْمآلئِكَةِ
  .كند  ييار را شما  عالمت  صاحب  فرشتگان از هزار  پنج خدابا ،، آورند
لَه وما عج شْرَى إِالَّ اللّهب ئِنَّ لَكُملِتَطْم كُم وا بِهِ قُلُوبمرُ وزِيـزِ  اللّهِ عِندِ مِنْ إِالَّ النَّصالْع 

   نيـست  و  نكـرد  شما  يدلگرم و  يشادمان  يبرا جز را كار  اين خداوند الْحكِيمِ ، و  
  . دانا و پيروزمند  يخدا  يسو از مگر يياري
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لْمؤْمِنِينَ تَقُولُ إِذْ«  نان و آرامـش    يتا باعث اطم   ي داد يآنگاه كه به مومنان مژده م     » لِ
لْمؤْمِنِينَ تَقُولُ إِذْ« : ي گفت يآنها گردد، و م     آالَفٍ بِثَالَثَةِ ربكُم يمِدكُم أَن يكْفِيكُم أَلَن لِ

 بكُـم ر يمدِدكُم هـذَا فَورِهِم من ويأْتُوكُم وتَتَّقُواْ تَصبِرُواْ إِن منزَلِينَ بلَى  الْمآلئِكَةِ منَ
ست كه پروردگارتان شما را     يا شما را بس ن    يآ» مسومِينَ الْمآلئِكَةِ منَ آالفٍ بِخَمسةِ

د، و يي نمايزگاريد و پرهياگر صبر كن! ي كند؟ آرياريبا سه هزار فرشته فرود آمده 
وه بر شما بتازند و بر شما حمله ور شوند خداوند با پنج هزار فرشته كه ين شيبا هم
  . خواهد كرديارين شجاعت را دارند، شما را نشا
ن كمك رساندن به مومنـان، فرشـتگان بـه    يا در اي جا اختالف وجود دارد كه آ يدر ا 

 بنـدگان   يي پابرجـا  ين مژده را فقـط بـرا      ينكه خداوند ا  يا ا يده اند،   يم جنگ يطور مستق 
 از  يارين داده اسـت؟ آن طـور كـه بـس          ي مـشرك  يمومن، و انـداختن تـرس در دلهـا        

قت يه به حقيد كه شقّ دوم قضي نماين گفته خداوند داللت ميا. ن گفته اندين چنيمفسر
لَه وما« : ك تر  است   ينزد عج شْرَى إِالَّ اللّهب ئِنَّ لَكُملِتَطْم كُم وا بِهِ قُلُوبمرُ  وإِالَّ النَّـص 
د بنـده   يب اشاره شده است كه نبا     ن مطل يه به ا  ين آ يدر ا » الْحكِيمِ الْعزِيزِ اللّهِ عِندِ مِنْ

و اسـباب و فـراهم   . د بـه خـدا باشـد    يه و  اعتماد او با     يبلكه تك . بر اسباب اعتماد كند   
  . شودير مينان قلب و پابرجا بودن بر كار خيشدن آن، باعث اطم

  :127 يه يآ
قْطَعنَ طَرَفًا لِيكَفَرُواْ الَّذِينَ م أَو مكْبِتَهواْ يلِب  را  كـافران  از  يگروهـ  Ĥئِبِينَ ، تا  خَ فَينقَ
  . بازگردند  نوميد  آنگاه گرداند خوار يا ، كند  هالك

ا آنها يد، و ي از كافران را نابود نماي كند تا گروهي مياريخداوند بندگان مومنش را 
 بـه دسـت    يچ خـوب  ي كـه هـ    يدانه و در حال   ي كه در دل دارند، نا ام      ينه ا يبا خشم و ك   

ردند، همانطور كه خداوند متعال آنها را در روز خندق كه با قدرت و              اورده اند برگ  ين
  .ن ساخت و ناكام باز گردانديت آمده بودند خشمگيعصبان

  :128- 129 يه يآ
لّهِ لِ ا واتِ فِي ماوما السمضِ فِي وغْفِرُ األَرن يشَاء لِمي ذِّبعين وشَاء مي  اللّـهو  غَفُـور 

حِيماين در، را تو و كند  عذاب را  ستمكاران  آن يا وادارد  توبه  به را  يشانا يا ، ر 
  .نيست  يدست كارها
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لّهِ لِ ا واتِ فِي ماوما السمضِ فِي وغْفِرُ األَرن يشَاء لِمي ذِّبعين وشَاء مي  اللّـهو  غَفُـور 
  يمـ  بخواهـد  را  كـه  هـر    است  زمين و آسمانها در  چه هر  خداست  آن رحِيم، از 
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا و ، كند  يم  عذاب بخواهد را  كه هر  آمرزدو

 مباركش شكست و سرش     يه  ي شد و رباع   يدر جنگ احد زخم   ) ص(امبر  ي كه پ  يوقت
 يامبرشان را زخمي شوند كه صورت پي رستگار ميچگونه قوم« :  شد، فرموديزخم

ان فرمود كه يه را نازل كرد و بين آيپس خداوند ا» ستند؟ او را شكيه يكردند و رباع
 در دسـت او     يزيـ  نـدارد، و چ    ياريـ اخت) ص(امبر  يـ همه امور در دست خداسـت و پ       

 ي پروردگارشان مي از بندگان خدا است و همه تحت بندگيامبر بنده ايست، چون پين
  .  آوردير خداوند آنها را به چرخش در ميباشند، و تدب

 يد مـ يتشان را بعي و هدايا رستگاري، و يه آنها دعا كردي كه عليكسان! امبري پيو ا 
را يـ ن كـرد ، ز    يو خداونـد چنـ    . ، اگر خداوند بخواهد تا در اسالم داخل شوند        يدانست

 دهـد،   يو اگر بخواهد آنها را عذاب م      . ت نمود، پس مسلمان شدند    يشتر آنها را هدا   يب
  .  هستنديالهرا آنان ستمگرند و سزاوار عقوبت و عذاب يز

د و توبه هركس را ي نماي تصرف مي دهد كه او در جهان هستيخداوند متعال خبر م
 ي آمرزد، و هركس را كه بخواهد خـوار و رسـوا مـ   يرد و او را مي پذ يكه بخواهد م  

 از صـفات الزمـه او كمـال         يكـ ي» رحِـيم  غَفُـور  واللّـه « .  دهد يد و او را عذاب م     ينما
ابد، پس توبه ي ي مي اش تجليينش و فرمانرواي است كه در آفري و مهربانيآمرزگار

 را فراهم كند، مشمول رحمت      ي بخشد و هركس كه موجبات رحمت و       يكنندگان را م  
ّكُم تُرحمونَيوأَطِ« : خداوند متعال فرمود.  دهديش قرار م يخو َ لَ ولَ لَعالرَّسو وااللَّهع «

  .ديري تا مورد رحمت قرار گد،يو از خدا و از رسول او  اطاعت كن
  :130- 133 يه يآ
لَّكُـم  اللّـه  واتَّقُواْ مضَاعفَةً أَضْعافًا الرِّبا تَأْكُلُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا ـونَ، ا   لَعيتُفْلِح  

  يازخـدا  و   يپـ  در  يپ  يافزودنها  به مخوريد ربا ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان
  .شويد رستگار تا بترسيد
لْكَافِرِينَ، و  أُعِدت الَّتِي النَّار واتَّقُواْ   شـده  مهيـا   كافران  يبرا  كه  يآتش از بترسيد لِ
  .است

لَّكُم والرَّسولَ اللّه وأَطِيعواْ ونَ ، و   لَعمبـر  مگـر  تا كنيد  اطاعت  رسول و خدا از تُرْح 
  .آرند  رحمت شما
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 خدا را در رابطه با يسته است بنده اوامر و نواه  يذشت كه شا  ر گ ين تفس يدر مقدمه ا  
 دستور داد نخست بر او يت كند، و هرگاه خداوند او را به فرمان    يگران رعا يخود و د  

واجب است حدود و اندازه آن را بداند، و آنچه را كه خداوند به آن دستور داده است 
پـس هرگـاه آن را   . اطاعـت كنـد  بشناسد تا بتواند آن فرمـان را انجـام دهـد و از آن      

 كردن آن در خود     ي عمل ي كند كه آن را انجام دهد و برا        يدانست و شناخت تالش م    
ز هرگاه  يو ن .  طلبد ي دارد، از خداوند استعانت م     ييزان آنچه كه توانا   يگران به م  يو د 

زان آن را بداند و آنچه را كه مشمومل يد حدود و مي كرد، بنده باي نهيخداوند از كار
و . دي بجوياريد و از خداوند ي ترك آن تالش نما  ي گردد بداند، سپس برا    ي م يآن نه 

  .ت شودي خداوند رعايه در همه اوامر و نواهين رويسته است ايشا
 را در بردارند كـه خداونـد بـه آن دسـتور داده و       ييبايات دستورات و آداب ز    ين آ يا

ان كـرده  يـ جام دهندگان آن را ب   ق نموده ، و پاداش ان     يمسلمانان را بر انجام آن تشو     
ق نمـوده تـا     ي كرده، و مسلمانان را تـشو      ي نه ييزهايات خداوند از چ   ين آ يدر ا . است

ن يـ  ذكر داستان جنگ احد ا     يات در اثنا  ين آ يد حكمتِ آوردن ا   يشا. آنها را ترك كنند   
نـد و   ي نما يش را وعده داده است كه اگر بردبـار        يباشد كه خداوند بندگان مومن خو     

 گرداند و آنان را خـوار و رسـوا          يروز م ي كنند، آنان را بر دشمنانشان پ      يگارزيپره
» ..ئاً يدهم شَيضُرُّكُم كَيوإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا لَا « :  كند، همان طور كه فرموده استيم

.  رسـاند  ي نمـ  يانيـ چ ز يد، مكر آنان به شما هـ      ي كن يزگاريد و پره  يو اگر بردبار باش   
! يار» مددِكُم ربكُـم    يأتُوكُم مِنّ فَورِهِم هذَا     ين تَصبروا وتَتَّقُوا و   ي إ يبلَ« : سپس گفت 
د، و هـم اكنـون بـر شـما حملـه ور شـوند،               ييـ  نما يزگـار يد و پره  يـ  كن ياگر بردبـار  

  . كندي مياريپروردگارتان شما را 
 و  ي و رسـتگار   يروزيـ  كه باعث پ   يزگاريانگار مردم به شناختن آداب و رسوم پره       

 يهـا يژگين و يات مهـم تـر    ين آ ي گردد، عالقمند شده اند، پس خداوند در ا        يت م سعاد
ك بار بـه طـور   يرا ذكر نمود؛ » يتقو«خداوند سه بار كلمه . ان كردي را ب يزگاريپره

لْمتَّقِينَ أُعِدت« : مطلق ن يـ و ا » واتَقُوا النَّار « و  » واتَّقُواللَّه« : ديو دوبار بصورت مق   » لِ
گـر  يها برخوردار گـردد، قطعـا از د  يژگين وي است كه هرگاه عبد مومن از ا   انگر آن يب

  . ز بهره مند خواهد شدي نيزگاريل پرهيل و شمايخصا
 مومنـان   يا» نَ ءامنُـوا  يها الَّـذِ  يأَي« : دي فرما يپس خداوند متعال هر جا از قرآن كه م        

 سبب اطاعت از فرمـان و      مان،يد كه ا  ي نما ين داللت م  يد، بر ا  ين نكن يا چن يد،  يچنان كن 
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 ي مـ يزيـ ق كامـل چ ي تصديمان به  معنيرا اي است، زيز از نهيزه پره يدستور، و انگ  
  .ق آن واجب است و مستلزم اعمال جوارح و اعضا استيباشد كه تصد

ت به آن ي كرده است، كه اهل جاهلين برابر ربا نهيپس خداوند آنها را از خوردن چند
 كردند، هرگاه زمان سر يكه به دستورات شرع توجه نم يعادت كرده بودند، و كسان

 آمـد،   ي از او بدست نم    يزيد و فرد بدهكار تنگدست بود، و چ       ي رس يد وام فرا م   يرس
 ي مـ يشتريـ نكه به تـو وقـت ب   يا  ا  ي و وام را پرداخت كن، و        يا بده ي:  گفتند يبه او م  

ر بـار  يـ  كـه ز  شـد ير مجبور ميپس فرد فق  . ي پرداخت كن  يشتري ب يد بده يم و با  يده
 يش خود مي اش از پي قبلي بر بدهيشتر برود، و  او را با اضافه كردن مبلغي بيبده

 از  يده ا يـ نكـه فا  ي كرد بدون ا   ين برابر وام پرداخت م    ينگونه بدهكار چند  يو ا . راندند
  .آن ببرد

ان حكمت حرام بـودن     ي، و ب  ي و قباحت رباخوار   يانگر اوج زشت  يب» أَضعفَاَ مضَعفَةَ « 
 خواهد مردم را از حكمت حرام بودن ربا آگاه سازد، و            يز خداوند م  ين.  باشد يآن م 

را خداونـد   يـ ز. ل آن را منع كرده است     ين دل ينكه در ربا ظلم و اجحاف است، به هم        يا
 كـه بـر گـردن    يده تا به بدهكاران تنگدست مهلت داده شود، و بـر وامـ   يواجب گردان 

  .آنهاست افزوه نشود
ن ي دو چندان است، بنـابرا يشتر، ستميون و بدهكار به پرداخت بيپس ملزم كردن مد  

را ترك كردن ربا يك شود، زيد به آن نزديد ربا را ترك كند و  نبايزگار بايمومن پره
 يزگـار يه پره ي در سـا   يد ترك كرد كه رسـتگار     ي است و با   يزگاريات پره ياز مقتض 
لَّكُـم لَ اللّه واتَّقُواْ« : ن فرمود يبنابرا.  شود يحاصل م  اتَّقُـواْ     عـونَ ، وتُفْلِح  الَّتِـي  النَّـار 

تلْكَافِرِينَ أُعِد  يد كـه بـرا  ي بترسـ يو از آتـش . ديد تا رستگار شـو    يو از خدا بترس   » لِ
 كه سبب داخل شدن به آتـش        ييزهاي با ترك كردن چ    يعني. كافران آماده شده است     

را همـه   يـ ز. ديـ زين آتـش بپره   ل كفر و گناهـان گونـاگون، از آ        ي گردد، از قب   يجهنم م 
 كشانند، چرا كـه گناهـان از   ي كفر م ي را به واد   يژه گناهان بزرگ، آدم   يگناهان به و  

 كافران آماده نموده ي كافران بوده، و خداوند آتش جهنم را برا     يخصلت و عادت ها   
 دهد و از خـشم خداونـد جبـار     ي را از آتش جهنم نجات م      يپس ترك گناه آدم   . است

  .د داريمصون م
 خداونـد بخـشنده و   ي باعـث خـشنود  ين الهير، و اطاعت از فرام   ي خ يو انجام كارها  

ن  يبنـابرا .  گـردد يداخل شدن به بهشت و به دست آوردن رحمت پروردگار متعال م       
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، يز از نـواه   ين و پره  يو با انجام دستورات و فرام     » والرَّسولَ اللّه وأَطِيعواْ« : فرمود
لَّكُم« د، ي كنامبرش اطاعتياز خدا و پ ونَ لَعماز يكيامبر يپس اطاعت از خدا و پ» تُرْح 

« : همانطور كه خداوند متعـال فرمـوده اسـت        :  است ياسباب حاصل شدن رحمت اله    
و رحمت من همه » وتُونَ الزَّكَوةَيتَّقُونَ وينَ يءِ فَمسأَكتُبها لِلَّذي وسِعت كُلَّ شَيورحمتَ

 كننـد و زكـات      يشه م ي پ يزگاري كه پره  ي كسان يو آن را برا   ز را فرا گرفته است      يچ
  . دارمي پردازند، مقرر ميم
  :133- 136 يه يآ

لْمتَّقِينَ ، بر   أُعِدت واألَرض السماوات عرْضُها وجنَّةٍ ربكُم من مغْفِرَةٍ إِلَى وسارِعواْ  لِ
 كه   بهشت  آن  به  رسيدن و  ويشخ پروردگار  آمرزش  يبرا گيريد  يپيش يكديگر

   شـده  مهيـا   پرهيزگـاران   يبـرا  و  اسـت   زمـين  و آسمانها  همه قدر  به  پهنايش ،
  .است
 يحِـب  واللّه النَّاسِ عنِ والْعافِينَ الْغَيظَ والْكَاظِمِينَ والضَّرَّاء السرَّاء فِي ينفِقُونَ الَّذِينَ

  خـشم  و كننـد   يمـ   انفـاق   يتنگدسـت  و  يتـوانگر  در  كـه   نكـسا   الْمحسِنِينَ ، آن  
 را  نيكوكـاران  خـدا   گذرنـد   يمـ  در  مـردم   يخطـا  از و خورنـد    يم فرو  خويش
  .دارد  دوست
لَمواْ أَو فَاحِشَةً فَعلُواْ إِذَا والَّذِينَ  غْفِرُي ومن لِذُنُوبِهِم فَاستَغْفَرُواْ اللّه ذَكَرُواْ أَنْفُسهم ظَ
إِالَّ الذُّنُوب اللّه لَم صِرُّواْ ولَى يا علُـواْ  مفَع  ـمهـونَ  ولَمعچـون   كـه   كـسان   آن ، و ي  
  يبـرا  و كننـد   يم ياد را، خدا ، كنند  يستم خود  به يا شوند  زشت  يكار  مرتكب
 و ؟ رزدبيام را  گناهان   كه خدا جز  كيست و خواهند  يم  آمرزش  خويش  گناهان
  .نفشرند   يپا كردند  يم  آنچه در آگاهند  گناه  يزشت  به  چون

لَـئِك م أُوزَآؤُهغْفِرَةٌ جن مم هِمبر نَّاتجرِي وا مِن تَجتِهتَح ارا خَالِدِينَ األَنْهفِيه منِعو 
 در  كه  يبهشتهاي يزن و  است  پروردگارشان  آمرزش  اينان  الْعامِلِينَ، پاداش  أَجرُ
  .نيكوكاران  پاداش  است نيكو  چه و جاويدانند آنجا در  است  يجار  نهرها  آن

 از ي و برخـوردار ي آمـرزش و  ي دهـد تـا بـه سـو        يسپس خداوند به آنها دستور م     
ن است ، چه رسد به طول ي آن به اندازه وسعت آسمانها و زميبهشت او كه فقط پهنا

زگـاران  يپـس پره  .زگاران آماده نموده است   ي پره يآن را برا  آن، بشتابند كه خداوند     
  . رساندي و تقوا انسان را به بهشت ميزگارياهل بهشت اند و پره
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 ينفِقُـونَ  الَّـذِينَ « : ف نمود و فرموديشان را توصيزگاران و كارهايسپس خداوند پره 
 كننـد؛ اگـر     يخشش م  ب ي و توانگر  ي كه در حال تنگدست    ييآنها» والضَّرَّاء السرَّاء فِي

 از يزيچ چيند، و اگر تنگدست باشند هي نما ياد بخشش م  يتوانگر و ثروتمند باشند ز    
و هرگـاه  » الْغَـيظَ  والْكَـاظِمِينَ « . رند، گرچـه كـم باشـد    ي گ يكار خوب را دست كم نم     

 كنند، ي عمل نميعت انساني طبيند، به مقتضايت كنند، و به خشم آيگران آنان را اذيد
 كـه  ي برنـد، و در برابـر كـس   ي كه در دل دارند، فرو م   ينچه از خشم و ناراحت    بلكه آ 

و عفـو   » النَّـاسِ  عـنِ  والْعـافِينَ « . نـد ي نما ي م ي كرده است بردبار   ينسبت به آنها بد   
ا عمل نسبت به آنـان  ي است كه با سخن يكنندگانِ مردم ، كه شامل گذشت از هركس    

را يـ  از فرو خوردن خشم باالتر اسـت، ز        دن و گذشت كردن   يو بخش .  كرده است  يبد
ن ي كند، و اي مي است كه بدي از فردي مواخذه نكردن و چشم پوشيدن به معنيبخش

شتن را از اخـالق    يـ با آراسته باشد، و خو    ي دهد كه به اخالق ز     ي انجام م  يكار را كس  
 با خدا معامله كرده است چون او نـسبت بـه   ين كسيچن.  كرده باشديزشت پاكساز 

د، و خدا   يايش ب ي پ ي آنان بد  ي خواهد برا  يكوكار است، و نم   يان خدا مهربان و ن    بندگ
. ريـ د، و پاداش او بر پروردگار بزرگوار است نه بر بنـده فق            ي نما يهم از او گذشت م    

 هركس يعني»  اللَّهِيفَمن عفَا وأَصلَح فَأَجرُه ، علَ« : همانطور كه خداوند فرموده است
  .ح كند، پاداش او بر خداستد و اصاليگذشت نما
گر حاالت بهتر و باالتر و بزرگتر اسـت، و آن           ي پرداخت كه از د    يان حالت يسپس به ب  
كوكاران يو خداوند ن» الْمحسِنِينَ يحِب واللّه« :  است ، پس فرموديكوكارياحسان و ن

ه، و نندياحسان در پرستش آفر:  بر دو نوع استيكوكارياحسان و ن. را دوست دارد  
« : ر نمـوده اسـت  ين گونه تفسياحسان در عبادت را ا ) ص(امبر  يپ. احسان به مخلوق  

           فَإنَّه فَإن لَم تَكُن تَرَاه تَرَاه اهللا كَأنَّك دنكـه خداونـد را     ي ا يعنـ ياحـسان   » رَاكيأَن تَعب
 ي همانا او تـرا مـ  يني بي، و اگر تو او را نم  يني ب يا او را م   ي كه گو  ي عبادت كن  يطور

  .نديب
ان ي به آنها و دور كردن زيوي و دنينيده دي رساندن فايعنيو اما احسان به مخلوق، 

م ي از منكر و تعل    ين، شامل امر به معروف و نه      يپس ا .  از آنان  يوي و دن  يني د يو بد 
 عموم و خـصوص،  ي برايرخواهيحت افراد غافل، و خ يجاهل و نادان، و وعظ و نص      

 واجـب  و     يمه مردم، و دادن صدقات و بخشش هـا         اتحاد، و وحدت كل    يو تالش برا  
  . شوديمستحب به آنها م
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ز يـ ت و آزار آنان نيت نكردن آنها، و تحمل اذ    يهمچنانكه شامل بخشش به مردم و اذ      
ف ي ها توصيژگين ويات به اين آيزگاران را در ايهمان طور كه خداوند پره.  شوديم

 كه او حقـوق خـدا و حـق    ي راستن كارها را انجام دهد به  ينموده است، پس هركس ا    
  .بندگانش را ادا  كرده است

زگـارش را از پروردگـارش بـه خـاطر          ي بندگان پره  يسپس خداوند متعال عذر خواه    
 فَعلُـواْ  إِذَا والَّـذِينَ « : ديـ  فرما يان كـرده و مـ     ي كه مرتكب شده اند ب     يت و گناهان  يعنا

لَمواْ أَو فَاحِشَةً ا مرتكـب   يـ ره از آنها سر بزنـد و        يل و گناه كب   و اگر اعما  » أَنْفُسهم ظَ
 طلبنـد، و پروردگارشـان، و       يگناهان كوچك شوند، توبه كرده و از خدا آمـرزش مـ           

د داده شده اند را يزگاران بدان نويد شده اند، و آنچه پره  يآنچه گناهكاران به آن تهد    
  .  كنندياد مي

چرا كـه  . شان را بپوشانديهاب يامرزد و ع  ي خواهند كه گناهانشان را ب     يپس، از او م   
 ما علَى يصِرُّواْ ولَم« : ن فرموديبنابرا. مان شده انديده و از آن پشياز گناه دست كش

 و قباحـت گنـاه بـر آن اصـرار و            ي بـر زشـت    يو با علم و آگـاه     » يعلَمونَ وهم فَعلُواْ
  . كنندي نميپافشار
پاداششان آمرزش  » ربهِم من مغْفِرَةٌ مجزَآؤُه« ن صفات هستند،    ي ا ي كه دارا  يكسان

 يد از آنان دور مي جوي مي را كه انسان از آن دوريزيپروردگارشان است، و هر چ
ر درختان آن روان ي كه رودها از زييو باغها» األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي وجنَّات« . كند

 و قصر ير و شادماني و نشاط، و خي و خرّمييدار و شكوفاياست، و در آن نعمتِ پا
ن ي آب زالل در اطراف ا     يهايوه است، و جو   ي و درختان پرم   يبا و عال  ي ز يو منزل ها  
و در آن جـاودان هـستند، از آن         » فِيهـا  خَالِدِينَ« .با و پاك روان است    ي ز يمسكن ها 

 كـه در آن     يي خواهند آن را عوض كنند، و نعمـت هـا          ي شوند، و نم   يرون كرده نم  يب
  .ابدي ير مييت تغاس
 »منِعرُ وامِلِينَ أَجانجام ي خدا عمل كميو چه خوب است پاداش اهل عمل كه برا» الْع 

قـوم جـوانمرد    « همچنانكه در مثَل آمـده اسـت        .  گرفتند ياديدادند و مزد و پاداش ز     
ند، و عامل به هنگام پـاداش، مـزدش را كامـل و             ي ستا يف را م  يهنگام صبح مرد شر   

نكه ي بر ايل اهل سنت و جماعت هستند مبنيات از جمله دالين آيو ا. »ابدي يمفراوان 
 كـه در    يه ا يـ ن مطلـب، بـا آ     يـ ات بر ا  ين آ ي باشند، داللت ا   يمان م ي از ا  ياعمال، بخش 
لَ « :  گردد يد است كامل م   يسوره حد   مغفِـرَة مِـنّ ربكُـم وجنَّـة عرضُـها           يوسابِقُوا إِ
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لَّذِ  كَعرضِ السماءِ واألَ   لِهِ   يرضِ أُعِدت لِ سرنُوا بِاللَّهِ وامآمرزش  يد به سو  يبشتاب» نَ ء 
 ين اسـت، و بـرا     ي آسـمان و زمـ     ي آن ماننـد پهنـا     ي كه پهنـا   يپروردگارتان و بهشت  

  . مان آورده اند آماده شده استيامبر اي كه به خدا و پيكسان
ان نكـرده   يـ گـر را ب   ي د يزيـ امبرانش چ يـ مان آوردن به خدا و به پ      يپس در آنجا جز ا    

سپس . زگاران آماده شده است   ي پره يبرا» نيأُعدت لِلمتَّقِ « : نجا فرمود يو در ا  . است
انگر آن يـ ن بيـ و ا. ف نمودي توصي و مالين اعمال و اوصاف بدن   يزگاران را با ا   يپره

  .شان مومنانندين صفت ها هستند، اي اي كه دارايزگارانياست پره
  :137- 138 يه يآ

قَد مِن خَلَت لِكُم نَنٌ قَبضِ فِي فَسِيرُواْ سفَانْظُرُواْ األَر فةُ كَانَ كَياقِبكَذَّبِينَ ،  عپيشالْم  
 كار  پايان ، كه بنگريد و بگرديد  زمين  يرو بر  پس ،  است  بوده  يسنتهاي شما از

 .تاس  بوده  چه دادند  يم  نسبت  يدروغگوي  به را  پيامبران  كه آنها

لْمتَّقِينَ وموعِظَةٌ وهدى لِّلنَّاسِ بيانٌ هـذَا   يبـرا  و  روشن  يدليل  مردم  يبرا   ، اين  لِّ
  .است  ياندرز و راهنما  پرهيزگاران

لِكُم مِن خَلَت قَد« : سپس خداوند متعال فرمود نَنٌ قَبات پس يمه و آيه كرين آيدر ا» س
 يي نازل شده اند، خداونـد بنـدگان مـومنش را دلجـو            از آن كه در رابطه با جنگ احد       

 بـوده كـه مـورد       ييش از آنهـا نـسلها و امـت هـا          ي دهد كه پـ    يداده، و به آنها خبر م     
ش يق جنگ با كـافران آزمـا     يش قرار گرفته اند، و افراد مومن آن امت ها از طر           يآزما

 ي مـ   شكـست  يروز شـده و گـاه     يـ  پ يكار با كافران گاه   يشده اند، و در كشمكش و پ      
د، و خداوند آنها را يب كنندگان انجاميان كار به ضرر و شكست تكذيخوردند، و در پا

پس  » األَرضِ فِي فَسِيرُواْ« . روانش خوار و رسوا گردانديامبر و پيروز گرداندن پيبا پ
 عـذاب داده شـده اسـت،        يويـ  دن ين با انـواع عقوبـت هـا       يتان در زم  يبا جسم و دلها   

 شـده، و قـدرت و   يان و خـسارت فاحـش  يده، و دچار زيگردشان نابود  ين ها يسرزم
ن يا ايآ. شان نابود شده استي ايحكمت آنها از دست رفته، و افتخار و تكبر و سركش

  ست؟يامبران آورده اند، نيل و گواه بر صداقت و راست بودن آنچه پين دليبزرگتر
و و راسـتگو را     د تا دروغگ  يش نما ين است كه بندگان خود را آزما      ي چن يو حكمت اله  
 كه در رابطه با عاقبت و ين مطالبيا» لِّلنَّاسِ بيانٌ هـذَا« : ن فرموديبنابرا. مشخص كند

 است كه حق را از باطل، و اهل سعادت را از يآخرت ستمكاران گذشت نشانه آشكار
ب كنندگان را بـه آن      يست به آنچه خداوند تكذ    يو اشاره ا  .  سازد ياهل شقاوت جدا م   
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لْمتَّقِينَ وموعِظَةٌ وهدى« . نمودگرفتار   ات يـ زگـاران هـستند كـه از آ       ين پره يرا ا يز» لِّ
 كند و از آن پند ي مييت راهنمايات خدا آنها را به راه رشد و هداي برند، و آيبهره م

گر مـردم  ي دياما برا.  داردي باز ميرند، و آنها را از راه فساد و تباه       ي گ يو اندرز م  
 كنـد تـا     يله آن، حجت را بر آنان تمام م       ياست از جانب خدا كه بوس      يان روشنگر يب

انُ يـ هـذا ب « و احتمـال دارد كـه    . ل هالك گردد  ي دل ي شود از رو   يهركس كه هالك م   
نكه قرآن به طور ي پند و حكمت است، و اياشاره به قرآن بزرگ باشد كه حاو» لِلَّناسِ

ت و پنـد و موعظـه       يه هـدا  يژه ما ي مردم روشنگر است است، و به طور و        يعموم برا 
  . درست استيزگاران است، و هر دو معنيپره

  :139- 143 يه يآ
  انـدوهگين  و مكنيـد   يمـؤْمِنِينَ ، سـست     كُنتُم إِن األَعلَونَ وأَنتُم تَحزَنُوا والَ تَهِنُوا والَ

  .جست خواهيد   يبرتر شما باشيد  آورده  ايمان اگر زيرا ، مباشيد
لُه قَرْح الْقَوم مس فَقَد قَرْح سسكُميم إِن  اللّه ولِيعلَم النَّاسِ بينَ نُداوِلُها األيام وتِلْك مثْ

 ، رسيد  يزخم شما بر ، اگر الظَّالِمِينَ يحِب الَ واللّه شُهداء مِنكُم ويتَّخِذَ آمنُواْ الَّذِينَ
  آن  دم هر  كه  است روزگار  اين و   است  رسيده  يزخم  نهمچنا نيز  قوم  آن  به
 از و بشناسد اند  آورده  ايمان كه را  يكسان خدا تا ،  گردانيم  يم  يكس مراد  به را

  ندارد دوست را  ستمكاران خدا و  گيرد  گواهان شما
صحملِي و نُواْ الَّذِينَ اللّهـقَ  آمحميو گردانـد   پـاكيزه  را  مؤمنـان  اتـ  الْكَـافِرِينَ ، و    و 

  .سازد نابود را  كافران
أَم تُمسِبخُلُواْ أَن حنَّةَ تَدا الْجلَم لَمِ وعي واْ الَّذِينَ اللّهداهج مِنكُم لَمعيابِرِينَ ، آيا والص 
  شدهن معلوم  خدا  يبرا هنوز  آنكه  حال و  رفت خواهيد  بهشت  به  كه پنداريد ، يم

 يمـ   يپايـدار    يكـسان   چـه  و كنند  يم جهاد  يكسان  چه شما  ميان از  كه  است
  ? ورزند
لَقَد و نَ كُنتُمنَّوتَم تولِ مِن الْمأَن قَب هلْقَو   آنكه از  تَنظُرُونَ ، پيش وأَنتُم رأَيتُموه فَقَد تَ

  يمـ   آن در و ديديـد   را  رگمـ   اينـك  ، كرديـد   يم  مرگ  يتمنا رسد فرا  مرگتان
  .نگريد

شان را يت كرده و همت هاي آنان را تقويق نموده و اراده هايخداوند مومنان را تشو
ش يتان پي كه برايبتيو به خاطر مص» تَحزَنُوا والَ تَهِنُوا والَ« : دي فرمايخته و ميبرانگ

تـان  ي، و جـسم ها    ديد، سست و زبون نشو    ي كه به آن دچار شد     يشيآمد و بال و آزما    
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 و ضعف   ي و سست  يرا غم و اندوه ِ قلب     ين نشود ز  يتان اندوهگ يف نگردد، و دلها   يضع
بلكـه  .  شـود يه دشمنانتان ميت روحيگر بر شماست، و باعث تقو    ي د يبتي مص يجسم
كار با ي پيد و  برايتان راه ندهيد و غم به دلهايد، و بردبار باشيت كنيتان را تقويدلها

ست غـم بخورنـد و      يـ سته ن يان كرد كه شا   يو خداوند ب  . ديده باش دشمن، محكم و آما   
 كه چـشم   يزگاري از دشمن برترند، پس مومن پره      ي و پاداش و   ياريد داشتن به    يام

ف ين گـردد و ضـع  يست غمگيسته ني خدا دوخته است، شاي و اخرو يويبه پاداش دن  
  .» مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن األَعلَونَ  وأَنتُم«: ن خداوند متعال فرموديبنابرا. شود

 ي بزرگ ي داد و حكمت ها    يي كه خورده بودند دلجو    يسپس آنها را به خاطر شكستگ     
 مس فَقَد قَرْح يمسسكُم إِن « : ان داشت و فرمود   يد، ب ين شكست مترتب گرد   يكه بر ا  
مالْقَو قَرْح لُه د بـه  يـ  ام شـما يد، ولـ ي شدن  برابر هست   يپس شما و آنان در زخم     » مثْ

« : همانطور كه خداوند متعال فرمود. د، كه آنها آن را ندارنديرحم و لطف خداوند دار
اگر شما » رجونَيألَمونَ كَما تَألَمونَ وترَجونَ مِنَ اللَّهِ ما لَا يإن تَكُونُوا تَألَمونَ فَإِنَّهم 

 شوند، و يدمند مد، دري گرديد، آنها هم همان طور كه شما دردمند مي شوي ميزخم
  .د كه آنها ندارندي داريديشما به خدا ام

ا را ي دني و سراي و سربلنديروزين است كه خداوند پي شكست اي از حكمت هايكي
 دهد، و هم به فاسق ، پس يكوكار مي بخشد و هم به مومن، و هم به ني كافر مهم به 

 يك روز به نفع گروهـ ي.  گرداند يان مردم دست به دست مين روزها را م  يخداوند ا 
 رسد،  يان م يا به پا  ين دن ي ا يرا زندگ يگر، ز ي د يگر به نفع گروه   ي چرخد، و روز د    يم

لِـيعلَم « . مان آورده اند  ي است كه ا   ي كسان يبه خالف جهان آخرت كه فقط برا       و  اللّـه 
ش قـرار گـرفتن     ي شكست مومن، و مورد آزما     ي از حكمت ها   يكيز  يو ن » آمنُواْ الَّذِينَ

را اگـر همـوار مومنـان در همـه          يـ ن است كه مومن و منافق مشخص گردند، ز        ينها ا آ
 ي گردند كـه قلبـا آنـرا نمـ         ي  وارد اسالم م    يروز شوند، افراد  يواقعه ها و جنگ ها پ     

 كه در يقيد، مومن حقيايش بي پيش و شكستي جنگها آزمايخواهند، پس اگر در بعض
 يز كسي شود و نيد است، مشخص م به اسالم عالقمني و توانگري و تنگدستيخوش
 ي از حكمت هايكيز ين نيا» شُهداء مِنكُم ويتَّخِذَ« .  گردديست مشخص مين نيكه چن

ن مقام و مرتبه است، و يشگاه خداوند باالتريرا شهادت در پيشكست در جنگ است، ز
ت ن رحميپس ا. نكه اسباب آن فراهم شوديست مگر ايدن به شهادت ني رسي برايراه

 ي آنان مقدر ساخت كه نفس آدمي را برايخداست نسبت به بندگان مومنش كه اسباب
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دان كه ي ماندگار و جاوي و نعمت هاي دارد، تا آنان را به منازل عاليآن را خوش نم   
  .به آن عالقمندند برساند

 »اللّهالَ و حِببـر خـود    كـه   يكسان. و خداوند ستمكاران را دوست ندارد     » الظَّالِمِينَ ي
 ين اشاره ا  يا ا يگو. شان نشستند يدند، و در خانه ها    يستم كردند، و در راه خدا نجنگ      

 متعال مبغـوض انـد، و بـه    ينكه آنان در نزد خداين، و اياست به ذم و نكوهش منافق     
ولَو أَرادوا الخُروج لَأَعدوا    « . ش بازداشت يدن در راه خو   ين سبب آنها را از جنگ     يهم

دع ، قِلَهم وم فَثَبطَّهاثَهاللَّهِ انبِع لَكن كَرِهالقَعدِيةَ و عوا مدخواستند يو اگر م» نَيلَ اقع 
رون يكن خداوند ب  ي كردند، ل  يرون بروند ، ساز و برگ جنگ را آماده م         ي جنگ ب  يبرا

ن كار بازداشت يآمدن آنان را  به منظور رفتن به جنگ دوست نداشت، و آنان را از ا
  .»دينيهمراه با بازنشستگان بنش« : ه آنان گفت شدو ب
 »صحملِي و نُواْ الَّذِينَ اللّهشكست خوردن مومنان است، يز از حكمت هاين نيو ا» آم 

انگر آن ين بيا. دي نمايب ها و گناهانشان پاك م   يله آنان را از ع    ين وس يكه خداوند بد  
ب هـا را دور  يهان است،و گناهان و عكار در راه خدا، كفاره گنا   ياست كه شهادت و پ    

ز خداوند مومنان را از منافقان جدا نموده وصف مومنـان را از صـف       يو ن . دي نما يم
ن اسـت كـه   يـ  شسكت خوردن مومنان ا   ي از حكمت ها   يكيو  .  گرداند يز م يآنها متما 

 شود و يشه كن شدن آنها مي و ري سبب تباهيعني.  سازديخداوند كافران را تباه م
  . كنديش گرفتار ميا به عقاب خوين دنيرا در همآنها 

 ي خـود مـ    ي كننـد، و بـر سركـش       ي مـ  يروز شوند ،فساد و تباه    ي پ يرا كافران وقت  يز
ن بـه خـاطر     يـ و ا . شان زود فـرا رسـد     يـ  گردند كه عذاب و سزا     يند و سزاوار م   يافزا

  .رحمت خداوند نسبت به بندگان مومنش است
لَمـا  الْجنَّـةَ  تَـدخُلُواْ  أَن بتُمحسِ أَم« : سپس خداوند متعال فرمود    لَـمِ  وعي  الَّـذِينَ  اللّـه 

د، و بـه    يـ  گمـان نبر   يعني است،   ين استفهام انكار  يا» الصابِرِينَ ويعلَم مِنكُم جاهدواْ
 او  ي در راه خدا و طلب خـشنود       يد كه شما بدون مشقت و تحمل سخت       يايخاطرتان ن 

 اسـت كـه     يزيـ ن چ ين خواسته مومن بوده، و برتر     يتربهشت باال . ديوارد بهشت شو  
و هر اندازه خواسته .  پردازنديگر به رقابت ميكدي به دست آوردن با يعالقمندان برا

  .  رساند بزرگتر خواهد بودي كه انسان را به آن ميله و كاريبزرگتر  باشد، وس
افـت  يان در  تـو  ي را نمـ   ي، و نعمت  يد مگر با ترك راحت    ي توان رس  يش نم يپس به آسا  

  .مگر با ترك نعمت
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 كه نفس به آنها عادت     ي رسد، هنگام  يا كه در راه خدا به بنده م       ي دن ي ها ياما ناراحت 
 يرت به بخشـش ي ها در نزد صاحبان بصين ناراحتيكرد و سرانجام آن را دانست، ا   

 به آنهـا  يتيچ اهمي شوند و هي با آن ها خوشحال ميياروي شوند كه از رو    يل م يتبد
  . دهدين فضل خداست كه به هركس بخواهد، ميند، و ا دهينم

دن بـه آن  ي رسـ ي كـه در دل داشـتند و در پـ       يـي سپس خداوند آنها را به سبب آرزو      
لَقَـد « :  نمودنـد سـرزنش كـرد، و فرمـود    ي صـبر ين رهگذر بيبودند، و در ا    و  كُنـتُم 

لْقَوه أَن قَبلِ مِن الْموت تَمنَّونَ  كـه   يهمـان كـسان   ) ص(اصـحاب    از   ياريرا بـس  يز» تَ
نتوانسته بودند در جنگ بدر شركت كنند ، آرزو داشتند خداونـد آنهـا را در صـحنه                  

  .  حاضر  كند، تا تالش خود را مبذول دارنديجنگ
د بـا   يـ و آنچـه را كـه آرزو كـرده بود         » رأَيتُمـوه  فَقَد« : خداوند متعال به آنها فرمود    

ن حالت خوب يرا ايد؟ زي نكرديپس چرا  بردبار» نظُرُونَتَ وأَنتُم« د، يديتان ديچشمها
 كه آن را تمنا كرده، و آنچه را آرزو كرده ، حاصل شـده        ي كس يژه برا يست، به و  ين

  .دين مورد صرف نماياست، بلكه بر او الزم است تا آنچه را كه در توان دارد در ا
را خداوند آنها را به يزست، ي شهادت مكروه نين كه آرزوي است بر ايليه دلين آيو ا

 كه كرده بودند مالمت ننمود و برآنان اعتراض نكرد، بلكـه بـه خـاطر                ييخاطر آرزو 
  .و اهللا اعلم. شان بر آنها اعتراض  كرديجامه عمل نپوشاندن به آرزو

  :144- 145 يه يآ
لِهِ مِن خَلَت قَد رسولٌ إِالَّ محمد وما لُ قَبأَفَإِن الرُّس اتم قُتِلَ أَو تُملَب  أَعقَابِكُم علَى انقَ
  نيست  اين ، جز الشَّاكِرِينَ اللّه وسيجزِي شَيئًا اللّه يضُرَّ فَلَن عقِبيهِ علَى ينقَلِب ومن
 يا بميرد اگر آيا  اند ، بوده ديگر  يپيامبران او از  پيش  كه  است  يپيامبر محمد  كه

  هـيچ  بازگردد  كه  كس ،هر گرديد  يم باز خود  پيشين  آيين  به شما ، شود  كشته
  .داد خواهد  پاداش  را  سپاسگزاران خدا  رسانيد نخواهد خدا  به  يزيان
 مِنْهـا  نُؤْتِـهِ  الـدنْيا  ثَواب يرِد ومن مؤَجالً كِتَابا اهللا بِإِذْنِ إِالَّ تَموت أَنْ لِنَفْسٍ كَانَ وما
منو رِدي ابا نُؤْتِهِ اآلخِرَةِ ثَوزِي مِنْهنَجسفرمـان   بـه  جـز   كـس   ، هيچ الشَّاكِرِينَ و  
 او  به باشد  ياينجهان  ثواب   خواهان  كس هر   است  مكتوب  مدت  ميرد  ينم خدا
 را  شـاكران  و  دهـيم   يم او به باشد  يهانآن  ثواب  خواهان  كس هر و  دهيم  يم

  .داد  واهيمخ  پاداش
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لِهِ مِن خَلَت قَد رسولٌ إِالَّ محمد وما« : سپس خداوند متعال فرمود    لُ قَبست يـ ن» الرُّس
امبر يپ يعني. ش از او بوده و رفته انديگر پي ديغمبراني كه پيغمبريمگر پ) ص(محمد 
ظـف بـه   ش از او بـوده، و مو ي است كه پـ يامبرانيست، بلكه از نوع همان پ   ي ن يتازه ا 

شه زنـده  يـ  هميو آنـان بـرا  .  دستورات او بوده انديام پروردگار و اجرايرساندن پ 
 زنـده بـودن آنهـا شـرط       ي امتثال  فرمان خدا و عمل به دستورات و         يستند، و برا  ين
ست، بلكه بر امت ها واجب اسـت كـه در هـر وقـت و هـر حـال پروردگارشـان را                       ين

لَبتُم قُتِلَ أَو مات أَفَإِن« . بپرستند ا كـشته   يـ رد  يـ ا اگـر او بم    يـ پس آ » أَعقَابِكُم علَى انقَ
گر دستورات يا ديا جهاد و يمان يا: ليش شما آورده است از قبيشود، آنچه را كه او پ

 عقِبيـهِ  علَـى  ينقَلِـب  ومن« : خداوند متعال فرمود  !  د؟يرا ترك كرده و به عقب برگرد      
بلكـه  .  رساند ي به خدا نم   يچ ضرر يو هركس به عقب برگردد ه     » شَيئًا اللّه يضُرَّ فَلَن

دار يـ نش را پا  يـ از است، و د   ي ن ي رساند، چرا كه خداوند از آنها ب       يان م يبه خودش ز  
  . بخشديش را قدرت و عزت ميد، و بندگان مومن خوي نمايم

 را مـورد    ي را كه بهعقب برگشتند، سرزنش نمـود، كـسان         ييپس از آنكه خداوند آنها    
 نمودنـد و  فرمـان   يداريـ امبر پـا برجـا مانـدن و پا   يـ ش قرار داد كه در كنـار پ      ياست

و سپاسـگزاران را   » الشَّاكِرِينَ اللّه وسيجزِي« : پروردگار را اطاعت كردند، و فرمود     
نكه انـسان در هـر      يرد مگر ا  ي پذ ي انجام نم  يو شكر و سپاسگزار   . پاداش خواهد داد  

  .دي نمايحال خداوند را بندگ
د از دسـت دادن     يـ د كـه نبا   يـ  نما ي مـ  ييمه خداوند بندگانش را راهنما    يه كر ين آ يدر ا 
س و ي از لوازمات آن را متزلزل كند هر چند كه رئ       يا بعض يمانشان  يس و رهبر، ا   يرئ

  . رهبر، بزرگ باشد
است ي آن را دارند كه ريستگيت و شا  ي كفا ين، گروه ي از امور د   يچرا كه در هر امر    

گر ي ديان رفت، كسي از آنان از ميكيرند، و هرگاه يران را به عهده بگگي دييو راهنما
  . ردي او قرار بگيدر جا
ن خدا و دفاع از آن و ي كه دارند هدفشان اقامه دييد توده مومنان برحسب توانايو  با

 كـه اگـر     يد به خاطر فرمانده خود بجنگنـد، بـه گونـه ا           يجهاد در راه آن باشد، و نبا      
ن صورت يرا در ايش باز بمانند، زيف خوي رفت آنها هم از عمل به وظانيفرمانده از ب

ق يلت ابوبكر صـد   يل بر فض  ين دل يه بزرگتر ين آ يز ا يو ن . ابدي يشان سامان نم  يكارها
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دنـد، و آنـان     ين جنگ يبـا مرتـد   ) ص(امبر  يـ ارانش است كه پـس از پ      ي اهللا عنه و     يرض
  .سرور شكر گذارانند

شان وابسته   ي شان به اَجل ها    ي كه همه مردم زندگ     دهد يسپس خداوند متعال خبر م    
رنـد،  ي  مي مي الهير و قضا يدن مرگ، به فرمان خدا و تقد      ياست، و در زمان فرا رس     

 در كـار نباشـد، و   يرد ، گرچـه سـبب  يـ  ميرد، مـ يپس هركس كه مقدر شده باشد  بم  
رند، قبل يهركس كه خداوند بخواهد در كار نباشد، اگر همه اسباب مرگ ، او را فرا گ               

 مـدت   يرا خداوند زنـده مانـدن او را بـرا         ي رسد، ز  ي به او نم   يانيدن اجلش ز  ياز رس 
لَا     « :  مقدر نموده است   ينيمع لُهم فَ أَج اءلَا    يإِذا ج ةَ واعنَ سونَيستَخرِوچون » ستقدِم

سپس خداوند متعال خبر داد كه .  افتند يش نم يك لحظه پس و پ    ياجل آنها  فرا رسد،      
 يـرِد  ومـن « :  بخشد ، و فرمـود     يا و آخرت را به هر كس كه بخواهد م         ياداش دن او پ 

ابا ثَونْيا نُؤْتِهِ الدن مِنْهمو رِدي ابا نُؤْتِهِ اآلخِرَةِ ثَوا ين دنيو هركس كه پاداش ا» مِنْه
 يو ما را بخواهد، از آن به ا    يم، و هركس پاداش آن دن     ي ده يرا بخواهد به او از آن م      

لَاءِ وهوالءِ مِن عطَـاءِ ربِـك ومـا كَـانَ             « : دي فرما يخداوند متعال م  . ميده وه لَّا نُّمِد كُ
ـ    يعطَاءِ ربِك محظُوراً ، انظُر كَ      لَ م ععضَهفَضَّلنَا ب جـتِ         يفرـرُ دلالخِـرة أَكبعـضٍ وب 

 يسته از مومنان و كافران ماز عطاء و فضل پروردگارت به هر دو د» الً يوأَكبرُ تَفضِ
نگاه كن و . چ كس ممنوع نبوده استيچ گاه بر هيم، و عطاء و فضل پروردگارت هيده
م، همانا درجه و فضل آخرت ي دهيل ميگر تفضي دي را بر برخيش چگونه برخيانديب

  .ز بزرگتر و واالتر استياز هر چ
 آن داللـت    ي و بزرگ  ياديد، تا بر ز   ان نكر يو پاداش آنها را ب    » الشَّاكِرِينَ وسنَجزِي« 
د، و دانسته شودكه پاداش به اندازه شكر و سپاس اسـت؛ اگـر شـكر كـم باشـد                    ينما

  .اد خواهد بودياد و خوب باشد، پاداش هم زيپاداش هم كم بوده، و اگر ز
  :146- 148 يه يآ

 ومـا  اللّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  أَصـابهم  لِمـا  اْوهنُو فَما كَثِيرٌ رِبيونَ معه قَاتَلَ نَّبِي من وكَأَين
  خدادوسـتان   كـه   يپيـامبران  بـسا   ، چه الصابِرِينَ يحِب واللّه استَكَانُواْ وما ضَعفُواْ
  يسست ، رسيد آنها  به  چه هر ، خدا  راه در، و  رفتند  جنگ  به  آنان  همراه بسيار
  .دارد  دوست را  شكيبايان خدا و نياوردند فرود سر و نشدند  ناتوان و نكردند

لَهم كَانَ وما نَا قَالُواْ أَن إِالَّ قَونَا لَنَا اغْفِرْ ربرَافَنَا ذُنُوبإِسرِنَـا  فِي وأَم  ـتثَبنَا  وامأَقْـد 
 دگارپرور  يا : گفتند  يم  كه نبود  اين جز  الْكَافِرِينَ، سخنشان الْقَومِ علَى وانصرْنَا
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  گردان  قدم  ثابت را ما و بيامرز كارها در را ما  يرويها  زياده  و را ما  گناهان ، ما
 .كن  ييار  كافران  برابر در و

متَاهĤَف اللّه ابا ثَونْينَ الدسحابِ واآلخِرَةِ ثَو اللّهو  حِـبـسِنِينَ  ، خـدا      يحپـاداش  الْم  
 را  نيكوكاران او و   داشت  يارزان  ايشان  به را  يجهانآن  نيك  پاداش و  ياينجهان
  .دارد  دوست

زد تا به آنهـا     ي انگ ي دهد، و مردم را بر م      ي م ييات مومنان را دلجو   ين آ يخداوند در ا  
 ين رونـد در گذشـته هـا   يد كه اي نما يان م يو ب . ندياقتدا نموده و مانند آنان عمل نما      

و چـه  » نَّبِي من وكَأَين« :  بوده استي آن جار   بر يز بوده و همواره سنت اله     يدور ن 
 از  ياديـ  ز يگـروه هـا   » كَثِيـرٌ  رِبيـونَ  معـه  قَاتَـلَ «  بـوده انـد كـه        يامبرانيـ ار پ يبس
كار يت كرده بودند، همراه آنان پ     يمان وعمل صالح ترب   يا آنا را بر ا    يروانشان كه انب  يپ

 ومـا  اللّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  أَصابهم لِما وهنُواْ فَما« .  گشتند و كشته شدند    يكردند و زخم  
د و در  يـ شان سـست نگرد   يـ ف نـشد و بدنها    يشان ضع يو دلها » استَكَانُواْ وما ضَعفُواْ

ه ي نموده و با شجاعت و روحيداريل نشدند و كرنش نكردند، بلكه پايبرابر دشمن ذل
  .دندي جنگييباال
 »اللّهو حِبابِرِينَ يسپس سخن . ان را دوست دارديباي و خداوند  بردباران و شك»الص
 أَن إِالَّ قَولَهم كَانَ وما« : ان كرد و فرمودي خواستن آنها را از پروردگارشان بياريو 

 ربنَـا « : ن نبـود كـه گفتنـد      ين مواقع سخت و دشوار جز ا      يپس سخن آنها در ا    » قَالُواْ
. امرزيـ گناهـان و اسـراف مـا را ب    ! پروردگـارا » أَمرِنَـا  فِـي  افَنَاوإِسرَ ذُنُوبنَا لَنَا اغْفِرْ

و آنـان   . م احرام ي كردن و پا گذاشتن در حر      ياده رو ي گذشتن از حد، ز    يعنياسراف  
 كردن ي است، ودورين عمل شكست و بدبختي دانستند كه گناه و  اسراف بزرگتريم

اده يـ  خواستند تا گناه و ز     پس، از پروردگارشان  .  است يروزين دو، از عوامل پ    ياز ا 
  .امرزدي آنها را بيرو

 كه مبذول داشته بودند، اعتماد نكردند، بلكه بر خـدا  ي و تالش يسپس آنها به بردبار   
شان را در هنگام برخورد با دشمن ثابت و         يتوكل نمودند، و از او خواستند كه گامها       

بر نمـوده و توبـه و       روز گرداند، پس آنهـا صـ      يد، و آنان را بر دشمنان پ      ياستوار نما 
ن جهـت خداونـد آنهـا را        يبه  هم  .  خواستند يارياستغفار كردند و از پروردگارشان      

« : ن فرمـود يبنابرا. ديب آنان گردان  يا و آخرت نص   يك را در دن   ي كرد، و فرجام ن    ياري
متَاهĤَف اللّه ابا ثَونْيو بـه دسـت آوردن       يروزيـ ل پ يـ ا از قب  يو خداوند پاداش دن   » الد 
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. ن پاداش ِ آخرت را به آنان داديو بهتر» اآلخِرَةِ ثَوابِ وحسنَ« مت را به آنها داد، يغن
دار بهـشت اسـت كـه از همـه          يـ  پروردگار و نعمت پا    يو آن به دست آوردن خشنود     

ك انجـام   يـ ن بدان سبب است كه آنها اعمـال ن        يو ا .  ها به دور است    يرنجها و ناراحت  
الْمحسِنِينَ  يحِب واللّه« : ن فرمودياش را به آنها داد، بنابران پاديدادند و خداوند بهتر

 يكي كنند، و با بندگان خدا به نيكوكاران را كه در عبادت خدا  احسان ميو خداوند ن» 
ن اسـت كـه در   يـ  ايكوكـار يو ازجمله احـسان و ن  .  دارد يند، دوست م  ي نما يرفتار م 

ن مومنان رفتار   يز همانند ا  ي عصر و زمانه ن    نيهنگام جهاد با دشمنان ، دشمنان در ا       
  .كنند

  :149- 151 يه يآ
اْ الَّذِينَ أَيها يا نُوواْ إِن آمكَفَرُواْ الَّذِينَ تُطِيع وكُمرُدلَى يع قَابِكُمواْ أَعلِب خَاسِرِينَ ،   فَتَنقَ
  آيـين  ، بـه  را ماش ، كنيد  يپيرو  كافران از اگر ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا

  .گرديد  يم باز  زيانديده  پس ، گردانند  يم بر  پيشين
  كـه   اسـت  خداونـد  شـما   كننـده   ييـار  ،  النَّاصِرِينَ ، نـه    خَيرُ وهو موالَكُم اللّه بلِ

  .است  كنندگان  ييار  بهترين
لْقِي  ومأْواهم سلْطَانًا بِهِ ينَزِّلْ لَم ما بِاللّهِ واْأَشْرَكُ بِما الرُّعب كَفَرُواْ الَّذِينَ قُلُوبِ فِي سنُ
النَّار بِئْسى وثْورا  يچيز زيرا  افكند  خواهيم  يهراس  كافران  دل الظَّالِمِينَ ، در   م 
  آنان  يجا  گرفتند خدا  شريك ،  است  نفرستاده  يحجت ، آن  يبرا  آسمان از  كه

  .است  يبد  مكان  تمكارانس   يبرا  كه  است  جهنم
نـد،  ينكه از كافران و منافقان و مـشركان اطاعـت نما     ينجا خداوند مومنان را از ا     يدر ا 
ند، كافران آنـان را بـه كفـر كـه           يرا اگر مومنان از آنها اطاعت نما      ي كرده است، ز   ينه

اور و  يـ سپس خداوند خبر داد كه      .  گردانند يان است باز م   ي و ز  يسرانجام آن ناكام  
 آنها  يش كارها ي و لطف خو   يدكار مومنان است، و به آنها مژده داد كه با مهربان          مد

ن يضمنا در ا.  كنديها محافظت مي بخشد و آنها را از انواع آفت ها و بديرا سامان م
چ كس يش بدانند، و هياور و مددكار خو   يق شده اند، تا فقط خدا را        يه مومنان تشو  يآ
 ي خداونـد بـرا    ي و مـددكار   ياوريـ از جملـه    . رنـد يبان خـود نگ   ياور و پشت  يگر را   يد

 انـدازد، و آنهـا را از        ين است كه او در دل دشمنانشان رعب و وحشت مـ           يمومنان ا 
ن ين كرد، آنگاه كه مشركيو خداوند چن.  داردي از اهدافشان باز مياريدن به بسيرس

 در  ميچگونـه برگـرد   : گر مـشورت كردنـد و گفتنـد       يكـد ياز جنگ احد بازگشتند و بـا        
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م اما هنوز آنها را بـه طـور         ي از آنها را كشته و آنان را شكست داده ا          يكه افراد يحال
  م؟ياورده اي در نيشه كن نكرده و از پاي ريكل

شان تـرس   يـ  خداونـد در دلها    ين كار اقدام كنند، ولـ     يپس از مشورت ، خواستند به ا      
 ها يروزين پيگترن از بزريست كه اي نيو شك .  انداخت و آنان ناكام برگشتند     يبزرگ

ا يـ د؛  يـ  نما ي مـ  ياريـ ش تر گذشت كه خداوند مومنان را بـه دو گـروه             يرا پ ياست، ز 
 يد و ناكـام بـر مـ   يـ  نمايا آنها را سـركوب مـ   ي برد،   ين م ي از كافران را از ب     يگروه
  . دي آين از بخش دوم به  حساب ميو ا. گردند

« : مـود، و فرمـود    ان ن ي گردد، ب  ي را كه موجب ترس و وحشت كافران م        يسپس سبب 
 است كه با    ييان و بت ها   يآن به سبب همتا   » سلْطَانًا بِهِ ينَزِّلْ لَم ما بِاللّهِ أَشْرَكُواْ بِما

 باطلشان انجام دادهاند، ي كه برحسب خواست و آرزوهايك گرفته اند، كاريخدا شر
  .ند ماني خداوند محروم مياوري داشته باشند، و از يل و حجتينكه دليبدون ا
 نـدارد، و هنگـام      يه گـاه محكمـ    يـ  ترسـد و تك    ين جهـت مـشرك از مـومن مـ         يبه هم 

ن يا چنـ  يـ  نخواهد داشت، و حالـت او در دن        ي و مشكالت پناهگاه   ي با سخت  ييارويرو
 ومـأْواهم « : ن فرمـود  ياما در آخرت حالتشان سخت تر و بـدتر اسـت، بنـابرا            . است
رون ي بي برايرند آتش است كه راهي گي مي كه آنها در آن جايو مكان و محل» النَّار

 در ي كه در آن فرو رفته بودند، به آشتيرفتن از آن ندارند، و به سبب ستم و عداوت 
گـاه  يو جا » الظَّـالِمِينَ    مثْـوى  وبِـئْس « .  ماننـد  يشه در آن مـ    يـ  هم يند كه بـرا   ي آ يم

  ! استيگاهيستمكاران چه بد جا
  :152 يه يآ

لَقَد و قَكُمدص اللّه هدعم إِذْ وونَهستَّـى  بِإِذْنِـهِ  تَحإِذَا ح  لْتُم  األَمـرِ  فِـي  وتَنَـازعتُم  فَـشِ
 ثُم اآلخِرَةَ يرِيد من ومِنكُم الدنْيا يرِيد من مِنكُم تُحِبونَ ما أَراكُم ما بعدِ من وعصيتُم
رَفَكُمص منْهع كُملِي لَقَد لِيبتَ فَا وع نكُمع اللّهلَى فَضْلٍ ذُو وؤْمِنِينَ، خدا  عوعـده   بـه  الْم  

 و  كـشتيد   يم را دشمن او،  اذن  به  كه  آنگاه ، كرد وفا بود  نهاده شما با  كه  يا
  يسـست  ، داد  نـشان   شـما   بـه  داشـتيد  سر در را  آن  يهوا  كه را  يغنيمت  چون
 دنيـا  خواستار يبعض ورزيديد  عصيان و پرداختيد  منازعه  به امر  آن در و كرديد
  هزيمـت   به كند مبتال   يبالي  به را شما تا  سپس   آخرت خواستار  يبعض و شديد

 .است يبخشايش   مؤمنان  به را او  كه ببخشود را شما  اينك   واداشت



٣٤٨ 

 »لَقَد و قَكُمدص اللّه هدعا كه به شما داده بود به آن وفا  ريروزيو خداوند وعده پ» و
د، يـ روز و مسلط گرداند، و به كشتن آنها مبـادرت نمود          ينمود، و شما را بر كافران پ      

. دي دشمنان خود شدي  برايد و كمكيديش گرديان ، خود سبب شكست خوياما در پا
 و در امـر جنـگ كـشمكش       » األَمـرِ  فِي وتَنَازعتُم« د،  يگشت سست و ناتوان     يپس وقت 

 دهـد تـرك     ي دسـتور مـ    يد و دستور و فرمان خدا را كه به ائتالف و هم آهنگـ             يكرد
ما را در آن ) ص(امبر ي خودمان كه پيدر جا:  گفتي ميكيد؛ يكرده، و اختالف نمود  

ست، دشمن شكـست  ينجا نيگر ا ي ما د  يجا:  گفت ي م يكيم،و  ي مان يقرار داده است، م   
د و دستورش را    يامبر اطاعت نكرد  يز پ پس شما ا  .  نمانده است  ي باق يخورده و خطر  

نكـه خداونـد آنچـه را دوسـت        يپـس از ا   » تُحِبـونَ  مـا  أَراكُم ما بعدِ من« د،  يترك گفت 
 كه  يفه كس يرا وظ يد، كه عبارت از شكست دشمنانتان بود به شما نشان داد، ز           يداشت

شتر ي بزرگتر و ب   گرانيفه د يل گردانده از وظ   يش نا يخداوند او را به اهداف و آرزوها      
ن حالت و در همه احوال فرمان بردن از دستور          يژه در ا  يفه شما به و   ياست، پس وظ  

 خواسـتند،   يا را م  ي از شما دن   يدسته ا » الدنْيا يرِيد من مِنكُم« .امبرش است يخدا و پ  
 دسته و» اآلخِرَةَ يرِيد من ومِنكُم« . ديكه سبب به وجود آمدن آن  فاجعه دردناك گرد

امبر را اجرا كرده و ي بودند كه دستور پي شما خواستار آخرت بودند، و آنها كسانيا
ن ينكه ايو پس از ا» عنْهم صرَفَكُم ثُم« . امبر دستور داده بود، ماندند ي كه پ  ييدر جا 

تان را از آنها بازگرداند و نوبت به دشـمنان          يكارها از شما سر زد، خداوند چهره ها       
د، و امتحانتان كند، و مومن از كافر، و فرمان بردار از يازمايا خداوند شما را بد تيرس
 كـه از  يبت، خداونـد از اشـتباه  ين مصيله ايو تا بوس .  كننده مشخص گردد   يچيسرپ

لَقَد« : ن فرمود يبنابرا. شما سرزده بود، در گذرد     فَا وع  ـنكُمع  اللّـهلَـى  فَـضْلٍ  ذُو وع 
 بـر مومنـان     ي بخشش بزرگـ   يخداوند از شما صرف نظر كرد ، و دارا        و  » الْمؤْمِنِينَ

ت يش هداين و احكام خويي داشت و آنها را به آ   ياست، چراكه اسالم را به آنها ارزان      
د به آنان   ي كه به آنها رس    ييبت ها ي آنان را عفو نمود و به خاطر مص        يهايكرد، و  بد   
 يبتير و مص  يچ خ ين است كه ه   ي ا  خداوند بر مومنان   يو از جمله منت ها    . پاداش داد 

 به آنان ياگر خوش. ر و نفع آنها خواهد بودينكه به خ ي شود مگر  ا    يبر آنان وارد نم   
 دهـد، و    يدست دهد خدا را بر آن شكر نموده، پس پاداش شكرگذاران را به آنان مـ               

و خداوند پاداش صبر كنندگان را بـه        .  كنند ي به آنها دست دهد صبر م      ياگر ناخوش 
  . دهدي مآنها
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 بِغَـم  غُمـاً  فَأَثَـابكُم  أُخْـرَاكُم  فِي يدعوكُم والرَّسولُ أحدٍ علَى تَلْوونَ والَ تُصعِدونَ إِذْ

  يمـ   كـه   ، آنگاه تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ واللّه أَصابكُم ما والَ فَاتَكُم ما علَى تَحزَنُواْ لِّكَيالَ
  پس  خواند  يم سرفرا   پشت از را شما پيامبر و نگريستيد  ينم  كس  به و گريختيد

 ، ايد  داده  دست از  كه را آنچه   اندوه  اكنون  افزود شما  غم بر  يغم ،  پاداش  به
 كنيـد   يمـ   كه  يكار هر  به خدا  مخوريد ،  است  رسيده شما  به  كه را  يرنج يا

  .است  آگاه
كُم نزَلَأَ ثُملَي ن عدِ معب نَةً الْغَمـا  أَماسغْـشَى  نُّعئِفَـةً  يĤَط  ـنكُمئِفَـةٌ  مĤَطو  قَـد  مـتْهمأَه 

مهظُنُّونَ أَنفُسرَ بِاللّهِ يقِّ غَيةِ ظَنَّ الْحلِي  إِنَّ قُلْ شَيءٍ مِن األَمرِ مِنَ لَّنَا هل يقُولُونَ الْجاهِ
لَّ األَمرَ لَّهِ هكُ  شَـيء  األَمرِ مِنَ لَنَا كَانَ لَو يقُولُونَ لَك يبدونَ الَ ما أَنفُسِهِم فِي يخْفُونَ لِ

لْنَا ما لَيهِم كُتِب الَّذِينَ لَبرَز بيوتِكُم فِي كُنتُم لَّو قُل هاهنَا قُتِ إِلَـى  الْقَتْـلُ  ع  ـضَاجِعِهِمم 
تَلِيبلِي و ا اللّهفِي م ورِكُمدص صحملِي ا وفِي م قُلُوبِكُم  اللّـهو  لِـيمورِ  بِـذَاتِ  عدالـص  ،

  يگروه ، كه  چنان ،  داشت  يارزان  يايمن شما  به خدا ،  اندوه  آن از  پس ،  آنگاه
 خدا  به   يجاهل عصر  مردم  چون  كه ديگر  يگروه اما   گرفت فرو  آرام  خواب را

 آياهرگز  : گفتند  يم و بودند  خويش  اندوه  دستخوش هنوز ، داشتند  باطل  يگمان
  دل در  آنـان    خداسـت   دست  به كارها  همه : بگو ؟ افتاد خواهد ما  دست  به كار
  يمـ   سـازند    آشكارش تو  يبرا خواهند  ينم  كه دارند  يم  پنهان را  يچيز خود

  يهـا   خانـه  در اگـر  :  بگو   شديم  ينم  كشته اينجا بود  ياختيار را ما اگر : گويند
  به  خانه از  است   شده مقرر آنها بر  شدن  كشته  كه  يكسان ، بوديد  يم  هم خود

 و آزمايـد   يمـ  داريـد    سـينه  در  كـه  را  آنچـه  خدا  رفتند  يم  بيرون  قتلگاهشان
 .است  آگاه   تدلهاس در  آنچه  به خدا و گرداند  يم  پاك را  دلهايتان

 دارد و آنـان را      يان م يخداوند حالت آنها را به هنگام شكست خوردنشان در جنگ ب          
 كه در حال يهنگام» تُصعِدونَ إِذْ« : پس فرمود.  دهديبه خاطر آن مورد عتاب قرار م

 كرد، و ي نميگر توجهيك از شما به ديچ يو ه» أحدٍ علَى تَلْوونَ والَ« د، يختن بوديگر
 كه خطر بزرگ بر شما يدر حال. ديشي انديك از شما جز به فرار و نجات خود نميره

 والرَّسولُ« د، ين مردم به دشمنان و در خط مقدم جنگ نبوديكتريرا شما نزدينبود، ز
وكُمعدفِي ي بندگان خدا  يا«  زد كه    يامبر از پشت سر شما را صدا م       يو پ » أُخْرَاكُم  !
پس فـرار،   . دي او برنگشت  يد، و به سو   ي، و شما به او توجه نكرد      » ديياي من ب  يبه سو 
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ست او را بر خود مقدم ي باينكه ميامبر و ايخود موجب سرزنش است، و صدا زدن پ
« .  است يد، سبب سرزنش بزرگتر   ي نرفت يد و به طرف و    يد، اما به او پاسخ نداد     يدار

 بر غمتـان  ي غميعني» عما بِغَمِ « پس شما را در مقابل كارتان مجازات كرد،         » فَأَثنَكُم
 بـه سـبب شكـست      يمـت، و غمـ    ي و غن  يروزيـ  به سـبب از دسـت دادن پ        يافزود، غم 

ن بود كه خبر كـشته  ياد شما برد، و آن ايگر كه همه غمها را از   ي د يخوردنتان و غم  
  . ديديرا شن) ص(شدن محمد 

ش دارد، همـه    يخو كه نسبت به بندگان      يتي و عنا  ياما خداوند به سبب لطف ومهربان     
 ما علَى تَحزَنُواْ لِّكَيالَ« : د، پس فرمودير بندگان مومن خود گردانيه خيزها را ماين چيا

دين نگردي، غمگيروزيل پيد از قبيتا بر آنچه كه از دست داده ا» فَاتَكُم.  
د ي كه به آن دچار شـد      ي شدن و شكست   يو به خاطر كشته و زخم     » أَصابكُم ما والَ« 

كشته نشده است، ) ص(امبر يتان محقق شد پي بود كه برايد، و آن زمانيمحزون نگرد
 يكه تـسل ) ص(امبر يد، و از زنده بودن پيتان آسان گرديبت ها براين مصيپس همه ا 

  .دي بود، شادمان شديبت و مشكليبخش هر مص
مه و ه.  قرار داده استيبي عجيبت ها اسرار و حكمت هايخداوند در مشكالت و مص

 خداوند نسبت به كارها و ظاهر و باطن شـما  ي دانش و كمال آگاه ين  امور از رو    يا
د ي كنيو خداوند به آنچه م» تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ واللّه« : ن فرمودي شود، بنابرايانجام م

ن يا» أَصابكُم ما والَ فَاتَكُم ما علَى تَحزَنُواْ لِّكَيالَ « يو احتمال دارد كه معن. آگاه است
د يش آورد تا پابرجا و استوار بماني شما پيبت را براين غم و مصيباشد كه خداوند ا

تان آسان يها برايد، و تحمل دشوارين كني و صبر را تمريو به هنگام مشكالت بردبار
  .شود

 »كُم أَنزَلَ ثُملَي ن عدِ معب نَـةً « ده بـود،   ي كه به شما رس    يو پس ازغم  » الْغَمـا  أَماسنُّع 
 ي گروهي كه خواب سبكي را بر شما نازل كرد به گونه ايآرامش» منكُم طĤَئِفَةً يغْشَى

  . از شما را فرا گرفت
ت يـ ن رحمت خدا و احسان او نـسبت بـه آنهـا بـود، و باعـث تثب                 يست كه ا  ي ن يو شك 
ب و چرت اورا     ترسد، خوا  ي كه م  يرا كس يد، ز يشتر آنان گرد  ينان ب يشان و اطم  يدلها

 تواند ي ترس از دل او دور شد، ميرد، چون او در دل ترس دارد، پس وقتي گيفرا نم
له خواب سبك بر آنهـا انعـام نمـود          ي كه خداوند بوس   يو گروه . بخوابد و چرت بزند   
 پروردگار و ين خدا و به دست آوردن خشنودي كه جز اقامه ديمومنان بودند؛ كسان
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گـر  ي نداشـتند و امـا گـروه د        يگـر ي مسلمانشان هدف د   امبرش و مصلحت برادران   يپ
نكه يفقط به فكر خودشان بودند، و به خاطر ا   » أَنفُسهم أَهمتْهم قَد«  بودند كه    يكسان

گـر نبودنـد،   ي ديف بـود، بـه فكـر كـس    يمانـشان ضـع  ينكه ايا به سبب ايمنافق بودند   
 هل يقُولُونَ« د ي به آنها نرسگران را فرا گرفته بودين چرت و خواب سبك كه ديبنابرا

مـا از   : ن اسـت  ي آن چنـ   يپس معنـ  .  است ين استفهام انكار  يا» شَيءٍ مِن األَمرِ مِنَ لَّنَا
امبرش گمان بد بردند، ين و پييپس نسبت به پروردگار و آ . م  ي ندار ي بهره ا  يروزيپ

صله ي را فين شكست كار ويو ا.  دهد ي نم ياريامبر را   يو تصور كردند كه خداوند پ     
« : خداوند متعال در جواب آنان فرمـود .  سازدي نابود مين خدا را به كليدهد، و د  يم

لَّه األَمرَ إِنَّ قُلْ لَّهِ كُ  يزيـ پس هرچ .  شود ي م ي و امر شرع   يريشامل امر تقد  » امر» «لِ
ب ي را نـص   يروزيـ و سـرانجام خداونـد پ     .  شـود  ي انجام مـ   ير اله يحسب قضا و تقد   
 آنهـا  ي گردانـد، گرچـه بـرا   ي كننـد ، مـ  ي كه از او اطاعـت مـ       يساندوستان خود و ك   

  .ديايش بي پيمشكالت
 ي را پنهـان مـ     ييزهـا يمنافقان در دل خـود چ     » لَك يبدونَ الَ ما أَنفُسِهِم فِي يخْفُونَ« 

 ي را كـه آنهـا پنهـان مـ    يزي كنند؛ سپس خداوند چي تو آشكار نم يدارند كه آنرا برا   
اگر با ما : ندي گويم» شَيء األَمرِ مِنَ لَنَا كَانَ لَو يقُولُونَ« : و فرمودان كرد يداشتند، ب

لْنَا ما«  شد، ي مي و مشورتيزنين امر رايدر ا   .مي شدينجا كشته نميدر ا» هاهنَا قُتِ
 و تخطئـه  ير الهـ يب تقـد ي است از جانب آنها كه به مثابه تكذ      ين انكار و اعتراض   يو ا 

ارانش را  يـ امبر و   يـ  باشد، چرا كـه آنـان پ       يارانش م ي يو را ) ص(ر  امبي پ يكردن را 
خداونـد آنهـا را   .  دانـستند يسته تـر مـ   ي انگاشتند و خود را بهتر و شا       يساده لوح م  

د كـه   يـ تـان هـم بود    ياگر در خانه ها   : بگو» بيوتِكُم فِي كُنتُم لَّو قُل« : ن جواب داد  يچن
لَـيهِم  كُتِـب  الَّـذِينَ  لَبـرَز « ،   رسـد  يد به نظر مـ    يكشته شدن در خانه بع     إِلَـى  الْقَتْـلُ  ع 

ضَاجِعِهِمكه كشته شدن بر آنها مقدر شده بود به محل كشته شـدن خـود                ييآنها» م 
 ي توانند به انسان سـود ي مي آمدند، پس اسباب هرچند بزرگ باشند زمان يرون م يب

ر با اسباب مخالف يگاه تقدپس هر.  با آن مخالف نباشدير الهيبرسانند كه قضا و تقد
را آنچـه را خداونـد در رابطـه بـا مـرگ و          يـ  رسانند، ز  ي نم يچ سود يورزد اسباب ه  

و » صدورِكُم فِي ما اللّه ولِيبتَلِي« . د اجرا شودي در لوح محفوظ نوشته است بايزندگ
 « .ديـ ازمايد، بيـ تـان دار ينه هايمـان در سـ   يا ضـعف ا   يـ تا خداونـد آنچـه را از نفـاق          
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صحملِي ا وفِي م يطان و صـفت هـا     ي شـ  يتان را از وسوسـه هـا      يو تا دلها  » قُلُوبِكُم 
  .  كه در آن اثر گذاشته است خالص و پاك گردانديناپسند

 »اللّهو لِيمورِ بِذَاتِ عدآنچه يعني. نه هاست آگاه استيو خداوند به آنچه در س» الص 
 يد اسـباب  ي نما يپس علم و حكمت او اقتضا م      .  داند ينه ها پنهن كرده اند، م     يرا كه س  

  .ديله آن آشكار نماينه ها، و رازها را بوسيرا مقدر كند كه امور پنهان س
  :155 يه يآ

اْ الَّذِينَ إِنَّ لَّو تَو مِنكُم موانِ الْتَقَى يعما الْجإِنَّم ملَّه  كَـسبواْ  مـا  بِـبعضِ  الشَّيطَانُ استَزَ
لَقَ وفَا دع اللّه منْهإِنَّ ع اللّه غَفُور لِيمآن  مقابلـه  روز در  كـه   آنان شما  ميان ، از ح  
 خطـا   بـه  را آنهـا   شـيطان   اعمالـشان  از  يا پـاره    سبب  به ، بگريختند  گروه دو

 .است بردبار و  آمرزنده او  كه كرد  عفوشان  خداوند  اينك  بود  افكنده

 كه در جنگ احد شكست خوردند و از آنچه كه باعـث             ياز حالت كسان  خداوند متعال   
ب داد و بـه سـبب ارتكـاب         يـ طان آنان را فر   يش: دي فرما يفرارشان شد خبر داده و م     

 را  يطاني شـ  يپس آنها بودند كه وسوسه هـا      . دي از گناهان بر آنان مسلط گرد      يبرخ
را يـ ت دادنـد، ز   يـ  فعال طان قـدرت  ي دادند و با ارتكاب گناه، به شـ        ي خود جا  يدر دلها 

 يطان هستند، پس اگر آنان به اطاعت پروردگارشان چنـگ مـ           يگناهان محل ورود ش   
إِنَّ « : خداوند متعـال فرمـوده اسـت      .  داشت ي نم يطان بر آنها تسلط و قدرت     يزدند ش 

لَي لَيعِبادِ ع لَك لطنُ يسي نداريتيهمانا تو بر بندگانم قدرت و حاكم» هِم س.  
 زشت شدند آنها را عفو نمود، ينكه مرتكب كارهايبر داد كه پس از اسپس خداوند خ

  .شه كن سازدي در آورده و ريست آنان را از پاي باي كرد ميو اگر آنها را مواخذه م
 دهد  يق م ي آمرزد و به آنها توف     يبدون شك خداوند گناهكاران را م     » إِنَّ اللَّه غَفُور  « 

 آورد كفـاره    يش مـ  يشان پـ  يـ  را كـه برا    يكالتكه توبه كنند و آمرزش بطلبند، و مـش        
 كـه از    يو خداوند بردبار اسـت، و در عـذا دادن كـس           » ميحلِ« . گرداند يگناهانشان م 
 را بـه  ي دهد، و وي ورزد، بلكه به او فرصت مي كند، شتاب نم  ي م يچيفرمانش سرپ 

 خواند، سـپس اگـر توبـه كنـد و           ي آوردن به او فرا م     ي خود و رو   يبازگشت به سو  
ا اصـال   يـ  رساند كه گو   ي م يرد، و خداوند او را به مقام      ي پذ يرگردد،  توبه اش را م     ب

 و احـسانش    يكيپس خداوند را بر ن    .  از او سر نزده است     يبي انجام نداده، و ع    يگناه
  .ميسپاسگزار
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 أَو األَرضِ فِي ضَرَبواْ إِذَا إلِخْوانِهِم وقَالُواْ كَفَرُواْ كَالَّذِينَ تَكُونُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
 واللّه قُلُوبِهِم فِي حسرَةً ذَلِك اللّه لِيجعلَ قُتِلُواْ وما ماتُواْ ما عِندنَا كَانُواْ لَّو غُزى كَانُواْ

 هماننـد  ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي، ا بصِيرٌ تَعملُونَ بِما واللّه ويمِيت يحيِـي
 بودند  رفته  جنگ  به يا سفر  به  كه خود  برادران ، باره در  كه مباشيد  كافران  آن
 پندار  اين خدا  شدند  ينم  كشته يا مردند  ينم بودند مانده ما نزد اگر : گفتند  يم ،

 و نـد ميرا  يمـ  و كند  يم  زنده  كه  خداست و  نهاد آنها  دل  در  يحسرت  چون را
 .بيند  يرام شما   اعمال  كه  اوست

لَئِن و لْتُم  در يجمعونَ ، اگر   مما خَيرٌ ورحمةٌ اللّهِ منَ لَمغْفِرَةٌ متُّم أَو اللّهِ سبِيلِ فِي قُتِ
  جهـان   ايـن   در  آنچـه  از خـدا   رحمت و  آمرزش ، بميريد يا شويد  كشته خدا  راه
  .است بهتر آوريد  يم گرد
لَئِن و تُّمم أَو لْتُم  در  آينـه  هـر  شـويد   كـشته  يـا  بميريد اگر تُحشَرُونَ ، و   اهللا إلِلَى قُتِ

  .شويد  يم محشور خداوند  پيشگاه
نكـه هماننـد كـافران و منافقـان     ي دارد از ا يخداوند بندگان مومن خـود را برحـذر مـ         

ن بنـدگان   يهمچنـ . مان ندارند ي ا ي اله ير و قضا  ي كه  به پروردگار و تقد      يباشند؛ آنان 
ن مورد خاص ي كند، و در اي مي نهيزيش را از تشابه با كافران در هر چ    يمومن خو 

 يا نـسب يـ  ينـ ي دارد كه همچون كافران نباشند و برادران د     يز مومنان را برحذر م    ين
» غُزى نُواْكَا أَو«  تجارت سفر كنند، ي كه برايهنگام» األَرضِ فِي ضَرَبواْ إِذَا« خود را 

رنـد، سـرزنش نكننـد و       يا بم يـ نكه به جنگ و جهاد بروند، سـپس كـشته شـوند،             يا ا ي
 كَـانُواْ  لَّـو « : نـد ي بر نخواسته و نگو    ير اله يهمچون منافقان به مخالفت با قضا و تقد       

ن يـ و ا.  مردنـد يش ما بودند كشته نـشده و نمـ  ياگر آنها پ » قُتِلُواْ وما ماتُواْ ما عِندنَا
 كُنتُم لَّو قُل« : را خداوند متعال فرموده است    ي آوردند، ز  ي است كه بر زبان م     يدروغ

لَيهِم كُتِب الَّذِينَ لَبرَز بيوتِكُم فِي إِلَى الْقَتْلُ ع ضَاجِعِهِمتان هم ياگر در خانه ها: بگو» م
 يرون مـ  يـ ر شده بود كشته شوند، به محل كشته شـدن خـود ب            ي كه تقد  يد، آنان يبود

شان يـ  در دلها  يده آنان را حسرت   ينكه خداوند سخن و عق    يب جز ا  ين تكذ ياما ا . آمدند
  .  آنان نداشتي برايگريشتر گرداند، سود ديبت و رنج آنها را بيو مص. قرار دهد

 يمـان مـ  ي شـود پـس ا  ي انجـام مـ  ير الهين كارها با تقدي دانند كه ا   يو اما مومنان م   
و بـه   .  گردانـد  يت و  استوار م    يشان را هدا  ياوند دلها  شوند و  خد    يم م يآورند وتسل 

.  گردانـد  ي آنهـا آسـان مـ      يش آمده را بـرا    يبت پ ي ، مص  يده ا ين عق يسبب داشتن چن  
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تنها خداوند است كـه زنـده       » ويمِيت يحيِـي واللّه« : خداوند در رد سخن آنها فرمود     
 كـه خداونـد     يزيرا از چ  اط ، انسان    يز و احت  ي و پره  يراند، پس دور  ي م ي كند و م   يم

و خداوند به آنچه انجام » بصِيرٌ تَعملُونَ بِما واللّه« .  دهديمقدر نموده است نجات نم
 ير الهـ  يب تقـد  يتـان و بـه سـبب تكـذ        ينا است، و شما را بـه سـبب كارها         يد ب ي ده يم

  . مجازات خواهد كرد
 ينقـص و كاسـت    سپس خداوند متعال خبر داد كه كشته شدن بـا مـردن در راه خـدا                 

 كشته شـدن  يابند براي ي شود، بلكه مشتاقان رضوان الهيد از آن دورينبوده، و نبا 
رند چون آن ي بگيشيگر پيكديگر به رقابت بپردازنند و از يكديو مردن در راه خدا با    

 رسـاند و آمـرزش و       ي مـ  ي است كه انسان را به آمرزش و عذر و رحمت الهـ            يسبب
 آننـد بهتـر اسـت و مـردم بـه هـر              يا در پـ   يـ  كه اهل دن   يياي دن ي از تمام  يرحمت اله 

 خدا اسـت، و او      يرند، كشته شوند، بازگشت و سرانجام آنان به سو        ي كه بم  يصورت
 خـدا وجـود     ي جز به سو   يزيچ راه گر  يپس ه .  كند يك را طبق عملش مجازات م     يهر

  . دهدي نجات نميسمان الهي مردم را جز چنگ زدن به ريزيچ چيندارد، و ه
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الْمتَوكِّلِينَ  يحِب اللّه إِنَّ اللّهِ علَى فَتَوكَّلْ عزَمت فَإِذَا األَمرِ فِي وشَاوِرهم لَهم واستَغْفِرْ
   يهـست   مهربـان  و  يخوشـخو   اينچنين آنها با تو  كه  خداست  رحمت  سبب  ، به 

  آنهـا  بـر   پـس   شـدند   يمـ   هپراكنـد  تو گرد از  يبود  يم  دل  سخت و خو اگرتند
  چـون  و  كـن   مشورت  ايشان با كارها در و  بخواه  آمرزش  برايشان و  يببخشا
 .دارد  دوست را  كنندگان  توكل خدا  كه ،  كن  توكل  يخدا بر  يكن يكار  قصد

ارانت دارد، بر تو احسان كرد كه با ي كه خداوند نسبت به تو و ي به سبب رحمت   يعني
رامون ي، تا پييكو و خوب با آنان برخورد نماي، و با اخالق ني و مهربان باشآنها نرم

و » فَظـا  كُنـت  ولَو« . كننديرويتو جمع شوند، و ترا دوست داشته  و از دستوراتت پ       
از » حولِـك  مِنْ الَنفَضُّواْ « يو سنگدل بود  » الْقَلْبِ غَلِيظَ« اگر درشت خو و بداخالق،      

رامـون  ي پ يرا هر كس درشت خو و سنگدل باشد كـس         ي شدند، ز  ي م اطراف تو متفرق  
  .  ماندي نميو

ن يـ د، و آنها را به دي نماين خدا جذب مي ديپس اخالق خوب ِ رهبر، مردم را به سو    
رد و  يـ  گ يش قرار م  يدر ضمن دارنده اخالق خوب مورد ستا      .  سازد يخدا عالقمند م  

  . رسديپاداش خالص به او م
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ن رانـزد آنهـا منفـور و        ي كند و د   يزان م ين گر ي، مردم را از د    ينيدو اخالق بدِ رهبر     
 يفر خاصيدر ضمن دارنده اخالق بد مورد نكوهش قرار گرفته و ك. اندي نمايزشت م
د، پـس حالـت   يـ  فرماين مـ يامبر معصوم چنـ ي خداوند به پيرا وقت ي رسد، ز  يبه او م  

  !گران چگونه خواهد بود؟يد
امبر اقتدا يست كه به اخالق خوب پين نين امور ايهم ترن واجبات و ميا از واجب تريآ
 كـرد،   ي رفتـار مـ    ي و خوش اخالقـ    يبا نرم ) ص(امبر  يم؟ و با مردم آن گونه كه پ       يك

ز بندگان خدا را به يم، و نين كار از دستور خدا فرمان برده باش      يم، تا با ا   ييرفتار نما 
رات ي داد كـه از تقـص      سپس خداوند متعال به او دسـتور      ! م؟ين خدا جذب كن   ي د يسو

شان يـ  كـه آنـان در حـق خـدا دارنـد برا     يراتي تقصي درگذرد، و برا  يآنان در حق و   
  .دينكار عفو و احسان را با هم جمع نماياستغفار كند و با ا

 »ففَاع منْهتَغْفِرْ عاسو مشان طلـب آمـرزش كـن،        يـ پس، از آنان درگـذر و برا      » لَه »
مهشَاوِررِ فِي وح فكر و نظر    ي و مشورت و تلق    يزنياز به را  ي كه ن  ييو در كارها  » األَم

 و  ينـ ي د يد و مـصلحت هـا     يـ  و مـشورت فوا    يزنـ يرا را يدارد، با آنها مشورت كن، ز     
  :  شودير به چند نمونه از آن اشاره مي در بردارد كه در زي شماري بيويدن
  . گردديك ميله آن بنده به خدا نزدي است كه بوسيي مشورت از عبادت ها- 1
بت در  يش آمدن مـص   ي را كه هنگام پ    ين خاطر شده، و اندوه    ي مشورت باعث تسك   - 2

 و كار مردم را در دسـت  ي كه سرپرست يرا كس يد، ز ي نما يرد دور م  ي گ يدلها قرار م  
 بـا آنهـا بـه       ي و نظرار جمع كند، و در مورد حادثـه و واقعـه ا             يدارد، هرگاه اهل را   

نان خواهند كرد،   ي اطم ي را دوست داشته و به و       بپردازد، مردم او   يزنيمشورت و را  
 و يست، بلكه به منافع كلّي ني دانند كه او حاكم و سرپرست خودكامه و مستبد  يو م 
 يرويـ  پ ين تـوان و تـالش خـود را بـرا          يپس آن وقت مردم آخر    . شدي اند ير م يفراگ

عمـوم   مصلحت و منافع     ين حاكم برا  ي دانند ا  يرند، چون م  ي گ يكردن از او به كار م     
ست، كه مردم او را دوست نداشته و ين ني كه چنيبه خالف كس.  كننديمردم تالش م

 فرمـان برنـد بـه طـور كامـل از او فرمـان               ي اطاعت نخواهند كرد، و اگر از و       ياز و 
  .نخواهند برد

 كـه افكـار و      يرا وقتـ  ي گردد، ز  ي افكار م  ي باعث رشد و بالندگ    يزني مشورت و را   - 3
  . رسندي مييار روند، رشد كرده و به شكوفا بكيشه ها در امرياند
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 ي شود، و كسيح حاصل مي و نظر درست و صحي رايزنيق مشورت و راي از طر- 4
 گردد، و اگر چنانچه اشتباه كند ي كند، كمتر در كارش دچار اشتباه ميكه مشورت م

 خـدا بـه     يابد، قابل مالمـت و سـرزنش نخواهـد بـود پـس وقتـ              يا به هدفش دست ن    ي
 و مشورت كـن در      يزنيبا آنان را  » األَمرِ فِي وشَاوِرهم« : دي فرما يم) ص (امبرشيپ

 ي راي او بهتريشتر است، و رايامبر از همه مردم كاملتر و بي كه عقل و دانش پيحال
  !د باشند؟يگران چگونه باياست، پس د

 در  يزنـ يو هرگـاه بعـد از مـشورت و را         » عزَمت فَإِذَا« : سپس خداوند متعال فرمود   
م بـه  ياز بـه مـشورت دارد، تـصم     ي كه ن  ي در كار  يزنياز به مشورت و را    ي كه ن  يكار

 يي اعتماد، و توكل كن، نه بر توانا       يبر قدرت اله  » اللّهِ علَى فَتَوكَّلْ« ،  يانجام آن گرفت  
  .و حكمت و قدرت خود

 يند و به وي نماي او توكل م را كه بريهمانا خداوند كسان» الْمتَوكِّلِينَ يحِب اللّه إِنَّ« 
  . برند دوست دارديپناه م

  :160 يه يآ
لْكُم وإِن لَكُم غَالِب فَالَ اللّه ينصرْكُم إِن  اللّهِ وعلَى بعدِهِ من ينصرُكُم الَّذِي ذَا فَمن يخْذُ

لْيتَوكِّلِ   كرد نخواهد  غلبه ماش بر  كس  هيچ ، كند  ييار را شما خدا الْمؤْمِنُونَ ، اگر فَ
   مؤمنان  پس ؟ كرد خواهد  ياريتان  پس  آن از  يكس  چه ، دارد خوار شمارا اگر، و

 .كنند  توكل  يخدا بر كه بايد

اگر » لَكُم غَالِب فَالَ« د، يش شما را كمك نماي و كمك خوياري چنانچه خداوند با يعني
زه يـ  خود جمع شوند، بـر شـما چ        ين با تمام لشكر و اسلحه ها      ي زم يتمام مردم رو  
ره است  ي شود، و او بر بندگان چ      يره نم ي بر خداوند چ   يزيچ چ يرا ه ينخواهند شد، ز  

 كند مگر به فرمان خدا،      ي حركت نم  يچ جنبده ا  ي آنها را گرفته است، پس ه      يشانيو پ 
لْكُم  وإِن« .  شود مگر به اذن و فرمـان خـدا  ي ساكن نم يچ جنبده ا  يو ه  و اگـر  » يخْـذُ

 مـن  ينصرُكُم الَّذِي ذَا فَمن« شما را خوار گرداند، و شما رابه حال خودتان رها كند،         
د، و ي شوي دهد؟ و بناچار آن گاه خوار مياريست كه پس از او شما را يپس ك» بعدِهِ

  .ندي دهند و كمك نماياريد، گرچه تمام مردم شما را ي خوريشكست م
 كمك بطلبند و بر او توكل كنند نه بر          يدهد كه و   يدر ضمن خداوند متعال دستور م     

معمول بر عامل مقدم » الْمؤْمِنُونَ فَلْيتَوكِّلِ اللّهِ وعلَى« : ن فرموديبنابرا. ش يقدرت خو
را تنها او   يگر، ز ي د يد نه بر كس   ي فقط بر خدا توكل كن     يعني. د حصر است  يشده كه مف  
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 اسـت،  يكتاپرستيد و ين توحيبر خدا عه كردن ياور و مددكار است، پس توكل و تك   ي
 ي نمـ  ير خدا شرك اسـت و سـود       يو توكل بر غ   . و مقصود با آن حاصل خواهد شد      

ه دستور داده شده كـه تنهـا بـه خـداتوكل     ين آيدر ا .  باشد يان آور م  يبخشد، بلكه ز  
 باشـد بـه همـان    يمـانش قـو  يمان اوست و هر انـدازه ا ينمود و توكل بنده برحسب ا 

  . كندي بر خدا توكل مشترياندازه ب
  :161 يه يآ

 كَسبت ما نَفْسٍ كُلُّ تُوفَّى ثُم الْقِيامةِ يوم غَلَّ بِما يأْتِ يغْلُلْ ومن يغُلَّ أَن لِنَبِي كَانَ وما
مهونَ ، هيچ  الَ وظْلَمبـه   كـه  هـر  و كنـد   خيانـت   كه  نيست  شايسته را  يپيامبر  ي  
 هـر   عمـل   يجـزا   سـپس   آورد خود با  قيامت روز در را  آن  كند،  تخيان  يچيز
 .نرود  يستم  يكس بر و شد خواهد داده   يتمام  به  كس

 كه يزيانت در هر چي از آن و خيزيمت و پنهان كردن چ  يانت در غن  ي خ يعني» غلول«
ه در مت و در آنچـه كـ  يانت در غن ين است كه خ   يار انسان است، و اجماع بر ا      يدر اخت 

ه و يـ ن آيـ همان طور كه ا.  باشديره م يار انسان قرار دارد، حرام واز گناهان كب       ياخت
چ ي هـ يپـس خداونـد متعـال خبـر داد كـه بـرا          . ندي نما يگر نصوص بر آن داللت م     يد
مـت  يانـت در غن يرا خيانت كند زيمت خيست در مال غن  يسته و سزاوار ن   ي شا يامبريپ

  .وب استين عيناهان و بدترن گيد از بزرگتريهمان طور كه دانست
وب و مـتهم كنـد،   يـ امبرانش را از آن و هر آنچه كـه انـسان آلـوده و مع             يو خداوند پ  

ن و  ين افراد جهان و پاك تـر      يمصون و محفوظ نموده و آنان را از نظر اخالق، برتر          
و آنـان را  . ده اسـت يـ ب پاك گردانين آنها قرار داده و آنان را از هرگونه ع      يخوب تر 

اللَّه أَعلَـم   « :  قرار داده است   ي و حكمت اله   يش و معدن فرزانگ   يرسالت خو فرودگان  
يثُ  يح الَتَهلُ رِسش را در كجا قـرار بدهـد       ي داند كه رسالت خو    يخداوند بهتر م  » جع .

ب و  ي كند كه آنان از هر ع      ين حاصل م  يقي از آنها را بشناسد،      يكيپس اگر بنده فقط     
 كه دشـمنان    يست كه بر پوچ بودن سخنان     ي ن يازيو ن  پاك و مبرا هستند،      يكار زشت 

امبر بودن آنها را    يرا هركس كه پ   يم، ز يل اقامه كن  يامبران در مورد آنان گفته اند دل      يپ
 ين كلمه ايبنابرا.  شوديند دفع مي گويرد همه آنچه كه اهل باطل درباره آنان م يبپذ

رممكن و ي غيامبراياز پ ين كاريسر زدن چن: ن استيرا به كار  برد كه مفهومش چن
 كـه خداونـد آنهـا را        ي كـسان  يعني» يغُلَّ أَن لِنَبِي كَانَ وما« : پس فرمود . محال است 

  .انت كننديده است امكان ندارد خي و رسالت برگزيامبريپ
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« : دي فرمايد قرار داده و مي كند مورد تهديانت ميمت خي را كه در مال غنيسپس كس
 و رسـالت  يامبريـ  پي كـه خداونـد آنهـا را بـرا    ي كسانيعني» يغُلَّ   أَن لِنَبِي كَانَ وما

  .انت كننديده است امكان ندارد خيبرگز
« : دي فرمايد قرار داده و مي كند مورد تهديانت ميمت خي را كه در مال غنيسپس كس

امت يروز قانت كند، يمت خي كه در مال غن  يو كس » مةِيوم القِ ياتٍ بِما غَلَّ    يغلُل  يومن  
 كه آن را بر دوش خود حمل ي آورد در حاليانت كرده است، ميآنچه را كه در آن خ

  .گري ديزيا چيا كاال يوان باشد، يانت كرده است حي كه در آن خيزي كند، خواه چيم
» كَـسبت  مـا  نَفْـسٍ  كُلُّ تُوفَّى ثُم« .  شود يامت عذاب داده م   يو به سبب آن در روز ق      

شان را به اندازه عملشان و به طور كامل يگران، پاداش و سزايانتكار و ديسپس هر خ
 شـود، و    ي بر گناهانشان افزوده نم    يزي چ يعني» يظْلَمونُ الَ وهم« .  كنند يافت م يدر
 يه  ين آ يدر ا » احتزار « ييكوي بنگر به ن   يعني شود،   ي از حسناتشان كاسته نم    يزيچ
  !مهيكر

امت يدر روز ق: ان كرد، و فرموديمت را بينده در مال غنانت كني خ يپس از آنكه سزا   
 او بـه طـور   يان كرد كـه سـزا    ي آورد، ب  يانت برده است، با خود م     يآنچه را كه به خ    

مت يانت كننده در مال غن    ي خ يفقط سزا « :  فرمود ي شود، و اگر فقط م     يكامل داده م  
 كرد كه كسان ي من شك و گمان به ذهن خطوري، ا» شوديبه طور كامل به او داده م

ا پاداشـشان بـه طـور    يد سزا   يها هستند ، شا   ييگر اموال و دارا   ي د ي كه متصد  يگريد
انت ي آورد كه شامل خ    ين وهم و گمان كلمه ا     ي دفع ا  ين برا يكامل داده نشود، بنابرا   

  .ردير در  برگيگر گناهان باشد و همه را به طور عام و فراگيمت، و ديدر مال غن
  :162 - 163 يه يآ
  آن الْمصِيرُ ، آيا وبِئْس جهنَّم ومأْواه اللّهِ منَ بِسخْطٍ باء كَمن اللّهِ رِضْوانَ اتَّبع فَمنِأَ

 او خشم   موجب  كه  است  يكس همانند ، رود  يم خدا  يخشنود  راه  به  كه  كس
 ?  است بد  سرانجام  آن ،  جهنم او  مكان و شود  يم

مه اتجرد اللّهِ عِند صِيرٌ واللّها بلُونَ ، اين   بِممعيدرجـات  خـدا  نـزد  را  گـروه  دو  ي  
  .است    آگاه  كارهايشان  به او و  گوناگون  است

 را انجام يي خداست و كارهاي كه هدفش خشنودي دهد كسيپروردگار متعال خبر م
 يكه مرتكب گناه مست ي ني دارد، هرگز مانند كسي را در پي وي دهد كه خشنود يم

:  كند، و نزد خدا و بندگان  او برابر نخواهند بودين ميشود و پروردگارش را خشمگ
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 ي كه مومن است ماننـد كـس       يا كس يآ» ستَونَيأَفَمن كَانَ مومِنَا كَمن كَانَ فَاسِقَاَ لَّا        « 
» اللّـهِ  عِنـد  درجات هم« : ن فرمود يبنابرا. ستندي باشد؟ نه، برابر ن    ياست كه فاسق م   

 هـستند، و    يگـاه متفـاوت   ي مقـام و جا    يك از آنهـا در نـزد پروردگـار دارا         يـ  هر يعني
 كـه بـه     يز متفاوت است ، پـس كـسان       يبرحسب تفاوت اعمالشان مقام و مرتبه آنها ن       

 واال و كـاخ     يگاههـا ي بلند و جا   يدن به مقامها  ي رس ي خدا هستند، برا   يدنبال خشنود 
ند، و خداوند به اندازه اعمالـشان از بخـشش و كـرم             ي نما ي بهشت تالش م   ي عال يها
زند، بـه   ي انگ ي و خشم خدا را بر م      يتي كه نارضا  ي بخشد، و كسان   يش به آنان م   يخو

 يشان را م  ي كنند، و خداوند كارها    ي جهنم سقوط م   يگاههاين جا ين تر يين و پا  ينالتر
د آن را دانـسته و       ماند، بلكه خداون   يشان بر او پنهان نم    ي از كارها  يزيچ چ يند و ه  يب

ش را موظـف كـرده      يدر لوح محفوظ ثبت نموده و فرشتگان بزرگوار و امانتدار خـو           
  .نديسند و ثبت و ضبط نماياست تا آن را بنو

  :164 يه يآ
نَّ لَقَدم لَى اللّهؤمِنِينَ عثَ إِذْ الْمعب والً فِيهِمسنْ رم تْلُو أَنفُسِهِمي هِملَياتِهِ عآي وزَكِّيهِمي 

مهلِّم عيو ةَ الْكِتَابالْحِكْمإِن ولُ مِن كَانُواْ وبِينٍ ضَاللٍ لَفِي قَبانعام  مؤمنان بر ، خدا م  
  آياتش تا كرد  مبعوث يپيامبر ، خودشان  ميان  به  خودشان از  كه  آنگاه ، فرمود

  آن از چنـد  هـر  ، بيـاموزد   حكمتشان و  كتاب و سازد  پاكشان و بخواند آنها بر را
 .بودند  يآشكار  يگمراه در  پيش

ن نعمت هـا و اسـاس همـه         ي نهد  بزرگتر   يه بر بندگانش م   ين آ ي كه خداوند در ا    يمنتّ
آنهـا را از  ) ص(امبر بزرگـوار اسـالم   يـ را پروردگـار بـا فرسـتادن پ    يبركات است، ز  

 الْمؤمِنِينَ علَى اللّه منَّ لَقَد« :  نجات داد و از هالكت مصون داشت، پس فرموديگمراه
 را يامبريهمانا خداوند بر مومنان منت نهاد، چون پ» أَنفُسِهِم منْ رسوالً فِيهِم بعثَ إِذْ

 دانـستند، و    يان آنان مبعوث كرد، كه نسب و حال و زبان او را م            ياز خودشان در م   
» آياتِهِ علَيهِم يتْلُو« . رخواه بوديله آنها بود و نسبت به آنها مهربان، و خياز قوم و قب

«  آموخـت،  ي آن را بـه آنهـا مـ   ي خوانـد، و كلمـات و معـان   يات خدا را بر آنهـا مـ   يآ
زَكِّيهِميي پاك مي اخالقي هاير زشتي و سايگيو آنان را از شرك و گناه و فروما» و 
  . گرداند

 »مهلِّم عيو ن ي باشد كه قرآن است، پس در ايتاب ما جنس كيمنظور از كتاب » الْكِتَاب
لَيهِم يتْلُو« صورت   اتِهِ عا منظـور از    يـ و  .  است ي هست يات نشانه ها  يمنظور از آ  » آي
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له نوشتن  يكتاب، نوشتن است، پس خداوند با آموختن كتاب و نوشتن، كه علوم بوس            
  . شود بر آنها منت نهاديآموخته م

 در  يزيـ  گذاشـتن هـر چ     يا بـه معنـ    يـ . د قـرآن اسـت     سنت، كه ماننـ    يعني»  َالْحِكْمةَ «
امبر هم احكام را و هم آنچه را يپس پ.  باشديعت ميگاهش و شناختن اسرار شر  يجا

ج احكام يد و نتايله آن فوايز آنچه را كه بوسي شود، و نيله آن احكام اجرا ميكه بوس
 ي ها يژگين و ي از ا  يپس آنها به سبب برخوردار    .  آموخت يد به آنها م   ي آ يبدست م 

  .رندي گي قرار مي ربانيبزرگ از تمام مردم برترند و در مقام علما
در » مبِـينٍ  ضَـاللٍ  لَفِـي « امبر،  يـ ن پ يـ هرچند كه قبل از بعثـت ا      » قَبلُ مِن كَانُواْ وإِن« 

 رسـاند، و   ي كه آنها را به پروردگارشان م      ي برند، و راه   ي به سر م   ي آشكر يگمراه
 شـناختند، بلكـه هـر آنچـه را كـه            ي گرداند، نمـ   يزه و پاك م   يآنچه را كه آنان را پاك     

ن كار با عقـل  ي دادند، گرچه اي داد، انجام ميبا جلوه مي آنان ز ي برا يجهالت و نادان  
  . آمد و با آن مخالف بوديان درست در نميتمام جهان

  :165- 168 يه يآ
لَما تْكُم أَوابةٌ أَصصِيبم تُم قَدبأَص هلَي  اللّه إِنَّ أَنْفُسِكُم عِندِ مِنْ هو قُلْ هـذَا أَنَّى قُلْتُم امثْ
 چند دو خود شما  كه رسيد شما  به  يآسيب  كه  يهنگام آيا قَدِيرٌ، و  شَيءٍ كُلِّ علَى
 هر   خودتان  جانب از : بگو ؟ رسيد كجا از  آسيب  اين : ،گفتيد  بوديد  رسانده  آن

 .تواناست  يزچي هر بر  خدا  آينه

 برخورد روز در  الْمؤْمِنِينَ ، آنچه ولِيعلَم اللّهِ فَبِإِذْنِ الْجمعانِ الْتَقَى يوم أَصابكُم وما
  . بشناسد را  مؤمنان تا، ، بود خدا  اذن  به ، رسيد شما  به  گروه دو  آن

لَمعلْي قِيلَ نَافَقُواْ الَّذِينَ وو ملَه الَوبِيلِ فِي قَاتِلُواْ اْتَعواْ أَوِ اللّهِ سفَعقَـالُواْ  اد  لَـو  لَـم نَع 
لْكُفْرِ هم الَّتَّبعنَاكُم قِتَاالً  فِـي  لَـيس  مـا  بِأَفْواهِهِم يقُولُونَ لِإلِيمانِ مِنْهم أَقْرَب يومئِذٍ لِ

قُلُوبِهِم اللّهو لَما أَعونَ بِمكْتُمآنها  به  بشناسد ، ورزيدند  نفاق  كه نيز را  آنان ، و ي 
 اگـر  : گفتند  يم  پردازيد  دفاع  به يا كنيد كارزار خدا  راه بياييددر :  شد  يم  گفته
 نزديكترند كفر  به  آنان   آمديم  يم شما با ، گيرد  يم در  يجنگ  كه داشتيم   يقين

   بـه  خـدا  و ندارنـد  اعتقـاد   دل  بـه   كه گويند  يم  يچيزهاي  زبان  به   ايمان  به  تا
  .است آگاهتر دارند  يم  نهفته  دردل  آنچه
 إِن الْموت أَنفُسِكُم عنْ فَادرؤُوا قُلْ قُتِلُوا ما أَطَاعونَا لَو وقَعدواْ إلِخْوانِهِم قَالُواْ الَّذِينَ
ادِقِينَ كُنتُمگفتنـد  خود  برادران  باره در و دايستادن باز  جنگ از  كه  آنان  به ،   ص 
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 گوييـد   يم  راست اگر : بگو ، شدند  ينم  كشته بودند  شنيده را ما  سخن اگر،  كه
  .برانيد خود از را مرگ
بت گرفتار شدند و    ين جا خداوند بندگان مومن خود را كه جنگ احد به آن مص            ي در ا 

شـما بـه   » أَصبتُم قَد« : ديا فرمي داده و م ييحدود هفتاد نفر از آنان كشته شد دلجو       
لَيها« د،  يمشركان ضربه زد   د، شما هفتـاد نفـر از   يو دو برابر آنها را شكست داد   » مثْ

د مـسئله  يد، پس بايد و هفتاد نفر را به اسارت گرفت   يبزرگانشان را در جنگ بدر كشت     
كسان ين  ينكه شما و مشرك   يبت بر شما سبك گردد ، با ا       يتان آسان باشد، و مص    يبرا
  .را كشته شدگان شما در بهشت هستند و كشته شدگان آنها در جهنميد، زيستين
 »لْتُم د، و مـا چگونـه شكـست        يبت به ما رس   ين مص ياز كجا ا  : دي گفت يعني» هـذَا أَنَّى قُ

 از يآن از جانـب خودتـان اسـت، و ناشـ         : بگـو » أَنْفُـسِكُم  عِندِ مِنْ هو قُلْ« م؟  يخورد
انتان ي در مين اختالف و كشمكش زمانيو ا .  شماست ي نافرمان كشمكش و اختالف و   

د بـه شـما نـشان داد، پـس خودتـان را       يبروز كرد كه خداوند آنچه را دوسـت داشـت         
 شَـيءٍ  كُـلِّ  علَـى  اللّـه  إِنَّ« . دييـ  جويد و از اسباب هالكت دور  يسرزنش و مالمت كن   

د، يزيز گمان بد نسبت به خدا بپرهپس ، ا.  توانا استيزيهمانا خداوند بر هر چ» قَدِيرٌ
بت، ي كردنتان توانا است، اما در آزمودن  و گرفتار كردنتان به مـص             ياريرا او بر    يز

و » بلُوا بعضَكُم بِِبعضِيشاء اللَّه لَانتَصرَ مِنهم ولَكِن لِيذَلِك ولَو «  دارد،يحكمت بزرگ
له ي از شما را بوسي خواهد برخي مي گرفت، ولي خواست از آنها انتقام مياگر خدا م

  .ديازمايگر بي ديبرخ
ن و ي دو گروه مسلمييارويسپس خبر داد آنچه از شكست و كشته شدن در روز رو           

 تواند برگردانـد و حتمـا       ي نم يزي را چ  يد، و فرمان اله   ين در احد به آنها رس     يمشرك
 برابر آن چاره م شدن دريش آمد جز تسلي پي وقتيريوندد و امر تقديد به وقوع بپيبا
 مقدر كرد تا مومن از ين كار را به خاطر حكمت و منافع بزرگيست، و خداوند اي نيا

اْ  لَهـم  وقِيلَ«  به جنگ دستور داده شدندي كه وقتيمنافقان. ز گردد يمنافق متما  ـالَوتَع 
ن يـ ت از د  يـ  دفاع و حما   يدر راه خدا و برا    : و به آنها گفته شد    » اللّهِ سبِيلِ فِي قَاتِلُواْ

 يو اگر به خاطر خدا بـه دفـاع بـر نمـ            » ادفَعواْ أَوِ« د،  ي او بجنگ  يخدا و طلب خشنود   
دند و عذر يد، امتناع ورزيش و شهرتان دفاع كني دفاع از حرمت خويد حداقل برايزيخ

لَم لَو قَالُواْ« آوردند و    قِتَاالً نَع نَاكُمعن شـما و  ي  بـ  م كه ي دانست ياگر ما م  : گفتند» الَّتَّب
 گفتند، چراكه ي كه دروغ ميم، در حالي كردي ميرويد از شما پي آيش مي پيآنها جنگ
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 كه از مومنان متحمـل شـده        ين مشركان به خاطر شكست    ي دانستند ا  ين م يقيهمه به   
 سرشار از خشم و نفرت نـسبت        ين بوده و قلب   يبودند به شدت نسبت به آنها خشمگ      

 و اسـلحه  ي خود را صرف كردند، و آنچه از مردان جنگبه آنان داشتند و آنها اموال     
 بزرگ بر مومنـان هجـوم آوردنـد، پـس         يكه در توان داشتند جمع نموده و با لشكر        

 ي روين آنها و مومنان جنگـ ي توان تصور كرد بينگونه باشند چگونه مي كه ا  يكسان
ان ظاهر شده   رون آمده و در مقابل آن     ينه ب ين از مد  يژه آنكه مسلم  ينخواهد داد؟ به و   

 توانند مومنان را ين عذر ميرممكن است، اما منافقان گمان بردند كه با اين غيا. بودند
  . شوديرفت ميب دهند، و بهانه آنها پذيفر

لْكُفْرِ هم« : خداوند متعال فرمود    يآنا در آن حالت كه همراه با مومنان بـرا         » يومئِذٍ لِ
بـه  » قُلُوبِهِم فِي لَيس ما بِأَفْواهِهِم يقُولُونَ لِإلِيمانِ ممِنْه أَقْرَب« رون نرفتند،   يجنگ ب 
شان يـ نـد كـه در دلها     ي گو ي مـ  يزهـا يرا با زبان چ   يمان، ز يكتر بودند تا به ا    يكفر نزد 

 دهند  ي را نشان م   يزين است، كه با سخن و عمل خود چ        ي منافق يژگين و يو ا . ستين
لَـم  لَـو « :  گفتنـد  يآنـان مـ   . ارنـد  د ي خود پنهـان مـ     ياما ضد آن را در دلها      قِتَـاالً  نَع 

نَاكُمعمي كردي ميرويد از شما پي آيش مي پيم كه جنگي دانستياگر ما م» الَّتَّب.  
ن است كه به هنگام مواجه شدن بـا         ي شود ا  يه استنباط م  ين آ ي كه از ا   يك قاعده كل  ي

ا فساد بزرگتر دفع  شود تيدو فساد آنچه سبك تر و شرّش كمتر است انجام داده م     
د مصلحت كوچكتر و كمتر را ي را انجام داد بايگردد، و چنانچه نتوان مصلحت بزرگ    

ن ي دين بجنگند، پس اگر برايچرا كه منافقان دستور داده شدند تا در راه د. انجام داد
لَ واللّه« . دفاع از فرزندان و خانواده ها و وطن خود بجنگند    يد برا يز بجنگند با  ين أَعم 

 ي كنند داناتر است، پس خداوند آن را بـرا         يو خداوند به آنچه پنهان م     » يكْتُمونَ بِما
  .دي نمايش آشكار نموده و منافقان را بر آن مجازات ميبندگان مومن خو

» قُتِلُـوا  مـا  أَطَاعونَـا  لَـو  وقَعدواْ إلِخْوانِهِم قَالُواْ الَّذِينَ« : سپس خداوند متعال فرمود   
ب ي را تكـذ ي الهـ ير و قـضا يافقان هم به جهاد نرفتند، و هم اعتراض نموده و تقـد           من

.  شـدند ي كردنـد كـشته نمـ   ياگر آنها از ما اطاعت مـ     : كردند و به برادرانشان گفتند      
 عـنْ « د، يـ د و دفـع كن ييـ پـس دور نما   : بگو» فَادرؤُوا قُلْ« : خداوند در رد آنها فرمود    

أَنفُسِكُم توإِن الْم ادِقِينَ كُنتُمد كه اگر آنها از يي گويمرگ را از خود اگر راست م» ص
.  توانند مرگ را از خود دور كنندي شدند، چرا كه نمي كردند كشته نميشما اطاعت م
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 يز وجـود دارد و گـاه  ي در مومن عادت كفر آمينكه گاهي است بر ايليات دل ين آ يو ا 
  .تر استي قويخصلت ها در ون دو ي از ايكيز ي ني، و گاهيمانيعادت  ا
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 را  ييرْزقُونَ ، كسان ربهِم عِند أَحياء بلْ أَمواتًا اللّهِ سبِيلِ فِي قُتِلُواْ الَّذِينَ تَحسبنَّ والَ
  نزدپروردگارشان  و اند  زنده  بلكه ، مپندار  مرده اند  شده  كشته خدا  راه در  كه
  .دهند  يم  يزرو  ايشان  به

لِهِ مِن اللّه آتَاهم بِما فَرِحِينَ لْفِهِـم  مـنْ  بِهِم يلْحقُواْ لَم بِالَّذِينَ ويستَبشِرُونَ فَضْ  أَالَّ خَ
فخَو هِملَي الَ عو مزَنُونَ ، از هحشادمانند  است  كرده  نصيبشان خدا  كه  يفضيلت ي  

 دهنـد   يم  بشارت اند  نپيوسته آنها  به هنوز و ستنده شان   يپ در  كه آنها  به و
 .نشوند  اندوهگين و نيست  آنها بر  يبيم  كه

  مـژده  را  الْمؤْمِنِينَ ، آنان   أَجرَ يضِيع الَ اللّه وأَنَّ وفَضْلٍ اللّهِ منَ بِنِعمةٍ يستَبشِرُونَ
  .كند ينم ، تباه ار  مؤمنان  پاداش خدا و دهند  يم خدا  فضل و  نعمت
 كـه خداونـد بـه آنهـا     يدان، و بخـشش و احـسان    يلت و كرامت شـه    يات فض ين آ يدر ا 
 و ييان شده و در ضمن از مومنان به خاطر كشته شدگانشان دلجوي نموده، بيارزان
ت بعمل آمده است، و بر جنگ در راه خدا و دفاع از خود و فدا كـردن جانـشان                    يتسل
 را كه در راه خدا يو كسان» اللّهِ سبِيلِ فِي قُتِلُواْ الَّذِينَ حسبنَّتَ والَ« : ق شده انديتشو

« ن خدا كشته شده اند، ي دي در جهاد با دشمنان ، به قصد اعتال     يعنيكشته شده اند،    
د شدند و ينها مردند و رفتند و ناپديد كه ايد تصور كني نبايعني، ينداريمرده نپ» أَموتَا

 كـه از  يرا كـسان يـ ند شدن از رزق و برق آن را از دست دادنـد، ز ا و بهره م  يلذت دن 
ا را از دست ي آنند كه دني به شهادت شدن ندارند، دائما در پيلي ترسند، و ميجنگ م
  . ندهند

 ي آزاده براي كه انسانهايافته اند، پاداشين پاداش دست يبلكه آنان به بزرگتر» بل« 
  . دازند پريگر به رقابت ميكديل به آن با ين

عند « و كلمه . ش پروردگارشان زنده هستنديدر بهشت پ» ربهِم عِند أَحياء« پس آنها 
« . ك انـد  يـ انگر آن اسـت كـه مقـام آنهـا باالسـت و بـه پروردگارشـان نزد                 يب» ربِهِم

 ي نمي كه صفت و حالت آنها را كسيو از انواع نعمت ها برخوردارند، نعمات» رزقُونَي
  . داشته استي كه نعمت ها را ارزاني خداوندداند، مگر
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به آنچه خداوند از فضل و بخـشش        » فَضْلِه مِن اللّه آتَاهم بِما فَرِحِينَ« ن  يبا وجود ا  
ا آن نعمتها چشمهانشان روش شده است، يو . خود به آنها داده است شادمان هستند

ذ و گـوارا    يار لذ ي بس با و فراوان و   يو شادمان و خوشحال هستند، چون آن نعمتها ز        
پـس خداونـد    . رد  ي گ يذ را مكّدر سازد، دامان آنان را نم       ين لذا ي كه ا  يزيهستند، و چ  

 و ي نمـود، و نعمـت قلبـ   ي دادن خداوند به آنان ارزاني را با روزي و مادينعمت بدن 
 يپس نعمت و شاد. دي را با شاد شدنشان به فضل و بخشش خدا به آنان بخشيروح
 لَـم  بِالَّـذِينَ  ويستَبـشِرُونَ « . به طور كامل به آنهـا داده شـده اسـت           ي و معنو  يماد

لْفِهِم منْ بِهِم يلْحقُواْ  آنانند و هنوز بـه      ي كه در پ   يدن برادران يگر را به رس   يكديو  » خَ
افـت  ي را خواهند    يزي دهند كه آنها همان چ     يوسته اند مژده داده و بشارت م      يآنها نپ 

لَيهِم خَوف أَالَّ«  دهند كه    يمژده م . دافته ان يشان  يكه ا  الَ عو  ـمزَنُـونَ  هحخطـر از   » ي
ن و مـسرّت بخـش      ي آفـر  يك امر شـاد   ين  يآنها و از برادرانشان دور شده است، و ا        

ن نعمت و   ينكه از بزرگتر  يو به مناسبت ا   » وفَضْلٍ اللّهِ منَ بِنِعمةٍ يستَبشِرُونَ« . است
 اللّه وأَنَّ« . ندي گو يك م يگر تبر يكديردگار برخوردار شده اند به      فضل و احسان پرو   

 كند، بلكه آن يع نمي گمان خداوند پاداش مومنان را ضايو ب» الْمؤْمِنِينَ أَجرَ يضِيع الَ
د كه با كوشش خـود بـه   ي افزايش چنان بر آن مي دهد، و از فضل خو   يرا پرورش م  

 شود و   ي برزخ ثابت م   يات وجود نعمت ها   ين آ ياد ا از مف . ابندي يآن اندازه دست نم   
 برند، و ارواح اهـل     ين مكان در نزد پروردگارشان به سر م       يدان در باالتر  ينكه شه يا
 يگر مژده ميكدي شتابند، و به يگر ميكديدار ي شوند و به ديگر روبرو ميكدير با يخ

  .دهند
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لّهِ استَجابواْ الَّذِينَ لَّذِينَ الْقَرْح أَصابهم مĤ بعدِ مِن سولِوالرَّ لِ  واتَّقَـواْ  مِنْهم أَحسنُواْ لِ
 و خـدا   فرمـان   هـم  باز  خوردن  زخم از  پس  كه  كسان  آن  ميان عظِيم ، از   أَجرٌ

  يمـزد  بترسـند   يخـدا  از و باشـند  نيكوكـار   كه  آنان ، كردند  اجابت  را  رسولش
  .دارند   بزرگ
 حسبنَا وقَالُواْ إِيماناً فَزَادهم فَاخْشَوهم لَكُم جمعواْ قَد النَّاس إِنَّ النَّاس لَهم قَالَ الَّذِينَ
اللّه منِعكِيلُ ، كسان   وگرد شما با  جنگ  يبرا  مردم  كه  گفتندشان  مردم  كه  يالْو 

 را مـا  خـدا  : گفتنـد  و بيفزود  ايمانشان رب  سخن  اين و ، بترسيد آنها از ، اند  آمده
  .است  يياور نيكو  چه و است   بسنده
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لَبواْ  فَضْلٍ ذُو واللّه اللّهِ رِضْوانَ واتَّبعواْ سوء يمسسهم لَّم وفَضْلٍ اللّهِ منَ بِنِعمةٍ فَانقَ
  همـراه   بـه  را خـدا   فـضل  و  نعمـت   كه  يحال در ، بازگشتند  جنگ از  عظِيمٍ ، پس  

 و رفتنـد  خدا  يخشنود  راه  به  اينان  بود  نرسيده آنها  به  يآسيب  هيچ داشتندو،
 .است  عظيم  يبخشايش را خدا

لِكُم إِنَّما لِيـاءه  يخَوف الشَّيطَانُ ذَ فَـالَ  أَو  مخَـافُونِ  تَخَـافُوهـؤْمِنِينَ ، آن    كُنـتُم  إِن وم  
 آنها ايداز   آورده  ايمان اگر  افكند  يم  بيم خود  دوستان  دل در  كه  است  شيطان
  .بترسيد  من از ، مترسيد
ان و  يد كـه ابوسـف    ينـه بازگـشت، و شـن      ي مد ياز احد به سـو    ) ص(امبر  ي كه پ  يهنگام
 كه بر بدن يياصحاب با زخمهااورند، ينه هجوم بي مديم دارند به سوين تصميمشرك

« امبرش را اجابـت كننـد و بـه          ي خدا و پ   يردند، تا ندا  رون آمده و حركت ك    يداشتند ب 
» لَكُم جمعواْ قَد النَّاس إِنَّ« : ش آنها آمد و گفتي آن جا پيدند، و كسيرس» حمرااالسد
ن بـدان   يـ  درآورنـد ، و ا     ي خواهند شما را از پـا      يه شما جمع شده اند، و م      يمردم عل 

مانـشان را بـه خـدا و توكلـشان را           ير ا ن خب ين را بترسانند، اما ا    يخاطر بود تا مسلم   
 تمـام آنچـه كـه     ي ما بـه جـا     يخداوند برا : و گفتند » اللّه حسبنَا وقَالُواْ« . شتر كرد يب

ر بندگانش ياور است؛ تدبين يو بهتر» الْوكِيلُ ونِعم« .  استيت دارد كاف  يمان اهم يبرا
ـ « . ديـ  نما ين م يدر دست اوست و منافع بندگانش را تام        « پـس بازگـشتند،     » اتَقَلبوافَ

امبر و  يـ د كـه پ   ين خبـر رسـ    يو بـه مـشرك    » سوء يمسسهم لَّم وفَضْلٍ اللّهِ منَ بِنِعمةٍ
 كـه آن وقـت در جنـگ شـركت           يرون آمده اند و كـسان     ي جنگ با شما ب    يارانش برا ي

 مكه يوپس خداوند ترس را در دل آنها انداخت، و به س    . مان شده اند  ينكرده اند، پش  
نه بازگشتند،  ي مد ي از جانب خدا به سو     يز با نعمت و بخشش    يبازگشتند، و مومنان ن   

ه يرون بروند و به خدا تك     يق داد تا از شهر ب     ين حالت به آنها توف    يچراكه خداوند در ا   
را آنها  يت نمود، ز  يك جنگ كامل را عنا    يند، سپس خداوند به آنها پاداش       يو توكل نما  

« .   بـزرگ شـدند    ي شان، سـزاوار پاداشـ     يزگاريوردگار و پره  با فرمان بردن از پر    
 از جانب خدا    يو آنان با نعمت و بخشش     » عظِيمٍ فَضْلٍ ذُو واللّه اللّهِ رِضْوانَ واتَّبعواْ

 خداوند را به دست آوردنـد ، و       يد و خوشنود  ي به آنان نرس   يبيچ آس يبرگشتند، و ه  
  . بزرگ استي فضليخداوند دارا



٣٦٦ 

لِكُم إِنَّما« : ند متعال فرمودسپس خداو  كه شما را از يكس» أَولِياءه يخَوف الشَّيطَانُ ذَ
 از دعـوتگران    يه شما جمع شده انـد، دعـوتگر       يآنها عل : شر مشركان ترساند و گفت    

  .  ترسانديمان خود را ميف االيا ضعيمان ي ايطان بود كه دوستان بيش
طان ين و دوسـتان شـ     ين از مـشرك   يبنابرا» مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن وخَافُونِ تَخَافُوهم فَالَ« 

.  كننـد  ي نمـ  ي تـصرف  ير اله يرا آنها در دست خدا قرار دارند، و جز با تقد          يد، ز ينترس
 ترسـند و دعـوتش را       ي كه دوسـتانش را كـه از او مـ          يد، خداوند يبلكه از خدا بترس   

  . دهدي مياري كنند، ياجابت م
گانه بترسد، و ترس از خدا ، ي يد از خدايست كه انسان فقط باان شده ايه بين آيدر ا

مان داشته باشد، به همان اندازه از خدا يمان است، پس هر اندازه كه بنده اياز لوازم ا
ده همان است كه بنده را از ارتكاب آنچه خدا حرام نموده است يترس پسند.  ترسديم

  .باز دارد
  :176- 177 يه يآ

 يجعـلَ  أَالَّ اللّه يرِيد شَيئاً اللّه يضُرُّواْ لَن إِنَّهم الْكُفْرِ فِي يسارِعونَ ذِينَالَّ يحزُنك والَ
ما لَهظاآلخِرَةِ فِي ح ملَه و ذَابع ظِيمغمگـين  را تـو  شتابند  يم كفر  به  كه  ، آنان ع  

  آخـرت  در را آنها خواهد  يم خدا  رسانند  يخدانم ، به  يزيان  هيچ  اينان  نسازند
  .بزرگ است  يعذاب برايشان و ، گرداند  بهره  يب

اْ الَّذِينَ إِنَّ انِ الْكُفْرَ اشْتَرَوضُرُّواْ لَن بِاإلِيمي ئًا اللّهشَي ملهو ذَابهر  ع ،آنان  آينه أَلِيم  
  يعذاب  برايشان و درسانن   ينم خدا  به  يزيان  هيچ ، خريدند كفر و دادند  ايمان  كه

 . است  دردناك

ت ي نمود، و هرگاه هدايت آنها تالش مي هدايبه مردم عالقمند بود، و برا) ص(امبر يپ
 فِي يسارِعونَ الَّذِينَ يحزُنك والَ« : د، خداوند متعال فرمودي گردين مي شدند غمگينم

ن نكنند ، چـرا كـه    يتو را غمگ  . رندي گ ي م يشيگر پ يكدي كه در كفر از      يو كسان » الْكُفْرِ
 يضُرُّواْ لَن إِنَّهم« رند، ي گي ميشيگر پيكديل دارند و در آن از يدا به كفر تمايآنها شد

ئاً اللّهي مـ  يارينش را   ي رسانند، پس خداوند د    ي به خدا نم   يانيچ ز يآنه هرگز ه  » شَي 
ش را يو فرمـان خـو  ز امـر  يد، و بدون آنان ني نمايد و كمك مييامبرش را تا  يكند و پ  
ست كـه آنـان بـا از دسـت دادن ِ     ين نيپس به آنان توجه مكن، جز ا .  سازد يمحقق م 

ر ضـرر رسـاندن بـه       يا و به دست آوردن عذاب در روز آخرت در مـس           يمان در دن  يا
 ندارند و از چشم او ي دارند، آنان چون نزد خداوند ارزش و ارجيشتن گام بر ميخو
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 از ثواب او را در آخرت داشته باشند آنان را رسوا            يره ا  خواهد به  يافتاده اند و نم   
 هد كـه    يق نم يش آنان را توف   ين جهت از سر عدالت و حكمت خو       ينموده است، به هم   

 دانـد كـه   يرا خداوند مـ يده اند به آن برسند، زيا و دوستانش به آن رس    يبه آنچه اول  
ار فـساد گـشته و      رند، چـرا كـه اخـالق آنـان دچـ          ي گ يش نم يت را در پ   يآنان راه هدا  

  .ده استيي گرايديتّشان به پلين
ده، و به آن عالقمند شده اند و مانند    يمان برگز ي كه كفر را بر ا     يسپس خبر داد كسان   

 كنـد،  ي مورد عالقـه اش، صـرف مـ   يد كاالي خري گشته اند كه مال خود را برا   يكس
هرگز به خداوند  » شَيئًا هاللّ يضُرُّواْ لَن« ن گونه به كفر عالقمند شده  اند، يشان كه ايا
  .  گردديان كارشان به خودشان بر مي رسانند، بلكه زي نميانيز
 »ملهو ذَابع رسانند يان ميچگونه به خدا ز .  دردناك است  ي آنها عذاب  يو برا » أَلِيم 

! ش دارنـد؟ يدا به كفر گـرا ي عالقه هستند و شد   يمان ب ي كه آنها به شدت به ا      يدر حال 
كوكـارش را   يگـر از بنـدگان ن     ي د يو خداوند كـسان   . از است ي ن يد از آنها ب   پس خداون 

 آن آماده نموده يان اهل عقل و خرد را براي از ميخته، و فرزانگانينش برانگي ديبرا
نَ أُوتُوا العِلمِ مِـن  يقُل ءامِنُوا بِهِ أَولَا تُومِنُوا إِنَّ الَّذِ    « : دي فرما يخداوند متعال م  . است

اَ    يهِم  ي علَ يتليإِذا  قَبلِهِ ،    دجد، يـ اوريا ن يد  ياوريمان ب يبه خدا ا  : بگو» حزُِّونَ لِألَذقَانِ س
ش از نزول آن دانش بـه آنهـا داده شـده      ي كه پ  ي رسد، همانا كسان   ي نم يانيبه خدا ز  
  . افتندي قرآن بر آنها خوانده شود به سجده مياست، وقت

  : 178 يه يآ
 إِثْمـا  لِيـزْدادواْ  لَهـم  نُملِي إِنَّما لِّأَنفُسِهِم خَيرٌ لَهم نُملِي أَنَّما كَفَرُواْ الَّذِينَ يحسبنَّ والَ

ملَه و ذَابهِينٌ عخيـر   دهـيم   يمـ  آنهـا   بـه   كـه   يمهلت در  كه مپندارند  كافران ،   م 
  يبـرا  و ، دبيفزاينـ   گناهانـشان   بـه  بيـشتر  تـا   دهيم  يم  مهلت آنها   به   آنهاست
  .كننده  خوار  يعذاب   آنهاست

امبرش يـ ن او را دور انداختـه، و بـا پ  يـ ده، و دي كه به پروردگارشان كفر ورز  يكسان
شه كـن  يا ر ين دن ي كه به آنها داده ، و آنها را به ا          يمبارزه كرده اند، گمان نبرند مهلت     

ست كـه آنـان     يـ م، هرگز آن طـور ن     يم بدان سبب است كه آنها را دوست دار        ينكرده ا 
  خواهد، ي آنها مي است كه خداوند برايانين مهلت به خاطر ز   ي برند، بلكه ا   يگمان م 

 إِنَّمـا « : ن فرمـود  يبنـابرا . شان افزوده گـردد   ي آن است تا بر عذاب و سزا       ين برا يو ا 
لَهم إِثْما لِيزْدادواْ لَهم نُملِي و ذَابهِينٌ عدهد ير مهلت مپس خداوند متعال به ستمگ» م 
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ش انباشـته شـود، سـپس خداونـد او را     ي هـا يشتر گردد، و ناسپاس  ي او ب  يتا سركش 
پس سـتمكاران از مهلـت خداونـد بترسـند، و گمـان             . ردي گ يقدرتمندانه و به شدت م    

  . روندينبرند كه از دست او در م
  :179 يه يآ
لَيهِ أَنتُم مĤ علَى الْمؤْمِنِينَ لِيذَر اللّه كَانَ ما ع تَّىمِيزَ حبِ مِنَ الْخَبِيثَ يـا  الطَّيمكَـانَ  و 

اللّه كُملِع لِهِ مِن يجتَبِي اللّه ولَكِنَّ الْغَيبِ علَى لِيطْ سن رشَاء ممِنُواْ  يĤـلِهِ  بِاللّـهِ  فَـسرو 
لَكُم وتَتَّقُواْ تُؤْمِنُواْ وإِن   بـدين  را  مؤمنـان  شـما   كه  تنيس  آن بر ، خدا عظِيم أَجرٌ فَ
 بر خدا و  سازد جدا  پاك از را  ناپاك تا آزمايد يم كند، رها هستيد  اكنون  كه  حال
 خـود   كـه  را  پيـامبرانش  از  يبرخ  يول ، بياگاهاند  ازغيب  را شما  كه  نيست  آن

  مـان اي اگـر  و  بياوريـد   ايمـان   پيـامبرانش  و خـدا   بـه   پـس  گزيند   يم بر بخواهد
  .يابيد  عظيم  ياجر ، كنيد  يپرهيزگار  و بياوريد

 كـه   يزييـ ن اختالط و عـدم تم     ين نبوده است كه مومنان را به ا       ي چن ي حكمت اله  يعني
د رها كند، بلكه خداوند ، پـاك را از ناپـاك و مـومن را از منـافق و                    يشما بر آن هست   

 نبوده است كه بندگانش ني چنيز حكمت الهيو ن. دي نمايراستگو را از دروغگو جدا م
 داند آگاه سازد، پس حكمت  او اقتضا نموده ا ست كه بنـدگانش را           ي كه م  يبيرا ازغ 

پـس خداونـد    . د تا پاك و ناپاك از هم جدا شـوند           يازمايش ب يبا انواع امتحان و آزما    
امبرانش را فرستاد و دستور داد مردم از آنها اطاعت كننـد، و فرمانـشان را اجـر                  يپ

زگار باشند ياورند و پرهيمان بيمان آورند، و خداوند مردم را اگر ايبه آنها انموده و 
  . دهديد ميبه پاداش بزرگ نو

ع و يـ  مطيامبران بر دو نوعنـد؛ گروهـ   ي كردنشان از پ   يروين مردم برحسب پ   يبنابرا
پـس بـه آنـان    .  نافرمان و منافق و كافرند    يفرمانبردار و مومن و مسلمانند، و گروه      

 و فضل و حكمت خود به حساب و         ي دهد و براساس عدل و دادگر      يزا م پاداش و س  
  . رسديدگانش ميكتاب آفر

  :180 يه يآ
لِهِ مِن اللّه آتَاهم بِما يبخَلُونَ الَّذِينَ يحسبنَّ والَ  لَّهـم  شَـرٌّ  هـو  بـلْ  لَّهم خَيرًا هو فَضْ

لّهِ قِيامةِالْ يوم بِهِ بخِلُواْ ما سيطَوقُونَ لِ اتِ مِيرَاثُ واومضِ الساألَرو اللّها ولُونَ بِممتَع 
  ، ورزنـد   يمـ   بخـل   اسـت   كـرده  عطا آنها به خدا  كه  ينعمت در  كه  ، آنان خَبِيرٌ

  قيامت  روز در   است شر ،  نه   است خير  برايشان  ورزيدن  بخل در  مپندارندكه
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 خواهنـد    گردنشان  به  يطوق  چون ورزيدند  يم  بخل  دنشبخشي در  كه را آنچه
 كنيد  يم  كه   يكار هر  به او و  زمين و آسمانها  ميراث  خداست  آن از و  آويخت

 .است  آگاه

ده يش به آنها بخشي ورزند و در بخشش آنچه خداوند از فضل خوي كه بخل ميكسان
 بخشند و يده و آنرا نمي ها بخل ورزر نعمتيل مال، و مقام و دانش و ساياست از قب

ان ين امر به صالح آنهاست، بلكه موجب زي كنند، گمان نبرند كه ايبر بندگان انفاق نم
  . گردديا و آخرتشان مين و دني آنها در ديو بد

ده انـد  يـ ز را كه بدان بخـل ورز   يخداوند آن چ  » الْقِيامةِ يوم بِهِ بخِلُواْ ما سيطَوقُونَ« 
ث يهمـانطور كـه در حـد     .  شـوند  ي گرداند، و با آن عـذاب داده مـ         يق گردنشان م  طو

نَتـاَنِ  ياَمة شُـجاعاً أقـرَع لَـه زبِ       يوم القِ يمثَّلُ لَه مالُه    يلَ  يإِنَّ البخ « : ح آمده است  يصح
را در   و ثـروتش     ييل دارا يهمانان انسان بخ  » قُولُ أَنَا مالَك أنَا كَنزُك    يأخُذُ بِلهزِمتِه   ي

 ي كـه دارا ي بزرگ كه بر اثر كثـرت سـنّ و سـم فراوانـ    يامت به صورت مار يروز ق 
ل را  يـ  دو شاخ است؛ و دو طرف دهـان بخ         يند و دارا  ي ب يخته است م  ي سرش ر  يمو

  ».من مال تو هستم، من گنج تو هستم« : دي گويرد و مي گيگاز م
نها گمان نبرند كه بخل يس اپ. ث قرار دادين حديق اي از مصاديكيه را ين آيامبر ايو پ

ان را به آنها   ين ز ي آنهاست، بلكه بخل بزرگتر    ي برا ي دهد، و افتخار   يده م يبه آنها فا  
  . عذابشان استين سبب براي رساند و بزرگتريم
لّهِ«  لِ اتِ مِيرَاثُ واومضِ الساألَري و پادشـاه   ييو خداوند متعال صاحب فرمانروا    » و 

 از  ي گردد، و بنـدگان در حـال       ي او بر م   يها به سو  يي دارا  است، و همه ملك و     يبزرگ
 يخداوند متعال م. نير اي و نه غيناري همراه دارند و نه دي روند كه نه درهميا ميدن

لَ     « : ديفرما ن عمو لَ يإِنَّا نَحنُ نَرِثُ األَرض إِ ا وـونَ ينا  يهعمـا وارث و مالـك تمـام        » رج
  . گردندي ما باز مي و همه به سومي باشين و آنچه بر آن است، ميزم
ان كرد، تا بنده در آنچـه  ي را بيي و سبب نهاييش كه چگونه خداوند سبب ابتدا  يانديب

  .ده است بخل نورزديخداوند به او بخش
 اسـت از جانـب      يابتدا خداوند خبر داد كه آنچه نزد بنده و در دست اوست، بخشـش             

ست، بلكـه اگـر فـضل و    يـ ك بنـده ن  او، و ملـ   ي است از نعمت هـا     يپروردگار، و نعمت  
دن يدن بنده، بخل ورزيد، پس بخل ورزي رسي نمي از آن به ويزياحسان خدا نبود چ

دنِ بخشش و احسان خدا به بندگان است ، چون احسان خداونـد         ي از رس  يريو جلوگ 
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وأَحسِن كَمـا   « : د با بندگانش احسان شود، همانطور كه فرموده است        ي نما يجاب م يا
لَأَحسنَ  پس .  كن همان گونه كه خداوند با تو احسان كرده استيكوكاريو ن» كياللَّه إِ

ن بداند آنچه در دست اوست فضل و بخشش خداوند است، بخـشش را   يقيهركس به   
 دهـد، و    يده م ي رساند، بلكه به قلب و مالش فا       ي نم ياني كند، چرا كه به او ز      يمنع نم 

  . كندي و آفت ها محافظت مبيد، و او را از آسي افزايمانش را ميا
 گردد، و خداوند    ي خدا بر م   يان كرد همه آنچه در دست بنده هاست به سو         يسپس ب 

 كـه  يزيـ دن بـه چ  يـ پـس بخـل ورز    . ن وارثان است  ي برد، و او بهتر    يآن را به ارث م    
 ي داد، و بـه دسـت كـس   يست، و باالخره آن را از دست خـواه يشه با تو همراه ن   يهم
  .ندارد ي افتد، معنيگر ميد

و خداونـد از    » خَبِيـرٌ  تَعملُـونَ  بِمـا  واللّه« : ان كرد و فرمود   ي را ب  يسپس سبب جزائ  
 خـوب پـاداش   ي خداوند مستلزم آن است كه بـر كارهـا    يآگاه. تان آگاه است  يكارها

مان داشته باشد از انفاق ي اي كه ذره ايو كس.  بد سزا دهديخوب بدهد، و بر كارها   
 ورزد، و به بخل كه سـبب عـذاب       يغ نم ي ا ست، در   يپاداش اله دن كه موجب    يو بخش 

  . نخواهد بودياوست راض
  :181- 182 يه يآ

لَّقَد مِعس لَ اللّهإِنَّ قَالُواْ الَّذِينَ قَو نُ فَقِيرٌ اللّهنَحـاء  وأَغْنِي  ـنَكْتُبـا  سقَـالُواْ  م  ملَه  وقَـتْ
  كـسان   آن  سخن شنيد خدا  آينه هر الْحرِيقِ؛ عذَاب قُواْذُو ونَقُولُ حقٍّ بِغَيرِ األَنبِياء

  پيامبران  اينكه نيز و را  گفتارشان   توانگريم ما، و  بينواست خدا : گفتند  يم  كه را
  سوزان  آتش  عذاب بچشيد  : گوييم و ،  نوشت  خواهيم  ، كشتند  يم  ناحق  به را
  .را

ا ذَلِكبِم تمدِيكُ قَدأَيأَنَّ مو اللّه سبِيدِ ؛ اين   بِظَالَّمٍ لَيلْع   كـه   اسـت   ياعمـال   پاداش  لِّ
  .دارد  ينم روا  ستم  بندگانش به  خداوند  گرنه و ايد  آورده  يجا  به  پيشاپيش

ن سخن ين و بدتري كه زشت تري دهد ، كسانين سركشان خبر ميخداوند از سخنان ا
د، و آن را خواهد نوشت، و كـار زشـت   يا گفتند خدا شن  پس خبر داد آنچه ر    . را گفتند 

ن كارهـا   يـ رخواه است، ثبت و ضبط كرده و به سبب ا         يامبران  خ  يآنها را كه كشتن پ    
از و  ي ن ير و ما ب   يفق:  گفتند يو در جواب سخنشان، كه م     . فرشان خواهد داد  يسخت ك 
د عذاب آتش سوزان را ي بچش»الْحرِيقِ عذَاب ذُوقُواْ« :  شوديم، به آنها گفته ميتوانگر

 از سـتم خـدا بـر        يو عذابشان ناش  .  كند يت م ي سوزاند و به دلها سرا     يكه بدن را م   
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لْعبِيدِ بِظَالَّمٍ لَيس« را خداوند   يست، ز يآنها ن  ن يـ  كنـد و او از ا     يبر بندگان ستم نمـ    » لِّ
 است كه يي هايه سبب زشتفر بين كيا» أَيدِيكُم قَدمت بِما ذَلِك« كار مبرا است، بلكه    

ن كارها شما را سزاوار عذاب گرداند، و از پـاداش محـروم            يد و ا  يش فرستاده ا  ياز پ 
ن ين چنـ  يـ ان نازل شد كـه ا     يهودي از   يه در مورد گروه   ين آ ين گفته اند ا   يمفسر. كرد

او . نه بـود يهود در مدي ياز سران علما  » فنحاص بن عازوراء  « گفتند، واز جمله آنان     
ست كـه بـه     يك» قرِض اللَّه قَرضَاَ حسنَا   ي يمن ذَا الَّذِ  « : دي را شن  ين سخن اله  ي ا يوقت

و به خداونـد قـرض الحـسنه        » وأَقرِضُوا اللَّه قَرضَاَ حسنَاَ   « كو دهد،   يخداوند قرض ن  
پـس خداونـد از   . مير اسـت و مـا تـوانگر    يـ خداوند فق :  گفت يبا تكبر و گستاخ   . ديبده

ست، بلكه ي نيز تازه اي دهند چي كه انجام ميرمود؛ كار زشت ان سخن گفت و ف    يهودي
لَهم « ن را مرتكب شده انـد، و آن        ي مانند ا  يگري د ي ها يدر گذشته زشت    األَنبِيـاء  وقَـتْ

ن بـر انجـام   ي است، اما با وجود ا    يار بد يامبران است كه كار بس    يكشتن پ » حقٍّ بِغَيرِ
 نكشتند، بلكه به سـبب      ي و گمراه  ي نادان ي رو امبران را از  يآن جرات كردند، و آنها پ     

  . و عناد، آنها را به قتل رساندنديسركش
  :183- 184 يه يآ

لَينَا عهِد اللّه إِنَّ قَالُواْ الَّذِينَ لُه بِقُرْبانٍ يأْتِينَا حتَّى لِرَسولٍ نُؤْمِنَ أَالَّ إِ  قَـد  قُلْ النَّار تَأْكُ
اءكُملٌ جسن رم نَاتِ لِيقَبيبِالَّذِي بِالْبو لْتُم لِم قُ لْتُموهم فَ   ي، كسان صادِقِينَ كُنتُم إِن قَتَ
  يبـرا  مگر ،، نياوريم  ايمان  يپيامبر  هيچ  به  كه  است  يعهد خدا با را ما : گفتند

  زهمعج با  يپيامبران   من از  پيش : بگو  بخورد را  آن  آتش  كه بياورد  يقرباني ما
 را آنهـا  چـرا  ، گوييـد  يم   راست اگر ، اند  آمده خواهيد  يم  اكنون  كه  آنچه و ها

  ? كشتيد
 تو الْمنِيرِ ؛ اگر والْكِتَابِ والزُّبرِ بِالْبينَاتِ جĤؤُوا قَبلِك من رسلٌ كُذِّب فَقَد كَذَّبوك فَإِن
 و هـا   ونوشـته   هـا   معجـزه  با تو از  پيش  كه  هم را  يپيامبران ، كردند  تكذيب را

 .اند  كرده  تكذيب بودند  آمده روشنگر  كتاب

 ي كه م  يي دهد، آنها  ي دهند خبر م   ي دروغ نسبت م   ي كه به و   يخداوند از حالت كسان   
لَينَا عهِد اللّه إِنَّ« : نديگو  لِرَسولٍ نُؤْمِنَ أَالَّ« بدون شك خداوند ما را سفارش نموده » إِ
لُه بِقُرْبانٍ يأْتِينَا ىحتَّ نكـه او   يم مگـر ا   ياوريـ مـان ن  ي ا يامبريـ چ پ يكه بـه هـ    » النَّار تَأْكُ

اورد كه آتش آن را بخورد، پس، هم به خدا دروغ نسبت دادند، و هم نشانه ي بييقربان
  .ز منحصر كردندين چيامبران را در هميو معجزه پ
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م مگـر  يـ  آوريمان نمـ ي ايامبريچ پي هما به: ندي گوي است كه م   ين دروغ آشكار  يو ا 
ن نشانه ي ايامبريهرگاه پ:  گفتنديآنها م. اورد كه آتش آن را بخوردي بيينكه قربانيا

م و  ي كنـ  ين كار از پروردگارمان اطاعت م     يم، و با ا   ي آور يمان نم ي ا ياورد به و  يرا ن 
چرا كـه خداونـد   اما مسلّم است كه آنها دروغگو بودند . مي مانيمان او وفادار م يبه پ 
 خداوند فرسـتاده شـده      ي كه از سو   يامبريهر پ .  را از آنان نگرفته بود     ين تعهد يچن

مـان آورده انـد، و    ي ا ي بـه و   يادي ز يد شده و انسانها   يي تا يليباشد بانشانه ها و دال    
ن يـ بـا ا  .  گفتند منحصر نكرده اسـت     يامبران را فقط در آنچه آنها م      يخداوند نشانه پ  

 را بر يبند نبودند، و سخن باطليبر زبان آوردند كه خود به آن پا يوجود آنها دروغ
امبرش را دسـتور داد     ين ، خداوند پ   يبنابرا. زبان آوردند، كه خود به آن عمل نكردند       

ش از من ي پيامبرانيپ: بگو» بِالْبينَاتِ قَبلِي من رسلٌ جاءكُم قَد قُلْ« : ديكه به آنها بگو
 وبِالَّـذِي « ش شما آمدنـد،   ي كرد پ  ي كه بر صداقت آنها داللت م      ي روشن يبا نشانه ها  

لْتُم  آوردنـد كـه آتـش آن را         ييد، با خود آوردند، و قربـان      يز آنچه را شما گفت    يو ن » قُ
لْتُموهم فَلِم« خورد،  تان ين ادعايد اگر در ايپس چرا آنها را كشت» صادِقِينَ كُنتُم إِن قَتَ

  .وغ و عناد و تناقض آنها آشكار استد؟ پس دريراستگو هست
 مـن  رسـلٌ  كُـذِّب  فَقَـد  كَـذَّبوك  فَإِن« :  داد و فرمود   ييرا دلجو ) ص(امبرش  يسپس پ 

لِكن يوه كفار اسـت، و آنهـا بـد        يامبران خدا عادت و ش    يب پ يدند، و تكذ  يكفر ورز » قَب
ا قانع كننده نبـوده و   آنهي كنند كه آنچه آورده اند  برايب نميامبران را تكذ يخاطر پ 

 ي و نقلـ   يل عقلـ  يـ امبران بـا دال   يـ پ» بِالْبينَـاتِ  جĤؤُوا« ست، بلكه   يل شان روشن ن   يدل
امبران ي نازل شده از آسمان كه جز پيو با كتابها  » والزُّبر« ش آنها آمدند،    يروشن پ 

 را يكـام شـرع   كـه اح  يو با ك تاب   » الْمنِير والْكِتَابِ«  . اوردي تواند آن را ب    ي نم يكس
ز اخبار  يد، و ن  ي نما يان م ي احكام را ب   ي عقل ي ها ييبايد و محاسن و ز    ي نما يروشن م 

  . كندي آنها بازگو ميح را برايراست و صح
اورند، كـار آنهـا   يمان نيامبران اينگونه بوده است كه به پي و چون كافران عادتشان ا  

  .ن نسازد، و به آنها توجه نكنيترا غمگ
  :185 يه يآ

 وأُدخِلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن الْقِيامةِ يوم أُجوركُم تُوفَّونَ وإِنَّما الْموتِ ذَآئِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ
  به و ، چشد  يم را  مرگ  كس  ؛ همه الْغُرُورِ متَاع إِالَّ الدنْيا الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنَّةَ
 از را  كـس  هـر  و  داد خواهنـد   كمال به را، شما  اعمال مزد  قيامت روز در  تحقيق
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  يزنـدگ   ايـن  و   است  رسيده  يپيروز به  درآورند  بهشت  به و سازند دور  آتش
 .نيست  فريبنده  يمتاع جز دنيا

ن مطلب يمه به ايه كرين آيدر ا» الْموتِ ذَآئِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ« : سپس خداوند متعال فرمود  
 رود ين ميا از بيرا دنيم، زي داشته باشياديا عالقه زيد به دنيشده است كه نبااشاره 
 يبنـدگ ي هـا و فر    يست و بـا آراسـتگ     يش ن ي ب ييب و سرا  يا فر ي ماند، و دن   ي نم يو باق 

 به ي رود، و آدميا از دست مين دنيپس ا.  كنديب داده و مبتال ميش انسان را فريها
 انجام داده ين آخرت هر كس كار خوب و بد        شود، و در جها    يجهان آخرت منتقل م   

  .ابدي يباشد، پاداش آن را به طور كامل م
 فَقَـد  الْجنَّـةَ  وأُدخِـلَ « پس هركس از جهنم دور كرده باشـد،         » النَّارِ عنِ زحزِح فَمن« 

را از يـ  را به دسـت آورده اسـت، ز     يت بزرگ يو وارد بهشت گردانده شود، موفق     » فَاز
 اسـت كـه نـه       يي درآمده كه در آن نعمت هـا       يافته و به بهشت   ي يي رها عذاب دردناك 

 خطـور  يده ، و نه به دل انساني مانند آن را شنيده، و نه گوشي مانند آن را د    يچشم
ه است كه هر كس از آتش جهـنم دور نگـردد و بـه بهـشت                 ين آ يمفهوم ا . كرده است 

 گرفتـار و بـه      يشگيـ  هم يتاب و موفق نشده، بلكه به بدبخ      يداخل گردانده نشود، كام   
  .ده استي مبتال گرديشگيعذاب هم

نكه مـردم  ي برزخ، و اياي است به وجود نعمت و عذاب در دن  يفيه اشاره لط  ين آ يدر ا 
 ي از كارها  ييد، و نمونه ها   يشان را در جهان برزخ خواهند د      ي از كارها  ي بعض يجزا

ده يـ ه فهميـ  بخش از آنيآنچه گفته شد از ا.  شوديگذشته شان به آنان نشان داده م 
 پاداش كامـل اعمـال را در روز         يعني» الْقِيامةِ يوم أُجوركُم تُوفَّونَ وإِنَّما« : شود يم
ند، ي نمايافت مي را در برزخ دري الحساب پاداشيافت خواهند نمود، اما عليامت دريق

 خداوند متعال   . كنند يافت م ي را در  ي از سزا و پاداش اعمال     يا بخش ي در دن  يبلكه گاه 
لَنُذِ« : دي فرما ين راستا م  يدر ا  ّنَ الَعذَابِ األَدنَ   يو و قطعا  »  دونَ العذَابِ األَكبرِ   يقَنَّهم مِ

  .مي چشانيز به آنان ميا نين دنير از آن عذاب بزرگتر، از عذاب ايغ
  :186 يه يآ

لَتَسمعنَّ وأَنفُسِكُم أَموالِكُم فِي لَتُبلَونَّ أُوتُواْ الَّذِينَ مِنَ و مِن الْكِتَاب لِكُم مِنَ قَبالَّذِينَ و 
 و  مال  به را ، شما األُمورِ عزْمِ مِنْ ذَلِك فَإِنَّ وتَتَّقُواْ تَصبِرُواْ وإِن كَثِيرًا أَذًى أَشْرَكُواْ

 خواهيد  فراوان آزار مشركان  و  كتاب  اهل  زبان از و  كرد خواهند  آزمايش  جان
  .شماست  اراده  قدرت  نشان  باشيد پرهيزگار و كنيد  يشكيباي اگر شنيد
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 واجب و مـستحب     ي كند، كه آنها با دادن نفقه ها       يخداوند متعال مومنان را خطاب م     
د مـال خـود را در راه خـدا بـه مـصرف           يـ ش خواهنـد شـد، و با      يشان آزمـا  ياز مالها 

 دشـوار بـر     يف هـا  يا كه تكل   شوند، چر  يش م يشان آزما يز در جان ها   يبرسانند، و ن  
جهاد در راه خدا ، خسته و كشته شدن، به اسارت : مانند.  شوديدوش آنها گذاشته م

 كـه او را    يمـار شـدن كـس     يا ب يـ  ، و    يمـار ي شدن، مبتال گشتن بـه ب      يدر آمدن، زخم  
  .دوست دارند

لَتَسمعنَّ«  أُوتُواْ الَّذِينَ مِنَ و مِن الْكِتَاب لِكُم مِنَ قَبو از  » كَثِيـرًا  أَذًى أَشْـرَكُواْ  الَّذِينَ و
 يت و آزار فراوانـ يـ ش از شما كتـاب را داده شـده انـد، و از كـافران اذ      ي كه پ  يكسان
  . كنندي مييب جويامبرتان عينتان و كتاب و پي كه از شما و ديد، به گونه ايد ديخواه

  :وجود داردده ين فاي سازد چندين امر آگاه مينكه خداوند بندگانش را از ايا
ز ين از منافق دروغگو متماي آن است كه مومن صادق و راستي مقتضي حكمت اله- 1

  .گردد
 يد، چون صالح بندگان را مـ    ي نما ي آنان مقدر م   ين كارها را برا   ي خداوند متعال ا   - 2

نـشان كامـل گـردد، و گناهانـشان     يقين مشكالت مقامشان باال رود، و يخواهد، تا با ا 
  .انشان افزوده گرددميده شود، و ايپوش
ش ين امر آگاه ساخت، آنگونه كـه خداونـد خبـر داده پـ             ي كه خداوند آنها را از ا      يوقت

لَّـا إِ              « آمد،   منَـاَ  يقَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه، وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهـم إِ
امبرش به مـا وعـده   ي كه خداوند و پ   است يزين همان چ  يا« : مومنان گفتند » ماَيوتسلِ

گر ي د يزيم شدن چ  يمان و تسل  ي، و جز ا   » امبرش راست گفتند  يداده بودند، و خدا و پ     
  .فزوديبه آنها ن

ش يزها خبر داد تا محكم و اسـتوار گردنـد، و هنگـام پـ              ين چ ي خداوند آنها را از ا     - 3
ا را داشته باشند تا زهين چيب ثابت قدم و بردبار بوده، و  انتظار آمدن ا      يآمدن مصا 

 پناه  يزگاري نكند، و به صبر و پره      ينيشان آسان گردد و بر آنان سنگ      يتحمل آن برا  
د، يي نمايزگاريد و پرهيو اگر صبر كن» وتَتَّقُواْ تَصبِرُواْ وإِن« : ن فرموديبنابرا. ببرند

ده است، ش آمي شما پيتان براي كه در مالها و جان هايش و امتحاني اگر بر آزمايعني
 خدا يد و هدفتان جلب رضايزگار باشيد، و پرهيت و آزار ستمگران صبر كنيو بر اذ
د صـبر  يـ  كه نبا ييد، و در جا   ي جستن به او باشد، و از حد شرع تجاوز نكن          يكيو نزد 

 يين كارهايچن» األُمورِ عزْمِ مِنْ ذَلِك فَإِنَّ« د، يريد از دشمنان خدا انتقام بگينمود و با
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و جـز   . رديـ د در آن رقابـت صـورت گ       يـ ن اسـت و با    يداشتن عزم و اراده آهن    نشانه  
همانطور كه خداونـد متعـال     .  رسند ين مقام نم  ي بلند به ا   يدارندگان اراده و همت ها    

لَّا الَّذ  يوما  « : فرموده است  اُ وما   يلَقَّها إِ روبـ  ينَ ص ن يـ و بـه ا » مِيلَقَّئها إِالَّ ذُو حـظٍّ عظِ
 كنـد مگـر     يافـت  نمـ    ي كرده اند، و آن را در      ييباي كه شك  يرسند مگر كسان   يمقام نم 

  . بزرگ باشديبي سهم و نصي كه دارايكس
  :187- 188 يه يآ

 وراء فَنَبـذُوه  تَكْتُمونَـه  والَ لِلنَّـاسِ  لَتُبينُنَّـه  الْكِتَـاب  أُوتُـواْ  الَّذِينَ مِيثَاقَ اللّه أَخَذَ وإِذَ
ورِهِما ظُهاْوناً بِهِ شْتَرَوقَلِيالً ثَم ا فَبِئْسشْتَرُونَ مگرفت  پيمان  كتاب  اهل از ؛ خدا ي  

  پشتش پس آنها  يول ، مكنند  وپنهانش سازند، آشكار  مردم  يبرا را خدا  كتاب  كه
  .كردند  يا معامله بد  چه گرفتند   ياندك  يبها ،  مقابل در و افكندند

 تَحـسبنَّهم  فَـالَ  يفْعلُواْ لَم بِما يحمدواْ أَن ويحِبونَ أَتَواْ بِما يفْرَحونَ ذِينَالَّ تَحسبنَّ الَ
لَهم الْعذَابِ منَ بِمفَازةٍ و ذَابع شادمان اند  كرده  كه  يكارهاي از  كه را  ، آنان أَلِيم  
  سـتايش  مـورد   هـم   خويش  كردهنا  يكارها  سبب   به دارند  دوست و ، اند  شده
  يعـذاب   برايـشان   باشـند  خـدا   عذاب از دور  يپناهگاه  در  كه مپندار ، گيرند قرار

  .مهياست دردآور
 كه بـه او كتـاب       ين و محكم و موكّد كه خداوند آن را از كس          يمان سنگ ي پ يعنيثاق  يم

از دارنـد و  يـ  ن علم آموخته، گرفت است تا آنچه را كه مردم بـه آن         يده و به و   يبخش
ان دارد، و آن را از مـردم پنهـان نـسازد، و بـدان بخـل                 يـ خدا به او آموخته اسـت، ب      

 يجـاب مـ   يش آمد كـه ا    ي پ يزينكه چ يا ا يدند، و   ي كه از او پرس    يژه وقت ينورزند، به و  
ان يـ  دارد بر او واجب است علم خود را ب      ي كه علم  يپس هركس . ن كند ييكرد آن را تب   

  . روشن گردانددارد و حق را از باطل
فه را به طور كامل انجام داده، و آنچه را خداوند به آنهـا             ين وظ يافتگان ا يق  يپس توف 

 نسبت به مردم آموختند ي خدا، و ابراز مهرباني طلب خشنوديآموخته بود در راستا
  .تا مبادا دچار گناه كتمان علم گشته باشند

 كه  ي ، و كسان   يان و نصار  يهوديل؛  ي كه به آنها كتاب داده شده بود از قب         ياما كسان 
مان ها را پشت سر انداخته، و به آن توجه نكرده و حق را پنهان يمانند آنها هستند، پ

كرده و باطل را آشكار نمودند، و آنچه را كه خدا حرام كرده بود مرتكب شده، و در            
 ي انـدك  ي كردند، و در برابـر كتمـان علـم بهـا           ي و حقوق مردم ستم    ي حقوق اله  يادا
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 گرفتنـد،   يردستان خود م  ي بود كه از ز    يزياست و اموال ناچ   يدست آوردند و آن ر    ب
 ي كـرده و شـهوات را بـر حـق مقـدم مـ           يرويـ  آنها پ  ي كه از خواست ها    يردستانيز

  .داشتند
 »ا فَبِئْسشْتَرُونَ من عوض يز تري خرند، چون ناچيار بد است آنچه كه م   يپس بس » ي

ان ين خواسته و مطلوب است و آن بيتافتند بزرگتر بريو بدل است، و آنچه از آن رو
  . در آن نهفته استيوي و دنيني و مصالح ديشگيحق است كه سعادت هم

 گرانقدر و با ارزش را رها يدند و كاالي ارزش را برگزيه و بي فرومايپس آنان كاال
ه بودنـد، و    يـ ل و فروما  يـ ز ذل يشان زشت و بد بود، و خود ن       يرا خواست ها  يكردند، ز 

  .ن نداشتنديش از اي بيتيصالح
 را كـه بـه      يكـسان » أَتَواْ بِما يفْرَحونَ الَّذِينَ تَحسبنَّ الَ« : سپس خداوند متعال فرمود   

« .  شـوند  ي مـ  ي دهند، خوشحال  ي كه انجام م   ي زشت و سخنان و كردار باطل      يكارها
 كه انجام   ي خوب يند به سبب كارها   و دوست دار  » يفْعلُواْ لَم بِما يحمدواْ أَن ويحِبونَ

 دهند، يپس آنان هم كار بد انجام م    . ش شوند ي كه نگفته اند، ستا    ينداده، و سخن حق   
 شوند و هـم دوسـت       ي آورند، و هم به آن خوشحال م       يو هم سخن بد را بر زبان م       

 فَـالَ « . رنـد يش قـرار گ   ي كه انجـام نـداده انـد مـورد سـتا           يدارند به واسطه كار خوب    
ستَحمنَّهةٍ بفَازنَ بِمذَابِ مابنـد بلكـه آنـان      يگمان مبر كـه آنهـا از عـذاب نجـات            » الْع

  . گردندي آن بر مين عذاب اند و به سويدتريسزاوار شد
لَهم« : ن فرمودي بنابرا و ذَابع و اهل كتاب .  دردناك است ي آنان عذابيو برا»  أَلِيم
امبر فرمان ين خود شاد بودند، و از پيقيبه علم و مه داخل هستند كه يه  كرين آيدر ا

ن يو همچنـ . ن گمان بردند كه در كردار و گفتار خود بـر حـق هـستند              ينبردند، و بر ا   
 يجاد كند، و به آن شادمان باشد، و مردم را به سوي ايا عملي يهركس كه بدعت قول

ه داخـل  ين آي، در اگران بر باطل انديد، و گمان برَد كه برحق است و د  يآن دعوت نما  
  . است

 كـه  يد كه هركس دوست داشته باشد در مقابل كار خـوب ي نمايه داللت م يو مفهوم آ  
رد، و  يـ ش قـرار گ   ي كرده است مورد سـتا     يروينكه از حق پ   يانجام داده، و به خاطر ا     

 ييست، بلكـه از كارهـا  ين عمل مذموم و ناپسند ني نباشد، ا يا و شهرت طلب   يهدفش ر 
  .  دهديكوكارانِ در كردار و گفتار را بر آن پاداش ميخداوند ن است كه يمطلوب



٣٧٧ 

 دهد، چرا كـه خـود، آن را از خـدا            ين پاداش م  يو خداوند بندگان خاص خود را بر ا       
ِ « : ه السالم فرمود  يم عل يهمانطور كه ابراه  . خواسته اند  ـ     يواجعل لِ  ي لِـسانَ صِـدقِ فِ

  .كو بگذاريازه نندگان آويان آي من در ميو برا» نَ ياألَخرِ
لَ « : و فرمود  ع لَملَم ي نَُوحِ فِ  يسنَجزَ   ي الع حسِنِ ينَ، إِنَّا كَذَلِكسالم بر نوح باد    » نَي الم

و بندگان خداوند . مي دهيكوكاران را پاداش مين نين چنيان، همانا ما ايان جهانيدر م
زگـاران  ي پره يشوايـ مـا را پ   ! ايبـار خـدا   » نَ إِمامـاً  يواجعلنَا لِلمتَّقِ « : رحمان گفته اند  

 او بر آنهاست كه ي متعال بر بندگانش و از منّت هاي بارين از نعمت هايو ا. بگردان
  . داردي تشكر و قدردانيجا
  :189 يه يآ

لّهِ لِ و لْكاتِ ماومضِ الساألَرو اللّهو لَىءٍ كُلِّ عيفرمانرواي  خداست  آن قَدِيرٌ ؛ از شَي  
  .تواناست  يچيز هر بر خدا و  زمين و آسمانها

 باشـد، و خداونـد بـا    ين است، مين و آنچه در آسمانها و زمياو مالك آسمانها و زم    
چ كـس  يد، پس هـ ي نما يز خود در آنها تصرف م     ي شگفت انگ  يكمال قدرت و صنعتگر   

  . سازدي او را ناتوان نميزيچ چي كند و هي را از او منع نميزيچ
  :190- 194 يه يآ

  آينه األلْبابِ؛ هر  لِّأُولِي آلياتٍ والنَّهارِ اللَّيلِ واخْتِالَفِ واألَرضِ السماواتِ خَلْقِ فِي إِنَّ
  . راعبرتهاست  خردمندان ، روز و  شب شد و آمد و  زمين و آسمانها  آفرينش در

 الـسماواتِ  خَلْـقِ  فِـي  ويتَفَكَّـرُونَ  جنُـوبِهِم  وعلَـى  وقُعـودا  قِيامـا  اللّه يذْكُرُونَ الَّذِينَ
لَقْت ما ربنَا واألَرضِ   ايستاده را خدا  كه  ؛ آنان النَّارِ عذَاب فَقِنَا سبحانَك باطِالً هذا خَ

  يمـ   زمـين  و آسـمانها   آفـرينش   در و كننـد   يمـ  ياد ،  خفته پهلو  به و  نشسته و
 ما ،  يمنزه تو ،  يا  نيافريده بيهوده   به را  جهان  اين ، ما پروردگار  يا : انديشند

 .بازدار  آتش  عذاب از را

 هر ، ما پروردگار  يأَنصارٍ ؛ ا مِنْ لِلظَّالِمِينَ وما أَخْزَيتَه فَقَد النَّار تُدخِلِ من إِنَّك ربنَا
  .نيست  يياور  هيچ ا،ر ظالمان  و  يا  كرده  رسوايش  يافكن  آتش  به  كه را  كس
 ذُنُوبنَـا  لَنَـا  فَـاغْفِرْ  ربنَا فĤَمنَّا بِرَبكُم آمِنُواْ أَنْ لِإلِيمانِ ينَادِي منَادِيا سمِعنَا إِنَّنَا ربنَا
  بـه   يمنـادي   كـه   شـنيديم  ، مـا  پروردگار  ياألبرَار؛ ا  مع وتَوفَّنَا سيئَاتِنَا عنَّا وكَفِّرْ
   آورديـم   ايمـان  مـا  و  بياوريـد   ايمـان   پروردگارتان   به  كه خواند  يم فرا  ايمان
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 را ما و  يبزدا ما از را ما  يبديها و بيامرز را ما گناهان ،  ما پروردگار  يا ،  پس
  .بميران   نيكان با

  يالْمِيعـاد ؛ ا    تُخْلِـف  الَ إِنَّك قِيامةِالْ يوم تُخْزِنَا والَ رسلِك علَى وعدتَّنَا ما وآتِنَا ربنَا
  داده  وعـده   ما  به  پيامبرانت  زبان  به  كه را  آنچه ما  به  كن عطا ، ما پروردگار

  .يكن   ينم  خالف  خويش  وعده تو  كه  مكن رسوا  قيامت روز در را ما و  يا
 والنَّهـارِ  اللَّيـلِ  واخْتِالَفِ واألَرضِ اتِالسماو خَلْقِ فِي إِنَّ« : دي فرما يخداوند متعال م  

نش يدن و فكـر كـردن در آفـر        يشيـ ودر ضمن بندگان را بـه اند      » األلْبابِ لِّأُولِي آلياتٍ
» نكـره « را به   » اتيآ« و  . خته است ي آن برانگ  ين و تدبر در نشانه ها     يآسمانها و زم  
ن يرا در آسـمان هـا و زمـ   يـ ت، زت نشانه هاسيانگر كثرت و عمومين بيذكر كرد، و ا 

ران، و متفكران ي وجود دارد، كه نگاه كنندگان را حيزيب و شگفت انگي عجينشانه ها
 روشن را يد، و عقلهاي نمايان را جذب م   ي صادقان و راستگو   يرا قانع نموده و دلها    

ست كـه تمـام     يـ  ممكن ن  يچ مخلوق ي ه ياما برا .  سازد ي آگاه م  ي مطالب اله  يه  يبر كل 
ا يـ ن وجود دارند، محصور و مشخص گرداند و ي را كه در آسمانها و زم   يي ها نشانه

 و ي نظـام هـست  يانگر عظمـت و گـستردگ  يـ ن ب يـ و ا . دا كند ي از آنها احاطه پ    يبر برخ 
 فرمـانروا و  يننـده و بزرگـ  يطره نظم بر حركت منظومه ها بوده و بر عظمـت آفر     يس

 يرافت و حكمت خداوند داللت م  ز و ظ  ينش متقن و شگفت انگ    ي قدر او، و آفر    يريفراگ
 مـردم در بردارنـد،      ين، و رفت و آمد شب و روز برا        ي كه آسمانها و زم    يمنافع. كند

ر بودن احسان اوست، كه حتما ي رحمت خدا و عمومِ بخشش و فراگ   يانگر گستردگ يب
 ين همـه نعمـات بـود و در راسـتا          يننده ا يد شكرانه آن را بجا آورد، و شاكر آفر        يبا

 خود،  يك او قرار نداد، چرا كه نه برا       يگر را شر  ي د ي تالش كرد، و كس    ي و يخشنود
ات و  ين آ يو  خداوند ا   .  بكند ي كار ي تواند به اندازه ذره ا     يگر، نم ي د ي كس يو نه برا  

 يشه اختصاص داد، چرا كه آنان از آن بهره مـ ينشانه ها را به خردمندان و  اهل اند  
  .با چشم سر نگرند نه يبرند، و با چشم عقل به آن م

 كه در همه ييآنها» اللّه يذْكُرُونَ الَّذِينَ« : ف نمودين توصين چنيسپس خردمندان را ا
ستاده و نشـسته و بـر       يـ ا» جنُـوبِهِم  وعلَـى  وقُعودا قِياما«  كنند،   ياد م يحال خدا را    

ردد، و  گـ ي مـ ي و قلبـ  ين شامل تمام انواع ذكر اعم از ذكر قول        يا. شان افتاده يپهلوها
ز در آن داخل است، پس اگر به صورت نشسته بخوانـد و  يستاده نينماز به صورت ا   

  . اگر نتوانست، آنرا به پهلو بخواند
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شند ي اندين مينش آسمانها و زميو در آفر» واألَرضِ السماواتِ خَلْقِ فِي ويتَفَكَّرُونَ« 
انگر يـ ن بيو ا. ندي استدالل نماده شده اند يق بر آنچه كه به خاطرش آفر      ين طر يتا از ا  

.  باشـد  ي خدا و عارفان م    ياي اول ي ها يژگي از و  يكيآن است كه تفكر عبادت است و        
پس . ده استيافريهوده نيابند كه خداوند آن را بي يشند در ميانديپس هرگاه در آن ب  

لَقْت ما ربنَا« : ندي گو يم ده يـ افريهـوده ن يرا بن  يـ ا! پروردگارا» سبحانَك باطِالً هذا خَ
 يست، آنها را به حق و برايت نيست شكوه و بزرگي از هر آنچه كه شاي، پاك هستيا

 بـد مـصون بـدار و بـر انجـام            يو ما را از كارها    » النَّارِ عذَاب فَقِنَا« ،  يده ا يحق آفر 
ن طلـب كـردن     يـ و ا . ميابيـ له از جهنم نجات     ين وس يق ده، تا بد   يسته توف ي شا يكارها

 ي خداوند آنها را از جهنم نجـات دهـد بـه بهـشت مـ               يرا وقت يا در بردارد، ز   بهشت ر 
شان را فرا گرفته، آنچه را كه نزد آنها مهمتـر  ي دلهاياما از آن جا كه ترس اله   . روند

  .است،از خدا خواستند
 او يهنم كنـ  هركس را كه وارد ج    ! پروردگارا» أَخْزَيتَه فَقَد النَّار تُدخِلِ من إِنَّك ربنَا« 

 فرشـتگان و    ي تو، و به ناخـشنود     ي، چون او به خشم و ناخشنود      يرا خوار نموده ا   
 از آن وجـود     يست، و نجـات دهنـده ا      يـ  از آن ن   ي كـه نجـات    ييدوستان خدا، و رسوا   

  .دي آيندارد، گرفتار م
 يراويـ و سـتمكاران را     » أَنـصار  مِـنْ  لِلظَّالِمِينَ وما« : ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا

د كه آنها به سبب ستم ي نماين داللت ميو ا. ست كه آنها را از عذاب خدا نجات دهدين
  .خودشان وارد جهنم شده اند

 ي به سويم كه دعوتگريديما شن! پروردگارا» لِإلِيمانِ ينَادِي منَادِيا سمِعنَا إِنَّنَا ربنَا« 
مـان آوردن فـرا     يكـه مـردم را بـه ا       اسـت   ) ٌ)و ندا كننده، محمد     .  خواند يمان فرا م  يا

» فَئَامنَّا« .  كرد يق م ي به اصول و فروع آن تشو      يبنديمان و پا  يخوانده و آنها را بر ا     
ن خبـر دادن از نعمـت      يـ و ا . ميش شتافت يم، و به سو   يو ما بالفاصله او را اجابت كرد      

انشان مانشان است تا گناه   يخدا بر آنها، و شادمان گشتن به آن و متوسل شدن به ا            
 برنـد، و  ين مـ ي ها را از بي ها، بديكيرا نيشان را بپوشاند، زي ها يامرزد، و بد  يرا ب 

ز به آنهـا خواهـد      يت كامل را ن   ي نموده است، امن   يمان را ارزان  ي كه به آنها ا    يخداوند
 يق الهـ  ين دعا، خواستنِ توف   يا. رانيكان بم يو ما را با ن    » األبرَارِ مع وتَوفَّنَا« . ديبخش

 يكوكاران محسوب مير و ترك كار بد است كه بنده با آن از زمره نير انجام كار خد
  .د تا هنگام مرگ بر آن ثابت و پابرجا باشديگردد، و با
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ن راه به او متوسـل  يق داد، از هميمان آوردن توفي كه خداوند خردمندان را بر ا يوقت
سـتند تـا بـه آنهـا پـاداش        ش را بر آنها كامل گرداند، و از او خوا         يشدند تا نعمت خو   

ل يـ امبرانش بـه آنهـا داده اسـت از قب         يـ  كـه بـر زبـان پ       يمان را بدهد، و به وعده ا      يا
را يـ  خدا و بهـشت او، وفـا كنـد، ز   ي به خشنوديابيا و دست  ي در دن  يرگي و چ  يروزيپ

  . كنديشان را اجابت مي كند، پس خداوند دعايخداوند متعال خالف وعده نم
  : 195 يه يآ
َابلَ جمه مهبالَ أَنِّي ر لَ أُضِيعمامِلٍ عنكُم عن مذَكَرٍ م ـضُكُم  أُنثَـى  أَوعـن  بـضٍ  معب 

 عنْهم ألُكَفِّرَنَّ وقُتِلُواْ وقَاتَلُواْ سبِيلِي فِي وأُوذُواْ دِيارِهِم مِن وأُخْرِجواْ هاجرُواْ فَالَّذِينَ
ئَاتِهِميلَنَّ س  عِنـده  واللّـه  اللّـهِ  عِنـدِ  من ثَوابا األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ هموألُدخِ

  هـيچ  كـار   مـن   : كـه  فرمـود   اجابـت  را  دعايـشان   ؛ پروردگارشـان  الثَّوابِ حسنُ
  پس   سازم  ينم ناچيز يكديگريد از  همه مرد  چه و  زن  چه شما،، از را  يمزدور
 در و اند  شده  رانده  هايشان  خانه از و اند  كرده  مهاجرت  راكه  يسانك  گناهان

 در را  آنان و  زدايم  يم ، اند  شده  كشته و اند  جنگيده و اند   ديده آزار  من  راه
 از  اسـت   يپاداشـ   اين   كنم  يم  داخل  است  يجار نهرها  آن  در كه  يبهشتهاي

  .خداست نزد نيكو  پاداش  و خدا  جانب
 يرفت؛ دعاي آنها را پذيخداوند دعا» فَاستَجاب لَهم ربهم« : پس خداوند متعال فرمود

 أَو ذَكَرٍ من منكُم عامِلٍ عملَ أُضِيع الَ أَنِّي« : دن و فرمودياد طلبي به فريعبادت و دعا
 بعـضُكُم « ،  افت خواهند كرد  ي پاداش اعمال خود را به طور كامل در        يپس همگ » أُنثَى
 وأُخْرِجواْ هاجرُواْ فَالَّذِينَ« . ديفر برابر هستي همه شما در پاداش و كيعني» بعضٍ من
 ييمان و هجرت و جداي كه اييپس آنها» وقُتِلُواْ وقَاتَلُواْ سبِيلِي فِي وأُوذُواْ دِيارِهِم مِن

 ي خـشنود يدنـد و بـرا  يگزل وطـن و مـال و منـال را بر       يـ  ها از قب   ياز دوست داشتن  
لَنَّهم سيئَاتِهِم عنْهم ألُكَفِّرَنَّ« خداوند جهاد كردند،      تَحتِهـا  مِـن  تَجـرِي  جنَّـاتٍ  وألُدخِ

ارا األَنْهابن ثَوكـنم،   ي آمرزم، و آنها را وارد بهشت مـ        يگناهانشان را م  » اللّه عِندِ م 
 است از جانب خداونـد؛      ين پاداش ي است، ا  ر درختان آن روان   ي كه رودها از ز    يبهشت

  . دهديزِ بنده اش پاداش فراوان به او مي كه در مقابل عملِ ناچيخداوند
 »اللّهو هنُ عِندسابِ حچ ي كه هـ   يكو هست، پاداش  ينزد خداوند پاداش خوب و ن     »  الثَّو

 خطـور  يچ انـسان يده و به قلب هي آن را نشن  يچ گوش يده، و ه  ي مانند آن را ند    يچشم
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ش آن را   ي تـوان خـو    ي خواهـد بـه انـدازه        ين پاداش را م   يپس هركس ا  . نكرده است 
  . جستن به او، طلب كنديكي از خداوند و نزديله طاعت و فرمانبرداريبوس

  :196- 198ه يآ
  .نفريبد را تو شهرها در  كافران  الْبِالَدِ ؛ جوالن فِي كَفَرُواْ الَّذِينَ تَقَلُّب يغُرَّنَّك الَ

تَاعقَلِيلٌ م ثُم ماهأْوم نَّمهج بِئْس؛ اين   و اداز ، يپـ    اسـت   ياندك  يبرخوردار  الْمِه 
  .است  يآرامگاه  بد  جهنم و  است  جهنم  جايگاهشان  آن
اْ الَّذِينَ لَكِنِ اتَّقَو مهبر ملَه نَّاترِي جا مِن تَجتِهتَح ارا خَالِدِينَ األَنْهنْ نُزُالً فِيهعِنـدِ  م 
 ، ترسـند   يمـ   پروردگارشان از  كه  آنان  يبرا لِّألَبرَارِ ؛ اما   خَيرٌ اللّهِ عِند وما اللّهِ

 خـدا   مهمـان  آنجـا  در  همـواره    اسـت   يجار نهرها   آن در  كه  است  يبهشتهاي
 .است بهتر  نيكان يبرا   خداست نزد  آنچه و  هستند

 ي آورند، و خوشـگذران يا كه كافران به دست مي دن ين است كاال  يه ا ين آ يمنظور از ا  
 و انواع افتخارات ييو رفت و آمد آنها در شهرها در قالب تجارت و كسب، و لذت جو

و . ن كند يد مومنان را اندوهگ   ي آورند، نبا  ي اوقات به دست م    ي كه بعض  ييهايروزيو پ 
زها كه به ين چيهمه ا: دي فرمايوند مه مسكن خاطر مومنان است ، چرا كه خداين آيا

لِ «  رسد،   يكافران م   نخواهند ماند ، بلكـه آنهـا        ي است، و باق   يزي ناچ يكاال» لُيمتَع قَ
ن يـ ا. ننـد ي ب ي عـذاب مـ    ي طـوالن  ي شوند، و به سبب آن مـدت       ي از آن بهره مند م     يكم

در انتظار  يار بديرد، و سرانجام بسي گي است كه كافر در آن قرار م     ين حالت يباالتر
مان دارنـد، همـراه بـا     ي ترسند و به او ا     ي كه از پروردگارشان م    يو اما كسان  . اوست

 األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّات لَهم«  آورند يا كه به دست مي دنيافتخار و نعمت ها   
 ر درختـانش روان   يـ  است كه رودهـا از ز      يي آنان در اخرت باغها    يبرا» فِيها خَالِدِينَ

  . مانندياست و آنها در آن جاودانه م
د، نسبت بـه نعمـت      ي آ يش م ي آنها پ  يا برا ي كه در دن   ي و بدبخت  ي  و دشوار   يو سخت 

. ز اسـت ي كه در آخـرت دارنـد نـاچ       ي سالم و شاد و با طراوات      يدار بهشت و زندگ   يپا
 هستند كـه  يها كسانو آن » لِّألَبرَارِ خَيرٌ اللّهِ عِند وما« : ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا

ش ي خو يكيك است پس خداوند مهربان از درِ احسان و ن         يدل و گفتار و كردارشان ن     
  .دي جاودان بخشي بزرگ و رستگاريبه آنها پاداش و بخشش

  :199- 200 يه يآ
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لَيكُم أُنزِلَ وما بِاللّهِ يؤْمِنُ لَمن الْكِتَابِ أَهلِ مِنْ وإِنَّ لَي أُنزِلَ ومĤ إِ لّهِ خَاشِعِينَ هِمإِ  الَ لِ
لَـئِك قَلِيالً ثَمنًا اللّهِ بĤِياتِ يشْتَرُونَ أُو ملَه مرُهأَج عِند هِمبإِنَّ ر اللّه رِيعابِ س؛  الْحِس

 بـر،   كـه   يكتـاب  و  شـده   نازل شما بر  كه  يكتاب و خدا  به  كتاب  اهل از  يبعض
  بـه   را خـدا   آيـات   خدايند  فرمان  مطيع  دارند  نايما  است  شده  نازل  خودشان

 خـدا    آينـه  هـر    اسـت   پروردگارشان نزد  ايشان مزد  فروشند  ينم  اندك  يبها
 .رسيد خواهد زود را حسابها

لَّكُم اللّه واتَّقُواْ ورابِطُواْ وصابِرُواْ اصبِرُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا لَع ي كسانيونَ ؛ اتُفْلِح 
د و از يد، و مراقب باشي ورزيداريد، و استقامت و پاي كنيبردبار! ديمان آورده ايكه ا

  .ديد تا رستگار شويخدا بترس
افته و به خدا و به آنچـه بـر شـما، و             يق  ير توف ي از اهل كتاب بر انجامِ كار خ       يگروه

  . د استي و مفمان سودبخشين ايمان دارند و ايآنچه بر آنها نازل گشته است ا
گر كفر ي ديمان آورده، و به برخيامبران و كتابها اي از پي از مردم به برخياما عده ا

 است، به حال آنان يقيمان حقيمانشان اين چون گروه اول  عموما ايبنابرا.  ورزنديم
 در برابـر عظمـت      ي و فروتنـ   ي شود، پس پروردگار متعال ترس و تقو       يد واقع م  يمف

ر پـا  يـ ات، و زيـ ز كـردن از منه يـ فرمـان بـردن از دسـتورات و پره   خدا را كه باعـث      
  .د آوردي است در آنها پدينگذاشتن حدود اله

همـانطور كـه    . قت اهل كتـاب و برخـورداران از دانـش وعلـم هـستند             ينان در حق  يو ا 
لَمـوا     يخشَيإنَّما  « : خداوند متعال فرموده است      ادِهِ العمِن عِب ن ان بنـدگا  يـ از م »  اللَّه

ن است يت آنها از خداوند ايدق ترس و خشي از مصايكي.  ترسند يفقط علما از خدا م
 فروشند، پـس    ي اندك نم  يات خدا را به بها    يآ» قَلِيالً ثَمنًا اللّهِ بĤِياتِ يشْتَرُونَ الَ« كه  

 كـه آنچـه را      يي دارند، همانطور كه منحرفـان ، همانهـا        ين مقدم نم  يا را بر د   يآنها دن 
ن ي فروشـند ، چنـ  ي اندك مـ ي كنند، و آن را بر بهاينازل كرده است پنهان م   خداوند  
  .كردند

 يايـ ان آن است كه انسان دنين زيافتند كه بزرگتريقت امر را دانستند، و در     ينها حق يا
د، ي خواست ها كم ارزش باشد و حق را ترك گويح دهد، و در پين ترجيپست را بر د

ح يشان حق را ترج   يا و آخرت است، پس ا     ير دن  د ين بهره و رستگار   يكه حق بزرگتر  
ز يـ  آن دعـوت نمـوده و از باطـل پره   يان كردند و مردم را بـه سـو     يداده، و آن را ب    

  . نمودند
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 ين صورت كه آنها را به برخورداريپس خداوند در مقابل آن به آنها پاداش داد، به ا
مژده داد  » قُرب« نعمت    از يد داد، و آنها را به برخوردار      يبا نو ياز پاداش فراوان و ز    

ر يـ پس در آنچه به آنها وعده داده است د        . ع الحساب است    يهمانا خدا سر  : و فرمود 
  . باشديك مي است محقق و ثابت است، پس آن نزديرا آنچه كه آمدني كند ، زينم

 يت مـ يـ  و سـعادت و موفق  يسپس مومنان را بر انجام آنچه كه آنها را بـه رسـتگار            
 رسـاند صـبر و      ي مـ  يابيـ  كه انسان را به سـعادت و كام        ياهر. ق نمود يرساند تشو 

ل يـ  پـسندد، از قب ي كه آن را نم يزي نگاه داشتن نفس بر چ     يعنيصبر  .  است يبردبار
ن ي كه بر انسان سنگييبت ها، و كارهاي در برابر مصيترك كردن گناهان ، و بردبار

« . نديزها صبر نمايچن يپس خداوند به آنها دستور داد تا در همه ا. دي آيو دشوار م
» مرابطـه «و .  همواره صابر بودن، و در برابر دشمنان مقاومت كردن         يعني» مصابره

نكـه  ي رود دشمن از آن جا هجوم كنـد ، و ا           يم آن م  ي قرار گرفتن كه ب    يي در جا  يعني
دن به اهدافشان باز دارند، كه از       يآنها مراقب دشمنانشان باشند و دشمنان را از رس        

پس به جز صبر و     . ابندي يا را به دست م    ين و دن  يگار شده، و ثواب د    ق رست ين طر يا
دن در ي ورزيستادگيه نمودن و اي توصييباي و شكيگر را به بردباريكدياستقامت و 

ن هركس رسـتگار    يبنابرا.  وجود ندارد  يدن به رستگار  ي رس ي برا يبرابر دشمن راه  
چ كـس آن را از      يت، وهـ  ده اسـ  ي رس ين صفات به رستگار   ي از ا  يشده، با برخوردار  

 كـردن در انجـام      يا كوتـاه  ين امور،   يدست نداده است مگر به خاطر از دست دادن ا         
  .واهللا الموفق و ال حول و القوة إال باللّه.  از آنها يبرخ
  .ديان رسير سوره آل عمران به پايتفس



٣٨٤ 

  ر سوره نساءيتفس

  .ه استي آ176 و يمدن

 دالرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 2 يه يآ
لَقَكُم الَّذِي ربكُم اتَّقُواْ النَّاس أَيها يا  مِنْهما وبثَّ زوجها مِنْها وخَلَقَ واحِدةٍ نَّفْسٍ من خَ

لَيكُم كَانَ اللّه إِنَّ واألَرحام بِهِ تَساءلُونَ الَّذِي اللّه واتَّقُواْ ونِساء كَثِيرًا رِجاالً ا عقِيب؛  ر
  آن  از و بيافريـد   تـن   يك از را شما ، كه  آن ،  پروردگارتان از بترسيد  مردم  يا

 از بترسـيد   و  آورد پديد بسيار  زنان و  مردان ، دو  آن از و را او همسر  تن  يك
 از زنهـار   و خواهيـد   يمـ   يچيـز  يكـديگر  از او  نـام   به سوگند با  كه  يخداي  آن

  .شماست  مراقب خدا  هآين هر  مبريد  خويشاوندان
 إِنَّه أَموالِكُم إِلَى أَموالَهم تَأْكُلُواْ والَ بِالطَّيبِ الْخَبِيثَ تَتَبدلُواْ والَ أَموالَهم الْيتَامى وآتُواْ
  مكنيد  مبادله  حالل با را  حرام و دهيد  يتيمان  به را  يتيمان  كَبِيرًا  ؛ مال حوبا كَانَ
 .است  بزرگ  يگناه  اين  كه ، مخوريد  خويش  اموال با  همراه را آنها اموال و،

ن سوره دستور داده است كه مردمان از او بترسند و آنان را بر ي ايخداوند در ابتدا
زه يـ و سـبب و انگ    . ق كـرده اسـت    ي تشو يشاونديوند خو يعبادت و گرم نگه داشتن پ     

» ربكُـم  « ين است كه و   يزه ترس از او ا    يانگان داشته است    ين كارها را ب   يك از ا  يهر
 بـزرگش  ي داده و با نعمـت هـا  يده و به شما روزيپروردگارتان است و شما را آفر 

لَقَكُـم  الَّـذِي « ن اسـت كـه   يـ  او اياز جمله نعمت هـا  . پرورش داده است    نَّفْـسٍ  مـن  خَ
 يست، تا در كنار وده ايده، و از او همسرش را آفريك انسان آفريشما را از » واحِدة
ز ين. دي و سرور به دست آ ي كامل گردد، و شاد    يق نعمت اله  ين طر يرد و از ا   يآرام گ 

م ين است كه او را فرا خوانده وتعظ    ي است ا  يز از خشم اله   ي كه موجب پره   ياز اسباب 
 يد به نام او متوسـل مـ       ييتان را برآورده نما   يازهايد ن ي كه بخواه  يد، و هنگام  ي كن يم

به خاطر خدا ومحـض     : دي گو ي بخواهد، م  يزيگر چ ي د يكس كه از كس   پس هر . ديشو
ن فـرد  يـ  داند كه خداوند در دل ايم انجام بده، چون او م يت او فالن كار را برا     يرضا
 را كه نام خـدا      ي شود كه او خواسته كس     ين  امر باعث م    ي دارد، و هم   يگاه بزرگ يجا
د او را يد بايم نموده ايرا تعظپس همان طور كه خداوند . ده است رد نكنديش كشيرا پ

ن خداوند خبر داد كه او مراقب است، يهمچن. دييم نمايدن از او تعظيبا پرستش و ترس
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 از بندگانش اطالع دارد و به حركت، سكوت، پنهان، آشكار و همه حاالتشان آگاه يعني
 و يزگـار ي شود تـا همـواره انـسان پره   ين امر باعث م  ياست، و مراقب آنهاست، و ا     

  . ا كنديرس خداوند را مدنظر داشته باشد و به شدت از او احت
ده و در شـهرها و منـاطق       يـ ك انـسان آفر   يـ و خداوند خبر داده است كـه آنهـا را از            

ن بدان خـاطر    ي گردند، ا  يشه بر م  يك ر ينكه همه به    يمختلف منتشر ساخته است، با ا     
 را همراه با    يزگاريه پره و دستور ب  .  كنند يند، و نرم  ي نما يگر مهربان يكدياست تا با    

 يشاونديـ وند خو يختن پ ي از گس  يشاوندان و نه  ي با خو  يكيدستور به صله رحم، و ن     
 ي حق خـدا الزم اسـت، ادا       يد كند كه همچنان كه ادا     يقت تاك ين حق يذكر نمود، تا بر ا    

 حقـوق آنهـا   يرا خداوند به ادايشاوندان زيژه خويز واجب است، به و   يحقوق مردم ن  
  .ستدستور داده ا

 يزگاريت تقوا و پره   ين سوره را با دستور به رعا      يش كه خداوند چگونه ا    يانديپس ب 
گر، آغـاز و در طـول       يكـد ي همـسران بـا      يكـ ي و ن  يشاونديوند خو يو برقرار داشتن پ   

ان ي كه به صورت مشروح ب     يليان كرد، انگار مسا   يسوره آن را به صورت مشروح ب      
 سـوره ذكـر   يصورت مجمـل در ابتـدا   است كه ب   ين مطالب ييح و تب  يشده است، توض  

ت حق شـوهران و  يادآور رعايه، ين بخش از آ يا» زوجها مِنْها وخَلَقَ« . ده است يگرد
گر يده شده اند و به شـدت بـه همـد         يرا زنان از مردان آفر    ي آن است، ز   يزنان ، و ادا   
  .ارتباط دارند

ن سوره به آن ي حقوق مردم است كه در ان مورد ازين اوليا» أَموالَهم الْيتَامى وآتُواْ« 
 هستند كه پدرانشان را كه آنان را مورد تكفل خود     يمانيتيو آن   . سفارش شده است  

شان را ي توانند كارهاي دادند از دست داده اند، و آنها كوچك و ناتوانند، و نميقرار م
را دسـتور   پس خداوند مهربان بنـدگانش      . ن كنند يش را تام  يانجام دهند، و منافع خو    

كو، و دستور   يوه ن يك نشوند مگر به ش    يشان نزد ي كنند، و به مالها    يكيداد تا با آنها ن    
شان را كـامال بـه      يافتند، مالها يت  يدند و صالح  ي كه به سن بلوغ و رشد رس       يداد وقت 

  .آنها بازپس دهند
م به نـاحق    يتي و مال ناپاك را كه عبارت از خوردن مال حالل         » الْخَبِيثَ تَتَبدلُواْ والَ« 

 والَ« د، يست، قرار ندهي ني مال حالل كه در آن گناه و اشكاليبه جا» بِيبِالطَّ« است، 
نجا تذكر يدر ا. دي خود نخوري آنان را با مالهايو مالها» أَموالِكُم إِلَى أَموالَهم تَأْكُلُواْ

از نمـوده و    يـ  ن ي كه خداونـد او را بـ       ي كس يداده شده است كه خوردن مال آنها برا       
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 باشد، پس هركس جرات كرد      يار زشت و گناه م    ين كرده است بس   ي را تام  ي و يروز
 ي گناه بزرگيبه راست» كَبِيرً حوبا كَانَ إِنَّه« و مال آنها را همراه با مال خود خورد،        

ن است كـه سرپرسـت   يا» بيث به طياستبدال خب«ق ياز جمله مصاد. انجام داده است 
 ارزش و ي بيزي آن چ  يرد، و به جا   ي خود بگ  ي را برا  يمند و خوب و   م مال ارزش  يتي

  .نامرغوب از مال خود بگذارد
را دادن مال به    يم اشاره شده است، ز    يتيت بر   ي و وال  ينجا به موضوع سرپرست   يدر ا 

 دهـد  يم ميتي كه مال را به ي كسي، برايت و سرپرست  يم مستلزم آن است كه وال     يتي
« را يد اصالح گردد، زيم بايتي دستور داده شده است كه مال هين آيو در ا. ثابت گردد
عبارت از آن است كه آن مال حفظ شده و آنچه كه            » م به صورت كامل   يتيدادن مال   

م در معرض خطر و تلف يتيد مال ي گردد انجام شود، و نبايت آن ميباعث رشد وتقو
  .رديشدن قرار گ

  :3- 4 يه يآ
 ورباع وثُالَثَ مثْنَى النِّساء منَ لَكُم طَاب ما فَانكِحواْ الْيتَامى فِي طُواْتُقْسِ أَالَّ خِفْتُم وإِنْ
 را شما ؛ اگر تَعولُواْ أَالَّ أَدنَى ذَلِك أَيمانُكُم ملَكَت ما أَو فَواحِدةً تَعدِلُواْ أَالَّ خِفْتُم فَإِنْ
 پـسند  را شـما  چـه   هر  زنان از ، نورزيد  تعدال  يتيمان كار در  كه  است  آن  بيم
  كـه  داريـد   آن  اگربيم  و  آوريد در  نكاح  به چهار چهار و  سه  سه و دو دو ، افتد
  يراهـ   اين  شويد  آن  مالك   چه هر يا بگيريد  زن  يك تنها نكنيد رفتار  عدالت  به

  .نگرديد  ستم  مرتكب تا  است بهتر
لَةً قَاتِهِنَّصد النَّساء وآتُواْ نَ فَإِن نِحطِب ن لَكُمءٍ عشَي نْها منَفْس نِيئًـا  فَكُلُوهرِيئًـا ؛    هم
  رضـايت    به را  آن از  يا  پاره اگر و  بدهيد آنها  به خاطر  طيب  به را  زنان مهر
 .بود خواهد  گوارايتان و  خوش  كه بگيريد بخشيدند شما  به

 شما قرار دارند ي كه تحت سرپرستيميتيد در مورد دختران ياند كه نتويديو اگر ترس
د حقوقشان يل دوست نداشتن آنان نتوانيد كه به دليد، و ترس آن را داشتي كنيدادگر

« . ديد، و با آن زنان ازدواج كني آورير از آنها رويگر غي ديد، پس به زنانييرا ادا نما
ندار، مالدار،  يل زنان د  يد، از قب  ي كن ي شما انتخاب م    كه يزنان» النِّساء منَ لَكُم طَاب ما
  .  الزم برخوردارنديگر صفت هاي كه از دي نسب و زنانيبا، شرافتمند، دارايز

ن دار است، همانطور كـه  يد انتخاب شود، زن دين زنان بايان اي كه از مين زن يوبهتر
لِدِ  تُنكَح المرأَةُ لِأربع؛ لِمالَها و    « : فرمود) ص(امبر  يپ بِهاَ ولَحسالَها ومنَها ، فَـاظفَر    يلِج



٣٨٧ 

ت يبِذَاتِ الدشود؛ به ي ازدواج انتخاب مي برايژگيزن به خاطر چهار و» نُكيمِينَ تَرِب 
ا ي، و يت خوبِ اجتماعيا به خاطر داشتن موقعي اش، ييبايا به خاطر زيخاطر مالش، 

  . شديمند خواهندار را به دست آور كه سودينش، پس زن ديبه خاطر د
بلكـه  . ديـ د قبـل از ازدواج، انتخـاب نما       يـ ه اشاره شده است كه انـسان با       ين آ يو در ا  

د، نگاه كند، تـا  ي خواهد با او ازدواج نما   ي را كه م   يعت به او اجازه داده است زن      يشر
« : سپس خداوند تعداد زنان را اجازه داد و فرمـود         . ديرع عمل نما  ين امر با بص   يدر ا 
 هر كس كـه دوسـت دارد دو زن داشـته باشـد، بـا دو زن                يعني» ورباع الَثَوثُ مثْنَى

ازدواج كند و اگر دوست دارد سه زن داشـته باشـد بـا سـه زن ازدواج كنـد، و اگـر                       
شتر از  يـ د بـا ب   يـ و نبا . دوست داشت چهار زن داشته باشد، با چهار زن ازدواج كنـد           

 بر بندگان است، پس ي و احسان الهان منتيه در باب بيچهار زن ازدواج كند، چون آ
  .ستيز ني كه خداوند نام برده است جايبه اجماع علما اضافه كردن بر تعدا

 شـود، پـس بـه او        يك زن دفع نمـ    ي مرد شهوتش با     ين بدان خاطر است كه گاه     يو ا 
نكه به چهار برسند، چـون چهـار        ي ازدواج كند تا ا    يگرياجازه داده شده كه با زنان د      

 شـوند كـه چهـار زن    يافته مي يد، و به ندرت افرادي نما يت م ي كفا يس هرك يزن برا 
ز است  ي او جا  يك زن برا  يش از   ي ازدواج با ب   ين زمان يبا وجود ا  . ت نكند يآنها را كفا  

  .دي تواند حقوق آنها را ادا نمايكه مطمئن باشد كه ظلم و ستم نخواهد كرد و م
ك زن بسنده كنـد، و  يد به يد، پس بايا تواند حقوق آنها را ادا نم     يد كه نم  يو اگر ترس  

ست كه ياوست بر او واجب ن» نيميملك « ز كه يرا در كنيد، زيت نمايزش كفايا به كني
  .ت كنديم شب و روز را رعاي و تقسيط برابريشرا
 »نَى« ز، يا به كنيك زن ياكتفا كردن به  » ذَلِكولُوا أَالَّ أَدكتر اسـت كـه سـتم    ينزد» تَع
  .دينكن

د از ي قرار گرفت و ترسيه اشاره كرده است كه اگر بنده در معرض كارين آير ا و د
ز باشـد  يفه اش را انجام دهد گرچه آن كار جا ي سر بزند و نتواند وظ     ياو ظلم و ستم   

ش و دور بودن از گناه      ي و آسا  يست آن را انجام دهد، بلكه راحت      يسته ن ي او شا  يبرا
  . استيه آدمين سرمايو  اشتباه بهتررا سالم ماند از گناه يند، زيرا برگز

ژه يـ  دارند و حقوق آنهـا بـه و        ي از مردم به زنان ستم روا م       ياريو از آن جا كه بس     
 يك مرحله براي دهند، و از آن جا كه دادن آن در   يمان نموده، و نم   يه شان را پا   يمر

« : ق نمـود، و فرمـود     يه زنان تشو  يشوهر دشوار است، خداوند آنان را بر دادن مهر        
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ت خاطر و ي با رضايعني» نِحلَةَ« د، يه اشان را بپردازيو مهر» صدقَاتِهِنَّ النَّساء وآتُواْ
. دي بكاهيزيد از آن چيد، و نباير ورزيد در دادن آن تاخيد، پس نبايآرامش آن را بده

 يد به ويه اش را طلب كند بايه اشاره شده است كه هرگاه زن مكلف مهرين آيو در ا
 گـردد، چـون خداونـد       يه مـ  يـ را زن به سبب عقد ازدواج مالك مهر       يشود، ز پرداخت  

  . مالك شدن استيرا به زنان نسبت داده و نسبت دادن مقتض» صِداق«
لَةً«  نَ فَإِن نِحطِب ن لَكُمءٍ عشَي نْها ماز آن را به يزيت خاطر چيپس اگر با رضا» نَفْس 

 يزيـ ا بـه عـوض آن چ   ير انداختند   يرا به تاخ  ا آن   يا آن را كم كرده      يدند،  يشما بخش 
بـدون اشـكال و گنـاه، و خـوش و گـوارا آن را               » مرِيئًـا  هنِيئًـا  فَكُلُوه« گر گرفتند،   يد

ن ي تواند در مال خودش تصرف  كند، به ا         ينكه زن م  ي است بر ا   يلين دل يو ا . ديبخور
ت يشـد و صـالح   ري كه زن دارايد، به شرطيه نمايا هديصورت كه آن را ببخشد و       

 ي ندارد، و سرپرست او نم     يت نداشته باشد، پس بخشش او حكم      يباشد، واگر صالح  
  . بپردازديت خاطر به وينكه زن آن را با رضايرد، مگر اي بگيزيه او چيتواند از مهر

ز يل بر آن است كه ازدواج با زن ناپـاك جـا     يدل» النِّساء منَ لَكُم طَاب ما فَانكِحواْ« و  
 شده است، مانند زن مشرك و زن زناكار، همان طور كه ي و از ازدواج با آن نهنبوده

لَا تَنكِحوا المشُرِكَتِ حتَّ   « : خداوند متعال فرموده است    و با زنـان مـشرك      » ومِنَّي يو
لَّا زانٍ أَو    يةُ لَا   يوالزَّانِ« : مان آورند و فرموده است    ينكه ا يد، مگر ا  يازدواج نكن  نكِحها إِ

مكنديگر با زن زناكار ازدواج نمي ديا مشرك كسيجز مرد زناكار » شرِك  .  
  : 5 يه يآ

 وقُولُواْ واكْسوهم فِيها وارزقُوهم قِياماً لَكُم اللّه جعلَ الَّتِي أَموالَكُم السفَهاء تُؤْتُواْ والَ
مالً لَهرُوفًا؛ اموالتان  قَوعدسـت   بـه   اسـت   ساخته شما  يزندگ  مقوا خدا  كه را  م  

  ينيكـ   به  سخن  آنان با و دهيد  لباسشان و  هزينه  آن از ، يول  ، مدهيد  سفيهان
 .گوييد

 در مال خود تصرف يكي داند به ني است كه نميه است، و آن كسيجمع سف» سفهاء«
ا به علت عدم ي، و وانه  خل و چل و امثال آنينكه عقل ندارد، مانند ديا به سبب ايكند، 

  . ده استي كه هنوز به سن رشد نرسيت، مانند بچه ايرشد و صالح
نكه مال مجنون و بچه را به ي نموده است از اياء و سرپرستان را نه   يپس خداوند اول  

ام و  يله ق يدست آنان بسپارند، مبادا آن را تباه ونابود كنند، چون خداوند مال را وس             
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 ين گـروه از انـسانها نمـ       يـ  مردم قرار داده اسـت، و ا       ياين و دن  ي ِ مصالح د   يداريپا
  .ام  كننديفه قين وظيبا به ايك و زيتوانند به صورت ن

 خرد و نادان را يه و بيا و سرپرستان را امر  كرده است كه مال سفيپس خداوند اول
 و  ينـ ي د يازهـا يبه آنها ندهند، بلكه از مالشان به آنها خوراك و پوشاك بدهنـد، و ن              

 كـه  ين صـورت وقتـ  يند، به ايكو بگويند و با آنها سخن ني آنان را برطرف نما يويدن
 يشان را خواستند به آنها وعده دهند كه پس از آنكه بـزرگ شـدند و صـالحت                 يمالها

ند تـا خاطرشـان     ي از آنان سخن بگو    يافتند مالشان را به آنها خواهند داد، و با نرم         ي
  .ابدين يتسك

ن مطلب است كه يا نسبت داده است، اشاره به  ا      يرا به اول  ن كه خداوند اموال     يو در ا  
 ي كننـد و در آن تـصرف مـ     يبر آنها واجب است همانطور كه اموال خود را حفظ مـ           

ز يمان را نيتي دهند، به همان صورت اموال يند، و آن را در معرض خطر قرار نمينما
  .بدانندند، و در معرض خطر قرار ندهند، و آن را چون مال خود يحفظ نما

 داشته يه اگر مالير و نابالغ و سفين است كه نفقه مجنون و صغي بر ايليه دلين آيو ا
 فِيها وارزقُوهم« : ن گردد، چون خداوند فرموده استيد از مال خودشان تاميباشند با

موهاكْسن نفقه و پوشـاك آنـان   ي در رابطه با اين گفته ول  ي است بر ا   يلين دل يو ا »  و
د سـخن  يـ ل است، چون خداوند او را امانتدار مالـشان قـرار داده اسـت، پـس با           مقبو

  .رفتيامانتدار را پذ
  :6 يه يآ

لَغُواْ إِذَا حتَّى الْيتَامى وابتَلُواْ ب تُم فَإِنْ النِّكَاحآنَس منْها مشْدواْ رفَعفَاد هِملَي  أَمـوالَهم  إِ
لْيـستَعفِف  غَنِيـا  كَـانَ  ومن يكْبرُواْ أَن وبِدارا اإِسرَافً تَأْكُلُوها والَ  فَقِيـرًا  كَـانَ  ومـن  فَ

لْيأْكُلْ لَيهِم دفَعتُم فَإِذَا بِالْمعرُوفِ فَ لَيهِم فَأَشْهِدواْ أَموالَهم إِ كَفَـى  عا ؛     بِاللّـهِ  وـسِيبح
 آنـان   در اگـر   پـس  ، رسـند   يزناشـوي   سـن   به  كه  آنگاه تا بيازماييد را  يتيمان
 سـن   بـه   مبـاد   آنكه  بيم از و  واگذاريد  خودشان  به را  اموالشان يافتيد  يرشد
  عفـت    اسـت  تـوانگر   كـه  هر  مخوريد  شتاب و  ناحق  به را  اموالشان رسند رشد
  چـون   و  بخـورد  كنـد   تصديق  عرف  كه  اندازه  آن  به  بينواست  كه هر و ورزد

  يبـرا   خدا و گيريد  شهادت  به  آنان بر را  يكسان كرديد  تسليمشان را  اموالشان
 .است  يكاف  كشيدن  حساب



٣٩٠ 

م بـه سـن   يتي كه ين صورت است  هنگاميش و امتحان ، و آن به ا     ي آزما يعني» ابتال«
ن يـ د، پس بـا ا ي بدهند تا در آن تصرف نماي از مالش را به و   يزيك شد چ  يرشد نزد 

ن اگـر در آن خـوب       يبنـابرا .  گـردد  يتش مـشخص مـ    يت و عدم صالح   يحوه صال يش
 ي صـالحت  يد مالش را به او بدهند، بلكه او همچنان بر سفاهت و ب            يتصرف نكرد، نبا  

ت او يو اگر رشد و صـالح .  گذشته باشدي از ويادي ماند گرچه سن ز ي م يخود باق 
لَيهِم فَادفَعواْ« د،  يروشن شد و به سن ازدواج رس       شان را بـه    يـ پـس مالها  » أَموالَهم إِ

د و  يـ و در خوردن آن اسراف نورز     » إِسرَافًا تَأْكُلُوها والَ« . ديطور كامل به آنان بده    
 يد، و بـه حرامـ  يز قرار داده است تجاوز نكنيتان مباح و جاي كه خدا برا ياز حد حالل  

  .ديدا نكنيل پيكه خداوند بر شما حرام كرده است تما
 »اربِدرُواْ أَن اوكْبشان را  ي توانند مالها  يمان كوچك هستند و نم    يتي كه   يو در حال  » ي

 توانند شما را از خوردن مالشان باز دارند، بـه خـوردن مـال               يرند، و نم  ياز شما بگ  
نكه بزرگ شوند و مالشان را از دسـت         ي كه قبل از ا    يد، به گونه ا   يآنها مبادرت نورز  

  .دين آن باز دارند، آن را بخوررند، و شما را از خورديشما بگ
ردسـتان خـود    ي ترسند، و نـسبت بـه ز       يمان كه از خدا نم    يتي از سرپرستان    ياريبس

مت شمرده، ين حالت را غني ورزند و اين كار مبادرت مي ندارند، به ايمحبت و مهربان
ن كار يپس خداوند از ا.  ورزنديو در خوردن آنچه خداوند حرام كرده است شتاب م

  .ده است كرينه
  :7 يه يآ

لِلنِّـساء  واألَقْرَبـونَ  الْوالِـدانِ  تَرَك مما نَصيِب لِّلرِّجالِ و  ـا  نَـصِيبمم  انِ  تَـرَكالِـدالْو 
ــه قَــلَّ مِمــا واألَقْرَبــونَ  و مــادر و پــدر  چــه هــر  ؛ از مفْرُوضًــا نَــصِيبا كَثُــرَ أَو مِنْ

 و پـدر   آنچـه  از و   اسـت  ، ينـصيب  را  مردان ، رندگذا  يم  ارث  به  خويشاوندان
 نيـز  را  زنـان  بـسيار   چـه   و  اندك  چه گذارند  يم  ارث  به  خويشاوندان و مادر
  .معين  ينصيب ،  است  ينصيب

ل زنـان و    يـ  از قب  ي، بـه ناتوانـان    ي و سـنگدل   ي سركش يت از رو  يعرب در زمان جاهل   
 دادنـد،   يرومنـد مـ   ي و ن  يقط به مردان قـو     دادند و تركه وارث را ف      يكودكان ارث نم  

  .كار و گرفتن مال مردم بودنديچون به گمان آنها مردان اهل جنگ و پ
 كـرد كـه در آن   يزيـ ه ري بندگانش پاي برايپس پروردگار مهربان و با حكمت قانون    

 را ين قـانون مطـالب  يـ ش از وضـع ا يرومنـد و نـاتوان برابرنـد، و پـ       يزنان و مردان ن   
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ه را  يسپس قـض  . ردي بگ ين مسئله در درون مردم جا     يرائه داد تا ا   بصورت خالصه ا  
 كـه  ي آوردند، و وحـشت و تعجبـ  يبصورت مفصل آورد، و همه مشتاقانه به آن رو    

» نَصيِب لِّلرِّجالِ« : پس فرمود.  بود از آنان دور شدي زشت جاهليمنشا آن عادت ها
از آنچه كه پدر » واألَقْرَبونَ الْوالِدانِ تَرَك مما«  است، يه اي مردان  بهره و سهميبرا

شاوندان پـس از پـدر و مـادر    يان خوي گذارند و بي م يشاوندان بر جا  يو مادر و خو   
  .ذكر عام بعد از خاص است

لِلنِّساء«  و ا نَصِيبمم انِ تَرَكالِدونَ الْواألَقْرَبست از آنچه پدر ي زنان بهره ايو برا» و
ن مضمون به ذهن    ي بد ينجا سوال يانگار ا .  گذارند ي م يشاوندان بر جا  يوو مادر و خ   

 دارد، و هـر طـور كـه         يه به عـرف و عـادت بـستگ        ين بهره و سهم   يا ا ي رسد كه آ   يم
 اسـت؟ پـس خداونـد متعـال     ينيز مشخص و معيا چي توانند رفتار كنند،   يبخواهند م 

 و مقـرر اسـت، كـه خداونـد      مـشخص يه ايبهره و سهم»  مفْرُوضًا نَصِيبا« : فرمود
  .ان خواهد شديده و اندازه آن إن شا اهللا بيم آن را مقرر گردانيحك
 گمان برند زنان يد بعضين است كه شايز وجود دارد و آن ايگر ني دينجا توهميدر ا

ن ينگونه از بين توهم را اياد، خداوند اي ارث ندارند، مگر در مالِ ز يو كودكان بهره ا   
پـس مبـارك و خجـسته       . اديا ز يكم باشد   » تركه  « خواه  » كَثُرَ أَو مِنْه قَلَّ مِما« : برد

  .ن ِ داوران استي كه بهترياست خداوند
  :8 يه يآ

 قَوالً لَهم وقُولُواْ منْه فَارزقُوهم والْمساكِينُ والْيتَامى الْقُرْبى أُولُواْ الْقِسمةَ حضَرَ وإِذَا
 حاضـر   مـسكينان  و  يتيمـان  و  خويشاوندان ،  تقسيم  هنگام  به  چون ا ؛ و  معرُوفً
 .گوييد  سخن  ينيكوي  به  آنان با و داريد  يارزان  يچيز نيز  آنان   به آمدند

ن خـاطر  ي است، كه باعـث آرامـش دلهـا و تـسك    ين از احكام خوب و گرانقدر اله    يو ا 
 أُولُـواْ « راث  يـ م م يكـه در تقـس    يو هنگام » مةَ  الْقِـس  حـضَرَ   َإِذَا «: گردد، پس فرمود  يم

شاوندان، يـ منظـور از خو   . ستند، حاضـر شـدند    يـ  كـه وارث ن    يشاوندانيـ خو» الْقُرْبى
را وارثـان از  يـ ز» القِـسمةَ « ل  يـ  ندارند، به دل   ي هستند كه در ارث سهم     يشاوندانيخو

و » والْمـساكِينُ  والْيتَـامى « .  شـود  يم مـ  ي هستند كه ارث بر آنهـا تقـس        يجمله كسان 
ن مـال كـه بـدون رنـج و زحمـت و             يـ از ا » منْه فَارزقُوهم«  مستحق،   يمان و فقرا  يتي

را به آن چشم دوخته اند،  يد، ز ي به آنها بده   يزيد، چ ي آور ي آن را به دست م     يخستگ
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ن يـ د، چـرا كـه دادن ا      ين ده يشان به آن عالقمند است، پس خاطر آنها را تسك         يو دلها 
  .د استي كه به حال آنها مفي رساند در حالي نميانيما زمال به ش

گران به آن ي در دست دارد و د    ي شود هر كس مال    ين استنباط م  ين عبارت چن  يو از ا  
همـان طـور كـه      .  به آنان ببخـشد    يزيسته است در حد توان چ     يچشم دوخته اند، شا   

جلِـسه معـه فَـإن لَـم        يامِـهِ فَل  إِذاَ جاء أَحدكُم خَادِمـه بِطَع     « «: دي فرما يم) ص(امبر  يپ
لَه لُقمةَ أَو لُقمتَ   يجلِسه معه فَل  ي  را آورد، او ي وي از شما غذا  يكيهرگاه خادم   » نِينَاوِ

ا دو لقـه از آن  يـ ك يد يرا با خود سر سفره غذا بنشاند و اگر او را با خود ننشاند با      
  . بدهديغذا به و

دن يوه درختانشان شروع به رسـ     ي كه م  ي وقت ن بودند، ي اهللا عنهم چن   يو اصحاب رض  
امبر دعا  ي آوردند و پ   يم) ص(امبر  يش پ يد پ ي رس ي را كه م   ييوه ها ين م ي كرد اول  يم
  . اندازديش را در مال آنان بي نمود كه  خداوند بركت خويم

 دانست كه او به ي داد، چون ميوه مي كه نزد او بود، از ان مين بچه ا  يو به كوچكتر  
 اسـت كـه     ينهـا در صـورت    يو همه ا  . القمند و به آن چشم دوخته است      شدت به آن ع   

هان است ينكه آن مال حق سفيد ممكن باشد و اگر امكان بخشش نبود به خاطر ايبخش
 خوب و يد و آنها را با گفتارييكو سخن بگويا آنها نيان باشد، ي در ميا امر م همتري

  .دييد و با آنان سخن زشت و ناسزا نگويسته رد كنيشا
  :9- 10 يه يآ

خْشلْي الَّذِينَ و مِنْ تَرَكُواْ لَو لْفِهِم لَيهِم خَافُواْ ضِعافًا ذُريةً خَ تَّقُوا علْي لْيقُولُـواْ  اللّـه  فَ و 
  ناتوان  يفرزندان  خويش از  پس اگر  كه  يكسان بترسند  يخدا از سدِيدا ؛ بايد قَوالً
 و بترسـند   يخـدا  از  كـه  بايـد   بيمناكند  آنان  نوشتسر از ، گذارند ، يم   يبرجا
  .گويند  صواب  به و  عادالنه   سخن

لْما الْيتَامى أَموالَ يأْكُلُونَ الَّذِينَ إِنَّ سعِيرًا  وسيصلَونَ نَارا بطُونِهِم فِي يأْكُلُونَ إِنَّما ظُ
  يمـ   آتـش  از پـر   خـويش   شـكم  دخورن  يم  ستم  به را  يتيمان  اموال  كه  ؛ آنان 
  .افتاد خواهند  فروزان  يآتش  به  كنندو

ده و ي كه مرگ او فرا رسـ ي است كه در كنار كسيه  خطاب به كسان ين آ يگفته شده ا  
 را به   يد و ي شوند، و با   يت اشتباه كرده و مرتكب گناه شده است، حاضر م         يدر وص 
نكـه خداونـد  فرمـوده       يل ا ي دل به. ت دستور دهند  يت مساوات در وص   ي و رعا  يدادگر
لْيقُولُواْ« : است الً وا قَودِيدي درست و موافق با عـدالت و دادگـستر  يد سخن يو با » س 
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ند، و او را آنچنان كه دوست دارند بعد از مرگشان با فرزندان آنان آن گونه به                 يبگو
  .عدالت و انصاف رفتار شود

وانگـان و كودكـان و ناتوانـان    ي و د سـفها  يايـ و گفته شده است كه منظور از آن اول        
 آنها رفتار كنند؛ آنگونه كه دوسـت دارنـد بـا            يوي و دن  ينيد طبق منافع د   ياست كه با  

لْيتَّقُوا« . فرزندان ناتوانشان پس از آنها رفتار شود       گران ي د يپس در سرپرست  » اللّه فَ
 رفتار كننـد، بـه    كه در آن ترس از خدا باشد،ي با آنها به گونه ا     يعني. از خدا بترسد  

  .ن نكنند و آنها را به ترس از خدا وادارندين صورت كه به آنها توهيا
م يتـ يدا از خوردن مال ين دستور داد، آنان را شد  ين چن يبعد از آنكه خداوند آنها را ا      

لْمـا  الْيتَامى أَموالَ يأْكُلُونَ الَّذِينَ إِنَّ« : برحذر داشت و فرمود        كـه يهمانـا كـسان   » ظُ
 يآنچه كه قبال مبنـ    » خوردن به ناحق  « د  يو با ق  .  خورند يمان را به ناحق م    يتياموال  

 فقرا، و جواز مخلوط كردن اموال آنـان بـا امـوال    يبرا » يكيخوردنِ به ن« بر جواز   
  . شوديتام خارج ميا

ـ  فِي يأْكُلُونَ إِنَّما« م را به ناحق و ستمگرانه بخورند،        يتي كه مال    يپس كسان   ونِهِمبطُ
 كشد، و آنهـا خـود   يشان شعله مي است كه در شكم هاي خورند، آتش يآنچه م » نَارا

 يو بـه آتـش    » سـعِيرًا  وسيـصلَونَ « .  خود فـرو بـرده انـد       ين آتش را در شكم ها     يا
 است كه بـر ارتكـاب       يدين وع ين بزرگتر يو ا . سوزان و برافروخته وارد خواهند شد     

م باعث وارد شدن به آتش جهنم يتي خوردن مال يزشتگناهان وارد شده است، و بر  
ره ين گناهان كبيم از بزرگتريتيد كه خوردن مال ي نمايه داللت مين آيپس ا.  گردديم

  .م كه ما را از آن دور بداردي خواهياز خداوند م. است
  :12- 11 يه يآ

وصِيكُمي فِي اللّه الَدِكُمظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ أَوح نِاألُنثَياء كُنَّ فَإِن يقَ نِسنِ فَونَّ اثْنَتَيثُلُثَا فَلَه 
لَها واحِدةً كَانَت وإِن تَرَك ما  إِن تَرَك مِما السدس منْهما واحِدٍ لِكُلِّ وألَبويهِ النِّصف فَ

لَد لَه كَانَ فَإِن و كُن لَّمي لَّه لَد و رِثَهوو اهوهِفَ أَبكَـانَ  فَإِن الثُّلُثُ ألُم  ةٌ  لَـهـهِ  إِخْـوفَألُم 
سددِ مِن السعةٍ بصِيوصِي وا يبِه نٍ أَويد ؤُكُمĤآب أَبناؤُكُمونَ الَ ورتَد مهأَي أَقْرَب لَكُم 

 شـما   بـه   فرزنـدانتان   هبار در ؛ خدا حكِيما علِيما كَانَ اللّه إِنَّ اللّهِ منَ فَرِيضَةً نَفْعاً
 و باشـند  دختر اگر و   است دختر دو،  سهم برابر پسر  سهم  كه كند  يم  سفارش

 و بـرد   نـصف  بود دختر  يك اگر و  آنهاست  از  ميراث  سوم دو ،  تن دو از  بيش
 اگر و  برد را  ميراث  ششم  يك مادر پدرو از   يك هر باشد  يفرزند را  مرده اگر
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  سـوم   يـك  مـادر  ، باشـند  مـادر  و پـدر  تنها بران  ميراث  و باشد  داشتهن  يفرزند
  كه  يوصيت  انجام از  پس ، مادر  سهم باشد  داشته برادران اگر  اما  برد را  يداراي
 و  پـدران  از  كـه  دانيـد   ينمـ  شـما  و  باشـد   شـشم  يك او  وام   پرداخت و  كرده

 و دانا خدا  كه ،  خداست  حكم اينها   است سودمندتر را شما   يك  كدام  پسرانتان
  .است  حكيم
لَكُم و فا نِصم تَرَك كُماجوإِن أَز كُن لَّمنَّ يلَّه لَد نَّ كَانَ فَإِن ولَه لَد و لَكُم  مِما الرُّبع فَ
لَهنَّ دينٍ أَو بِها يوصِينَ وصِيةٍ بعدِ مِن تَرَكْنَ و عامِ الرُّبم إِن تَرَكْتُم كُن لَّمي لَّكُم لَد و 
لَد لَكُم كَانَ فَإِن نَّ ولَه  كَانَ وإِن دينٍ أَو بِها تُوصونَ وصِيةٍ بعدِ من تَرَكْتُم مِما الثُّمنُ فَ

لَةً يورثُ رجلٌ لَه امرَأَةٌ أَو كَالَ أَخٌ و أَو لِكُلِّ أُخْت  أَكْثَرَ كَانُواْ فَإِن السدس نْهمام واحِدٍ فَ
 مـضĤَر  غَيـرَ  ديـنٍ  أَو بِهـĤ  يوصـى  وصِـيةٍ  بعدِ مِن الثُّلُثِ فِي شُرَكَاء فَا فهم  ذَلِك مِن

  دادن  انجام از  پس ، نداشتند  يفرزند  زنانتان ؛ گر حلِيم علِيم واللّه اللّهِ منَ وصِيةً
  آن از  ميراثـشان   نـصف  ، آنهـا   ديـن   پرداخـت  از ، پس  و اند  كرده  كه  يوصيت

  پس نبود  يفرزند را شما اگر و   آن  چهارم  يك داشتند   يفرزند اگر و   شماست
  چهـارم   يـك   وامهايتـان   پرداخـت  از  پس و ايد  كرده كه  يوصيت   دادن  انجام از

 اگر و   آن  هشتم  يك بوديد  يفرزند  يدارا راگ و   است  زنانتان   آن از  ميراثتان
  يا برادر را او اگر او فرزند  نه و باشد پدر  نه  يو بر وميراث بميرد  يزن  يا  يمرد

   همـه  بودنـد   ييكـ  از  بـيش  اگر و  برد  ششم  يك دو  آن از  يك باشدهر  يخواهر
   يبـرا   آنكـه   يبـ   ستا  كرده  كه  يوصيت  دادن  انجام از  پس  مال  سوم  يك در

  است   ياندرز  اين  هستند  شريك  دينش  يادا از  پس نيز و باشد زيانمند  وارثتان
  .است  بردبار و دانا خدا و شما  به خدا از
ث اند كه احكـام ارث      يات موار ين سوره آمده است آ    ي كه در آخر ا    يه ا يات و آ  ين آ يا

ألحِقُوا «:  آمده است يح بخاري كه در صحث عبداهللا بن عباسيرا در بردارند، و با حد
ن احكـام فـرائض را در بردارنـد    يشتريب»  رجل ذَكَؤي فَألوليالفَرَائِض بِأهلِها، فَما بقِ 

 تـوان گفـت تمـام احكـام ارث را در            يد، بلكـه مـ    يـ د د يقت را خواه  ين حق يهمچنانكه ا 
امـا در   . ن نشده اسـت   ايات ب ين آ يراث مادربزرگ كه در ا    يبردارند، به جز موضوع م    

ت شـده اسـت كـه    يروا»  محمد بن مسلمه « و » ره بن شعبهيمغ«  سنن از يكتاب ها 
  .ن اجماع دارنديز بر ايك ششم داد، و علما نيبه مادر بزرگ ) ص(امبر يپ
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 »وصِيكُمي فِي اللّه الَدِكُمش شـما هـستند و      ي پ ييفرزندانتان امانت ها  ! ني والد يا» أَو
ن يوشان را تـام   ي و دن  ينيد كه منافع د   ي نما يرا در مورد آنها سفارش م     خداوند شما   

د و بـه طاعـت   يـ د و از مفاسد باز دارييت نمايد و تربيم دهيد آنها را تعل يپس با . ديكن
همانطور كـه خداونـد متعـال       . دي دستور ده  يزگاريخدا و مالزمت او مداومت بر پره      

» كُم نَاراَ وقُودها النَّاس والحِجارةُيقُوا أَنفُسكُم وأَهلِنَ ءامنُوا يها الذَّيأَي« : فرموده است
د كه  ي نجات ده  يتان را از آتش   يخودتان و خانواده ها   ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا

پس پـدران در مـورد فرزندانـشان سـفارش     . سوخت آن انسان ها و سنگ ها هستند     
 دهند كه در آن صورت به آنان يم مت را انجاين سفارش و وصيا ايشده اند، و آنها 

د و يـ  كنند و به سـبب آن سـزاوار وع  يع م ياآن را ضا  يو  %  رسد، ي م يپاداش فراوان 
  . گردنديفر ميك

د كه خداوند نسبت به بندگانشاز پدر و مادر مهربـان تـر اسـت،        ي نما ين داللت م  يو ا 
ان هستند نـسبت    ت به فرزندانشان مهرب   ي نها ينكه ب يچون خ داوند پدر و مادر را با ا        

  . ن حقوقشان سفارش نموده استيبه تام
 مِثْلُ لِلذَّكَرِ« : دي فرمايان كرده و ميت ارث بردن انها را بيفيسپس پروردگار متعال ك

بهره هر كدام از فرزندان ذكور كه از پـشت مـرده هـستند و فرزنـدان                 » األُنثَيينِ حظِّ
 ي كـه دارا   ي كه همـراه بـا آنـان فـرد         يذكورِ آنا دو برابر بهره دختر است، به شرط        

 سهم مشخص ي كه دارايا افراديا فرد يه مشخص است وجود نداشته باشد، و يسهم
 يه هـا  يم سـهم  يوجـود داشـته باشـند كـه پـس از تقـس            » اصحاب الفـروض  « هستند  

 به» األُنثَيينِ حظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ«  ماند براساس ي ميان آنان، آنچه كه باقيمشخص در م
ن اتفاق نظر دارند يهمچن. ن مطلب اجماع كرده ا ند   يعلما بر ا  . ن فرزندان داده شود   يا

، دختـر   ي پـسر  ي، ارث از آنِ آنها است، و نوه هـا         يكه در صورت وجود فرزندان تن     
ن در ي ندارند و ايه ايت موجود باشند سهمي كه فرزندانِ م  يا پسر در صورت   يباشند  
گر يان دو صورت دين ميدر ا.  باشند و هم دختر  است كه فرزندان ، هم پسريصورت

ان خواهـد   ينكه فرزندان تنها پسر باشند؛ كه حكم آن ب        يز قابل تصور است ، و آن ا       ين
ان فرموده ين صورت را بينكه فرزندان تنها دختر باشند كه خداوند ا   ي ا يگريشد، و د  

 دختر و ين و فرزندان پسرانتان همگاگر فرزندانتا» اثْنَتَينِ فَوقَ نِساء كُنَّ  َإِن«: است 
لُثَا فَلَهنَّ« ش از دو نفر بودند،     يب دو سوم تركه مال آنها » واحِدةً كَانَت وإِن تَرَك ما ثُ

« ك نفر باشد، يا دختر پسرتان، ي برد؛ دختر خودتان ي كه ارث مياست، و اگر دختر
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لَها  ماند كه به ين مطلب ميفقط ا. ستن اجماع اينصف ارث مال اوست، و ا» النِّصف فَ
 وإِن« ه يـ ن مطلـب از آ يـ ن است كه ايل سهم دو دختر، دو سوم است؟ پاسخ ا       يچه دل 
ةً كَانَتاحِدا ولَه  بود نصف تركه    يكياگر  : دي فرما ي شودكه م  ياستنباط م » النِّصف فَ

 نـصف  شتر بـود سـهم آنـان از   ي بيكين است كه اگر از      ياز آن اوست، و مفهوم آن ا      
  . ماندي نمي باقيزيشتر خواهد بود، و بعد از نصف جر دو سوم چيب

ك دختر و يت يانگر آن است كه چنانچه فرزندان ميب» األُنثَيينِ حظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ« ز يو ن
ك پسر باشند، سهم پسر دو سوم است، و خداوند خبر داده است كه سهم پسر دو                 ي

و . انگر آن است كه سهم دو دختر، دو سوم اسـت          ين ب يبرابر سهم دختر است، پس ا     
رد، در  يـ  گ يك سوم  ارث به او تعلق م       ي كه برادر داشته باشد      يز دختر در صورت   ين

 كـه   ي است پـس در صـورت      يشتر به ضرر و   يكه وجود برادر از وجود خواهر ب      يحال
  . برديك سوم مي يق اوليبرادر نداشته باشد به طر

لَهمـا  يفَإن كَانَتَا اثنَتَ« : رد دو خواهر فرموده است    ن خداوند متعال در مو    يو همچن  نِ فَ
  ا تَرككند كه دو خـواهر دو سـوم تركـه را            يان م ين نص صراحتا ب   يو ا » الثُّلثَانِ مِم 

نكه نسبت آنها دورتر است دو سـوم ارث      ي كه دو خواهر با ا     يپس وقت .  برند يارث م 
 مـستحق  يق الو يكتر است به طر   ينزدنكه نسبتشان   ي برند ، دو دختر با توجه به ا        يم

ح آمده است، به دو     يت صح يان گونه كه در روا    ) ص(امبر  يو پ . دو سوم تركه هستند   
  .دختر سعد، دو سوم تركه داد

ست؟ گفته شده   يچ» نِيفَوقَ اثنَتَ « ده  ين است كه فا   ينجا مطرح است ا   ي كه در ا   ينكته ا 
 كه فرزندان  مونث يوم تا زمانن است تا دانست شود سهم دو سيده آن اياست كه فا

  .  گردديشتر نشوند اضافه نميت از دو بيم
ك دختر پسر ي و يك دختر تنيد كه اگر وارثان عبارت از ي نمايفه داللت ميه شريو آ
 كـه  يرد، و از دو سـوم يـ  گي نصف تعلق مـ يا چند دختر ِ پسر باشند، به دختر تن  ي،  

 ماند، پس ي ميك ششم باقينموده است ا دختران پسر مقرر ي دختران، يخداوند برا
ك ين ين جهت ايبه هم.  شوديا دختران پسر داده مي دختر، يعنيك ششم به نوه ها ي

  . نامنديم» دو سوم« ششم را تكمله 
 دخترِ پـسر و دختـرانِ پـسرِ پـسر و            يل است در حالت نبودن پسرِ تن      ين قب يو از هم  

  .ن تر از آنهاييپا
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نتر از آنهـا همـه دو       ييا پـا  يا دختران پسر    يهرگاه دختران،   د كه   ي نما يه داللت م  يو آ 
را خداوند جز ي شوند، زيگر دخترانِ پسر از ارث محروم م  يسوم را به ارث بردند، د     

را اگر آنها از    ي آنها مقرر نگردانده و آن دو سوم تمام شده است، ز           يدو سوم را برا   
ن يـ و سوم مقـرر شـود وا      ش از د  ي دختران ب  يد كه برا  ي آ يارث محروم نشوند الز م    

  .ن احكام اجماع دارنديو علما بر تمام ا. برخالف نص است
 »ا تَرَكگذاشته يد كه وارثان همه آنچه را كه مرده از خود بر جاي نمايداللت م» مِم 

ه كـه  يـ  ديره و حتـ يـ ن و اثاث و طـال و نقـره و غ          يل زم ي برند، از قب   ياست به ارث م   
  .گران داردي كه نزد ديي وام و طلب هاين او، و حت شود مگر بعد از مرديواجب نم

«  پـدر و مـادرش،     يو بـرا  » هِيوألَبو« : ان كرد، و فرمود   يسپس سهم پدر و مادر را ب      
لَد لَه كَانَ إِن تَرَك مِما السدس منْهما واحِدٍ لِكُلِّ ك شـشم تركـه     يـ سهم  هر كدام     » و

 داشته باشد و چه نوه، خواه       ي چه فرزند تن   يعني. است، اگر مرده فرزند داشته باشد     
 سهم مـادر در     يول. شتر  يا ب يك نفر باشد    يا نوه او    يپسر باشند، خواه دختر، فرزند      

  .شتر نخواهد بوديك ششم بي از فرزندان از يكيصورت وجود 
 يك شـشم بـه و     يشتر از   يت اوالد ذكور داشته باشد ، ب      ي كه م  يو اما پدر در صورت    

 ي باقيزيه مقرر چيا چند دختر داشت و بعد از سهميك يت يرد، و اگر مي گيتعلق نم
 يزيـ ن صورت پدر چينكه وارثان ، پدر و مادر و دو دختر باشند، در ا          ينماند، مانند ا  

 مانـد، پـدر     ي باق يزيا دختران چ  يو اگر بعد از سهم دختر       .  برد يبه عنوان عصبه نم   
 يمانده را به عنوان عصبه مـ يرد و باق بيك ششم را به عنوان سهم خود از تركه م  ي

  .برد
افت  نموده است، پس آنچه كه بعـد از          يش را در    ين سهم خو  يك از مستحق  يچون هر 

 است كـه مقـدم اسـت و پـدر و بـرادر و عمـو و                  ي مرد ي ماند برا  يم سهام باق  يتقس
  .گران مقدم استيد
لَد لَّه يكُن لَّم فَإِن«  و رِثَهوو اهوأَب واگر مرده فرزند نداشت و تنها پدر و » الثُّلُثُ هِفَألُم

ه مال سهم پدر اسـت،      ي رسد و بق   يك سوم تركه به مادر م     يمادرش وارث او بودند،     
سپس سهم مـادر را مـشخص   . چون خداوند تركه را به پدر و مادر نسبت داده است       

  .مانده سهم پدر استيد كه باقي نماين داللت مينمود، و ا
ت فرزنـد داشـته باشـد سـهم         يـ  كه م  يم كه پدر در صورت    يابي يلب در م  ن مط يو از ا  

 ي مـ يا آنچه را كه باقي برد، و ي ندارد، بلكه همه مال را به عنوان عصبه م       يمشخص
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ن ي فوت كرد و پدر و مادر و همسرش وارث او بودند، كه ايو اگر كس.  برديماند، م
ك سـوم  يـ رد سـپس مـادر     يـ  گ يند همسر سهم خود را مـ      ي گو ين م يتيمساله را عمر  

  .ردي گي را پدر ميرد، و باقي گيمانده مال را ميباق
 »رِثَهوو اهوهِ أَبرسد سهم مادر است يك سوم آنچه به پدر و مادر ميو » الثُّلُثُ فَألُم 

ت، شوهر و مادر و پدر ي است كه وارثانِ ميك ششم است و آن زماني، و سهم مادر 
ت زن و مـادر و پـدر        يـ  اسـت كـه وارثـانِ م       يت و آن زمان   ك چهارم اس  يا  يباشند، و 

ت فرزند نداشته باشد ي كه مي شود در صورتين استنباط نميه چنين آيو از ا . باشند
 ين دو صـورت از آن مـستثن       يـ  بـرد تـا گفتـه شـود ا         يك سوم كل  تركه را م      يمادر  

طلبكاران از  است كه يزيرد به منزله چي گيا زن از تركه ميرا آنچه شوهر يهستند، ز
 يرنـد و هـر چـه بـاق        ي گ يا همسر سهم خود را از تركه م       ي برند، پس شوهر     يمال م 
م الزم يك سوم تركه را به مادر بدهيرا اگر ي شود، زيم مين پدر و مادر تقسيبماند ب

و اگـر زن وارث  . شتر از پدر ارث ببـرد ي كه شوهر، وارث باشد ب   يد در صورت  ي آ يم
ن درسـت  يـ  بـرد و ا يشتر از مـادر ارث مـ     يم را ب  ك شش يشوهرش باشد پدر نصف     

بلكه آنچـه معـروف و شـناخته    . م تركه وجود نداردي در تقسين صورتيست، و چن ين
ا يـ  برند،   يك اندازه ارث م   يا به   ين است كه مادر در صورت وجود پدر         يشده است ا  

  .ردي گينكه پدر دو برابر مادر سهم ميا
ا برادران و ي، يا خواهران تنيو اگر مرده برادران » السدس هِفَألُم إِخْوةٌ لَه كَانَ فَإِن« 

ا پدر  ينكه به سبب وجود پدر      يا ا ي بردند،   ي داشت و ارث م    يا مادر ي يخواهران پدر 
 ي مـ  يامـا عـده ا    . ك ششم خواهد بـود    ي شدند، سهم مادر     يبزرگ از ارث محروم م    

رد، چون شامل ي گير از وارثان را در بر نميغ»  إِخْوةٌ لَه كَانَ فَإِن« ه يظاهرِ آ: ند يگو
 كـه از مـرده ارث   ين جز برادرانيك دوم حجب شده است، بنابرا يست كه از    ي ن يكس
ن كه آنها مادر را يو حكمت ا.  گردانديك سوم محروم نمي مادر را از    ي برند كس  يم

 اورنـد، در  ي را بـه دسـت ب      يشترين است كه مال ب    ي گردانند ا  يك سوم محروم م   ياز  
  . وجود ندارد و اهللا أعلميزين چيكه چنيحال

ن اشكال را وارد ي اي عده ايشتر باشند، وليا بيد دو يت باياما برادران و  خواهران م
: غه جمع آمده است كه در جواب گفته شـده اسـت             يبا ص » اخوه« كرده ا ند كه كلمه      

ور از جمع دو     منظ يو گاه . دي نما يز مصدق م  يمنظور تعداد است نه جمع، و بر دو ن        
وكُنّشا لِحكمِهِم « : مان فرموده استياست، همان طور كه خداوند در مورد داود و سل
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 وإِن« :  فرمـود يو در مورد برادران مـادر . مي آنها گواه بود  يو ما بر داور   » نَيشَهِد
لَةً يورثُ رجلٌ كَانَ لَه امرَأَةٌ أَو كَالَ أَخٌ و أَو لِكُلِّ أُخْت اْ فَإِن السدس منْهما دٍواحِ فَ كَانُو 
ن ينجا كلمه جمع را بكار برده و اجماع بر ايدر ا» الثُّلُثِ فِي شُرَكَاء فَهم ذَلِك مِن أَكْثَرَ

 فوت كرد، و مادر ين اگر كسيشتر از آن است، بنابرايا بياست كه منظور از آن ، دو 
ه مـال سـهم پـدر       يك ششم است، و بق    ي داشت، سهم مادر از تركه       يو پدر و برادران   

ك سوم محروم شود، هرچند كه      يپس وجود برادران باعث شده است مادر از         . است
گر را در نظر    يز باعث شده است آنها از ارث محروم شوند، البته اگر احتمال د            يپدر ن 

سـپس  .  شـود يه تركه مال پدر مـ يك سوم خواهد بود و بق  يم آنگاه سهم مادر     يريبگ
ن سهام و حقوق ي ايتمام» دينٍ أَو بِهĤ يوصى وصِيةٍ بعدِ مِن« : عال فرمودخداوند مت

ت نسبت به خدا و بندگان خدا داشته، و بعـد          ي كه م  يي ها يبعد از پرداختن وام و بده     
پس ، آنچه از .  شوديم مي كه او بدان سفارش نموده است، تقسييت هاياز انجام وص

ت را يو وص. ردي گين تعلق مياند، تركه است كه به وارث ميت باقيون و وصيوام و د
د، يت اشاره نمايت وصيبر وام مقدم كرد هرچند كه پرداختن وام مقدم است، تا به اهم

ت يت بر وارثان دشوار است، و گرنه پرداخت وام بر اجرا كردن وصيرا انجام وصيز
  .د پرداخت شوديه مرده بايمقدم است و از سرما

ح يك سـوم مـال صـح      يـ ست، فقـط در     يت ن يگانه كه وارث م   ي ب ي فرد  يت برا يو وص 
 شود، مگر با اجازه وارثان يت اجرا نميشتر باشد وصيك سوم بياست، و چنانچه از 

ن يا» نَفْعاً لَكُم أَقْرَب أَيهم تَدرونَ الَ وأَبناؤُكُم آبĤؤُكُم« : خداوند متعال فرموده است. 
 يعنـ ي. ز جانب خدا، همانا خداوند دانـا و بـا حكمـت اسـت              است ا  يسهم مقرر شده ا   

ز را احاطه نموده، و آنچه را كه يده است كه علم او هرچي آن را فرض گردانيخداوند
عقـل هـا    .  ن كرده اسـت   ين صورت مع  يمشروع نموده محكم و مقنن است، و به بهتر        

مختلـف   ي زمـان و مكـان هـا       يسته او بـرا   يـ  همچـون احكـام شا     ي توانند احكام  ينم
  .شنهاد كننديپ

 تَرَك ما نِصف« !  شوهراني شما است ايو برا» ولَكُم« : سپس خداوند متعال فرمود
كُماجوإِن أَز كُن لَّمنَّ يلَّه لَد نَّ كَانَ فَإِن ولَه لَد و لَكُم  وصِيةٍ بعدِ مِن تَرَكْنَ مِما الرُّبع فَ
ا پـسر،  ي، فرزند پسر خواه دختر باشد يه شامل فرزند تنين آ يا» دينٍ أَو بِها يوصِينَ

و طبـق   .  شـود  يگر را شامل م   ي د يا شخص يشتر، فرزند شوهر باشد     يا ب ي باشد   يكي
  . شوديه فرزندان دختران را شامل نمين آياجماع علما ا
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و » أُخْت أَو أَخٌ ولَه امرَأَةٌ أَو كَالَلَةً يورثُ رجلٌ كَانَ وإِن« : سپس خداوند متعال فرمود
ا يـ  بـرادر    ي شـود دارا   ي كه به صـورت كاللـه از او ارث بـرده مـ             يا زن يچنانچه مر   

 يستند، همـان طـور كـه در بعـض     يـ  باشد كه از مادر او بوده و از پـدر او ن            يخواهر
نجـا  يعلمـا اجمـاع كـرده انـد كـه منظـور از بـرادران در ا       . ن آمده استيقرائت ها چن  
ت پدر ي ميعني شد، يپس اگر از او به صورت كالله ارث برده م.  استيبرادران مادر

 ي، و دختر و نوه دختري پدر و پدر بزرگ و پسر و نوه پسريعني نداشت، يو فرزند
موسوم است، همانطور   » كالله«ن مساله به    يا. ن تر برود نداشته باشد    ييهرچند كه پا  

سپاس خداونـد   . ر نموده است  ي ا هللا عنه ، آن را تفس       يرض0قيكه حضرت ابوبكر صد   
  .ف اتفاق دارندين تحريرا كه همه علما بر ا

ك ششم تركه تعلق    ي» السدس« ك از برادر و خواهر،      يو به هر    » منْهما واحِدٍ فَلِكُلِّ« 
اْ فَإِن« . ردي گيم مِن أَكْثَرَ كَانُو شتر بودند، يك نفر بيو اگر از » ذَلِك »مفِي شُرَكَاء فَه 

« و .  در آن مشاركت دارند يشتر نخواهد بود و همگ   يك سوم ب  يسهم آنها از    » الثُّلُثِ
مك يد كه دختر و پسرشان برابرند، چون كلمه شري نمايداللت م» الثُّلُثِ فِي شُرَكَاء فَه

  .  و مساوات استي برابريمقتض
» اصول الذكر«وند، و ن تر برييهر اندازه پا» فروع« كند كه يداللت م» الكاللة« و واژه 

 كنند، چون خداوند فرزندان مادر را يهر اندازه باالتر بروند فرزندان مادر را ساقط م
ت ارث  يـ پس اگر به صورت كالله از م      » كالله« وارث قرار نداده است مگر در مساله        

  . برندين است كه فرزندان مادر از او ارث نميبرده نشود، اجماع بر ا
» هيحمار«  كه ي در مسئله ايد كه برادران تني نمايداللت م» الثُّلُثِ فِي ءشُرَكَا فَهم« و 
آن اسـت كـه وارثـان       » هيحمار« و مسئله   .  شوند ي شود از ارث محروم م     يده م ينام
  .ي، و برادران تنيشوهر، مادر، برادران مادر: ن قرار باشنديبد

 است، و برادران ك ششمي برد، و سهم مادر ين صورت شوهر نصف تركه را ميدر ا
 شوند، چون خداونـد    ي از ارث محروم م    ي برند، و برادران تن    يك سوم را م   ي يمادر

 بـا آنهـا در ارث       ي نسبت داده است، و اگر برادران تن       يك سوم را به برادران مادر     ي
 را كـه خداونـد حكـم آن را بـصورت     يزيـ ن صـورت چ يك قرار داده شوند در ا يشر

ز يـ ست و ن  يـ ن درست ن  ي شود، و ا   يم داده م  يگران تعم يان كرده است به د    يجداگانه ب 
  . باشندي عصبه مي صاحب سهم هستند اما برادران تنيبرادران مادر
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ارث »  رجلِ ذكري فألوليالحِقُوا الفَرَائِض بِأهِلَها فَما بقِ« : فرموده است) ص(امبر يو پ
و » . ديـ ن مـرد بده   يك تـر  ي ماند به نزد   يد، و آنچه را كه باق     يرا به صاحبانش بپرداز   

ن مسئله ، يو در ا.  هستند كه خداوند سهم آنها را مقرر نموده استيصاحبانش كسان
 ي از ارث ساقط شده و ارثـ       يپس برادران تن  .  ماند ي نم ي باق يزياز صاحبان سهم چ   

و اما ارث برادران و خـواهران       . ن درست است و بس    ين مسئله هم  يو در ا  .  برند ينم
« : ان شده است  ي ب ين فرموده اله  ي كه از پدر هستند، در ا      يادرانا خواهران و بر   ي يتن
لَةِ يكُم فِ يفتِيستَفتُونَك قُلِ اللَّه    ي لَ  يا خـواهر يـ  يك خواهر تنيپس نصف تركه به »  الكَ

ك خواهر ي رسد، و ي رسد ، و اگر دو تا بودند ،دو سوم به انها ميكه از پدر است، م
رد، و دو سـوم     يـ  گ ي پدر هستند نصف تركـه را مـ         كه از  يا خواهران ي با  خواهر     يتن
رد، و ي گي است كه از پدر هستند نصف تركه را ميا خواهرانيمانده از آن خواهر يباق

ك ششم  ي است كه از پدر هستند، و آن         يا خواهران يمانده از آن خواهر     يدو سوم باق  
مل بردند،  دو سوم را به صورت كايو اگر خواهران تن. است، كه تكمله دو سوم است

 برند، هان طور كـه قـبال در   ي شوند، و ارث نمي كه از پدر هستند ساقط م  يخواهران
و اگر خواهرو برادر بودند؛ مرد دو برابـر زن          . مورد دختران و دختران پسر گذشت     

  .ردي گيسهم م
ن صـاحبارث فـرق   يـ نش با دي كه ديراث قاتل، برده و كسيا حكم م  يآ: اگر گفته شود  

گرش هنوز آزاد نشده است، خ ي از او آزاد است و بخش د     ي كه بخش  ي كند، و كس   يم
ستندف عـول ، رد ،  يـ  كـه از مـادر ن  ي، ارث پدر بزرگ در صورت وجود برادرانـ    ينث
ستند در صـورت  يـ  كـه از مـادر ن  ي عصبه هـا، و ارث خـواهران       ي االرحام و بقه   يذو

  شود؟ يوجود دختران و دختران پسر، از قرآن استنباط م
 است كه فهم آن بر يكيق و بار  يدر قرآن اشارت و نكات دق     ! بله: ميي گو يمدر جواب   

  . دي نماين اشارات بر همه امور مذكور داللت ميشد مشكل است و اي اندي كه نميكس
م يرا خداونـد حكمـت تقـس   يـ  برنـد، ز ي كند ارث نمينش فرق مي كه دياما قاتل و كس  

و . ان كـرده اسـت  يـ  آنهـا ب يويـ دن و ينـ يده ديـ  و فايشاونديـ تركه بر وارثان را خو 
 لَكُـم  أَقْـرَب  أَيهـم  تَـدرونَ  الَ« :  ن حكمت  اشاره نموده و فرموده اسـت        يخداوند به ا  

.  هستنديشتري بي استفاده ي شما دارايشاوندان برايك از خويد كدامي دانينم» نَفْعاً
 پس آنچه كه .ان را به مورث خود رسانده استين زيو مشخص است كه قاتل بزرگتر

 كه از او سـر زده اسـت         ي و قباحت قتل   يموجب ارث بردن قاتل است، در برابر زشت       
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 شود عمال نسبت و ارتباط خود   ي كه مرتكب قتل م    يرا كس ي شود، ز  يده گرفته م  يناد
 است كه مـانع ارث بـردن      ين مانع يپس قتل بزرگتر  .  كند يش قطع م  يرا با مورث خو   

 يشاونديـ خداوند در مورد رابطـه خو     .  گسلد يهم م  را از    يشاونديوند خو ياست و پ  
و در كتـاب خـدا   »  كِتَبِ اللَّـهِ ي بِبعضِ فِيوأُولُوا األرحامِ بعضُهم أَولَ   « : فرموده است 

 مقرر داشته است يو قاعده شرع. ت دارنديگر اولوي ديشاوندان بر برخي از خويبرخ
ش شـتاب ورزد، مجـازاتش      دن وقت ي قبل از فرا رس    يزيدن به چ  ي رس يكه هركس برا  

  ».ن است كه از آن محروم شوديا
 يوند نسبيرا پي برد، زين مورث مخالف باشد، ارث نمينش با دي كه دين كسيو همچن

ن كه مانع ارث است، تضاد دارد، و جـدا بـودن   يكه موجب ارث است با مخالفت در د  
  . گرددي ميوند نسبين موجب از هم گسستن پيد

د، و موجـب ارث  يـ  آي بوده و بر عامل ارث بـردن غالـب مـ     يوپس مانع ارث بردن ق    
  . كنديبردن به خاطروجود مانع عمل نم

ن را نـسبت بـه حقـوق        يم كـه خداونـد حقـوق مـسلم        ييد بگـو  يشتر با يح ب ي توض يبرا
رد، مال او به    ي بم ي كه مسلمان  يپس وقت . ت قرار داده است   يشاوندانِ كافر در الو   يخو
 « ي تــر و سـزاوارتر اســت، و فرمــوده الهــ يولــ رســد كــه نـسبت بــه او ا ي مــيكـس 

 يكينشان  ي است كه د   يدر صورت »  كِتب اللَّهِ  ي بِبعضِ فِ  يوأُولُواالَمرحامِ بعضُهم أَولَ  
 بر  ينيگر متفاوت باشد برادران د    يكديشاوندان با   ين خو ي كه د  يباشد، اما در صورت   

  . مقدم انديبرادران نسب
ش كه خداوند   يانديه ارث ب  يبه آ « : دي گو يم» االفهامجالء  «  در كتاب    يم جوز يابن الق 

 ما نِصف ولَكُم«:  » مرأة«ان كرده اس، نه با كلمه يب» زوجة«ارث بردن زن را با كلمه 
تَرَك كُماجوگر به سبب يكديانگر آن است كه ارث بردن زن و شوهر از ين بيپس ا» أَز

گر است، و مومن و كافر تشابه يكديا  تناسب و تشابه بيهمسر بودن است، كه مقتض
 برند؛ و اسرار كلمات قرآن و يگر ارث نميكدين از يگر ندارند، بنابرايكدي با يو تناسب

  .»شه عقال باالتر استيجمالت آن از عقل و اند
 ينكه از او ارث برده نم     ياما ا .  شود ي برد و نه از او ارث برده م        ياما برده نه ارث م    

 ندارد كه از او به ارث برده شود، بلكه همـه آنچـه  بـا              يا مال ريشود، روشن است، ز   
  . باشديش مياوست از آن آقا و موال
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 يزي تواند مالك چ   ين است كه او نم    ي برد، به خاطر ا    ي ارث نم  ينكه او از كس   يو اما ا  
 باشد و او نسبت     يز از آن آقا و صاحبش م      ي باشد آن چ   يزيرا اگر مالك چ   يباشد، ز 

 «،  » األُنثَيـينِ  حظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ أَوالَدِكُم« ل  ي از قب  يپس دستورات . ستگانه ا يبه مرده ب  
لَكُم َ فا نِصم تَرَك كُماجواحِدٍ فَلِكُلِّ« ،  » أَزـا  ومنْهم  سدو امثـال آن، در حـق       » الـس
 يارث باشد، پس او يزي تواند مالك چي تواند مالك باشد، و برده نمي است كه ميكس

  .ندارد
گرش برده است ، احكام او يده، و بخش دي از وجودش آزاد گردي كه بخشيو اما كس

 اسـت كـه    يراثـ ي كـه دارد مـستحق م      ي ا ي به خـاطر آزاد    يبه دو گونه است؛ از طرف     
 بـه  ي توانـد مالـك باشـد، و از طرفـ       يخداوند مقرر داشته است، چون آزاد بوده و م        

 كه هم آزاد و يپس كس. ت مالك بودن را نداردي كه در او هست قابل    ي ا يخاطر بردگ 
 كـه   ي شود، و بـه  انـدازه ا        ي برد و هم از او ارث برده م        يهم برده است، هم ارث م     

 كه بـرده، هـم مـورد        يرا وقت يز.  كند يگرانرا از ارث محروم م    ي در او هست د    يآزاد
 يسزا م رسد، و هم يرد، و هم به او پاداش مي گيش و هم مورد نكوهش قرار ميستا

  . كندين حالت بر او صدق ميز ايند، در باب ارث بردن نيب
ا زن بودن او غالب و روشن است، يست ؛ با مرد بود، و ي ني از دو حال خالياما خنث

.  روشن استيا زن بودن او واضح بود، مسئله در مورد ويص مرد ينكه تشخيا ايو 
 كه در مورد سهم ارث مردان       يياه ه ين اگر مرد بود، حكم مردان را دارد، و آ         يبنابرا

ه يـ و اگر زن بود، حكم زنان را دارد و آ         .  كند ي صدق م  يان شده است در مورد و     يب
باشد ،  »  شكل يخنث«و چنانچه   .  شود يز م ي وارد شده در مورد زنان شامل او ن        يها

 كرد مانند برادران ي قرار داشت كه در آن حالت ارث مرد و زن فرق نمياگر در حالت
 يا زن بـودنش فـرق مـ      يو اگ رارث او به فرض مرد        . پس مسئله روشن است     مادر  

ن دو حالت را بـه او    يشتر از ا  ي ب يم، سهم يص او نداشت  ي تشخ ي برا يچ راه يكرد، و ه  
ن ي كمتر از ا   يز سهم يگر وارثان ستم شود، و ن     يرا احتمال دارد كه به د     يم، ز ي ده ينم

پـس  . مي كه ما به او ستم كـرده باشـ         م، چون احتمال دارد   ي ده يدو حالت را به او نم     
ش ين راه را در پـ ين و منـصفانه تـر   يانه تر يم، و م  يانه را انتخاب كن   يالزم است راه م   

  » ياعدِلُوا هو أَقرَب لِلتَّقو« : خداوند متعال فرموده است. ميريگ
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نَفساً إلَّـا  كَلِف اللَّه يلَا « : مي منصفانه تر از راه مذكور ندار   ينه راه ين زم يپس ما در ا   
فَاَتَّقُوااللَّـه مـا   « . د مگر به اندازه تـوانش ي نما يچ كس را مكلف نم    يخداوند ه » وسعها

  .ديد ، بترسي تواني كه مياز خداوند به اندازه ا» استَطَعتُم
ا يـ نكـه آ ي، و ايا بـرادران پـدر  يـ  يبا برادران تنـ   » راث پدربزرگ يم« اما در رابطه با     

نـه كتـاب    ين زم يا نه ؟ همانا در ا     ي برند   ي پدربزرگ ارث م   برادران در صورت وجود   
، و  ينكه پدر بزرگ، برادران تن    يد، و ا  ي نما ي اهللا عنه داللت م    يخدا بر قول ابوبكر رض    

 گرداند، همانطور كه پدر آنها ي را از ارث محروم مي، و برادران مادريبرادران پدر 
  . كنديرا محروم م

 قرآن به عنوان پدر يم كه از پدر بزرگ در چند جاييد بگوين مطلب بايح اي توضيبرا
إِذ حـضَرَ   «: ان آمده است، همان طور كـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت              يسخن به م  

ِ    يعقُوب الموت إِقاَل لِبن   ي لَـه ءابائِـك إِبـرَهِم          ي ما تَعبدونَ مِن بعدِ إِ ك وإِلَه دقَالُوا نَعب 
« :  كه به فرزندش گفت      يد ، وقت  يعقوب فرا رس  ياه كه مرگ    آن گ » لَ وإِسحقَ يوإِسمع
م و  ي پـدرانت ابـراه    ي تو و خدا   يخدا« : ، گفتند »د؟ي پرست ي را بعد از من م     يزيچه چ 
 يواتَّبعت مِلَّةَ ءاباءِ« :ه السالم فرموديوسف عليو . »مي پرستيل و اسحاق را مياسماع
  . نمودميرويعقوب پيم و اسحاق و ين پدرانم ابراهييو از آ» عقُوبيم وإِسحقَ ويإِبرَهِ

انگر آن است كه ين بيده است، و ايپس خداوند، پدر بزرگ و پدر بزرگِ پدر را پدر نام
 يز بـه ارث مـ     يـ  برد او ن   يپدر بزرگ به منزله پدر است، و آنچه را كه پدر به ارث م             

 يز از ارث محروم مي گرداند پدر بزرگ ني را كه پدر از ارث  محروم ميبرد، و كسان
  .گرداند

 كـه  يعلما  اجماع كرده اند كه حكم پدربزرگ همانند حكم پدر است، پـس در صـورت          
ل يـ گـران از قب يپدر موجود نباشد، حكـم پـدر بـزرگ در ارث بـردن بـا فرزنـدان و د         

پس . ر احكام ارث مانند حكم پدر است      يبرادران و عموها و فرزندان عموها و در سا        
ستند، ي كه از مادر ن    يحكم پدر بزرگ در محروم قرار دادن برادران       سته است كه    يشا

 است، چرا پدر بزرگ ي كه پسر ِپسر به منزله پسر تنيو زمان. همانند حكم پدر باشد
 كه به اتفاق همه علما پدر بزرگِ پـدر، بـرادر زاده را از         يبه منزله پدر نباشد؟ و وقت     

برادر مرده را از ارث محروم نكند؟ و         گرداند، چرا پدر بزرگ مرده،       يارث محروم م  
چ نص و اشاره و ي دهند، هي كه برادران را همواره با پدر بزرگ وارث قرار ميكسان

  . در دست ندارنديحياس صحيق



٤٠٥ 

 وارثـان   يرا خداوند برا  ي شود، ز  ياز قرآن استنباط م   » عدل«و اما مسائل مربوط به      
 از ي به سبب وجود برخيا برخي؛ ن  كرده است، و آنها دو حالت دارندي را معيسهام

گـر از ارث  ي دي بـه سـبب برخـ    يپس اگـر برخـ    .  شوند يانمي شوند،   يارث محروم م  
جـاد  ي ا ي گـردد و مزاحمتـ     يمحروم شدند، آنكه از ارث محروم شده است سـاقط مـ           

گـر از ارث  ي دي ، برخـ يو اگر به سـبب برخـ    .  را ندارد  يزيچ چ ينكرده و استحقاق ه   
اد بـه   يـ نكه تركه بدون كم و ز     يا ا يست؛  ين حاالت خارج ن   ياز ا  يكيمحروم نشدند، از    

در دو صـورت اول     . شتر اسـت  ينكه سهام از مقدار تركه ب     يا  ا  ياندازه سهام است، و     
شتر يرد، و در صورت آخر كه سهام از تركه ب         يگي سهمش را به طور كامل م      يهركس

 كـه خداونـد   ي از سهم   از وارثان  ينكه ما به بعض   يا ا يست؛  ي ن ياست از دو حالت خال    
م، و  ي كنـ  يگر وارثان را كامل م    يم، و سهم د   ي ده ي آنها مقرر كرده است كمتر م      يبرا
 يكيد سهم   يست و نبا  ي برتر ن  يگريك از د  يچ  يل است، چرا كه ه    يح بدون دل  ين ترج يا

  . افزوده شوديگريكم گردد و بر سهم د
 حد امكان بهره اش را ك دريناست كه به هر    ي گردد، و آن ا    ين م ييپس حالت دوم تع   

به  عنوان مثـال اگـر وام طلبكـاران از مـال بـدهكار               . ميم كن يان آنها تقس  يم، و م  يبده
« پس دانسته شد كه خداوند . وجود ندارد» عول« جزين كار راهي ايشتر باشد، برايب

  .ان كرده استيرا در فرائض و سهام ب» عول
را صاحبان ي شود، زيدانسته م» در«ه يم، قضيه را برعكس كنين قضين ايو چنانچه ع
 بمانـد، و  ي از آن بـاق يزيـ رد، و چي كه سهام آنان تمام تركه را در بر نگ      يسهام وقت 

 يكيك و دور وجود نداشته باشد، برگرداندن آن به يشاوندِ نزديل خوي از قبيمستحق
ــاز خو ــرجي ــح بــدون دليشاوندان ، ت ــه كــسي ــگــر  غي ديل اســت، و دادن آن ب ر از ي

وأُولـو  « : اسـت كـه فرمـود      يدان اشتباه وانحراف ، و مخـالف فرمـوده الهـ          شاونيخو
ـ   ياألَرحامِ بعضُهم أَولَ   گر از  يكـد يشاوندان نـسبت بـه      يـ و خو »  كِتَـبِ اللَّـهِ    ي بِبعضِ فِ

  . گران در كتاب خدا سزاوارترنديد
د به يد آنچه كه اضافه مانده است، به هركدام از صاحبان سهام، بايپس مشخص گرد

 يگر مـ يكـد ي كه زن و شـوهر از  يو چون ارث. كه دارند برگردانده شود   ياندازه سهم 
 يهستند، م» رد«ه  ي كه معتقد به قض    يست، عموم  كسان   ي ن يشاونديبرند به سبب خو   

ه، ين نظر يطبق ا .  شود يند آنچه از سهام اضافه مانده است به آنها برگردانده نم          يگو
 يگريو اما قول د. شاوند باشد يفرض و خورد كه صاحبِ   ي گ ي تعلق م  يبه كس » رد«
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به زن » رد«گر وارثان است، پس  يهمانند حكم د  » رد«ه  يكه حكم زن و شوهر در قض      
ح آشكار و   ياس صح يكتاب و سنت و ق    » عدل«رد همان طور كه     ي گ يو شوهر تعلق م   

  .واهللا أعلم.  باشدين ميداست هميپ
را اگـر   يـ  شـود، ز   يزدانست مـ  ين ن شاوندايخو»  األرحام يذو«راث  يق م ين طر يو از ا  

 نگذاشت، و ي را بر جايا عصبه اي كه صاحب سهم است ، و يمرده بعد از خود كس    
گانگان از آن سود ببرند، يت المال داده شود و بين قرار باشد كه مال به بيمسئله از ا

 كه برحسب فرموده يشاوندانيشاوندانش برگردانده شود، خو   ينكه مال او به خو    يا ا ي
ـ    « : وند مستحق به ارث بردن مال او هستند       خدا  بِـبعضِ   يوأُولو األَرحامِ بعضُهم أَولَ

شاوندان، ترك كردن و كنار گذاشتن ير از خويپس دادن مال مرده به غ»  كِتَبِ اللَّهيفِ
 گردد، و ين مييشاوندان تعي است كه مستحق تر است، پس وارث قرار دادن خويكس

ك از آنهـا در  يـ آنها مقرر گردد، معلوم است كـه سـهم هـر            چنانچه وارث قرار دادن     
ان آنها و مرده هست، يكه مين نشده است، و به سبب ارتباطيكتاب خدا مشخص و مع

رند كـه  ي گي قرار ميگاه كسانيونده در جاين پيشاوند او شده اند، پس به سبب ا     يخو
  .واهللا اعلم.  برندي ارث ميت قرابت دارند و از ويبا م

ماننـد فرزنـد، و بـرادران و فرزندانـشان و           » عصبه هـا  « گريراث د يرابطه با م  اما در   
سـهام را بـه صـاحبان آن    « : فرمـوده اسـت  ) ص(امبر يـ ، پ... عموها و  فرزندانشان     

  . »دي كه سزاواتر است، بدهي ماند آن را به مرديد، پس هر چه باقيبده
ّ جعلنَا مو« : و خداوند متعال فرموده است لِكُلِ ونَيلِواألَقَربانِ ولِد الو ا تَرَكپس »  مِم

برحـسب  » عـصبه «  نمانـد ،   ي بـاق  يزيـ م و چ  يـ  كه سهام را به صاحبان آن داد       يوقت
  .رندي گينسبت و جهت شان آن را م

 پنج جهت است؛ فرزند، پدر، برادر، و فرزندانشان ، يشاونديو خو» عصوبت« جهات 
 يك تـر اسـت مقـدم مـ        يـ ن كس كه جهتش نزد    عموها و فرزندانشان، سپس والء، و آ      

ك تـر اسـت مقـدم    ي نزديك جهت بودند آن كس كه منزلت و   يپس اگر همه در     . شود
  . شوديداشته م

 شود كه برادر است، ين آنها مقدم داشته مي تريك رتبه بودند، قو يپس اگر همه در     
  .واهللا اعلم. ك هستنديو اگر از هر نظر برابر بودند، همه شر

ا دختـرِ  يـ ت دختـر  يـ  كـه م يستند در صـورت  يـ  كه از مـادر ن     ينكه خواهران ي ا اما علت 
داشته باشد، عصبه شمرده شده و آنچـه از سـهم دختـران اضـافه            ) ينوه پسر (پسر



٤٠٧ 

ن آن باشد خواهران ي وجود ندارد كه مبيزيرند، آن است كه در قرآن چي گيباشد، م
 اگـر دختـران سـهام       پـس .  شوند يبه سبب وجود دختران از ارث محروم و ساقط م         

ن سهم به عصبه    يو ا .  شود ي ماند، به خواهران داده م     ي باق يزيخود را گرفتند، و چ    
نهـا  ي كـه از ا    ي كه از خواهران دورترند، ماننـد بـرادرزاده، و  عمـوزاده، و كـسان               يا

  .واهللا اعلم.  شوديدورتر هستند ، عدول نم
  :13- 14 يه يآ

تِلْك وددن اللّهِ حمطِعِ وا يللّه ولَهسرو لْه  خَالِدِينَ األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ يدخِ
  فرمـان   پيامبرش و خدا از  كس هر  خداست  احكام الْعظِيم ؛ اينها   الْفَوز وذَلِك فِيها
 در  همـواره  و آورد در  اسـت   يجـار  نهرها  آن در  كه  يبهشتهاي   به را او ، برد
  .است  يبزرگ  يكامياب  اين و  بود واهدخ آنجا
لْه حدوده ويتَعد ورسولَه اللّه يعصِ ومن  هر مهِينٌ ؛ و عذَاب ولَه فِيها خَالِدا نَارا يدخِ
  آتش در  داخل  را او ، كند تجاوز او  احكام از و نبرد  فرمان  رسولش و خدا از  كه
  .خواركننده    يعذاب  اوست  يبرا و بود خواهد جاآن در  همواره و كند

د از  يـ  است و نبا   يان كرد، حدود اله   يراث ب ي كه خداوند در رابطه با احكام م       يليتفاص
 يت برايانگر آن است كه وصين بيو ا. دي ورزيآن تجاوز كرد، و در انجام آن كوتاه

  .ن كرده استيوارث منسوخ است، چرا كه خداوند سهم آنان را مع
 اسـت و از آن تجـاوز        ين حدود الهـ   يا» تِلك حدود اهللاِ  « يسپس براساس فرموده اله   

ـ   ي وارث ب  يت برا يد ، وص  ينكن .  و تجـاوز اسـت  ي كـه دارد مـشمول تعـد      يشتر از حقّ
  .ستي وارث ني برايتيوص» ةَ  لِوارِثيال وص« : فرموده است) ص(ز يامبر نيپ

امبر و يـ  از خـدا و پ ي فرمـانبردار سپس خداوند متعـال بـه طـور عمـوم از طاعـت و       
ز در بر ي در فرائض و ارث را ني به  حدود الهيبندي از آنها سخن گفت تا پا   ينافرمان

امبرش فرمان يهركس از دستورات خدا و پ» ورسولَه اللّه يطِعِ ومن« : رد، و فرموديگ
د خـدا اسـت، سـپس       يامبر اعتقاد به توح   ين فرمان بردن از خدا و پ      يبرَد ، كه بزرگتر   

د و از   ي كه در درجات و مراتب دارند اجرا نما        يگر را با اختالف و تفاوت     يدستورات د 
ن آن شـرك  يز كنـد كـه  بزرگتـر      يـ  كـرده  انـد، پره      يامبرش از آن نهـ    يآنچه خدا و پ   

 آنهـا  ي كه در گروه بنـد يگر گناهان با اختالف و تفاوت يدن به خدا است، و از د      يورز
لْه« د، يزيوجود دارد، بپره خداوند او را » خَالِدِينَ األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ يدخِ
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شه در ي همير درختان آن روان است، و براي كند كه رودها زا زي وارد مييبه باغ ها
  . مانديآن م

د حتما وارد   يز نما يات او پره  يپس هركس دستورات خداوند را به جا آورد، و از منه          
ن اسـت   يـ و ا » الْعظِـيم  الْفَـوز  وذَلِـك « . ابـد ي ي شود، و از جهنم نجـات مـ        يبهشت م 
د، و از   يـ ابي يله آن از خـشم و عـذاب خداونـد نجـات مـ             ي بزرگ كه به وس    يرستگار

 يست، برخـوردار مـ    يف ن يدار بهشت كه قابل توص    ي او و نعمت پا    يپاداش و خشنود  
  .ديشو
كفـر و  .  كنـد يكس كـه از خـدا و رسـولش نافرمـان       و هر » ورسولَه اللّه يعصِ ومن« 

ن يـ پـس خـوارج در ا  . ت داخـل انـد  ين تر از آن  هستند همه در معص        يي كه پا  يگناهان
 شـوند،   ي كه مرتكب گناه مـ     يكسان: ندي گو ي داشته باشند كه م    يد شبهه ا  ينه نبا يزم

خود و  و طاعت يجه فرمانبرداريرا خداوند وارد شدن به بهشت را نتيكافر هستند، ز
امبرش را وارد شـدن بـه جهـنم    ي خدا و پيجه نافرمانيامبرش قرار داده است، و نت يپ

د، بـدون عـذاب     يـ پس هركس كه به طور كامل از خداوند اطاعت نما         . قرار داده است    
امبرش بـه طـور كامـل فرمـان نبـرد، و            ي شود، و هر كس از خدا و پ        يوارد بهشت م  

 خدا داخل اند ين تر از آن هستند در نافرمانيي كه پاي كند كه شرك و گناهانيچيسرپ
 كه هم مرتكب گناه شده يو كس.  مانديشه در آن مي همي شود، و برايوارد جهنم م

 كه در او هست، پاداش  و يتيو هم اطاعت خدا را كرده باشد، برحسب طاعت و معص
ر شه د يـ  هم يد بـرا  يـ ند كه اهـل توح    ي نما يو نصوص متواتر داللت م    . ابدي يعذاب م 

  . مانع از خلود در جهنم استيكتاپرستيد و يرا توحيجهنم نخواهند بود، ز
  :15- 16 يه يآ

لَـيهِنَّ  فَاستَـشْهِدواْ  نِّسĤئِكُم مِن الْفَاحِشَةَ يأْتِينَ والالَّتِي عـةً  عبأَر  ـنكُمواْ  فَـإِن  مشَـهِد 
  زنـان  از ؛ و سـبِيالً  لَهـنَّ  اللّه يجعلَ أَو موتالْ يتَوفَّاهنَّ حتَّى الْبيوتِ فِي فَأَمسِكُوهنَّ

 آنهـا  ضـد  بـر،   خودتـان  از  تـن  چهـار  از ، شوند  يم فحشا  مرتكب  كه  آنان شما
  مرگـشان  داريـدتا    محبوس  خانه در را  زنان دادند  شهادت اگر  بخواهيد  شهادت

  .نهد  پايشان  پيش  يراه خدا يا رسد فرا
 تَوابـا  كَانَ اللّه إِنَّ عنْهما فَأَعرِضُواْ وأَصلَحا تَابا فَإِن فĤَذُوهما مِنكُم يأْتِيانِها واللَّذَانَ

  توبـه   چـون  و  بيازاريـد  ، اند  شده  عمل  آن  مرتكب  كه را  تن دو  آن رحِيما ؛ و  
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  مهربـان  و پـذير   هتوبـ  خـدا  زيرا برداريد  دست  آزارشان از آيند  صالح  وبه كنند،
 .است

ر يزنا را به فاحشه تعب    .  شوند   ي كه مرتكب زنا م    يو زنان » الْفَاحِشَةَ يأْتِينَ والالَّتِي« 
لَيهِنَّ فَاستَشْهِدواْ« . ار زشت است  ي بس يكرد، چون كار   عـةً  عبأَر  ـنكُمسـپس اگـر    » م
 چرا كه باعث فتنه و شك د،ي كنيريرون رفتن آنها جلوگ   ي دادند، از ب   يچهار نفر گواه  

تا دم  » الْموت   يتَوفَّاهنَّ حتَّى« . ك عقوبت است  يرا نگاه داشتن در خانه      ي شود، ز  يم
 ي آنها راهينكه خداوند برايا اي» سبِيالً لَهنَّ اللّه يجعلَ أَو« د، ي كنيمرگ آنها را زندان

 كه يرا تا وقتيست، زيه منسوخ نيآن يا.  دهدي شدن در خانه ها قرار مير از زندانيغ
و در اول اسالم    .  ماند يك راهكار موقت باق   ي را روشن كرد به صورت       يخداوند راه 

ن بود كـه مـرد و    ي روشن ساخت، و آن ا     ي زنان راه  ينكه خداوند برا  ين بود، تا ا   يچن
ر محصن  ي شوند، سنگسار شده و مرد و زن غ        ي كه مرتكب زنا م    يزن محصن متاهل  

  . شدنديدند، شالق زده مي گرديمرتكب زنا م كه يمجرد
 « شـوند،  ي از شما كه مرتكب زنا م   يمردان و زنان  » مِنكُم يأْتِيانِها واللَّذَانَ« ن  يهمچن

ن عمل زشت باز  ي كه از ا   ي و زدن  ييب جو يآنها را با حرف و سرزنش و ع       » َفĤذُوهما
 يت و آزار  قـرار مـ      يد، مورد اذ  ن هرگاه مردان مرتكب زنا شون     يبنابرا. ديازايدارد، ب 

  . شونديت مي و اذيرند، و زنان زندانيگ
 اسـت كـه     يدن مرگ است، و آزار رساندن تا وقت       ي كردن تا زمان فرا رس     يپس زندان 

  .فرد توبه كند و به اصالح خود بپردازد
مان ي كـه انجـام داده انـد، بازگـشتند و پـش       ياگر از گناه  » فَإِن تَابا « : ن فرمود يبنابرا

و به اصالح رفتـار خـود   » وأَصلَحا« م گرفتند آن گناه را تكرار نكنند،   يشدند، و تصم  
از آزار رساندن به » عنْهما فَأَعرِضُواْ« د، ي نماين داللت ميپرداختند، كه بر توبه راست

  . د يآنها دست بردار
ر است، و توبـه گناهكـار را   يذار توبه پ  يهمانا خداوند بس  » رحِيما تَوابا كَانَ اللّه إِنَّ« 
 و احـسان او  ياز جمله مهربـان . ار فراوان استيرد، و رحمت و احسان او بس    ي پذ يم
رد، و از آنچه از آنها سر ي پذيق توبه داده، و توبه آنان را مين است كه به آنها توفيا

  . گذرديزده است م
 دهند و به يومن گواه اثبات زنا چهار مرد مي شود كه برايه استنباط مين دو آياز ا
ن كار زشـت سـخت   ي شرط است كه عادل باشند، چون خداوند در مورد ايق اول يطر
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 يي دادن زنـان بـه تنهـا   ي كه گـواه ييب بندگانش را بپوشاند، تا جايگرفته است، تا ع 
 شود، يرفته ميز پذي آنها همراه با مردان ني شود، و گواهيرفته نمي اثبات زنا پذيبرا

 يد بـه صـراحت گـواه   ي شود، و بايرفته نميز پذيكمتر از چهار مرد ن  دادن   يو گواه 
ز بـه   يه ن ين آ يند، و ا  ي نما ين مطلب داللت م   يح بر ا  يث صح يدهند، همان طور كه احاد    

لَـيهِنَّ  فَاستَـشْهِدواْ « : را خداوند متعال فرمـوده اسـت      ي كند، ز  يآن اشاره م   عـةً  عبأَر 
نكُمواْ فَإِن« : دي فرمايده ، و مز اكتفا نموين نيو به ا» ميعني. اگر شهادت دادند» شَهِد 

 شـهادت دهنـد كـه آن را بـه طـور             يزيـ ح باشد و به چ    يد شهادت و مشاهده صر    يبا
 از هرگونـه  يد شفاف و خالي دادن آنان بايان مشاهده كرده اند، و گواهيآشكار و ع  

  .ه باشديض و كنايتعر
داوند متعال به منظور ترك زنا آزار رساندن  شود كه خ   يه استنباط م  ين دو آ  يو از ا  
  . كردن را مشروع نموده استيق گفتار و كردار و زندانياز طر

  :17- 18 يه يآ
لَّذِينَ اللّهِ علَى التَّوبةُ إِنَّما  يتُوب فَأُولَـئِك قَرِيبٍ مِن يتُوبونَ ثُم بِجهالَةٍ السوء يعملُونَ لِ
اللّه هِملَي ع كَانَ اللّهلِيماً وكِيماً عكه  است  يكسان  آن از  توبه  كه  نيست  اين ؛ جز ح  
  اينان  توبه خدا  كنند  يم  توبه زود و شوند  يم   زشت  يكار  مرتكب  ينادان  به
  .است  حكيم  و دانا خدا و پذيرد  يم را

لَيستِ ةُ وبلَّذِينَ التَّو  تُبـت  إِنِّـي  قَـالَ  الْموت أَحدهم حضَرَ إِذَا حتَّى اتِالسيئَ يعملُونَ لِ
لَـئِك كُفَّار وهم يموتُونَ الَّذِينَ والَ اآلنَ نَا أُوتَدأَع ما لَهذَابا علِيم   كـه   يكسان  ؛ توبه أَ

  هتوب  اكنون كه گويند،  يم رسد  يم فرا  مرگشان  چون و كنند  يم  زشت  يكارها
  يعـذاب   اينـان   يبـرا   شـد  نخواهـد   پذيرفتـه  ، بميرند كافر  كه  آنان نيز و ،  كرديم

 .ايم  كرده مهيا دردآور

 يق توبـه مـ    يـ نكه به بنده توف   ي ا يكيرد،  ي پذ يخداوند به دو صورت توبه بندگان را م       
 توبه، رفتنيپذ: دي فرمايه خداوند مين آيدر ا. ردي پذينكه توبه او را ميگر  ايدهد، و د

، آن را بـر خـود واجـب         ي بخـشش و بزرگـوار     ي است بر خدا، و خداوند از رو       يحق
 يعني» بِجهلَةِ« . مرتكب گناه شده است   ي نادان ي كه از رو   ي كس يگردانده است، و برا   

نسبت بـه عاقبـت و سـرانجام گنـاه جاهـل اسـت و فرامـوش كـرده كـه گنـاه باعـث                      
نـد، و   ي ب يسـت كـه خداونـد او را مـ         فرموش كـرده ا   .  است   ي و عذاب اله   يناخشنود
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ا آن را به طور     ي كند ، و     يمان را ناقص م   يا ا يمراقب او است، و اطالع ندارد كه گناه         
  . بردين مي از بيكل

ن اعتبـار جاهـل و نـادان اسـت،     يـ  خدا گردد، به ايپس هركس مرتكب گناه و نافرمان  
 شرط است يم بودن كاررا علم داشتن به حرايز. گرچه به حرام بودن گناه دانا باشد

 ثُـم « . رديـ ن كه آن گناه شمرده شـود، و مرتكـب آن مـورد مجـازات قـرار گ          ي ا يبرا
دن ي است كه آنها قبل از مـشاهده و فـرا رسـ     ين معن ياحتماال به ا  » قَرِيبٍ مِن يتُوبونَ

رد كه قبل از مشاهده ي پذي ميرا خداوند توبه بنده را به شرطيز.  كننديمرگ توبه م
رفتـه  يدن مرگ، توبه گناهكـاران پذ ياما بعد از  فرا رس   .  توبه كند  يو عذاب قطع  مرگ  

همان طور كه خداوند در . رفته نخواهد شدين خدا پذي شود، و بازگشتن كفار به دينم
لَّـا الَّـذِ       يحتَّ« : مورد فرعون فرموده است    لَـه إِ  ي إِذَا أَدركَه الغَرَقَ قَالَ ءامنت أَنَّه لَـا إِ

نُوا إِسرَئ   ءنَت بِهِ بچ يمـان دارم كـه هـ      يا: چون غرق شدن او را فرا گرفت، گفت       » لَيام
مـان آورده انـد، وجـود     يل بـه او ا    ي اسرائ ي كه بن  ي جز آن ذات   ييمعبود بر حق و خدا    

  ».ندارد
لَما رأَوا باسنَا قَالُوا ءامنَّا بِاللَّهِ وحده و« : و خداوند متعال فرموده است     كَفَرنَا بِمـا  فَ

ـ يمنُهم لَما رأَوا باسنَا سنَّت اللَّهِ الَّتِينفَعهم إِيك  ينَ ، فَلَم    يكُنَّا بِهِ ، مشرِك     ي قَد خَلَت فِ
گانه و ي يم به خدايمان آورديا« : دند، گفتندي كه عذاب خدا را د  يسپس هنگام » عِبادِهِ
 به آنها يمانشان سودياما ا» .مي داديمك قرار ي خدا شريم به آنچه كه قبال برايكافر

ن سـنت و روش خـدا اسـت كـه در     يا. دندي ما را دي كه عذاب و سخت   ينرساند هنگام 
  .ان بندگان گذشته استيم

لَيستِ« : نجا فرمودي و در ا  ـةُ  وبلَّـذِينَ  التَّو  كـه  يو توبـه كـسان  » الـسيئَاتِ  يعملُـونَ  لِ
 قَالَ الْموت أَحدهم حضَرَ إِذَا  َتَّى«ن ترند، يي از كفر پا كهي شوند گناهانيمرتكب گنا م

تا زمان فرا » أَلِيما عذَابا لَهم أَعتَدنَا أُولَـئِك كُفَّار وهم يموتُونَ الَّذِينَ والَ اآلنَ تُبت إِنِّي
  . دن مرگشانيرس

دن مـرگ،   يدر حالـت فـرا رسـ      را توبه كردن    ي شود، ز  يرفته نم ي پذ ين كسان يتوبه چن 
 سودبخش اسـت  يبلكه توبه ا.  بخشدي نمي است و به توبه كننده سوديتوبه اجبار 
هرچـه  : ن باشـد يچنـ » بِيـ مِـن قَر  « يو احتمال دارد كه معن. ار باشدي اختيكه از رو  

هركس كـه   :  شود ين طور م  يه ا ي آ يپس معن .  كنند يزودتر پس از انجام گناه توبه م      
 خدا بازگردد، و از     ين گناه بالفاصله از آن دست بكشد، و به سو         پس از مرتكب شد   
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 كه به گناهش ادامه يبه خالف كس. ردي پذيمان شود، خداوند توبه اش را م   يگناه پش 
ل به ي ها و گناهان تبدي كه زشتيي ورزد، تا جايش اصرار ميبت هاي دهد، و بر عيم

  .  گردديشه دار او مي ريژگيصفت و و
ن گونه افراد موفق به توبه ي توبه كردن مشكل خواهد بود، و غالبا  اين كسي چنيبرا

 كـه گنـاه   يماننـد كـس  . ازنـد ي ي شوند و به اسباب و عوامل توبه دست نم     يكردن نم 
ن موضـوع او را  يـ نـد، امـا ا  ي بي داندكه خداونـد او را مـ  ين م يقي دهد و به     يانجام م 

  . بنددي خود ميه رو را بي دروازه رحمت الهين كسي كند، چنير نميمتاث
 ين بـر انجـام گنـاه اصـرار مـ     يقي قصد و ي خداوند بنده اش را كه از رو  يگاه! يآر

 بخشد،  ي گذشته اش را م    يت ها ي دهد كه توبه كند، و گناهان و جنا        يق م يورزد، توف 
«  را بـا  يه  اولين آيبنابرا. ك تر است يق توبه به فرد اول نزدي و توف  ياما رحمت اله  

  .ديان برسانيبه پا»  حكِيماً علِيماً هاللّ وكَانَ
ك را ي شناسد، و هرين را مين ودروغيناست كه توبه كننده راستي اياز جمله علم اله

ن است  ي ا ي اله يو از جمله حكمت ها    . دهدي اش پاداش و سزا م     يبر حسب حكمت اله   
 دهـد كـه توبـه كننـد، و     يق مـ يـ  را توفيش عـده ا يكه بر اساس حكمت و رحمت خو     

 دارد و آنها يغ ميگر دري دي را از عده ايقين توف يش چن يبراساس حكمت و عدل خو    
  . گردانديل ميرا خوار و ذل

  :19- 12 يه يآ
 بِبعضِ لِتَذْهبواْ تَعضُلُوهنَّ والَ كَرْها النِّساء تَرِثُواْ أَن لَكُم يحِلُّ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
 كَرِهتُمـوهنَّ  فَـإِن  بِـالْمعرُوفِ  وعاشِرُوهنَّ مبينَةٍ بِفَاحِشَةٍ يأْتِينَ أَن إِالَّ آتَيتُموهنَّ ما

  آورده  ايمـان   كه  يكسان  ي ؛ ا كَثِيرًا خَيرًا فِيهِ اللّه ويجعلَ شَيئًا تَكْرَهواْ أَن فَعسى
 تـا  و  ببريـد   ارث  بـه   ميلـشان    خـالف  بر را  زنان  كه  نيست  حالل را شما ، ايد

 ، مگيريـد   سـخت  آنهـا  بر ستانيد پس  باز ايد  داده آنها  به  كه را  آنچه از  يقسمت
  ينيكـوي   بـه   آنان با و  باشند شده   رسيده  ثبوت  به  يفحشاي  مرتكب  آنكه مگر

  آن از ار شـما   كه چيزها بسا  چه ، نيامد   خوش  زنان از را شما اگر و  كنيد رفتار
  .باشد  نهاده  آن در  يكثير  خير خدا  كه  يحال در آيد  ينم  خوش
 شَـيئًا  مِنْـه  تَأْخُـذُواْ  فَـالَ  قِنطَارا إِحداهنَّ وآتَيتُم زوجٍ مكَانَ زوجٍ استِبدالَ أَردتُّم وإِنْ

تَاناً أَتَأْخُذُونَههإِثْماً ببِيناً ؛ اگر   ورا او و بگيريد ديگر  يزن  يجا  به  ينز خواستيد م 
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 زنيد  يم  تهمت  زنان  به آيا  ستانيد باز او از  يچيز ،نبايد ايد،  داده  مال  يقنطار
  .است  آشكار  يگناه  اين ؟ گيريد  پس باز  را  مهرشان تا

فكَيو تَأْخُذُونَه قَدأَفْضَى و ضُكُمعضٍ إِلَى بعأَخَذْنَ بيثَاقًا مِنكُم وچگونه غَلِيظًا  ؛ و م  
 منـد   بهـره  يديگر  از شما از  يك هر  آنكه  حال و گيريد  يم  پس باز را  مال  آن

  .اند  گرفته استوار  يپيمان شما از  زنان و  است  شده
شاوندش از  يـ  مـرد، خو   ي از آنها م   يكين گونه بودند كه هر گاه       يت ا ياعراب در جاهل  

 به همسر برادرش محق ي كرد او از هركسي و امثال آن، فكر مل برادر و پسرعمويقب
 ازدواج كند، خواه آن زن دوست نداشـت، و اگـر   يگري داد باديتر است ، و اجازه نم   

 بـه دلخـواه     يه ا يـ  را بـا مهر    يد و ي پسند يشاوندش آن زن را م    يا خو يبرادر شوهر   
 يا تحت فشار قرار مد، او ري پسندي را نمي آورد، و اگر ويش در ميخود به عقد خو
 مواقـع از   ياريو در بـس .  كـرد ي آورد كـه او  انتخـاب مـ   ي در مـ   يداد و به عقد كس    
 از يزيا چي از تركه شوهرش يزينكه زن چيد مگر اي ورزي امتناع ميازدواج مجدد و

  . داديه اش را به او ميمهر
اد تـا   ديت مرد، زنش را كه دوست نداشت تحت فشار قـرار مـ           يز در زمان جاهل   يو ن 

اورد، پس خداوند مومنان را از همه ي داده بود به دست بي از آنچه را كه به ويبخش
 باشـد و بـا      ينكـه زن خـودش راضـ      ي ا يكـ ي كـرد، مگـر دو حالـت؛         ين حالت ها نه   يا

» كَرهـاَ  «يهمان طور كه  مفهوم فرمـوده الهـ        . ديشاوند شوهر اولش  ازدواج نما     يخو
ت يـ آشكارشدند، مانند زنـا و سـخن زشـت و اذ          ن است، و اگر زنان مرتكب گناه        يچن

ش تحت فـشار    ي كارها ي تواند زنش را به سزا     ين حالت شوهر م   يكردن شوهر، در ا   
 كه تحت فشار قـرار  ي بدهد، و خودش را از مرد برهاند، به شرط     يزيقرار دهد، تا چ   

 وعاشِـرُوهنَّ « : سپس خداوند متعـال فرمـود     . دادن، منصفانه و با عدالت انجام شود      
 و ين معاشـرت قـول  يـ و ا. دي كنيك زندگيسته و ن  يو با زنان به طور شا     » بِالْمعرُوفِ

سته و خوب، از ي شايپس  بر شوهر الزم است كه به گونه ا. ردي گي را در بر ميفعل
ه يـ و ته . ديـ  بـا همـسرش معاشـرت نما       يكوكـار يت نكردن، و ن   يبا، اذ يل صحبت ز  يقب

  .كو داخل انديشرت نخوراك و پوشاك و امثال آن در معا
گر شوهران با زنانشان در آن زمـان و مكـان           يپس بر شوهر الزم است آنگونه كه د       

 ين با توجه به تفاوت حالت ها فـرق مـ          يو ا . وه رفتار كند  ي كنند به همان ش    يرفتار م 
ـ  فِيـهِ  اللّـه  ويجعـلَ  شَـيئًا  تَكْرَهواْ أَن فَعسى كَرِهتُموهنَّ فَإِن«  . كند يا» كَثِيـرًا  رًاخَي 
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د، يـ  آ ينكه از آنها خوشتان نم    ي رغم ا  يسته است كه همسرانتان را عل     يشا!  شوهران
از آن جملـه فرمـان بـردن از    .  وجـود دارد ير فراوانين كار، خيرا در ا يد، ز ينگاه دار 

ا و آخـرت در آن نهفتـه        يـ  است، كـه سـعادت دن      يرفتن سفارش اله  يدستور خدا و پذ   
 را دوسـت    ي كنـد كـه و     ي زندگ ي را مجبور ساخته است با زن      ن او خود  يهمچن. است

با اسـت، و چـه بـسا كـه          ي به اخالق ز   يين كار مجاهده با نفس و خود آرا       يندارد، و ا  
  .ردي آن را بگي جاين برود، و محبت و دوستينفرت از ب

ا يد آورد كه به پدر و مادرش در دني پديو چه بسا كه خداوند از آن زن فرزند صالح
 است كه نگاه داشتن زن امكان  ينها همه در صورت   يده برساند، و ا   يت نفع و فا   و آخر 

 نبود،  يي جز جدا  يو اگر چاره ا   . داشته باشد، و خطر ستم و  انجام كار نابجا نباشد          
ست، بلكـه  يـ  الزم ني وجود نداشت، نگاه داشـتن و  يچ راه ي نگاه داشتن زن ه    يو برا 

 آن يد و به جـا   ي را طالق ده   يد زن يخواست» زوجٍ مكَانَ زوجٍ استِبدالَ أَردتُّم« هرگاه  
  .ستي نيد، پس بر شما گناهيگر ازدواج كني ديبا زن

 كـه بـا او      يا بـه زنـ    يـ د، و   يـ  ده ي كه او را طالق م     يبه زن » إِحداهنَّ وآتَيتُم« اما اگر   
لَا تَأخُذُوا « د،  ي داد يمال فراوان » قِنَطاراَ« د،  ي كن يازدواج م  ـ   فَ  يزيـ از او چ  » ئاًي مِنه شَ

  .دير نكني داده و در دادن آن تاخيد، بلكه آن را به طور كامل به ويرينگ
سته تـر آن  يـ ست، هرچند كه بهتر و شا   ياد حرام ن  يه ز ي كند كه مهر   يه داللت م  ين آ يا

 خبر داده است يرا خداوند از كاريز. ه ها كم  باشديمهر) ص(امبر ياست با اقتدا به پ
ن كار بر آنها اعتراض نكرده است،       ي دهند، و به خاطر انجام ا      ينان انجام م  كه مسلما 

 را در ينـ ياد فـساد د يـ ه زيـ د، امـا اگـر مهر  ي نما يه بر عدم حرمت آن داللت م      يپس آ 
« : سپس فرمـود .  شده استياد بودن آن نباشد، از آن نه  ي در ز  يبرداشته و مصلحت  

تَاناً أَتَأْخُذُونَههإِثْماً ببِ ود، يـ له را بكـار ببر يست، گرچه انواع حين عمل حالل ن يا» ينام
 وكَيـف « : ديـ  فرما يان كـرده و مـ     يـ خداوند حكمت آن را ب    .  آشكار است    يرا گناه يز

تَأْخُذُونَه قَدأَفْضَى و ضُكُمعضٍ إِلَى بعأَخَذْنَ بيثَاقًا مِنكُم وصورت مساله به » غَلِيظًا م
ل از عقد نكاح بر شوهر حـرام اسـت، و زوجـه جـز در قبـال                  زن قب : وه است   ين ش يا

 يپس وقت. ستي زوج ني به حالل بودنش براي دهد راضي كه شوهر به او ميه ايمهر
ش حرام بود، بر او ين برايزش كرد، آن گونه كه قبل از ايشوهر به طور كامل با او آم

ه را يـ ه طور كامل مهر   د ب يپس چگونه شوهر كه با    . ه را بپردازد  يد كه مهر  ي آ يالزم م 
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ن ظلم و ستم است و خداوند از ين بزرگتريا! رد؟ي گيبپردازد، آن را از زن باز پس م
  .ت كنندي گرفته است كه حقوق همسرانشان را رعايمان محكميشوهران پ

  :22 يه يآ
 وسـاء  ومقْتًـا  فَاحِـشَةً  انَكَ إِنَّه سلَف قَد ما إِالَّ النِّساء منَ آباؤُكُم نَكَح ما تَنكِحواْ والَ

 مگر، ، مكنيد  يزناشوي اند  آورده در  خويش عقد  به  پدرانتان كه  يزنان سبِيالً ؛ با
  است  خدا  خشم مورد و زنا ، كار  اين زيرا  باشيد  كرده  چنان  اين از  پيش  آنكه

 .ناپسند  است  يا  شيوه و

 إِنَّـه « . ديـ زرگانتان ازدواج كرده اند، ازدواج نكن     ا پدرب ي كه با پدرانتان     ي با زنان  يعني
و باعث خـشم خـدا و نفـرت     » ومقْتًا«  است، يار زشتين عمل كار بس   يا» فَاحِشَةً كَانَ

در .  گرددين كار پسر از پدر و پدر از پسر متنفر ميمردم از شما شده ، و به سبب ا
وه و ين عمل شـ يو ا» سبِيالً اءوس« .  كنديكي كه امر شده است پسر با پدر ن يصورت

ت است، و اسالم آمد تا مردم ي جاهلي است، چون از عادت هايار بديراه زشت و بس
  .ت پاك گردانديرا از رسوم جاهل

  :23- 24 يه يآ
ترِّمح كُملَي ع اتُكُمهأُم نَاتُكُمبو  اتُكُمأَخَـوو  ـاتُكُممعو  خَـاالَتُكُمو  نَـاتبخِاألَ و  نَـاتبو 
 وربائِبكُم نِسĤئِكُم وأُمهات الرَّضَاعةِ منَ وأَخَواتُكُم أَرضَعنَكُم الالَّتِي وأُمهاتُكُم األُخْتِ
لْتُم الالَّتِي نِّسĤئِكُم من حجورِكُم فِي الالَّتِي لْـتُم  تَكُونُـواْ  لَّم فَإِن بِهِنَّ دخَ  فَـالَ  بِهِـنَّ  دخَ
نَاحج كُملَي الَئِلُ عحو نَائِكُممِنْ الَّذِينَ أَب الَبِكُمأَن أَصواْ وعمنَ تَجينِ با إَالَّ األُخْتَيم  قَـد 
لَفإِنَّ س ا كَانَ اللّها  ؛ مادرانتـان     غَفُورحِيمعمـه  و  خواهرانتـان  و  دخترانتـان  و  ر  
  كـه   يزنـان  و  خواهرانتـان   دختران و  برادران  دختران و،  هايتان  خاله و  هايتان
  شـده   حـرام  شما بر  زنانتان  مادران و  شيريتان خواهران و اند  داده شير را شما
  شده همبستر  زنان  آن با  گاه هر ، هستند شما دركنار  كه  زنانتان   دختران و  اند
  ايد  نشده  مرتكب  يگناه ، ايد  نشده همبستر اگر  يول اند  شده  حرام  شما بر ايد
  دو نبايـد  و  انـد   شده  حرام شما بر هستند شما  پشت از  كه يپسران  زنان  نيز و

  باشيد   كرده  چنين  اين از  پيش  آنكه مگر ، گيريد  يزن  به  زمان يك در را خواهر
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا  آينه هر

نَاتصحالْماء مِنَ وا الَّإِ النِّسم لَكَتم انُكُممأَي اللّهِ كِتَاب كُملَيأُحِلَّ عا لَكُم واء مرو ذَلِكُم 
 أُجورهنَّ فĤَتُوهنَّ مِنْهنَّ بِهِ استَمتَعتُم فَما مسافِحِينَ غَيرَ محصِنِينَ بِأَموالِكُم تَبتَغُواْ أَن
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لَيكُم جنَاح والَ فَرِيضَةً افِ عتُم يمدِ مِن بِهِ تَرَاضَيعإِنَّ الْفَرِيضَةِ ب ا كَانَ اللّهلِيما ؛  عكِيمح
 شـما،   تـصرف   بـه   كـه  آنهـا  مگر ، اند  شده  حرام شما بر دار شوهر  زنان نيز و

  طلب در گاه  هر ديگر  زنان ، اينها جز و  كنيد  يپيرو خدا  كتاب از  باشند  درآمده
 بـر  ، زنا  به  نه  آوريد در  نكاح  به را آنها و بپردازيد  يمهر  ويشخ  مال از  آنان
  كـه   اسـت   واجـب   گيريـد   يمـ   تمتـع  آنها از  كه را  يزنان و  اند  شده  حالل شما

 بدهيد رضا  بدان دو  هر  چه هر  قبول در ،  معين مهر از  پس و  بدهيد را  مهرشان
  .است  كيمح و دانا خدا  آينه هر   نيست  يگناه

 است كـه بـه واسـطه نـسب،     يان حرمت ازدواج با زنانيفه مشتمل بر بيات شر ين آ يا
ات ين آين ايهمچن. ، و جمع كردن حرام اندييوند زناشوي از راه پيشاونديرضاع، خو
 كـه بـه   يامـا زنـان  .  است كه نكاح آن حـالل اسـت    يان آن دسته از زنان    يمشتمل بر ب  

: ان كـرده اسـت    يـ  هستند كه خداوند آنها را ب      يي تا واسطه نسب حرام اند، همان هفت     
فا كرده ي نقش واسطه را ايا آمدن آدمي شود كه در به دن   ي م يمادر، كه شامل هر زن    

 است كـه از تـو   يدختر، و آن كس.... ل مادر بزرگ، و مادر مادر بزرگ ويباشد از قب  
 تنهـا از مـادر    ايـ  كه تنها از پدر اسـت،     يا خواهر ي و   يمتولد شده است، خواهران تن    

ا پدر بزرگ است هر اندازه كه باال رود، و خاله و آن ياست، و عمه  و آن خواهر پدر 
ا يـ ا خواهر مادر بزرگ است هر اندازه كـه بـاال رود، خـواه ارث ببـرد     يخواهر مادر   

  .نبرد، و برادر زاده ها و خواهر زاده ها و فرزندانشان
 يان مـ  يـ فه ب يه شر يند، همان طور كه نص آ     نها به اجماع علما به سبب نسب حرام ا        يا

» ذَلِكُم وراء ما لَكُم وأُحِلَّ« :  شوديده ميه فهمين آيگر زنان از ايو حالل بودن د. كند
 و يـي  شما حالل اند ، ماننـد دختـر عمـه و دختـر عمـو و دختردا     ينها براير از ايو غ 

  .دخترخاله
ان آنها مادر و    يم اند، خداوند از م     و رضاع حرا   يرخوارگي كه به سبب ش    يو اما زنان  

ست، اما حرام قـرار داده   ير متعلق به مادر ن    ينكه ش يان كرده است، و با ا     يخواهر را ب  
پـس  . د آمدن آن شده است    ي باشد كه سبب پد    ير متعلق به پدر م    يرا ش يشده است، ز  

 ي گـردد بـرا    ين اصل متفرع م   ي پدر بودن و مادر بودن ثابت شد، آنچه كه بر ا           يوقت
  . شود، مانند برادران و خواهران، و پدران و مادران و فرزندانشانيز ثابت ميآنان ن

به سبب رضـاع حـرام   » حرُم مِنَ النَّسبيحرُم مِنَ الرَّضَاعِ ما   ي« : فرمود) ص(امبر  يپ
 ير مي كه شيپس حرمت از طرف زن.  شودي گردد آنچه كه به سبب نَسب حرام ميم
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ر از آن ي كه شـ ي دهد، و از طرف كسير مي كه شير زنيش كه   يدهد، و از طرف كس    
.  گردنديشاوندان حرام م ي گردد، همان طور كه به سبب نسب، خو        ياوست، منتشر م  

 كنـد،اما بـه     يت مـ  يرخوار حرمت فقط بـه فرزنـدان او سـرا         يو در رابطه با كودك ش     
دو رخوردن در دو سـال باشـد، و بعـد از          ير داده شـود، و شـ      ي كه پنج بار ش    يشرط
  .ان كرده استين مطلب را بيث اي اعتبار ندارد ،همان طور كه سنت و حديسالگ

 باشند؛  ي از راه ازدواج حرام هستند، چهار تا م        يشاوندي كه به سبب خو    يو اما زنان  
و مـادران  . ا محـروم شـوند  يزنان پدران هر اندازه كه باالتر روند ، خواه ارث ببرند           

و .  گردنـد  يه گروه به محض عقد ازدواج حرام م       ن س يا. همسر و مادران مادرانشان   
 كه شـوهر بـا مـادرش    ي تا وقتيكين يگر باشد، اي ديچهارم، دختر زن كه از شوهر   

: همان طور كـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت           .  شود يزش نكرده است، حرام نم    يآم
»كُمائِببرورِكُم فِي الالَّتِي وجن حم ئِكُمĤلْ الالَّتِي نِّس و جمهور علمـا گفتـه      » بِهِنَّ تُمدخَ

افته يت شما پرورش ي هستند كه تحت كفالت و رعايدختران»  حجورِكُمي فِيالَّتِ« : اند
.  كنندي مي غالبا با مادرانشان زندگين دخترانيرا چنيت است زيد اغلبيد، قين قيا. اند

ن ياما ا. اشدافته بي اگر تحت كفالت شوهر پرورش نيو گرنه دختر زن حرام است حت
نكه ي ا يكي رساند،   يده را م  يافته اند دو فا   ي كه تحت كفالت شما پرورش       يد دختران يق

 كـه تحـت كفالـت شـوهر         يخداوند مردم را به حكمت حرام بـودن ازدواج بـا دختـر            
پـس  . نكه آن دختر مانند دختر خود انسان اسـت    يافته است، آگاه نموده و ا     يپرورش  

ز است چـرا كـه او       ينكه خلوت كردن با دختر زن جا      يم ا دو. ستيز ن يازدواج با او جا   
  . استيمانند دختر آدم

 تـوان آنهـا را بـا هـم جمـع كـرد ازدواج بـا دو خـواهر اسـت، و          ي كه نم يو اما زنان  
 كه با يپس دو زن. ا خاله اش را حرام كرده است    يجمع كردن زن با عمه      ) ص(امبريپ

 زن و بـر     يگريمرد فرض شود و د     يكيشاوند و محرم هستند، چنانچه      يگر خو يهمد
ونـد  ين كـار سـبب قطـع پ   يـ گر حرام باشند، جمع كردن آنها حرام اسـت، چـون ا        يكدي

  . گرددي ميشاونديخو
 يزنـان » النِّـساء  مِـنَ  والْمحـصنَات «  كه ازدواج با آنها حرام اسـت،         يو از جمله زنان   

 شوهر خود هستند حرام  كه در عقديهستند كه شوهر دارند، و ازدواج با آنها تا وقت
 شوند كه شوهرانشان آنها را طالق دهند و عده شـان تمـام    ي حالل م  ياست، و زمان  

 ي زن كـافر   يد، پس وقتـ   ير كرده ا  ي كه اس  يزانيمگر كن » أَيمانُكُم ملَكَت ما إِالَّ« . شود
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 گذشـت و   ينكـه مـدت   ين حـالل اسـت، بعـد از ا        ي مسلم ير شد و شوهر داشت برا     ياس
ه داده شد، يا هدي فروخته شد يز شوهردارياما اگر كن. ستي كه  حامله نمشخص شد

امبر ي صاحب اول است، و چون پي شود، چون صاحب دوم به جاي فسخ نمينكاح و
  .ار داديره اختيبه بر) ص(
 »اللّهِ كِتَاب كُملَي د، كه يش قرار دهي خوييد و آن را راهنمايبند باشيبه كتاب خدا پا» ع

ان شـده  يـ  است، و حالل و حرام در آن به صورت مـشروح ب        ييفا و روشنا  در آن ش  
لِكُم وراء ما لَكُم وأُحِلَّ« . است  شما يه ذكر نشده است براين آيو هر آنچه كه در ا» ذَ

 ندارد  يحالل و پاك است، پس حرام محصور و مشخص است، و حالل حد و حصر              
 اسـت كـه   ين لطـف و رحمـت الهـ   ي  ندارد و ا يو مشخص است و حالل حد و حصر       
» بِأَموالِكُم تَبتَغُواْ أَن« .  گرداند ي آنها آسان م   ينسبت به بندگان دارد و  امور را برا        

د و خداوند ازدواج  بـا  يده ايد و پسنديده ا يد كه آنها را د    يي را بجو  يتان زنان يبا مالها 
د واز يپاكدامن باشـ » نَيمّحصِن« .  كه شمايتان حالل نموده است، در حاليآنها را برا 

نكـه  ي ا يعنـ ي» سفح» «نَيرَ مسنَفِح يغَ« . ديد و زنان خود را پاكدامن دار      ي كن يزنا دور 
 زنش را پاكـدامن     ين كس يد، و چن  يمرد شهوت خود را در حالل و حرام خاموش نما         

زه اسـتفاده از  يـ چون او شهوت خود را در راه حرام قـرار داده و انگ  .  دارد ينگاه نم 
 ي نمي دامن زنش باقيز پاك نگهدارنده يف گشته است، پس او نيل در او ضعزن حال

  .ماند
را خداونـد  يد ازدواج كند، زي جز با زن ناپاك نبا    ين كس يد كه چن  ي نما ين داللت م  يو ا 

لَّا زانِي لَا يالزَّانِ« « : متعال فرموده است َّانِينكِح إِ ا زانِ نكِحها إِلَّيةُ لَا يةَ أَو مشرِكَةَ والزَ
 شرِكا با زن مـشرك، و بـا زن         ي كند مگر با زن زناكر       يمرد زناكار ازدواج نم   » أُو م
  .ا مشرك استي كه زناكار يد ازدواج كند مگر مرديزناكار نبا

 فَـĤتُوهنَّ « د،  يـ ش در آورده ا   ي را كه بـه عقـد خـو        يو زنان » مِنْهنَّ بِهِ استَمتَعتُم فَما« 
 شوهر با   ين وقت يبنابرا. دي شان را در مقابل استفاده از آنها بپرداز        هيمهر» أُجورهنَّ
ه آن هـا را    يد مهر يو با » ضَةَيفَرِ« .  گردد يه اش بر او الزم م     يزش كرد مهر  يزنش آم 

ست ك ي نيه ايده است، و بخشش و هديرا خداوند آن را بر شما فرض گردانيد زيبده
» ضَهيفَرِ « ينكه معن يا ا يو  . آن را ندهد  اگر شوهر بخواهد آن را بدهد و اگر بخواهد          

. ديـ د، پس بـر شـما واجـب اسـت آن را بپرداز            ين كرده ا  يين است كه شما آن را تع      يا
لَـيكُم  جنَـاح   َالَ «. ديـ  از آن را كـم نكن      يزين چ يبنابرا ـا  عتُم  فِيمـدِ  مِـن  بِـهِ  تَرَاضَـيعب 
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شتر يه را بيد، و شوهر مهري توافق كردگريكديه با ين مهرييو اگر بعد از تع» الْفَرِيضَةِ
 از  يارين گفته بس  ي ندارد، و ا   يت خاطر كم كرد، اشكال    يه را با رضا   يا زن مهر  يكرد،  
است » متعه«ه در مورد    ين آ يا« :  از آنها گفته اند    ياريو بس . ن اهل سنت است   يمفسر

  .ديآن را حرام گردان) ص(امبر ي اسالم حالل بود، سپس پيكه در ابتدا
 را  ي شـود كـه زمـان خاصـ        ي دهد دستور داده م    ي كه در نكاح متعه انجا م      يفردبه  
ز مشخص گرداند، سپس هرگـاه زمـان   ين كند و نرخ و مزد آن را نين كار مع ي ا يبرا

ن شـده بـود، بـا       يـي ر از آنچه كه قبال تع     ي غ ي ندارد كه مبلغ   يراديد ا يآن به اتمام رس   
لِيما كَانَ اللّه إِنَّ« . »ن پرداخت شود يت طرف يرضا ا عكِيمگسترده ، يهمانا علم اله» ح 

 دانـش و حكمـت      ين و احكـام را از رو      يـي ن آ يـ پس خداوند ا  . و حكمت او كامل است    
گر يكـد يله آن از ي كه حرام و حالل را بوسـ      يتان مشروع نموده، و حدود    يش برا يخو

  .ن كرده استيي شما تعيد براي نمايجدا م
  :25 يه يآ

 من أَيمانُكُم ملَكَت ما فَمِن الْمؤْمِنَاتِ الْمحصنَاتِ ينكِح أَن طَوالً مِنكُم طِعيستَ لَّم ومن
اتِكُمؤْمِنَاتِ فَتَيالْم اللّهو لَمأَع انِكُمضُكُم بِإِيمعن بـضٍ  معنَّ  بوهلِهِـنَّ  بِـإِذْنِ  فَـانكِح أَه 
 فَـإِذَا  أَخْـدانٍ  متَّخِـذَاتِ  والَ مـسافِحاتٍ  غَيـرَ  محـصنَاتٍ  وفِبِالْمعرُ أُجورهنَّ وآتُوهنَّ
لَيهِنَّ بِفَاحِشَةٍ أَتَينَ فَإِنْ أُحصِنَّ فَع فا نِصلَى منَاتِ عصحـذَابِ  مِنَ الْمالْع  ـنْ  ذَلِـكلِم 
خَشِي نَتالْع أَن مِنْكُمبِرُواْ ورٌ تَصخَي لَّكُم اللّهو غَفُور حِيميتوانگر  كه را  كس ؛ هر ر  
  كـه   يا  مؤمنـه   كنيـزان  آورداز در، خـود   نكـاح   به را  مؤمنه  زنان آزاد تا نباشد
 از  همـه    اسـت  تـر   آگـاه  شـما   ايمان   به خدا و  گيرد  يزن  به هستيد آنها  مالك
  به را  مهرشان و دكني  نكاح صاحبانشان   اذن  به را  بندگان  پس  يكديگريد  جنس
  بـه   كه آنها از  نه و زناكار  نه باشند  پاكدامن   كه بايد و  بدهيد  يا  شايسته نحو

 شـوند  فحـشا   مرتكـب   گـاه  هـر  كردنـد،  شوهر  چون  و  گيرند  يم  دوست  پنهان
 شما از  است  يكسان  يبرا  اين و   است  زنان  آزاد  شكنجه  نصف  آنان  شكنجه

 و  است بهتر  برايتان كنيد صبر اگر ،  همه  اين با  افتند  رنج  به  كه ارندد  بيم  كه
 .است   مهربان و  آمرزنده خدا

 دادن  ييو هـركس توانـا    » طَـوالً  مِنكُم يستَطِع لَّم ومن« : سپس خداوند متعال فرمود   
شقت ا مـ  يـ ن ترس وجود داشت كه بـه زنـا          يه زنان آزاده مومن را نداشت ، و ا        يمهر

ن يـ زان مـومن ازدواج كنـد، و ا       يـ ز اسـت كـه بـا كن       ي او جا  يفراوان مبتال شود، و برا    
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 شناسد، و ي ميرواقعيبرحسب ظاهر است، وگرنه خداوند مومن صادق را از مومن غ
قـت و  ي شوند، و احكام آخـرت براسـاس حق  يده ميا براساس ظاهر آن سنج  يامور دن 

لِهِنَّ بِإِذْنِ« د،  يزان ازدواج كن  ي كن پس با » فَانكِحوهنَّ« .  آن يت باطن يماه با اجـازه   » أَه
 يكيه آنها را به نيو مهر» بِالْمعرُوفِ أُجورهنَّ وآتُوهنَّ« ا چند تا ي يكيصاحبشان با 

ه زن آزاده واجـب اسـت ،        يپس همان طور كه دادن مهر     . ز باشند يد، گرچه كن  يبپرداز
« نكـه  يست مگـر ا يـ ز نيزان جايازدواج با كناما . ز واجب است يز ن يه كن يپرداختن مهر 

و آشكارا مرتكب زنـا     » مسافِحاتٍ  َغيرَ «پاكدامن و به دور از زنا باشند،        » محصنَاتٍ
  .نندي برنگزي نامشروع در پنهانيو دوستان» أَخْدانٍ متَّخِذَاتِ والَ« نشوند، 

با چهار شرط كه خداوند ست مگر يز ني مرد مسلمان آزاد جايز برايپس ازدواج با كن
  : ان كرده استيآنها را ب

زان يـ  كـه بـا كن     ي فـرد  - 3.  در ظاهر و باطن پاكدامن باشـند       - 2. مان دار باشند  ي ا - 1
ترس مبتال شـدن بـه      - 4.  ازدواج با زن آزاده را نداشته باشد       يي كند توانا  يازدواج م 

  .ا مشقت را داشته باشديزنا 
امـا  . ز ازدواج كنـد   يـ ز است بـا كن    ي او جا  يراط موجود باشد ب   ين شرا ي كه ا  يپس وقت 

را بــا ازدواج آنــان، يــزان بهتــر اســت زيــ از ازدواج بــا كنيصــبر كــردن و خــوددار
 يب تلقـ ي و ع يرند، و ازدواج با آنها خوار     ي گ ي قرار م  يفرزندانشان در معرض بردگ   

  . شوديم
 چنانچه  از ارتكاب حرام ممكن باشد، وي است كه صبر كردن و خوددارين زمانيو ا
  . نباشد، ازدواج با آنها واجب استي كردن از حرام جز ازدواج با آنها راهي دوريبرا

و چنانچـه  »  رحِـيم  غَفُـور  واللّـه  لَّكُـم  خَيـرٌ  تَـصبِرُواْ  وأَن« : ن خداوند فرموديبنابرا
 افَـإِذَ « . تان بهتر است، و خداوند آمرزنـده و مهربـان اسـت           يد برا يشه كن ي پ يبردبار
 فَعلَيهِنَّ بِفَاحِشَةٍ أَتَينَ فَإِنْ« ا مسلمان شدند، يزان ازدواج كردند ي كه كنيوقت» أُحصِنَّ
فا نِصلَى منَاتِ عصحذَابِ مِنَ الْمي آنان نصف سزاياگر مرتكب زنا شدند، سزا» الْع 

آن  است كه نصف كردن آن ممكن باشـد و           يين مربوط به سزا   يزنان آزاد است، و ا    
 يز مرتكب زنا شود به او پنجاه ضـربه شـالق زده مـ             ي شالق است، كه اگر كن     يسزا

  . توان نصف كرديرا سنگسار كردن را نمي گردد، زيشود، و سنگسار نم
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زان ازدواج نكرده بودند، و مرتكب زنا شدند، حد زنـا بـر             يپس بنا به قول اول اگر كن      
و بنا بر  قول . نديشوند تا از زنا باز آ ير ميه و تعزي شود بلك آنها تنبيآنها اجرا نم

  . شوندير ميز تعزي كه مرتكب زنا شوند نيرمسلمان وقتيزان غيدوم كن
ن يـ را ا يـ ان برساند، ز  يبه پا » ميغَفُور رح «ن دو اسم بزرگوار     يه را با ا   ين آ يخداوند ا 
ن  پروردگار نسبت به بنـدگا     ييكوي و ن  ي و بزرگوار  يق مهربان ي از مصاد  يكياحكام،  

 قـرار داده    يت فراخـ  يـ است، و خداوند آنها را در تنگنا قرار نداد، بلكه آنها را در نها             
ن مطلـب اسـت كـه    يان مغفرت و آمرزش پس از ذكر حد، اشاره به ا         يد ب ياست، و شا  

 آمـرزد،   يله حدود گناهـان بنـدگانش را مـ        يحدود،  كفاره گناهانند، و خداوند به وس       
ز يـ حكم برده مذكر در حد مـذكور، حكـم كن         . ستن آمده ا  يث چن يهمانطور كه در حد   

  . ندارنديز و برده فرقياست، چون كن
  : 26- 28 يه يآ

رِيدي نَ اللّهيبلِي لَكُم كُمدِيهينَنَ ومِن الَّذِينَ س لِكُم قَب تُوبيو كُملَي ع اللّهو لِيم؛   ع كِيمح
  راه   پيشينيانتان  يسنتها  به و كند ارآشك را چيز  همه شما  يبرا خواهد  يم خدا

  .است  حكيم و دانا خدا  كه ، بپذيرد را شما  توبه و بنمايد
اللّهو رِيدأَن ي تُوبي كُملَي ع رِيديونَ الَّذِينَ وتَّبِعاتِ يوالً تَمِيلُواْ أَن الشَّهيا ؛ خدا مظِيمع 

 ي،مـ   رونـد   يمـ   شـهوات   يپـ  از  كـه   آنان  يول  بپذيرد را شما  توبه خواهد  يم
 .افتيد  يعظيم  يكجرو  به شما  كه خواهند

رِيدي أَن اللّه خَفِّفي نكُمخُلِقَ عانُ وسـبك  را شما بار خواهد  يم ضَعِيفًا ؛ خدا   اإلِنس  
  .است  شده  آفريده  ناتوان  يآدم زيرا ، كند

نش خبر ي ديت بندگان مومن، و آسانيتربخداوند متعال از احسان و بخشش بزرگ و 
ان و ي خواهد همه آنچه را كه به بيخداوند م» لَكُم لِيبينَ اللّه يرِيد« : دي فرمايداده وم

. ديتان روشن نمايل حالل و حرام و حق و باطل، برايد از قبياز داريروشن شدن آن ن
 »كُمدِيهينَنَ ومِن الَّذِينَ س لِكُم كه  ي كسان ي خواهد شما را به راهها     ي و خداوند م   »قَب 
امبران و  يـ  خواهـد شـما را بـه راه پ         ي مـ  يعنـ ي.  كنـد  ييش از شما بوده اند راهنما     يپ
د، همـان   يـ ت نما ي درسـت و عـادات آنهـا هـدا         يده و كارها  يره پسند يروانشان و س  يپ

عـام كـرده    كه خداوند بر آنها ان  يد، همان كسان  يت نما ي كه خداوند بر آنها هدا     يكسان
ان و روشن كـرد،  يتان بين خداوند آنچه را كه خواست اجرا نمود و برا     يبنابرا.  است
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ان كرد، و خداوند شما را به علم يش از شما بودند بي كه پي كسانيهمان طور كه برا
  . رهنمود كرديو عمل بزرگ

 »لَ يو ع ن مـشروع   تاي ورزد، و در آنچه كه برا      ي م يو نسبت به شما مهربان    » كُميتُوب
د، و ييـ ت نماي را رعايد حدود الهيد، تا بتواني نماينموده است با شما به نرم رفتار م  

 كـه خداونـد     يپس به سبب سهولت   . ديتان حالل نموده است بسنده كن     يبه آنچه كه برا   
 خدا، و از يرين است توبه پذيا.  شودينسبت به شما روا داشته است گناهانتان كم م

 رحمت ين است كه هرگاه بندگان مرتكب گناه شوند، درها       ي ا يه ال يريجمله  توبه پذ   
 ي در بارگاه اله   ي خدا و فروتن   يزه بازگشت به سو   يد، و انگ  ي گشا ي آنها م  يرا به رو  

پـس خداونـد را   . ردي پـذ ي آورد، سپس توبه آنها را ميد ميشان پد يرا در مقابل دلها   
  .ميي گويش ميسپاس و ستا

لِ «  ع اللَّهكِ يوح يمن يـ  ا ياز جمله علـوم الهـ     . و خداوند دانا، و حكمت او كامل است       » م
و .  استيو از جمله آن حدود اله. دي دانستي آموخت كه نمييزهاياست كه به شما چ
د، يـ  را كه حكمت و رحمتش اقتضا نماين است كه او توبه كسي اياز جمله حكمت اله  

 حكمت و عـدل  ي به مقتضااقت نداشته باشد،ي و ليستگي را كه شايرد، و كس  ي پذ يم
  . گردانديش خوار ميخو
 »اللّهو رِيدأَن ي تُوبي كُملَي كه از يرد، توبه اي خواهد توبه شما را بپذيو خداوند م» ع 

 الَّذِينَ ويرِيد« . ك كنديد و شما را به خدا نزدي تان را جمع كني و پراكندگيدگيهم پاش
 هـستند و شـهوات را بـر         ي نفـسان  ي كه به دنبال هواهـا     يانو كس » الشَّهواتِ يتَّبِعونَ
ل ي پرستند، از قبي خود را مي دارند، و آرزوهايشان مقدم مي معبود و خدايخشنود

 خود را بر طاعت پروردگارشان مقدم       ي نفسان ي كه خواهش ها   يكافران و گناهكاران  
شما را از راه راست به راه       » اعظِيم ميالً تَمِيلُواْ أَن«  خواهند   ينها م يپس ا .  دارند يم

 يمـ . نـد   ي كه خداوند بر آنها خـشم گرفتـه اسـت منحـرف نما             يگمراهان و راه كسان   
طان درآورند، و ي گردان كنند و به اطاعت شيخواهند شما را از اطاعت پروردگار رو

 كامل كه   ياز سعادت كامل كه در فرمان بردن از دستورات خدا نهفته است به بدبخت             
د خداونـد شـما را بـه        ي كه دانـست   يپس وقت . طان است رهنمون كنند   ي از ش  يرويدر پ 

د كه ي و سعادتتان در آن است، و دانستي دهد كه صالح و رستگار   ي دستور م  يزيچ
 ي شما در آن است، برا     يان و بدبخت  ي دهند كه ز   ي دستور م  يزيروان شهوت به چ   يپ

  .دينين راه را برگزين دعوتگر و بهتريخود بهتر
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 كه شما را به انجام آن ييزهايخداوند  با آسان نمودن چ» عنكُم يخَفِّف أَن اللّه يديرِ« 
و .  خواهـد كـار را بـر شـما آسـان كنـد      ي كرده است، مـ يا از آن نه يدستور داده و    

از يـ  كنـد، آنچـه را كـه ن        يني حالت ها بر شما سنگ     ي از احكام در بعض    يچنانچه برخ 
ز قرار داده است، مانند خوردن يتان جايد برايستفاده كند در حالت دشوار از آن ايدار

ز ي قرار گرفـت جـا     يط اضطرار ي كه در شرا   ي كس يمردار و خون و امثال آن كه برا       
ن از  يو ا . ز است ي كه گذشت جا   يطيز كه با شرا   يو مانند ازدواج مرد آزاد با كن      . است
ف و ي ضـع  ير خداوند، و بـدان خـاطر اسـت كـه و           ي رحمت كامل و احسان فراگ     يرو

جـسم  .  داند، و واقف است كه انسان از همه جهات ناتوان است           ي انسان را م   يناتوان
پـس  . من و صبرش كم   يف است ، و ا    يم او ضع  يف است ، و اراده و تصم      يانسان ضع 

 انجـام آن را نـدارد، و        يي توانـا  ي را كـه آدمـ     ييزهاين خاطر خداوند خواست چ    يبه ا 
  . او آسان بگردانديآن را ندارد براش تاب و توان يرويمان و صبر و نيا
  :29- 30 يه يآ
 تَـرَاضٍ  عـن  تِجارةً تَكُونَ أَن إِالَّ بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

نكُمالَ متَقْتُلُواْ و كُمإِنَّ أَنفُس كَانَ اللّه ا بِكُمحِيمايد  آورده  ايمان  كه  يانكس  ي؛ ا ر ، 
  طـرف  دو هـر   كـه  باشـد   يتجـارت   آنكه مگر، ، مخوريد  ناحق  به را يكديگر  اموال
 .است  مهربان شما با خدا  آينه هر مكشيد  را يكديگر و  باشيد  داده  رضايت  بدان

لْما عدوانًا ذَلِك يفْعلْ ومن لِيهِ فَسوف وظُ ا نُصكَا نَارنَو لَى ذَلِكسِيرًا ؛ و   اللّهِ عهر ي 
 بر  اين و افكند خواهيم آتش در را او ، كند  ستم و تجاوز  يرو از را كارها  اين  كه
  .است  آسان خدا

گر را به ناحق بخورند، يكدي ي كند كه مال هاي ميش را نهيخداوند بندگان مومن خو
، قمـار و معـامالت    ي دزد ق غـصب،  يو خوردن مال به ناحق شامل خوردن آن به طر         

 ي مال خود را به صورت اسراف و ولخرجيبلكه چه بسا اگر آدم.  گرددينامشروع م
 ي امـر  يق نامشروع خورده باشد، چرا كه اسراف و ولخرجـ         يبخورد مالش را به طر    

  .  باشديباطل است و حق نم
 آنها  يرا را ب  يبعد از آنكه خداوند خوردن مال را به ناحق حرام گرداند، خوردن مال            

 كـه   يد، كسب و تجـارت    ي آ يق كسب و تجارت مشروع بدست م      يحالل نمود كه از طر    
 در يچ مـانع ي باشد و هـ يره را دارا ميت و غيل رضايط داد و ستد از قب    ي شرا يتمام

  .آن وجود ندارد
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ا ز خود ري كند، و نيد خودكشيو انسان نبا. ديگر را نكشيكديو » أَنفُسكُم تَقْتُلُواْ والَ « 
 مبادرت ورزد كه منجر به تلف شدن ييدر معرض هالكت قرار دهد و به انجام كارها

  . گردديو هالك گشتن انسان م
 ياز جمله مهربان. همانا خداوند نسبت به شما مهربان است» رحِيما بِكُم كَانَ اللّه إِنَّ« 

 از تلف كردن تان را محافظت نموده، و شما راين است كه جان ها و مال هايخداوند ا
 يراتي تلف كردن جان و مال حدود و تعز        ي كرده است، و برا    يع نمودن آن نه   يو ضا 

 تَـأْكُلُواْ  الَ« ش يانـد ي بيجاز و اختصار در فرمـوده الهـ   ين ا يرا وضع كرده است، به ا     
الَكُموالَ«  ، » أَمتَقْتُلُواْ و كُمكشتن گران واموال خودت را ، ويكه چگونه اموال د» أَنفُس 

أكُل بعضُكُم مالَ يلَا « ك عبارت آورده است كه از عبارت ي را در يگران و خودكشيد
قتُـل بعـضُكُم    يلَـا   « گر را نخورند، و از عبـارت        ي د ي از شما مال بعض    يبعض» بعض
نكـه دو عبـارت    يگر را نكشند مختصرتر است، ضمن ا      ي د ي از شما برخ   يبرخ» بعضاَ

  . شوديگران را شامل مير  منحصرا مال و جان دياخ
د كـه مومنـان در      يـ  نما ين داللـت مـ    يو نسبت دادن مال ها و جان ها به مومنان بر ا           

كـر  يك پ يگر و در داشتن منافع مشترك، مانند        يكدي با   ي و مهربان  ي و دلسوز  يدوست
  . آنها را مشترك گردانده استيوي و دنينيمان ، منافع ديرا ايهستند، ز

ن كـار   ي  كرد، چرا كه ا     يردن اموال و گرفتن آن به ناحق نه       خداوند مومنان را از خو    
رد در بـر  يـ  گيا آن را مـ يـ  خورد و    ي كه آن را به ناحق م      ي كس يان را برا  يت ز ينها

ان آوردكـه   يـ دارد، سپس از انواع كسب و تجارت و مشاغل و اجاره ها سـخن بـه م                
» منكُم تَرَاضٍ عن تِجارةً تَكُونَ أَن إِالَّ« :  آنها سودمند و حالل است، پس فرمود       يبرا

  . ردين سرچشمه بگيت طرفي باشد كه از رضاينكه تجارتيمگر ا
ن موجود باشد، امـا     يد رضات طرف  ي با يع و معامله ا   يح قلمداد كردن هر ب    ي صح يبرا

ن يد چنـ  يـ پـس نبا  « . نباشـند  ي است كـه ربـو     ي معامالت يبرا» نيت طرف يرضا« شرط
ت داشـته باشـند آن معاملـه    ين رضاي طرف يه ربو ك معامل يتصور كرد كه هرگاه در      

را ربـا   يـ ز.  اسـت  ير ربـو  ي معامالت غ  ين برا يت طرف يرا شرط رضا  يح است، ز  يصح
ت يد رضـا  يـ و دو طرف معاملـه با     . ست بلكه با اهداف تجارت مخالفت دارد      يتجارت ن 

  .ار خودش معامله را انجام دهديك با اختيداشته باشند و هر
د ين است كه مورد معامله با     ي شود ا  يت كامل م  يجاد رضا ي كه سبب ا   ي از عوامل  يكي

م نمـودن   ي توان تصور كرد كه پس از تـسل        ين نباشد نم  يرا اگر چن  يمشخص باشد، ز  
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 كه در دسترس نباشد مانند معامله يزيرا چيا نه، زيت دارد يمورد معامله، فرد رضا 
ت يباشـد رضـا    ي كه موردِ معامله مشخص نمـ      ي ماند، پس در تمام معامالت     يقمار م 

  . شودي نميوجود ندارد، و عقد معامله در آنها جار
 ي منعقـد مـ    يا فعلـ  يـ  يت قول ي شود كه معامالت با رضا     يه استنباط م  ين ا يز از ا  يو ن 

ت ي كه رضـا يت را شرط قرار داده است، پس به هر صورتيرا خداوند رضا  يگردد، ز 
 إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِكُـم        «ه را بـا     يـ سپس خداونـد آ   .  گردد يحاصل شود، معامله منعقد م    

تـان را   ين است كه خـون و مـال ها        ي ا ياز جمله رحمت اله   . د  يان رسان يبه پا » ماَيرحِ
  . كرده استيمصون ومحفوظ گردانده و شما را از تلف كردن و هتك حرمت آن نه

 مال ها را به ناحق بخورد، يعنين كند، يو هركس چن» ذَلِك يفْعلْ ومن« : سپس فرمود
لْما عدوانًا«  انسان ها را بكشد، و  ستم و تجاوز انجام دهد، ين كار را از رويو ا» وظُ

لِيهِ  فَـسوف « ، ي و فراموشـ ي نادان ينه از رو   ا  نُـصي مـ ياو را بـا آتـش بزرگـ   » نَـار 
 وكَـانَ « .  گردديمستفاد م» نارا« آن آتش از نكره بودنش  يعظمت و بزرگ  . ميسوزان
لَى ذَلِكسِيرًا لّهِال عن كار خدا آسان استيو ا» ي.  

  :31 يه يآ
 از كَرِيما ؛ اگر   مدخَالً ونُدخِلْكُم سيئَاتِكُم عنكُم نُكَفِّرْ عنْه تُنْهونَ ما كَبĤئِرَ تَجتَنِبواْ إِن

  گناهانتان ديگر  از ، كنيد  اجتناب اند  كرده  ينه  آن از را شما  كه  يبزرگ  گناهان
 .آوريم  يم در نيكو  يمكان  به را شما و  گذريم  يم در

 و احسان خداوند بر بندگان است كه به آنها وعده داده اسـت؛      ييكوين از فضل و ن    يا
ز  كنند، خداونـد همـه گناهـان و          ي شده اند پره   ي كه از آن نه    يره ا ياگر از گناهان كب   

 كـه نعمـت آن فـراوان        يانه ا گاه بزرگوار ي بخشد و آنها را به جا      يشان را م  ي ها يبد
 مانند يچ چشمي در بردارد كه هييزهايد، و آن بهشت است، كه چ      ي نما ياست وارد م  

  . خطور نكرده استيچ انسانيده، و به دل هي آن را نشنيچ گوشيده و هيآن را ند
 باشـد كـه تـرك كننـده آن         يض مـ  يره شامل انجـام دادن فـرا      يز از گناهان كب   يو پره 

  .ردد گيره ميمرتكب كب
) ص(امبريـ همـان گونـه كـه پ    .  پنجگانه و نماز جمعه و روزه رمـضان        يمانند نمازها 
ـ       « : فرموده است  ـ     يالـصلَوات الخَمـس والجمعـةُ إلَ  رمـضَانَ  ي الجمعـةِ ورمـضَانُ إلَ
ا بلِم كَفَّرَاتائِريمت الكَبا اجتُنِبما مگر ، و يد ي پنجگانه و جمعه تا جمعه اينمازها» نَه

 كنند،  يان انجام گرفته اند محو م     ين م ي را كه در ا    يگر، گناهان ي د يرمضان تا رمضان  



٤٢٦ 

ن يره چني گناهان كبيف براين تعريو بهتر. ز شوديره پرهي كه از گناهان كبيبه شرط
ن شـده، و در آخـرت مرتكـب آن      يـي  تع ي آن احـد   يا برا ي است كه در دن    يگناه: است

 تـوان   يا مـ  يـ و  .  چشد يت مرتكب آن عقاب و عذاب م      عقاب و عذاب شده، و در آخر      
 يا به دنبال آن لعنتي كند، و ي مي را منتفيمان آدمي است كه ايره گناهيگناه كب: گفت

  .ردي گيا خداوند بر مرتكب آن خشم ميقرار داده شده است، 
  :32 يه يآ

اْ والَ نَّوا تَتَمفَضَّلَ م بِهِ اللّه ضَكُمعلَى بضٍ ععالِ بلِّلرِّج ا نَصِيبمواْ مباء  اكْتَسلِلنِّـس و 
ا نَصِيبمنَ مبأَلُواْ اكْتَساسو لِهِ مِن اللّه  مكنيد ؛ آرزو علِيما شَيءٍ بِكُلِّ كَانَ اللّه إِنَّ فَضْ

  داده  يبرتـر  ديگـر،   يبعـض  بـر  را شـما  از  يبعض خدا بدانها  كه را  يچيزهاي  آن
 و   ينـصيب  كنند   آنچه از را  زنان و  است  ينصيب كنند  آنچه از را  انمرد   است
 .است  آگاه  يچيز هر بر خدا  كه خواهيد خدا از  يروز

 را بكننـد كـه      يزي چ ي از آنها آرزو   ي كند كه برخ   ي م يخداوند بندگانش مونش را نه    
 كـه  ييزهـا ي داده اسـت، اعـم از چ  يگر او را برتـر ي د يز به كس  يخداوند با دان آن چ    

.  باشـد ي كه بدست آوردن آن ممكـن نمـ        ييزهايا چ يبدست آوردن آن ممكن است و       
 يژگي مردان را بكنند كه خداوند با آن وي هايژگي دارا بودن ويد آرزويپس زنان نبا

  . داده استيها آنان را بر زنان برتر
قام كـسب و    نكه در م  ي برسد، بدون ا   يه دار ير آرزو كند كه به مقام سرما      يد فق يو نبا 

 از آن تو    ي مال كس  ين حسادت است كه آرزو كن     يرا ا يز. ش بدهد ي به خو  يعمل تكان 
 اسـت، و  ير الهـ ي از تقد ين كار به منزله ناخشنود    يز ا يو ن . باشد و از او گرفت شود     

سته اسـت بنـده     يـ بلكه شا .  را به همرا دارد      يال پرداز ي پوچ ، و خ    ي و آرزوها  يتنبل
د، و  يـ  خـود تـالش نما     يوي و دن  ينيدست آوردن منافع د    ب ي اش برا  ييبرحسب توانا 

گر، بلكه به ي ديه كند، ونه بركسيپس نه بر خودش توكل و تك. ديفضل خداوند را بجو
 مما نَصِيب لِّلرِّجالِ« :  فرمودين خداوند تعاليبنابرا. ديه و اعتماد نمايپروردگارش تك

 شود ي مطلوب ميجه ي به نتي دهند و منتهي كه انجام مييمردان از كارها» اكْتَسبواْ
لِلنِّساء« .  دارند يبهره ا  و ا نَصِيبمنَ مبآورنـد  يو زنان از آنچه به دسـت مـ   » اكْتَس 
  . را حاصل نخواهد كرديزيپس هركس زحمت نكشد، چ.  دارنديبهره ا

لِهِ مِن اللّه واسأَلُواْ«  د، و يي بجوياز فضل اله تان را يوي و دنينيو تمام منافع د» فَضْ
 انجـام نـداده و بـر خـود     ي كـه كـار  ياما كس. ن نشانه كمال بنده و سعادت اوست   يا
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 ينكه هم كار نميا اي داند، يازمند و محتاج پروردگارش نمي كند و خود را نياعتماد م
 اللّـه  إِنَّ« . ده اسـت يـ ان دي خوار و زين فرديد، چن ي نما يه م يكند و هم به خودش تك     

لِيمـا  شَيءٍ بِكُلِّ كَانَ يستگيـ  دهـد كـه شا  ي را مـ يزيـ پـس خداونـد بـه هـركس چ       » ع 
  .سته آن نباشدي دهد كه شاي نمي آن را دارد، و نعمات خود را به كسيبرخوردار

 :33 يه يآ

لِكُلٍّ لْنَا و عج الِيوا ممِم انِ  تَرَكالِـدـونَ  الْواألَقْرَبالَّـذِينَ  وو  تقَـدـانُ  عمأَيكُم  متُوهĤفَـ 
مهإِنَّ نَصِيب لَى كَانَ اللّهءٍ كُلِّ عا شَيو مـادر  و پـدر   آنچـه  در ،  همـه   ي؛ برا شَهِيد 

  بهره و   ايم  داده قرار  يبران  ميراث گذارند،   يم  ميراث  به  نزديك  خويشاوندان
  .است  گواه  ييزچ هر بر خدا  كه بپردازيد ايد نهاده   يقرار او با  كه را  كس هر
لْنَا«  هركس،   يو برا » ولِكُلٍّ«  عج الِيويم كـه او را سرپرسـت    ي قرار داده ا   يوارثان» م 
 نموده  يز آنها را سرپرست   ي ن ي دهند، و و   ي م ياريش او را    ي كنند و در آن كارها     يم

از » قْرَبـونَ واألَ الْوالِـدانِ  تَـرَك  مِمـا « د  ي دهد و با   ي م ياريشان آنان را    يو در كارها  
ن همه يو ا.  گذاشته  اند سهم آنان داده شوديشاوندان و پدر و مادر بر جايآنچه خو

ل فرزنـدان و نـوه هـا و         يـ ل پدر و پدربزرگ، و وارثان فـرع از قب         يوارثان اصل از قب   
  . برندي ارث ميشاوندين وارثان به سبب خويا. ردي گيان را در بر ميوارثان اطراف

 يو كسان» أَيمانُكُم عقَدت والَّذِينَ« : ان كرد و فرموديز وارثان را بگر اي ديسپس نوع
. ك باشـند يد و در اموالتـان شـر  يگرشان باش ياريد همكار و    يمان بسته ا  يكه با آنها پ   

گر در  يكديرا دوستان و وارثان با      ي بر بندگانش است ، ز     يآنچه ذكر شد از نعمت اله     
  . توانند آن را انجام دهندي نميي تنها كنند كه بهي مي همكارييكارها

 »متُوهĤَف مهمان بستن وارث گـشته انـد، و بهـره و       يق پ ي كه از طر   يبه وارثان » نَصِيب
ز ارث را به وارثان ين. د يت خدا بدهير معصي دادن بر غياريسهم آنان را از كمك و 

  . برندي ارث ميشاونديد كه به سبب خويك بدهينزد
  :34 يه يآ

 أَموالِهِم مِنْ أَنفَقُواْ وبِما بعضٍ علَى بعضَهم اللّه فَضَّلَ بِما النِّساء علَى قَوامونَ جالُالرِّ
اتالِحفَالص قَانِتَات افِظَاتبِ حلْغَي  فَعِظُوهنَّ نُشُوزهنَّ تَخَافُونَ والالَّتِي اللّه حفِظَ بِما لِّ
لَـيهِنَّ  تَبغُواْ فَالَ أَطَعنَكُم فَإِنْ واضْرِبوهنَّ الْمضَاجِعِ فِي واهجرُوهنَّ ـبِيالً  عإِنَّ س  اللّـه 

لِيا كَانَ داده  يبرتـر   يبعـض  بـر  را  يبعض خدا  كه  جهت  آن از ،  ؛مردان كَبِيرًا ع  
  پـس   ندتسلطدار  زنان بر ، دهند  يم  نفقه خود  مال از  كه  جهت ، آن از و ،  است
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   يم  نگاه را  يخدا  فرمان و عفيفند  يشو  غيبت در و فرمانبردارند ، شايسته   زنان
  خوابگاهشان  از و دهيد اندرز ، داريد  بيم  نافرمانيشان از  كه را  زنان  وآن  دارند
  بيدادپيش  راه ديگر   پس  آن از ، كردند  يفرمانبردار اگر   بزنيدشان و كنيد  يدور
  .است  بزرگ و  پايه بلند خدا و  ريدمگي

مردان سرپرست زنـان هـستند تـا    » قَوامونَ الرِّجالُ«  دهد كه يخداوند متعال خبر م   
ل محافظـت بـر انجـام فـرائض و دور كـردن از              يـ  ، از قب   يآنها را به انجام حقوق اله     

ز يـ و ن . ننـد ن كارها ملزم  ك    يد آنها را به انجام ا     يمردان با .  زشت ملزم دارند   يكارها
سپس . نديه نمايمردان سرپرست زنان هستند تا مخارج و پوشاك و مسكن آنها را ته

 علَى بعضَهم اللّه فَضَّلَ بِما« : ان فرمودي مردان است بي را كه موجب سرپرستيسبب
ل داده ينكه خداوند مردان را بر زنان فـض  يبه خاطر ا  » أَموالِهِم مِنْ أَنفَقُواْ وبِما بعضٍ
  . مردان از چند جهت از زنان برتر هستند. است 

 ياريژه مردان است، و بسي و رسالت ويامبريت و حكومت و پينكه والياز آن جمله ا
و به خاطر   . اد و جمعه به مردان اختصاص دارد        ياز عبادت ها مانند جهاد و نماز اع       

كه يا داده است، در حال     كه خداوند به آنه    ي و قدرت  ييبايعقل و متانت و آرامش و شك      
ز يـ ستند، و ن  ي برخوردار ن  ييباي و شك  ييزنان از آن مقدار قوه عاقله و متانت و توانا         

 از  ياريه مخارج زنان را به مـردان اختـصاص داده اسـت، چـرا كـه بـس                 يخداوند ته 
  . پردازنديمخارج را مردان م

 عمـوم نفقـه را در بـر         ن است تا  يا» بِما أَنفَقُوا « : يو راز حذف مفعول در فرموده اله      
  .رديگ

ار مرد، و در بند ي زنش است، و زن در اختيپس دانسته شد كه مرد سرپرست و آقا 
وزن .  در دست اوسـت ادا كنـد       يد حقوق زن را كه امانت اله      ين مرد با  يبنابرا. اوست

« : ن فرمـود  يبنـابرا . د، و از شوهرش فرمان برد     يد از پروردگارش اطاعت نما    يز با ين
لْغَيبِ حافِظَات« زنان صالحه فرمانبردار خدا هستند،      » قَانِتَات حاتفَالصالِ  يو حتـ  » لِّ
ش را حفاظـت نمـوده ، و   ي كنند، و دامان خوياب شوهرانشان از آنها اطاعت م   يدر غ 
 است كه خدا به زنان داده است، و يقين به سبب  توفي دارند، و اي را پاس م   يمال و 

 ي دهد ، امـا كـس  يرا نفس، انسان را به كار بد دستور ميست، زياز جانب خودشان ن   
ش مهم اسـت خداونـد او را در         ياين و  دن   ي  او در د    يد آنچه برا  يكه بر خدا توكل نما    

  .كنديت مينه كفايآن زم
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د از اطاعـت و  يـ م داري كه شما بـ    يو زنان » نُشُوزهنَّ تَخَافُونَ والالَّتِي« : سپس فرمود 
ا در عمـل از     يـ ن صـورت كـه زن در سـخن          ي كنند، به ا   يچيفرمان شوهرانشان سرپ  

 آسـان  يگري از ديكي كه ييوه هايد شوهرش او را به شيد با ي نما يچيشوهرش سرپ 
  .ت و ادب كنديترند ترتب

ق بـه   يان حكم خـدا در رابطـه بـا اطاعـت از شـوهر و تـشو                يآنها را با ب   » فَعِظُوهنَّ« 
پس اگر زن باز آمـد چـه بهتـر، و     . ديده اندرز   ي، و ترساندن از نافرمان    يفرمانبردار
ن صورت كه با او نخوابد و با او به اندازه يامد او را در بستر رها كند، به اياگر باز ن

اگر به . ب نرساندي كه به او آسيامد او را بزند اما زدنيزش نكند؛ و اگر باز ني آميكاف
 تَبغُواْ فَالَ« رمان بردند د و زنان از شما فيافتين كارها به هدف دست ي از ايكيله يوس

لَيهِنَّ بِيالً عگذشته سرزنش   يد، و زن را به خاطر كارها      يده ا يپس به مقصود رس   » س 
د كه ذكر آن ضرر دارد و به سـبب آن شـر           ي نپرداز ييب ها ي ع يد، و به جستجو   ينكن

  .  شوديبرپا م
لِيا كَانَ اللّه إِنَّ«  علـو   ي او دارا  يعني.  و بزرگ است   همانا خداوند بلند مرتبه   » كَبِيرً ع 

ذات  او بلنـد اسـت و قـدر و    .  مطلق اسـت و از هـر جهـت بـاال اسـت      يمرتبه و بلند  
 كـه از او     يخداونـد .  باشـد  ي برخوردار م  يي و قدرت باال   يرگيع، و از چ   يمنزلتش رف 

  .ع استيبزرگتر وجود ندارد و ذات و صفاتش رف
  :35 يه يآ

لِهِ منْ حكَما فَابعثُواْ هِمابينِ شِقَاقَ خِفْتُم وإِنْ ا أَهكَمحنْ وا ملِه ا  إِن أَهرِيـدا  يـالَحإِص 
لِيما كَانَ اللّه إِنَّ بينَهما اللّه يوفِّقِ آگـاه   يشو و  زن  ميان  اختالف از ؛ اگر خَبِيرًا ع  
 قـصد  را دو  آن اگر  برگزينيد  زن  ازكسان   يداور مرد  كسان از  يداور ، شديد
  .است  آگاه و دانا خدا  كه ، آورد  يم پديد   موافقت  ميانشان خدا باشد  اصالح

 يك رو بـه سـتم  ي شوند و هرييد كه زن و شوهر دچار اختالف و جدا   يديو اگر ترس  
لِهِ منْ حكَما فَابعثُواْ« رود،   ا أَهكَمحنْ وا ملِه عـادل و  دو مرد مكلف و مسلمان و    » أَه 

ص بـا  يت تشخين زن و شوهر و صالحيد كه مسائل ب يعاقل را به عنوان داور بفرست     
استنباط » حكَم« ن مطلب كه ذكر شد از كلمه يو ا.  دانندي آنها را مييا جدايهم بودن 

ست، يسته ن ين صفات باشد شا   ي ا ي كه دارا  ي داور بودن جز كس    يرا برا ي شود، ز  يم
 ي مطـرح مـ    يگريك از زن و شوهر نسبت به د       ي كه هر   را يپس آن دو داور  اعتراض     

تـشان موظـف    يك از زن و شوهر را به انجـام مسئول         ي كنند، سپس هر   يند بررس ينما
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ند، يش ملزم نماي خويه هايت توصيبگردانند، و اگر نتوانستند زن و شوهر را به رعا
سر است ي م همسرشي كه براي و اخالقي از آنان را قانع كنند، تا به آنچه از روزيكي

ن زن و شـوهر را دارنـد از آن   يو هرچقدر كه توان جمـع و  اصـالح بـ   . ت دهد يرضا
  .غ نورزنديدر

 و  يت خـدا ادامـه زنـدگ      ي و قهر و معـص     يري برسد كه جز با درگ     ييو اگر كار به جا    
ان ي مييدند كه جدايجه رسين نتياصالح زن و شوهر امكان نداشت و هر دو داور به ا

 جدا شدن شرط    يت شوهر برا  يو رضا . گر جدا كنند  يكدينها را از    آنان بهتر است ، آ    
ده  است، و يد كه خداوند آن دو نفر را داور و حكم نامي نمايه داللت ميرا آيست، زين

ن ي نباشـد، بنـابرا    ي شـود راضـ    ي كه بر  او حكـم مـ        ي كند ، گرچه كس    يداور حكم م  
اگر آن دو داور خواهان اصالح باشـند   » ينَهماب اللّه يوفِّقِ إِصالَحا يرِيدا إِن« : فرمود

ان آنهـا    يـ  كنـد م   ي كه دل ها را جذب مـ       ي و نظر درست و سخن     يخداوند به سبب را   
  .دي نمايك ميگر نزديكديتوافق حاصل كرده و هر دو همدم را به 

لِيما كَانَ اللّه إِنَّ«  داند، و به يهمانا خداوند همه امور آشكار و پنهان را م»  خَبِيرًا ع 
 ين است كه براي اي الهياز جمله علم و آگاه. ده و اسرار آن آگاه استي پوشيكارها
  .با را مشروع نموده استي زين هايين احكام بزرگ و آيشما ا

  :36- 38 يه يآ
 والْيتَـامى  الْقُرْبـى  وبِـذِي  إِحـسانًا  وبِالْوالِـدينِ  شَـيئًا  بِـهِ  تُـشْرِكُواْ  والَ اللّـه  واعبدواْ

 ومـا  الـسبِيلِ  وابـنِ  بِالجنبِ والصاحِبِ الْجنُبِ والْجارِ الْقُرْبى ذِي والْجارِ والْمساكِينِ
لَكَتم انُكُممإِنَّ أَي الَ اللّه حِبن يخْتَاالً كَانَ ما مچيز  هيچ و بپرستيد را  ي؛ خدا فَخُور 
  همسايه و  بينوايان و  يتيمان و  خويشاوندان و، مادر و رپد با و مسازيد او  شريك

  ينيكـ  خود  بندگان و رهگذر ومسافر  مصاحب يار  و  بيگانه  همسايه و خويشاوند
 .ندارد  دوست را فروشان فخر و   متكبران خدا  آينه هر  كنيد

لِهِ  مِـن  اللّـه  آتَاهم ما نَويكْتُمو بِالْبخْلِ النَّاس ويأْمرُونَ يبخَلُونَ الَّذِينَ  وأَعتَـدنَا  فَـضْ
لْكَافِرِينَ  دارند  يم وا  بخل  به را  مردم و ورزند  يم  بخل  كه  مهِينًا ؛ آنان   عذَابا لِ

  يعـذاب   كـافران   يبرا ما و  كنند  يم  پنهان  است  داده آنها به  خدا  كه را  يمال و
  .ايم ساخته مهيا  خواركننده

 يكُـنِ  ومـن  اآلخِـرِ  بِالْيومِ والَ بِاللّهِ يؤْمِنُونَ والَ النَّاسِ رِئَـاء أَموالَهم ينفِقُونَ لَّذِينَوا
  يخودنماي  يبرا  خويش  اموال  كه را  يكسان نيز قِرِينًا ؛ و   فَساء قَرِينًا لَه الشَّيطَانُ



٤٣١ 

  قرين  شيطان  كه هر و  آورند  ينم  ايمان  قيامت وروز خدا،  به و كنند  يم  انفاق
  .دارد  بد  يقرين ، باشد او

 ندارد، يكيگانه است، و شري يدهد تا تنها او را كه خدايخداوند بندگانش را دستور م
نكه ي او، و اي و نواهي خدا و گردن نهادن به اوامر الهي بندگيعنيعبادت . عبادت كنند

 او انجـام    ي خـالص بـرا    ي و بـاطن   ياهر ظـ  ي همه عبادت ها   ي محبت و فروتن   ياز رو 
پروردگـار نـه    . ك قـرار داده شـود     ي  او شر   ي كرده است كه برا    يو خداوند نه  . شود

گر از  ي د يامبر، و كس  يد مالئكه و پ   يرد، و نبا  ي پذ يشرك اصغر و نه شرك اكبر را نم       
 و ياورند، و مالك مرگ و زندگي بياني خود سود و زي توانند برايدگان را كه نميآفر

رد ي انجام گ  ي كس يد عبادتِ خالصانه برا   يك قرار داد، بلك با    يستند با او شر   يحشر ن 
 كه  ير كامل در دست اوست، خداوند     ي كمال مطلق  است، و تدب      يكه از هر جهت دارا    

  . كندير امور كمك نميچ كس او را در تدبيست و هيك نيچ كس با او شريه
 فرمان داد، آنان ي حقوق الهيش و اداينكه خداوند  بندگانش را به عبادت خويبعد از ا

ك تر است مهم   يرا دستور داد تا حقوق بندگان را به جا آورند، و هر آن كس كه نزد               
با سخن خوب و    » إِحسانًا وبِالْوالِدينِ« : پس فرمود . ت قرار دارد  يتر است و در اولو    

 يز از آنچه نهي پرهبا و فرمان بردن از دستورات آنها ، ويخطاب  مهربانانه، و كار ز
شاوند آنـان اسـت بـا    يـ  كه خوي كنند، و با انفاق بر آنها و احترام گذاشتن به كس  يم

  .دي كنيكيآنها ن
 يگري كردن، و دي بديكي:  با پدر و مادر دو  امر متضاد را در بردارديكياحسان ون

 يكـ يدان ن شاونيـ و بـا خو   » الْقُرْبـى  وبِذِي« . شده است    ي نكردن، و از هر دو نه      يكين
د با آنها در قول و ي شود، و بايك و دور را شامل ميشاوندان نزديد، كه تمام خو  يكن

  .  را در قول و عمل قطع نموديشاونديوند خويد پيك شود و نبايعمل ن
 كه كوچك هستند و پدرانشان را از دست داده اند، آنهـا خـواه      يو كسان » والْيتَامى« 

د آنها را تحت كفالـت خـود قـرار          ين حق دارند و با    يلما نه، بر مس   يشاوند باشند   يخو
ن صورت آنها را در ين دهند، و به بهتري كنند و خاطر آنها را تسكيكيداده و با آنها ن

 يعنيو درماندگان،   » نيوالمسكِ«. ندي نما ياري شان   يوي و دن  ينيدن به مصالح د   يرس
 توانند از عهده مخـارج      ي نم  آنها را درمانده كرده است و      يازمندي كه فقر و ن    يكسان

  .ندي شان را فراهم كنند، برآيد آذوقه زندگي كه بايخود و كسان



٤٣٢ 

ن كـار اقـدام     يـ شان برآورده شود و به اندازه توان بـه ا         يازهايخداوند دستور داده ن   
 و  يگيشاوند كه دو حق دارد، حق همـسا       يه خو يو همسا » الْقُرْبى ذِي والْجارِ« . شود

  .  داردينيه اش طبق عرف و  عادت حق و دي او بر همسا، پسيشاونديحق خو
ك تر  يه نزد يست، و هر اندازه همسا    يشاوند ن ي كه خو  يه ا يو همسا » الْجنُبِ والْجارِ« 

ه و صدقه و دعوت كردن، و يد با دادن هد يشتر است، پس با   يباشد حقش موكدتر و ب    
ه ي را با همسايرفتار خوبت نكردن، در سخن و كردار ي در سخن، و كردار، و اذينرم
  .ش گرفتيدر پ

 همـسر   يو گفته شده به معنـ     .  همراه سفر  يعني گفته اند    يبرخ» بِالجنبِ والصاحِبِ« 
ن مفهوم بهتر يد اي است به طور مطلق، و شايو گفته شده كه منظور هر همراه. است

پـس  . دد گـر يز م يرا شامل همراه در سفر و همراه در اقامت و شامل زن ن            ياست ، ز  
د او را در امور يگر بر همراهش دارد، و باي ديهمراه، اضافه بر حق مسلمان بودن حق

 و  ي و خوش  ي و مستمند  يرخواهش بوده و در توانگر    ي كند و خ   ياريش  ياين و دن  يد
 ه مراهش   ي خود دوست دارد برا    ي نسبت به او وفادار باشد و آنچه را برا         يناخوش

و هر انـدازه  . ز نپسنددي او ني پسندد برا  ي خود نم  يز دوست بدارد، و آنچه را برا      ين
  . شوديشتر ميز موكدتر و بيشتر باشد حق ني بيمدت همراه

ا ي باشد يازمند كمك مين غربت ني است كه در سرزمييو آن ناآشنا» السبِيلِ وابنِ« 
ن حق دارد، چرا كه او از وطن خـود دور           يپس بر مسلم  .  به كمك نداشته باشد    يازين

د او را   ين با يازمند آن است كه به مقصدش رسانده شود، و مسلم         ي و به شدت ن    شده
  . احترام كنند و با او محبت ورزند

ت شما هستند بـر شـما   ي كه در مالكييوان هايو انسان ها و ح    » أَيمانُكُم ملَكَت وما« 
د كـه  يـ ر بر دوش آنهـا نگذا    يد، و بار  يشان را برآورده ساز   يازهايد ن يحق دارند و با   

 كه بر دوششان گـذارد شـده اسـت    يد آنها را در كار   يو با . توان تحمل آن را ندارند    
 را انجام ين دستورات الهيپس هركس ا. ديت كني مطلوب تربيد، و به صورتيكمك كن

دهد، در برابر پروردگارش فروتن بوده، و در برابر بندگان خدا متواضع گـشته و از      
ن كارهـا را انجـام ندهـد، از         يـ و هـركس ا   . ا اسـت  بـ يش ز ياد  و سـتا    يـ دستور خدا ز  

 اطاعت نكرده است و در برابر بندگان ي گردان گشته و از فرمان ويپروردگارش رو
ش ي را در پـ ي و خودپـسند يرخـواه يده و راه خ يـ خدا فروتن نبوده، بلكـه تكبـر ورز       

» فَخُورا مخْتَاالً كَانَ من يحِب الَ اللّه إِنَّ« : ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا. گرفته است 
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 را دوست ندارد كه خودپـسند باشـد، و در برابـر مـردم تكبـر        ي شك خداوند كس   يب
 بالـد و    ي تكبر بـر بنـدگان خـدا، بـه خـود مـ             ي كه از رو   ي كس يعني» فَخُوراَ« . ورزد
  . كنديد ميش و تمجيشتن را ستايخو

ن خداوند آنهـا را     ي بنابرا . دارد ي وتكبر، آنها را از انجام حقوق باز م        ييپس خودستا 
 را كه بر آنها است ادا       ي كه حقوق  يكسان» يبخَلُونَ الَّذِينَ« : دي فرما يمذمت كرده و م   

و مردم را با گفتار و كردارشان به بخل فرمان » بِالْبخْلِ النَّاس ويأْمرُونَ«  كنند، ينم
لِ مِن اللّه آتَاهم ما ويكْتُمونَ« .  دهند يم له آن گمراهـان  ي را كه به وسـ يو علم » هِفَضْ

 آنهـا  ي كنند، و باطل را براي گردند، پنهان م   ي م يي شوند و نادانان راهنما    يت م يهدا
  . ندي نماي ميري آوردن آنان به حق جلوگي سازند و از رويآشكار م

ان رساندن ي زيو برا.  ورزند و هم در علم خوديشان بخل مينها هم در مال هايپس ا
. ن صفات كافران استيو ا.  كنند يگران تالش ميان رساند به دي زيد و هم برابه خو
لْكَافِرِينَ وأَعتَدنَا« : ن خداوند متعال  فرمود    يبنابرا و همـانطور كـه بـر       » مهِينًا عذَابا لِ

گـران و  يدن ديـ ت نكردد، و سـبب بخـل ورز  يگران و هدايدند ديبندگان خدا تكبر ورز  
 يشگيـ  هم ييز آنها را از عذاب دردنـاك و رسـوا         يا شدند، خداوند ن   افتن آنه يت ن يهدا

  !مي بري به تو پناه ميا از هر كار بديبار خدا.  گردانديخوار م
 يمان نداشتن بـه خـدا انجـام مـ    ي و ايا و شهرت طلب   ي ر ي كه از رو   يسپس از نفقه ا   

 كــه يو كــسان» النَّــاسِ اءرِئَـــ أَمــوالَهم ينفِقُــونَ والَّــذِينَ« : رد خبــر داد و فرمــوديــگ
م يش كنند، و آنها را تعظيد و ستاينند و تمجينكه مردم آنها را ببي ايشان را برايمالها
و انفاق و بخشش آنها از » اآلخِرِ بِالْيومِ والَ بِاللّهِ يؤْمِنُونَ والَ«  كنند، يند، انفاق مينما

ن گـام  يـ پـس ا . رفتـه اسـت   د و پـاداش او سرچـشمه نگ       يمان به خدا و ام    ياخالص و ا  
 خوانـد، تـا از اهـل جهـنم     ي آن فرا ميطان و كار اوست، كه گروه خود را به سو يش

 آتـش   يطان و كشاندن آنها به سو     ي ش ياكارانه آنها به سبب همدم    يشوند، و انفاق ر   
طان همدم يو هركس كه ش»  قَرِينًا لَه الشَّيطَانُ يكُنِ ومن« : ن فرموديبنابرا.  باشديم

 ي را هالك كند و براي خواهد و ي ا ست، چراكه م    يار همراه و همدم بد    ياو باشد بس  
پس هركس در آنچه خداوند به او داده است .   كنديهالكت همراهش به شدت تالش م

د نافرمان و گنـاه  ي داشته است پنهان نمايبخل بورزد و آن را كه خداوند به او ارزان   
 كـه مـال خـود را    ين كـس يهمچنـ . ده استيرزكار است، و با پروردگارش مخالفت و      

ر خــدا انجــام دهــد، او گناهكــار شــده و از دســتور  يــ غيببخــشد، و عبــادت را بــرا
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را خداوند دستور ي كرده است، و سزاوار عقوبت و سزا است، زيچيپروردگارش سرپ
ومـا  « : همان طور كه فرموده است      .  شود يداده است تا مخلصانه از او فرمانبردار      

لَّا لِ  أُمِر ن و  يـ نكـه د  يو  فرمان داده نشده اند مگر ا       » نَينَ لَه الَّدِ  يعبدوا اللَّه مخلّصِ  يوا إِ
  . خدا انجام دهنديعبادت را مخلصانه برا
رش خدا باشد، و انجام دهنده آن سزاوار ي است كه مورد پذيپس عمل مخلصانه عمل

ق نموده ي تشوين عمليجام چنن خداوند بندگان را بر انيبنابرا. ش استيد و ستايتمج
  :و فرموده است

  :39 يه يآ
لَيهِم وماذَا ع نُواْ لَومِ بِاللّهِ آموالْيأَنفَقُواْ اآلخِرِ وا ومِم مقَهزر كَانَ اللّهو ا  بِهِم اللّهلِيمع
  بـه   خـدا   آنچـه  از و آورند  ايمان  قيامت روز و خدا  به اگر  داردشان  زيان  ؛ چه 
 .داناست  كارشان  به خدا ؟ كنند  انفاق  است  داده  يروز آنها

لَيهِم وماذَا«  ع نُـواْ  لَومِ  بِاللّـهِ  آمـوالْيو ي آنهـا را دچـار سـخت   يزيـ چـه چ  » اآلخِـرِ  و 
ن اخالص است، و از مال ي كه عيمانياورند؛ ايمان  بي گرداند اگر به خدا اي ميدشوار

مـان و هـم اخـالص داشـته         يند، پس هم ا   يده است، ببخشا  يبخش كه خدا به آنها      ييها
 يان بنده و پروردگارش و جز خدا كس       ي است م  يباشند؟ و از آن جا كه اخالص راز       

« : پـس فرمـود   .  دانـد  ي ندارد خداوند خبر داد كه او همه حالت ها را مـ            يبه آن آگاه  
لِيما بِهِم اللّه وكَانَ آگاه است حاالت آنانيو خداوند به تمام» ع .  

  :40- 42 يه يآ
 عظِيما ؛ خدا أَجرًا لَّدنْه مِن ويؤْتِ يضَاعِفْها حسنَةً تَك وإِن ذَرةٍ مِثْقَالَ يظْلِم الَ اللّه إِنَّ
  ازجانـب  و، كنـد   يم برابر دو را  آن باشد  ينيكي اگر  كند  ينم  ستم  هم  يا  ذره
 .دهد  يم كرامند  يمزد خدا

 بود خواهد  شَهِيدا ؛ چگونه   هـؤُالء علَى بِك وجِئْنَا بِشَهِيدٍ أمةٍ كُلِّ مِن جِئْنَا إِذَا يففَكَ
 فـرا   يگـواه   بـه   امـت    ايـن  بـر  را تو و  بياوريم  يگواه  يامت هر از  كه روز  آن

  ?  خوانيم
اْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يود يومئِذٍ وصعولَ والرَّس  ى  لَـووتُـس  بِهِـم ضالَ األَرـونَ  وكْتُمي  اللّـه 

 كننـد  آرزو اند  ورزيده  عصيان  رسول بر  كه  آنان و  كافران روز  آن حدِيثًا ؛ در  
 .كرد نتوانند  پنهان خدا از را  يسخن  هيچ و  بودند  يم  يكسان  زمين  خاك  با  كه
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 كه با عـدل  ي ستم كم و فراوانش و مبرا بودنش ازيخداوند از كمال عدل و فضل خو 
خداوند » ذَرةٍ مِثْقَالَ يظْلِم الَ اللّه إِنَّ« : دي فرما يو فضل او منافات دارد، خبر داد و م        

 ي كنـد و بـد  ي بنـده اش كـم نمـ   ي هـا يكي دارد و از ني ستم روا نم  يبه اندازه ذره ا   
اَ  يـ مِثقَـالَ ذَرةِ خَ   عملِ  يفَمن  « : همانطوركه  فرموده است   . دي افزا يش را نم  يها رَه، يـ رَ

 ي كار خوب انجام دهد پاداش آن را ميهركس ذره ا» رَهيعمل مِثقَالِ ذَرةِ شَرَّا يومن 
  .ندي بي كار بد انجام دهد پاداش آن را ميند و هركس ذره ايب
ام  انجام شود خداوند برحسب حالـت انجـ  يكيواگر كار ن  » يضَاعِفْها حسنَةً تَك وإِن«

 مِن ويؤْتِ« . دي نمايشتر ميا بيدهنده و اخالص و محبت او، پاداش آن را ده برابر و 
نْهرًا لَّدأَج ظِيمكش، او را پـاداش     يو خداوند از جانب خود اضافه بر پاداش كار نـ          » ع

 يكـ ي دهـد و ن    يق مـ  يـ  توف يگـر يك د ي ن ينكه او را به انجام كارها     يل ا ياز قب .  دهد يم
  . بخشدياد به او مي زريفراوان و خ

 هـؤُالء علَى بِك وجِئْنَا بِشَهِيدٍ أمةٍ كُلِّ مِن جِئْنَا إِذَا فَكَيف« :سپس خداوند متعال فرمود
 چگونه خواهد بود اگر خداوند كه علم و عدالت و حكمـتش كامـل اسـت         يعني» شَهِيدا

شان حكـم  يـ ر امـت ها امبران اند بـ  ين انسان ها كه پ    يزه تر ي دادن پاك  يبراساس گواه 
 يش اعتراف مي شود به گناه خوي كه بر او حكم مي است كه فردين در حاليا! د؟ينما

  .ن حكم استين و بزرگترين و منصفانه تريرترين فراگيكند پس سوگند به خدا ا
 يش اعتراف مـ ي كه بر آنها حكم شده به كمال فضل، عدل و ستا          ين جا كسان  يو در ا  
ــد  ــا. كنن ــا بييو گروهه ــدســت آوردن موفق ب ــزت و كاميت و رســتگاري ــ و ع  يابي

. نـد  ي آي و عـذاب آشـكار گرفتـار مـ    ييز بـه رسـوا   يـ  ن ييخوشبخت گشته و گروهها   
اْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يود يومئِذٍ«  : ن فرمود يبنابرا وصعولَ ودر آن روز آنان كه به      » الرَّس

 لَـو «  كـرده انـد دوسـت دارنـد،     يچيامبرش سرپيده و از پيامبرش كفر ورزيخدا و پ 
ل بـه  ي برد و تبـد ين آنها را فرو مي كنند كه كاش زميو آرزو م » األَرض بِهِم تُسوى
« : همان طـور كـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت           .  شدند ي گشتند و نابود م    يخاك م 

ايتَنيلَيقُولُ الكَافِرُ يوتُرَب مكاش كه خاك بود« : دي گويو كافر م»  كُنت«.  
 دارنـد بلكـه بـه همـه     ي را از خـدا پنهـان نمـ        يچ سخن يو ه » حدِيثًا اللّه يكْتُمونَ والَ« 

شان بـه   يـ  كننـد و زبـان و دسـت و پاها          ي كه كرده اند نزد خـدا اعتـراف مـ          ييكارها
 آنهـا را    ين روز پـاداش و سـزا      يـ خداوند در  ا   . دهندي م ي كه كرده اند گواه    ييكارها

  .كه خداوند حق و روشن گر  است دانند ي دهدو ميكامل م
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 ينكه كافران كفر و انكار خود را كتمان مـ         ي بر ا  يث آمده است مبن   ياما آنچه در احاد   
 برند  انكارشـان  ي كه آنها گمان ميامت است، زماني قي جاهايكنند، مربوط به بعض 

 كـه حقـائق را   يپـس وقتـ   .  دهـد  ي نجات م  ي بخشد و از عذاب اله     ي م يبه  آنها سود   
 شود  ين هنگام مسئله روشن م    ي داد در ا   ي بدنشان بر آنها گواه    يند و  اعضا   افتيدر

  . ندارديده و سوديرا پنهان كردن فاي ماند، زي نمي پنهان كردن باقي براييو جا
  :43 يه يآ
لَمواْ حتَّى سكَارى وأَنتُم الصالَةَ تَقْرَبواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا ا تَعالَ قُولُونَتَ ما ونُبج 
 من منكُم أَحد جاء أَو سفَرٍ علَى أَو مرْضَى كُنتُم وإِن تَغْتَسِلُواْ حتَّى سبِيلٍ عابِرِي إِالَّ

لَم النِّساء الَمستُم أَو الْغĤَئِطِ  مبِوجـوهِكُ  فَامـسحواْ  طَيبا صعِيدا فَتَيممواْ ماء تَجِدواْ فَ
دِيكُمأَيإِنَّ و ا كَانَ اللّهفُوا عكـه   آنگـاه  ، ايـد   آورده  ايمـان   كـه   يكسان  ي؛ ا غَفُور  

 ،  جنابت  حال در نيز و  گوييد  يم  چه  كه تابدانيد مگرديد، نماز گرد هستيد  مست
  كـان م از يـا  بوديد سفر در يا بيمار اگر و  باشيد راهگذر  آنكه  مگر ، كنيد  غسل تا

  پـاك   خاك با نيافتيد  آب و ايد كرده  جماع  زنان با يا ايد بازگشته   حاجت  يقضا
  كننده عفو خدا  آينه هر  كنيد  مسح  خاك  آن با را  دستهايتان و  يرو و كنيد   تيمم

  .است آمرزنده و
 كـه مـست     يستند در حـال   ينكه به نماز با   ي كند از ا   ي م يخداوند بندگان مومنش را نه    

  .ندي گويستند، تا بدانند كه چه مه
پس . ردي گيز در بر مي نماز مانند مسجد را نيگاه هايك شدن به جاي ، نزدين نهيو ا

 ي فرديرا برايرد زي گيز نماز را در بر ميون.  تواند وارد مسجد شوديفرد مست نم 
ست چـون عقـل او آشـفته    يز ني جايچ نماز و عبادتي باشد انجام دادن ه يكه مست م  

د به نماز و مسجد     ين خداوند مقرر نمود كه نبا     يبنابرا. دي گو ي داند چه م   يست و نم  ا
  .دي گوي داند چه مي كه فرد ميك شد تا زمانينزد
د منسوخ  ي نما ي كه شراب را به طور مطلق حرام م        يه ا يله آ يفه به وس  يه شر ين آ يو ا 

 بـر   ي طـور ضـمن    را شراب ابتدا حرام نبود اما بعدا خداوند بنـدگانش را بـه            يز. است
  :ق كرد و فرموديم آن تشويتحر
ُ كَبِ  يسِر قُل فِ  يسئَلُونَك عنِ الخَمرِ والم   ي«  ـرُ مِـن         يهِما إِثمـا أَكبمهإِثملِلَّناسِ و نَفِعمرُ و

ّفعِها  يدر شراب و قمار گناه بزرگ   « : بگو.  پرسند ياز تو در مورد شراب و قمار م       » نَ
» .ده اشان بزرگتـر اسـت  ي مردم دارند اما گناهشان از فا يز برا ي ن ييده ها ياست و فا  
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ستادن بـه نمـار     يدن شراب به  هنگام ا     يسپس خداوند متعال بندگا مومنش را از نوش       
سپس خداوندآن را بـه طـور مطلـق در        . ه آمده است  ين آ ي كرد، همانطور كه در ا     ينه

سِرُ واألَنصاب يإِنَّما الخَمرُ والمنَ ءامنُوا يها الَّذيأَي« : همه وقت ها حرام نمود و فرمود
شـراب و   ! ديـ مـان آورده ا   ي كه ا  ي كسان يا» طَنِ فَاجتَنِبوه يواألَزلَم رِجه مِنّ عملِ الشَّ    

 ينـ ي و فال بيي كه به قصد بخت آزماي مخصوصيرهايقمار و بت ها و استفاده از ت   
  .ديزيپرهطان هستند، پس از آن بيد و از كار شيد پلي بريبه كار م

. ن فـساد بـزرگ را در بـر دارد         يدتر است چون ا   يو حرمت شراب در هنگام نماز شد      
 ي و حضور قلب است، و شراب دل را مست مين، روح و مغز نماز فروتنيگذشته از ا
 شود در حالت  ين استنباط م  يو از مفهوم ا   .  دارد ي و از نماز باز م     ياد اله يكند و از    

د بـه نمـاز   يـ  كنـد نبا   يد و چـه مـ     ي گو ي داند چه م   يمچرت زدن كه فرد خواب آلود ن      
 كنـد كـه مناسـب اسـت     ين موضوع اشـاره مـ  ي به ايحيه به صورت تلو  يستاد، و آ  يا

 ي كه فكرش را به خود مشغول ميزي خواهد نماز بخواند خود را از هر چيهركس م
جت  حا يد برود قضا  ي حاجت  دارد با    ياز به قضا  ينكه اگر ن  يمانند ا .  كند يدارد دور 

  . شوديكند سپس به نماز مشغول م
 گرسنه است ابتدا غذا بخورد و پس از آن به نماز بپردازد تا در نماز، يليزاگر خيو ن

ز وارد شده   يح ن يث صح ينه حد ين زم يدر ا .  فكرش را به خود مشغول ندارد      يگرسنگ
  .است

ك يـ نُـب بـه نمـاز نزد       در حالـت ج    يعنـ ي»  سبِيلٍ عابِرِي إِالَّ جنُبا والَ« : سپس فرمود 
د و توقـف     يـ نكه در داخل مسجد عبور كن     ين حالت و آن عبارت از ا      يد، مگر در ا   ينشو
ستد ي تواند به نماز باي كه غسل نكرده است نميجنب تا زمان» تَغْتَسِلُو حتَّى« . دييننما

ز ي جنب فقط گذشتن از مسجد جا      يو برا .  تواند نماز بخواند   ي، و هرگاه غسل كرد م     
  .است

لَم النِّساء الَمستُم أَو الْغĤَئِطِ من منكُم أَحد جاء أَو سفَرٍ علَى أَو مرْضَى كُنتُم وإِن«   فَ
ض به طور مطلق خواه آب وجـود داشـته          ي مر يمم را برا  يپس ت » فَتَيممواْ ماء تَجِدواْ
 است كه استفاده ييماري بض،ي مريمم برايز بودن تيعلت جا. ز قرار دايا نه جايباشد 

ز قرار داده است، چـرا      يمم را در سفر جا    يز ت ين.  كند يد م ي را تشد  يمارياز آب، آن ب   
پس اگر مسافر آب نداشت و فقط به اندازه . افت نشودي رود در سفر آب يكه گمان م

.  ز استي او جايمم  كردن برايآب همراه داشت ت. رهيدن وغيل نوشياز خودش از قبين
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زش با زنان، ناپاك شد، اگر يا آمي حاجت يا قضاين گاه انسان به سبب ادرا ينو همچ
ا نه، همانطور كه عموم يمم كند خواه در سفر باشد يز است تيش جايافت برايآب را ن

  . كندين مطلب داللت ميه بر  ايآ
 در يكي: ز قرار داده است يمم را در دو حالت جاين است كه خداوند تيخالصه مطلب ا

 ي در صورت مشقت و سـخت      يكيا نه، و    يرت عدم وجود آب، خاه در سفر باشد         صو
  . شوديشتر ميره كه اگر آب استفاده كند دچار مشقت بي و غيماري از بيناش

: ندي گوي مياختالف كرده  و عده ا» النِّساء الَمستُم أَو « ين در رابطه با معنيو مفسر
مم را  يز بودن تـ   يه به صراحت جا   ي باشد آ  نيزش است ، پس اگر چن     يمنظور از آن آم   

ن مـورد وارد   يـ  در ا  ياديـ ح ز يث صـح  يهمان طور كه احاد   .  دارد يان م ي جنب ب  يبرا
 معتقدند كه منظور از آن دست زدن به زن اسـت، مـشروط بـه                يو عده ا  . شده است 

 است كه به خاطر شهوت انجام ي باشد، و آن دست زدنيرون آمدن مذينكه گمان بيا
  . كنديه به شكستن وضو به علت دست زدن داللت ميپس آ.  شوديم

ده ي كه وقت نمـاز فـرا رسـ        ياستنباط كرده اند هنگام   » ماء تَجِدواْ فَلَم« ه  يو فقها از آ   
 شـود آنـرا   ي كه آب را جستجو نكنـد، گفتـه نمـ   ي آب پرداخت، كس   يد به جستجو  يبا
  . شوديوم مافتن پس از جستجو كردن معليا نيافتن يافته است، بلكه ين
ز يـ  كه به علت مخلوط شـدن بـا چ         ين استنباط شده است وضو گرفتن با آب       يز از ا  ين

 در ين آبيرا چني باشد، زيز ميز است بلكه واجب نير كرده است نه تنها جايي تغيپاك
ز ي كه به سبب مخلوط شدن با چيرا آبيداخل است، ز» ماء تَجِدواْ فَلَم « يفرموده اله

ر ي است غين مورد كه آن آب آبياما در ا. شوديه است آب محسوب مر كرديي تغيپاك
  .مطلق اختالف وجود دارد

ن امت منـت نهـاده   يق بر اين طريع شده و خداوند از ا ي تشر يه حكم بزرگ  ين آ يو درا 
ن مطلب اجماع و اتفاق     ي علما الحمد هللا بر ا     يو تمام . مم است يت ت ياست و آن مشروع   

  .دارند
ا نـه خـواه   يـ دا كند غبار دانسته باشـد  ين ارتفاع پي كه از سطح زممم با هر آنچه يو ت 

.  شودي كه پاك باشد انجام مياه، به شرطيا گيا سنگ يا درخت يا شن، يخاك باشد 
د غبـار   يـ رد با يـ  گ يمم صورت م  ي آنچه كه با آن ت     يعني» ديصع« البته اگر گفته شود     

سـوره مائـده   ) 6(ه  يـ ل در آ  را خداونـد متعـا    ي رسد، ز  يداشته باشد محتمل به نظر م     
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تـان  ياز آن بـه چهـره هـا و دسـت ها           » كُميدِيفَامسحوا بِوجوهِكُم وأَ  «: فرموده است   
  . شوديد، و آنچه كه غبار ندارد مسح كرده نميد و مسح كنيبمال
د، و يتان مسح كني از آن به چهره ها و دست هايعني» كُميدِيفَامسحوا بِوجوهِكُم وأَ« 

همان طور كـه  .  باشنديمم تمام چهره و هر دو دست تا مچ م      ي كردن در ت   محل مسح 
ك ضربه چهره و دستها يو مستحب است با . ندي نماين داللت ميح بر ا  يث صح ياحاد

ز در يو ن. دي نماين مطلب داللت ميث عمار بر ايتا مچ مسح شوند، همان طور كه ح د
ران است و فقط چهره و دست ها گيمم جنب مانند ديث اشاره شده است كه تين حديا

  . كنديرا مسح م
  : دهيفا

:  شـود  يبدان كه قواعد طب و بهداشت در سه مطلب خالصه مـ           « : دي گو يم م يابن الق 
 - 3.  رسـاند  يان مـ  يـ  كه بـه بـدن ز      ييهايماري دفع ب  - 2،  ي حفظ سالمت و تندرست    - 1

تعال مـا را بـر    كه خ داوند م  يو به درست  . هايماريواكسنه كردن بدن در مقابل تمام ب      
  . ز خود آگاه ساخته استين سه مطلب در كتاب عزيا

نه كردن آن خداوند به خوردن و   ي بدن، و واكس   يدر رابطه با حفظ سالمت و تندرست      
ز كرده كه يض تجوي مسافر و مريدن و اسراف نكردن دستور داده است، و براينوش

د اسـت حفـظ   ي بدن مف ياله آنچه كه بر   ي آنها به وس   يد تا صحت و سالمت    يريروزه نگ 
  .ديت بعمل آي رساند حماي كه به او ضرر مييزهايض در مقابل چيشود، و از مر

 كه در حال احرام است و در سرش ي مرديها، خداوند برايماريو اما در مورد دفع ب  
. ن برونـد  ي آن از بـ   يكروب هـا  ي دارد اجازه داده است سرش را بتراشد تا م         يماريب

د ي بايق اوليان آورتر است به طريت آنچه كه ماندنش در بدن زانگر آن اسين بيپس ا
  .رهي، خون و غيدفع گردد مانند ادرار، مدفوع، استفراغ، من

ز اشاره يو ن. د تمام چهره و دست ها مسح شوديه اشاره شده است كه باين آيو در ا
  شود كهي خواست نميز است گرچه وقت تنگ نباشد، و از و        يمم جا يشده است كه ت   

  . اعلميواهللا تعال. نكه سبب وجوب موجود باشديد مگر بعد از ايآب را بجو
 ي بـرا يعفو و آمرزش اله   » غَفُورا عفُوا كَانَ اللّه إِنَّ« :نگونه ختم  كرد   يه را ا  يسپس آ 

 كه بنـده بـا   يار آسان نموده است طورينش را بسياد است، و فراميبندگان مومش ز 
ن ا ست كـه بـر       ي ا ياز جمله بخشش و آمرزش اله     . دد گر يانجام آن دچار مشقت نم    

 آّ در صورت مشكل بودن استفاده ين امت رحم  نموده و طهارت با خاك را به جا   يا



٤٤٠ 

 گناهكـاران بـاز   ي آنان مشروع كرده و دروازه توبـه و بازگـشت را بـرا     ياز آب برا  
گناهانشان را  خود ، را خوانده و به آنها وعده داده است كه ينموده و آنها را به سو

  . آمرزديم
ن را از گنـاه مملـو       ين است كه اگر مومن تمـامِ زمـ        ي ا يو از جمله عفو و آمرزش اله      

ن با آمرزش   يك پروردگارش قرار ندهد خداوند به اندازه زم       ي را شر  يزيسازد اما چ  
  .دي آيش او ميپ
  :44- 46 يه يآ

ا أُوتُواْ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمـنَ  نَصِيبـ  م لَةَ  يـشْتَرُونَ  ابِالْكِتَ  تَـضِلُّواْ  أَن ويرِيـدونَ  الـضَّالَ
   كـه   يا  نديـده  ، انـد   شده  داده  يا  بهره  كتاب از  كه را  يكسان  آن السبِيلَ ؛ آيا  

  ? شويد  گمراه نيز شما  كه خواهند  يم و خرند  يم يگمراه
اللّهو لَمأَع ائِكُمدكَفَى بِأَعبِاللّهِ و لِي كَفَى اوبهتر را شما  دشمنان نَصِيرًا ؛ خدا   بِاللّهِ و 

  بـسنده  را شـما  او  ييـار  و،  كـرد  خواهـد   كفايت را شما او  يدوست و شناسد  يم
  .است
 غَيـرَ  واسـمع  وعصينَا سمِعنَا ويقُولُونَ مواضِعِهِ عن الْكَلِم يحرِّفُونَ هادواْ الَّذِينَ منَ

مساعِنَا عٍمرا ولَي نًا بِأَلْسِنَتِهِمطَعينِ فِي والد لَوو منَا قَالُواْ أَنَّهمِعنَـا  سأَطَعو  عـماسو 
  ي؛ بعض قَلِيالً إِالَّ يؤْمِنُونَ فَالَ بِكُفْرِهِم اللّه لَّعنَهم ولَكِن وأَقْوم لَّهم خَيرًا لَكَانَ وانظُرْنَا

 و  شـنيديم  ، :گوينـد   يم و كنند  يم  دگرگون  يمعن  به را خدا  كلمات  انجهود از
  خـويش  لغـت    بـه    راعنـا   و  يگرد ناشنوا  كاش و بشنو و ،  ورزيم  يم  عصيان

 و  شنيديم  كه  گفتند  يم اگر  زنند  يم  طعنه  اسالم  دين  به و گردانند  يم  زبان
  بـه  را  خـداآنان   بـود   تـر   صـواب   به و بهتر  انبرايش ،  انظرنا  و  كرديم  اطاعت
 .نياوردند  ايمان  ياندك جز و  كرده  لعنت  كفرشان  سبب

 از  يبهـره ا  » الْكِتَـابِ  مـنَ  نَصِيبا أُوتُواْ«  است كه    يان مذمت و نكوهش كسان    ين ب ي ا
ن برحذر شايت از آنها و افتادن در دلهايضمنا بندگانش را از تبع. كتاب داده شده اند

 آن يعني.  خرندي را ميگمراه» الضَّالَلَةَ يشْتَرُونَ« پس خبر داده كه آنها . داشته است
 كه ي گذرند، مانند كسي ميزي بدست آوردنش از هر چي دوست دارند و برايليرا خ

 را بـر  يپس آنهـا گمراهـ  .  كندي را خرج ميدر طلب آنچه كه دوست دارد مال فراوان   
« ن وجـود  يـ بـا ا  .  دهنـد  يح م يمان و شقاوت را بر سعادت ترج      ي ا ت و كفر را بر    يهدا

  . خواهند شما را گمراه كننديم» السبِيلَ تَضِلُّواْ أَن ويرِيدونَ
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ن راه مبذول   يت به گمراه كردن شما عالقمندند و تالش خود را در ا           ي نها يپس آنها ب  
 و  ينش اسـت گمراهـ    اور بندگان موم  يو از آن جا كه خداوند سرپرست و         .  دارند يم

لِيـا  بِاللّـهِ  وكَفَى« : ان كرد و فرموديان را بيهوديگمراه كردن آن دسته از    يوكـاف » و 
د و نـسبت بـه آنهـا    يـ  نماي بندگانش را سرپرسـت يعني. است كه خدا سرپرست باشد    

 و ياور آنان باشد و آنچه را كه سبب خوشبختيشان ي ورزد و در همه كارهايمهربان
  .شان آسان گرداندين است برا آنايرستگار

 ياريه دشمنانشان ياور باشد و آنها را علي است كه خدا يو كاف» نَصِيرً بِاللّهِ وكَفَى« 
ه يـ ان دارد كـه از آن برحـذر باشـند، و آنهـا را عل              يـ  را ب  ييزهاي آنها چ  يد و برا  ينما

ر  و دو  يكـ ير و ن  ي باعث بدست  آوردن خ     ي اله يپس سرپرست . دشمنانشان كمك كند  
  . استيشدن از هر شر و بد

ان نمود ي آنان را بيح دادن باطل از سوي و عناد و  ترجيت گمراهيفيسپس خداوند ك
«  گمراهـشان بودنـد،      يان كـه علمـا    يـ هودي از   يدسـته ا  » هادواْ الَّذِينَ  ِّنَ «: و فرمود 
 كه يد؛ به گونه ا كننيف مي خود تحريسخنان را از جا» مواضِعِهِ عن الْكَلِم يحرِّفُونَ

فشان ياز جمله تحر.  كننديف ميا هر دو را تحري دهند ، ير ميي آن را تغيا معنيكلمه 
ان شـده و جـز بـر محمـد     يـ شان بي كه در كتاب هايين است در رابطه با صفت  ها   يا
 يست بلكه منظور كسين صفت ها محمد نيمنظور از ا: ندي گوي كند، ميصدق نم) ص(
  . دارنديقت را پنهان مين حقيگر است، و ايد

ق را وارونه نمـوده و  ي است، چرا كه حقاين علم و آگاهي آنان بدتريپس علم و آگاه   
دان عمـل و    يـ و امـا در م    .  كننـد  ي آن قـرار داده و حـق را انكـار مـ            يباطل را به  جا    

  . مي كرديم و نافرمانيديشن» وعصينَا سمِعنَا« : ندي گوي ميفرمانبردار
ت كفر و عناد و ين نهايم و  اي كرديچيم و از فرمانت سرپيديتو را شن ما سخن يعني
 صـورت و    يرا به بدتر  ) ص(امبر  ين پ يهمچن.  است يره فرمان بر  يرون رفتن از دا   يب

بشنو » مسمعٍ غَيرَ واسمع« :ندي گوين روش از ادب و نزاكت خطاب كرده، و ميدورتر
 را از ي، بلكه سخني آن را دوست داشته باش كهي را از ما بشنويد كه سخنياز ما، ام
منظورشـان از آن متـصف نمـودن        » ورعِنَا« . ي دار ي كه آن را دوست نم     يما بشنو 

 بردند با اسـتمعال كلمـات دو        ي بود و گمان م    يب و زشت  ي و ع  يحضرت به كم خرد   
چ دادن ينگونـه كلمـات و پـ     يآنهـا بـا اسـتعمال ا      .  خورنـد  يب م يامبر فر يپهلو خدا و پ   

ن مطلب را به يان خود اي پرداختند و در ميامبر مين و پي از دييب جويبانشان به عز



٤٤٢ 

 فِـي  وطَعنًـا  بِأَلْـسِنَتِهِم  لَيا« : ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا.  كردند يان م يصراحت ب 
 نمود و   ييشان بهتر است راهنما   يسپس خداوند آنها را به انجام آنچه كه برا        .» الدينِ
و اگر » وأَقْوم لَّهم خَيرًا لَكَانَ وانظُرْنَا واسمع وأَطَعنَا سمِعنَا قَالُواْ أَنَّهم لَوو« : فرمود
شان يـ ، قطعـا برا   » م، و بشنو و به ما نظر كن       يم و فرمان برد   يديشن« :  گفتند يآنان م 

سته در تعامـل بـا   يـ ت ادب شايـ ك و رعا  يـ ن سخن متضمن خطـاب ن     يرا ا يبهتر بود ز  
ن عمل به مثابه فرمان بردن از دستور خدا و منقاد شـدن در برابـر                يامبر است و ا   يپ

د ادب و   يـ ن مشتمل بر آن اسـت كـه در سـوال كـردن با             يه همچن ين آ يا. اوامر اوست 
به سـواالت اصـحاب گـوش فـرا         ) ص(امبر  ينكه پ يت كرد، و ا   ينزاكت و متانت را رعا    

ن رفت ار را يسته بود كه آنها ايپس شا. نددا كيد و از حال و  اوضاع آنان اطالع پيده
گرداندند و  يوه رو ين ش ي از آن جا كه سرشتشان ناپاك بود از ا         يول. رنديش بگ يدر پ 

ن يبنـابرا . ش دور كـرد   ي و كفرشان از رحمت خو     ينه ورز يخداوند آنها را به سبب ك     
اما خداوند به سبب كفرشان »  قَلِيالً إِالَّ يؤْمِنُونَ فَالَ بِكُفْرِهِم اللّه لَّعنَهم ولَكِن« :فرمود

  . آورنديمان نمي اين كرد پس به جز عده كميآنان را نفر
  :47 يه يآ
 وجوها نَّطْمِس أَن قَبلِ من معكُم لِّما مصدقًا نَزَّلْنَا بِما آمِنُواْ الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذِينَ أَيها يا

لْعنَهم أَو ارِهاأَدب علَى فَنَرُدها   ي؛ ا مفْعـوالً  اللّهِ أَمرُ وكَانَ السبتِ أَصحاب لَعنَّا كَما نَ
 را شما كتاب  و  ايم  كرده  نازل  كه  يكتاب  به ، اند  داده  كتاب را شما  كه  يكسان
 حـو م را هايتـان    چهـره   نقـش   آنكه از  پيش ، بياوريد  ايمان كند  يم  تصديق نيز

  لعنـت  را  سـبت   اصـحاب    كه  همچنان يا   برگردانيم قفا  به را  رويهايتان و  كنيم
 .است   يشدن خدا  فرمان و   كنيم  لعنت  هم را شما  كرديم

 يامبر و كتاب بزرگي دهد تا به پيهود و نصارا را فرمان ميخداوند اهل كتاب اعم از 
 يكتاب ها. اورنديمان بين است، ايشي پيق كننده كتاب هايكه بر او نازل شده و تصد

 ي كه قـرآن آمـد، خبـر دادنِ كتابهـا          يپس وقت . ن از آمدن قرآن خبر داده بودند      يشيپ
 كـه در  يياورند به كتـاب هـا  يمان نين قرآن ايو اگر آنها به ا. ق نمودين را تصد يشيپ

ند و  ي نما يق م يگر را تصد  يكدي خدا   يرا كتاب ها  يمان ندارند، ز  يز ا يدستشان هست ن  
 يم و به برخـ يمان داري اينكه به برخي بر اي آنها مبنيپس ادعا . گر موافق اند  يكديبا  
لْنَا بِما آمِنُواْ« و در   . ستي بوده و راست ن    ي باطل يم ادعا يمان ندار يا  لِّمـا  مـصدقًا  نَزَّ

مـان  يگـران بـه ا  يد قبـل از د  يـ اورند و آنها با   يمان ب يق نموده تا ا   يآنها را تشو  » معكُم
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ن  يو ا.  داشته استيرا خداوند علم و كتاب را به آنان ارزانيآوردن مبادرت ورزند، ز
مـان  ين خداونـد آنهـا را بـه خـاطر ا    يبنـابرا .  كنـد ين تـر مـ  يفه آنان را سـنگ يامر وظ 

» أَدبارِهـا  علَى فَنَرُدها وجوها نَّطْمِس أَن قَبلِ من« :د نمود و فرمود   ياوردنشان تهد ين
پس همان طور كه آنهـا حـق را    .  است كه آنها انجام داده اند      ين پاداش از نوع كار    يا

ق را وارونه كردند و باطل را حق و حـق را  يح دادند و حقايترك گفته و باطل را ترج    
شان محـو  يـ  از نوع كارشان مجازات شـدند، و چهـره ها   ييباطل جلوه دادند، به سزا    

 يشان به صـورت يكردند و برگرداندن چهره هاد همان طور كه آنها حق را محو  يگرد
ن صـورت و چهـره ممكـن        ين زشـت تـر    يبود كه چهره آنان در پشت قرار گرفت و ا         

  .است
 »أَو منَهلْع اران شنبه  يم همانطور كه    ين كن يا آنها را نفر   ي» السبتِ أَصحاب لَعنَّا كَما نَ

نه گردانـد،  يل به بوز  يد و تبد  ينماش دور   ي آنها را با رحمت خو     يعني. مين كرد يرا نفر 
 كـرده انـد،     يچيهمان طور كه خداوند با برادرانشان كه در روز شنبه تجاوز و سرپ            

. دي خوار باشينگانيم بوزيپس به آنها گفت» نَيفَقُلنَا لَهم كُونُوا قِرَدةَ خَسِئِ« : ن كرديچن
ز ي نيگري دي است، در جايجام شدنو فرمان خدا همواره ان» مفْعوالً اللّهِ أَمرُ وكَانَ« 

امـر او  » كُونيقُولَ لَه كُن فَ يئَا أَن   يإِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَ    « : دي فرما ين رابطه م  يدر هم 
 يد  مـ يپس پد » ايد ب يپد« : دي گو ي را بخواهد به آن م     يزين گونه است كه هرگاه چ     يا
  .ديآ
  :48 يه يآ

 فَقَـدِ  بِاللّـهِ  يـشْرِك  ومن يشَاء لِمن ذَلِك دونَ ما ويغْفِرُ بِهِ رَكيشْ أَن يغْفِرُ الَ اللّه إِنَّ
 آمرزد  ينم آورند  شرك او  به  كه را  يكسان  گناه خدا  آينه عظِيما ؛ هر إِثْما افْتَرَى

 آورد  شرك خدا  به  كه هر و  آمرزد  يم بخواهد  كه هر  يبرا را ديگر ، گناهان و ،
 .است  شده  مرتكب  بزرگ  يگناه و  ساخته   يوغدر ،

 ي گرداند، نميك وي از مخلوقات را شريزي را كه چي دهد كسيخداوند متعال خبر م
 است كه حكمـت     ين زمان ي آمرزد و  ا    يره را م  يره و كب  يگر گناهان صغ  يبخشد  اما د   
 شـرك   ن تـر از   ييدن گناهـان پـا    ي آمرز يخداوند برا .  باشد يدن و ي آمرز يخدا مقتض 
 برنـد، و  ين مـ ي هـا را از بـ  ي كـه بـد    يي ها يكي قرار داده است؛ مانند ن     يادياسباب ز 

و ماننـد   . امت كه كفاره گناهـان انـد      ي، عذاب برزخ و عذاب روز ق      يوي دن يبت ها يمص
 شود و خداوند گناهان يگر كه باعث بخشوده شدن گناهان ميكدي ي مومنان برايدعا
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نها رحمت يباالتر از همه ا.  آمرزديعت كنندگان من تر از شرك را با شفاعت شفاييپا
  .د سزاوار آن هستندي قرار دارد كه مومنان و اهل توحياله

 خـود بـسته   ي آمـرزش و رحمـت را بـه رو   يرا مشرك همه درهايبرخالف شرك، ز  
 او ي كه براييبت هاي رساند، و مصي به او نميده ايد فاياست، پس طاعات بدون توح

 ي شـفاعت نمـ    ي و ي برا يامت كس ي بخشد و در روز ق     ي نم يسودد به او    ي آ يش م يپ
 دارند و نه دوسـت      ينه شفاعت كننده ا   » مِيقِ حِمِ ينَ، ولَا صد  يفَما لَنَا مِن شَفِعِ   « : كند
   ! يميصم

و هـركس   » عظِيما إِثْما افْتَرَى فَقَدِ بِاللّهِ يشْرِك ومن« : ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا
 يت بزرگ ي جنا يعني.  مرتكب شده است   ي كه گناه بزرگ   ي ورزد به راست   به خدا شرك  

ده شـده از خـاك را       يـ  بزرگتر از آن اسـت كـه مخلـوق آفر          يكرده است ، و چه ستم     
  ! ك خداوند قرار داده شود؟يشر

 به خود برسـاند  ي تواند سوديازمند است و نمي كه از همه جهات ناقص و ن    يمخلوق
 توانـد بـه   يست و نمـ يـ ار او ني در اختيو مرگ و زندگش د ور كند،  ي از خو  يانيو ز 
 ي بـا ذاتـ    يزيـ ن چ يپس چگونه چن  .  برساند ي كه  او را عبادت كرده است سود        يكس
ده و از همـه جهـات كامـل اسـت و از تمـام               يـ  را آفر  ي شود كه همه هـست     يك م يشر

ان ، و دادن و محـروم كـردن در          يـ  كه سود و ز    يخداوند! از است؟ ي ن يمخلوقاتش ب 
ن يـ  بزرگتـر از ا    يه سـتم  يآ! دگان از نعمات  او برخوردار هستند      ي اوست و آفر   دست

  !وجود دارد؟
 ي ماند و از پاداش الهيشه در عذاب مي همي كه مرتكب شرك شود براين كسيبنابرا

 به هركس» شرِك بِاللَّهِ فَقَد حرَّم اللَّه الجنَّةَ وماوئه النَّار    يإِنَّه من   « :  گردد يمحروم م 
گـاهش  يده و جايـ  كه خداوند بهشت را بـر او حـرام گردان      يخدا شرك ورزد به راست    

 كه توبه   ي است كه توبه نكرده است، اما كس       يمه در حق كس   يه كر ين آ يا. جهنم است 
ـ  ي الَّـذِ يعبـادِ يقُـل  « :  شـود يده مـ  يگر گناهانش بخش  يكند، شرك و د    لَ ينَ أَسـرِفُوا ع 

اده يـ  بنـدگانم كـه ز     يا« : بگـو » عايغفِرُ الذُّنوب جم  يرحمةِ اللَّهِ   أَنفُسِهِم لَا تَقنَطُوا مِن     
 ي گمان خداونـد همـه گناهـان را مـ    يد بيد نباشي نا  ام ياز رحمت اله  ! دي كرده ا  يرو

  . خدا برگشته و توبه نموده استي كه به سوي گناهان كسيعني» آمرزد
  :49- 50 يه ي آ
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لَم   آنان فَتِيالً ؛ آيا   يظْلَمونَ والَ يشَاء من يزَكِّي اللّه بلِ أَنفُسهم ونَيزَكُّ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَ
  كه  خداست   يآر ؟ دهند  يم  جلوه  عيب  يب و  پاك را  خويشتن  كه  يا  نديده را
  كه  يا  قدررشته   به  يحت  كس  هيچ  به و  گرداند  پاك  عيب از خواهد را  كه هر
 .نشود  ستم  خرماست  ستهه  شكاف در

 خـدا   بـه   چگونـه   كـه  مبِينًا ؛ بنگر   إِثْما بِهِ وكَفَى الكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ كَيف انظُرْ
  .بسنده است را آشكار  يگناه  دروغ  همين و بندند  يم  دروغ

ن ايهودي ي است از جانب خدا برايانگر تعجب خدا از بندگانش است و سرزنشين ب يا
ك يـ  كننـد در حال  ي مـ  ي پـاك  ي گرداند و ادعا   يو نصارا و امثال آن كه خود را پاك م         

مـا فرزنـدان و دوسـتان خـدا         » نَحنُ أَبنَوا اللَّهِ وأَحِبـوه    « : ندي گو يستند، و م  ين ن يچن
لَّا من كَانَ هوداً أَو نَصريلَن « : ندي گويو م. ميهست هرگز وارد بهشت » يدخُلَ الجنَّةَ إِ

ل اسـت،   يـ  بـدون دل   يين ادعا يو ا .  باشد يا نصران ي يهودي كه   يخواهد شد مگر كس   ن
لَـه أَجـرُه     يبلَ« : دي فرما يرا خداوند در قرآن م    يز لَّهِ وهو محـسنُ فَ  من أَسلَم وجهه لِ

لَ     ع لَا خَوفبِهِ ور لَا   يعِند آورد در   يهركس مخلصانه به خدا رو    ! يآر» حزَنُونَيهِم و 
 بر آنها است و     يكوكار است پاداش او نزد پروردگارش است ، و نه ترس          ي كه ن  يلحا

ن ي را پاك قـرار داده اسـت، بنـابرا         ين كسان يپس خداوند چن  .  گردند ين م ينه اندوهگ 
 يه م يبلكه خداوند هر كس را كه بخواهد تزك       » يشَاء من يزَكِّي اللّه بلِ« : نجا فرمود يا

 از اخـالق زشـت و       يله دور يمان و عمل صالح و به وس      يب ا  او را به سب    يعني. دينما
  . گردانديبا پاك مي زي به اخالق و صفت هايآراستگ

نها گرچه خود را پاك بدانند و ادعا كنند بر راه راست هستند و پـاداش فقـط از      ياما ا 
 پاكـان  ي باشند و به سبب ستم و كفرشان از خصلت هـا     يآنِ آنها است ؛ دروغگو م     

 يظْلَمـونَ  والَ« : ن فرمـود  يبنابرا. ارند و خدا برآنها ستم روا نداشته است        ند يبهره ا 
 بـه انـدازه     ي شود حت  ي به آنها نم   يچ ستم ي ه يعني. د عموم است  ين جمله مف  يا» فَتِيالً
خداوند . دي آيره بر مي كه از چرك دست و غيا نخي.  هسته خرما استي كه رو ينخ

نگاه كن چگونه با پاك قـرار       » الكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ كَيف انظُرْ« : دي فرما يمتعال م 
 است كه بـه خـدا نـسبت         ين دروغ ين بزرگتر ي بندند، و ا   يدادن خود، به خدا دروغ م     

 كه آنهـا دارنـد حـق اسـت و     يده و ستم  ي است عق  ين بدان معن  يرا ا يز.  شود يداده م 
 دروغ و وارونـه كـردن       نين بزرگتـر  ي باشد و ا   ين بر آن هستند باطل م     يآنچه مسلم 

ن خداونـد متعـال   يبنـابرا . را حق را باطل و باطل را حق جلوه دادنـد  يحقائق است ، ز   



٤٤٦ 

 آشكار و موجـب عقوبـت       ين ، گناه  ي است كه ا   يو كاف » مبِينًا إِثْما بِهِ وكَفَى« : فرمود
  .فراوان و عذاب دردناك باشد

  :51 يه يآ
انَ أُوتُواْ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمنَ صِيبؤْمِنُونَ الْكِتَابِ متِ يالطَّاغُوتِ بِالْجِبقُولُونَ ويلَّذِينَ و  لِ

  بـرده   كتـاب  از  ينصيب  كه را  آنان ؛ آيا سبِيالً آمنُواْ الَّذِينَ مِنَ أَهدى هؤُالء كَفَرُواْ
  يمـ   رانكـاف   بـاره  در و آورنـد   يم  ايمان   طاغوت و  جبت  به  كه  يا  نديده اند

  ?  است تر  نزديك  هدايت به   مؤمنان  راه از  اينان  راه  كه گويند
امبر و  يـ  از حـسد آنـان نـسبت بـه پ          يان و مـصداق   يـ هودي از اعمال زشت     يكين  يو ا 

مان به خـدا و  يدشان آنا را وادار كرد تا از ا    ياخالق زشت و سرشت پل    . مومنان است 
مان به جبـت و طـاغوت       يا. اورنديمان ب ي ا  بگرداند و به بتان و طاغوت      يامبرش رو يپ

ر از آنچـه    يا حكم  كردن به غ     ير خدا انجام شود،     ي غ ي است كه برا   يشامل هر عبادت  
پس سحرِ . ر از آنچه كه خدا مشروع نموده استيا حكم كردن به غيخدا انجام شود، 

 از جبت و طـاغوت      يقيطان همه مصاد  ير خدا و اطاعت ش    ي و پرستش غ   ييب گو يو غ 
قه كافران بت پرست را بر راه يان را واداشت تا طريهودين كفر و حسد، يو همچن. اند

لَّذِينَ ويقُولُونَ« : پس فرمود. ح دهند يمومنان ترج   و يو بـه خـاطر چاپلوسـ   » كَفَرُواْ لِ
 هـؤُالء « : نـد ي گو يمـان دارنـد، مـ     ي كه از ا   يديسازش با كافران، و به علت نفرت شد       

چـه سـمج و   . افتـه ترانـد  ينها كافران از مومنان راه يا»  سبِيالً آمنُواْ الَّذِينَ مِنَ أَهدى
م و نادرست يبنگر كه چه راه و رسم وخ! نه توزي خرد و كيو چقدر ب! سركش بودند

 كردند افراد عاقل و خردمند سخن پوچ آنان را يفكر م! ش گرفتندي را در پيو ناپسند
  ! كنند؟يباور م

 يدي ها و حالل كردن پليو پرستش بت هاو حرام قرار دادن پاك كه بر ستم   ينيا د يآ
امبر و  يـ دن به خـدا و پ     يها و امور حرام، و برابر دانستن مخلوق و خالق و كفر ورز            

ه عبـادت خـدا و      يـ  شـود كـه بـر پا       يح داده مـ   ي ترج ينيش استوار است، بر د    يكتابها
ر از خدا از بت يه به غدن به آنچه ك   ي او در پنهان و آشكار ، و كفر ورز         ياخالص برا 
، و يشاونديـ ونـد خو ي شـوند، و برقـرار داشـتن پ        ين پرستش م  يان دروغ يها و همتا  

ن بر اقامـه عـدل و       يوانات استوار است؟ همچن   ي با ح  ي با همه مخلوقات حت    يكوكارين
 و بر صداقت در گفتار و يث و ستميان مردم، و حرام قرار دادن هر خبيانصاف در م

  !كردار استوار است؟
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ا يـ و آ !  اسـت؟  يگـر يز د ي چ يياوه گو ي جز   ينين د ي بر چن  ين بت پرست  ييح آ يا ترج يآ
ن و  ينـه تـوزتر   ين، ك ين، سـركش تـر    ي خردتـر  ين، بـ  ي جاهـل تـر    ين سخن ينده چن يگو

  !ست؟ي حق نين دشمنيبزرگتر
  :52- 57 يه يآ

لَـئِك الَّذِينَ أُو منَهلَع ن اللّهمنِ ولْعي فَلَن اللّه تَجِد كـه  كـسانند   آن  نَصِيرًا ؛ اينـان    لَه  
  ييـاور   هيچ او يبرا كند،   لعنت خدا  كه را  كس هر و ،  است  كرده  لعنتشان خدا
  .ينياب
أَم ملَه نَ نَصِيبلْكِ مؤْتُونَ الَّ فَإِذًا الْمي بـرده   ينـصيب   يپادشاه از نَقِيرًا ؛ يا   النَّاس  
  بـه   خرماسـت   هـسته   پـشت   بر  كه  يگود  آن رقد  به  صورت  اين در  كه ؟ اند

  .رسانند  ينم  يسود  مردم
ونَ أَمدسحي لَى النَّاسا عم مآتَاه فَضْلِهِ مِن اللّه فَقَد Ĥَنآلَ آتَي رَاهِيمإِب ةَ الْكِتَابالْحِكْمو 

لْكًا وآتَينَاهم ا  ؛ يا    مظِيمبـه   خـويش   فضل از خدا  كه  ينعمت خاطر  به  مردم بر ع  
 و  كتاب  ابراهيم  خاندان  به ما  كه  يحال در ؟ برند  يحسدم   داشته  يارزان  آنان

 .داشتيم  يارزان  بزرگ  يفرمانرواي  و  داديم  حكمت

  انايمـ   بـدان   يسـعِيرًا ؛ بعـض     بِجهـنَّم  وكَفَى عنْه صد من ومِنْهم بِهِ آمنَ منْ فَمِنْهم
 را  ايـشان  ،  افروختـه  ، آتـش   آن ،  دوزخ  كردند  اعراض  آن از  يبعض و آوردند

  .بس
لِيهِم سوف بĤِياتِنَا كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ ا نُصـا  نَارلَّم لْنَاهم  جلُـودهم  نَـضِجت  كُ ـدا  بلُـودج 

 شدند كافر ما  آيات  به  كه را  ؛ آنان حكِيما زِيزًاع كَانَ اللّه إِنَّ الْعذَاب لِيذُوقُواْ غَيرَها
 تـا  ،  دهيم  ديگرشان  يپوست بپزد  تنشان پوست   گاه هر  افكند  خواهيم  آتش  به

  .است  وحكيم پيروزمند  خدا بچشند را خدا  عذاب
لُهم الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ والَّذِينَ  خَالِـدِينَ  األَنْهـار  تَحتِهـا  نمِ تَجرِي جنَّاتٍ سنُدخِ

لُهم مطَهرَةٌ أَزواج فِيها لَّهم أَبدا فِيها  و  آورده  ايمـان   كه را  ؛ آنان ظَلِيالً ظِـال ونُدخِ
 تا ،  آوريم در  است  يجار نهرها آن  در  كه  يبهشتهاي  به اند  كرده نيكو  يكارها

 در و شـوند   عيـب   يبـ  و  پـاك   زنان  صاحب  آنجا در و  بود خواهند آنجا در ابد
  .دهيم يم  جايشان  خنك و  پيوسته  يها  سايه

لَــئِك « : ن خداوند متعال در موردشـان فرمـود       يت حال آنها، بنابرا   ين است واقع  يا أُو 
ش دور ي هـستند كـه خداونـد آنهـا را از رحمـت خـو        يشان كسان يا» اللّه لَعنَهم الَّذِينَ
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» نَصِيرً لَه تَجِد فَلَن اللّه يلْعنِ« . ده است يش گردانيده و سزاوار خشم و عذاب خونمو
 يافت كه او را سرپرست    ي ي نخواه ياوري ي و ين كند برا  يو هركس كه خدا او را نفر      

ت يـ ن نها يـ  هـا محافظـت كنـد ،و ا        يد و او را از نـاگوار      يـ ن نما يكند و منافعش را تام    
  . استيي و رسوايخوار

» أَم  ملَه نَ نَصِيبلْكِ ماز ملك دارند تا هركس را كه بخواهند بنا به    يا بهره ا  يآ» الْم 
ك خـدا   ير جهـان شـر    يح دهند، ودر تدب   يگر ترج ي د يش بركس ي خو يخواست و آرزو  

» فَإِذَّا« : ن فرمود يدند، بنابرا ي ورز ي داشتند به شدت بخل م     ين قدرت ياگر چن ! باشند؟
 ي هـم نمـ   يز كمـ  يـ به  مـردم چ    » نَقِيرً النَّاس يؤْتُونَ الَّ« ك داشتند،    از مل  ياگر بهره ا  

ن را بـه صـورت   يو ا. دندي ورزي داشتند به شدت بخل ميدادند، و اگر بالفرض قدرت 
  . كندي آن را قبول نميچ احديان كرد چرا كه هي بياستفهام انكار

 »ونَ أَمدسحي لَى النَّاسا عم مآتَاه فَضْلِهِ مِن اللّه  ن است يزه سخنشان ايا انگيآ» فَقَد
ا ي دهند و فضل و عطا     يح م يك خدا هستند و هركس را كه بخواهند ترج        يكه آنها شر  
امبر و مومنان بر آنچه كـه خداونـد از      يدن به پ  يا حسادت ورز  ي بخشند؟   يرا به او م   
و حـسادت  د؟ يـ  نماين كـار مـ  يـ ش به آنان داده اسـت آنـان را وادار بـه ا      يفضل خو 

 الْكِتَـاب  إِبرَاهِيم آلَ آتَينĤَ فَقَد« . ستي ن يز تازه و نوظهور   ي چ يدن به فضل  اله    يورز
لْكًا وآتَينَاهم والْحِكْمةَ ا مظِيمو كتاب اسـت كـه       يامبريل پ ي از قب  ييو آن نعمت ها   » ع 

 زا يه برخ است كه بي داشت، و ملك و سلطنتيم و فرزندانش ارزانيخداوند بر ابراه
  . ديمان بخشيامبراشن مانند داود و سليپ

پس آنها چگونه   .  دارد يو خداوند همواره انعام خود را بر بندگان مومنش ارزانش م          
 بـه محمـد داده اسـت؛        يي و  فرمـانروا    يروزي را كه خداوند در قالب نبوت و پ        ينعمت

 شناسد و يا مش از همه خدا رين انسان ها است و بين و بزرگوارت  ي كه برتر  يمحمد
  ! كنند؟ي ترسد، انكار مياز خدا م

ا و ي دنيمان آورده و خوشبختيا) ص( از آنان به محمد يگروه» بِهِ آمنَ منْ فَمِنْهم« 
 ي از آنها از رويو دسته ا» عنْه صد من ومِنْهم«  آخرت را بدست آوردند، يرستگار

 يبت هـا  يا و مـص   يـ  دن يجـه بـه بـدبخت     يتنه و حسد، مرد را از او باز داشتند، در ن          يك
 از آثار گناهانشان    يا بخش ي مشكالت دن  يايفراوان دچار شدند، كه غرق شدن در در       

  .است
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 كه به يگر كافرانيان و نصارا و د   يهودي يو جهنم سوزان برا   » سعِيرً بِجهنَّم وكَفَى« 
 «: ن فرموديت، بنابرا اسيامبران را انكار كرده اند، كافي پيامبريده و پيخدا كفر ورز

دند، آنها را يات ما كفر ورزي كه به آيآنان» نَارا نُصلِيهِم سوف بĤِياتِنَا كَفَرُواْ الَّذِينَ ِإنَّ
 ي باشد ميد ميار شديم و بزرگ است و حرارتش بسيار عظيزمش بسي كه هيبا آتش
  .ميسوزان

لَّما«  لْنَاهم« شان بسوزد،   يهرگاه كه پوست ها   » جلُودهم نَضِجت كُ دا  بلُـودـا  جرَهغَي 
ن عذاب را   يدتريم تا شد  ي ده يگر قرار م  ي د يي آن، پوست ها   يبه جا » الْعذَاب لِيذُوقُواْ
ل بـه صـفت و   ي تكرار كرده و تبـد يشگيو چون كفر و عناد را به صورت هم   . بچشند

 برابـر بـا اعمـال    يزا شود تا سـ يده است، عذاب هم بر آنها تكرار ميعادت آنها گرد 
ز است يهمانا خداوند عز»  حكِيما عزِيزًا كَانَ اللّه إِنَّ« : ن فرموديبنابرا. ننديخود را بب
 قـدرت بـزرگ و      ي دهـد دارا   ي كـه مـ    يي و پاداش و سزا    يينش و فرمانروا  يو در آفر  

 آوردن به   ماني كه به خدا و آنچه كه ا       يو كسان » آمنُواْ والَّذِينَ« . حكمت فراوان است  
سته اعـم از  يـ  شايو كارهـا  » الـصالِحاتِ  وعمِلُـواْ « مـان آوردنـد،     يآن واجب اسـت ا    

لُهم « واجبات و مستحبات را انجام دادند،         األَنْهـار  تَحتِهـا  مِـن  تَجـرِي  جنَّـاتٍ  سـنُدخِ
م كه رودها از ي كني مييرد باغ هاآنان را وا» مطَهرَةٌ أَزواج فِيها لَّهم أَبدا فِيها خَالِدِينَ

 يي آنان در آنجا زن هاي مانند، و برايردرختانش روان هستند و جاودانه در آن ميز
ا دارند ي كه زنان دنيب و آلودگيزه هست كه از اخالق زشت و ناپسند و از هر ع    يپاك

لُهم« . پاك هستند  م كـه  ي كنيه وارد م   گسترد يه ا يو آنها را به سا    » ظَلِيالً ظِـال ونُدخِ
  .ستير نيچگاه زوال پذيه
  :58- 59 يه يآ

لِهـا  إِلَـى  األَمانَاتِ تُؤدواْ أَن يأْمرُكُم اللّه إِنَّ إِذَا أَهـتُم  وكَمنَ  حـيـواْ  أَن النَّـاسِ  بكُمتَح 
  يمـ   فرمـان  شما  به ؛ خدا ابصِيرً سمِيعا كَانَ اللّه إِنَّ بِهِ يعِظُكُم نِعِما اللّه إِنَّ بِالْعدلِ

  يداور  به  مردم  ميان در  چون و،  گردانيد باز  صاحبانشان  به را امانتها  كه دهد
 و شنوا او  آينه هر  دهد  يم نيكوپند   چه را شما خدا  كنيد  يداور  عدل  به نشينيد
  .بيناست

 فِـي  تَنَازعتُم فَإِن مِنكُم األَمرِ وأُولِي الرَّسولَ واْوأَطِيع اللّه أَطِيعواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
 خَيـرٌ  ذَلِـك  اآلخِـرِ  والْيـومِ  بِاللّـهِ  تُؤْمِنُـونَ  كُنـتُم  إِن والرَّسـولِ  اللّهِ إِلَى فَرُدوه شَيءٍ

  رسول از و كنيد  اطاعت خدا از ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا تَأْوِيالً وأَحسنُ
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  روز و خدا  به اگر كرديد  اختالف  يامر در  چون و  بريد  فرمان  الواالمرخويش  و
  و  شماســت خيــر  ايــن در  كنيــد  رجــوع پيــامبر و خــدا  بــه داريــد  ايمــان قيامــت

 .دارد بهتر  يسرانجام

ن قـرار داده شـده و بـه امانـت           ي است كه انسان بر آن امـ       يزيامانت عبارت از هر چ    
پس خداوند بندگانش را فرمان داده تا امـت هـا را            .  آن دستور داده شده باشد     يدار

ن يو ا. ر به صاحبانشان برساننديطور كامل و بدون كم و كاست و بدون درنگ و تاخ
 ي باشد كه جز خدا كـس      ي م ييشامل امانت پست و مقام، اموال و اسرار و فرمان ها          

  .ستيبه آن آگاه ن
را يد زيل گرفت بر او الزم است آن را حفظ نماي را تحويامانتهركس : و فقها گفته اند

ست، پس حفـظ امانـت     ير ن يرساند امانت به صاحبش جز با حفظ  كردن آن امكان پذ           
لِها إِلَى« و  . واجب است  ير از صاحب آن داده نم     يانگر آن است كه امانت به غ      يب» أَه 
ر صـاحبش   يامانت را به غ    يل به منزله صاحب امانت است، پس اگر كس        يشود؛ و وك  

و » بِالْعـدلِ  تَحكُمـواْ  أَن النَّاسِ بينَ حكَمتُم وإِذَا« . داده باشد امانت را نرسانده است     
 در خون ين داوريد، و اي كنيد دادگرانه داوري نشستيان مردم به داوري كه م يزمان

شاوند و  يـ  بـر خو   ديـ و با . اديـ ا ز يـ رد، كم باشـد،     ي گ يها و اموال و آبرو را در بر م        
منظور .  شودي داوريكوكار و فاسق و دوست و دشمن به دادگريشاوند و ن  يرخويغ

 است كه آن را بر زبـان        ي كه خداوند به آن دستور داده است حدود احكام         ياز عدالت 
 كرد و از آن يد عدالت را شناخت تا طبق آن داوريامبرش مشروع كرده است، و بايپ

 بِـهِ  يعِظُكُم نِعِما اللّه إِنَّ« :  است، فرمود  يك و منصفانه ا   ي ن يجا كه اوامر، دستورها   
را منافع يد، زي ستاينجا مي و اوامر را در ايخداوند نواه» بصِيرًا سمِيعا كَانَ اللّه إِنَّ

 كنند، چون قـانون     ي دور م  يا و آخرت را از آدم     يان دن يدو جهان را در بردارند، و ز      
 ماند و آنچه ي بر  او پنهان نميزيچ چي كه هينا است، خداونديگذار خداوند شنوا و ب

  . داندي دانند، ميرا كه بندگان از مصالح و منافع خود نم
امبرش اطاعت شـود، و اطاعـت از خـدا و        ي دهد تا از او و پ      يسپس خداوند دستور م   

  .ردي پذيات صورت ميز از منهيامبرش با انجام واجبات و مستحبات و پرهيپ
 انـد كـه مـسئول و        يز دستور داده اسـت، و آنهـا كـسان         ي االمر ن  ياعت از اول  و به اط  

 يويـ  و دن  ينـ ير امور د  ي ها ، ز   يل امرا و حكام و مفت     ي مردم هستند، از قب    يفرمانروا
م فرمان آنها گردند تا ينها اطاعت شده، و تسلينكه از ايرد، مگر اي پذيمردم سامان نم
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امـا بـه   .  را بدسـت آورنـد     يند، و پـاداش الهـ     ن رهگذر از خدا اطاعت كرده باشـ       ياز ا 
 خـدا   ي خدا دستور ندهنـد، پـس اگـر بـه نافرمـان            ي امور به نافرمان   ياي كه اول  يشرط

» عوايأط«  االمر فعل    يو در مبحث اطاعت از اول     . د از آنها اطاعت كرد    يفرمان دهند با  
ن جهت ي بدد ين شايامبر ذكر شده است ، ايان اطاعت از پيحذف شده، اما در هنگام ب

 كند  يرويامبر پ ي دهد، و هركس كه از پ      يامبر جز به اطاعت خدا فرمان نم      ياست كه پ  
 به فرمـان بـردن از   يان زمانين و فرمانروايو اما مسئول.  كرده ا ست   يروياز خدا پ  

  . شود كه فرمان آنها گناه نباشديآنها دستور داده م
ن بـه   يـ نه اصول و فروع د    ير زم سپس خداوند فرمان داد كه تمام اختالفات خود را د         

را يـ امبر برگرداننـد، ز   ي اختالف را به قرآن و سنتِ پ       يعنيامبرش برگردانند،   يخدا و پ  
ا بـه   يـ ،  يا به طور كلـ    ي را به صراحت،     يامبر همه مسائل اختالف   يكتاب خدا و سنت پ    

اس يـ ق ق يـ ا بطر يـ ا در قالب مفهـوم،      ي يادآوريا به صورت تذكر و      يصورت اشاره،   
  . دهنديصله ميف

ه كتـاب و    يمان جز در سـا    يامبر است، و ا   ين بر كتاب خدا و سنت پ      يو چون اساس د   
. مـان اسـت  يرد، بازگرداندن اخـتالف بـه كتـاب و سـنت، شـرط ا         ي پذ يسنت تحقق نم  

اگر شما به خدا » اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُم إِن« : ن خداوند متعال فرموديبنابرا
 را به كتـاب و      يد كه هركس اختالف   ي نما ين داللت م  يپس ا . ديمان دار يمت ا ايو روز ق  

مان دارد، همان طور كه در يست، بلكه او به طاغوت اي نيقيسنت برنگرداند، مومن حق
 خَيـرٌ « امبرش،  يـ برگرداندن اخـتالف بـه خـدا و پ        » ذَلِك« . ان شده است  ي ب يه بعد يآ

ن و  يامبر بهتـر  يـ را حكـم خـدا و پ      يـ جام تر است، ز   بهتر و خوش فر   » تَأْوِيالً وأَحسنُ
  .ا و سرانجام مردمان استين و دني دين احكام برايدترين و مقيعادالنه تر

  :60- 63 يه يآ
ونَ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَممزْعي منُواْ أَنَّها آمأُنزِلَ بِم كلَي  أَن يرِيـدونَ  قَبلِك مِن أُنزِلَ وما إِ

لَّهم  أَن الشَّيطَانُ ويرِيد بِهِ يكْفُرُواْ أَن أُمِرُواْ وقَد الطَّاغُوتِ إِلَى مواْيتَحاكَ  ضَـالَالً  يـضِ
 و  شـده   نـازل  تـو  بـر   آنچه  به  كه پندارند  يم  كه  يبين  ينم را  آنان ؛ آيا بعِيدا
  را  بت  كه خواهند  يم  يول ، اند  آورده  ايمان  است  شده  نازل تو از  پيش ، آنچه
  يم  شيطان  كنند انكار را  بت  كه اند  گفته  آنان  به  كه  يحال در ، دهند قرار حكم

 .گرداند دور  حق از و سازد  گمراهشان خواهد
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اْ لَهم قِيلَ وإِذَا الَوا إِلَى تَعأَنزَلَ م إِلَى اللّهولِ والرَّس  ـتأَينَـافِقِينَ  رو  الْمدـصنَي  نـكع 
  پيـامبرش   بـه  و  كـرده   نـازل  خدا  آنچه  به  كه گويند را  ايشان  چون صدودا ؛ و  

  .شوند  يم  رويگردان تو از  سخت  كه  يبين  يم را  منافقان آريد،،  يرو
فم إِذَا فَكَيتْهابةٌ أَصصِيبا مبِم تمقَد دِيهِمأَي ثُم ؤُوكĤلِفُونَ ج حنَـا  إِنْ هِبِاللّ يدإِالَّ أَر 

  شده  مرتكب  كه  يكارهاي  پاداش  به  چون  كه  است  چگونه  وتَوفِيقًا پس إِحسانًا
 جز ما  كه خورند  يم سوگند خدا  به و آيند  يم تو نزد ، رسد آنها   به  يمصيبت اند

  ?  ايم  نداشته  يديگر قصد  موافقت  و  احسان
الَّذِينَ أُولَـئِك لَم عي ا اللّهفِي م قُلُوبِهِم رِضفَأَع منْهع معِظْهقُل وو مفِي لَّه الً أَنفُسِهِمقَو 

لِيغًا؛ خداوند  بـه   بده  اندرزشان و  كن  اعراض  آنان از   است  آگاه  دلهايشان از ب   
  .افتد كارگر  وجودشان در  كه  يسخن  چنان

 أَنَّهـم  يزْعمـونَ  الَّـذِينَ «  دارد،   ينافقان به تعجب وا مـ     خداوند بندگانش را از حالت م     
ش از او نازل شده است      يامبر و آنچه پ   ي كنند به آنچه بر پ     ي كه ادعا م   يكسان» آمنُواْ

 خواهند  يم» الطَّاغُوتِ إِلَى يتَحاكَمواْ أَن يرِيدونَ« ن وجود،   يمان آورده اند، اما با ا     يا
ر از آنچـه خداونـد مـشروع    يـ غوت بروند، و هركس كه بـه غ ش طاي به پ  ي داور يبرا

كه بـه آنـان     يدر حال » بِهِ يكْفُرُواْ أَن أُمِرُواْ وقَد« . نموده است حكم كند، طاغوت است     
 بـردن بـه نـزد       يدستور داده شده است كه به طاغوت كفر ورزند، پس چگونـه داور            

ن است كـه فـردِ مـومن در    ي ا يمان مقتض يرا ا يد؟ ز ي آ يمان جور در م   يان با ا  يطاغوت
.  داور  و حاكم قرار دهـد       ي را در هر كار    يم شود، و قانون اله    يبرابر قانون خدا تسل   

 خدا  ي طاغوت را بر حكم و داور      يپس هركس ادعا كند مومن است، اما حكم و داور         
 ي گمـراه كـردن آنـان از سـو         ي از روشـها   يكـ ين  يو ا . دي گو يح  بدهد دروغ م    يترج
لَّهم أَن الشَّيطَانُ ويرِيد« : ن خداوند فرمود  يابرابن. طان است   يش و » بعِيـد  ضَالَالً يضِ
  .ديار دور نماي خواهد آنها را گمراه و از حق بسيطان ميش
 »فم إِذَا« ن گمراهان چگونه خواهد بود،      يپس حال ا  » فَكَيتْهابةٌ أَصصِيبا مبِم تمقَد 

دِيهِمكه انجام داده اند، و آنچه طاغوت را حـاكم قـرار             يسبب گناهان  كه به    يوقت» أَي 
ند و  ي آ يش تو م  يسپس پ » جĤؤُوك ثُم« !  گرفتار شوند؟  يبت و بالئ  يداده اند، به مص   

لِفُونَ«  آورند، وي كه انجام داده اند عذر م    ي كار يبرا حنَـا  إِنْ بِاللّهِ يدانًا  إِالَّ أَرـسإِح 
 دادن دو   ي و آشـت   يرخـواه ي جـز خ   ي خورند كه منظـور    يسوگند م به خدا   » وتَوفِيقً

، داور قـرار  يرخـواه يرا خيـ نـد؟ ز ي گوي كه آنان دروغ م   يم، در حال  يطرف نداشته  ا   
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ّقـومِ          « امبرش است،   يدادن خدا و پ    و حكـم و    » وقِنـونَ يو من اَحسنُ مِنَ اللَّهِ حكمـا لِ
  .ن دارندي كه چني قوميا خدا است، بري بهتر از حكم و داوري چه كسيداور
لَم الَّذِينَ أُولَـئِك« : ن فرموديبنابرا عي ا اللّهفِي م اند كه خداوند يشان كسانيا» قُلُوبِهِم 

پـس بـه   »  عنْهم فَأَعرِض«  وجود دارد،  يت شوم يشان چه نفاق و ن    ي داند در دلها   يم
و » وعِظْهـم « روبرو مـشو،    آنان توجه مكن و به خاطر آنچه مرتكب شده اند با آنها             

ق كن تا از يان نموده و آنها را تشو   ي آنها ب  ي حكم خداوند را برا    يعني. اندرزشان بده 
  . بترساني الهيخدا فرمان برند، و آنها را از نافرمان

لِيغًا قَوالً أَنفُسِهِم فِي لَّهم وقُل«  حت يانه و در خلوت نصيو آنان را به صورت مخف » ب
زتـر اسـت، و در   ي بـه مقـصود موافـق آم    يابي دست ي برا ييحت در تنها  يا نص ريكن، ز 

اد يـ  كـه در آن قـرار دارنـد مبالغـه كـن، و ز              يرون آوردن آنها از حالت    يسرزنش و ب  
 يد از او رو ي كه مرتكب گناه شده است گرچه با       يانگر آن است كه كس    ين ب يا. بكوش
اد اندرز و موعظه ي و چنان ز   حت شود يد نص ي و خلوت با   يي كرد،  اما در تنها     يگردان

  .شود كه گمان رود مقصود حاصل شده است
  :64- 65 يه يآ

لْنَا وما سولٍ مِن أَرسإِالَّ ر طَاعاللّـهِ  بِـإِذْنِ  لِي  لَـوو  ـمـواْ  إِذ أَنَّهلَم  جـĤؤُوك  أَنفُـسهم  ظَّ
 را  يپيـامبر   ؛ هـيچ  رحِيما تَوابا اللّه واْلَوجد الرَّسولُ لَهم واستَغْفَرَ اللّه فَاستَغْفَرُواْ
  بـه  اگـر  و  اوشـوند  ، فرمـان   مطيـع  بايـد  خدا امر  به  ديگران  آنكه جز  نفرستاديم

  خواسـته   آمـرزش  خدا  از و بودند  آمده تو نزد شدند  يگناه  مرتكب  كه  يهنگام
  يمـ   مهربـان  و پذير توبه  را خدا ، بود  خواسته  آمرزش  برايشان پيامبر و بودند
  .يافتند

 حرَجا أَنفُسِهِم فِي يجِدواْ الَ ثُم بينَهم شَجرَ فِيما يحكِّموك حتَّى يؤْمِنُونَ الَ وربك فَالَ
لِّمواْ قَضَيت مما سيا ولِيم مگر ، نياورند  ايمان  كه  پروردگارت  به سوگند ،  ؛ نه تَس 
  يمـ  تـو   كـه   يحكمـ  از و دهند قرار داور را تو  آنهاست ميان   كه  ينزاع در  آنكه
 .گردند  آن  تسليم سراسر و نشوند  ناخشنود  هيچ  يده

م شدن در برابر اوامـر او    يامبر و تسل  ي از فرمان بردن از پ     يخداوند به صورت ضمن   
ف از فرسـتادن     دهد كه هد   يد و خبر م   ي نما يق م ين امر تشو  ي دهد و بر ا    يدستور م 

امبران به آن فرمان يد در همه آنچه كه پين است كه آنها اطاعت شود و بايامبران ا يپ
م و يامبران را تعظـ يـ  شـد، و پ يم ويع و تـسل يـ  كنـد، مط ي مـ يا از آن نه ي دهد و    يم
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نجـا  يو در ا  . ديـ  نما يم مـ  ياحترام كنند، همان طور كه فرمان بـردار فرمانـده را تعظـ            
 دارنـد و    يافـت مـ   ي كـه از طـرف خـدا در        ييزهـا يغ چ ين در تبل  امبرايمعصوم بودن پ  

 كنند، ثابت   ي م يا از آن نه   ي دهند، و    يمعصوم بودن آنها در آنچه كه بدان دستور م        
را خداوند دستور داده كه به طور مطلق از آنها اطاعت شود، و اگر آنها               ي گردد، ز  يم

ا اطاعت شـود، و چـون      شد كه از آنه    يمعصوم نبودند به طور مطلق دستور داده نم       
 مـردم  ي بـرا يآنها معصوم اند آنچه را كه اشتباه و خطا است به عنـوان قـانون الهـ      

  . كننديمشروع نم
ن يـ ا.  اسـت  ي الهـ  ير و قـضا   ي اطاعتِ اطاعت كننده به فرمان و تقد       يعني» بِإذنِ اللَّهِ « 
 اند تـا    ق شده يه، مردمان تشو  ين بخش از آ   يدر ا .  است يانگر اثبات قضا و قدر اله     يب

ن مطلب اشاره شده است كه اگر خداوند انسان يو به ا.  و كمك بطلبنديارياز خداوند 
  .امبر اطاعت نمودي توان از پي نكند نمياريرا 

 را كـه مرتكـب گنـاه        ي دهد، و كـسان    يش خبر م  يسپس خداوند از بخشش بزرگ خو     
ند، و از ي توبه نما خو اند تا به  گناهانشان اعتراف  كرده وي ها شده اند فرا م    يزشت

لَمواْ إِذ أَنَّهم ولَو« : پس فرمود.نديخداوند آمرزش بجو و اگر آنها » جĤؤُوك أَنفُسهم ظَّ
 ي آمدند، و به گناهانشان اعتـراف مـ        يش تو م  ي كردند، پ  ي كه به خود ستم م     يهنگام

 الرَّسـولُ  لَهـم  فَرَواسـتَغْ  اللّـه  فَاسـتَغْفَرُواْ «  شـدند،    يمان و ناراحت مـ    يكردند و پش  
امبر يـ  كردنـد، و پ ي گناهان خود طلب آمـرزش مـ  يو برا»  رحِيما تَوابا اللّه لَوجدواْ

 يدن گناهانـشان توبـه آنهـا را مـ     ي خواست، خداونـد بـا بخـش       ي آنها آمرزش م   يبرا
 آوردن بـه توبـه و پـاداش         يق دادن آنـان بـه رو      يرفتن توبه، و توف   يرفت، و با پذ   يپذ
اب شدن به حضور حضرت رسول يالبته شرف.  نموديادنشان بر آن، به آنان رحم مد
ن مطلب  يه بر ا  ياق آ يات آن بزرگوار بوده است، چرا كه س       يمنحصر به زمان ح   ) ص(

اما . ستيز نيشان جايات ايامبر جز در دوران حيرا طلب مغفرت از پي كند، زيداللت م
ن امـر  يـ  درخواست شـود، بلكـه ا  ي از ويزيست چيز نيشن نه تنها جا يپس از فوت ا   

  .دي آيشرك به حساب م
نـد  ي آياد نمود كه آنها مومن به حساب نميسپس خداوند به ذات بزرگوارش سوگند    

 كه يبه خالف مسائل. امبر خدا را در همه اختالفات خود داور و حاكم قرار ندهنديتا پ
اما فقط داور قرار . ت است بر كتاب و سنيرا اجماع مبتنيدر آنها اجماع شده است، ز

شان دور  يـ امبر از دلها  يـ  از قضاوت پ   ي كه ماللت و دل تنگ     يست تا وقت  ي ن يدادن كاف 
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 باشـند،   يامبر راضـ  ي پ ي به داور  ي چشم پوش  يد فقط به ظاهر و از رو      يو نبا . نشود
م ينـان خـاطر و در ظـاهر و بـاطن تـسل            ي باشند، و بـا اطم     يد قلبا از آن راض    يبلكه با 
 بـودن رنـج و   يپـس داور قـرار دادن در مقـام اسـالم، و منتفـ          . ر گردند امبي پ يداور

ن يپس هركس ا. م شدن در مقام احسان قرار دارديمان، و تسلي در مقام ايكدورت قلب
امبر را بـه  يـ ل كرده است، و هـركس پ ين را تكم يد همه مراحل د   يل نما يمراحل را تكم  

امبر را داور قـرار  يـ و هركس پ. تبند نباشد كافر اسي پايداور قرار ندهد وبه حكم و 
  .گر گناهكاران استيبند و معتقد باشد، حكم او چون دي او پايندهد اما به داور

  :66- 68 يه يآ
لَونَا أَنَّا وكَتَب هِملَي اقْتُلُواْ أَنِ ع كُمواْ أَوِ أَنفُسارِكُم مِن اخْرُجا دِيم لُوهقَلِيلٌ إِالَّ فَع منْهم 
لَوو ملُواْ أَنَّها فَعظُونَ موعرًا لَكَانَ بِهِ يخَي ملَّه أَشَدفرمـان   آنـان   به اگر ؛ و تَثْبِيتًا و  
  آنان از  ياندك جز ، رويد  بيرون ، هايتان  خانه از يا بكشيد را خود  كه  بوديم  داده

 كار  است  شده  داده  آنان  به  كه را   ياندرز اگر  آنكه  حال و  بردند  ينم  فرمان
 .استوارتربود   ياساس بر و بهتر  برايشان بستند  يم

  بـزرگ   يمـزد   آنـان   به خود  جانب از  عظِيما ؛ آنگاه   أَجراً لَّدنَّـا من لĤَّتَينَاهم وإِذاً
  .داديم  يم

منَاهيدلَه ا؛ و صِرَاطًا وتَقِيمسكرديم  يم  هدايت  راست  راه  به را  آنان م.  
ل يـ  انـسان دشـوار اسـت، از قب        ي كـه بـرا    يي دهد اگـر كارهـا     يخداوند متعال خبر م   

د، جـز   يـ  گردان يرون رفتن از خانه و كاشانه را بر بندگانش واجب مـ           ي، و ب  يخودكش
 يد خدا را به خاطر دستورهاي كردند، پس آنها باين كارها را نمي از آنها ايتعداد كم

ند و شـكر او را      ي ساده و آسان است، سپاس بگو      يركس ه يآسانش كه انجام آن برا    
  . آورنديبه جا

ش ياد آورد تا انجام عبادات بـرا      ي ها را به     يد سخت يانگر آن است كه بنده با     ين ب يو ا 
سـپس  . ش كند و سپاس او را به جا آورد        يشتر پروردگارش را ستا   يآسان شود، و ب   

 كه بـه آن موظـف شـده بودنـد        ييخداوند متعال خبر داد كه اگر آنها به انجام كارها         
 كه بدان موظف شده     ييل كارها ي انجام و تكم   يده و تالش را در راستا     يمبادرت ورز 

 پروراندند، و درصدد ياالت پوچ در دل نمي داشتند، و آرزو و خ يبودند  مصروف م   
ست است كـه   يو شا .  كرد يشان بهتر بود و آنان را پابرجاتر م       يافتن آن نبودند، برا   ي

ان برساند، و به يفه خود عمل كند و آن را به پايت و وظين باشد و به مسئوليبنده چن
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 مقدر شده است دست ي وياين و دني كه در امر ديش برود تا به علم و عمليج پيتدر
 عزم و اراده به ي و سستي كند سبب تنبلي را ميزي چي كه آرزويبرخالف كس. ابدي

ز يات عمل كردن به پندها راكه چهار چسپس خداوند متعال ثمر.  رسديندرت به آن م
  :ان داشتياست ب

اگر آنچه را كه به آن انـدرز داده  » لَّهم خَيرًا لَكَانَ«  : يكير و ني از خ  ي برخوردار - 1
 ي كه همـواره كارهـا     ي شدند؛ كسان  يكان م يدگان و ن  ي دادند، از برگز   يشدند انجام م  

 شـد، چـون  اثبـات        يان دور مـ    پست از آن   يو صفت آدمها  .  دهند يخوب را انجام م   
 خوب بودن آنها ثابت شد، بـد بودنـشان         يپس وقت .  ضد آن است   ي مستلزم نف  يزيچ

  . گرددي ميمنتف
را خداوند مومنان را به سبب      ي و افزوده شدن آن، ز     يداري حاصل شدن ثابت و پا     - 2
 ي است كه بدان پنده داده شده اند پابرجـا مـ  يزيمانشان كه همان عمل كردن به چ    يا

 يش آمدن فتنه ها را در زندگيا به هنگام پي دنيپس خداوند مومنان را در زندگ. دارد
ز از يـ  در رابطه با انجـام دسـتورات و پره     يش آمدن فتنه ها كه آدم     يا به هنگام پ   يدن

 دارد، و ي شود، و در هنگام بروز مـشكالت پابرجـا و اسـتوار مـ     يات متزلزل م  يمنه
 كه  ياتيله آن به انجام دستورات و ترك منه       يبه وس ابند كه   ي ي دست م  يآنان به ثبات  
 كـه  يش آمـدن مـشكالت  يو به  هنگام پـ . ابندي يق مي انجام آن است توف    ينفس مقتض 

ق حاصل  يپس بنده چنانچه توف   .  مانند ي پسندد ثابت قدم و پابرجا م      ي آن را نم   يآدم
ا شـكر  يـ رات خـدا خـشنود گـردد و       يا از تقـد   يـ د،  يشه نما ي پ يكند كه صبر و بردبار    

ن يجه خداوند او را بر ايدر نت.  رسدي آورد، به ثبات و آرامش ميپروردگار را به جا
  .ن خدا پابرجا خواهد بودي كند، و در هنگام مرگ و در قبر بر دي مياريكار 

رد و به آن    ي گ ي دهد، به آن انس م     ي كه همواره دستورات شرع را انجام م       يو بنده ا  
 را بر انجام عبادات ثابت و استوار ي خداوند است كه ويارين ي شود، و ايعالقمند م

  . دارديم
 بـزرگ   يا و آخرت به آنان پاداش     يو در دن  » عظِيما أَجراً لَّدنَّـا من لĤَّتَينَاهم وإِذاً « - 3
ن پـاداش، نعمـت     ين پاداش، روح و قلب و بدن را شامل خواهد شد و ا            يم، و ا  ي ده يم
ده و به دل ي آن را نشنيچ گوشيده ، و هي آن را نديشمچ چ يدار بهشت است كه ه    يپا
  . خطور نكرده استيچ انسانيه
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 كـه   ين ذكر عام بعد از خاص اسـت، بـه خـاطر شـرافت             يت به راه راست، و ا     ي هدا - 4
 كند، چـون    يت م ي خداوند او را به راه راست هدا       يعني. ت از آن برخوردار است    يهدا
ح دادن و عمل كردن بـه آن  ي آن، و ترج شناخت حق و دوست داشتن     يت به معن  يهدا

 كه به راه راسـت  يپس هركس. باشديز در گروِ آن م   ي ن ياست، و سعادت و رستگار    
ان از او   يـ  و ز  يافته و هر نوع بـد     ي ها دست    ي كه به همه خوب    يت شود به راست   يهدا

  .دور شده است
  :69- 70 يه يآ

لَـئِك والرَّسولَ اللّه يطِعِ ومن فَأُو عالَّذِينَ م مأَنْع هِم اللّهلَي نَ عـينَ  ميقِينَ  النَّبِيدالـصو 
  اطاعـت   پيـامبرش  و خـدا  از  كه هر ؛ و رفِيقًا أُولَـئِك وحسنَ والصالِحِينَ والشُّهداء

 و انبيـا   چـون  ،  است  داده  انعامشان خدا،   كه بود خواهد  يكسان با  همراه ، كند
 .رفيقانند نيكو چه   اينان   صالحان و  شهيدان و  صديقان

كَفَى اللّهِ مِنَ الْفَضْلُ ذَلِكا ؛ اين   بِاللّهِ ولِيم بـه  خدا و خدا  جانب از  است  يفضيلت  ع  
  .داناست  كفايت

 هر زن و مرد، كوچك و بزرگ كه بر حسب حالت خود و به اندازه آنچه كه بر          يعني 
لَـئِك« امبرش اطاعت كند،    ي پ او واجب شده است از خدا و       فَأُو  ـعالَّـذِينَ  م  ـمأَنْع  اللّـه 

لَيهِم ي كـه مقتـض    ي خواهند بود  كه خداوند نعمت بزرگـ        يشان همراه كسان  يپس ا » ع 
از » النَّبِيينَ منَ« .  باشد به آنها داده استي و سعادت هر دو سرا ميكمال و رستگار

 داده و با فرستادن آنان به    يش برتر ي خو ي سبب وح  امبران، كه خداوند آنها را به     يپ
ش را به آنهـا اختـصاص       ي خداوند فضل خو   ي مردم و فرا خواندن آنان به سو       يسو
امبران آورده اند بـه طـور كامـل         ي اند كه آنچه را پ     يو آنها كسان  » والصديقِينَ« . داد

م دادن آن در    ق نموده اند، پس آنها حـق را شـناخته و بـا شـناخت آن و انجـا                  يتصد
  . ق كرده اندي خدا آن را تصديگفتار و  كردار، و دعوت به سو

» اهللا«  كلمـه    ي اعـال  ي هـستند كـه در راه خـدا و بـرا           يدان كـسان  يو شه » والشُّهداء« 
 كـه خداونـد ظـاهر و باطنـشان را           يكـسان » والـصالِحِين « . ده و كشته شده اند    يجنگ

ز صالح ي از خداوند نيپس هركس. ده استيگردز صالح ياصالح نموده، و اعمالشان ن
 وحسنَ« . نها همراه خواهد بوديپس هركس از خداوند اطاعت  كند، با ا. ده استيگرد

فِيقًا أُولَـئِكبهشت جمع ي هستند كه با آنها در باغ هاينها چه خوب  دوستانيو ا»  ر 
  . برنديان بسر ميشده و در جوار پروردگار جهان
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 »را يـ  خداسـت، ز   ياز سو » اللّهِ مِنَ« افته اند،   ي كه بدان دست     يلتيفض»  لْفَضْلُا ذَلِك
 نموده و پاداش  يارياوست كه آنان را به كسب آن موفق گردانده ، و آنان را بر آن                

و بس است » علِيما بِاللّهِ وكَفَى«  رسد، ي را به آنها داده و اعمالشان به آن نميو ثواب
ك از  ي دانـد كـدام    يدانا باشد، او به احوال بندگانش داناسـت، و مـ          كه خداوند عالم و     

  . باشديست مستحق  پاداش و اجر فراوان ميآنان به سبب انجام دادن اعمال شا
  :71- 74 يه يآ
  كـه   يكـسان   يجمِيعـا ؛ ا    انفِـرُواْ  أَوِ ثُباتٍ فَانفِرُواْ حِذْركُم خُذُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
  بـه  ،  يكبـاره  يـا   فوج   فوج ،  هوشيارانه  آنگاه و بگيريد  سالح ، ايد  آورده  ماناي

  .رويد  جنگ
 معهـم  أَكُـن  لَم إِذْ علَي اللّه أَنْعم قَد قَالَ مصِيبةٌ أَصابتْكُم فَإِنْ لَّيبطِّئَنَّ لَمن مِنكُم وإِنَّ

  شما  به  چون و  كنند  يم  درنگ كارزار در  كه دان  يكسان شما  ميان از شَهِيدا؛ و 
  روز  آن در  كـه  كـرد   يانعـام   چـه  مـا   حـق  در خـدا  : گوينـد   يمـ  ، رسـد  ، يبالي

  .نبوديم  همراهشان
لَئِنْ و كُمابنَ فَضْلٌ أَصقُولَنَّ اهللا مكَأَن لَي تَكُن لَّم نَكُميب نَهيبةٌ ودوا مكُن لَيتَنِي يت مهعم 
ا فَأَفُوززا؛ و  فَوظِيميگـوي   كـه   چنـان  شود  نصيبشان خدا  جانب از  يمال  چون ع  

  بوديم  يم آنها با نيز ما  كاش  يا : گويند  است  نبوده  يمودت  گونه  هيچ  ميانتان
  يافتيم  يم  دست  بزرگ   يكامياب  به و

لْيقَاتِلْ  اللّـهِ  سبِيلِ فِي يقَاتِلْ ومن بِاآلخِرَةِ الدنْيا الْحياةَ يشْرُونَ الَّذِينَ اللّهِ سبِيلِ فِي فَ
 و اند  داده را دنيا  يزندگ  كه  آنان  ؛ پس عظِيما أَجرًا نُؤْتِيهِ فَسوف يغْلِب أَو فَيقْتَلْ
  چه ، جنگدب خدا  راه در  كه هر و  بجنگند خدا  راه  در  كه بايد اند  خريده را  آخرت
  .داد  خواهيم او  به  بزرگ  ي،مزد  گردد پيروز  چه شود  كشته

 دهـد تـا در برابـر دشـمنان كافرشـان       يخداوند متعال بندگان مومنش را دسـتور مـ        
رد كه در جنگ    ي گ ي را در بر م    ي همه جوانب  ين آمادگ ي خود را حفظ كنند، و ا      يآمادگ

 گـردد، از  يتوطئه كفار بـا آن دفـع مـ     له  و    ي شود، و ح   يبا كفار از آن كمك گرفته م      
 كه مانع عبور كافران يي مستحكم، و خندق و كانال هايل استفاده از دژ و قلعه هايقب
 كه در جنگ بـا      يي، و آموختن صنعت ها    ي، سواركار يراندازي گردد، و آموختن ت    يم

ن له كافرا ي كه نقل و انتقال و ورود و خروج و ح          ييزهايد، و چ  ي آ يكافران به كمك م   
  . شوديله آن دفع ميبه وس
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 يك لـشكر بـرا    يـ  يعنيد؛  يدسته دسته به جهاد برو    » ثُباتٍ فَانفِرُواْ« : ن فرمود يبنابرا
رون ي جنگ بي براينكه همگيا اي» جمِيعا انفِرُواْ أَوِ« .  بماننديگران باقيجنگ برود و د

ب از  يسـ  و دفـع آ    ي جلب مـصلحت جامعـه اسـالم       ين امور در راستا   يد، و همه ا   يرو
  .ن و فراهم كردن اسباب آرامش آنان استيمسلم

ّا استَطَعتُم « : گر سخن خداوند است كه فرموده است  يه مانند د  ين آ يو ا  م ما لَهوأَعِدو
  .دي كسب كنيد آمادگي تواني جنگ با كفار هر اندازه كه ميو برا» مِنّ قُوةِ

 است و از شركت در جهاد فيمانشان ضعي دهد كه اي خبر ميسپس خداوند از كسان
 از شـما  يگروهـ !  مومنـان يو ا » مِنكُم وإِنَّ« :  ورزند، پس فرمود   ي م ي و سست  يتنبل

 كنند، و به علـت ضـعف و         ي م يكه از جهاد در راه خدا سست      » لَّيبطِّئَنَّ لَمن« هستند،  
: ن استي آن چنيو گفته شده است كه معن.  كنندي در جهاد شركت نمي و بزدليسست

 كه ي كنند، و كساني عالقه ميگران را از جنگ باز داشته و آنها را نسبت به جهاد بيد
  : اول از دو جهت بهتر استياما معن. ند منافقان هستندين گونه رفتار نمايا
 از شما، و مومنان مورد خطاب قـرار گرفتـه           يعني» مِنكُم« : نكه خداوند فرمود  ي ا يكي

ان شما و يانگار م» مودةٌ وبينَه بينَكُم تَكُن لَّم كَأَن« : ده فرموينكه در آخر آيدوم ا. اند
ن ين ، با مومنين و منافقيرا كفار اعم از مشركيز.  نبوده استي و مودتيشان دوستيا

ز يت نيواقع. ان آنها و مومنان را قطع نموده استي مي ندارند و خداوند دوستيدوست
  :سم اندرا مومنان بر دو قين است، زيهم

مانشان صادق و راستگو بوده و صداقتـشان سـبب شـده تـا كمـال                ي كه در ا   يگروه
فان هستند، كه داخل ي از مومنان ضعيو گروه. ق را داشته باشند و جهاد كنند يتصد

ستند ي برخوردار نيماني و اي دارند، و از چنان قوت معنويفيمان ضعياسالم شده و ا
قَالَتِ األَعرَاب ءامنَّـا    « : خداوند متعال فرموده است   همان طور كه    . كه به جهاد بروند   

، » ميـ مـان آورده ا يما ا« : ن گفتنديه نشياعراب باد» قُل لَّم تُومِنُوا ولَكِن قُولُوا أسلَمنَا  
  ».ميم شده ايما تسل: دييد بلكه بگوياورده ايمان نيشما ا« : بگو

ان نمـود و  ي ورزند بي م ي را كه از شركت در جهاد سست       يسپس خداوند هدف كسان   
« : و فرمود .  آن است    ي از كاال  يا و برخوردار  ي دن ين هدفشان زندگ  يبزرگتر: فرمود

ل شكست خـوردن و كـشته       ي بر شما برسد از قب     يبتياگر مص » مصِيبةٌ أَصابتْكُم فَإِنْ
ن كارهـا  يـ  حالت ها كـه خداونـد در ا     يروز شدن دشمنان بر شما در بعض      يشدن و پ  
 أَنْعم قَد« : دي گوي كه در جهاد شركت نموده است، م    يفرد» قَالَ«  دارد،   ييحكمت ها 
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اللّه لَيإِذْ ع أَكُن لَم مهعم نعمت خداوند شامل حالم شده است، چرا كه با آنها »  شَهِيد
م را يبت عظين مصيمانش شركت نكردن در جهاد اياو به سبب ضعف عقل و ا. نبودم

 كه به ين عبادت بزرگ است، عبادتي انجام ايقي داند نعمت حقي و نم كردهينعمت تلق
 مانـد، و    يان در امـان مـ     ي گردد و بنده از سزا و عقوبت و ز         ي م يمان قو يسبب آن ا  

امـا بـا   .  آورديت خداوند بزرگوار و بخـشنده را بـه دسـت مـ            يپاداش بزرگ و رضا   
 ي دنبـال آن خـستگ      بـه  ي كنـد ولـ    ي استراحت م  ينرفتن به جهاد و نشستن گرچه كم      

ن به دسـت  ي را كه مجاهديرد و پاداش بزرگي گي را فرا م  يدي شد ي و دردها  يطوالن
  . دهدي آورند از دست ميم

لَئِنْ« : سپس فرمود  و كُمابنَ فَضْلٌ أَصخـدا بـه شـما       ي از سـو   يو اگر بخشش  » اهللا م 
 مودةٌ وبينَه بينَكُم تَكُن ملَّ كَأَن لَيقُولَنَّ« .ديمت بدست آور  ي و غن  يروزي پ يعنيبرسد،  

 نبوده  ي و مودت  يان شما و او دوست    يانگار م » عظِيما فَوزا فَأَفُوز معهم كُنت لَيتَنِي يا
 يعنـ ي» .افتميـ  ي دست مـ يت بزرگيكاش آن جا بودم و به موفق« : دي گوياست ، و م 

 بدست آمده بهره يمت هايغن كرد و از ي كاش در جنگ شركت مي كند كه ايآرزو م
  . دي رسي به او ميا
 يمـان ي ا يان شـما و او دوسـت      يانگار م . مت ندارد   ي جز به دست آوردن غن     يرا هدف يز

ن اسـت كـه مومنـان در جلـب          ي ا يماني اخوت ا  يهايژگي از و  يكينبوده است، چرا كه     
ر ي به خگر بدانند و چنانچه برادران مومنشانيكديك يمنافع و دفع مضار، خود را شر

ابند خوشحال گردند، و به سبب از دست رفـتن منـافع برادرانـشان      ي دست   يو منفعت 
 خود تالش كننـد، امـا   ياين و دني سامان دادن به د  يو همه در راستا   . ناراحت شوند 

  .ستي برخوردار نيمانيه اين روحي كند از چنيا را آرزو مي كه فقط دنيكس
ش را  ين است كه رحمت خو    ي به بندگان ا    خدا نسبت  يق لطف و مهربان   ي از مصاد  يكي

 ي دارد، و درهـا يغ نميش را از آنها دري رحمت خو ي دارد، و درها   يغ نم ياز آنها در  
سته يازد كه شاي دست ي بندد، بلكه هركس به كاري آنان نميش را به رويرحمت خو

ح شتن را اصالي خواند تا كمبودش را جبران كند، و خويست خداوند او را فرا م ياو ن 
  .بگرداند

« :  جهـاد دسـتور داد و فرمـود        يرون رفتن بـرا   يپس خداوند آنان را به اخالص و  ب        
لْيقَاتِلْ ن يـ ان شـد، و ا    يـ ن اسـت كـه ب     يه همـ  ين آ يك قول در مورد ا    ي» اللّهِ سبِيلِ فِي فَ

مانشان ي كه ايمومنان:  ن استي آن چنيو گفته شده كه معن. ن اقوال استيح تريصح
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 يـشْرُونَ  الَّـذِينَ « د در راه خـدا بجنگنـد،   يمانشان صادق هستند با   يكامل است و در ا    
 يا عالقه اي فروشند، چون به دنيا را به آخرت مي كه دنييآنها» بِاآلخِرَةِ الدنْيا الْحياةَ

را آنان به يرند، زي گينها مورد خطاب قرار ميپس ا.  باشنديندارند و مشتاق آخرت م
مـان كامـل   ي جهاد با دشمنان آماده نموده انـد، و ا ي را برامان كاملشان خود  يسبب ا 

 كنند، خداوند بـه آنهـا   ي مي كه در جهاد سست  ييو اما آنها  . دي نما ين را اقتضا م   يهم
. ننديشان بنـش  يا در خانه ها   يرون روند   ي جهاد ب  ي كند، خواه برا   ي نم ييتوجه و اعتنا  

قُل ءامِنسوا بِـهِ أَو لَـا       « : ديا فرم ي خداوند متعال است كه م     ين مشابه آن فرموده     يا
اَ  يهِم  ي علَ يتلَينَ أُوتُوا العِلم مِن قَبلِهِ إِذا       يتُومِنُوا إِنَّ الَّذِ   جدبه « : بگو»حزُّونَ لِألذقَانِ س

 كه قبل از آن علم را  داده شده انـد            يد، همانا كسان  ياوريمان ن يا ا يد  ياوريان ب يآن ام 
فَـإن  «  : ديـ  فرمايگـر مـ  ي دييو در جا. » افتند يه م هرگاه بر ان تالوت شود به سجد      

لَاءِ فَقَد وكَّلنَا بِها قَوما لَّي وا ها بِكَفرِيكفُربِهوا بِهشان به آن كفر بورزند ما ياگر ا» نَيس
  . ستنديم كه به آن كافر ني را به گمارده ايقوم

 بجنگند كه ير و كساند با كفايجهادگران با: ن استي آن چنيو گفته شده است كه معن
در محـل  » نَيالَّـذِ « ن صورت كلمه    يپس در ا  .  خرند ي آخرت م  يا را به بها   ي دن يزندگ

  .نصب مفعول است
 كه خدا   يو هركس در راه خدا بجنگد و جهاد كند، جهاد         » اللّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلْ ومن« 

 خـدا  ي رضـا امبرش به آن دستور داده انـد، و در آن اخـالص داشـته و هـدفش        يو پ 
روز يـ ا پ يـ پس اگـر كـشته شـود        » عظِيما أَجرًا نُؤْتِيهِ فَسوف يغْلِب أَو فَيقْتَلْ« باشد،  

مـت  يم و غنيي افـزا ينش مـ  يـ مـان و د   يم داد، و بـر ا     ي خواه يگردد، به او پاداش بزرگ    
پـاداش  .  مانـد  ي مـ  يك از او برجـا    يـ ش و نـام ن    ي گـردد، و سـتا     يب او م  ي نص ياديز

 آنهـا آمـاده نمـوده       ي است كه خداوند در بهشت بـرا       ييزهايراه خدا چ  ن در   يمجاهد
 يچ انسانيده و به دل هي آن را نشنيچ گويده، و هي مانند آنرا نديچ چشمياست، كه ه

  .خطور كرده است
  :75 يه يآ

لْدانِ اءوالنِّس الرِّجالِ مِنَ والْمستَضْعفِينَ اللّهِ سبِيلِ فِي تُقَاتِلُونَ الَ لَكُم وما  الَّذِينَ والْوِ
 لَّنَا واجعل ولِيا لَّدنك مِن لَّنَا واجعل أَهلُها الظَّالِمِ الْقَرْيةِ هـذِهِ مِنْ أَخْرِجنَا ربنَا يقُولُونَ

  كه  يناتوان  كودكان و  زنان و  مردان خاطر  به و خدا  راه در ؛چرا نَصِيرًا لَّدنك مِن
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  جانب از و آر  بيرون  ستمكاران  قريه  اين از را ما ، ما پروردگار  يا ،  :ندگوي  يم
 ? جنگيد  ينم ،  ده قرار  يمددكار و يار  خود

 دارد كـه    يان م يق نموده و ب   يدن در راه خود تشو    يخداوند بندگان مومنش را به جنگ     
نش قـرار   دا مورد سـرز   يجنگ در راه خدا بر آنان مقرر است و به سبب ترك آن شد             

 يو چـرا در راه خـدا نمـ        » اللّهِ سبِيلِ فِي تُقَاتِلُونَ الَ لَكُم وما« : پس فرمود . رندي گ يم
 ي كه راه و چاره ا   يچاره و درمانده ا   ي كه مردان و زنان و كودكان ب       يد در حال  يجنگ

 كننـد كـه خداونـد       ي از جانب دشمنان بر آنها رفته است و دعا م          يندارند، ستم بزرگ  
ت و آزار يـ ن نجات دهد كه ساكنانش به سبب كفر و شرك و اذين سرزميرا از ا  آنها  
نـشان و هجـرت     ي د ين و بازداشتن از راه خدا و بازداشتن از دعـوت بـه سـو              يمومن

 آنهـا  ي خواهنـد كـه بـرا    يو از خداوند م   .  كنند يكردن در راه خدا بر مومنان ستم م       
ن كه ساكنانش ستمگرند نجات يزمن سري قرار دهد، تا آنان را از اياوريسرپرست و 

دن، و دفـاع از خـانواده و فرزنـدان    يـ ن مفهوم از بـاب جنگ يپس جهاد شما به ا  . بدهد
ست كه هدف از آن نابود كردن كافران و به ي نين از باب جهاديردستانتان است، ايز
ن نوع از يارشان است، هرچند كه اين و ديمت بردن اموال و تصرف نمودن سرزميغن

د به شدت مورد سرزنش قرار ي دارد و هركس آن را ترك نمايلت بزرگيز فضيجهاد ن
 نجـات دادن درمانـدگان و مظلومـان         ي كـه بـرا    يده جهـاد  ياما پاداش و فا   . ردي گ يم

  .ن جهاد از باب دفع دشمنان استيچون ا. شتر و بزرگتر استيرد بي گيصورت م
  :76 يه يآ

 فَقَاتِلُواْ الطَّاغُوتِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُونَ كَفَرُواْ والَّذِينَ اللّهِ يلِسبِ فِي يقَاتِلُونَ آمنُواْ الَّذِينَ
لِياء طَانِ أَوإِنَّ الشَّي دطَانِ كَيراه در ، انـد   آورده  ايمـان   كه  آنان؛ ضَعِيفًا كَانَ الشَّي  

  دارانهـوا  بـا   پـس    شـيطان   راه در انـد  ، شـده  كـافر   كه  آنان و ، جنگند  يم خدا
 .است  ناچيز  شيطان مكر  كه كنيد  قتال  شيطان

 دهد كه ينجا خداوند خبر ميدر ا» اللّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُونَ آمنُواْ الَّذِينَ« : سپس فرمود 
 يو كسان» الطَّاغُوتِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُونَ كَفَرُواْ والَّذِينَ« .  جنگنديمومنان در راه خدا م

ن يـ  ا يدر البـال  .  جنگنـد  يطان است م  يده اند در راه طاغوت كه همان ش       يكه كفر ورز  
  :ده وجود داردين فايه چنديبخش از آ

ه جهـاد   يز بـه قـض    يـ مان داشته باشد به همان انـدازه ن       ي هر اندازه كه عبد مومن ا      - 1
ات يپس جهاد در راه خدا از نشانه ها و مقتض.  ورزدياهتمام داده و در آن اخالص م
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ات آن ي كفر و مقتـض يدن در راه طاغوت از شعبه هاي همان طور كه جنگ .مان است يا
  . باشديم
 باشد،  يبا و قو  يگران شك يش از د  يسته است ب  ي جنگد شا  ي كه در راه خدا م     ي كس - 2
 كه بر باطل هستند، پس اهل ي جنگند در حالي كنند و ميطان صبر ميرا دوستان شيز

إِن « : ر كه خداوند متعال فرموده استهمان طو.  سزاوارترندييبايحق به صبر و شك
اگر شـما   » رجونَيألَمونَ كَما تَألَمونَ وترجعونَ مِنَ اللَّهِ ما لَا         يتَكُونُوا تَألَمونَ فَإنَّهم    

 شوند و شما ي و دردمند ميز مانند شما زخميد پس آنها ني شوي م يدردمند و زخم  
  .د كه آنها ندارندي به خدا داريديام
ه ي جنگد از تكيه و اعتماد بر پشتوانه محكم حق، و توكل به خدا مي كه با تكي كس - 3

 كه در يش از كسيد بيرو و پشتوانه باي برخوردار است، پس صاحب نيگاه مستحكم
به .  باشديداري صبر  وپاي ندارد، دارايقت و سرانجام خوبي جنگد و حقيراه باطل م

لِياء لُواْفَقَاتِ« : ن جهت خداوند متعال فرمود     يهم طَانِ  أَوإِنَّ الـشَّي  ـدطَانِ  كَيكَـانَ  الـشَّي 
 در يعنـ ي» ديـ ك« . ف اسـت يطان ضـع يد شيد همانا كيطان بجنگياران شيبا »  ضَعِيفًا

  .ان رساندن به دشمني زي براي پنهانيش گرفتن راههايپ
ف اسـت، چـرا كـه در مقابـل          ي باشـد ضـع    يطان هر اندازه كه قـو     يسه ش يمكر و دس  

 يشيـ  در مقابـل چـاره اند     يطانيستد، و مكر شـ    ي تواند با  ين مصداق حق نم   يكتركوچ
  . مقاومت نداردياراي بندگان مومنش يخداوند برا

  :77- 78 يه يآ
قِيلَ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَم مكُفُّواْ لَه كُمدِيواْ أَيأَقِيمالَةَ وآتُواْ الصا الزَّكَاةَ ولَم لَيهِ كُتِب فَ عم 

 كَتَبت لِم ربنَا وقَالُواْ خَشْيةً أَشَد أَو اللّهِ كَخَشْيةِ النَّاس يخْشَونَ منْهم فَرِيقٌ إِذَا الْقِتَالُ
لَينَا ال الْقِتَالَ علٍ إِلَى أَخَّرْتَنَا لَوقُلْ قَرِيبٍ أَج تَاعا منْياآلخِرَةُ قَلِيلٌ الدرٌ ونِ خَيقَـى اتَّ لِّم 
  جنـگ  از  اكنون  كه شد  گفته آنها  به  كه را  يكسان  ينديد ؛ آيا فَتِيالً تُظْلَمونَ والَ

 ، شـد  مقـرر   آنان بر  جنگيدن  چون  كه ، بدهيد  زكات و بخوانيد نماز و بازايستيد
 بيشتر  يترس  يحت ؟ ترسيدند  يم خدا از بايد  كه ترسيدند  مردم از چنان   يگروه

 ما و   يا  كرده  واجب ما بر را  جنگ چرا ، ما پروردگار  يا : گفتند و خدا  ستر  از
  متـاع  :  بگـو  ؟  بميـريم   اسـت   نزديـك   كـه  خـود   مـرگ   به تا  يده  ينم  رامهلت
 قدر  به   يحت شما  به و  است  پرهيزگاران  آن از  آخرت و  است  اندك  ياينجهان
 .شود  ينم  ستم  ماستخر  هسته  ميان در  كه  يا  رشته
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 يقُولُـواْ  حـسنَةٌ  تُصِبهم وإِن مشَيدةٍ برُوجٍ فِي كُنتُم ولَو الْموت يدرِككُّم تَكُونُواْ أَينَما
 فَمـا  اللّهِ عِندِ منْ كُل قُلْ عِندِك مِنْ هـذِهِ يقُولُواْ سيئَةٌ تُصِبهم وإِن اللّهِ عِندِ مِنْ هـذِهِ

  سخت  يحصارها در ولو باشيد  كه جا ؛ هر حدِيثًا يفْقَهونَ يكَادونَ الَ الْقَومِ لِهـؤُالء
 از  كـه  گوينـد   يمـ  رسـد  آنهـا   به  يخير واگر يابد،  يم در را شما  مرگ ، استوار
 : بگـو   بـود  تـو   جانب از  كه گويند  يم رسد  آنها  به  يشر اگر و بود خدا  جانب

  ينم را  يسخن  هيچ  كه  است  آمده  قوم  اين سر  بر  چه   خداست  جانب از  ههم
  ? فهمند

دسـتور داده شـده     ) كمك كردن به فقرا   ( مسلمانان كه در مكه بودند به نماز ، زكات          
 حدنـصاب و    يست كـه دارا   يـ  ن يآن زكـات معروفـ    » زكات «يمنظور از واژه    . بودند
 هنوز يلياما بنا به دال. نه فرض نشده استير  مدژه است، چرا كه آن جز ديط ويشرا

  : جهاد بر آنان واجب نشده بود
 ين را طـور   ي آن است كه قـوان     ين كه حكمت خداوند متعال مقتض     ي ا يكياز آن جمله    

د كه بر آنها سخت نباشد، و از مهمتر و آسان تر شـروع             ي بندگانش مشروع نما   يبرا
  .دي نمايم

 ين است كه اگر در مكه جهاد فرض مـ         ياد در مكه ا   د فرض نشدن جه   يو از جمله فوا   
اد يـ ز و دشمنشان ز   يز ناچ يزاتشان ن ينكه تعداد مسلمانان اندك و تجه     يل ا يشد، به دل  

د و بر مصلحت كـوچكتر      يت گرد ي شد، پس مصلحت بزرگتر رعا     يبود اسالم نابود م   
خـود   ن كار وجود داشت كه خداوند       يز در ا  ي ن يگري د يو حكمت ها  . ح داده شد  يترج

  .بدانها آگاهتر است
 كـه   ي شد، در حال   ي از مومنان دوست داشتند در مكه جنگ بر آنان فرض م           يو برخ 

 كه به آن دستور ييزهايشانت مناسب نبود، بلكه در آن زمان انجام دادن چيجنگ برا
ولشو أَنَّهم « . شان مناسب تر بوديد و نماز و زكات برايل توحيداده شده بودند، از قب

ا   فَعظُونَ بِهِ لَكَانَ خَ   يلُوا متَثبِ   يوِع أَشَدم واَ لَّه و اگر آنان آنچه را كـه بـدان پنـد           » تَاَيرَ
 ي آنـان مـ    يداريـ شان بهتر بود و بـر ثبـات و پا         ي دادند؛ برا  ي شدند انجام م   يداده م 
رومنـد شـد و بـستر    ينـه هجـرت كردنـد و اسـالم ن    ي مدي كه به سو  يپس وقت . افزود
  .د جنگ بر آنان فرض شدي شدن جهاد فراهم گرديرض في برايمناسب

 كردند، از ترس مردم و ي كه قبل از فرض شدن جنگ عجله م        ي از كسان  ياما دسته ا  
لَينَا كَتَبت لِم ربنَا« :  كه داشتند، گفتند  يبه سبب ضعف   چرا جنگ ! پروردگارا» الْقِتَالَ ع



٤٦٥ 

سته ي و اعتراض بر خدا بود، و شا       يتين ، اظهار نارضا   ي؟ و ا  يرا بر ما واجب گرداند    
 را كـه از آنهـا       يپـس امـر   . م دستور خدا شوند و بر اوامر صـبر  كننـد           يبود كه تسل  

چـرا فـرض    » قَرِيـبٍ  أَجلٍ إِلَى أَخَّرْتَنَا لَوال« : خواسته شده بود وارونه كردند و گفتند      
  ؟ير انداختيگر به تاخي ديشدن جنگ را مدت

دن زمـان   يستند، و قبـل از فـرا رسـ        ي كه محكم ن   يياز آنها  ياري بس ين حالت برا  يو ا 
 بـه  ين افـراد يغالبا چنـ . دي آيش مي كنند پي در آن عجله مي انجام كار  يمناسب برا 

  . كنندي مي تابي نكرده و بيدن آن كار بردباريهنگام فرا رس
 اعمتَ قُلْ« : سپس خداوند آنها را در مورد شركت نكردن در جنگ، اندرز داد و فرمود

 كـه   ي كـس  يا انـدك اسـت و بـرا       يـ  دن يكاال: بگو» اتَّقَى لِّمنِ خَيرٌ واآلخِرَةُ قَلِيلٌ الدنْيا
 يا و راحتـ يـ  دني بهره مند شدناز لـذت هـا    يعني. د آخرت بهتر است   ي نما يزگاريپره
ر اطاعت از خدا در كوتـاه مـدت بـر           ي ها در مس   ينيپس تحمل سنگ  .  آن كم است   يها

 ي كه به او مـ ي و مشقتي انسان بداند سختي شود، چون وقت   يممردم سبك و آسان     
ا و آخرت ين اگر دنيبنابرا. ن كار بر او آسان خواهد شد  ي نخواهند بود ا   يرسد طوالن 

ا بهتـر   يـ  داند كه ذات و لذات و زمان آخـرت از دن           ين م يقيد به   يسه نما يرا با هم مقا   
  .است

 ين إنَّ موضِع سوطِ فِ    : رموده است در رابطه با ذات آن ف     ) ص(امبر  يهمان طور كه پ   
ا و آنچه كه يك شالق در بهشت از تمام دني يهمانا جا» هايا وما فِيرُ مِنَ الدنيالجنَّة خَ

  . در آن هست بهتر است
 را مكدر كند به دور است، بلكه از هر يو لذت بهشت از تمام آنچه كه صفا و لذت آدم

همان طـور كـه خداونـد متعـال       . تر و بهتر است     د باال ي كه به تصور آ    ي و لذت  يخوش
لَا تَعلَم نَفس ما أُخفِ« : فرموده است پس » عملُونَينِ جزاءِ بِما كانُوا ي لَهم مِنّ قُرَّةِ أَعيفَ

دگان است به پاداش آنچه انجام ي بخش ديز از آنچه روشن  ي داند چه چ   يچ كس نم  يه
  . آنان پنهان شده استيدادند برايم

 را يي بندگان صالح خودم نعمت هايبرا« : امبرش فرموده است ياوند بر زبان پ   و خد 
چ يده و بـه دل هـ  ي آنرا نشن يچ گوش يده و ه  ي آن را ند   يچ چشم يآماده  كرده ام كه ه     

 ها را به همراه دارند، و اگر        يا انواع تلخ  ي دن ياما لذت ها  .  خطور نكرده است   يانسان
سه يـ  كه به همـراه دارنـد مقا       يي ها ي ها و ناراحت   ا با انواع دردها و رنج     ي دن يلذت ها 
  . ندارنديچ تناسبيشود، ه
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 اسـت، و عمـر   ين رفتنـ يا از بيو اما زمان آخرت بدان خاطر بهتر و برتر است كه دن       
 است و اهل آن يشگيار اندك است، اما نعمت آخرت هميا بسيانسان است نسبت به دن

  . ماننديشه در آن ميهم
قتِ هر دو را آنگونه كـه سـزاوار         يا  فكر كند، و حق     ين دو دن  ي ا  فرد عاقل به   يپس وقت 

ك سـزاوار   يـ ح دهد، و كـدام      يد ترج يك را با  ياست درك كند، خواهد دانست كه كدام        
  .تالش و كوشش است

ر ي كه از شرك و سا     ي كس يو آخرت برا   » يرُ لِمنِ اتقَّ  يواألَخِرَةُ خَ « : ن فرمود يبنابرا
جه تالش خود را كه در      يو نت » الًيوال تُظلَمونَ فَتِ  « . هتر است زد ب ي حرام بپره  يكاالها
د بـه طـور كامـل       يـ  جهان آخرت مبذول داشته بود     ي بدست آوردن خوشبخت   يراستا
  . از آن كاسته شوديزينكه چيافت بدون ايد يخواه

 دهـد و هـركس در       ير نجـات نمـ    ياط، انسان را از تقد    يسپس خداوند خبر داد كه احت     
 ي دور نمي را از ويزي تا از مرگ و مشكالت در امان بماند نشستن او چنديخانه بنش

 يمرگ شما را در هر زمان و مكان       » درِ ككُّم الَموت  ينَما تَكُونُوا   يأَ« : پس  فرمود  . كند
 ي محكم و منازل بلند    ياگرچه در قصرها  » دةِي برُوجِ مشَ  يولَو كُنتُم فِ  « . ابدي يدر م 
  .ديباش

ان يـ  بـا ب ي جهاد در راه خـدا، پـس گـاه         يق است برا  يك و تشو  يالب تحر ن مط يهمه ا 
 بـا خبـر دادن از       ي با ترساندن از عقوبت ترك آن، و گاه        يفضل و پاداش آن، و گاه     

 ي روند ماندنشان مرگ را از آنها دور نمي كه نشسته اند و به جهاد نمين كه كسانيا
« : سپس فرمود. دي نمايق مي تشو با آسان كردن راه جهاد، مسلمانان رايكند، و گاه

 ي به سر مـ    ي دهد كه در جهل و نادان      ي خبر م  يخداوند از كسان  » وإِن تُصبِهم حسنَةُ  
 ي گردانند، و با آن مخالفند و زمانيامبران رويام و رسالت پي كه از پييبرند، همانها

« : نـد ي گوي برخوردار باشند، مـ ي اموال و فرزندان و سالمتي و فراوانيكيكه از او ن 
 بـه آنهـا برسـد و        يبت و مـشكل   ين از جانب خدا است، و اگر مـص        يا» هذِهِ مِن عِندِاهللاِ  

« : ندي گوي و از دست دادنِ فرزندان و دوستان گردند، ميماري و فقر و بيدچار قحط
ذِهِ مِن عِندِكيش ما آورده اي است كه تو پيزين به سبب چيا!   محمديا» ه.  

امبران خدا را بـه     يز پ يگر ن ي د ي  فال بد گرفتند، همانطور كه ملت ها        امبر را به  يآنها پ 
فَإذَا جـاءتهم   « : دي فرما يچنانچه خداوند از قوم فرعون خبر داده و م        . فال بد گرفتند  

م سإِن تُصبِهذِهِ ونَةُ قالُا لَنَا هسوسيطَّيئَةُ يالحيرُوا بِمهعن مميكير و نيهر گاه خ»  و 
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 ي مـ  يم، و اگر دچار مشكل و بـد       يسته آن هست  يما شا :  گفتند ي آورد، م  يها رو به آن 
« : و قـوم صـالح گفتنـد   .  زدندي كه با او بودند شگون بد م    ي و كسان  يشدند به موس  

ن ياسيو قوم .  باشندي كه همراهت هستند شوم ميتو و كسان» رنَا بِك وبِمن معكياطَّ
ما مـشكالت را از  » ...رنَا بِكُم لَئِن لَّم تَنتَهوا لَنَرجمنَّكُم  يتَطَإِنَّا  « : امبرانشان گفتند يبه پ 
شان ي دلهايپس وقت. م كرديد شما را سنگسار خواهييايم و اگر باز ني داني شما ميبد

و هركس كـه   . ز مشابه گشته است   يگر است، گفتار و كردارشان ن     يكديدر كفر مشابه    
ا بـه   يـ امبران آورده  انـد      يا به تمام آنچه پ     ر ين رفتن خوب  يا از ب  ي يحاصل شدن بد  

خداوند متعال در پاسخ آنها . م داخل استين مذمت وخي از آن نسبت دهد، در ايبرخ
 از  يناشـ » مِّن عِند اللَّـهِ   « ر و شر،    ي و خ  ي و بد  يكيز؛ ن يبگو همه چ  » قُل كُلُّ « : فرمود

  .نش اوستي و آفري الهير و قضايتقد
لَا « ند چه شده است؟    ي گو ين مردمان را كه سخن باطل م      يپس ا » ومِفَمالِ هوالءِ القَ  «
 يك نمـ يـ دن آن نزديـ  فهمند، و بـه فهم ي را نميچ سخنيكه ه» ثَاَيفقَهونَ حدِيكادونَ  ي

  . فهمنديف و نارسا نمي ضعيا آن را جز بصورتيشوند، و 
رد مذّمت امبرش مويحشان از خدا و پيبه هر حال آنها به سبب عدم فهم و درك صح

شان ي گرداني آنان به سبب كفر و روي و نادانين نفهميو ا. و سرزنش قرار گرفته اند
ز يـ ن. ش شده اند  ي فهمند ستا  يامبرش را م  ي كه سخن خدا و پ     يدر ضمن كسان  . است  

ش يامبر و در پيدن و بدست آوردن اسباب فهم كالم خدا و پ  ي را به فهم   يه آدم ين آ يا
پس .  كنديق مي رساند تشويامبرش ميرا به سخن خدا و پ كه انسان ييگرفتن راهها

 همـه   ي و بـد   ير و شر و خوب    ي دانستند كه خ   ي  فهمندند، م   ياگر آنها سخن خدا را م     
و . ستيـ رون ن يـ  ب ي اله ير و قضا  يره تقد يز از دا  يچ چ ي است و ه   ير اله يبراساس تقد 

 باشند، ي، نمي و بدامبران آورده اند  عامل شريامبران و آنچه كه پي دانستند كه پيم
  .ن كننديا و آخرت انسانها را تاميامبران مبعوث شده اند تا منافع دنيرا پيز
  :79 يه يآ
لْنَاك نَّفْسِك فَمِن سيئَةٍ مِن أَصابك وما اللّهِ فَمِنَ حسنَةٍ مِنْ أَصابك ما سأَرلِلنَّـاسِ  و 

  يشر هر و  خداست  جانب از رسد تو  به  كه  يخير شَهِيدا ؛ هر بِاللّهِ وكَفَى رسوالً
  مـردم   يسـو   بـه   رسـالت   بـه  را تـو    اسـت  تـو  خـود    جانـب  از رسد تو  به  كه

  .است  يكاف   شهادت  به خدا و  فرستاديم
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 و يكين به تو نيا و دياگر در دن» حسنَةٍ مِنْ أَصابك ما« : سپس خداوند متعال فرمود
 داسـته و    ياز جانب خدا است و خداوند آن را به تو ارزانـ           » اللّهِ فَمِنَ«  برسد،   يخوب

 كـه  ي و شـرّ يو بد» سيئَةٍ مِن أَصابك وما« . ت آسان نموده است  ياسباب آن را برا   
 به سبب يعني باشد، ياز جانب خودت م» نَّفْسِك فَمِن«  رسد، يا به تو مين و دنيدر د

ن دسته از گناهانت كه خداوند آنها را مورد عفـو قـرار             ت است، و آ   يگناهان و كارها  
 كـه   يشتراند از آن دسـته از گناهـان       يـ  گذارد اسباب شر شما شوند، ب      ي دهد و نم   يم

 احسان و بخشش ي گردند ، پس خداوند متعال درهاي شما مي برايموجب شر و بد
 بـه  يه بندگانش گشود و به آنها دستور  داد به فضل و بخشش ال             يش را به رو   يخو

 را جـز خـودش مالمـت    ي را انجام دهد كسيپس هرگاه بنده  گناه  .  گردند يانسان م 
  .ده استيدن فضل خداوند گردينكند، چون او مانع رس
« : ديـ  فرما يخبـر داده و مـ     ) ص(امبرش محمـد  يـ  رسالت پ  يريسپس خداوند از فراگ   

لْنَاك سأَروالً لِلنَّاسِ وسكَفَى را بِاللّهِ وهمه مردم يامبر برايتو را به عنوان پو » شَهِيد 
له ي كـردن تـو بوسـ   ياريـ و خداوند با .  است كه خدا گواه باشد    يم، و كاف  يفرستاده ا 

ن يو ا. يامبر بر حق خدا هستي دهد كه تو پي ميل روشن گواهيمعجزات آشكار و دال
 يقُل أَ« : همان طور كه خداوند متعال فرموده است.  استين شهادت و گواهيبزرگتر

 ين گـواه  ي بزرگتـر  يزيـ چـه چ  « : بگـو » نَكُم  ي وب ينِيد ب يءِ أَكبرُ شَهدةَ قُلِ اهللاُ شَهِ     يشَ
  .»ان من و شما گواه استيخدا م« :بگو»است؟

 و قدرت كامل و حكمت فـراوان        ي علم و آگاه   ي كه دانسته شد خداوند دارا     يپس وقت 
و اگر  . امبر خدا است  يكه او پ  د دانست   ين با يقي دهد، به    ي م ياريامبرش را   ياست و پ  
 گرفت و رگ گردنش را ي را به دروغ به خدا نسبت داده بود، خداوند او را ميسخنان
  . كرديقطع م

  :80- 81 يه يآ
لَـيهِم  أَرسـلْنَاك  فَما تَولَّى ومن اللّه أَطَاع فَقَد الرَّسولَ يطِعِ منْ فِيظًـا؛ هـر    عاز  كـه  ح 

 ما  پس ، زنند باز،  سر  كه  آنان و   است  كرده  اطاعت خدا از ، دكن  اطاعت پيامبر
  .ايم  نفرستاده آنها  ينگهبان  به را تو

 ما يكْتُب واللّه تَقُولُ الَّذِي غَيرَ منْهم طĤَئِفَةٌ بيت عِندِك مِنْ برَزواْ فَإِذَا طَاعةٌ ويقُولُونَ
   فرمانبرداريم : گويند  ي؛ م وكِيالً بِاللّهِ وكَفَى اللّهِ علَى وتَوكَّلْ همعنْ فَأَعرِض يبيتُونَ

  يگـوي   يمـ  تـو   آنچـه   خـالف    ايشان از  يگروه شوند  بيرون تو نزد از  چون و
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  پس نويسد  يم اند  خاطرگرفته  در را  آنچه خدا و  پرورند  يم  دل در  يا  انديشه
  .تاس  يكاف را  ياوكارساز  كه   كن  توكل  يخدا بر و  كن  اعراض  ايشان از ،

 كه خداوند يبه راست» اللّه أَطَاع فَقَد« امبر خدا اطاعت كند، ي پيهركس از اوامر و نواه
 ي كند، مگر به دستور خدا و وحي نميامبر امر و نهيرا پيمتعال اطاعت كرده است، ز

ن  اشـاره بـه      يـ ا.  كنـد  ي مـ  يد امـر و نهـ     يما ن ياو، و طبق آنچه خداوند بر او نازل م        
است، چون خداوند دستور داده است تا به طور مطلق از           ) ص(امبر  يمعصوم بودن پ  

 آورد معـصوم نبـود،      يامبر اطاعت شود، پس اگر در همه آنچه كه از جانب خدا م            يپ
امبر را  يـ  داد كه به طور مطلق از او اطاعت شـود، و اطاعـت از پ               يخداوند دستور نم  

  . ستودينم
، كه يحق خداوند تعال: را حقوق بر سه قسم استين جزو حقوق مشترك است، زيو ا 
 او و يدگانش ندارد، و آن عبـادت خـدا و رغبـت بـه سـو           يك از آفر  يچ  ين حق را ه   يا

 ياريـ امبر اختصاص دارد، و آن     ي است كه فقط به پ     يگر حق يو نوع د  . توابع آن است  
  . استيامبر و احترام گذاشتن به ويدادن پ
امبر و دوست داشتن يمان داشتن به خدا و پيگر حق مشترك  است و آن اي ديو نوع

ان يـ ه ب يـ ن آ يـ ن حقوق را در ا    يهمانطور كه خداوند همه ا    . آنها و اطاعت از آنها است     
ّره وتُوقّرِوه وتُسبحوه بكـرِةَ وأ        « : دانسته است  ـ لِتُومِنُوا بِاللّهِ ورسولِهِ وتُعزِ » الًيصِ

د و  ييد و او را احترام نما     ي كن ياريامبر را   يد و پ  ياوريمان ب يامبرش ا يد به خدا و پ    يبا
  .دياد كني يخدا را در صبح و شام به پاك

 يكيقت از خدا اطاعت كرده است، و پاداش ن        يامبر اطاعت كند در حق    يپس هركس از پ   
و » تَـولَّى   ومـن « دهـد،  يش مترتب نمـوده اسـت بـه  او مـ    يكه خداوند بر طاعت خو  
 بگرداند فقط خودش متضرر يامبرش روي و اطاعتِ خدا و پيهركس از فرمان بردار
  . رساندي نميانيگشته است و به خدا ز

لْنَاك فَما«  سأَر هِملَي فِيظًا عم تا مراقب يو تو را به عنوان نگهبان برآنها نفرستاده ا» ح
رخواه و اندرزگو يان كننده و خي فقط به عنوان ب، بلكه تو راياعمال و احوال آنها باش

  . ميفرستاده ا
ا يـ ابنـد،  يت ي، و پاداشت بر خداست، خواه آنان هـدا يفه ات را انجام داده ا     يو تو وظ  

فَـذَكِرّ إِنَّمـا أنـت مـذَكِرُ ،         « : همان گونه كه خداوند متعال فرموده است      . ابنديت ن يهدا
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لَ ع يلَّستصي كننده ايادآوري كن، همانا تو يادآوريد و اندرز بده و تو پن» طِريهِم بِم 
  .يستيو بس، و برآنها گماشته ن

 يامـا كـس  . امبرش اطاعت شوديد در ظاهر و باطن و آشكار و پنهان از خدا و پ  يو با 
ا بـا هـم     يـ  كند، و چـون تنهـا شـود          ي م يبنديكه در حضور مردم اظهار اطاعت و پا       

 ي كند، و به ضـد آن رو       يامبر را ترك م   ي از خداو پ   ند اطاعت ي بنش ييِكشانش به تنها  
 ي نم يده ا ي فا ي كه او در حضور مردم اظهار كرده است به و          ي آورد، پس اطاعت   يم

» طَاعـةٌ  ويقُولُونَ« :  است كه خداوند در  مورد آنها گفته است         ياو همانند كسان  . دهد
 كـه از    يو هنگام » عِندِك مِنْ اْبرَزو  َفإِذَا «.  كنند يش تو باشد اظهار اطاعت م     ي پ يوقت
 طĤَئِفَةٌ بيت«  نداشته باشد،    ي از آنها آگاه   يرون روند، و تنها باشند و كس      يش تو ب  يپ

منْهرَ مي مـ  يشيـ  از تو چـاره اند     ي نافرمان ي برا يدر شب و در پنهان    » تَقُولُ الَّذِي غَي 
 است بر   يليدل» تَقُولُ الَّذِي غَيرَ منْهم طĤَئِفَةٌ بيت« ه  يآ. شندي اند ي گناه م  يكنند و برا  

 چـاره  يعنـ ي» تييـ تب«را يـ ز. ستيـ  كه  آنها بر آن قـرار دارنـد طاعـت ن           ين كه كار  يا
  .  شوديم بر آن قطعي كه نظر و تصمي در شب به صوري كاري برايشياند

 للّـه وا« : ديـ  فرمايد نموده و م   ي كه كرده اند تهد    يسپس خداوند آنها را به سبب كار      
كْتُبا يتُونَ ميبسد و آنها را به     ي نو يشند، م ي اند ي را در شب م    ييخداوند چاره ها  » ي

  . آنهاي است برايدين وعيپس ا. طور كامل بر آن مجازات خواهد كرد
 برتابد و به آنها اعتنا نكند و بر آنان يرا دستور داد تا از آنها رو) ص(امبر يسپس پ

 رسـاننند،   ي به او نم   يانيچ ز يرا آنها ه  ي رفتار نكند، ز   يه تند رد و با آنان ب    يسخت نگ 
 كنـد، و  ياريـ نش را يـ د و از او كمـك بخواهـد تـا د   يـ  كه بر خدا توكـل نما   يبه شرط 

 وكَفَـى  اللّهِ علَى وتَوكَّلْ عنْهم فَأَعرِض« : ن  فرمود  يبنابرا. عت خود را برپا دارد    يشر
 اسـت كـه خـدا       ي بگردان، و بر خدا توكـل كـن، و كـاف           يروپس، از آنها    » وكِيالً بِاللّهِ

  .سرپرست تو باشد
  :82 يه يآ

 در كَثِيـرًا ؛ آيـا     اخْتِالَفًـا  فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِنْ كَانَ ولَو الْقُرْآنَ يتَدبرُونَ أَفَالَ
  ياختالفـ  ، آن در بـود   يمـ  خدا جز  يديگر  يسو از  گاه هر ؟ انديشند  ينم  قرآن
  .يافتند  يم بسيار

دن در يشيـ  فكـر كـردن و اند  يعني دهد، و تدبر يخداوند به تدبر در كتابش دستور م      
دن و يشيـ را  انديـ ز.  و  عواقب و لـوازم آن       ي آن و متمركز كردن فكر در مباد       يمعان
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 و همه ي توان هر خوبيدن ميشيد علوم و معارف است و با انديتدبر در كتاب خدا كل
د و يـ  افزايمان را در قلـب مـ      يدن در قرآن ا   يشيوم را از كتاب استخراج كرد، و اند       عل

  . گردانديشه دارتر و  محكم تر ميمان را ريدرخت ا
 شناسد، ي پروردگار معبود، و صفات كمال او را ميدن در قرآن، آدميشيه انديدر سا
 يجل نـسبت مـ     را كه مردمان نادان به خدا عزو       ييوب و نقص ها   ين رهگذر ع  يو از ا  

ز يـ دن به خدا و اوصـاف رهـروان آن و پـاداش آنـان، ن       ي شناسد و راه رس    يدهند، م 
ز يـ  رسـاند، ن ي مـ ي كه انسان را به عذاب اله ي شود، و راه   ي شناخته م  يدشمن واقع 

.  شناسد ي آنها در نظر گرفته شده است م       ي كه برا  يياوصاف رهروان آن، و به سزا     
  .  شوديشتر مينش او بيشد ، علم و عمل و بيدانيشتر در قرآن بيو هرچند بنده ب

ك نموده و   يدن در قرآن دستور و مسلمانان را بر آن تحر         يشين خداوند به اند   يبنابرا
همـان طـور كـه     .  باشد يخبر داده است كه منظور از نازل كردن قرآن تدبر در آن م            

لَ « : دي فرما يخداوند متعال م   ّ يكِتَب أَنزَلتَه إِ ُ لِ ـرَكبم ايـ كرُوا ءبلِ يد تَـذَكَّرَ أُولُـوا   يتِـهِ و
ات آن  يـ م تـا در آ    يـ  است كـه آن را بـر تـو نـازل كـرده ا              يقرآن كتاب مبارك  » األَلببِ

  . رنديد ، و تا خردمندان پند بپذيشيانديب
لَا « : دي فرمايو خداوند متعال م   ـ  يأَفَ لَ رُونَ الُقـرءاَنَ أَم عبـا  يتَدا دريـ آ»  قُلُـوبٍ أَقفَالُه 

دن در كتاب خدا يشيد انديو از فوا! شان قفل و بسته است؟يا دلهايشند ي انديقرآن نم
ن قرآن كالم خـدا     ي داند كه ا   ي رسد و بطور قطع م     ين م يقين است كه بنده به مقام       يا

گر را ي دي از قرآن بخشيند كه بخشي بيشد، مي اندي كه در قرآن م ياست، چون كس  
حكمت هـا و  . گر موافق و مطابق استي با قسمت دد، و هر قسمتِ آن  ي نما يق م يتصد

گر يكدي شوند اما همه    ي كه در چند جا تكرار م      يني ب يداستان و خبرها را در قرآن م      
انگر كمال ين بيپس ا.  كنديگر را رد و نقض نمي دي برخي كنند، و برخيق ميرا تصد

. رده اسـت   است كه علم او همه امـور را احاطـه كـ            ينكه از جانب كس   يقرآن است و ا   
» كَثِيرًا اخْتِالَفًا فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِنْ كَانَ ولَو« : ن خداوند متعال فرموديبنابرا

افتنـد و چـون از جانـب خـدا     ي ي ميادير خدا بود در آن اختالف ز     يو اگر از جانب غ    
  . وجود نداردياست در آن اصال اختالف

  :83 يه يآ
 أُولِـي  وإِلَـى  الرَّسولِ إِلَى ردوه ولَو بِهِ أَذَاعواْ الْخَوفِ أَوِ األَمنِ منَ رٌأَم جاءهم وإِذَا
لِمه مِنْهم األَمرِ الَّذِينَ لَع تَنبِطُونَهسي مالَ مِنْهلَواللّهِ فَضْلُ و  كُملَـي ع  تُـهمحرو  ـتُمعالَتَّب 
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 را  آن ، رسـد  آنها  به  ترس  چه و  يايمن  چه ،  يخبر  چون ؛ و قَلِيالً إِالَّ الشَّيطَانَ
  الواالمرشـان  و پيـامبر   بـه   آن در اگـر   آنكـه   حـال  و  كنند يم   فاش جا  همه در

  رحمـت  و  فـضل  اگـر  و  يافتنـد   يم در  آنان از را امر  حقيقت  ، كردند  يم  رجوع
  .كرديد يم  يروپي  شيطان از  همگان ،  ياندك  جز ، نبود خدا

  يست دوريـ سته آنها نين كار كه شا  يد از ا  ي نما ينجا بندگانش را ادب م    يخداوند در ا  
 كـه  ي عمـوم ي مهـم و منفعتـ   ي كه كار  يسته است وقت  يد شا ي فرما يكنند، و به آنها م    

 آنهـا بـه همـراه    يبت را براي كه مص ي دارد، با ترس   ي مومنان را در پ    يت و شاد  يامن
د، پابرجـا باشـند، و در       يش آ يجا باشند، و در پخش همراه دارد پ       د، پابر يش آ يدارد پ 

 و  ي االمر كه اهل را    يامبر و اول  يبلكه آن را به پ    . ن خبر شتاب نورزند   يپخش كردن ا  
 دانند چگونه حـوادث و اطالعـات را         ي هستند و م   يدانش و عقل و متانت و خونسرد      

  . ارجاع دهند شناسند،يند و منافع و مضار را ميل نمايپردازش و تحل
 مومنـان دارد، و     ي بـرا  ين خبر مـصلحت   ينند كه پخش كردن ا    يپس اگر آنها صالح بب    

 مقابله با دشمنان، ي شود  تا آنها براي شود، و باعث مي و نشاط آنها ميباعث شاد
ن خبـر   يـ نند كه پخش شدن ا    يو اگر بب  .  كنند ين خبر را پخش م    يخود را آماده كنند، ا    

ده اش يان آن از مصلحت و فاي دارد اما زينكه مصلحتيا اي،  را در بر ندارد   يمصلحت
لِمه« : ن فرمود يبنابرا.  كنند يشتر است، آن را پخش نم     يب الَّذِينَ لَع تَنبِطُونَهسي ممِنْه «

 كنند،  ي م ي فهمند و بررس   يشه و نظر و دانش درست خود م       ي كه آن را با اند     يكسان
  . فهمنديآن را م

 ينكه هرگاه كار  ي شود كه عبارت  است از ا       ي استنباط م  يقاعده ادب ك  ين مطلب   ياز ا 
ق بـه فـرد   ين پژوهش و تحقيسته است كه ا  ياز داشته باشد، شا   يبه بحث و پژوهش ن    

رد، يـ  نگيشي بر اهل فن پ  يسته واگذار گردد و كار به اهل آن سپرده شود و كس           يشا
ن و عجله كـردن در پخـش        ديه، از شتاب ورز   ين بخش از آ   يز در ا  ين بهتر و ن   يرا ا يز

  . شده استيدن آن نهياخبار به محض شن
شه به كار گرفته شود كـه      يو دستور داده شده است كه قبل از سخن گفتن فكر و اند            

  ا نه؟ يا انسان به آن اقدام كند يا نه؟ و آيا پخش آن مصلحت است يآ
لَيكُم اللّهِ فَضْلُ ولَوالَ« : سپس خداوند متعال فرمود ع وتُهمحو اگر فضل و رحمت » ر

 ييزهاي داد، و چياد نمي داد، و ادب را به شما يق نميخدا بر شما نبود و شما را توف
لَيكُم اللّهِ فَضْلُ ولَوالَ« د، ي دانستي آموخت كه نميرا به شما نم ع تُهمحرجز تعداد » و
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عت ين بنا بر سرشت و طبرا انسايد، زي كردي ميرويطان پي از شي از شما همگياندك
 انـسان   يپس وقت .  دهد ي دستور نم  يخود ستمگر و نادان است، و نفس او جز به بد          

د، خداونـد   ين راستا تالش نما   يد ، و در ا    يبه پروردگارش پناه برَد و به او تمسك جو        
 دهـد، و  يق مي توفيكي گرداند، و او را بر انجام هركار نيش را شامل او م    يلطف خو 

  .دي نمايانده شده حفاظت مطان رياز ش
  :84 يه يآ

 بـأْس  يكُـف  أَن اللّه عسى الْمؤْمِنِينَ وحرِّضِ نَفْسك إِالَّ تُكَلَّف الَ اللّهِ سبِيلِ فِي فَقَاتِلْ
 بـر  جـز   كـه   كـن  نبرد خدا  راه در  ؛ پس تَنكِيالً وأَشَد بأْسا أَشَد واللّه كَفَرُواْ الَّذِينَ
  آسـيب  خـدا  شـايد   برانگيـز   جنگ ، رابه   مؤمنان و ،  ينيست  مكلف  خويش  نفس

  يديگـر   عـذاب  و  خـشم  هـر  از خـدا   عـذاب   و  خشم و بازدارد شما از را  كافران
  .است تر  سخت

ل جهـاد و    يـ ، از قب  ين حالت بنده است كه تالش كند از دستورات الهـ          ين حالت بهتر  يا
 ين دو حالت به طور كل    ي ا يو گاه . ديك نما يبر آن  تحر   گران را   يت كند و د   يره تبع يغ

 فِـي  فَقَاتِـلْ « : امبرش فرمـود يـ ن به پ  ي وجود دارد، بنابرا   يكيا  يدر بنده وجود ندارد،     
 و  يدر راه خدا جنگ و تو فقط مـسئول خـودت هـست            » نَفْسك إِالَّ تُكَلَّف الَ اللّهِ سبِيلِ
  .يستيگر ني ديتو مسئول كار كس، پس يگران قدرت نداري تو بر ديعني. بس
 ين متـضمن هركـار    يـ ك كن، و ا   يدن تحر يو مومنان را بر جنگ    » الْمؤْمِنِينَ وحرِّضِ« 

ل يـ رد، از قبي گيشان قوت مي شوند، و دلهايق ميله آن مومنان تشو   ياست كه به وس   
ان يف و سست هستند، و بيت كردن مومنان و خبر دادن به آنها كه دشمنان ضعيتقو
 متخلفـان در    ي كه برا  يان راه خدا آماده شده است، و عقاب       ي جنگجو ي كه برا  ياداشپ

  ي جنگ به حـساب مـ     يك برا ين موارد از باب تحر    يپس همه  ا   . نظر گرفته شده است   
  .ديآ
ب كـافران را بـه سـبب        يباشدكه خداوند آس  » كَفَرُواْ الَّذِينَ بأْس يكُف أَن اللّه عسى« 
  .د باز داردي كنيك ميگر را بر آن تحريكديد و ي جنگي او منكه شما در راهيا

 »اللّهو ا أَشَدأْسشتر است يو قدرت و عزت خداوند ب     » ب . » أَشَـدفـر و   يو ك » تَنكِـيالً  و
گران عبـرت  ي دي گناهكار سخت و براي گناهكار سخت تر است، برا    يمجازات او برا  

ن ببـرد، و از     يش از بـ   يان را با قدرت خو     تواند كافر  ياست، و اگر خداوند بخواهد، م     
 ي از بندگانش را با برخين است كه برخي چني نگذارد؛ اما حكمت الهي باقيزيآنها چ
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د را يمان مفيش قرار دهد، تا همواره بازار جهاد گرم باشد، و مردم ايگر مورد آزمايد
 يده ايـ چ فاي اجبار كـه  هـ  يار است نه از روي اختي كه از رو يمانيبه دست آورند؛ ا   

  .ندارد
  :85 يه يآ

 كِفْـلٌ  لَّـه  يكُـن  سيئَةً شَفَاعةً يشْفَع ومن منْها نَصِيب لَّه يكُن حسنَةً شَفَاعةً يشْفَع من
  آن از را او شود  يميانج  ينيك كار در  كس ؛ هر مقِيتًا شَيءٍ كُلِّ علَى اللّه وكَانَ منْها
 و   است  يا  بهره  آن از را او شود  يميانج  يكاربد  در  كس هر و  است  ينصيب
  .است   يچيز هر بر  نگهبان خدا

پس هركس كه   .  از كارها است   ي انجام كار  ي برا ينجا همكار يمنظور از شفاعت در ا    
دگان ي دهد، از جمله كمك به سـتمد       ياري يري  كند، و او را در كار خ        ياري را   يگريد

 اش برحسب ي و همكاري گريانجي كنند،  او از ميكه به آنها ستم م يدر برابر كسان
ما آن كار خوب ي كه مستقيا كسي ي دارد و از پاداش فرد اصليكار و تالشش بهره ا

 كند، ياري را بر انجام كار زشت يگريو  هركس د.  شودي دهد كاسته نميرا انجام م
 بـر   يق بزرگـ  ي و تـشو   كيـ ن تحر يـ پـس ا  .  رسـد  ي اش به او گناه م     يبرحسب همكار 

 ي اسـت از همكـار  ي است، و بازداشتن و منـع بزرگـ     يزگاري و پره  يكي در ن  يهمكار
  .يكردن بر انجام گناه و دشمنانگ

و با »  مقِيتًا شَيءٍ كُلِّ علَى اللّه وكَانَ« : ش موكد نمودين مطلب را با فرموده خويو ا
 كند، و ين اعمال محاسبه ميبر ا را ي شاهد و حافظ است، و آدميزيخداوند بر هر چ

  .دي نمايك را برحسب آنچه كه سزاوار او است مجازات ميهر
  :86 يه يآ

حسِيبا ؛   شَيءٍ كُلِّ علَى كَانَ اللّه إِنَّ ردوها أَو مِنْها بِأَحسنَ فَحيواْ بِتَحِيةٍ حييتُم وإِذَا
   پاسـخ   آن هماننـد  يـا   آن از بهتـر   يمسـال   بـه  نواختنـد   يسالم  به را شما  چون
 .است  يچيز هر حسابگر خدا  آينه هر گوييد

 از آنها   يكي شوند   يگر روبرو م  يكدي دو نفر با     ي است كه وقت   يت كلمه ا  يدرود و تح  
 ي كه با مهربانيگر كلماتي آورد، و ديبه خاطر ابراز احترام و در قالب دعا بر زبان م

   شود ي گفته مييو خنده رو
در . عت اسـالم آمـده اسـت     ي است كه در شـر     يو درود كلمه ا   » تيتح«ن انواع   يباالتر

د سالم  يز با يد سالم كرد، و در پاسخ ن      يگر ابتدا با  يكديدار با   يهنگام روبرو شدن و د    
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 را  يپس خداوند مومنان را دستور داده  است كـه هـر درود و سـالم               . را جواب گفت  
 بـازتر سـالمِ   ي بهتر و چهره ايند، و با كلماتيگو بهتر از آن جواب ب   يد به گونه ا   يبا

ا جواب ي است كه از پاسخ ندادن سالم و ين بدان معنيسالم كننده را جواب دهند، و ا
  . شده استيدادن آن بدون بشاشت نه

ن يـ و از دو جهـت ا     . د ابتـدا سـالم كـرد      ي شود كه با   يفه استنباط م  يه شر ين آ يو از ا  
نكه خداوند دستور داده است تا جواب سالم به گونه ي ايكي گردد؛ يمطلب استنباط م 

 است كه سالم كردن از نظر       ين بدان معن  يا به همان صورت داده شود، و ا       ي بهتر   يا
 اسـت اسـتنباط   يليكه فعل تفض» أحسن «ينكه از كلمه    يو دوم ا  . شرع  مطلوب است   

سالم كنند و گر يكديد به ين باي است و طرفيك امر مشاركتي گردد كه سالم كردن يم
  .ن استيز بر هميو اصل ن. كو باشديبا و نيد زينكه جواب سالم بايا

 سالم كند ي در حالت ينكه كس ي شود، ا  يمه استنثا م  يه كر ين آ يو چند مورد از عموم ا     
 سـالم كنـد كـه       ينكه بر كـس   يكه در آن حالت به سالم كردن امر نشده است؛ مانند ا           

. ا مشغولِ خواندن نمـاز باشـد      يطبه باشد،   ا گوش دادن به خ    يمشغول خواندن قرآن    
عت دسـتور  داده  ي كـه شـر  يا مانند كـس يو . ست جواب سالم او را بدهد     يپس الزم ن  

 اسـت كـه     ياست با او قطع رابطه گردد و به  او سالم نشود؛ و او شـخص گناهكـار                 
 ين شخـص  يچنـ . ديـ  آ يتوبه ننموده و با قطع كردن رابطه با او از كار بـدش بـاز مـ                

 شود و جواب سـالمش  ي است و با او قطع رابطه شده و به او سالم گفته نم     يمستثن
 بـا مـصلحت   ي شود، چون سالم كردن به او و پاسخ دادن بـه سـالم و  يز داده نم  ين

 كـه مـردن بـه آن عـادت          ييو پاسخ گفتن به سـالمها     .  مخالف و متضاد است    يبزرگ
» جـواب سـالم     « وضـوع   ست در م  يـ  بـه آن وارد ن     يراديز ا يندارند، و از نظر شرع ن     

  . گردديداخل م
ا بهتـر از  ين نوع سالم ها به همان حالت خودشان و     يو به  ما امر شده است كه به ا         

د يـ ك نو ي ن يسپس خداوند بر انجام كارها    . ميآنچه سالم كننده گفته است، پاسخ بده      
 علَـى  كَـانَ  اللّه إِنَّ« : د عذاب داده و فرموده  است     ي بد وع  يپاداش، و بر انجام كارها    

 حسابرس است، پس خداوند اعمـال       يزي گمان خداوند بر هر چ     يب» حسِيبا شَيءٍ كُلِّ
 فـضل و  يد، سـپس بـه مقتـضا   ي نمايك و بد و كوچك و بزرگ بندگانش را ثبت م   ين

  . دهديده اش به آنان سزا و جزا ميعدالت و حكمت پسند
  : 87 يه يآ
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ال اللّه لَـه حدِيثًا ؛  اللّهِ مِنَ أَصدقُ ومنْ فِيهِ ريب الَ الْقِيامةِ يومِ إِلَى عنَّكُملَيجم هو إِالَّ إِ
 در، را شـما   همـه   تحقيـق   بـه    نيـست  او جـز   يخـداي   هيچ  كه  است  يخداي  اهللا

  بـه  خـدا  از  يكـس   چـه  و آورد  يم گرد  نيست  آن در  يشك  هيچ  كه  روزقيامت
  ?  است تر  يراستگو گفتار

 يست خبـر مـ    يـ  جز او ن   يچ معبود بر حق   ينكه ه ي خودش و ا   يگانگيخداوند متعال از    
 ي ظاهري نعمت هاير و اعطايدهد، چون او در ذات و صفاتش كامل، و در خلق و تدب

ت ين مستلزم آن است كه بنده او را بپرسند، و با انواع عبوديو ا. گانه استي يو باطن
سته پرستش است، و بندگانش را به يچون تنها او شا. دي بجويكي نزدي به ويو بندگ

ن يـ دن در ا  ي ورز ي دهد، و آنان را به خاطر كوتاه       يت پاداش م  ي و عبود  يخاطر بندگ 
امـت اسـت    يافتِ سزا و جـزا كـه روز ق        ين خاطر به محل در    ي دهد، به هم   يامر سزا م  

ك جـا   يـ ول تا آخـر در      حتما همه شما را از ا     » لَيجمعنَّكُم« : اد كرد و فرمود   يسوگند  
امت شما را گرد خواهد آورد يدر روز ق» فِيهِ ريب الَ الْقِيامةِ يومِ إِلَى« .  آورديگرد م

 باشـد وجـود   ي و نقلـ يل عقلـ ي كه مستدل به دل يچ شك و شبهه ا    يكه در وقوع آن ه    
  . ندارد

نِ مـرده  يم كـه زمـ  ي كنيرا ما مشاهده ميست، زي نيامت شكي در وقوع ق  ياز نظر عقل  
ده ها نخست از عدم به وجود آمده اند، پـس ابتـدا             ينكه پد ي گردد، و ا   يزنده و آباد م   

د آورده   يـ  و انـسان هـا را از عـدم پد          ي وجود نداشته و خداوند همه هست      يزيچ چ يه
رتر ي امكان پذ  يق اول يد آوردن درباره انسان به طر     ين زنده كردن و پد    ياست ، بنابرا  

ده يـ افريهـوده ن يده هـا و مخلوقـات را ب  يـ نست كه خداوند آفر د دا ين با يقيو به   . است
نش ي در آفـر يرند و حكمـت و فلـسفه ا  ي كنند و بميا زندگ ياست تا بدون هدف در دن     

امـت  ي برآمدن ق  يان مبن ين راستگو ي خبر دادن راستگوتر   يل شرع ياما دل . آنها نباشد 
 ومنْ« : ن فرموديبرابنا. اد كرده استيامت سوگند يز بر تحقق قي خداوند نياست، حت
 قرآن ين جايز در چنديو ن!  از خدا راستگوتر است؟يو چه ك» حدِيثًا اللّهِ مِنَ أَصدقُ

مـثال فرمـوده    . اد كند يامت سوگند   يرا دستور داده است تا بر آمدن ق       ) ص(امبرش  يپ
لَ  ينَ كَفَرُوا أَن لَّن     يزعم الَّذِ « : است ثُوا قُل بيبع ّ عثُنَّ ثُم لَتُنَبئُونَّ بِمـا عمِلـتُم        لَتُب ي وربِ

لَ  ع ذَلِكيو   شـوند،  يختـه نمـ  ي برند كه آنها زنده و برانگ      يكافران گمان م  » رُيسِي اللَّه 
د، سپس به آنچه انجام داده ي شويخته ميقسم به پروردگار كه حتما برانگ! يآر: بگو

  . خدا آسان استين برايد شد و ايد خبر داده خواهيا
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انگر آن است كه يب» لَايومن أَصدقُ مِنَ اللَّهِ قِ« و » ثَاَيومن أَصدقُ مِنَ اللّهِ حد« ه ي آو
پـس هـر   .  قـرار دارد ين مراتـب صـداقت و راسـت   يگفته ها و اخبار خداوند در باالتر     

د و علوم و اعمال گفته شود و با آنچه كه خداوند خبر داده              ينه عقا ي كه در زم   يسخن
 متضاد و مخالف ينيقيرا با خبر راست و ي و مخالف باشد، باطل است، زاست متضاد
  .ن امكان ندارد كه حق باشدياست، بنابرا

  :88- 91 يه يآ
 أَضَـلَّ  مـنْ  تَهدواْ أَن أَتُرِيدونَ كَسبواْ بِما أَركَسهم واللّه فِئَتَينِ الْمنَافِقِينَ فِي لَكُم فَما
ن اللّهمضْلِلِ وي فَلَن اللّه تَجِد بِيالً لَهدو  منافقـان   بـاره  در  كـه  را شما  ؛ چيست س 

  سـاخته  مـردود   كردارشـان   سـبب   به را آنان  خدا  آنكه  حال و ، ايد  شده  گروه
 تـو  و ؟ كنيـد   هـدايت   است  كرده  گمراه خدا   كه را  يكس خواهيد  يم آيا ؟  است
 .نهاد  ينتوان  است  كرده  گمراهش ندخداو  كه  يكس  يپا  پيش  يراه

 فِي يهاجِرُواْ حتَّى أَولِياء مِنْهم تَتَّخِذُواْ فَالَ سواء فَتَكُونُونَ كَفَرُواْ كَما تَكْفُرُونَ لَو ودواْ
اْ فَإِن اللّهِ سبِيلِ لَّو تَو مفَخُذُوه ماقْتُلُوهثُ ويح موهدتَّمجالَ وخِذُواْتَتَّ و مـا  مِنْهلِي الَ وو 
 شويد كافر نيز شما روند  يم كفر  راه  به خود  كه  همچنان دارند  ؛ دوست نَصِيرًا

 خدا   راه در  كه  آنگاه تا مكنيد  يدوست  آنان از  يك  هيچ با  پس  گرديد برابر تا،
 و بكـشيد  و يريـد بگ  بيابيد را آنها  كه جا هر در زدند باز سر اگر و  كنند  مهاجرت

 .برمگزينيد  ييار و  يدوست  به را آنها از  يك  هيچ

 أَن صـدورهم  حـصِرَت  جـĤؤُوكُم  أَو ميثَاقٌ وبينَهم بينَكُم قَومٍ إِلَى يصِلُونَ الَّذِينَ إِالَّ
قَاتِلُونَكُمي قَاتِلُواْ أَوي مهمقَو لَوشَاء و اللّه لَّطَهلَسم كُملَيع فَإِنِ فَلَقَاتَلُوكُم تَزَلُوكُماع فَلَم 
قَاتِلُوكُماْ ي لْقَو لَيكُم وأَ لَم إِ ا السلَ فَمعج اللّه لَكُم هِملَي بِيالً عبـه   كـه   يكـسان  ؛ مگـر  س  

 آيند  يم شما نزد ياخود ،، پيوندند  يم  است  يپيمان  ايشان و شما  ميان  كه  يقوم
 اگر و  باشند  شده  ملول خود   قوم با  جنگيدن يا شما با  جنگيدن از  كه  يحال در
  خاستند  يبرم  جنگ  شمابه با  و  ساخت  يم  پيروزشان شما بر  خواست  يم خدا
 خدا ، كردند  صلح پيشنهاد شما  به و  نجنگيدند شما با و گرفتند  كناره  گاه هر  پس
  .است نگشوده  آنان ضد رب شما  يبرا  يراه  هيچ

 أُركِسواْ الْفِتْنِةِ إِلَى ردواْ ما كُلَّ قَومهم ويأْمنُواْ يأْمنُوكُم أَن يرِيدونَ آخَرِينَ ستَجِدونَ
لْقُواْ يعتَزِلُوكُم لَّم فَإِن فِيِها يو كُملَي لَم إِ اْ الس كُفُّويو مهدِيأَي  مفَخُـذُوه  ماقْتُلُـوهـثُ  ويح 

موهثِقِفْتُم لَـئِكُم أُولْنَا و عج لَكُم هِملَي لْطَانًا عبِينًا سيافـت  خواهيد را  يديگر  گروه؛  م  
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 كفـر   بـه   كـه   گاه هر  اينان ، باشند   امان در خود  قوم و شما از خواهند  يم  كه
 از و نكنند  صلح و نكشند  يكنار  هب را  خود اگر  پس  بازگردند  بدان شوند  دعوت
 شـما  خدا  كه بكشيد و بگيريد يافتيد  كه جا  هر را  آنان نايستند باز  خويش  اعمال

  .است داده آشكار  يتسلط  آنان بر را
سته ي است كه اسالم را اظهار نمودند و كافر زيه ها كسانين آيمنظور از منافقان در ا

در ) ص(اصـحاب   .  ماندنـد  يدند، و در آنجـا بـاق      ن مسلمانان هجرت نكر   يو از سرزم  
دن و قطع رابطه با آنها به سبب        ي از جنگ  ين منافقان دچار اشتباه شدند، برخ     يمورد ا 

شان آنها را شـناختند     ينه كارها ي به قر  ي كردند باز آمدند، و برخ     ي كه اظهار م   يمانيا
  .وبه كافر بودنشان حكم نمودند

ست در مورد يسته ني شما شايان نمود كه براي و بپس خداوند متعال از آنها خبر داد
  .ديد و شك كنيآنها دچار اشتباه شو

ه آنها واضح و روشن است، و آنها منافق اند، و كفرشـان آشـكار اسـت و                  يرا قض يز
 شما يت آنان براين وضعيپس هرگاه ا. ديدوست دارند شما هم كافر و مانند آن باش

لِياء هممِنْ تَتَّخِذُواْ فَالَ« محقق شد    ن يـ د، و ا  يـ ري برنگ ي را به دوست   ياز آنان كسان  » أَو
 كـردن از    يرا دوسـت گـرفتن ودوسـت      يـ دن به آنها است، ز    يامر مستلزم محبت نورز   

  .ردي گيمحبت نشات م
 از يرا نهي با آنها است، زيدن و دشمنينه ورزي نكردن با آنها مستلزم كيز دوستيو ن
 ي است كه هجرت نكرده باشند، پـس وقتـ         يمانن تا ز  ي امر به ضد آن است و ا       يزيچ

 شـود،  ي مـ يز جـار ي گردد بر آنها ن    ي م ين جار ي كه بر مسلم   يهجرت كردند، احكام  
 او  ي كـه بـا او بـود و بـه سـو            ياحكام اسالم را بر  هركس     ) ص(امبر  يهمانطور كه پ  

 ي كردند اجرا مـ    يمان تظاهر م  ي كه به  ا    ين و كسان  يهجرت  كرده بود، اعم از  مومن       
  .ردك

 حيـثُ  واقْتُلُـوهم  فَخُـذُوهم «  برتافتنـد،  يو اگر آنها هجرت نكردنـد، و از هجـرت رو     
موهدتَّمجانگر ين بيو ا. ديد، بكشيديد و در هر وقت و هرجا د  يافتيآنها را هر كجا     » و

 حرام منسوخ است، همانطور كه جمهـور علمـا اعتقـاد            يآن است كه جنگ در ماه ها      
  .دارند
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م يد بـودن تحـر    ي هستند كه بر مق    ينها نصوص مطلق  يا: ندي گو ين نظر م  يفانِ ا و مخال 
سپس خداوند سه گروه از منافقان را اسـتثنا         . شوند ي حرام حمل م   يجنگ در ماه ها   

  .كرد كه با آنها جنگ نشود
 ين را واجـب و قطعـ      يخداوند دستور داده است كه دو گروه از آنها را رها كنند، و ا             

ان آن قـوم و مـسلمانان       يـ وند دارند كه م   ي پ ي كه با قوم   يول، گروه ا. ده  است  يگردان
نهـا در حفاظـت و   ي شوند، پـس حكـم ا  ينها به آن قوم ملحق م   يمان صلح هست و ا    يپ

 حـصِرَت «  هستند كـه     يدوم قوم . مصون بودن مال و جانشان حكم همان قوم است        
مهوردأَن ص قَاتِلُونَكُمي قَاتِلُواْ أَوي مقَومخواهد با شما بجنگند، و نه       ينه دلشان م  » ه 

د يز باينها ني خواهند با قومشان بجنگند، و  دوست دارند با هر دو گروه نجنگند، ا   يم
 ولَـو « : ان داشـت ين بين گروه را چنيدن با ا  يرها شوند، و حكمت  رها كردن و نجنگ        

لَيكُم لَسلَّطَهم اللّه شَاء ع لَقَاتَلُوكُم  يره مي خواست آنها را بر شما چيگر خداوند ما» فَ
  .دندي جنگيد پس با شما ميگردان
نكه همراه شما باشند، و با دشـمنانتان  يستند؛ با اين گروه از سه حالت خارج ن يپس ا 

ه شـما  يـ نكه همراه با قوم خود عل     يا  ا  يو  . دي آ ين گروه بر نم   ين كار از ا   يبجنگند، و ا  
ن ين و آسان ترين ساده تريو ا. ا بجنگند و نه با قومشاننكه نه با شميبجنگند، و با ا

پس . ره و مسلط بگرداند   ي تواند آنها را بر شما چ      ي شما است، و خداوند م     يز برا يچ
  كـه  يد؛ پروردگـار يش كنيرد، و پروردگارتان را ستا    يت و در امان بودن را بپذ      يعاف

  .را بر شما مسلط گرداند تواند آنان ينكه ميآنان را از شما بازداشته  است، با ا
اْ يقَاتِلُوكُم فَلَم اعتَزَلُوكُم فَإِنِ« پس  لْقَو لَيكُم وأَ لَم إِ ا السلَ فَمعج اللّه لَكُم هِملَيبِيالً عس 

شنهاد صـلح دادنـد     يـ دند و به شما پ    ي كردند و با شما نجنگ     يرياگر از شما كناره گ    » 
  . تعرض به آنها قرار  نداده استي براي شما راهيپس  خداوند برا
 هستند كه قطع نظر از احترام گذاشتن به شما، منافع خودشان را             يگروه سوم كسان  

گر ي ديگروه» آخَرِينَ ستَجِدونَ« :  خواهند، و خداوند در مورد آنها فرموده است      يم
 خواهنـد  يس شما م كه از تر  » يأْمنُوكُم أَن يرِيدونَ« افت،  يد  ين منافقان را خواه   ياز ا 

اْ ما كُلَّ قَومهم ويأْمنُواْ« از جانب شما در امان باشند،        ودواْ الْفِتْنِةِ إِلَى ركِسا أُرفِيِه «
ت قرار داشته باشند، هرگاه به فتنه فرا خوانده شوند، يو از طرف قوم خود هم در امن

 ي هستند و هرگاه فتنـه ا      ياقشه بر كفر و نفاق خود ب      ي هم يعني روند،   يدر آن فرو م   
 كنـد و كفـر و       ي گردانـد و آنهـا را واژگـون مـ          يد، آنها را كور م    يايش ب ي آنها پ  يبرا
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قـت بـا   ينها در ظاهر مانند گـروه دوم هـستند و در حق  ي گردد، و ا   يشتر م ينفاقشان ب 
را گروه دوم به خاطر احتـرام گذاشـتن بـه مومنـان             ي باشند، ز  يگروه دوم مخالف م   

ن يـ  كنند، نه از ترس و به خاطر حفظ جـان خودشـان، امـا ا          ين را ترك م   جنگ با آنا  
 ينكه به مومنان احتـرام مـ      ي جنگند، نه به خاطر ا     يگروه به خاطر ترس با مومنان نم      

مـت شـمرده و     يابنـد آن را غن    يدن بـا مومنـان ب     يـ  جنگ ي برا يبلكه اگر فرصت  . گذارند
ن خداونـد  يبنـابرا . ديـ آنهـا جنگ د بـا  يپس دست بر ندارند با.  رونديش م يبالفاصله پ 

لْقُواْ يعتَزِلُوكُم لَّم فَإِن« : فرمود يو كُملَي لَم إِ دند، آنهـا را    يو از شـما دسـت نكـش       » الس
 يل آشـكار يـ  هستند كه مـا دل يآنان كسان. ديافتيد هركجا كه آنها را    يد، و بكش  يريبگ
 يم مبنـ  ي قرار داده ا   يشكارل روشن و آ   ي شما دل  ي برا يعني. ميه آنان به شما داد    يعل

رنـد، پـس آنـان جـز     ي پذينكه آنها تجاوزگر و ستم كننده هستند و صـلح را نمـ            يبر ا 
  . را سرزنش و مالمت نكننديخودشان كس

  :92 يه يآ
 ؤْمِنَـةٍ م رقَبةٍ فَتَحرِيرُ خَطَئًا مؤْمِنًا قَتَلَ ومن خَطَئًا إِالَّ مؤْمِنًا يقْتُلَ أَن لِمؤْمِنٍ كَانَ وما

لَّمةٌ ودِيةٌ سلِهِ إِلَى م قُواْ أَن إِالَّ أَهدصمٍ مِن كَانَ فَإِن يقَو ودع لَّكُم وهؤْمِنٌ ورِيرُ مفَتَح 
لَّمةٌ فَدِيةٌ ميثَاقٌ وبينَهم بينَكُم قَومٍ مِن كَانَ وإِن مؤْمِنَةٍ رقَبةٍ سلِـهِ  إِلَـى  م أَه رِيـرُ وتَح 
لِيمـا  اللّـه  وكَـانَ  اللّـهِ  منَ تَوبةً متَتَابِعينِ شَهرَينِ فَصِيام يجِد لَّم فَمن مؤْمِنَةً رقَبةٍ ع 

   كه  كس هر و  بكشد خطا  به جز را ديگر  مؤمن  كه نرسد را  يمؤمن  ؛ هيچ حكِيما
  بـه   را  خونبهايش يا كند آزاد را  مؤمن  يا  بنده  كه بايد بكشد خطا  به را، يمؤمن

 واز  مؤمن  ،  مقتول اگر و  ببخشند را خونبها  آنكه مگر ، كند  تسليم  اش  خانواده
 و شود پرداخت  اش  خانواده  به خونبها ، اند  بسته  پيمان شما با  كه  است  يقوم
 در  يپ  ماه دو  توبه   يبرا نيابد  يا  بنده  كه  كس هر و كند آزاد را  يمؤمن  بنده

  .است  حكيم و دانا خدا و  بگيرد  روزه  يپ
 عمد ي را از روي امكان ندارد مومن مومنيعني امتناع است، يغه هايغه از صين صيا

ن كه كشتن مومن به شدت يانگر شدت حرام شدن قتل مومن است و ا      ين ب يو ا . بكشد
 ناقص يليمانش خي زند كه اي سر ميقا فاسين كار از كافر يمان منافات دارد، و ايبا ا

ح، يمانِ درست و صحيرا اي گردد، زي رود كه  مرتكب گناه بزرگتريم آن مياست و ب
ن آنان منعقد كرده ي را از بيماني ايمومن را از كشتن برادرش كه خداوند عقد برادر      
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 ت وي و دور كردن اذي محبت و دوستيماني  ايات برادرياز مقتض.  كندياست منع م
  ! سخت تر از كشتن است؟ي باشد، پس چه آزاريآزار از برادرش م

ال تَرجِعوا « : دي فرمايد كه مي نما يق م ين مطلب را تصد   يز ا ين) ص(امبر  يو فرموده پ  
گر را يكـد يد و گردن   يپس از من كافر نشو    » ضرِب بعضُكُم رِقَاب بعضٍ   ي كُفَّاراً   يبعدِ
  ».دينزن

ره يـ ن گنـاه كب ي است، و پس از شرك بزرگتر   ي كفر عمل  پس دانسته شد كه قتل، جزوِ     
  . شوديمحسوب م

 يعام است و همه حاالت را در بر م        » مؤْمِنًا يقْتُلَ أَن لِمؤْمِنٍ كَانَ وما« و از آنجا كه     
 امكـان نـدارد مـومن دسـت بـه           يچ صورت ي رساند كه به ه    ين مفهوم را م   يرد، و ا  يگ

را يـ ز» خَطَئًـا  إِالَّ« : ا را اسـتثنا كـرد و فرمـود        كشتن برادرش بزند، خداوند قتل خطـ      
 زند، و او ين كار از او سر مي اشتباه ايخطاكار قصد قتل و كشتن را ندارد، و از رو

 از آن جا كـه      يول. ستين گناه كار ن   ي جرات نكرده است، بنابرا    يبر كشتن محارم اله   
تور داده اسـت تـا   ز نداشته، خداوند دسـ ي مرتكب شده گرچه قصد آن را ن  يكار زشت 
  .ه بپردازديكفاره و د
 خطا بكشد خواه ي را از رويو هركس كه مومن» خَطَئًا مؤْمِنًا قَتَلَ ومن« : پس فرمود

وانه، يا ديا بزرگ، عاقل باشد يا برده، كوچك باشد يا زن، آزاد باشد يقاتل مرد باشد 
را بر عمـوم و  ي شود، زيل استنباط مين تفاصيا» من«از كلمه . ا كافريمسلمان باشد   

اق يرا عبادت و سـ    يز. ن است ينجا هم يدر ا » من«و هدف از آوردن     . ت داللت دارد  يكلّ
لَه« دي كرد كه بگويكالم تقاضا م شامل » من«ن عبارت، آنچه را كه لفظ ياما ا» فَإن قَتلَ

  .ردي گي شود در بر نميم
را نكرده آوردن يا بزرگ، زيا زن، كوچك باشد ي كند كه مقتول مرد باشد يو فرق نم

» مؤْمِنَةٍ رقَبةٍ تَحرِيرُ«  الزم است، يپس هر قاتل. ن مطلب  استيد اياق شرط مفيدر س
  .د از مال او پرداخت شودين كفاره بايد و اي را آزاد نماي كفاره قتل، برده مومنيبرا

 را در بـر  وبيـ  از علما كوچك و بزرگ و مرد و زن و سالم و معيو بنا بر قول برخ  
ز ي كفـاره جـا  يوب بـرا يـ د كه آزاد كردن برده معي نماياما حكمت اقتضا م. ردي گ يم

ده ببـرد، و  يـ  شـود فا ي كه آزاد مـ   ين است برده ا   يرا هدف از آزاد كردن ا     ينباشد، ز 
 ين رود و باق ي كه برده به علت آزاد شدن از ب        يپس وقت . صاحب منافع خودش باشد   

 تَحرِيرُ« و . ستيز نيآزاد كردن او جا. ر به نفع اوستشتي بيماندن او در حالت بردگ
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 است كـه    ي آزاد كردن كس   ير به معن  يرا تحر يز. د  ي نما ين مطلب داللت م   يبر ا » رقَبةٍ
 نباشد، آزاد ي كه در آزاد كردن او منافعيد و منافع او به خودش برسد، پس وقتيفوا

  .ن موضوع روشن استين، و ا فكر كين مطلب به خوبيدر ا. دي آيكردن به حساب نم
 عصبه مانند پسر ، پدر ، برادران، يعنيه در قتل خطا و شبه عمد بر عاقله قاتل ياما د

  . پسران برادران، عمو و پسران عمو واجب است
لَّمةٌ«  سلِهِ إِلَى م د به خانواده و كسان او پرداخت شود تـا خاطرشـان            يه با ين د يا» أَه

را وارثان آنچه را كه مرده      ي اهل مقتول وارثان او هستند ز      و منظور از  . ن گردد يتسك
 يت محـسوب مـ  يـ ه و خون بها جزو تركـه م ي برند، پس دي بگذارد به ارث م  يبر جا 
  . فقه ذكر شده استي دارد كه در كتاب هاياديحات زيه توضيد. شود

ند، پس  يصدق نما نكه وارثان مقتول با عفو كردن خون بها ت        يمگر ا » يصدقُواْ أَن إِالَّ« 
را يـ دن اسـت ، ز يق بـه بخـش  ين تـشو يـ و ا.  شـود ين صورت خون بها ساقط م يدر ا 

« . ده است، و صدقه در هر وقت مطلوب استيدن را صدقه ناميخداوند گذشت و بخش
 باشد كه دشمن شما هـستند       ياز قوم » لَّكُم عدو قَومٍ مِن« پس اگر مقتول،    » كَانَ فَإِن

و خودِ » مؤْمِنَةٍ رقَبةٍ فَتَحرِيرُ مؤْمِنٌ وهو« د كه با شما جنگ دارند،  بوي از كفاريعني
ست كه خون بهـا  ي را آزاد كند و بر شما الزم ن       يد برده مومن  ي مومن بود، قاتل با    يو

 يشان احتراميد، چون وارثان او كافر هستند و خون و مال هايرا به وارثان او بپرداز
  . ندارد

لَّمةٌ  فَدِيـةٌ  ميثَـاقٌ  وبيـنَهم  بينَكُم قَومٍ مِن« و اگر مقتول،    » كَانَ وإِن«  ـسلِـهِ  إِلَـى  م أَه 
 يد خون بهاي هست، بايمانيان شما و آنها پي بود كه مياز قوم» مؤْمِنَةً رقَبةٍ وتَحرِيرُ

ان بـه خـاطر     د، چون وارث  يك برده مومن آزاد كن    يد و   يمقتول را به وارثان او بپرداز     
 يپس هركس برده ا» يجِد لَّم فَمن« . ن دارند محترم هستندي كه با مسلميمانيعهد و پ

 اضافه از   يزين صورت كه تنگدست باشد و چ      يز نداشت، به ا   يمت آن را ن   يافت و ق  ين
 فَصِيام«  را نداشته باشد كه در عوض برده پرداخت  كند، ي اساسيازهايمخارج و ن

  .ردي روزه بگياپيد دو ماهِ پي كه معذور نباشد بايدر صورت» تَتَابِعينِم شَهرَينِ
ض و امثـال آن،     ي، و حـ   يماري روزه نگرفت، مانند ب    يان بنابر عذر  ين م يپس اگر در ا   

و اگر بدون . دي آي به وجود نمي كند و مشكلي بودن را قطع نمياپيپس وجود  عذر، پ
 شود، و بر او واجب است دوباره يسوب نم محياپيرد پي را روزه نگيعذر چند روز

  .رديروزه بگ
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ن كفاره را كه خداوند بر قاتل واجب كرده است توبه است از جانب يا» تَوبةَ مِنّ اللَّهِ« 
 و عـدم    ي كوتاه ي است برا  ي آنان و كفاره ا    ي است برا  ي بندگانش ، و رحمت    ياو برا 

 ييشتر مواقع آنهايگونه كه در بهمان.  كه احتمال دارد از آنان سر زده باشد ياطياحت
  .اط دچار گشته اندير و عدم احتي تقصي شوند به نوعيكه مرتكب قتل خطا م

لِماَ حكِ    « ع كَانَ اللَّه اَيوم است، و علم و حكمتش كامل است و  يو خداوند دانا و حك    » م
 يهان نمن و آسمان و در هر زمان و هر  مكان باشد از او پني در زميبه اندازه ذره ا

  . ماند
 را كـه وضـع كـرده سرشـار از           يعت و قـانون   يده و هر شر   ي را كه آفر   يو هر مخلوق  

از جمله علم و حكمـت او        .  را كه وضع كرده سرشار از حكمت است        يحكمت و قانون  
ده يـ  كه از قاتـل سـر زده بـر او واجـب گردان    ي مناسب با گناه ين است كه كفاره ا    يا

 شده كه جانش محترم است، و آن را نابود يدن انسانن بريرا قاتل سبب از بيز. است
 ِ مـردم    ي آزاد كنـد، و بـرده را از بردگـ          يپس مناسب است كه او برده ا      . كرده است 

رد، و خود را ي روزه بگياپيابد دو ماه پيپس اگر برده را ن. اورديرون بيبطور كامل ب
را از انـسان     ي كه سعادت جـاودانگ    ي و ظاهر  ي حس ي شهوت ها و لذت ها     ياز بردگ 

رون يـ  جستن به خـدا ب     يكي عبادت خداوند و ترك شهوت ها و نزد        يرد به سو  ي گ يم
اد بودن ي روزه قرار گرفتن قرار داده است كه هم زيو خداوند دو ماه را برا. اورديب

و خداوند غذا دادن به فقرا را در        .  بودن آن سخت است    ي در پ  يدوران روزه و هم پ    
  . ندارديت تناسبيون با عنانجا مشروع نكرده است چيا

 ي الهـ  يو از جمله حكمت هـا     . ان خواهد شد  يكه ان شاء اهللا ب    » ظهار«به خالف كفاره    
 خطا انجام شده يده است، گرچه قتل از رو  يه را واجب گردان   ين است كه در قتل، د     يا

  . كنديري از قتل ها جلوگياريه از بسيباشد، تا پرداختن د
 يكـ ي.  داردي است كه انسان را از ارتكاب قتل باز م      ياب از اسب  يكيه  يرا پرداخت د  يز
ه بر عاقله واجب ين است كه به اجماع علما در قتل خطا، دي اي الهيگر از حكمت هايد

  .  او مشكل استي براينيه سنگين دي ندارد، پس پرداختن چنيرا قاتل گناهياست، ز
و در دور كردن مفاسد      كه با قاتل منافع مشترك دارند        ين مناسب است كسان   يبنابرا

ن عمـل سـبب شـود كـه         يـ د ا يو شـا  . ه را بپردازند  ين د ي كنند ا  ي م يگر همكار يكديبا  
 دانند در صورت  يل خود را از ارتكاب قتل بازدارند، چون آنها م   يوارثان اقدام و فام   
 شـان  ييه برحـسب حـاالت و توانـا   يه را بپردازند، و چون د  يد د يارتكاب قتل، آنها با   



٤٨٤ 

ز سـه سـال بـه       يو ن .  گردد ي شود، پرداختن آن بر آنها آسان م       يم م يتقسان آنها   يم
شتر يز كار را بر آنها بين  امر ن  ي شود تا آن را پرداخت  كنند، و ا         يآنها مهلت داده م   

  . كننديآسان م
ن است كه خاطر خانواده و وارثان مقتـول را بـا خـون    ي اي اله يگر حكمت ها  يو از د  

  .ن دهدياجب كرده است  تسك قاتل وياي كه بر اولييبها
  :93 يه يآ

لَيهِ اللّه وغَضِب فِيها خَالِدا جهنَّم فَجزَآؤُه متَعمدا مؤْمِنًا يقْتُلْ ومن ع نَهلَع و دأَعو  لَـه 
  آن در  كـه   است  جهنم او كيفر ، بكشد عمد  به را  يمؤمن  كس هر عظِيما ؛ و  عذَابا

   بـزرگ   يعذاب  برايش و كند  لعنتش و گيرد  خشم او بر خدا و بود خواهد   همواره
  .سازد  آماده

 يك نوع كفر عمليد دست به كشتن مومن بزند، و كشتن يش تر گذشت كه مومن نبايپ
ان نمـود،   يـ  شـود، ب   ي عمد مرتكـب قتـل مـ       ي را كه از رو    ي قاتل ينجا سزا يدر ا . است
 ي اندازد، و ارباب عقول را دچار وحشت م        يان م  كه لرزه بر اندام و قلب انس       ييسزا
  .كند
 يامـده اسـت ، حتـ      ين ن يـ  از ا  يد بزرگتـر  يـ ره نه تنها وع   يك از گناهان كب   يچ  ي ه يبرا

 يعني.  او جهنم است يخداوند خبر داده است كه سزا. ميز سراغ نداريمشابه آن را ن
 بزرگ، و يبه عذاب است كه مرتكب آن به جهنم افكنده شود كه در آن ين كافيتنها هم
ت و  يـ ان و محـروم شـدن از موفق       ي و ز  ي خداوند جبار و ناكام    ي و ناخشنود  يخوار

 ي كه سبب دور شـدن از رحمـت خـدا مـ    يزيپس، از هر چ.  شودي مبتال م  يرستگار
  .مي بريباشد به او پناه م

 يره و معاص  ي از گناهان كب   ي بعض ي را دارد كه برا    يگر نصوص يد، حكم د  ين وع يو ا 
د داده شده ي در آتش جهنم و محروم شدن از بهشت وعيند كه در آن جاودانگآمده ا
  .است

ن گناهـان   يمرتكب« :ندي گو ينكه بر باطل بودن گفته خوارج و معتزله كه م         يو علما با ا   
، اتفـاق  » كتاپرسـت و موحـد باشـند     ي ماننـد، گرچـه      يشه در جهنم م   ي هم يره برا يكب

ح در  يو سـخن درسـت و صـح       .  اختالف دارنـد   هين آ ير ا يل و تفس  ينموده اند، در تاو   
« م رحمـه  اهللا در كتـاب         ين نصوص آن است كه امام محقق ابـن قـ          ير ا يل و تفس  يتاو

  :دي گوياو م. گفته  است» المدارج
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 سزا  ي هستند كه در آن مقتض     ين نصوص و امثال آن از نصوص      يا:  گفته اند  يگروه
وجبِ حكم، وجود حكم الزم  و ميان شده است، و از وجود مقتضيو موجب عقوبت ب

 آن  يد كه موجب و مقتض    ي آ ي به صورت كامل به وجود م      يرا حكم زمان  يد، ز ي آ ينم
ز موجب عقوبـت و  يد فالن چ يان نما ين نصوص آن است كه ب     يوهدف ا . موجود باشد 

  .سزا است
ن موانع بـا اجمـاع و   ي از ايبعض. ن عقوبت ها وجود دارديز بر سر راه اي نيو موانع 

 شوند، پس توبه به اجماع مانع از سزا و عقوبت است، و يگر با نص ثابت مي ديبعض
 رد آن وجود  ندارد مـانع از عقوبـت و            ي برا ي كه راه  يد بنابر نصوص متواتر   يتوح
 بزرگ يبت هاي  كنند، و مصي بزرگ گناهان را محو مي هايكيم است، و ن   ي دا يسزا

ا مـانع از عـذاب   يـ قامه حدود در  دن   و ا . كه  كفاره گناهان هستند مانع از سزا هستند        
ست، و يز نيل كردن آنها جاي وجود دارد كه تعطينه نصوصين زميدر ا.  استياخرو

 ها به اعتبار ي ها و بد  يكيان ن يد م ين با يبنابرا. مين كار ندار  ي صحت ا  يز بر ي ن يليدل
د و  يـ سه بـه عمـل آ     يـ آنچه كه موجب عقاب است و آنچه كه مانع از عقوبت است مقا            

  .چه كه راجح تر است بكار برده شودآن
ن اساس استوار است، و ي هر دو جهان بر هميان هايمنافع و مفاسد و ز: ندي گويو م

 است كه ي حكمتين اصل مقتضايو ا. ن اصل قرار دارندي بر ايري و تقدياحكام شرع
ان اسـباب و    ين اصل و اساس است كه  م       يو بر هم  .  باشد ي م ي جار يدر جهان هست  

 هـر  يو خداونـد بـرا  .  گـردد يارتباط برقرار مـ » امر«و » خلق « يه  يت از ناح  مسببا
رد، و ي گي كند، و در مقابل آن قرار مي قرار  داده است كه آن را دفع مي، ضديزيچ

  .حكم از آنِ غالب است
عت و مزاج انسان و ي و سالمت است، و فساد طبي تندرستي مقتضييپس قوت و توانا

 آن  ي بـالقوه    يروهـا يل شـدن ن   يت تبد ي و به فعل   يعيركرد طب  آن مانع از كا    يسركش
  . ز از آن غالب استياست، و حكم ن

 است ي و سالمتي موجب تندرستيكين است، ي ها چنيمارين قدرت داروها و بيهمچن
ك مانع از آن است كه ي است، و هريرو و انرژين رفتن ني موجب رنج و از بيگريو د
 بـر   يكيپس هرگاه   .  كنند يد و در برابر آن مقاومت م       به طور كامل اثر بگذار     يگريد
  .ره و غالب استير از آن چيره شد تاثي چيگريد



٤٨٦ 

 داخل ي شوند؛ گروهيم مي تقسي مختلفيم كه مردم به دسته هاي بري مينجا پيو از ا
 گردند و بـه     ي داخل جهنم م   ي شوند، و گروه   ي گردند و به جهنم داخل نم      يبهشت م 

 گردند، ي شوند سپس از آن خارج مي وارد آتش مي و گروه شوند،يبهشت داخل نم
پـس اگـر    .  اسـت كـه بـا خـود دارنـد          يزان گناهان يو ماندن آنان در جهنم براساس م      

 داشـته  ي مانند و اگر گناهان كمي در آن م  يشتري داشته باشند مدت ب    ياديگناهان ز 
شد در پرتو  داشته باينش روشنيو هركس كه ب.  شونديباشند زودتر از آن خارج م

 يل آن را كه خداوند در كتابش از آن خبر داده اسـت طـور              يآن مسئله معاد و تفاص    
  .دي نمايند كه انگار آن را با چشمش مشاهده مي بيم

ر يـ ن بوده و خـالف آن غ      يت و عزت و حكمت خداوند هم      يت و ربوب  ي الوه يو مقتضا 
سته او  يست كه شا   ا يزين به خداوند نسبت دادن چ     ير ا يو نسبت دادن غ   . ممكن است 

د و ستارگان را مشاهده يرت است همانطور كه خورشي بصي كه دارايست،  و كسين
  .ندي بين  مسئله را به وضوح مي كند ايم

 سوزاند آن گونه كه ي برد و مين مي ها را از بي است كه بدينيقيمان ين، همان ايو ا
 باشد يمانين مقام ايچن ي كه دارايو كس.  سوزاندي برد و مين ميزم را از بيآتش ه

ا يـ  از او سـر بزنـد و        يامكان ندارد بر گناه اصرار بورزد گرچه ممكن است كه گناه          
د توبه در هـر     ي را به تجد   يمان كه همواره اوست و    يرا نور ا  ياد گناه انجام دهد، ز    يز

 به تعداد شماره ها و تعـداد  ي دهد؛ بازگشتي خدا دستور م   يوقت و بازگشت به سو    
ن بنـدگان خـدا   يده تـر ي كنـد از پـسند  ي كه هم واره توبه م     ين كس ي چن و! شينفس ها 

قدس . ديان رسيم به پايسخن  ابن الق. ش از همه دوست داردياست، و خداوند او را ب
  .راًين خياهللا روحه و جزاه عن اإلسالم و المسلم

  : 94 يه يآ
لْقَـى  لِمـنْ  تَقُولُـواْ  والَ فَتَبينُـواْ  لّـهِ ال سبِيلِ فِي ضَرَبتُم إِذَا آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا لَـيكُم  أَ  إِ

الَمالس تؤْمِنًا لَستَغُونَ متَب رَضاةِ عيا الْحنْيالد اللّهِ فَعِند غَانِمكَثِيرَةٌ م ن كُنتُم كَذَلِكم 
لَيكُم اللّه فَمنَّ قَبلُ نُواْ عيإِنَّ فَتَب ابِ كَانَ اللّهلُونَ ممايمـان   كـه   يكسان  ي؛ ا خَبِيرًا تَع  

  كه  كس  آن  به و كنيد،   تفحص  نيك شويد رهسپر جهاد  يبرا  چون ، ايد  آورده
 دنيـا   يزندگ از  يبرخوردار  شما   ينيست  مؤمن  كه مگوييد ، گويد  سالم شما بر
  چنان  اين از  پيش شما   خداست  نزد بسيار  يغنيمتها  آنكه  حال و جوييد  يم را



٤٨٧ 

  آگـاه   اعمالتـان  بـر  خـدا  كـه  كنيـد   تفحص   پس  نهاد  منت شما بر خدا  يول بوديد
  .است

 جهـاد و طلـب   ي دهـد كـه هرگـاه بـرا    يخداوند متعال بنـدگان مـومنش را فرمـان مـ     
را امور بر يق كنند، زي مشتبه خودشان تحقيرون رفتند، در همه كارهاي او بيخشنود

اج به  ي كه روشن و واضح است احت      يپس كار .امور روشن و امور مبهم    : دو قسم اند  
  .ل حاصل استيقِ امر روشن تحصي ندارد، چون تحقيق و روشنگريتحق

ا به آن   ي دارد كه آ   يق و روشنگر  ياز به تحق  ير روشن ن  يو انسان در امور مشكل و غ      
 از  ياريد و از بـس     در بـردار   ياديد ز ين كارها فوا  يق در ا  يرا تحق يا  نه؟ ز   ياقدام كند   

ن و عقل و متانت بنده است،       ي و عجله نكردن نشانه د     يرا تان ي دارد، ز  ي ها باز م   يبد
د، حكـم را    يـ ق نما يـ نكـه تحق  ي ورزد و قبل از ا     ي كه در كارها شتاب م     يبه خالف كس  

ق يـ نكـه تحق  يه به خـاطر ا    ين آ ي را كه در ا    يهمانطور كه خداوند كسان   .  كند يصادر م 
 را به همراه داشت، يا ماليمت يكشتند كه به آنها سالم كرد، و  غن       را   ينكردند و كس  

 كنـد كـه اورا      يسرزنش كرد، و آنها گمان بردند كه او بدان خاطر به آنهـا سـالم مـ                
ن خداوند آنهـا را سـرزنش   ي بود، بنابرايقت گمان اشتباه  ين گمان در حق   ينكشند، و ا  

لْقَى لِمنْ تَقُولُواْ والَ« : كرد و فرمود لَيكُم أَ  الْحياةِ عرَض تَبتَغُونَ مؤْمِنًا لَست السالَم إِ
د شـما را بـه ارتكـاب        يـ ا نبا يـ  دن ي اندك و فـان    يو كاال » كَثِيرَةٌ مغَانِم اللّهِ فَعِند الدنْيا
 خـدا را از  ي وا دارد كه با  ارتكاب آن پـاداش  فـراوان و جـاودان              يستي ناشا يكارها

  .آنچه نزد خدا است بهتر و جاودانه تر استپس . دي دهيدست م
 ي او را بـه هواپرسـت      ييزه ها يسته است بنده هرگاه انگ    يانگر آن است كه شا    ين ب يو ا 

 ييزهـا ياد چ يـ ان آور است خود را به       ي او ز  ي برا يفرا خواند ، حال آن كه هواپرست      
 ي از هو  تي آماده كرده است كه نفس خود را از تبع         ي كس ياندازد  كه  خداوند برا     يب

ن يـ را ا يد، ز ي نما يشتن مقدم م  ي خو ي خدا را بر رضا    ي دارد، و رضا   يو هوس باز م   
ه، و ين امر بر انسان حالت اولي انجامد، گرچه اي كردن از دستور خدا ميرويكار به پ

 قَبـلُ  مـن  كُنتُم كَذَلِك« : دي فرما يت نشده بودند، و م    ي اندازد كه هنوز هدا    ي م يدوران
لَيكُم هاللّ فَمنَّ نُواْ عيد، پس خداوند بـر شـما منـت نهـاد،           ين بود يز قبال چن  يشما ن » فَتَب

 يت مـ يز هـدا يـ گـران را ن يت كرد، دي تان هداي همانطور كه شما را پس از گواه      يعني
د، يـ ج به دست آورد   يرت را به تدر   ي بص ييت و روشنا  يكند، و همان طور كه شما هدا      

 ي كه اكنـون در مرحلـه        يپس چنانچه انسان  . دي آ يز به دست م   يگر ن ي د ي كسان يبرا
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 خود كه سرشار از نقصان بوده اسـت نظـر           ي قبل ي برد به  مرحله      يتكامل به سر م   
 تعامـل كنـد كـه حالـشان هماننـد           ين حال و وضع با كـسان      يفكند، و با اقتضائات ا    يب

 سـود   ين عامـل اسـت بـرا      ي بزرگتـر  ين نگرشـ  ي باشد، چنـ   ي م ي نقصان و  يمرحله  
 ين خاطر بـار   يبه هم . ن دسته از انسان ها و سود گرفتن از آنان است          ي به ا  رساندن

  .ديق كنيتحق» فَتَبينُواْ« :مان نظر دستور داد و فرموديگر به دقت و ايد
 حمله بردن بـه     يرون رفته وبرا  يكار با دشمنان خدا ب    ي جهاد و پ   يپس هركس كه برا   
 كه به او سـالم كـرده اسـت     يورد كس د در م  يدا كرده است، با   ي پ يآنها ك امال آمادگ   

نكه به خاطر كشته    ي بر ا  ي وجود داشته باشد  مبن     ينه قو يد، هرچند كه قر   يق نما يتحق
 ي است كه در هر كارين بدان معن يا. نشدن و ترس از جان خودش سالم كرده است        

د تا  يق نما يد بنده تحق  ي باشد با  يو در همه حالت ها كه احتمال وقوع اشتباه در آن م           
  .ابدي صواب راه يقت و راي او روشن شود، و به حقيسئله برام
د آگاه است، پـس     ي كن ي گمان خداوند به آنچه م     يب» خَبِيرًا تَعملُونَ بِما كَانَ اللّه إِنَّ« 
  . دهدي كه انجام داده است سزا و جزا ميت و عمليك را طبق نيهر
  :95- 96 يه يآ
 اللّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  والْمجاهِـدونَ  الـضَّرَرِ  أُولِـي  غَيرُ مؤْمِنِينَالْ مِنَ الْقَاعِدونَ يستَوِي الَّ

الِهِموبِأَم أَنفُسِهِمفَضَّلَ و اهِدِينَ اللّهجالْم الِهِموبِأَم  أَنفُـسِهِملَـى  وـةً  الْقَاعِـدِينَ  عجرد 
كُـالو دعو نَى اللّهسفَضَّلَ الْحو اهِ اللّهجلَى دِينَالْمرًا الْقَاعِدِينَ عا ؛ مؤمنان   أَجظِيميع  

  جـان  و، مال  به  كه  يكسان با تابند  يم سر  جنگ از  يآسيب و  رنج  هيچ  يب  كه
  جان و  مال به   كه را  يكسان خدا  نيستند برابر كنند  يم جهاد خدا  راه در  خويش
  داده  يبرتر  يدرجت   به تابند  يم سر  جنگ از  كه  آنان بر كنند  يم جهاد  خويش
  كـه  آنهـا  بر را كنندگان  جهاد و   است  داده نيكو  يها  وعده را  همه خدا و   است

 .است   نهاده  يبرتر  بزرگ  يمزد  به تابند  يم سر جهاد از

 و خـدا   جانـب  از  يرحِيمـا ؛ درجـات     غَفُـورا  اللّه وكَانَ ورحمةً ومغْفِرَةً منْه درجاتٍ
  .است  مهربان و  آمرزنده او  كه ،  يرحمت و  آمرزش
رون نرفتـه   يـ  جهاد ب  ي كه برا  ي كنند با  كسان    ي كه با جان و مالشان جهاد م       يمومنان

ه، خداونـد مومنـان را بـه        يـ ن آ يـ در ا . ستنديده اند برابر ن   ياند و با دشمنان خدا نجنگ     
دن و  يـ  ورز يد، و از تنبلـ    يـ  نما يق م يشوك و ت  ي جهاد  تحر   يرون رفتن برا  يمنظور ب 

  . دارديان باشد برحذر مي در مينكه عذرينشستن و نرفتن به جهاد بدون ا
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 رفتن به ي برايله اي كه وسيض و كور و لنگ و كسي كه معذورند مانند مريياما آنها
 روند، و هـر  يست كه بدون عذر نشسته و به جهاد نم ي ن يجهاد ندارد، همچون كسان   

رون يـ ت و قـصد ب    يـ  كه به نشستن و نرفتن به جهاد خشنود باشـد، و ن            يورفرد معذ 
 ي جهاد را در صورت برطرف شدن عذرش نداشته باشد، و خـود را بـرا               يرفتن برا 

 است كه بدون عذر در خانه نشسته و به  جهاد نرفته             يد، مانند كس  يجهاد آماده ننما  
  .است

ركت در جهاد را در دل داشته        ش يت كند و آرزو   ي رفتن به جهاد ن    يو هركس كه برا   
 اگر بر زبان يت قطعيرا نيز.  است كه در جهاد شركت كرده استيباشد او مانند كس

ت را به مقام انجام دهنـده       ي گردد و به اندازه توان در راه گام بردارد دارنده ن           يجار
 كـه در خانـه      ين را بـر كـسان     ي مجاهـد  يسپس خداوند متعـال برتـر     .  رساند يكار م 

  . ان داشته استيد به صراحت و به طور مجمل بنشسته ان
د يـ ح نمود و به آنهـا نو      ي آنها را تصر   ي مرتبه   يسپس خداوند به طور مشروح برتر     

 را در  يآمرزش و رحمت پروردگار را داد كه هركا خوب و دور شدن از هر كار بـد                
  .ردي گيبر م
ت را به طور  آمده است درجايح مسلم و بخاري كه در صحيثيدر حد) ص(امبر يو پ

در بهشت صـد درجـه وجـود دارد كـه فاصـله هـر          : دي فرما يان كرده و م   يمشروح ب 
ن مقامـات را  يـ ن است و خداونـد ا يگر به اندازه فاصله آسمان و زم    ي تا مقام د   يمقام
  . مجاهدان آماده نموده استيبرا
 اسـت كـه در   يماننـد پاداشـ  .  كه خداوند بر جهاد مترتب نمـوده اسـت   ين پاداش يو ا 
نَ ، تُومِنُـونَ    يها الَّذِ يأي« : ان شده است، آنجا كه خداوند فرموده  است        يوره صف ب  س

لِ ي سبِيم ، تُومِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُجهدونَ فِيكُم مِن عذَابِ أَلي تِجرَةِ تُنج يأَدلُّكُم علَ 
دخِلكُم يـ غفِر لَكُم ذُنُـوبكُم و    ي تَعلَمونَ ،    رُ لَّكُم إن كُنتُم   ياللَّهِ بأَموِلَكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خَ    

ـ     يبةً فِي مِن تَحتِها األَنهرُ ومسكِنَ طَ يجنَّتِ تَجرِ   يا» مي جنَّـتِ عـدنِ ذلِـك الفَـوز العظِ
 ي كنم كه شما را از عذاب      يي راهنما يا شما را به تجارت    يآ! ديمان آورده ا  ي كه ا  يكسان

د و با مال و جانتـان در راه         ياوريمان ب يامبرش ا يو پ  دهد؟ به خدا     يدردناك نجات م  
 آمـرزد و    يخداوند گناهانتان را مـ    . ديتان بهتر است اگر بدان    ين برا يد، ا يخدا جهاد كن  

ر آن روان است، و شما را در مسكن يد كه رودها از زي نماي مييشما را وارد باغ ها



٤٩٠ 

 ي و رسـتگار يروزيـ پ دهـد، و  ي مـ يدان جاي بهشت جاوي در باغ هايزه اي پاك يها
  .ن استيبزرگ هم

ابتـدا  .  باالتر صورت گرفته است    ي به حالت  يش كه از حالت   ياندين انتقال ب  ي ا ييبايبه ز 
 مجاهد ي كرد، سپس به صراحت برترير مجاهد را نفيخداوند برابر بودن مجاهد و غ

 نكه مغفرت خداي او را به سبب ا يان نمود، سپس برتر   ي كه نشسته است ب    يرا بر كس  
ن يـ ان داشت، و ايازد، ب ي يع دست م  ي رف يابد، و به مقام   ي ي او را در م    يو رحمت اله  

 باالتر است، اما به     ي به حالت  ي از حالت  يا گروه يل دادن  فرد     يانتقال در صورت تفض   
ن روش در مـدح و ذم  يـ و ا. ن تر اسـت يي پاي به حالت ير از حالت  ين و تحق  يهنگام توه 
  . گذارديشتر در انسان اثر ميبهتر و ب

ز يك ني دهد، و هري ميگر برتري ديزي را بر چيزي كه خداوند متعال چين وقتيهمچن
 دارد، تـا    يان مـ  يـ ز را ب  يا هر دو چ   ي هر دو كار     ي برخوردار باشند، برتر   يلتياز فض 

ا دو كار مورد نكوهش قرار گرفتـه اسـت،          ين دو حالت    ي از ا  يكي گمان نبرد كه     يكس
ك يـ و خداوند بـه هر    » الْحسنَى اللّه وعد وكُـال« :  است نجا فرموده يهمانطور كه در ا   

  .ك داده استيوعده ن
و مومنان » نَ يوبشِرّ المومِن« : دي فرمايز مي سوره صف نيه هايو همانطور كه در آ

 مِنكُم من أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَـتحِ        يستَويلَا  « :دي فرما يز م يگر ن ي د ييدر جا . را مژده بده  
 كه يده اند، با كسانيش از فتح مكه انفاق نموده و در راه خدا جنگي كه پيكسان» تَلَوقَ
  .ستندين نكرده اند برابر نيچن

و . كو داده است  يك وعده ن  يو خداوند به هر   » الْحسنَى اللّه وعد وكُـال« :سپس فرمود 
آن مساله را به » نَا حكما وعِلماَيمنَ وكالَّ ءاتَيفَفَهمنَها سلَ« :همانطور كه فرموده است

  . ميدي بخشيك از آنها علم و داوريم و به هريم كرديمان تفهيسل
 يگر برتري دي از افراد و  گروه ها و كارها را در برخي خواهد برخي كه ميپس كس
ن اگر در صدد آن است اشخاص يو همچن. ن نكته را درك كنديسته است كه ايدهد شا

 يگر برتـر  ي د ي از آن اشخاص و گفته ها را بر بعض         يد و بعض  ينقد نما و گفتارها را    
ح داده يد تا گمان نرود آنچه كـه تـرج  يان نماي آنها را بيد نواقض و كمبودها   يدهد با 

نـصارا از   :  شـود  ي گفته مـ   يهمان طور كه وقت   . ده است   يشده است به حد كمال رس     
  .نها كافرانديز اك ايو هر : ديد همزمان بگويآتش پرستان بهتراند، با
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ن دو كار   يك از ا  يو هر : ديد بگو يقتل از زنا بدتر و زشت تر است، با        : و مثال اگر گفت   
ن كارها را حرام قرار داده ، و از آن منع كرده يامبرش ايره هستند و خدا و پيگناه كب

  .اند
 يبر مـ  » مياَلغَفُور الَّرِح «  بزرگوارِ   يو مجاهدان را به آمرزش و رحمت كه از نام ها          

اَ    « : ان رساند و فرمـود ين دو اسم به پايه را با  ا   يد داد، آ  يند، نو يآ غَفُـور كـانَ اللَّـهو
  .»ماَيرحِ
  :97- 99 يه يآ

 فِـي  مستَـضْعفِينَ  كُنَّـا  قَالُواْ كُنتُم فِيم قَالُواْ أَنْفُسِهِم ظَالِمِي الْمآلئِكَةُ تَوفَّاهم الَّذِينَ إِنَّ
اْ األَرضِ قَالْو لَم لَــئِك  فِيهـا  فَتُهـاجِرُواْ  واسِـعةً  اللّـهِ  أَرض تَكُنْ أَ فَأُو  ماهـأْوم  ـنَّمهج 
اءتسصِيرًا وكه  يحال در ستانند  يم را  جانشان  فرشتگان  كه هستند  ي؛ كسان م  

 : گويند ؟ بوديد  يكار  چه در : پرسند  يم آنها از  بودند  كرده ، ستم  خويشتن بر
 خـدا   زمـين  آيا : گويند  فرشتگان   گشته  زبون  بوديم  يمردم  زمين   يرو در ما

  سرانجامـشان  و  اسـت   جهنم  اينان  مكان ؟ كنيد  مهاجرت  آن در كه  نبود پهناور
 .بد

 

سبِيالً؛  يهتَدونَ والَ يلَةًحِ يستَطِيعونَ الَ والْوِلْدانِ والنِّساء الرِّجالِ مِنَ الْمستَضْعفِينَ إِالَّ
  جـا   هـيچ   بـه  و نيابند  يا  چاره  هيچ  كه  يناتوان  كودكان و  زنان و  مردان مگر
  .نبرند  راه

لَـئِك ى فَأُوسع أَن اللّه فُوعي منْهكَانَ عو ا اللّهفُوا ؛ باشد عكند عفو  خداشان  كه غَفُور 
 .است  آمرزنده و  كننده عفو خدا  كه

نكه ي و قدرت، هجرت نكنند تا ايي است كه با وجود توانا ي كسان يد برا يد شد ين وع يا
ن گونـه آنـان را بـه شـدت          يـ  كنند، ا  ي كه روح آنان را قبض م      يپس فرشتگان . رنديبم
 يزيد؟ و با چه چي بوديدر چه حال» م كُنتُميفِ«: ندي گويند، و به آنها مي نمايخ ميتوب

د ي مشركان را افزودياهيد؟ چرا كه شما انبوه و سيز مشركان خدا ساختخودتان را ا
ر فراوان و جهاد در     يره گردند، و خ   ين چ يد تا بر مسلم   يو چه بسا آنان را كمك نمود      

 كردن آنها بر ضد دشمنانشان را از ياريامبر و همراه بودن با مسلمانان و    يركات پ 
ف و نـاتوان و     يمـا ضـع   : گفتنـد » األَرضِ فِـي  ينَمستَـضْعفِ  كُنَّـا  قـالُواْ  َ «. يدست داد 

 ين گفتارشان راسـت نمـ  يم، و آنها در ا ي هجرت را  نداشت    ييم، و توانا  يده بود يستمد
چ كس را يد كرده است، و خداوند هيند، چون خداوند آنها را سرزنش نموده و تهديگو
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 را  ي واقعـ   كند مگر به انـدازه تـوانش، و خداونـد ناتوانـان و مستـضعفان               يمكلف نم 
لَم قَالْواْ« : ندي گو ين فرشتگان به آنها م    ياستثنا نموده است، بنابرا     اللّـهِ  أَرض تَكُـنْ  أَ

ن يـ د؟ و ا  يـ ع نبود كه در آن هجـرت كن       ين خدا وس  يا سرزم يآ» فِيها فَتُهاجِرُواْ واسِعةً
 ين هـر انـسا    ي دانـد و بـرا     ي م ي هركس يعنيت است،   ير و تثب  ياستفهام به منظور تقر   

  .ع و پهناور استين خدا وسيثابت است كه زم
 او ين بـرا يد، زمـ يـ نش را اظهـار نما يـ  توانـد د ي باشد كـه نمـ   ييپس اگر بنده در جا    

. گـر بـه عبـادت خـدا بپـردازد         ي د ي توانـد در گوشـه ا      يع اسـت و مـ     يگسترده و وس  
ـ نَ ءامنُـوا إِنَّ أَ    ي الَّذ يعِبادِي« : همانطور كه خداوند متعال فرموده است       وسِـعةُ   يرضِ

ع است، پـس فقـط مـرا        ين من وس  ي گمان زم  يب!  بندگان مومن من   يا»  فَاعبدونِ ييفَإِ
  .ديبپرست

لَــئِك « : ديـ  فرما ي ندارنـد، مـ    ين دسته از اشخاص كـه عـذر       يخداوند در مورد ا    فَأُو 
ماهأْوم نَّمهج اءتسـصِيرًا  وار بـد  يگاهـشان جهـنم اسـت و بـس      يشان جا يـ پـس ا  » م

 گردد، ي است كه موجب سزا ميانِ سببين بيو همانطور كه گذشت ا.  استيسرانجام
 شدن موانع آن ترتـب  يط و منتفين سبب در صورتِ وجود شرا ي ا ي مقتضا يكه گاه 

  .دي نماي ميري سبب جلوگي مانع از به وجود آمدن مقتضاي كند، و گاهيدا ميپ
اجبات است، و هجـرت نكـردن از   ن ويانگر آن است كه هجرت از بزرگتر     يه ب ين آ يو ا 

انگر آن است كه هركس ين بيز اين.  باشديره مين گناهان كبيامور حرام و از بزرگتر   
 او مقدر شده است به طور ي را كه براي و زمان مرگ و عمليوفات كند، رزق و روز

بر آن » يتَوفَّ«را كلمه ي شود، زياستنباط م» يتَوفَّ«ن از كلمه يافته است، و ايكامل در
 يا از اجـل و زمـان مـرگش بـاق    يـ ا عمل   ي ي از روز  يزيد، چون اگر چ   ي نما يداللت م 

مـان آوردن بـه     يه بـه ا   يـ ن آ يـ و در ا  . ردي م ي نخواهد بود، و نم    يمانده باشد او متوف   
ش قرار گرفته انـد، چـون خداونـد    يفرشتگان اشاره شده است و فرشتگان مورد ستا     

ر و عملكرد فرشتگان، خطاب را از زبان آنان نقل ه و در قالب موافقت با رفتاين آيدرا
  . كننديم

 هجـرت را  ييچ صورت توانا  ي كه به ه   ي، و كسان  يقيسپس خداوند متعال ناتوانان حق    
  . ندارنديو چاره ا» سبِيالً يهتَدونَ والَ« : ندارند استنثا كرده و فرموده است

لَـئِك« : شان فرموده   يپس خداوند در مورد ا     ى فَأُوسع أَن اللّه فُوعي منْهكَانَ عو اللّه 
و . نها را عفو كند و خداوند عفو كننده و بخـشنده اسـت            يد خداوند ا  يشا» غَفُورا عفُوا
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 اسـت كـه انجـام آن كـار بـه        يو امثال آن بكـار رود بـدان معنـ         » يعس«هرگاه كلمه   
  . و بخشش خداوند بر او واجب استي بزرگوارياقتضا

ن دسته از افـراد     يد است ا  يام« :ن دسته از اشخاص گفته است     يكه در خصوص ا   نيو ا 
، بدان جهت است كه آنان كارشن را به طور كامل و »  را بدست آورنديپاداش و ثواب

 ورزنـد،   ي مـ  ي دهند بلكـه در انجـام آن كوتـاه         يسته است انجام نم   يآن گونه كه شا   
  .ن استيناترو خدا دا.  گردندين مستحق آن پاداش نميبنابرا
 را نداشته باشد كه يانگر آن است كه هركس توان انجام دادن كاريز بيفه نيه شريو آ

ره، او معذور است، همان طور كه خداوند يل واجب و غيبه آن مامور شده است از قب
لَ يلَّ« : كه از رفتن به جهاد ناتوانند فرموده است        يدر مورد كسان   ع يس ي األَعم   ـرَجح 

لَا علَ لَيولَا ع و رَجري األَعرَجِ حي المرَجو . ستي نيض گناهيبر كور و لنگ و مر» ضِ ح
د از  ي توان ي كه م  يبه اندازه ا  » فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم   « :به صورت عام فرموده است    

  .ديخدا بترس
هرگاه شما را » تَطَعتُمإذَا أَمرتُكُم بِأمرٍ فَاتُوا  مِنه ما اس« : فرموده است) ص(امبر يو پ

اما انسان معذور » .ديد آن را انجام دهي تواني كه مي دستور دادم به  اندازه ايبه كار
را يـ ز. ابـد ي را ن  يچ راه و چاره ا    ي ه ينكه تالش خود را بكند ول     يرد مگر ا  ي گ يقرار نم 

 ي ا ج راه چـاره   ي كـه هـ    يمستـضعفان » حِيلَـةً  يـستَطِيعونَ  الَ« : خداوند فرموده اسـت   
  .ندارند
ز اشاره شده اسـت كـه وجـود راهنمـا در حـج و عمـره و                  ين مطلب ن  يه به ا    يو در آ  

  . استييو توانا» استطاعت«ل از شروط ين قبي از اييمسافرت ها
  :100 يه يآ

 تِـهِ بي مِن يخْرُج ومن وسعةً كَثِيرًا مرَاغَما األَرضِ فِي يجِد اللّهِ سبِيلِ فِي يهاجِرْ ومن
 غَفُـورا  اللّه وكَانَ اللّهِ على أَجرُه وقَع فَقَد الْموت يدرِكْه ثُم ورسولِهِ اللّهِ إِلَى مهاجِرًا
  يبرخورداريهـا   زمـين   يرو در كنـد   مهـاجرت  خـدا   راه در  كه  كس  ؛ آن رحِيما
  بـه  تـا  آيد  بيرون  خويش  خانه از  كه  كس هر و   يافت خواهد گشايشها و، بسيار

   عهـده  بر  مزدش ، دريابد را او  مرگ  آنگاه و كند  مهاجرت  ورسولش خدا   يسو
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا ،و  خداست

 كـه هجـرت در بـر دارد         يق شده اند و منـافع     يه به هجرت در راه خدا تشو      ين آ يدر ا 
 طلـب   ير راه او و بـرا     ان شده است، پس خداونـد وعـده داده اسـت كـه هـركس د               يب
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و . ابـد ي ي ميش و فراخياد و گشاي زين اقامتگاههاي او هجرت  كند، در زم  يخشنود
 برند كه ي از مردم گمان مياريچون بس.  شوديا را شامل مين و دنين دو، منافع ديا

ز يـ ار خـود ثروتمنـد و عز  يـ  گردد، و انسان در د  ي م ي و دور  يهجرت باعث پراكندگ  
 ي و مـشكالت مـ     ي گردد و دچار سـخت     يل م ي شود، و ذل   ير م يقاست اما در هجرت ف    

ن باشـد   يان مـشرك  يـ  كه در م   يرا مومن تا زمان   يست، ز ين طور ن  ياما در واقع ا   . شود
ل نمـاز و    يـ  از قب  ي فـرد  ينه عبادت هـا   .  قرار دارد  يت نقص و  كمبود    ينش در نها  يد
ز يگران نير آن به د كه آثايي تواند انجام دهد ونه عبادت هايره را به طور كامل ميغ

 توانـد   يل جهاد با زبان وجهاد با عمل و توابع آن، چون او نمـ             ي كند از قب   يت م يسرا
ف و نـاتوان  يژه  اگر ضـع ينش در خطر قرار دارد، به وين كارها را انجام دهد، و د      يا

ن خدا را بر پا دارد و با دشمنان    ي تواند د  ي در راه خدا هجرت كند م      يپس وقت . باشد
  .  آنها را به خاك بمالد و شكست بدهديني كند، و بخدا جهاد

رد كـه دشـمنان   ي گي كه در بر م   ير و تمام افعال و  اقوال      ي است فراگ  ياسم» مراغمه«
د، ي نماي مهاجر را  فراوان مين خداوند روزيهمچن. آورديخدا را به خشم و ستوه م

ن صـدر   ي مهـاجر  ن امـر در رابطـه بـا       يش آمد و ا   يو همان طور كه خداوند خبر داد پ       
  .افتياسالم تحقق 

 كـه در راه خـدا هجـرت كردنـد، و خانـه هـا و                يد، وقت يرا بنگر ) ص(امبر  ياصحاب پ 
مانِ كامل يد، و ا  يمانشان كامل گرد  ين عمل ا  يفرزندان و اموال خود را ترك نمود، با ا        

 يشوا و الگـو   يـ  كه آنهـا پ    ين خدا را به دست آوردند، طور      ي كردن د  ياريو جهاد و    
 دسـت  ياديـ ن به فتوحات و غنائم زي قرار گرفتند كه پس از آنها آمدند، همچن      يكسان

 را كـه آنهـا انجـام    يامت هركس كـار ين مردم شدند، و تا روز ق      يافتند و ثروتمندتر  ي
  .  كه آنان به دست آوردند به دست خواهد آورديزيدادند، انجام دهد چ

و هركس از خانه اش     » ورسولِهِ اللّهِ إِلَى امهاجِرً بيتِهِ مِن يخْرُج ومن« :سپس فرمود 
د، و هـدفش از هجـرت، خـدا و          يـ امبرش هجـرت نما   يـ  خدا و پ   يرون رود و به سو    يب

گـر نداشـته    ي د ين خدا باشـد، و هـدف      ي كردن د  ياريامبر و   ي و محبت پ   ي و يخشنود
   .رديگر بمي ديا به صورتيسپس كشته شود »  الْموت يدرِكْه ثُم« باشد، 

 »فَقَد قَعو رُهلى أَجاو پاداش مهاجر را به دست آورده و به هدفش        يبه راست » اللّهِ ع 
م گرفته، وكار را شروع كـرده       يت نموده، و قاطعانه تصم    يرا او ن  يز. افته است يدست  
ن است كه پاداش آنها را به  آنان كامال يپس رحمت خدا نسبت به او و امثالش ا. است
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 را كه در رابطه يي هايها كار و عمل را كامل نكرده باشند، و كوتاه  دهد گرچه آن   يم
ن دو اسم يه را با اين آيبنابرا.  بخشديره را كه از آنها سر زده است ميبا هجرت و غ
 يعني. و خداوند بخشنده است» غَفُورا اللّه وكَانَ« :د و فرموديان رسانيبزرگوار به پا  

 خدا  ي كه توبه كرده و به سو      ي خصوص گناه كسان    آمرزد، به  يگناهان مومنان را م   
  .بازگشته اند

 يد آورده، و سـالمت ي آنان را پدي مهربانيبه همه خلق مهربان است، از رو  » رحِماَ« 
ده يگر نعمت ها را بر آنان بخشي داشته، و مال و فرزند و قدرت و ديرا به آنها ارزان

 يمان و علم و آگـاه يق ايبه آنان توف و نسبت به مومنان مهربان است، چرا كه         . است
 را يرير كثيد و خيله آن فواي كه به وسي و عوامليداده، و اسباب سعادت و رستگار

ده است، و آنهـا را از رحمـت و بخـشش            ي آنان آسان گردان   ي آورند برا  يبه دست م  
چ يده، و هـ يـ  ماننـد آن را ند يچ چشمي سازد كه هي برخوردار ميخداوند به اندازه ا  

م ي خواهياز خداوند م.  خطور نكرده  استيچ انسانيده، و به دل هي آن را نشنيگوش
  .م محروم نگرداندي ما دارييهاي كه نزد او  است به خاطر بدير و بركتيكه ما را از خ

  :101- 102 يه يآ
لَيس األَرضِ فِي ضَرَبتُم وإِذَا لَـيكُم  فَ ع  نَـاحرُواْ  أَن جالَةِ  مِـنَ  تَقْـصإِنْ الـص  أَن خِفْـتُم 

فْتِنَكُمكَانُواْ الْكَافِرِينَ إِنَّ كَفَرُواْ الَّذِينَ ي ا لَكُمودبِينًا عكنيد سفر  زمين در  چون ؛ و م ، 
 نمـاز  ، رسـانند   زيـان  شما  به   كافران  كه داشتيد  آن  بيم اگر  كه  نيست  يگناه

 .هستند شما  ارآشك  دشمن  كافران زيرا  كنيد  كوتاه  خويش

لْتَقُم الصالَةَ لَهم فَأَقَمت فِيهِم كُنت وإِذَا لْيأْخُذُواْ معك منْهم طĤَئِفَةٌ فَ و متَهلِحفَـإِذَا  أَس 
لْيكُونُواْ سجدواْ لْتَأْتِ ورآئِكُم مِن فَ ئِفَةٌ وĤَأُخْرَى ط لُّواْ لَمصلُّواْ يصلْي  أْخُذُواْولْي معك فَ
مهحِذْر متَهلِحأَسو دكَفَرُواْ الَّذِينَ و ـنْ  تَغْفُلُـونَ  لَوع  تِكُمـلِحأَس  ـتِكُمتِعأَممِيلُـونَ  وفَي 
لَيكُم لَةً ع يةً ماحِدالَ وو نَاحج كُملَي كَانَ إِن ع ـن  أَذًى بِكُمطَـرٍ  مم رْضَـى  كُنـتُم  أَوأَن م 
لْكَافِرِينَ أَعد اللّه إِنَّ حِذْركُم وخُذُواْ أَسلِحتَكُم تَضَعواْ  در تـو   چـون  ؛ و مهِينًا عذَابا لِ

 نماز  به تو با ازآنها ، يگروه  كه بايد ،  يكن نماز  اقامه  برايشان و  يباش  ميانشان
  دشمن برابر بردند  پايان   به  سجده  چون و  بردارند  خويش  يسالحها و بايستند
 نيـز   آنـان   بخواننـد  نمـاز  تو با  و بيايند اند  نخوانده نماز  كه ديگر  گروه تا شوند

 از شـما   كه دارند  دوست  كافران زيرا  بگيرند  خويش  يسالحها و باشند هوشيار
  نشده  مرتكب  يگناه و  شمابتازند بر  يكباره  تا شويد  غافل خود  متاع و سالحها
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  يول ، بگذاريد  خويش  يسالحها بوديد بيمار يا بوديد   رنج در  باران از  گاه هر ايد
  خواركننـده   يعـذاب   كافران  يبرا خدا  آينه هر  باشيد   دشمن  مواظب  هوشيارانه

  .است  ساخته  آماده
 وإِذَا« : ديـ  فرما يخداوند متعال م  .  نماز قصر و نماز خوف هستند      يه مبنا ين دو آ  ي ا

تُمضِ فِي ضَرَبكنـد   يه اقتضا م  يو ظاهر آ  . دين به سفر رفت   ي هرگاه در زم   يعني» األَر 
د شكـسته خوانـد،     يـ ز باشـد نمـاز را با      يـ  گناه ن  ي اگر سفر برا   ي حت يكه در هر سفر   

ن مسئله با جمهور كه ياو در ا. ن استيفه رحمه اهللا چنيهمانطور كه مذهب امام ابوحن
را يـ گـران هـستند مخالفـت نمـوده اسـت، ز          يدان مذاهب سه گانه و      يشوايعبارت از پ  

 ين بـر مـ    يه چن ي دانند، چون از مفهوم آ     يز نم يجمهور قصر نماز را در سفر گناه جا       
 است يرا قصر سهولتيستند، زي است كه گناه نييد كه قصر نماز مخصوص سفرهايآ

 بندگانش؛ هرگاه به سفررفتند اجـازه دادنـد كـه نمـاز را شكـسته                ياز جانب خدا برا   
ف بـا   يـ  انجام گناه به سفر رفته اسـت، تخف        ي كه برا  يرند، و كس  يانند و روزه نگ   بخو

  .حالت او مناسبت ندارد
 »سلَي لَيكُم فَ ع نَاحرُواْ أَن جالَةِ مِنَ تَقْصست كـه نمـاز را      ي ن يپس بر شما گناه   » الص

دارد،  نـ ين مطلب كه قصر كردن نماز بهتـر اسـت منافـات    ين جمله با ا   يد؛ و ا  يقصر كن 
 از مـردم در     ياري است كه در دل بـس      ي كردن گناه به اطر دور كردن توهم       يرا نف يز
ن جمله با واجب بودن قصر نماز در        ي توان گفت كه ا    ي م يحت. دي آ يد م ين مورد پد  يا

إِنَّ الـصفَا  « ه يـ ن مـسئله در سـوره بقـره و در آ      يـ  ندارد، همانطور كه ا    يسفر منافات 
را يـ ن جا روشـن اسـت، ز      يو دور كردن توهم در ا     . ، گذشت » اللَّهِ والمروةَ مِن شَعائِرِ  

 گرفته بود، و ين ثابت و در دلشان جاي مسلميواجب بودن نماز به صورت كامل برا
  . با تمام خواندن نماز استيان آنچه كه منافي رفت مگر با بيرون نمين از دلشان بيا

امبر همـواره   ينكه پ ي ا يكي: ديا نم يت قصر داللت م   يو دومسئله بر بهتر بودن و افضل      
ش و  ينكـه قـصر از بـاب گـشا        ي نمود، و دوم ا    يش نمازها را قصر م    يدر تمام سفرها  

 ياجازه و رحمت خدا نسبت به بندگان است، و خداوند دوست دارد كه به رخصت ها
  . پسنددياو عمل شود، همانطور كه انجام گناه را نم

د، يد و قصر كنينماز را بكاه : د، و نفرمود  ياز نماز بكاه  كه  » الصالَةِ مِنَ تَقْصرُواْ أَن« 
لَاةِ  « : فرمود ين كه اگر م   ي ا يكي: ده دارد يان دو فا  ين طرز ب  يو ا  رُوا الصنماز » أَن تَص
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 شد ي  داشت، و چه بسا گمان برده مي نميد، قصر حد و اندازه ايد و كم كنيرا بكاه
  .ز استيش جايبخواند براك ركعت ي نماز را قصر كند و فقط يكه اگر كس

انگر آن است كه كم كـردن  يد، ب ياز نماز كم كن   » الصالَةِ مِنَ« ان آن به صورت     يپس ب 
  . شوديو اصحابش مشخص م) ص(امبر ي دارد، و اندازه آن با عمل پياندازه و حد

 فرض ي از نمازهايض است، تا دانسته شود كه فقط بعضيد تبعيمف) مِن( نكه يا: دوم
 يي شوند، و نمازهايرا نماز صبح و مغرب قصر نميز. شوند، نه همه نمازها يقصر م

 ي هستند كه به صورت دو ركعت خوانـده مـ          ي چهارركعت ي شود نمازها  يكه قصر م  
  .شوند

« د يـ ن در قي ثابت شد كه قصر نماز در سفر رخصت است، بدان كه مفـسر        يپس وقت 
 ين جملـه داللـت مـ   يرا ظاهر ا  ياختالف كرده اند، ز   » واْكَفَرُ الَّذِينَ يفْتِنَكُم أَن خِفْتُم إِنْ
سفر و ترس، و : ز وجود داشته باشدينكه دو چيست مگر ايز نيد كه قصر نماز جاينما
تنها كـم كـردن   » تَقْصرُواْ أَن« ا منظور از ي گردد كه آين بر مي اختالفشان به ا   يمبنا

 شـود، و در     يل وارد م  ا كم كردن عدد و صفت؟ كه در صورت اول اشكا          يعدد است   
) ص(امبر يـ نكه از پيش آمد تا اي اهللا عنه اشكال پ   ي عمربن خطاب رض   ين مطلب برا  يا

 كـه مـا در   يم در حـال ي خـوان يچرا نماز را شكسته مـ ! امبر خداي پيا: د و گفت يپرس
امبر يپ» ارُوكَفَ الَّذِينَ يفْتِنَكُم أَن خِفْتُم إِنْ« : دي فرماي خداوند ميعنيم؟ يت قرار داريامن
لَ    « : فرمود) ص( ا عقَ اللّه بِهدتَص قهديص  قَتَهدلُوا صيقصر نماز صدقه ا   « : » كُم فَاقب 

  ».ديري را بپذيده است، پس صدقه الهياست كه خداوند به شما بخش
ارانش غالبا در آن يو ) ص(امبر ينكه پيبا توجه به ا» دن از دشمنيترس« دين قيبنابرا

 يده ا يـ ن فا يـ و در ا  .  جهاد بـود   ي او برا  يرا غالبا سفرها  يند، آمده است ز   قرار داشت 
  .ت رخصت قصر نماز استيان حكمت و مصلحت مشروعيز هست و آن بيگر نيد

 را كه بـا رخـصت مناسـبت دارد          ين حد مشقّت و سخن    يه آخر ين آ يپس خداوند در ا   
 كـه در  ي در سفر ستين مستلزم آن ن   يو ا .  سفر و ترس است    يان نمود، و آن تالف    يب

  .را سفر مظنه مشقت استي شود، زي نباشد نماز قصر نميآن ترس
نجا موثر يد در اياما بنابر صورت دوم كه منظور از قصر، قصر عدد و صفت است، ق

افت شوند قصر كردن ي كند پس هرگاه سفر و ترس     ي را القا م   ي خاص ياست و معنا  
  .ز استيعدد ركعات نماز و قصر كردن صفت و حالت آن جا
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 وجود نداشته باشد فقط كم كردن از تعداد ركعات نماز يو اگر تنها سفر باشد و ترس
 وجود نداشت و تنها ترس وجود داشته باشد فقط قصر           يا  اگر سفر   يز است، و    يجا

  .ز استيصفت نماز جا
» الصالَةَ لَهم فَأَقَمت فِيهِم كُنت وإِذَا« :ان فرمود و گفتين صفت نماز خوف را بيبنابرا

، و آنچه را در نماز واجب است كامل ي و نماز را اقامه كرد     يان آنها بود  يو هرگاه م  
سـپس  . ديسته است تو و آنها آن را انجام ده   ياد بده آنچه را كه شا     ي، به آنها    ينمود

لْتَقُم« :ر نمود و فرمود   يآن را تفس   ند و ستيـ  با تـو با  يد گروه يبا» معك منْهم طĤَئِفَةٌ فَ
ن مطلـب   يـ د بـر ا   ي آ يستند، همانطور كه آنچه به دنبال م      ي در مقابل دشمن با    يگروه

  .دي نمايداللت م
و . ل كردنـد يـ  كـه بـا تـو بودنـد نمازشـان را تكم          ي هرگاه كسان  يعني» سجدواْ فَإِذَا« 

 از ين كه سـجده ركنـ  يلت سجده، و ا  ير نمود تا بر فض    يخداوند از نماز به سجده تعب     
  .دي نماين ركن نماز است داللت ميماز و بلكه بزرگتر نيركن ها

لْيكُونُواْ«  لْتَأْتِ ورآئِكُم مِن فَ ئِفَةٌ وĤَأُخْرَى ط لُّواْ لَمصكه نماز خوانده انـد     ييو آنها » ي 
ستاده يگر كه در برابر دشمنان اي ديند و گروهيد پشت سرتان از شما مواظبت نمايبا

لْيصلُّواْ« ند، يايو نماز نخوانده اند، ب   .و با تو نماز بخوانند» معك فَ
 گروه دوم يد كه امام در نماز خوف بعد از رفتن گر وه اول، براي نماين داللت ميو ا

 مانده است با آنها يدند آنچه را از نمازش كه باقي كه آنها رسي ماند، و وقتيمنتظر م
خود را كامل كنند، سپس با آنها  ماند تا نماز يند و منتظر مي نشي خواند، سپس ميم

 نمـاز خـوف   ي از صـورت هـا  يكـ ين يا.  رسانديان م يد ونماز را به پا    ي گو يسالم م 
  .است

ز ي آن جايثابت شده و همه صورت ها) ص(امبر ي از پينماز خوف به صورت مختلف
نكـه  ي ا يكـ ي: د كه نماز جماعت از دو جهت فرض است        ي نما يه داللت م  ين آ يو ا . است

 كه به شدت ترس از دشمن و خطر هجوم آنها وجـود             ين حالت سخت  ير چن خداوند د 
 خداونـد خوانـدن     يپس وقتـ  . دارد دستور داده است تا نماز به جماعت خوانده شود         

نـان و  يده اسـت در حالـت اطم   ي واجب گردان  ين حالت سخت  ينماز را با جماعت در چن     
  . واجب استيق اوليت به طريامن

ط و لـوازم آن را      ي از شـرا   ياري خوانند بس  ينماز خوف م   كه   ينكه نمازگزاران يدوم ا 
 كند گذشـت  ي كه نماز را باطل م    ياري بس يزهاي كنند، و در نماز خوف از چ       يترك م 
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ن واجـب و    يست، چون ب  ي بر واجب بودن نماز جماعت ن      يدين جز تاك  يشده است، و ا   
خـاطر  ن امـورِ الزم بـه       يـ  بود ا  يرا اگر جماعت واجب نم    يست، ز ي ن يمستحق تعارض 
د كه بهتر است نماز را پـشت سـر          ي نما يفه داللت م  يه شر ي شد و آ   يجماعت ترك نم  

  .ك امام بخوانندي
 گردد كه اگر نماز را پشت سر چند  امام بخوانند ين امر موجب خلل و اشكاليگرچه ا

ن و اتفاق و عدم تفرقه ين امر به خاطر وحدت كلمه مسلميو ا.  شديجاد نميآن خلل ا
  .افتديشتر در دل دشمنانشان هراس و ترس بي تا بو. آنان است

و خداوند متعال دستور داده است كه اسلحه خود را بر دارند و در نماز خوف آماده 
انـا انـسان را از   ي انجامد كه اح ي م يين امر به حركت ها و كارها      يهرچند كه ا  . باشند
ن يـ همتـر از ا  كـه وجـود دارد م  ي دارد، اما مـصلحت  ي از احوال نماز مشغول م     يبرخ
اط در مقابـل   يـ  و احت  ين نمـاز و جهـاد و آمـادگ        يزها اسـت، و آن جمـع كـردن بـ          يچ

ص يشان حرين و كاالهايت به حمله بردن و تاختن بر مسلمي نهاي است كه بيدشمنان
 عـنْ  تَغْفُلُـونَ  لَـو  كَفَـرُواْ  الَّذِينَ ود« :ن خداوند متعال فرمود   يو عالقمند هستند، بنابرا   

لِحأَستِكُم تِكُمتِعأَممِيلُونَ وكُم فَيلَي لَةً ع يةً ماحِدكـافران دوسـت دارنـد تـا شـما از           » و
  .كباره بر شما بتازنديد و آنگاه يتان غافل شوياسلحه و كاالها

ا بارش باران، معذور قرار     ي يماريل ب ي دارند از قب   ي را كه عذر   يسپس خداوند كسان  
اط و يد احتين بگذارند، اما باياست تا اسلحه خود را بر زم     داده و به آنها اجازه داده       

لَيكُم جنَاح والَ« :پس فرمود.  داشته باشنديآمادگ كَانَ إِن ع ن أَذًى بِكُمطَرٍ مم كُنتُم أَو 
و اگر »  مهِينًا ذَاباع لِلْكَافِرِينَ أَعد اللّه إِنَّ حِذْركُم وخُذُواْ أَسلِحتَكُم تَضَعواْ أَن مرْضَى

تان را بر يست كه اسلحه هاي بر شما نيد، گناهيمار بوديا بيد، يت بودياز باران در اذ
 كـافران عـذاب   يد، همانـا خداونـد بـرا   ي خود را داشته باشـ    يد، و آمادگ  ين بگذار يزم

  . آماده نموده استيخواركننده ا
ش و  يبنده خوب و مومن خو    ن است كه خداوند     يق عذاب خوار كننده ا    ي از مصاد  يكي
افتنـد بكـشند، و بـا       ينش را دستور داده تا كافران را در هر كجا كه            ياوران موحد د  ي

نند و در ين آنها بنشيرند،  و محاصره كنند، و همه جا در كميآنها بجنگند و آنها را بگ
آنها همه حالت ها مواظب خود باشند، و از آنها غافل نشوند، تا مبادا كافران از غفلت 

  . از اهداف خود برسندياستفاده كرده و با ضربه زدن به آنها به برخ
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ش و آموزه   ي خو ياري كه بر مومنان نهاده و آنها را با          يپس خداوند را به خاطر منّت     
ن ي كه اگر مـسلم يي هاييراهنما. ميي گويش م يش كمك نموده است سپاس و ستا      يها

چ وقت دشـمن بـر آنهـا    يخورند و ه يرند شكست نميش بگيبه طور كامل آن را در پ   
لْيكُونُواْ سجدواْ فَإِذَا« .  گردديره نميچ د ي كه نماز خواندند بايپس وقت» ورآئِكُم مِن فَ

ن گروه نمازشان را قبل     يد كه ا  ي نما ين داللت م  يا. پشت سرتان از شما مواظبت كنند     
نكـه سـالم بدهـد      يل از ا  قبـ ) ص(امبر  ي كنند، و پ   يل م ي نگاهبانان تكم  ياز رفتن به جا   
ستد، ي ايان كرد كه گروه اول با او به نماز م     يرا ابتدا ب  ي ماند، ز  يگر م يمنتظر گروه د  

 نگاهبانان را تنها يسپس كار رفتن به جا. امبر همراه هستنديپس خبر داد كه آنها با پ
ان يـ  اسـت كـه مـا ب       ين همـان مطلبـ    يامبر نسبت نداد پس ا    يبه آنها نسبت داد، و به پ      

  .ميردك
لْتَأْتِ«  ئِفَةٌ وĤَأُخْرَى ط لُّواْ لَمصلُّواْ يصلْي د كه نماز نخوانده ياي بيسپس گروه» معك فَ

و . انگر آن است كه گـروه اول نمـاز خوانـده انـد            يه ب ين آ يا. اند و با تو نماز بخوانند     
 شود، ي مقت در ركعت  اولِ با امام خواندهيانگر آن است كه نمازِ گروه دوم در حقيب

ن مستلزم آن است  يپس ا . و در ركعت دوم حكما آنها نمازشان را با امام خوانده اند           
ل كننـد سـپس بـا آنهـا سـالم      يد منتظر آنها باشد تا آنان نمازشان را تكم     يكه امام با  

  .ن مطلب روشن استي تامل ورزد ايو اگر كس. ان برسانديد و نماز را به پايبگو
  :103 يه يآ

 فَـأَقِيمواْ  اطْمأْنَنتُم فَإِذَا جنُوبِكُم وعلَى وقُعودا قِياما اللّه فَاذْكُرُواْ الصالَةَ يتُمقَضَ فَإِذَا
  پايـان   بـه  را نمـاز   چـون  ؛ و موقُوتًـا  كِتَابا الْمؤْمِنِينَ علَى كَانَت الصالَةَ إِنَّ الصالَةَ
  دشـمن  از  چـون   كنيد ياد  خوابيده پهلو،  به يا و  نشسته يا  ايستاده را خدا برديد
  واجـب   معـين   يوقتهـا  در  مؤمنان بر نماز   كه كنيد ادا  تمام را نماز گشتيد  ايمن
  .است  گشته
گر، در همه حالت ي ديا نمازيد، خواه نماز خوف باشد ي كه از نمازتان فارغ شد     يوقت
ژه يـ ده نماز خوف را به طور و      ي فا اما به خاطر چند   . دياد كن يشان خدا را    يئت ها يو ه 
ن اسـت كـه صـالح و سـعادت و           يـ  ا يكـ يد  يـ ان كرد، از جملـه آن فوا      ين مورد ب  يدر ا 

 و مملو كردن قلـب از       يدن به و  ي قلب در گروه رجوع به خدا و محبت ورز         يرستگار
 يله آن تحقـق مـ     ين مهم به وسـ    ي كه ا  يزين چ يو بزرگتر . ش او است  ياد خدا و ستا   ي
و از آن . ان بنده و پروردگارش ي ارتباط مي برقراري است براي كه پلابد نماز است،ي
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 است، كه خداوند آن ينيقي و معارف يمانيق اين است كه نماز سرشار از حقايجمله ا
ده است، و مشخص است كـه در نمـاز   يرا درهر شب و روز بر بندگانش فرض گردان  

ده به علت مشغول يف پسندن اهدايده است كه در نماز خوف اين اهداف پسنديخوف ا
ن دسـتور داد تـا بـه        ي شوند ، بنـابرا    يبودن قلب و جسم و به سبب ترس، حاصل نم         

  .زها جبران شوندين چياد خدا پس از نمازِ خوف ايله ذكر و يوس
 ين بـه مثابـه   يـ  گردد، و اينكه ترس باعث اضطراب و هراس قلب م       يو از آن جمله ا    
ف گـردد بـدن از مقاومـت در برابـر     يب ضـع  است و هرگاه قل ي آدم يضعف و ناتوان  

 اسـت كـه قلـب را        ين عـوامل  ي از بزرگتـر   يكـ ي گردد، اما ذكر خدا      يف م يدشمن ضع 
اد خـدا همـراه بـا       يـ ن اسـت كـه ذكـر و         يـ و از آن ا   .  بخـشد  يرو م يت نموده و ن   يتقو
همـانطور كـه    .  بـر دشـمنان اسـت      يروزيـ  و پ  ي سبب رسـتگار   يي و پابرجا  ييبايشك

تُم فِئَـةَ فَـاثبتُوا واذكُـروا اللَّـه     ينَ ءامنُوا إذَا لَقيها الَّذِيأَي« :ده استخداوند متعال فرمو 
اَ لَّعلَكُم تُفلِحونَ  يكَثِ د ي روبرو شـد   يهرگاه با گروه  ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا» رَ

پس دستور داد كه . ديد تا موفق و رستگار شو  ياد كن يار  يد، و خدا را بس    يپابرجا باش 
 فَـإِذَا « ز در بـر دارد    يـ  را ن  يگـر يد د يـ ه فوا يـ ن آ يـ ا. اد شـود  يار او   ين حالت بس  يدر ا 

أْنَنتُمواْ اطْمالَةَ فَأَقِيمي وقتيعني. د يد پس نماز را بر پا دار  يافتيو چون آرامش    » الص 
ن صـورتِ   يافت، نماز را به كامل تـر      يكه ترس برطرف شد و دل و جسمتان آرامش          

 كـه نمـاز را      ير امـور  ي و سـا   يط آن، و با فروتن    يكان و شرا   و با ار   ي و باطن  يظاهر
  .ديد برپا داري نمايل ميتكم
 اسـت  يهمانا نماز بر مومنان فرض»  موقُوتًا كِتَابا الْمؤْمِنِينَ علَى كَانَت الصالَةَ إِنَّ« 

نكه نمـاز  يت نماز است و ا    ين فرض ين مب ين خوانده شود، پس ا    ي مع يد در اوقات  يكه با 
ست خوانـده شـود، و وقـت نمـاز          يـ ح ن ي است كه به جز در آن وقت صح        ي وقت ياراد

ن ثابت و مقرر است، و كوچك و بزرگ ، و عالم و جاهـل               ي است كه نزد مسلم    ياوقات
« :فرا گرفتـه انـد كـه فرمـود    ) ص(امبرشان ين اوقات را از پي دانند، و آنها ا   يآن را م  

  ». خوانميد نماز ميده ايد كه مرا ديانگونه نماز بخوانهم « ي أُصلِّيتُمونِيصلُّوا كَما رأ
مـان اسـت و     يزان ا يـ ار و م  يـ د كـه نمـاز مع     ي نما ين داللت م  يبر ا » الْمؤْمِنِينَ علَى« و  

د كه كـافران    ي نما ين داللت م  ي شود، و ا   ي كامل انجام م   يمان بنده نماز و   يبرحسب ا 
م باشند، اما آنها به انجـام فـروع       ن ملتز يد به احكام مسلم   يگرچه به مانند اهل ذمه با     

 كـه كـافر هـستند    ي شوند، و چنانچه آن را انجام دهند مادام        ين مانند نماز امر نم    يد
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ر يهرچند كه در آخرت به خـاطر برپـا نداشـتن نمـاز و سـا               . ستيح ن ينمازشان صح 
  .نندي بياحكام مجازات شده و سزا م

  :104 يه يآ
 مِنَ وتَرْجونَ تَأْلَمونَ كَما يأْلَمونَ فَإِنَّهم تَأْلَمونَ تَكُونُواْ إِن مِالْقَو ابتِغَاء فِي تَهِنُواْ والَ
لِيما اللّه وكَانَ يرْجونَ الَ ما اللّهِ ا عكِيميسـست   قـوم   آن  بـه   يافتن  دست در ؛ و ح  

 از شـما   يول ، بينند  يم آزار شما  چون نيز   آنان ، بينيد  يم آزار شما اگر  مكنيد
  .است  حكيم و دانا خدا و  ندارند اميد   آنان  كه داريد اميد را  يچيز خدا

د، و در جهـاد     يف نـشو  ي در طلب و دنبال كردن دشمنانِ كافرتان سست و ضـع           يعني
را سست شدنِ دل باعث سست شـدن        يد، ز ي نورز يكردن و اهتمام دادن به آن سست      

 يبلكـه قـو  .  شـود يدر برابر دشـمنان مـ   ي بدن باعث ناتوان ي گردد، و سست   يبدن م 
  .ديدن با آنها با نشاط و چابك باشيد، و در جنگيباش

آنچـه از درد و     : اول: دي نما يت م يان نمود كه قلب مومنان را تقو      يز را ب  يسپس دو چ  
 و مـروت و     ي رسـد، پـس، از جـوانمرد       ي و امثال آن كه بـه شـما مـ          يزخم و خستگ  

 كـه  يد، در حال يف تر باش  يكه شما از آنها ضع     دور است    يت و شهامت اسالم   يانسان
را عادت بر   يز. دي گردد برابر هست   ي م يشما و آنها در آنچه كه باعث ضعف و سست         

 بـر   ي در پ  يبت ِ پ  ي كه درد و مص    ي شود، مگر كس   يف نم ين است كه سست و ضع     يا
 جنگ به نفـع    ي كه گاه  ياما كس . روز گردند ياو وارد شود، و همواره دشمنان بر او پ        

  .ف گردديد ضعيان او نباي به زي شود و گاهياو تمام م
د كـه بـا    يـ د دار يـ د ندارند، پس شـما ام     يد و آنها به خدا ام     يد دار يشما به خدا ام   : دوم

بلكه . ديابيد، و از عذاب او نجات       يت را به دست آور    يافتن به پاداش خدا موفق    يدست  
 ياريـ ل يـ روراننـد از قب  پ ي در سـر مـ     ي بلند ي و آرزوها  ي عال ي اهداف يمومنان واقع 

ت يره اسـالم و هـدا     يـ  و توسـعه دادن دا     يعت الهـ  ين خدا و برپا داشتن شـر      يكردن د 
  .شه  كن كردن دشمنانينمودن گمراهان و ر

 و چند برابـر شـدن       ييش توانا ين است افزا  يقي ي كه دارا  ي مومن يزها برا ين چ يپس ا 
ا را به خاطر دست    ه ي جنگد و سخت   ي كه م  يرا كس ي و شجاعت در بر دارد، ز      يچابك

 به دست آوردن يست كه براي ني كند، مانند كسي اش تحمل ميويافتن به افتخار دني
پـس پـاك   .  جنگـد ي خدا و بهشت او ميافتن به خشنود  يا و آخرت دست     يسعادت دن 
ان آنها فرق يش بندگان را متفاوت قرار داده، و مي كه با علم و حكمت خويياست خدا
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لِيما اللّه وكَانَ« :فرمودن يبنابرا. گذاشته است ا عكِيمم است، يو خداوند دانا و حك»  ح
  . علم و حكمت كامل استي دارايعني
  :105- 113 يه هايآ

لْنَا إِنَّا لَيك أَنزَ  لِّلْخَـĤئِنِينَ  تَكُـن  والَ اللّـه  أَراك بِمـا  النَّـاسِ  بـينَ  لِتَحكُم بِالْحقِّ الْكِتَاب إِ
  بـه  خدا  كه  سان  بدان تا  كرديم  نازل تو بر  يراست  به را  كتاب  اين خَصِيما ؛ ما 

  مخاصـمت   بـه   خائنـان   نفـع   بـه  و  يكنـ   يداور  مـردم   ميـان   است  آموخته تو
  .برمخيز

 و  آمرزنده او  كه  بخواه  آمرزش خدا از ؛ و رحِيما غَفُورا كَانَ اللّه إِنَّ اللّهِ واستَغْفِرِ
  .است  انمهرب
  بـه  أَثِيمـا ؛ و    خَوانًـا  كَـانَ  من يحِب الَ اللّه إِنَّ أَنفُسهم يخْتَانُونَ الَّذِينَ عنِ تُجادِلْ والَ

 خائنـان   خـدا   كـه  ،  مكـن   مجادلـه  ورزنـد   يم  خيانت خود  به  كه  يكسان خاطر،
  .ندارد  دوست را گناهكار

 مِـنَ  يرْضَـى  الَ ما يبيتُونَ إِذْ معهم وهو اللّهِ مِنَ يستَخْفُونَ والَ النَّاسِ مِنَ يستَخْفُونَ
  ينم  پنهان خدا از و دارند  يم  پنهان  مردم ؛ از محِيطًا يعملُونَ بِما اللّه وكَانَ الْقَولِ
  به او و  آنهاست با خدا انديشند  يم  دل در ناپسند  يسخنان   كه  آنگاه زيرا ، دارند

 .دارد  احاطه كنند  يم  چه هر

اأَنتُمـؤُالء هه لْتُم ادج منْهاةِ فِي عيا الْحنْين الدادِلُ فَمجي اللّه منْهع موةِ يامن أَم الْقِيم 
لَيهِم يكُونُ كِيالً ؛ هان عيجانبدار  سخت  آنان از  جهان  اين در  كه شماييد  اين ،  و  
  چـه  يـا  كنـد   يجانبـدار  خـدا  برابـر  در  آنان از  قيامت روز در  كه ، كيست ، كرديد

  ? بود آنهاخواهد  وكيل  يكس
لِم أَو سوءا يعملْ ومن   كـه  هـر  و؛  رحِيمـا  غَفُـورا  اللّـه  يجِدِ اللّه يستَغْفِرِ ثُم نَفْسه يظْ
 را خدا ، خواهد آمرزش  خدا از  آنگاه ، دارد روا  ستم خود  به يا كند ناپسند  يكار

 .يافت خواهد  مهربان و  آمرزنده

لِيما اللّه وكَانَ نَفْسِهِ علَى يكْسِبه فَإِنَّما إِثْما يكْسِب ومن ا؛ و  عكِيميگنـاه   كـه  هـر  ح  
  .است  حكيم  و دانا خدا و ،  است  كرده خود  زيان  به  گناه  آن ، كند
منو كْسِبخَطِيئَةً ي ا أَوإِثْم رْمِ ثُمرِيئًا بِهِ يلَ فَقَدِ بتَمهتَانًا احا بإِثْمبِينًا؛ و  وكـه  هـر  م  

  تهمت بار  آينه هر، ، سازد  متهم  بدان را  يگناه  يب  آنگاه كند  يگناه يا خطا خود
  .است  كشيده خود  دوش بر را آشكار  يگناه و
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لَيك اللّهِ لُفَضْ ولَوالَ ع تُهمحرت ومئِفَةٌ لَهĤَّط منْهأَن م ضِلُّوكا يمضِلُّونَ وإِالُّ ي مهأَنفُس 
لَيك اللّه وأَنزَلَ شَيءٍ مِن يضُرُّونَك وما ع ةَ الْكِتَابالْحِكْمو كلَّمعا وم تَكُـنْ  لَم  لَـمتَع 

 ، نبـود  تـو   حـال   شـامل  خـدا   رحمـت  و  فـضل  ؛ اگر عظِيما لَيكع اللّهِ فَضْلُ وكَانَ
 را خـود  جز  آنان  يول ، كنند  گمراه را تو  داشتندكه   آن قصد  كافران از  يگروه
 و كرد  نازل  حكمت و  كتاب تو بر خدا و  تونرسانند  به  يزيان   هيچ و نكنند  گمراه

  بـزرگ   لطـف  خـدا  و  يا  دانـسته   ينم  يشپ  اين از  كه  آموخت تو   به  يچيزهاي
  .داشت  يارزان  تو بر را خود

 يعنـ يامبرش نازل كـرده اسـت،   ي دهد كه كتاب را به حق بر بنده و پ         يخداوند خبر م  
.  به آن رخنـه نكـرده اسـت        ياوه و باطل  يطان در امان بوده، و      ينزول قرآن از شر ش    

خبـار قـرآن راسـت، و اوامـر و     بلكه به حق فرود آمده و مشتمل بر حق است، پـس ا    
و سـخن پروردگـارت از      » وتَمت كَلِمت ربك صِدقَاَ وعـدلَاً     « .  آن عادالنه است   ينواه

  . كامل استي و دادگرينظر راست
.  كنديان مردم داوريامبر نازل فرمود تا ميو خداوند خبر داده است كه قرآن را بر پ

لَ وأَن« : گر فرموده است  ي د يه ا يو در آ   لَنا إِ ـ     يك الّذِكرَ لِتُب  يزَ لَ و » هِمينَ لِلَّناسِ ما نُزِّلَ إِ
ان ي آنان ب  يم تا آنچه را كه بر مردم نازل شده است برا          يقرآن را بر تو نازل كرده ا      

  .يكن
لْنَا إِنَّا« ه  ياحتمال دارد كه آ    لَيـك  أَنزَ ن مـردم و حـل و فـصل         ي بـ  يدر مـورد داور   » إِ

لَ « ه  ين آ ي باشد، و ا    و اختالفات آنان   يريدرگ ان اصـول و    يـ در مـورد ب   » كيوأنزَلنَا إِ
ن مردم ي بيپس داور.  باشديكيه  ي هر دو آ   يو احتمال دارد كه معن    . ن باشد يفروع د 

ر حقـوق و  يان آنها در مورد خون ها و آبرو و اموال و سا        ي م ينجا شامل داور  يدر ا 
  .د و تمام مسائل احكام باشديعقا
 و خو يبراساس آنچه كه خدا به تو نشان داده است، نه براساس هو» للّها أَراك بِما« 

ان ياست خودت، بلكه بر طبق آنچه كه خدا به تو آموخته و به تو الهام  كرده است م                  
 و ي هويو او از رو» يوحي ي ، إِن هو إِلَّا وحينطِقُ عنِ الهويوما « .  كن يآنها داور
ن آن ين مبي شود، و اي مي كه بر  او وحييت آن مگر وحسيد، ني گوي نميزيهوس چ

د ي نماي كه از جانب خدا ابالغ مييزهايگر چيدر تمام احكام و د) ص(امبر ياست كه پ
را يـ   اسـت، ز    يانگر آن است كه علم و عدالت شـرط داور         يز آن ب  يو ن . معصوم است 
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ه كه خدا بـه تـو آموختـه         براساس آنچ » اللّه أَراك بِما« :خداوند متعال فرموده  است    
  .ي داني و ميده ايبراساس آنچه كه خود د: است و نفرمود

ان مردم را شناخت كتاب قرار داده است، و چون خداوند           ي كردن م  يز اساس داور  ين
 و انـصاف دسـتور داد او را از ظلـم و             يان مردم همراه با دادگر    ي كردن م  يبه داور 

انت ياز خ » خَصِيما لِّلْخĤَئِنِينَ تَكُن والَ « : نمود و فرمود   يستم كه ضد عدالت است نه     
 را كـه بـر گـردن        يا حق يست،  ي است كه مال او ن     يزي چ يرا او مدع  يكار دفاع مكن، ز   

  .ن كندي گمان چنيا از روين را بداند ي كند، خواه ايدارد، انكار م
ر  ناحق و به عهـد گـرفتن وكالـت باطـل د            ين آن است كه مجادله و دعوا      يه مب ين آ يا

  .  حرام استيوي و حقوق دنيني ديخصومت ها
ز ي از او شناخته نشده است جاي كه ظلميد كه وكالت كسي نمايه داللت ميو مفهوم آ

 از تـو    يزيـ و به خاطر آنچه كه از تـو سـر زده اسـت اگـر چ               » اللّهِ واستَغْفِرِ« . است
 گمـان خداونـد     يبـ » حِيمار غَفُورا كَانَ اللّه إِنَّ« . سرزده است از خدا آمرزش بخواه     

 يد مـ  يـ  او بـازگردد، و توبـه نما       ي كه از او آمرزش بطلبد و به سو        يگناه بزرگ كس  
آمرزد و او را پس از آن بر انجام عمل صالح كه موجب به دست آوردن پاداش خدا                  

  . دهديق مي گردد توفيو دور شدن عذاب او م
ت و  يـ  جنا يبه معنـ  » انتيخ« و  » انياخت» «  نفُسهمأَ يخْتَانُونَ الَّذِينَ عنِ تُجادِلْ والَ« 

 دفاع كرد كه مرتكب گنـاه گـشته و          يد از كس  يه نبا ين آ يبراساس ا . ستم و گناه است   
د دفـاع كـرد، و   يـ  نباين كسياز چن. ر متوجه او شده استيا تعزيل حد ي از قب  يعقوبت

  . را از او دور كردي شرعيا عقوبت و سزاي كه از او سر زده است دفع نمود، يانتيخ
انت كـار و گنـاه      ي را كه خ   يهمانا خداوند كس  » أَثِيما خَوانًا كَانَ من يحِب الَ اللّه إِنَّ« 
 شـود و    ي گردد ضد آن ثابت مـ      ي منتف يو چون دوست  .  دارد يشه باشد دوست نم   يپ

  . گذشته استي نهيانِ علت براين بسانِ بيآن نفرت و بغض است و ا
 النَّـاسِ  مِنَ يستَخْفُونَ« ان فرمود كه آنها     يانت كاران را ب   ين خ يالت ا سپس خداوند ح  

ن از ضـعف    يـ ا» الْقَولِ مِنَ يرْضَى الَ ما يبيتُونَ إِذْ معهم وهو اللّهِ مِنَ يستَخْفُونَ والَ
ن است كه تـرس از مـردم نـزد آنهـا از تـرس از خـدا                  يقي يمان و نقصان و كمبود    يا

 كنند تا نزد مردم رسوا نـشوند، در  ير است، پس آنها به طرق مختلف تالش م        بزرگت
 كه آنها با ارتكاب گناهان بزرگ به مقابله با خدا برخاسته اند، انگار نه انگار كه يحال

 كه خداوند در همـه احـوال بـا    يند و از آنها اطالع دارد، در حالي ب يخداوند آنها را م   
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 ي را بـر زبـان مـ       ي سـخنان  يكه آنها در شب و در پنهان       يژه در حال  يآنها است، به و   
ت كـار، و مـتهم    ي گناه انگاشتن جنا   يل ب يست از قب  يآورند كه خداوند از آن خشنود ن      

امبر برسانند، تا طبق آنچه ين مطلب را به پي كردند كه اي ميآنان سع.  گناهيكردن ب
  .در شب توطئه  كرده اند عمل كند

ن كه به رازها    يانجام دادند، و به پروردگار آسمانها و زم       كجا  يت را   ين جنا يآنها چند 
: د كرد و فرمود   ين خداوند آنها را تهد    يبنابرا.  نكردند ييرشان آگاه است اعتنا   يو ضم 

 و علم خود آنها را احاطه نموده يو خداوند با آگاه»  محِيطًا يعملُونَ بِما اللّه وكَانَ« 
ده، بلكه آنـان را مهلـت داده و         ين آنان شتاب نورز   ن در سزا داد   ياست اما با وجود ا    

دن بـر گناهـشان كـه    يـ شنهاد نموده و آنان را از اصرار ورزيتوبه كردن را به آنها پ  
  . غ است برحذر داشته استي بليباعث سزا

 »اأَنتُمـؤُالء هه لْتُم ادج منْهاةِ فِي عيا الْحنْين الدادِلُ فَمجي اللّه نْهعم موـةِ  يامأَم الْقِي 
لَيهِم يكُونُ من كِيالً عا از آنهـا دفـاع      يـ  دن يد كه در زندگ   ي هست ييشما همانها ! هان» و
دند، از ي ترسـ ي كـه از آن مـ     ي و ننگ  يي از رسوا  يد و دفاع شما باعث شد مقدار      يكرد

ت كـه   امي در روز ق   ي رساند؟ و چه كس    ي به آنها م   ين چه سود  ياما ا . آنها دور شود  
شان به آنچه كرده    ي شود و زبان و دست و پاها       يل بر ضد آنها آورده م     يحجت و دل  

   دهد از آنها دفاع خواهد كرد؟ي مياند گواه
ـ          ينَهم الحـقَّ و   يهم اللَّه دِ  يوفّيومئِذِ  ي«  در آن روز » نُ يعلَمـونَ أَنَّ اللَّـه هـو الحـقُّ المبِ

  . دانند كه خداوند حقِ آشكار استي دهد و ميل م آنان را به طور كاميخداوند سزا
 را بر ضد آنان ي داند، و گواهانيده را مي كه امور پوشيي در برابر خدايپس چه كس

   كند؟ي توانند حق را انكار كنند، از آنها دفاع مي كه نميخته است به گونه ايبرانگ
 رود بـه  يان آن مـ  را كـه گمـ  يويـ  شده است تا منافع دن     ييه انسان راهنما  ين آ يدر ا 

 شـود  ي كرده است حاصل ميا  انجام آنچه خدا از آن نهيدنبال ترك دستورات خدا   
سه يد، مقاي آي آخرت كه به دنبال آن ميا سزاي دهد، يبا پاداش آخرت كه از دست م

 وهوسش او را به ترك كردن دستور خدا فرمان داده اسـت،             ي كه هو  يپس كس . كند
، يدن ترك كـرد ي ورزي و كوتاهي تنبل يتور خدا را از رو    تو دس ! هان: ديبه خود بگو  

؟ و بنگر كه چه مقدار از پاداش آخرت         ي از ترك آن به دست آورده ا       يپس چه سود  
ت ي؟ و بنگر كه به سبب ترك دستورات خدا چه شقاوت و محروميرا از دست داده  ا

 به شـهوت    ش او را  ين اگر آرزوها  ي متوجه تو خواهد شد؟ و همچن      ياني و ز  يو ناكام 
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 بـه آنچـه كـه دوسـت         يهرچنـد بتـوان   : دي حرام ف را خوانده است، به خود بگو        يها
 و غم و حسرت و از دست دادن ي شود، و ناراحتي، اما لذت آن تمام مي برسيداشت

 كـه فقـط     يحسرت و عـذاب   . پاداش و گرفتار شدن به عذاب را به دنبال خواهد داشت          
  . كند تا خود را از آن دور بدارديمت ي از آن، انسان عاقل را كفايگوشه ا

 بخشد، و عقـل و خـرد سـالم          ين نفع را به بنده م     يدن بزرگتر يشين تدبر و و اند    يو ا 
ت يـ  عقل و درا   ي كه ادعا  يبه خالف كس  .  كند يفا م ينه ا ين زم ين نقش را در ا    يبزرگتر

ت  دارد لذي كه بر خود روا م ي و ستم  يرا او به سبب نادان    يست، ز ين ن ي كند و چن   يم
ز هرچه كه باشد متحمل ي آن را نيامدهاي دهد، و پيح مي را ترجي فانياي دنيو راحت

  .و اهللا المستعان.  شوديم
لِم أَو سوءا يعملْ ومن« : سپس خداوند متعال فرمود    يجِـدِ  اللّـه  يستَغْفِرِ ثُم نَفْسه يظْ

ا اللّها غَفُورحِيماهان جـرات كنـد و در آنهـا فـرو رود،            و هركس كه بر ارتكاب گن     » ر
مان يسپس به طور كامل از خداوند آمرزش بطلبد و به گناه اعتراف كند و از آن پـش              

ن يرد كه آن را دوباره انجام ندهد، خداوند چنيم بگيشود و از آن دست بكشد و تصم
ش برخـوردار سـازد، و     ي را وعده داده است كه او را از مغفرت و رحمـت خـو              يفرد

 آمـرزد و  ي را كـه از او سـر زده مـ    يپس خداونـد گنـاه    . ر است يخدا تحقق پذ  وعده  
د و ي نماي آورده است از او دور مي كه به دنبال ارتكاب گناه به او رويبيكمبود و ع

نده اش بـه     ي آ ي گرداند، و او را در زندگ      يسته گذشته اش را به او باز م       ي شا يكارها
 يق الهـ  يـ  در برابـر توف    يليش را مانع و حا     دهد و گناه   يق م يك توف ي ن يانجام كارها 

 گنـاه  يامـدها يده او را از پيده است، و چون او را بخش  يرا او را بخش   ي گرداند، ز  ينم
  .ز معاف نموده استين

ره يان شود، همه گناهان كبي كه به طور مطلق بيدر صورت» سوء « و بدان كه كار بد 
ده شده است، چون انجام دهنده گناه يو گناه، كار بد نام. رد ي گيره را در بر ميو صغ

  .  خواهد داشت، چون گناه در ذات خود بد استي آن، فرجام بديبه خاطر سزا
ان شود شامل ي كه به طور مطلق ب ي، در صورت  »شتنيدن بر خو  يستم ورز « ن  يهمچن

» شتنيستم برخو « و  » كاربد« گر گناهان  است، و هرگاه       يدن به خدا و د    يشرك ورز 
ر ي كه مناسب آن اسـت تفـس       ي را با مفهوم   يگريك د يان شوند هر  يگر ب يدكيهمراه با   

 شود، ي است كه در حق مردم كرده مي ستمينجا به معنيپس عمل سوء در ا.  كنديم
 باشد، ي آنان و خوردن مالشان ميختن خون و آبرويو آن ستم كردن بر مردم در ر



٥٠٨ 

 يدا و بنـده صـورت مـ       ن خـ  ي است كه ب   ي ارتكاب گناهان  يشتن به معن  يو ستم بر خو   
  . رديگ

ست كه بـه هـر      ي ن يرا جان بنده ملك و    يده شده است ز   يشتن ستم نام  يو ستم بر خو   
د، بلكه جان انسان ملك خداست ، و خداوند آن را يصورت بخواهد در آن تصرف نما

 در دست بنده قرار داده، و به او دستور داده است كه آن را به حركت در راه                يامانت
د تالش كند يپس بنده با. دي آن ملزم نماي آن و عمل كردن به مقتضاراست و شناخت

 عمل كردن بـه     ياموزد، و برا  يشتن ب يتا آنچه را كه خداوند دستور داده است به خو         
شتن و دور   يـ انت به خو  ين راه ستم و خ    ير ا يپس تالش او در غ    . ديواجبات تالش نما  
  . استيكردن آن از دادگر

ن شامل همـه گناهـان    يو ا »  نَفْسِهِ علَى يكْسِبه فَإِنَّما إِثْما بيكْسِ ومن« :سپس فرمود 
 آن بـر    ي واخـرو  يويـ  دن ي بكند سزا  ي باشد، پس هركس كار بد     يكوچك و بزرگ م   

همـانطور كـه خداونـد      .  رسـد  يگر نم ي د ير از او به كس    ي آن غ  يخودش است و سزا   
لَا تَزِر وازِرةُ وِزر أُ    « : متعال فرموده است   گر را به   ي د يچ كس گناه كس   يو ه » يخرَو

  .ردي گيدوش نم
رنـد،  ي بد آشكارا انجام شوند، و مورد آشكار و  اعتـراض قـرار نگ              ي كارها ياما وقت 

ه يـ ن آيـ ن مطلب از مفهوم ايا.  شودير مي آن همه را فرا گرفته و گناه آن فراگ         يسزا
 يقـت كـار بـد   يدر حق  را انكار نكند     ي كه كار بد   يرا كس ي شود، ز  يفه استنباط م  يشر

چ كس را ي و حكمت او اشاره شده است ، كه او هينجا به عدل الهيو در ا. كرده است
 يش از گناهش سـزا نمـ      يچ كس را ب   ي كند، و ه   يگر مجازات نم  ي د يبه خاطر گناه كس   

لِيما اللّه وكَانَ« : ن فرمود يدهد، بنابرا  ع كِيميم اسـت، و دارا   يخداوند دانـا و حكـ     » ح 
  . حكمت كامل استعلم و

زه مرتكب آن آگـاه اسـت و        ين است كه او به گناه و انگ       ي ا ياز جمله علم و حكمت اله     
خداوند متعـال اگـر   .  دانديد، و حالت گناهكار را مي آي كه به دنبال آن گناه م    ييسزا

 نفـس امـاره     يزه هـا  يره شدن انگ  ي سر زند، چنانچه به خاطر غلبه و چ        يگناه از آدم  
 ين گناهان به سـو يشتر اي دهد و در بي دستور ميه انسان را به بد    باشد، كه هموار  

و اگر گنـاه بـه      .  دهد يق توبه م  ي آمرزد، و به او توف     يخدا باز گردد، خداوند  او را م       
 ي به مراقبت و عذاب الهـ      يي اعتنا ي و ب  يخاطر جرأات كردن او برشكستن محارم اله      
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 توبـه   يافتن بـرا  يـ ق  يـ دا و توف  ن فرد با مغفرت و آمرزش خـ       ي سر زده باشد ا    ياز و 
  . دارديادي زيكردن فاصله 
ا يـ » إِثْمـا  أَو«  انجام دهد،    يو هركس گناه بزرگ   » خَطِيئَةً يكْسِب ومن« :سپس فرمود 
 را كـه از آن      ي گنـاه  يسپس فرد بـ   » برِيئًا بِهِ يرْمِ ثُم«  مرتكب شود،    يگناه كوچكتر 

 احتَملَ فَقَدِ« گر گناهكار باشد ي ديكه از جهاتگناه پاك است به آن متهم كند، هرچند        
 ي گناه، گناه آشكار و روشني كه با تهمت زدن به فرد بيبه درست» مبِينًا وإِثْما بهتَانًا

ره و هالك يد كه تهمت زدن از گناهان كبي نماين داللت ميو ا. را بر دوش گرفته است
 شده است؛ ارتكاب خطـا و گنـاه، سـپس           ن فساد را مرتكب   يرا او چند  يز. كننده است   

 ي كه خود را بـ يسپس دروغ زشت  .  كه آن گناه را انجام نداده است       يمتهم كردن كس  
ن گناه ي كه بر ايوي دني دهد، سپس عقوبت و سزاهاي گناه را متهم جلوه ميگناه، و ب
 ي اقامه مـ   ي شوند، و بركس   ي كه مستوجب آن است دور م      ي شوند از كس   يمترتب م 
 ياز همه سخت تر سخن مردم است كه به دنبال آن م           . ستيكه مستحق سزا ن   گردند  

از خداونـد  .  كه به دنبال دارد  يگر مفاسد يو د . ندي گو يراه م ي گناه را بد و ب     يد و ب  يآ
  . نجات بدهديم كه ما را از هر بدي خواهيم

د  حفظ نمويان كرد كه او را از شرّ كسانيامبرش بيش را بر پيسپس خداوند منت خو
لَيـك  اللّـهِ  فَضْلُ ولَوالَ« : پس  فرمود  . ندي خواستند او را گمراه نما     يكه م  ع  تُـهمحرو 
ات بـود كـه     يـ ن آ يـ سـبب نـزول ا    : ن گفته انـد   يمفسر» يضِلُّوك أَن منْهم طĤَّئِفَةٌ لَهمت
د كـه در    ي آگـاه شـدند، ترسـ      ي و ي مردم از دزد   ي كرد، وقت  ينه دزد ي در مد  يشخص

 انداخت يده بود در خانه كسي را كه دزديزين جهت چيبه هم. ردم رسوا شودان ميم
) ص(امبر يـ ش پيدزد از قومش كمك گرفت كه پ  .  نكرده بود  ي گناه بود، و دزد    يكه ب 

او : آنها آمدنـد و گفتنـد     .  را در حضور مردم تبرئه كند      يند و از او بخواهند تا و      يايب
افت شده است، يمال مسروقه در خانه او  دزد است كه ي نكرده است ، بلكه كسيدزد

ه يـ ن آ يپس خداوند ا  . دي را تبرئه نما   يامبر خواست تا و   يپ. گناه است  يو دوستِ ما ب   
انت كـاران دفـاع     ينكه از خ  يها را نازل فرمود و آن واقعه را روشن كرد، و او را از ا              

را يـ ز.  اسـت    ي گمراهـ  ي كه بر باطل است نـوع      يرا دفاع از كس   يكند برحذر داشت، ز   
 در عمل و ي در علم، و آن ندانستن حق است، و گمراهيگمراه:  دو نوع استيگمراه

ن يـ امبرش را از ا   يـ پس خداونـد پ   . د انجام شود  ي است كه نبا   يزيآن عمل كردن به چ    
  . در اعمال محافظت كردي مصون داشت همانطور كه او را از گمراهينوع گمراه
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ان خودشان خواهد بود، همانطور كه      يبه ز سه و مكر آنها     يو خداوند خبر داد كه دس     
» أَنفُسهم إِالُّ يضِلُّونَ وما« :ن است، پس خداوند فرمود    ي چن يله گر يهر مكركننده و ح   

 مقصود آنان را يله گريرا مكر و حيز.  سازندي را گمراه نميشتن كسيو آنها جز خو
و . اوردنـد يسـت ن  ان به د  يت و گناه و ز    ي و محروم  ي جز ناكام  يزيحاصل نكرد، و چ   

 ياست، چرا كه نعمت انجام دادن  كار واجب را به و) ص(امبر ي بزرگ بر پين نعمتيا
  . مصون داشتي نمود و او را از ارتكاب هر عمل حراميارزان

ان داشت ي از علم و دانش است بيسپس خداوند نعمت خود را كه بهره مند ساختن و
لَيك اللّه وأَنزَلَ« :و فرمود  الْ عةَ كِتَابالْحِكْمم كـه در    ين قرآن بزرگ و ذكر حك     يو ا » و
ن در آن وجـود دارد بـر تـو نـازل     ين و آخريان شده است و علم اول ي ب يزيآن هر چ  

  .نموده است
:  از سلف گفته انـد     يكه برخ .  سنت است  ياول به معن  :  است ي دو معن  يو حكمت دارا  

ا بـه   يـ و  .  شود ي نازل م  يبر و  گردد سنت هم     يامبر نازل م  يهمانطور كه قرآن بر پ    
 مازاد بر شناخت احكام آن اسـت، و  يا به معن  يعت است و    ي شناخت اسرار شر   يمعن

گـاه  ي برحـسب جا   يزيـ ب دادن هرچ  يـ ش، و ترت  ي در جا  يزي قرار دادن هر چ    يبه معن 
  .ت آن استيموقع

 »كلَّمعا وم تَكُنْ لَم لَم يخته است در بر مـ ن، همه آنچه را كه خدا به او آمو   يو ا » تَع 
قبـل از نبـوت  علـم و         ) ص(امبر  يـ را همانطور كـه خداونـد فرمـوده اسـت پ          يرد، ز يگ

لَا إِال يما كُنت تَدرِ« :  نداشته استيشناخت و ا الكِتَبكتاب و ي دانستيتو نم» منُ ي م 
.  نمودتيافت پس تو را هدايو تو را گمراه  » يووجدك ضَالّاَ فَهد« . مان چه هستنديا

نكـه بـه   يد، تا اي فرستاد و به او آموخت و او را كامل گردان         يسپس خداوند بر او وح    
نـدگان ممكـن    ي گذشـتگان و آ    يدن بـه آن بـرا     يد كه رسـ   ي از علم و  دانش رس      يمقام

ش از همـه از  يق به طور مطلق دانـاتر بـود، و پـ        ياز همه خال  ) ص(امبر  يپس پ . ستين
لَيك اللّهِ فَضْلُ وكَانَ« :ن خداوند فرمود  يبنابرا. صفات كمال برخوردار بود    ا عظِيمع «

بزرگتـر از  ) ص(امبرش يپس فضل و رحمت خدا بر پ. و فضل خدا بر تو بزرگ است      
 كـه  يفضل و رحمت او بر همه مردم بـوده  اسـت، و شـمردن تمـام فـضل و رحمتـ                    

  . باشديده است ممكن نميخداوند به محمد بخش
  :114 يه يآ



٥١١ 

 النَّـاسِ  بـينَ  إِصـالَحٍ  أَو معـرُوفٍ  أَو بِصدقَةٍ أَمرَ منْ إِالَّ نَّجواهم من كَثِيرٍ فِي خَيرَ الَّ
 از  يبـسيار   ؛ در عظِيمـا  أَجـرًا  نُؤْتِيـهِ  فَـسوف  اللّهِ مرْضَاتِ ابتَغَاء ذَلِك يفْعلْ ومن

  ينيك يا  دادن ، صدقه  به  كه  آنان  سخن در مگر ،  نيست  يا  فايده  نجواهايشان
  يخـشنود    يبـرا   كـه  را  كـس   آن و  دهنـد   يم  فرمان  يجوي  يآشت يا و  كردن
  .داد  خواهيم  يبزرگ مزد كند  چنين  يخدا

ر و بركت   يست، و چون در آن خ     ي مردم خبر و بركت ن     ي ها يي از راز گو   ياريدر بس 
ا با سخن باطل يده كه مباح هستند، و     هوي ب ي ندارد مانند سخن ها    يده ا يا فا يست،  ين

  . محض است، مانند انواع سخن حرام
مگـر  » بِصدقَةٍ أَمرَ منْ إِالَّ« :  نمود و  فرمود    ي را از آن مستثن    يسپس خداوند موارد  

 كوتاه يعبارت ها. گر دستور دهدي ديده ايا فايا دانش ي كه به صدقه دادن مال يكس
) ص(امبر  يـ همانطور كـه پ   . در آن داخل است   » الحمدهللا« و  » سبحان اهللا « مانند گفتن   

لَـةٍ صـدقَةُ وأمـر      يرَةِ صـدقَه وكُـلَّ تَهل     يـ حةٍ صـدقَةُ وكُـلَّ تَكبِ     يإنَّ بِكُلَّ تَـسب   « : فرمود
همانا سبحان اهللا گفتن صدقه است و اهللا اكبر و ال اله اال اهللا گفتن               » بالمعرُوفِ صدقَةُ   
ك از شما با زنش صدقه      ي از منكر صدقه است ، و جماع هر          ي و نه  و امر به معروف   

  .است
 »رُوفٍ أَوععت و  ي اسـت كـه برحـسب شـر        يزيو آن احسان و طاعت و هر آن چ        » م

ان كرد يص داده شده باشد و چون امر به معروف را به طور مطلق بيك تشخيعقل، ن
 شده اسـت،  يه از آن نه  ك ييزهايرا ترك كردن چ   ي شود ز  يز م ي از منكر ن   يشامل نه 

 شـود مگـر بـا تـرك     يز كار خوب به طور كامل انجام نمـ ي است، و ن  يكيمعروف و ن  
گر يكـد ي از منكر همـراه بـا        ي كه امر به معروف و نه      يو اما در صورت   . كردن كار بد  

 است كه بدان دستور     ي انجام دادن كار   ين صورت معروف به معن    يان شوند، در ا   يب
  . باشدي شده است مي ترك كردن آنچه از آن نهيعنداده شده، و منكر به م

 »الَحٍ أَونَ إِصيگر يكدي كه با يان دو نفريرد مگر مي پذيو اصالح صورت نم» النَّاسِ ب
گر يكديدن با ي ورزي ،جدال و  دشمنيريو كشمكش و درگ. كشمكش و اختالف دارند

 يرع، مـسلمانان را بـرا    نجـا شـا   يپـس در ا   .  دارد ي را در پ   ي شمار ي، فتنه و تفرقه ب    
ق ي تشويني دي مردم و  اصالح و همبستگي خون و اموال و آبروياصالح در مساله 

همه » عاَ ولَا تَفَرَّقُوايواعتَصِموا بِجبلِ اللَّهِ جم« :همانطور كه فرموده است. نموده است
فَتَـانِ مِـنَ   وإِن طَائِ« :و فرمـوده اسـت  . ديد، و متفرق نـشو    ي چنگ بزن  يسمان اله يبه ر 
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لَ    ينَ اقتَتلُوا فَأصلِحوا ب   يالمومِن ها عئُهمغَت إِحدما فَإِن بـ   ي األُخرَ ينَه ـ ي فقَتِلُوا الَّتِ  ي تَبغِ
إِلَ ي تَفِ يحتَّ انـشان  يدنـد در م يگر جنگيكـد يو اگر دو گروه از مومنان با      »  أَمرِ اللَّهِ  ي ء

 كه تجاوز   يتجاوز كرد با گروه    يگري بر د  يكيپس اگر   . دي برقرار كن  ياصالح و آشت  
« : و خداوند متعال فرموده است. د تا به دستور و فرمان خدا باز گردد     ي كند بجنگ  يم

 دادن مردم تـالش     ي اصالح و آشت   ي كه برا  يوصلح بهتر است، و كس    » رُيوالصلح خَ 
و .  كه همواره به نماز و روزه و صدقه مشغول اسـت، بهتـر اسـت     يد از كس  ي نما يم

 دادن مردم است خداوند حتما تالش و كار او را به يه به دنبال اصالح و آشت كيكس
  . رسانديجه مينت

 يجه نم ي نت ي كند، خداوند كارش را ب     ي تالش م  يزي فساد انگ  ي كه برا  يهمانطور كس 
إِنَّ « : رساند، همانطور كه خداوند متعال فرمـوده اسـت         يگرداند و او را به هدفش نم      

 كننـدگان را درسـت      يزان و تباه  يخداوند كار فسادانگ  » نَيملَ المفسِد صلِح ع ياللَّه لَا   
 هستند، همانطور ير و خوبين كارها در هر كجا كه  انجام شوند ، خيپس ا. دي نماينم

  . دي نماين استثنا بر آن داللت ميكه ا
ن خداونـد   يبنـابرا .  باشـد  ين كارها م  يت، و اخالص در ا    ياما پاداش كامل بر حسب ن     

و » عظِيمـا  أَجـرًا  نُؤْتِيـهِ  فَـسوف  اللّهِ مرْضَاتِ ابتَغَاء ذَلِك يفْعلْ ومن« :ال فرمود متع
  . م دادي خدا انجام دهد به او پاداش بزرگ خواهي خشنودين كارها را برايهركس ا
 ي خدا باشد، و كار را در هـر وقـت و مكـان             يسته است كه بنده هدفش رضا     يپس شا 

اورد و بـه    يـ دا  انجام دهد، تا به سبب آن پاداش بزرگ بـه دسـت ب               خ يخالصانه برا 
اخالص عادت كند و از مخلصان باشد، و پاداش كامـل بـه  او برسـد، خـواه هـدفش                     

ت درست وجود داشته و بـه انـدازه    يرا ن يحاصل شده، و خواه حاصل نشده باشد، ز       
  .توانش كار كرده است

  :115- 116 يه يآ
لِّـهِ  الْمؤْمِنِينَ سبِيلِ غَيرَ ويتَّبِع الْهدى لَه تَبينَ ما بعدِ مِن لَالرَّسو يشَاقِقِ ومن ـا  نُوم 
لِهِ تَولَّى نُصو نَّمهج اءتسصِيرًا وبـا   هـدايت   راه  شـدن  آشـكار  از  پس  كه ؛ هر م 
  كه  يسو  بدان ، كند  يپيرو  مؤمنان  ن شيوه يا ، شيوه از و ورزد  مخالفت پيامبر
  .است  يبد  سرانجام  جهنم و ،  افكنيم  جهنمش   به و  بگردانيمش  اوست پسند

 فَقَـد  بِاللّـهِ  يـشْرِك  ومن يشَاء لِمن ذَلِك دونَ ما ويغْفِرُ بِهِ يشْرَك أَن يغْفِرُ الَ اللّه إِنَّ
 جـز  و آمـرزد   ينم دهد قرار  يشريك او  يبرا  كه را  يكس بعِيدا ؛ خدا   ضَالَالً ضَلَّ
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 خـدا   يبـرا   كـه   كـس  هـر  و  آمـرزد   يم ، خواهد  كه هر  يبرا  را  يگناه هر  آن
  .است  افتاده  يگمراه  به  سخت  دهد قرار  يشريك

 لَه تَبينَ ما بعدِ مِن« و با آنچه او  آورده است مخالفت ورزد، ) ص(امبر يهركس با پ  
 او روشن شده يت براي هدايوي دني و برهان هايل  قرآنيبا دالنكه يپس از ا» الْهدى
رد، و راه يـ ش بگي جـز راه مومنـان در پـ    يو راهـ  » الْمؤْمِنِينَ سبِيلِ غَيرَ  َيتَّبِع «است،  

لِّهِ« . د و اعمالشان است   يوه و راه آنها در عقا     يمومنان ش  ا نُولَّى ماو را با آنچـه     » تَو
م، و او را بر انجام ي گردانيم، و او را خوار مي كنيست رها مده اي خود برگزيكه برا
ده و آن را شناخته اما آن را ترك كـرده   يم چون او حق را د     ي ده يق نم ير توف يكار خ 
 اش  ين است كه او را در گمراهـ       ي دادگرانه و عادالنه از جانب خدا ا       يپس سزا . است

طور كه خداوند متعال فرموده     همان. ديافزاي اش ب  ي بگذارد و بر گمراه    يسرگردان باق 
لَما زاغُوا أَزاغَ اللَّـه قُلُـوبِهِم      « :است شان را يـ و چـون منحـرف شـدند خداونـد دلها      » فَ

 .منحرف و كج نمود

لِّب أَفئِدتَهم وأَبصرَهم كَما لَم « :و خداوند متعال فرموده است » ومُِنوا بِهِ أَولَ مرَّةٍيونُقَ
ن ياورند، همانطور كـه در اولـ      يمان ن يم تا ا  ي كن ي را واژگون م   و دل ها و چشمانشان    

  .اوردنديمان نيبار به آن ا
 يرويامبر مخالفت نكند، و از راه مومنان پيد كه هركس با پ    ي نما يه داللت م  يمفهوم آ 

 با جماعـت  يامبر و همراهي از پيروي خدا و پين صورت كه هدفش رضا    يد، به ا  ينما
 سـر   ي از و  يز گناهـان  يـ  و غلبه غرا   ي نفس بشر  ي اقتضا ن باشد، سپس بنا به    يمسلم
 كند، بلكه لطف يطان واگذار نميا اراده گناه بكند، خداوند او را به خودش و شيبزند، 

.  داردي  مـصون مـ  ي گرداند، و بر او منت نهـاده، و از بـد           يخود را شامل حال او م     
كَـذَلِك  « :اسـت ه الـسالم فرمـوده      يـ وسـف عل  يهمانطور كه خداوند متعـال در مـورد         

ّه مِن عِبادِنَا المخلِصِ         ي و زشـت ين تا بد  ين چن يا» نَيلَنَصرِف عنه السوء والفَحشَاء إِنَ
 به سبب اخالصش، گناه     يعني. م، همانا او از بندگان مخلص ما است       يرا از او دور كن    

د كـه   يـ  نما يت سـبب داللـت مـ      يهمچنان كه عموم و كلّ    . مي را از او دور كرد     يو زشت 
  .دي نماي دور مي را از هر انسان مخلصيخداوند بد

لِهِ«  نُصو نَّمهت عذاب م» جم، ي دهياو را در جهنم به شد »اءتسصِيرًا وو جهنم »  م
امبر و  يـ د كه به دنبال مخالفـت بـا پ        ين وع يو ا .  است يگاه و سرانجام  ي او بد جا   يبرا

 اسـت كـه     ي مراتـب و مراحلـ     يدارا گنـاه    ي و بزرگ  يد، برحسب كوچك  ي آ يمومنان م 
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شه در يـ  همين مخالفت هـا انـسان را بـرا   ي از ايبعض.  داندي جز خدا آن را نم    يكس
 ي از مخالفت ها سزايو بعض.  گردانديل ميجهنم ماندگار ساخته، و او را خوار و ذل

ه است كه به طور     ين آ يح ا يح و تشر  يه دوم به منزله توض    يد آ يپس شا .  دارند يكمتر
  .مده استمطلق آ

ن بـه پروردگـار     يدن به خدا توه   ي بخشد چون شرك ورز    ي شرك را نم   يخداوند تعال 
و شـرك برابـر دانـستن  مخلـوقِ فاقـدِ      .  پروردگار است  يگانگين به   يان و توه  يجهان

 يچ نعمتـ  ي كه هـ   ييخدا.  است كه تنها او مالك نفع و ضرر است         يان با ذات  يسود و ز  
او . ديـ  نما ي و رنـج را دور مـ       يفقـط او نـاراحت    نك از جانب او است، و       يست مگر ا  ين

  .از استي ني كمال مطلق است، و از هر نظر بيدارا
 كـه   ي ذات ي آن است كه انسان عبادت را برا       ين گمراه ين ستم و بزرگتر   يپس بزرگتر 

 ي از عبادت را براي است خالصانه انجام ندهد، و بخشين عظمت و شكوهي چنيدارا
 ندارد، و همواره محتاج است، يچ بهره ا ي كمال ه  ي ها مخلوق انجام دهد كه از صفت     

ست، و وجود نداشته و كمال ندارد و از هر نظر محتاج       ي ن يزي كه جز عدم چ    يمخلوق
  .است

 دارد، و اگر خداوند ين تر از شرك به خواست و اراده خداوند بستگييو اما گناهان پا
واهـد بنـده را بـر آن         آمـرزد، و اگـر بخ      يش آن را م   يبخواهد با رحمت و حكمت خو     

 ي را به سبب آن گناهان مجازات مي دهد و براساس  عدل و حكمت خود ويعذاب م
مه استدالل شده است كه اجماع امت حجت، و  امت از اشتباه             يه كر ين آ يو به ا  . دينما

  .معصوم است
 را كه بـا راه و روش مومنـان مخالفـت ورزد بـه               ين است كه خداوند كس    يل آن ا  يدل

مفرد و مضاف است، و » الْمؤْمِنِينَ سبِيلِ« د كرده است، و ي آتش جهنم تهد وييرسوا
ا بر مستحب ي اتفاق نمودند ، يزي را كه مومنان بر واجب بودن چيد و اعماليهمه عقا

ن راه آنها است، و   ي اتفاق نمودند، پس ا    يزيز بودن چ  يا جا يا مكروه   يا حرام بودن،    ي
ر از ي غيقت راهياجماع كرده اند مخالفت كند، در حق كه آنان بر آن يزي در چيهركس

 يد كه م  ي نما ين مطلب داللت م   ي بر ا  يو فرموده اله  . ش گرفته است  يراه آنان را در پ    
شـما  » رَ أُمةٍ أُخرِجت لِلَّناسِ تَأمرُونَ بِالمعرُوفِ وتَنهونَ عنِ المنُكَرِ       يكُنُتم خَ « :ديفرما
د و  ي كن يد؛ امر به معروف م    يده شده ا  ي انسان ها آفر   د كه به سود   ي هست ين امت يبهتر
  .ديي نماي از منكر مينه
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ر داده كـه مومنـان جـز بـه كـار خـوب              يـ ن گونه است كه خداوند خ     يوجه داللت آن ا   
ن از  يـ  اتفاق نمودند، ا   يزيا مستحق بودن چ   ي دهند، پس هرگاه بر واجب       يدستور نم 
ح مـشخص و    يپس بـا عبـارت صـر      . د است كه آنها به آن فرمان داده ان        يجمله امور 

 اسـت و بعـد از   يكـ ي دهنـد معـروف ون  ي گردد كه آنچه آنها بدان دستور م  يمقرر م 
 يزي كردن از چين هرگاه بر نه   يو همچن .  وجود ندارد  ي جز منكر و زشت    يزي چ يكين

 كرده اند و آن جز ي است كه آنان از آن نهيز از جمله امورياتفاق نمودند، پس آن چ
  . تواند باشدي نميزيم نكر چ

ّتَكُونُوا « :دي فرماي است كه مين فرموده الهين مانند ايو ا وكَذِلِك جعلنَكُم أُمةَ وسطَاَ لِ
لَ  ع اءدديم تا بر مردم گواه باش     يانه قرار داد  ي م ين شما را امت   يو همچن »  النَّاسِ يشُه .

ده قرار داده اسـت،  ي برگزانه و معتدل وين امت را ميپس خداوند متعال خبر داد كه ا    
ن حكم ي دادند كه خداوند به ا  يپس هرگاه گواه  .  بر مردم گواه باشند    يزيتا در هر چ   

 آنـان معـصوم    يز قرار داده است، گواهيا آن را جا  ي كرده   يا از آن نه   يدستور داده   
 دارنـد و در شـهادت خـود عـادل و            ي دهند آگاه  ي م ياست، چون آنها به آنچه گواه     

 شـوند، و    ين نباشد آنها در شهادتشان عادل شـمرده نمـ         يپس اگر چن  . ددادگر هستن 
ـ « :دي فرماينه مين زميخداوند متعال در ا   .  ندارند ينسبت به آن آگاه     يفَإِن تَنَزَعتُم فِ

د آن را بـه خـدا و   يـ  اخـتالف كرد يزيپس اگر در چ   »  اللَّهِ والرَّسولِ  يءِ فَرُدوه إِلَ  يشَ
  .ديامبر باز گردانيپ

 شود كه آنچه آنها در آن اختالف نكرده و بر آن اتفـاق دارنـد                يده م يه فهم ين آ يااز  
را با كتاب و سنت موافق اسـت و  يستند آن را به كتاب و سنت برگردانند، ز    يموظف ن 

  .ستيعمل آنها با كتاب و سنت مخالف ن
 ي شـمرده مـ    يل قـاطع  يـ ن است، چرا كه اجمـاع دل      يقيد  يل و امثال آن مف    ين دال يپس ا 

  :ان داشت و فرمودين را بي مشركي گمراهين خداوند زشتيبنابرا. ودش
  :117- 121 يه يآ

  اهللا  يسـوا  خواننـد   يمرِيدا؛ نم  شَيطَانًا إِالَّ يدعونَ وإِن إِنَاثًا إِالَّ دونِهِ مِن يدعونَ إِن
  .را  سركش يشيطان  مگر  اهللا  يسوا خوانند  ينم و را  يجمادات مگر
لَّعنَه قَالَ اللّهمِنْ لَأَتَّخِذَنَّ و ادِكا عِبفْرُوضًا ؛ خدايش   نَصِيبشـيطان  و  كـرد   لعنت  م  

  .گيرم  يم  خويش فرمان   به را  بندگانت از  معين  يگروه  : گفت
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ملَّنَّه لَيبتِّكُنَّ وآلمرَنَّهم وألُمنِّينَّهم وألُضِ لَيغَيـرُنَّ  مرَنَّهموآل األَنْعامِ آذَانَ فَ  اللّـهِ  خَلْـقَ  فَ
لِيا الشَّيطَانَ يتَّخِذِ ومن ن وونِ ماللّهِ د رَانًا خَسِرَ فَقَدبِينًا خُسگمراهـشان   البته ؛ و م  

 تا  دهم  يم  فرمان ، آنان  به و  افكنم  يم  دلشان در  باطل  يآرزوها و  كنم  يم
 را خـدا   خلقـت  تـا    دهـم   يمـ   فرمـان   آنان  به و  شكافندب را  چارپايان  يگوشها

 برگزينـد   يدوسـت    بـه  را  شـيطان  خـدا   يجا  به  كه  كس هر و  سازند  دگرگون
 .است  كرده آشكار  يزيان

مهعِدي نِّيهِمميا ومو مهعِدطَانُ يا ؛ بـه     إِالَّ الشَّيبـه  و دهـد   يمـ   وعـده  آنهـا   غُـرُور  
  .ندهد  وعده فريب   به جز را  آنان  شيطان و افكند  يم  انآرزوش
لَـئِك أُو ماهأْوم نَّمهالَ جونَ وجِدا ينْها ؛ مكانشان عحِيصآنجا در و  است  جهنم در  م 

  .يافت نخواهند  يگريز  راه
 يست كه نـام هـا     ي ن يي طلبند، جز بت ها    ياد م ي خدا به فر   يآنچه كه مشركا ن به جا     

و امثال آن، و معلوم است كه اسم بر         » منَاة« و  » يعزَّ«ماده بر آنها نهاده اند، مانند       
انگر آن ي زنانه و ناقص است، بيشان نام هاي نام هايد، پس وقتي نماي داللت ميمسم

 كمبودنـد، و    يز ناقص و دارا   ي شده اند ن   ين اسم ها نام گذار    ي به ا  ييزهاياست كه چ  
ن جا در كتابش    يهمانطور كه خداوند متعال در چند     .  باشند ي م  كمال يفاقد صفت ها  

 ي نمـ يننـد، و روز ي آفري را نمـ يزين بت ها و معبودان باطل چ    يخبر داده است كه ا    
 تواننـد   ي كننـد، بلكـه نمـ      ي پرستند دور نم   ي كه آنها را م    ي را از كسان   يانيدهند، و ز  

 به آنها سوء يو اگر كس. د برسانني به كسي را از خودشان دور كنند ، و سوديانيز
 و دهـان    ييناي و ب  يي كنند، و شنوا   ياري توانند خودشان را     ي داشته باشد، نم   يقصد

و چگونه عبادت خالصانه !  شود؟ين است چگونه پرستش مي كه چنيپس كس. ندارند
ش، و كمال و   ي و ستا  يكو، و صفات عال   ي ن ي نام ها  ي شود كه دارا   ي ترك م  يخداوند
دن و يـ  و احسان اسـت، و در آفر      يكي و رحمت و ن    ييبايقدرت و ز   و شكوه و     يبزرگ
 است كه بر ين زشتين جزو زشت تريو ا! گانه است؟ير ير و حكمت در امر و تقديتدب

  . دي نماي و حقارت داللت مينقص و كمبود صاحبش و سقوط او به اوج پست
قت آنهـا   ير حق  پرستند، و د   ي ناقص را م   ين بت ها  ين آنها فقط در ظاهر ا     يبا وجود ا  

 هالك كـردن    ي خواهد آنها را هالك كند، و برا       يطان كه  دشمنشان است و م      يجز ش 
 يطاني پرستند، شـ يگر را نمي ديزي برد چيآنها از هر آنچه كه در توان دارد بهره م       

ش دور  ين نمـوده ، و او را از رحمـت خـو           يار گمراه است و خداوند او را نفر       يكه بس 
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ز يـ  خداوند او را از رحمـت خـود دور نمـوده اسـت او ن    پس همانطور كه . كرده است 
كُونُوا مِـن  يدعوا حِزبه لِيإِنَّما « .  كند ي دور كردن بندگان از رحمت خدا تالش م        يبرا

  . خواند تا از اهل جهنم باشنديطان گروه خود را فرا ميهمانا ش» ريأَصحبِ السعِ
با جلوه دادن ي بندگن و آراستن و زب دادني فريطان براين خداوند از تالش شيبنابرا

نكـه بـه پروردگـارش سـوگند خـورده و گفتـه           ي آنها خبر داده، و ا     ي و فساد برا   يبد
 ي مشخص بـر مـ     ياز بندگانست بهره ا   » مفْرُوضًا نَصِيبا عِبادِك مِنْ لَأَتَّخِذَنَّ« :است

 داند  يهد، و م  ب د ي تواند همه بندگان خدا را فر      ي داند كه نم   يطان ملعون م  يرم، ش يگ
 و قـدرت او بـر   يي نـدارد، بلكـه فرمـانروا   ي و قدرتييكه بر بندگان مخلص خدا توانا    

ده و اطاعـت از او را بـر اطاعـت از مـوال و               يـ  برگز ي است كـه او را بـه دوسـت         يكس
« :طان قسم خورده و گفته است     يگر ش ي د ييو در جا  . ح داده است    يپروردگارش ترج 

لَأُغوِ ع يوم أَجمخلَصِ   نَ  ينَّهالم ممِنه كادلَّا عِب ب خواهم داد جـز  يحتما همه را فر» نَي، إِ
 آن است خداوند از     يد به طور قطع در پ     يطان پل ي كه ش  يزيپس چ . بندگان مخلص تو  
لَ  « :دي فرما يآن خبر داده و م     قَ عدلَقَد ص لَّـا فَرِ       يهِم إِبلـ  يو ّـنَ    يسِ ظَنَّـه فَـاتَّبعوه إِ قَـاَ مِ

ن از او يافت، بنابرايطان گمان خود را بر آنها درست و راست يو قطعا ش» نَ يالمومِن
  . از مومناني كردند جز گروهيرويپ

رد و يـ  را برگيه مقـرر و مشخـص  يان بنـدگان سـهم   يـ طان قسم خورده است از م     يش
آنها را از راه » ألُضِلَّنَّهم« : ان كرده و به صراحت گفته استيهدفش را در مورد آنها ب

  . كه آن را نشناسند و به آن عمل نكنندي كنم، به طورياست گمراه مر
 »منَّهنِّيألُمدهم، به ياالت قرار ميو همراه با گمراه كردن ، آنها را در آرزوها و خ  » و 

 آورند آنها هم    يافته به دست م   يت  يال كنند آنچه مومنانِ هدا    ي كه آرزو و خ    يگونه ا 
پس فقط به گمـراه كـردن آنهـا اكتفـا     . ب استين فريعن   يبه دست خواهند آورد، و ا     

 آنهـا   يدِ بر شر و بد    ين مز يو ا . با جلوه داد  ي آنان ز  ي شان را برا   ينكرد، بلكه گمراه  
 دهند كه موجب عقوبت و سزا است، و ي اهل جهنم را انجام ميرا آنها كارهاياست، ز
هود و نصارا   يو از   .  شود ين كارها باعث وارد شدن به بهشت م       ي برند كه ا   يگمان م 

وقَـالُوا لَـن    « :ت كـرده اسـت    ير آن گونه كه خداوند از آنها حكا       يو امثالشان عبرت بگ   
لَّا من كَانَ هوداً أَو نَصرَ ي هرگـز وارد بهـشت   « : و گفتند» همي تِلك أَماَنِيدخُلَ الجنَّةِ إِ

  .»استاالتشان ين آرزو خي باشد، ايا نصراني يهودي كه ينخواهد شد مگر كس
 »ز كَذَلِكميولَهمةٍ عأُم ّ   . مي كارشان را آراسته نمودي هر امتين براين چنيو ا» نَّا لِكُلِ
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ّئُكُم بِاألَخسرِ«  حسبونَ يا وهم يوِةِ الدني الحيهم فِينَ ضَلَّ سعينَ أَعمالً ، الَّذيقُل هل نُنَبِ
َنَّهم   م؟ آنـان   ين مـردم آگـاه سـاز      يان كارتر ي را به ز   ا شما يآ« :بگو» حسِنُونَ صنُعاً يأَ
 برند يا به هدر رفته و آنها گمان مي دني هستند كه تالش و كوششان در زندگيكسان

  ». كنندي ميكه كار خوب
« :ندي گو يامت به مومنان م   يخداوند متعال در مورد منافقان فرموده است آنها روز ق         

لَ     كُم قَالُوا بعلَكِ يأَلَم نَكُن م ـانِ         وغَـرَّتَّكُم الَأَمارتَبتُم وّصتُم وتَربكُم وينَّكُنم فَتَنتُم أَنفُس 
ّ امـا شـما   ! يآر«:نـد يم؟ گويا ما با شما نبوديآ»  جاء أَمرُاهللاّ ِ وغَرَّكُم بِاهللاِ الغَرُور      يحتَ

تـان شـما را   يد و آرزوها يد و شك كرد   يد و منتظر ماند   يخودتان را به فتنه مبتال كرد     
ب  يـ طانِ مغرور كننـده، شـما را دربـاره خـدا فر           ينكه امر خدا آمد و ش     ي داد تا ا   بيفر
  ».داد
 »مرَنَّهآلمتِّكُنَّ وبلَي ان يو آنها را به شكافتن و قطع كردن گوش چهارپا» األَنْعامِ آذَانَ فَ

ن يـ  از ايپس بـا ذكـر برخـ   .  دهميله و حام دستور ميره و سائبه و وصيل بحياز قب 
  . ها اشاره كردي گمراهي ها به همه يگمراه

ا يـ  گمراه كردن است كه در قالب حرام نمودن آنچـه خـدا حـالل كـرده ،     ين نوعيو ا 
و اعتقـادات فاسـد و احكـام        . ابـد ي ي م يحالل كردن آنچه خدا حرام نموده است تجل       

  . شودي محسوب مين گمراهيز جزو بزرگتريستمگرانه ن
 »مرَنَّهآلمرُ وغَيلَي رد و يـ  گ ي را در بـر مـ      ينش ظـاهر  ير آفر يين، تغ يو ا » اللّهِ خَلْقَ نَّفَ

 و  ييبـا ي صورت زن و شكافتن دندانها بـه قـصد ز          ي و برداشت مو   يشامل خال كوب  
نش خـدا را  يب داد، و آنها آفـر يطان آنها را به انجام آن فر    ي شود، كه ش   يامثال آن م  

  .ر دادندييتغ
 و اعتـراض بـه حكمـت    ينش الهـ ي از آفـر تي عـدم رضـا    ينش خدا به معنـ    ير آفر ييتغ

نش خـدا   ي سـازند از آفـر     يانگر آن است كه آنچه آنها با دستان خود م         يخداست، و ب  
 يهمچنانكه به معن.  استير الهير و تدبي نبودن به تقد ي راض يز به معن  ين. بهتر است 

 كتاپرسـت ، و بـر     يرا خداونـد بنـدگان را       ي باشد، ز  يز م ي ن ينش باطن ير دادن آفر  ييتغ
  .ح دادن آن سرشته استيرفتن حق و ترجيپذ

ن يبـا بـدب  ينش زين آفـر يـ ن، انسانها را وسوسه كرده و آنها را نسبت بـه ا        ياطياما ش 
چون هر .  دهديبا جلوه مي آنها زينموده، و شر و شرك و كفر و فساد و گناه را برا
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 او را امـا پـدر و مـادرش   . د يـ  آيا مـ  يد بر فطرت پـاك بـدن      ي آ يا م ي كه به دن   ينوزاد
  . كننديا آتش پرست مي يا نصراني يهودي
ز كه خدا بندگانش را بـر       ي ن يگري د يد تا انسان موارد   ي آ يطان در صدد بر م    يز ش ين

طان يپـس شـ   . ر دهند ييد و محبت و شناخت خدا را تغ       يل توح يآن سرشته است از قب    
وسفندِ جـدا   كه گ  يد آنها را مانند درندگان پاره پاره نموده و بسان گرگ          يافكار و عقا  

  .ده استي درد، آنها را دريشده از گلّه را م
گران يز به آنچه دي گرفت، آنان نيو اگر لطف و كرم خدا بندگان مخلصش را در بر نم

ان شـده و ناكـام و      يـ ا و آخـرت دچـار ز      يـ بدان گرفتار شده اند مبتال گشته، و در دن        
ننده يا از پروردگار و آفر بدان سبب است كه آنه   ين ناكام يو ا .  گشتند يانكار بر م  يز

.  گرفتـه انـد  ي خواهـد بـه دوسـت      ي آنان را مـ    ي را كه بد   ي برتافته و دشمن   يخود رو 
لِيا الشَّيطَانَ يتَّخِذِ ومن« :ن فرموديبنابرا ن وونِ ماللّهِ د رَانًا خَسِرَ فَقَدبِينًا خُسو »  م

 يان آشكاري كه دچار زياستند، به ري برگزيطان را به دوستي خدا، شيهركس به جا
ش ياين و دني است كه در ديان كسي روشن تر و بزرگتر از زيانيو چه ز. شده است

جـه گرفتـار    يدر نت ! ش او را هالك كرده اسـت؟      يان شده و گناهان و لغزشها     يدچار ز 
 كـه بـا     ياما كس !  را از دست داده است؟     يده و نعمت جاودانگ   ي گرد يشگي هم يبدبخت

 كامل يند به رستگاري او را برگزيت و خشنوديد و رضاي نمايستپروردگار خود دو
 يا و آخرت را به دسـت آورده و چـشم و دلـش روشـن مـ                 ي دن يده و خوشبخت  يرس

 تواند مانع آن بشود، و آنچه       يچ كس نم  ي ه يآنچه را كه تو داده ا     ! پروردگارا. گردد
 ي ما را از زمره كسان!پروردگارا.  تواند آن را بدهدي نمي كسيرا كه تو منع نموده ا
ت فرمـوده  يـ ت عناي تو برخوردارند، و به آنها عاف      يت و سرپرست  يقرار بده كه از عنا    

  .يا
 ي گمراه كردنشان تالش مي را كه برايطان كسانيش» ويمنِّيهِم يعِدهم« :سپس فرمود
 يم شود، همانطور كه خداوند متعال يز شامل ميد را نيوعده، وع.  دهديكند وعده م

طان به آنها يپس ش.  دهديطان به شما وعده فقر ميش» عِدكُم الفَقرَيطَنُ يالشَّ« : ديفرما
 يو آنها را م. » د شدير خواهيد ، فقيتان را در راه خدا انفاق كنياگر مالها« : دي گويم

 شـوند، همـانطور كـه خداونـد متعـال           ي مـ  يا زخم يترساند كه اگر جهاد كنند كشته       
طان اسـت كـه   ين شـ يـ در واقـع ا » اءهيـ خَـوف أَولِ يطَنُ ينَّما ذَلِكُم الشَّ  إِ« :فرموده است 

ل ي خدا آنها را با تمام وسـا       يدن خشنود يو به هنگام برگز   .  ترساند يدوستانش را م  
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 آنـان  يشه يـ ن ترس و وحشت را به مغـز و اند ي كند و ا   يد م يرممكن تهد يممكن و غ  
 يبورزند، و آنها را از انجام دادنِ آن م    يك سست ي گرداند تا در انجام كار ن      يوارد م 

ستند، يــش ني بــي كــه سـراب ياالت بـاطل يــن آنهـا را در آرزوهــا و خ يهمچنــ. ترسـاند 
لَـئِكأُ غُرُورا إِالَّ الشَّيطَانُ يعِدهم وما« :ن فرموديبنابرا.  كنديسرگردان م و  ماهـأْوم 

نَّمهگاهشان جهنم يشان جاي دهد، ايآنها نمبكارانه به ي فريطان جز وعده هايو ش» ج
 بگردانـد، و بـه     يطان فرمان بـرد و از پروردگـارش رو        ين هركس از ش   يبنابرا. است

و » محِيصا عنْها يجِدونَ والَ« . گاهش جهنم استيوندد، جايطان بپيروان و گروه شيپ
  .مانند يشه در آن مي هميابند، بلكه براي ي از جهنم نميچ راه فرار و نجاتيه
  :122 يه يآ

لُهم الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ والَّذِينَ  خَالِـدِينَ  األَنْهـار  تَحتِهـا  مِن تَجرِي جنَّاتٍ سنُدخِ
 اند  آورده  ايمان  كه را  يكسان ؛ و قِيالً اللّهِ مِنَ أَصدقُ ومنْ حقا اللّهِ وعد أَبدا فِيها

  روان نهرهـا   آن در  كـه   آوريـم   يمـ  در،  يبهشتهاي  به اند  كرده نيكو  يكارها و
 او از  يكـس   چـه  و ،  اسـت  خداونـد    حـق  بـر   وعـده   جاويداننـد  آنجا در و  است

 ?  است تر  يراستگو

ان كـرد، سـرانجام سـعادتمندان و        يـ طان را ب  ياران ش ي كه سرانجام بدبختان و      يوقت
 كـه بـه خـدا و      يو كـسان  » آمنُـواْ  والَّـذِينَ « :رمـود ان نمود، و ف   يز ب يدوستان خدا را ن   

ر و شر او، ان چنانكـه بـه         يرات خ يامت و تقد  يامبران و روز ق   يفرشتگان و كتابها و پ    
ق يمان آوردنـد، و آن را تـصد  ي علم و شناخت  ايآنان دستور داده شده است از رو   

مان يسته را كه از ا    ي شا يارهاو ك » الصالِحاتِ وعمِلُواْ« كرده و به آن اقرار نمودند،       
 اسـت كـه بـه آن        يزيـ سته شـامل هرچ   يـ اعمـال شا  . رد انجام دادند  ي گ يسرچشمه م 

گـر اعـضا    ي كه با قلب و زبان و د       يل واجب و مستحبات   يدستور داده شده است از قب     
مان و عمل ي كه ايگاهش، و به اندازه اي برحسب حالت و جايهركار. د انجام شونديبا

مان و عمل صالح ي كه به اي به اندازه ايو هركار. گرداند پاداش داردصاحل را كامل 
  .فر و عقاب دارديخلل وارد كند ك

 كتـاب   ين او در البـال    ي، و وعـده راسـت     ي است كه از حكمت و رحمـت الهـ         يزين چ يا
« :ان نمـود و  فرمـود      يـ ن پـاداش عمـل صـالح را ب        ي شـود، بنـابرا    يوسنت دانسته مـ   

ملُه م كه رودها ي كني وارد مييآنها را به باغها» األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ سنُدخِ
ذ، منظره ها   ي لذ ي ها يدني ها و نوش   ير درختان آن روان است، و در آن خوردن        ياز ز 
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شان سهل المنال يوه هاي كه مي آراسته و درختانيبا، قصرها و خانه هايو همسران ز
مومنان .  فراوان وجود دارديوه هايز و ميل انگ د ياست، و در آن صداها و نغمه ها       

 شـوند   ي برخوردار م  يي روند و از نعمت ها     يگر م يكديدار  يدر بهشت به مالقات و د     
 خطـور   يچ انسان يده و به دل ه    ي آن را نشن   يچ گوش يده و ه  ي آن را ند   يچ چشم يكه ه 

  . نكرده است
 شود، يب آنان مينصت خداوند است كه ي و رضاين، خشنوديو باالتر و بزرگتر از ا

دن سـخن   يدن او و گوشـها بـه شـن        يـ ك شدن به خدا، و چشمها بـا د        يو ارواح با نزد   
و .  رسندي برتر است، به اوج لذّت و سرور مي كه از هر نعمت و بركتيروحبخش و

 و ي آمدند و از شـاد   ي كرد،  به پرواز در م      ياگر خداوند آنها را استوار و پابرجا نم       
  . مردندي ميخوشحال

و آنچه خداوند بزرگـوار بـه       ! ذ هستند ين و لذ  يرين نعمت ها چقدر ش    ي كه ا  يه راست ب
 كه آنها به دسـت آورده  ي و شادابيكين!  است يده است چقدر بلند و  عال يآنها بخش 

 در قالب جاودانـه  ي و شادابيكين نيو كمال و عدم نقصان ا . ستيف ن ياند قابل توص  
 خَالِـدِينَ « :ن خداوند فرمـود   يبنابرا.  كند ي م يلع تج ين منازل و مراتب رف    يماندن در ا  

 كه يپس راست گفته است خداوند»  قِيالً اللّهِ مِنَ أَصدقُ ومنْ حقا اللّهِ وعد أَبدا فِيها
پس چون سخن و خبر .  قرار داردين حدِ صداقت و راستيسخن و گفتار او در باالتر

، و ياز سخن و» التزام«ا ي» تضّمن«ا ي» بقتمطا« او راست است، هر آنچه كه به طور 
امبر جز به دستور خـدا      يرا پ يز راست است، ز   يد ن يبرآ) ص(امبر  ين از سخن پ   يهمچن

  .دي گوي او سخن نمي دهد، و جز از وحيخبر نم
  :124- 123 يه يآ

سلَّي كُمانِيال بِأَمو انِيلِ أَمن الْكِتَابِ أَهلْ ممعا يوءزَ سجالَ بِهِ يو جِدي ونِ مِن لَهاللّهِ د 
لِيا الَ وهر  كه ،  كتاب  اهل مراد  وفق بر  نه و  شماست مراد  وفق بر  نَصِيرًا ؛ نه و 
  دوست  خويش  يبرا خدا جز و ، ببيند را  جزايش شود  يبد كار  مرتكب   كه  كس

  .نيابد  يياور  و
لَـئِك مؤْمِنٌ وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ نمِ الصالِحات مِنَ يعملْ ومن خُلُونَ  فَأُوـدنَّـةَ  يالَ الْجو 

  مـؤمن  اگـر  مـرد   چه و  زن  چه كند  شايسته  يكار  كه  كس هر نَقِيرًا ؛ و   يظْلَمونَ
  بـه   خرماسـت   هسته  پشت بر  كه  يگود  آن قدر  به و رود يم ، بهشت  به باشد
 .شود  ينم  ستم  كس
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» سلَّي  كُمانِيال بِأَمو انِيلِ أَمشـما و    يحكـم و نجـات و صـالح بـه آرزو          » الْكِتَابِ أَه 
 از عمـل و     يعبارت اسـت از سـخن نفـس كـه خـال           » يامان«. ستي اهل كتاب ن   يآرزو

چ ي، هـ  يچنانچه آن را با مشابه خودش  انكـار كنـ          .  صرف باشد  يسرشار از ادعاها  
 باشند و هر دو پـوچ       يك جنس م  يارد، چراكه هر دو از      ان آن دو وجود ند    ي م يتفاوت

 يو باطل م  . است» يامان« كند   ي نم ي فرق يدر هر امر كوچك و بزرگ     » يامان«. هستند
  .دا كندي ارتباط پيشگيمان و سعادت همي باشد كه به ايژه اگر در امريبه و. باشد

دخُلَ يـ لَـن   « :تنـد  گف ي اهل كتاب خبر داد كه آنهـا مـ         يارزوها» يامان«پس خداوند از    
لَّا من كَانَ هودا أَو نَصرَ        ي شوند مگر كـسان    يوارد بهشت نم  » همي تِلك أَمانِ  يالجنَّةَ إِ

چ  ي كه به هيگريو كسان د.  بزرگ آنان استين آرزويا.  باشنديا نصراني يهوديكه 
 به  و خداوند . شان باطل است  ي آرزوها يق اول يستند به طر  ي منتسب ن  يامبريكتاب و پ  

ن يـ  را كه به اسالم منتـسب هـستند، در ا          ي كه دارد كسان   يخاطر كمال عدل و انصاف    
ست، بلكـه انـسان     ي ن ين كاف يك د يرا فقط منتسب بودن به      يره داخل كرده است، ز    يدا
ب يا تكذيق يپس اعمال، ادعا را تصد. اوردي خود بيح بودن ادعاهاي بر صحيليد دليبا
 يهركس كـار بـد    » بِهِ يجزَ سوءا يعملْ من« : فرمود ن خداوند متعال  يبنابرا.   كند  يم

 ين همه انجام دهندگان افعال بد را شامل مي شود، و ايبكند در برابر آن سزا داده م
ا ي يويز هرگونه كفر دنيرد، و ني گيره را در بر ميره و صغي، گناه كبيرا بديشود، ز

 ي رتبـه هـا    ين مـورد دارا   يـ و مـردم در ا    .  شـود  ياد را شـامل مـ     يـ ا ز ي، كم   ياخرو
 ي دهند و بعضياد گناه انجام مي زيبعض.  داندي آن را نميمتفاوتند، كه جز خدا كس

ست، و بـدون توبـه   يـ  نيكم، پس هركس كه تمام اعمالش بد باشد، و او جز كافر كس     
  . مانديشه در عذاب دردناك مي هميرد، برايبم

 بر راه راست باشد هرچند گاه شتر حاالتشيسته انجام دهد و در بيوهركس عمل شا
 كـه   ي و روانـ   ي جـسم  ي هم از او سر زند غم و اندوه و دردها          ي گناهان كوچك  يگاه
 شـود  ي كـه بـدان گرفتـار مـ    ي و جـان ي مـال يبت هـا يا مـص يد، و ي آ يش م يش پ يبرا

 از لطـف  ين ناشـ يو ا.  شودي مي پوشاند و باعث مغفرت گناهان و يش را م  يخطاها
و سزا و .  وجود دارديادين دو حالت مراتب زيان ايو م. ستخدا نسبت به بندگانش ا

را يز.  كنند ي است كه توبه نم    يژه كسان يان شد و  ير و عام ب   ي كه بصورت فراگ   يفريك
 است كه مرتكب گناه نـشده اسـت، همـانطور كـه             يد مانند كس  ي نما ي كه توبه م   يكس

  .ندي نماين مطلب داللت مي بر صحت ايادينصوص ز
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لِيا اللّهِ دونِ مِن لَه يجِد والَ«  الَ ورا ياور و مـددكار يـ چ يو به جز خـدا هـ   » نَصِيرًا و 
 كننـد   يال مـ  يـ  خ ين گمـان را رد كنـد كـه بعـض          يـ ان كرد تا ا   ين را ب  يا. افتينخواهد  

فـر  ي او خواهـد بـود، و ك       ي بـرا  ياور و شفاعت كننده ا    يفر باشد،   يهركس سزاوار ك  «
ست، و يـ  نيزيـ ن چي پس خداوند خبر داد كـه چنـ       »دي نما ي دور م  يمجازاتش را از و   

 نخواهد داشـت كـه او را بـه هـدفش برسـاند، و               ياوريفر باشد،   ي كه سزاوار ك   يكس
ش يد، بلكه فقط پروردگـار و مـوال  يفر را از او دور نما   ي نخواهد داشت كه ك    يمددكار

  . را دارديزين چي چنييتوانا
ر ين شـامل سـا    يا. سته انجام دهد  ي شا يارهاوهركس ك » الصالِحات مِنَ يعملْ ومن« 

 است كه عمل صالح انجـام دهـد، خـواه           يز شامل هركس  ي است، ن  ي و بدن  ياعمال قلب 
 مِـن « :ن فرمـود  يبنابرا. ا زن يا بزرگ، مرد باشد     يا جن، كوچك باشد،     يانسان باشد،   

ن شـرطِ   يـ و ا .  كه مومن باشـد    يا زن، به شرط   يمرد باشد   » مؤْمِنٌ وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ
 شود و يرفته نمي صالح محسوب نشده و پذيچ عمليرا هيرش همه اعمال است، زيپذ

نكه همـراه بـا   ي گردد مگر ايله آن عذاب دفع نم يرد، و بوس  ي گ يپاداش به آن تعلق نم    
  .مان باشديا

 هستند كه تنه آن قطع شده است، و         ي درخت يمان مانند شاخه ها   ي بدون ا  يپس اعمال 
 يه و اساس  يمان، پا ين ا يبنابرا.  است كه بر موجب آب بنا شده باشد        يانمانند ساختم 
 كه در كتاب و سنت به طور مطلـق        يو هر عمل  .  شود ي بر آن بنا م    يزياست كه هرچ  
مان در  يد  ا  يان آمده باشد و ق    ي به م  ي آن ذكر  يا از فضل انجام دهنده      ياز فضل آن    

  .د نموديمق» مانيا «ديد به قيآن ذكر شده باشد، آن  عمل را حتما با
» لَـئِك خُلُونَ « مان آورده و هم عمـل صـالح انجـام داده انـد،              ينان كه هم ا   يا»  َفأُوـدي 

  خواهد و چشم از آن لذت ي شوند، كه همه آنچه را  انسان ميوارد بهشت م  » الْجنَّةَ
و .  شودينها نم به آين ستميو كمتر» نَقِيرًا يظْلَمونَ والَ« .  برد در آن وجود دارديم

ن ي شود، بلكه آن را به طور كامل و چند         ي كه انجام داده اند، كم نم      يپاداش كار خوب  
  .ابندي يبرابر م

  :125 يه يآ
 اللّه واتَّخَذَ حنِيفًا إِبرَاهِيم مِلَّةَ واتَّبع محسِنٌ وهو هللا وجهه أَسلَم ممنْ دِينًا أَحسنُ ومنْ
  به  يرو  اخالص  به  كه  است  يكس  دين از بهتر  يكس  چه  دين ؛   خَلِيالً يمإِبرَاهِ
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 خـدا  و ؟ كـرد   يپيـرو   ابـراهيم   حنيـف   ديـن  از و بـود  نيكوكار  و كرد خدا  جانب
 .برگزيد خود يدوست   به را  ابراهيم

.  آورده اسـت   يست كه خالصانه بـه خـدا رو       ين آن كس ن   يي بهتر از آ   يچ كس ين ه ييآ
م شـدن در برابـر دسـتورات او، و    ي تسلي خدا به معني آوردنِ خالصانه به سو يرو

  .ر اعضا به طرف خداستيده و سايمتوجه كردن دل و د
 »وهسِنٌ« اد،  ين اخالص و انق   يو او همراه با ا    » وحباشـد؛   يعت خـدا مـ    يرو شر يپ» م 

ان نموده و آن را يش بيغ آن فرستاده و در كتابهاي تبليامبرانش را براي كه پيعتيشر
  .راه و رسم بندگان خاص خود قرار داده است

 »علَّةَ واتَّب و از  » حنِيفًـا « .  كرده اسـت   يرويم پ يعت ابراه ين و شر  يو از د  » إِبرَاهِيم مِ
 برتافته و ي آورده است، و از  توجه به خلق رويد روي جسته و به توحيشرك دور

م را بـه   يو خداونـد ابـراه    » خَلِيالً إِبرَاهِيم اللّه خَذَواتَّ« .  آورده است  يننده رو يبه آفر 
ن يا.  استين نوع محبت و دوستيل بودن باالتريو خل.  برگرفته استي و دوستيليخل

البتـه  . هما الصالة و السالم شـده اسـت       يم عل يب محمد و ابراه   يمقام ومنزلت فقط نص   
ل و دوسـت  يـ  را بدان جهت خلميخداوند نسبت به تمام مومنان محبت دارد، اما ابراه 

خود قرار داده است كه او آنچه را بدان مامور شده بود به طور كامـل انجـام داد، و               
ل و دوسـت  ي مردم، و خليشوايپس خداوند او را پ. رون آمدي سربلند بيش اله يآزما
 كـه  يد، بـه گونـه ا   يـ ان جـاودان گردان   يـ ان جهان يـ اد او را در م    يـ ش قرار داد، و     يخو

  . كنندياد مي يكيشه از او به ني هميراان بيجهان
  :126 يه يآ

  خداسـت   آن محِيطًـا ؛ از    شَيءٍ بِكُلِّ اللّه وكَانَ األَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما وللّهِ
  .دارد  احاطه  يچيز هر بر خدا و  است  زمين و آسمانها در  چه هر

 احاطه دارد، پـس خداونـد       يزير هر چ  ان شده است كه خداوند ب     يمه ب يه كر ين آ يدر ا 
 ومـا  السماواتِ فِي ما« : ن است از آن اوست    يخبر داد كه هر آنچه در آسمانها و زم        

 باشند، و بنـدگان او هـستند، و همـه مملـوك، و او        يت او م  يهمه در ملك  » األَرضِ فِي
 همـه   يم الهـ  علـ .  پـردازد  ير امورشان مـ   يگانه به تدب  يگانه مالك آنهاست، و تنها و       ي

 هـا را در بـر       يدي اش همـه شـن     يي ها را و شـنوا     يدني او همه د   يينايمعلومات را،و ب  
 اسـت، و رحمـت او اهـل    يو قدرت و خواست او در همه موجودات جار . گرفته است 
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ش بر هـر    ي داده است، و با قدرت و قهر خو        ين و آسمانها را در گستره خود جا       يزم
  .م فرود آورده اندين در برابر او سر تسل جايره است، و جاندارو بي چيمخلوق

  :127 يه يآ
تَفْتُونَكسياء فِي وقُلِ النِّس اللّه فْتِيكُما فِيهِنَّ يمتْلَى وي كُملَي ى  فِـي  الْكِتَـابِ  فِـي  عتَـامي 

 مِـنَ  والْمستَـضْعفِينَ  تَنكِحـوهنَّ  أَن وتَرْغَبـونَ  لَهنَّ كُتِب ما تُؤْتُونَهنَّ الَ الَّالتِي النِّساء
لْدانِ لْيتَامى تَقُومواْ وأَن الْوِ لِيمـا ؛ از    بِهِ كَانَ اللّه فَإِنَّ خَيرٍ مِنْ تَفْعلُواْ وما بِالْقِسطِ لِ ع 

  درايـن   آنچـه   بـه   آنـان   بـاره  در خدا : بگو ، خواهند  يم  يفتو  زنان  باره در تو
 و آنهـا    بـاب  در  يفتـو   اين   است  داده  يفتو ، شود  يم  خوانده شما بر  كتاب
  خواهيـد   يمـ  و پردازيـد   ينمـ  را  مقررشـان   حـق   كـه   است  يا  مرده پدر  زنان

  بايدكـه   و   است  ناتوان  كودكان  باب در نيز و آوريد در خود  نكاح  به را  ايشان
  به خدا دهيد  يم   انجام  كه  يكني كار هر و ، كنيد رفتار  عدالت  به  يتيمان  باره در
 .است  آگاه  آن

 را در مـورد  ينكه سوال كننده از سوال شونده بخواهد تا حكـم شـرع         ي ا يعنياستفتا  
خداوند خبـر داد كـه مومنـان، حكـم     . ان كندي كه مورد سوال واقع شده است ب       يزيچ

ن فتوا يان ايهان پرسند، و پروردگار جيامبر مي را كه متعلق به آنها هستند از پ       يزنان
خداوند شما را در مورد « :بگو» فِيهِنَّ يفْتِيكُم اللّه قُلِ« :و پرسش را پاسخ داد و فرمود

د، و يـ  دهد عمـل كن يپس به آنچه كه شما را بدان فتوا م. » دهديزنان پاسخ و فتوا م 
ان، ل پرداخت حقوق آنها، و ستم نكردن به آني مربوط به زنان، از قبيدر تمام كارها  

ر اسـت و همـه آنچـه را كـه      يـ  عـام و فراگ    ين دسـتور  يو ا . ديبه دستور خدا عمل كن    
ره اعم از كوچك و بزرگ مشروع نموده، و به  يخداوند در رابطه با زنان متزوجه و غ

  .ردي گي كرده است، در بر ميا از آن نهيآن دستور داده 
مـان و كودكـان   يتيل يـ قبژه در مـورد ناتوانـان از   يـ ، بـه طـور و    يان كلّ ين ب يبعد از ا  

 نكنند، يسفارش نمود، تا مسلمانان به آنها توجه نموده، و در انجام حقوقشان كوتاه
لَيكُم يتْلَى وما« :پس فرمود  ى فِي الْكِتَابِ فِي عتَاماء يكه از ياتيز خداوند با آين» النِّس 

 الَ الَّالتِـي « . د دهـ  يم پاسـخ مـ    يتـ ي شود در رابطه بـا زنـان         يقرآن بر شما تالوت م    
ان يـ ن ب يا. دي ده ي كه حق مقررِ آنان را به آنها نم        يميتيزنان  » لَهنَّ كُتِب ما تُؤْتُونَهنَّ

 را به يميتي دختر ي كه سرپرستيرا مرديز.  است كه در آن زمان وجود داشتيحالت
ه ا همـ  يـ  كـه    ي كرد، به گونه ا    ي ستم م  ي داد و به و    يعهده داشت، حقش را به او نم      
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 ي ممانعـت بعمـل مـ      يا از ازدواج كردن و    ي خورد، و    ي از آن را م    يا بخش يمالش، و   
 كرد ترس آن را داشت ين دختر ازدواج ميرا اگر ايآورد تا از اموالش استفاده كند، ز

 كرد كـه  ي موافقت مي با ازدواج ويا در صورتيو . رون روديكه مالش از دست او ب  
  .ه اش را به او بدهدي از مهريبخش

امـا اگـر   .  بـه آن دختـر نداشـته باشـد    ي بود كـه سرپرسـت عالقـه ا        ين در صورت  يا
 را بـه    ي و ثـروت داشـت و      ييبايم عالقمند بود، و آن دختر ز      يتيسرپرست، به دختر    

 كرد، بلكه كمتر از حقوق يه ، عادالنه رفتار نمي آورد و در دادن مهريعقد خود در م
. ن نص داخل هستنديستم محسوب شده و در ان موارد يهمه ا.  داديمقّرر را به او م

د، ي نداريو شما به  ازدواج با آنها عالقه ا» تَنكِحوهنَّ أَن وتَرْغَبونَ« : ن  فرموديبنابرا
  .ميان كرديهمانطور كه در مثال ب. ديا به ازدواج با آنها عالقه داريو 
لْدانِ مِنَ والْمستَضْعفِينَ«  ا در مورد كودكان ناتوان پاسخ داده،   و خداوند شما ر   » الْوِ

 اموال يد و با ستم و خودكامگيره بدهي دهد كه حق آنها را اعم از ارث و غيو فتوا م
  .ديآنها را تصاحب نكن

لْيتَامى تَقُومواْ وأَن«  ن يـ بـر ا  . دي كن يمان كامال دادگر  يتينكه نسبت به    يو ا » بِالْقِسطِ لِ
ت آنچه كه خدا بر بندگانش واجب يز دستور خدا و رعاد آنها را بر اطاعت اياساس با

مـان را بـه    يتيا و سرپرستان موظف هـستند كـه         يپس اول . ديينموده  است ، ملزم نما     
 كـردن آنهـا     يز سرپرست ين. انجام آنچه خداوند بر آنها واجب كرده است ملزم  كنند          

محافظت نمود، و  آنان را توسعه داد و اموالشان را يويمستلزم آن است كه منافع دن
ن صـورت بـه  امـوال آنـان      ي آنها بدست آورد، و جـز بـه بهتـر          يشتر برا ي ب يبهره ا 

 را در   يگـر يا شخص د  يچ دوست   يد ه يتام نبا يان مور ا  ين متول يو همچن . ك نشد ينزد
ح دهند و دوست ي بر آنان ترجيا فروش به گونه ايد يل خريره از قبيامر ازدواج و غ   

  .ن شدن حقوق آنان گرددمايبدارند كه منجر به پا
ق كـرده    يدا تـشو  يرا آنها را شد   ي نسبت به بندگانش است، ز     يانگر رحمت اله  ين ب يو ا 

 توانند منافع   ي و از دست  دادن پدر نم       ي را كه به سبب ناتوان     ياست تا منافع ك سان    
ق و ي تشويكوكاريسپس به طور عام بر احسان و ن. ن كننديند، تامين نمايخود را تام

مـان و  يتي ي كـه بـرا    يكـ يو هركـار ن   » خَيـرٍ  مِـنْ  تَفْعلُواْ وما« :نمود، و فرمود  ك  يتحر
ر يـ ا فقط به شخص خ    يت كند   يز سرا يگران ن ي به د  يكيد، خواه آن ن   يگران انجام ده  يد

لِيما بِهِ كَانَ اللّه فَإِنَّ« . مرتبط باشد  علـم و    يعنـ ي. قطعا خداوند به آن آگـاه اسـت       » ع 
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ا بد احاطه نمـوده     يا كم، خوب باشد     ياد باشد   ي را ز  ي و كردار آدم    خدا، رفتار  يآگاه
  .دي نماياست، و خداوند هركس را برحسب عملش مجازات م

  :128 يه يآ
لِها مِن خَافَت امرَأَةٌ وإِنِ عا بنُشُوز رَاضًا أَوفَالَ إِع  نَـاْحـا  جهِملَي ا  أَن علِحـصـا  يمنَهيب 

 بِمـا  كَـانَ  اللّه فَإِنَّ وتَتَّقُواْ تُحسِنُواْ وإِن الشُّح األَنفُس وأُحضِرَتِ خَيرٌ حوالصلْ صلْحا
  شـده  بيـزار  او از و مهـر   يب او با  شوهرش  كه  دريافت  يزن ؛ اگر خَبِيرًا تَعملُونَ

 بهتر  يآشت  كه ، افكنند  يآشت  طرح خود  ميان در دو هر  كه  نيست يباك ،،  است
  يپرهيزگـار  و  ينيكـ  اگر و  دارد  غلبه  مردم  نفوس بر  يفرومايگ و بخل و   است
  .است  آگاه كنيد  يم  چه هر  به خدا  كنيد

 برتر و باالتر    ي كه خودش را از و     يد، به گونه ا   ي شوهرش ترس  ياگر زن از بدرفتار   
ن حالـت بهتـر     يـ گردان شد، پـس در ا     ي نداشت، و از او رو     ي به و  يدانست، و عالقه ا   

 از ين صـورت كـه زن از بعـض   يـ ان خود صلح و صفا برقرار كنند، بـه  ا ياست كه م  
 ي كـه همچنـان بـا و   يد، به شرطي نما يش به خاطر شوهرش چشم پوش     يخواسته ها 

 باشد، و حق    ي از نفقه و پوشاك و مسكن راض       ينكه به مقدار كمتر   يا ا ي.   كند  يزندگ
ا ي را كه نوبت اوست به شوهرش يب و روزا شيخود را از گردن شوهر ساقط كند، 

و در . ستي بر زن و شوهر ن    ين حالت اتفاق كردند گناه    ياگر بر ا  . ش ببخشد يبه هوو 
 يين از جـدا ي بماند، و ا  ين صورت با او باق    يز است كه به ا    ي شوهر جا  ين وقت برا  يا

  . و صلح بهتر است» خَيرٌ والصلْح« :ن فرموديبنابرا. بهتر است
ان دو كـس كـه بـا هـم اخـتالف و      يـ  شـود كـه صـلح م   ين لفظ استنباط ميم ااز عمو 

رد، يـ  كند حق خود را بطور كامل بگ       يك سع يكشمكش دارند، بهتر از آن است كه هر       
 و  ي و متـصف شـدن بـه صـفت چـشم پوشـ             ي دوست يرا صلح باعث اصالح و بقا     يز

 يامـ ز حريـ  كـه چ يز اسـت، مگـر زمـان   يو صلح در همه حاالت جـا .  گردد يگذشت م 
  . را حرام كنديا حالليراحالل بگرداند 

 كامـل   يچ حكمـ  يو بدان كه هـ    .  ستم است  ي شود، بلكه نوع   يده نم ين ،  صلح نام    يو ا 
 يات آن وجود داشـته و موانـع آن منتفـ          ينه ها و مقتض   ي كه زم  ي شود مگر زمان   ينم

  .ز از جمله آن امور و احكام استيو صلح ن. باشد
ن كرد و تذكر داد كه صلح بهتر اسـت و هـركس كـه               ايات آن را ب   يپس خداوند مقتض  

نكه يل ايو به دل. د و به آن عالقمند استي جوي را ميكير و نيعاقل و خردمند باشد خ
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 يشتر آن را مـ يـ ق نموده اسـت، مـومن ب  يخداوند به صلح دستور داده و بر آن تشو       
 وأُحضِرَتِ« :دان كرد وفرمو  يز ب يو مانع آن را ن    . شتر به  آن عالقمند است     يطلبد، و ب  
األَنفُس است كه يزيدن چي بخشيبخل به معن. و انسان ها بر بخل سرشته اند» الشُّح 

 بـر  يعـ يص بودن و عالقه داشتن به طـور طب ي حريز به معن  ين. بر گردن انسان است   
  .ز سرشته شده اندين چي بر ايعيپس انسانها به طور طب. ز اوستين چيا

د، و خود را ين عادت زشت، و دور كردن آن بكوش   ين بردن ا  ي از ب  يد برا ين با يبنابرا
 از ي كه بر گردن شماست، و قانع شدن به بخشي و دادن حقيبه گذشت و چشم پوش

كـو  ين اخـالق خـوب و ن   يـ پس هرگاه انسان بـه ا     .دي كه از آن شماست، عادت ده      يحق
اه  معاملـه كـرده اسـت آسـان شـده، و ر         ي كه بـا و    ين او و كس   يافت، صلح ب  يدست  

  . گردديدن به آن سهل ميرس
 كنـد،  ين بردن و دور كردن بخل از خـودش تـالش نمـ       ي از ب  ي كه برا  يبه خالف كس  

را بـه  يـ ار مشكل اسـت، ز ي بسين فردي چن يدن به توافق، برا   يبدون شك صلح و رس    
 ي شـود، و آنچـه را كـه بـر اوسـت نمـ              ي نم ي كمتر از گرفتن تمام حقش راض      يزيچ

  . گردديار سخت و حاد مي مانند اوب شاد مسئله بسزيپس اگر طرفش ن. پردازد
ن صورت يد، به اي كنييكويواگر در عبادت پروردگار ن» تُحسِنُواْ وإِن« :سپس  فرمود
ند، پـس اگـر او را       ي ب يد كه انگار او را م     ي پروردگارش را پرستش نما    يكه بنده طور  

ل سود رساندن با مـال و       يقبند؛ و اگر از هر راهِ ممكن از         ي ب يند قطعا خدا او را م     ينب
و با انجام همه آنچه خدا به » وتَتَّقُواْ« د،ي كنيكيره، به مردم نيعلم و پست و مقام و غ

 فَـإِنَّ « د،  ي كه از آن منع كرده است از خدا بترس         ييزهايآن امر نموده، و ترك همه چ      
ا كَانَ اللّهلُونَ بِممد آگاه اسـت، و بـا علـم و          ين ك يهمانا خداوند به آنچه م    » خَبِيرًا تَع
 يتـان را ثبـت مـ     يپـس كارها  . ، ظاهر و ب اطن اعمالتان را احاطه نموده اسـت          يآگاه
  . دهديا جزا ميد، و به طور كامل شما را در برابر آن، سزا ينما
  :129 يه يآ

 فَتَـذَروها  الْميـلِ  كُـلَّ  تَمِيلُـواْ  فَـالَ  حرَصتُم ولَو النِّساء بينَ تَعدِلُواْ أَن تَستَطِيعواْ ولَن
لَّقَةِ عإِن كَالْمواْ ولِحتَتَّقُواْ تُصفَإِنَّ و ا كَانَ اللّها غَفُورحِيمهرگـز  بكوشـيد  چنـد  ؛ هر ر 
  ميـل   ييكـ   يسو  به  يكباره لكن كنيد، رفتار  عدالت  به  زنان  ميان در  كه نتوانيد
  يپرهيزگـار  و درآييـد   يدرآشـت  از اگر  يدباش  كرده  سرگشته را  يديگر تا نكنيد
 .است  مهربان و  آمرزنده خدا كنيد
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ن زنـان  ي توانند به طور كامل عدالت را بي دهد كه شوهران نم يخداوند متعال خبر م   
ك يـ  و عدالت مستلزم آن است كه مرد زنـانش را بـه      يرا دادگر يت كنند، ز  يخود رعا 

 يل داشته باشد، سپس به مقتضايه به آنها تماك اندازياندازه دوست بدارد، و قلبا به 
ن خداوند از آنچه كه در      يبنابرا. ر ممكن است  ي مشكل و غ   ين امر يد، و ا  يآن عمل نما  

 كرد يست صرف نظر كرده، و از آنچه كه  انجام دادنش ممكن است نهي ن يتوان آدم 
لَّ فَتَذَروها الْميلِ كُلَّ تَمِيلُواْ فَالَ« :و فرمود  عد يـ  كه بـه او عالقـه ندار     يو از زن  » قَةِكَالْم

د، بلكـه آنچـه را از       ي را ادا نكن   ي كه حقوق مسلم و    يد به صورت  يگردان نشو ياد رو يز
م شب و روز و يد در نفقه و پوشاك و تقسيپس با. ديد انجام دهي درتوان داريدادگر

ال آن،  زش و امثـ   يبه خالف دوست داشتن و آم     . دي كن يان آنها دادگر  يامثال آن در م   
 يفي شوهر حقوق واجب زن را انجام ندهد، آن زن مانند زن معلّقه و بالتكل  يرا وقت يز

دا كند، و نـه  ي پي ازدواج آمادگيد، و برا  ي شوهر است تا استراحت نما     ياست كه نه ب   
  .دي را ادا نمايشوهردار است كه شوهرش حقوق و

د، و به خاطر    يصفا برقرار ساز  تان صلح و    يان خود و زنها   يو اگر م  » تُصلِحواْ وإِن« 
د يـ  و انجام دادن حق زن، خود را بر انجام آنچه كه دوسـت ندار              يد به پاداش اله   يام

ان مـردم در    يـ ز م يـ د، ن ييان خود و مردم صلح و صفا حاكم نما        يز م يد، ون يمجبور كن 
ن مستلزم آن اسـت كـه    يد، و ا  ياوري ب يگر اختالف دارند صلح و آشت     يكديآنچه كه با    

و بـا انجـام     » وتَتَّقُواْ« رد،  يش گ ي شود در پ   ي م ي را كه به صلح منته     يهر راه انسان  
د، و بـا  يـ  شـده ا يد، و ترك آنچه كه از آن نه     ي كه به آن دستور داده شده ا       ييزهايچ

 كَـانَ  اللّـه  فَـإِنَّ « د،  يتان مقدر نموده است، از خدا بترس      يصبر كردن بر آنچه خدا برا     
د و ي را كه مرتكب شده اينا خداوند آمرزگار مهربان است و گناهانهما» رحِيما غَفُورا
و همان طـور  .  آمرزدي را كه در انجام واجبات از شما سرزده است، ميي ها يكوتاه

ز به شما يد خداوند نيي نمايد و بر آنها ترحم مي كني ميكه شما با همسرانتان مهربان
  .دي فرمايرحم م

  :130 يه يآ
 يكديگر از دو  آن اگر حكِيما ؛ و   واسِعا اللّه وكَانَ سعتِهِ من كُال اللّه يغْنِ ايتَفَرَّقَ وإِن
  گـشايش  خـدا   كـه  نيازسازد   يب  خويش  فضل  كمال  به را دو هر خدا شوند جدا

  .است  حكيم و  دهنده
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 به   كه زن و مرد نتوانستند با هم       يان زن و شوهر است، پس زمان      ين حالت سوم م   يا
  . نداردي و طالق اشكاليين صورت جدايتوافق برسند در ا

ره از يـ ا خلع و غيا فسخ يو اگر به سبب طالق » يتَفَرَّقَا وإِن« :ن خداوند فرمود يبنابرا
ك از زن و شـوهر را از        يـ خداونـد هر  » سـعتِهِ  من كُال اللّه يغْنِ« گر جدا شدند،    يهمد

گـر و  ي دي كند، پس شوهر را بـا زنـ      ياز م ي ن يبرش  يفضل و احسان گسترده و فراگ     
 ياز مـ  يـ  ن يش بـ  ي كند، و زن را از فضل و احـسان خـو           ياز م ي ن ي ب يبهتر از زن اول   

 است كـه    يي او بر خدا   يوگرچه چهره او از شوهرش قطع شده است، اما روز         . دينما
 .دي نما ين م ي كه مصالح و منافع همه را تام       ي تمام مردم است، خداوند    يمتكلف روز 

  . ببخشدي بهتر به ويد خداوند شوهريو شا
 باشـد، و  ي فضل فـراوان و رحمـت گـسترده مـ       يو خداوند دارا  » واسِعا اللّه وكَانَ« 

« ن وجـود خداونـد      يـ انش است، بـا ا    ي پا يرحمت و احسانش به اندازه علم و دانش ب        
دن يش از رسـ   ي دهـد و طبـق حكمـت خـو         ي مـ  يش روز يبه خاطر حكمت خو   » حكِيما
  .دي نماي ميري جلوگيان خود به بعضاحس

 كه در آنـان     ي از بندگانش را به خاطر سبب      يپس هرگاه حكمت او اقتضا كند كه برخ       
ش منع كنـد، بنـابر عـدل و حكمـت خـود آنـان را از              ي باشد از احسان و لطف خو      يم

  . گردانديش محروم مياحسان خو
  :131- 132 يه يا

لَقَد األَرضِ يفِ وما السماواتِ فِي ما وللّهِ نَا ويصأُوتُـواْ  الَّـذِينَ  و  مِـن  الْكِتَـاب  لِكُم قَـب 
اكُمإِياتَّقُواْ أَنِ و إِن اللّهلّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُواْ و  اللّه وكَانَ األَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لِ

  كتاب  اهل  آينه هر و   است  نزمي و آسمانها در  آنچه  خداست  آن ؛ از حمِيدا غَنِيا
  اگـر  ، بترسـيد  خدا از  كه  كرديم  سفارش را شما نيز و بودند شما از ، پيش كه  را
   بـه   متعلـق   اسـت   زمـين  در  آنچـه  و آسـمانها  در  آنچـه   هـم  بـاز  ورزيـد  كفر هم

 .ستايش خور در و نياز  يب  واوست  خداست

لّهِ لِ ا واتِ فِي ماوما السمضِ فِي وكَفَى األَركِيالً ؛ و بِاللّهِ ودر  آنچه  خداست  آن از و 
 .است   يكاف را  يكارساز خدا و ،  است  زمين و آسمانها

ن ي دهد، و وجود ايش خبر مي ملك خوي بزرگ و گستردگيخداوند متعال از پادشاه
تصرف د؛ يم مستلزم آن است كه خداوند هر طور بخواهد در آن تصرف نمايملك عظ

نـدگان  ي ِ خداوند آن است كه گذشـتگان و آ         يتصرف شرع . ي و تصرف شرع   يريتقد
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ت پاداش دادن ين وصيه نمود كه تقوا داشته باشند، اي را توصي آسمانياهل كتاب ها
 عقاب و عذاب    يرنده  يهمچنانكه در برگ  . دي نما يه را عمل  ين توص ي است كه ا   يبه كس 
 وإِن« :ن فرمـود يبنـابرا . ع گردانـد ي و ضـا  كه آن را اهمـال   ي كس ي است برا  يدردناك
 خدا ي را براييزهايد، و چي را نداشته باشي الهيد، و تقوايو اگر كفر بورز. » تَكْفُرُواْ

 نازل نفرموده است، جز به خودتان به يليد كه خداوند بر صحت آن دليك  گردانيشر
 او ي از پادشـاه  رسـد و ي به خداونـد نمـ  يانيچ زيد، و هي رسانيان نميگر زي د يكس
شترند و از  او  يـ  دارد كه از شما بهتـر و برتـر و ب  يو او بندگان.  شودي كم نم  يزيچ

 به دنبـال آن  يبنابران. م هستندي كنند و در برابر دستوراتش فروتن و تسل  ياطاعت م 
لّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُواْ وإِن« :فرمود » حمِيدا غَنِيا اللّه وكَانَ األَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لِ

ن است از آن خداست، و خداوند يد، پس همانا آنچه در آسمانها و زميو اگر كفر بورز
 ير مـ ي فراگيكوكاري سخاوت و بخشش كامل و نيو او دارا. از و ستوده است   ي ن يب

دا يـ رد، و رحمت  او هرگز كاهش پي گي رحمت او سرچشمه ميباشد كه از خزانه ها   
  . از آن ببخشديرچند كه بصورت شبانه روز كند، هينم

ك بـه انـدازه دلخـواهش از خـدا          يـ ن همه جمـع شـوند و هر       يو اگراهل آسمانها و زم    
 شود، چون خداوند بخشنده و     ي از ملك خدا كم نم     يزيز برسد، چ  يبخواهد و به آن ن    

ك كـالم اسـت، و هرگـاه        يز  يك كالم و عذابش ن    يبخشش او   . بزرگوار و دارنده است   
 صفات  ي تمامياو دارا. دي آيد ميا، پس پديد بيپد: دي فرمايرا بخواهد به آن م يزيچ

كه ي كرد، در حاليدا مياز پي بود، به رشد و كمال نيرا اگر در او كمبوديكمال است، ز
ن است كه در اداره ملكـش    ي او ا  يازي ن يو از كمال ب   .  است ي هر صفت كمال   ياو دارا 

ر آن ي ندارد تا  او را در تدبياوريبان و يه، و پشت بر نگرفت  يكيهمسر و فرزند و شر    
 در تمـام احـوال بـه او    ين است كه جهان هستي اش ايازي نيو از كمال ب.  دهد ياري
 خواهنـد و    ي كوچـك و بـزرگ خـود را از او مـ            يازهاياز دارد، و همه موجودات ن     ين

 گرداند و با يماز و قانع ي ني كند و آنها را بيشان را برآورده ميخداوند خواسته ها
  . گذارديش بر آنها منّت ميت خويلطف و هدا

انگر آن است كه ي، و بي بزرگ و مبارك الهي از نامهايكي ستوده، و يبه معن» ديحم«
را از صفات سـتوده     ي است، ز  يش و محبت و بزرگداشت    يسته هرنوع ستا  يخداوند شا 

 بـه   يراوانـ  ف يكه همان صفات جالل و جمال هـستند برخـوردار اسـت و نعمـت هـا                
  . ستوده استي داشته است، پس او در هر حاليدگانش ارزانيآفر
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خداونـد  » حمِيدا غَنِيا« : باستيار ز ين دو اسم بزرگوار در كنار هم بس       يقرار گرفتن ا  
و قـرار   .  اسـت  ي و كمـال سـتودگ     يازيـ  ن ي كمال  ب   ياز و ستوده است، او دارا     ي ن يب

.  كـشد  ير مـ  ي را به تصو   ي اله ير كمال و غنا   شتيگر ب يكدين دو نام در كنار      يگرفتن ا 
 او آنچه را كه در آسمانها و زم         ي و پادشاه  ييسپس خداوند تكرار كرد كه فرمانروا     

 خداوند عالم است و امـور       يعني. ل است ي وك يزين است احاطه  كرده، و او بر هرچ        ي
كالـت او  انگر كمال وين بيد، و ا  ي نما يش  اداره م   ير خو ي را بنا بر حكمت و تدب      يهست
  .است

 كه وكالت آن يزيل نسبت به چي كه وكالت مستلزم آن است كه شخص وكيبه درست
رومنـد  ي آن توانـا و ن     ي داشته باشد، و بر اجـرا      يرا قبول كرده است شناخت و آگاه      

پـس هرانـدازه   .  حكمت و مصلحت باشدير آن وجه الوكاله بر مبنايد تدبيباشد، و با  
و . ل است ي از نقص و ضعف وك     يد داشته باشد ناش    وجو ينه نقص و خلل   ين زم يدر ا 

  . پاك و مبرا استيخداوند متعال از هر كمبود و نقص
  :133- 134 يه يآ

 اگر ،  مردم  يقَدِيرًا ؛ ا ذَلِك علَى اللّه وكَانَ بĤِخَرِينَ ويأْتِ النَّاس أَيها يذْهِبكُم يشَأْ إِن
 بـر  خدا  كه ، آورد يم  را ديگر  يمردم و برد  يم  ميان از را شما  همه بخواهد او
  .است قادر كار  اين
 بصِيرًا ؛ هر سمِيعا اللّه وكَانَ واآلخِرَةِ الدنْيا ثَواب اللّهِ فَعِند الدنْيا ثَواب يرِيد كَانَ من
 در  يجهـان آن  و  ياينجهان  پاداش  كه بداند طلبد  يم را  ياينجهان  پاداش  كه  كس
  .بيناست و شنوا او و  خداست نزد
 يـشَأْ  إِن« .  باشـد يكـران مـ  ي بي كامل و اراده اي قدرت ياز و ستوده، و دارا    ي ن ياو ب 

كُمذْهِبا يهأَي أْتِ النَّاسيخَرِينَ وĤِيان مياگر خداوند بخواهد شما را از م  !  مردم يا» ب 
 يديـ ن تهديـ ا. رمانبرداتر و بهتـر باشـند   آورد كه از شما ف يگر را م  ي د يبرد و كسان  

شان از پروردگارشـان،  يـ گرداني آنها بر كفر، و رو  يداري مردم به خاطر پا    ياست برا 
د، يـ  نماي نمـ  ي ندارد و به آنها تـوجه      يرا اگر آنها از خدا اطاعت نكنند، خداوند باك        يز
 خودشان  كند و به حالي دهد، اما آنها را فراموش نمي به آنان فرصت و مهلت ميول

  . سازديرها نم
 پست داشته باشد، و تمام هم و غمش بـه           يسپس خداوند خبر داد كه هركس اراده ا       

كـه  ي به آخرت نداشته باشد، به راست        يل و رغبت  يذ آن معطوف گردد و م     يا و لذا  يدن
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 او نوشته است يا جز آنچه كه خداوند برايتالش و نظر او كوتاه است، و از پاداش دن
 كـه   ي است ، خداونـد    يرا خداوند متعال مالك همه جهان هست      يز. آورد يبه دست نم  
 به دست آوردن پاداش هر دو سرا        يد برا يا و آخرت در دست اوست و با       يپاداش دن 

د، و ي آي به دست نميرا آنچه نزد اوست جز با فرمان بردن از وياز او كمك گرفت، ز
از به درگاهش به ي تضرّع و ن مگر با كمك خواستن از او و اظهاريوي و دنينيامور د

  .دست نخواهد آمد
 را بـر انجـام      ي گردانـد، و بعـض     ي را خوار مـ    يش بعض يو خداوند بنا بر حكمت خو     

 سازد، و عده يش بهره مند مي را از بركات خوي دهد، عده ايق ميست توفياعمال شا
و خداوند » بصِيرًا سمِيعا اللّه وكَانَ« :ن فرموديبنابرا.  گرداندي را از آن محروم ميا

  .ناستيشنوا و ب
  :135 يه يآ
لّهِ شُهداء بِالْقِسطِ قَوامِينَ كُونُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا لَو لِ لَى وع  نِ  أَوِ أَنفُـسِكُميالِـدالْو 

 وإِن تَعـدِلُواْ  أَن الْهـوى  بِعـواْ تَتَّ فَـالَ  بِهِما أَولَى فَاللّه فَقَيرًا أَو غَنِيا يكُنْ إِن واألَقْرَبِينَ
 ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا خَبِيرًا تَعملُونَ بِما كَانَ اللّه فَإِنَّ تُعرِضُواْ أَو تَلْوواْ

 يـا  خود  زيان  به چند هر ، دهيد  شهادت خدا،  يبرا و باشيد فرمانروا  عدالت  به ،
 خـدا  زيرا  باشد  بوده  درويش  چه و توانگر   چه ماش  خويشاوندان يا مادر و پدر
  حق  شهادت از تا مكنيد  يپيرو  نفس  يهوا از ،   پس   است سزاوارتر دو  آن  به

 كنيد  يم  چه هر  به خدا ، كنيد  اعراض  آن يااز كنيد   يباز  زبان  چه  كنيد  عدول
 .است  آگاه

 شُـهداء  بِالْقِـسطِ  قَوامِينَ«  دهد تا ي مسپس خداوند متعال بندگان مومنش را دستور  
لّهِ  ي در همه حاالت بر اقامه قسط و دادگريعنيغه مبالغه است ، يص» قوام«. باشند» لِ

.  حقوق خدا و حقـوق بنـدگانش  يشه كردن در اداي عدالت پيعنيقسط . ديمواظب باش 
 او استفاده يفرمان ناي خدا در راستاين است كه از نعمت هاي در حقوق خدا ايدادگر

 را كه بر عهده تو ينشود، بلكه نعمت ها را تنها در راه انسانها آن است كه همه حقوق
  .ي كنيگران مطالبه مي، همان طور كه حقوق خود را از ديدارند ادا كن

كـو رفتـار    ي ن ي، و با مردم به گونه ا      ي ها را بپرداز   ي واجب و بده   يد نفقه ها  يپس با 
 با رفتار و اخالق خوب با تو رفتار كنند، و در مقابل             يست دار ، همانگونه كه دو   يكن
  .ك دهندي شما را پاداش ني كني كه با آنان ميكين
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د بـه خـاطر    يـ پـس نبا  .  اسـت  ين  انواع دادگر   ي از بزرگتر  يكيند  ي گفتار و گو   يدادگر
 از  يكـ يشتر نـسبت بـه      يل ب يا به خاطر تما   ين و   ي از دو متخاصم   يكي با   يشاونديخو

ان آن دو به عـدالت و  يد در مي از دو متخاصم قضاوت شود، بلكه با    يكيه نفع   آنها، ب 
 است كه نزد    ي و شهادت  ي گواه ي، ادا يق دادگر ي از مصاد  يكيو  .  حكم گردد  يدادگر

ان خودت باشد يا به زيان دوستان ي و شهادت به زي  اگر آن گواهيتو است، پس حت
لّـهِ  داءشُـه « : ن فرمـود  يبنـابرا . يد آن را ادا كن    يبا  الْوالِـدينِ  أَوِ أَنفُـسِكُم  علَـى  ولَـو  لِ

ت يثروتمند را به خاطر ثروتش رعا» بِهِما أَولَى فَاللّه فَقَيرًا أَو غَنِيا يكُنْ إِن واألَقْرَبِينَ
د يد و چنان نپنداريت حال او را نكنير، رعايد، و به خاطر ابراز محبت نسبت به فقينكن
ست بـه  يـ د، و مهم ني دهيو ابراز محبت به نفع اوست بلكه به حق گواه        ن ترحم   يكه ا 

  . باشديان چه كسيز
ــا داشــتن عــدالت و دادگــر  ــريبرپ ــن كارهاســت، و اي از بزرگت ــن بي ــت و يانگر دي ان

ع او در يـ گـاه رف يو بـر جا . شه خود نمـوده اسـت  ي است كه آن را پ     ي كس يزگاريپره
ابد، ي خواهد نجات    يه خودش است و م    رخواي كه خ  يپس كس . دي نما ياسالم داللت م  

ش قـرار   ي توجه داشته باشد و همواره آن را مـد نظـر خـو             يت به دادگر  ي نها يد ب يبا
  .دهد
و . ديـ  را كه او را از عمـل بـه  عـدالت بـاز دارد از خـودش دور نما              يزيد هر چ  يو با 

.  و هـوس اسـت     ي از هـو   يرويـ  و عدالت، پ   ي اقامه دادگر  ين مانع در راستا   يبزرگتر
 أَن الْهوى تَتَّبِعواْ فَالَ« :ن مانع تذكر داد و فرمودي جستن از اين خداوند به دورينابراب

د ي كنيرويرا اگر از آن پيد، زي نكنيروياز شهوات خود كه مخالف حق است پ» تَعدِلُواْ
 و هوس   يد، چرا كه هو   ي مان ي باز م  ياز حق منحرف شده و از اقامه عدالت و دادگر         

ند، و باطل را ي بي كه حق را باطل ميي گرداند، تا جاي را كور ميت آدمرينش و بصيب
 نفـس   يت از هـوا   يـ  شناسد اما آن را به خاطر تبع       ينكه حق را م   يا ا ي.  پندارد يحق م 
افته و به   ي و هوس خود سالم بماند، حق را در        يپس هركس از شرّ هو    .  كند يترك م 

  .ت شده استيراه راست هدا
ن اصل  ي و عدالت واجب است، از مخالفت با       يام به دادگر  يكه ق ان كرد   يپس از آنكه ب   

ف يـ ، و تحر  يچاندن زبان در شهادت، حق كش     ي نمود، و آن عبادت است از؛ پ       يز نه ين
ف شـهادت، و كامـل ادا       يـ تحر. يا بـه صـورت كلـ      ي و   يكردن سخن، به صورت جزئ    
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ذكور ن موضـوع داخـل  اسـت و همـه مـوارد مـ           يز در ا  يل نمودن آن ن   ينكردن، و تاو  
  .را انحراف از حق استي شوند، زيچاندن زبان در شهادت محسوب ميپ
 »رِضُواْ أَوشـهادت خـود امتنـاع       يد، مثال شاهد از ادا    ي را ترك كن   يو اگر دادگر  » تُع 

 تَعملُـونَ  بِمـا  كَانَ اللّه فَإِنَّ« د صادر كند صادر نكند،      ي را كه با   يورزد و حاكم، حكم   
ده ي پوشيد احاطه نموده است و كارهاي دهيند آنچه را كه انجام مهمانا خداو» خَبِيرًا

 حق زبان ي كه از اداي كسي سخت است برايدين تهديو ا.  دانديو آشكار شما را م
 است يد متوجه كسين تهدي ايق اوليو به طر.  كندي ميگردانيا از آن رويچاند، ي پيم

ت او بزرگتـر اسـت،   يـ را جنايد، زدهي ميا به دروغ گواهيد، ي نما يكه به ناحق حكم م    
چون دو نفر اول حق را ترك كرده  اند، امـا او حـق را تـرك كـرده و باطـل را برپـا                       

  .داشته است
  :136 يه يآ
 الَّذِي والْكِتَابِ رسولِهِ علَى نَزَّلَ الَّذِي والْكِتَابِ ورسولِهِ بِاللّهِ آمِنُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
لِهِ وكُتُبِهِ ومالَئِكَتِهِ بِاللّهِ يكْفُرْ ومن قَبلُ مِن زَلَأَن سرمِ ووالْياآلخِرِ و ضَالَالً ضَلَّ فَقَد 

 بر،  كه  كتاب  اين و  پيامبرش و خدا  به ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يبعِيدا ؛ ا  
  ايمان   حقيقت  به ،  كرده  ازلن  آن از  پيش  كه  كتاب  آن و  كرده  نازل  پيامبرش
  روزقيامت  به  و  پيامبرانش و  كتابهايش و  فرشتگانش و خدا  به  كه هر و  بياوريد

  .است  افتاده  يگمراه در  سخت شود كافر
 است كه در آن حكـم       يا  متوجه كس   يرا امر   يز: بدان كه امر و دستور دو گونه است       

ن حالت دسـتور    يدر ا .  باشد يآن متصف نم   از اوصاف    يزيچ چ يست و به ه   يداخل ن 
 ينكه كسيمانند ا.  به منزله دستور به وارد شدن بدان حكم است   ين فرد يدادن به چن  

  :مان دستور داده شود، همانطور كه خداوند متعال فرموده استيمومن نباشد و به ا
به آنچه ما !  اهل كتابيا» ا لِّما معكُمنَ أُوتُوا الكِتَب ءامِنُوا بِما نَزَّلنَا مصدِقَيها الَّذِيأَي« 

  .دياوريمان بيد اي است كه با خود داريزيق كننده چيم و تصدينازل كرده ا
 بدان ين حالتيامر در چن.  گردد كه در آن داخل استي مينكه دستور متوجه كسيا اي

ست  را كه ندارد به ديزيح كند، و چيجهت است تا آنچه را كه انجام داده است تصح
ان داشـته و مومنـان را بـه     يـ ه ب ين آ ي كه خداوند در ا    ياز آن جمله است فرمان    . آورد

مانـشان را   ي آن اسـت كـه مومنـان ا        ين امر مقتـض   يا. مان آوردن فرمان داده است    يا
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مـان را  ي كـه ا ييزهايند، و از همه چيارايند و آن را با اخالص ب    يد نما يح و تجد  يتصح
  . كند توبه كننديدچار نقصان م

 و اعمـال آن كـسب       يمـان يل علوم ا  ي كند كه مومنن آنچه را ندارد از قب        يز اقتضا م  ين
د و بـه آن اعتقـاد    يـ  اش را فهم   يد و معنـ   ي بـه او رسـ     يرا هرگاه نص و عبارت    يز. كند

 يه  ين بق يهمچن.  است كه به آن فرمان داده شده است        يمانين جزو  همان ا    يداشت، ا 
ز يـ  نيهمانطور كه نصوص فراوان   .  باشند يمان م ي از ا  ي بخش ي و باطن  ياعمال ظاهر 

  .بر آن داللت كرده و سلف امت بر آن اجماع نموده اند
همانطور كه خداوند متعال فرموده .  د تا دم مرگ استمرار داشته باشدين روند بايو ا

لَّـا          يها الَّذِ يأَي« : است لَا تَمـوهنَّ إِ قَّ تُقَاتِهِ وح نُوا اتَّقُوا اللَّهامون    نَ ءـسلِمأَنـتُم ميا»  و 
 ي از خـدا اسـت از و       يزگـار يسته پره يـ آنگونـه كـه شا    ! ديـ مان آورده ا  ي كه ا  يكسان
مـان آوردن بـه     ينجا پروردگار به ا   يدر ا . دينكه مسلمان باش  يد مگر ا  يريد، و نم  يبترس

مان داشتن بـه    يو ا .  گذشته فرمان داده است    يامبرانش، و به قرآن و كتابها     يخدا و پ  
ن يـ نكـه بـه ا  ي شود مگر ا يمان واجب است، و بنده مومن شمرده نم       يا جزوِ ا  نهيهمه ا 

د بـه   يـ ده اسـت با   يل بـه او نرسـ     ي را كه به تفص    يمان داشته باشد، و موارد    يموارد ا 
 بـه او    يليو به آنچه كـه بـه صـورت تفـص          . مان داشته باشد  ي به آن ا   يصورت اجمال 

 كـه  يمانين ايپس هركس از چن  . مان داشته باشد  ي ا يليد به طور تفص   يده است با  يرس
  . كنديدا ميافته و نجات پيت يبه داشتن آن امر شده است برخوردار باشد هدا

لِهِ وكُتُبِهِ ومالَئِكَتِهِ بِاللّهِ يكْفُرْ ومن«  سرمِ  وـوالْياآلخِـرِ  و  ا  ضَـالَالً  ضَـلَّ  فَقَـدعِيـدب «
 يو روز آخرت كفر بورزد به راستامبرانش يوهركس به خدا و فرشتگان و كتابها و پ

ت يم هداي كه راه مستقي كسيدتر از گمراهي شدي گمراه گشته است، و چه گمراهيبس
رد؟ و بدان كه كفر يش بگي انجامد در پي را كه به عذاب دردناك ميرا ترك كند و راه

ن يـ دن به همه آنها اسـت، چـون ا        ي از امور مذكور  به مثابه كفر ورز        يكيدن به   يورز
گـر،  ي د يدن بـه برخـ    يـ  و كفر ورز   يگر مرتبط هستند و با اعتقاد به برخ       يكديور با   ام
  :سپس خداوند فرمود.  شوديمان محقّق نميا
  :137 يه يآ

 لَهـم  لِيغْفِرَ اللّه يكُنِ لَّم كُفْرًا ازدادواْ ثُم كَفَرُواْ ثُم آمنُواْ ثُم كَفَرُواْ ثُم آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ
 و شدند كافر  سپس آوردند  ايمان  كه را  آنان خداوند  آينه سبِيالً ؛ هر لِيهدِيهم والَ
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 و آمرزيـد  نخواهد افزودند  خويش كفر  به و شدند كافر  سپس ، آوردند   ايمان باز
  .كرد نخواهد  هدايت  راست   راه  به

ابـد سـپس    يت  ي كه هـدا   يمان آوردن مكررا كافر شود؛ به گونه ا       يهركس كه پس از ا    
مان آورد سـپس كفـر ورزد و كفـرش را           يگمراه گردد، و بنگرد سپس كور شود، و ا        

ن راه يت شدن به راست تري و هدايق الهيد، همانا او از توفيافزايادامه داده و بر آن ب
 ي را از آدمـ    ي كه مغفرت اله   ين مانع ي دور است، چون او از بزرگتر      يو از مغفرت و   

عت او شده و از يل به سرشت و طب يرا كفر تبد  ي باشد، ز  يد برخوردار م   دار يغ م يدر
همانطور كه خداوند متعال فرموده     .  چشد يز م ي آن را ن   ي شود، و سزا   ي دور نم  يو

شان را يـ ز دلهايـ  منحرف شـدند، خداونـد ن      يوقت» فَلما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم    « :است
لِّب أَ« . ديمنحرف گردان و ما دلها و » ومِنُوا بِهِ أَولَ مرَّةٍيفئِدتَهم وأبصرَهم كَما لَم ونُقَ

ه يـ ن آيـ ا. اوردنـد يمان نيم، همانطور كه بار اول به آن ا    ي كن يان را دگرگون م   يچشما
 و يمان بازگردنـد و ناسپاسـ     يند و به ا   يفزايد كه آنها اگر به كفرشان ن      ي نما يداللت م 

ن ي آمرزد، گرچه آنها چنـد     ي رها كنند، خداوند آنها را م       را كه بر آن بوده اند      يكمفر
 كـه از كفـر      يگـر ين حكم در مورد كفر است، پـس گناهـان د          يا. بار مرتد شده باشند   

 خدا باز گردد، به     يد و به سو   ين ترند اگر بنده آنها را تكرار كند، سپس توبه نما          ييپا
  . آمرزدي خداوند او را ميق اوليطر
  :138- 139 يه يآ

لِيمـا ؛ منافقـان     عذَابا لَهم بِأَنَّ الْمنَافِقِينَ رِبشِّ  دردآور  يعـذاب   كـه   ده  بـشارت  را  أَ
  .است  شده  آماده  برايشان

لِياء الْكَافِرِينَ يتَّخِذُونَ الَّذِينَ ونِ مِن أَوؤْمِنِينَ دتَغُونَ الْمبأَي مهلِلّهِ العِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ عِند 
ا ؛ كسان  جآيـا  ، گزيننـد   يم بر  يدوست  به را  كافران  مؤمنان  يجا  به  كه  يمِيع 

  آن از  يتمـام   بـه   عـزت   كـه   يحال در ، جويند  يم  آنان نزد را  يتواناي و،  عزت
  ?  خداست

دات بـصورت   يـ  بـد و در تهد     ي شود، اما در كارهـا     يمژده در كار خوب بكار برده م      
. د بـه كـار رفتـه اسـت    يه به صورت مقّين آي همان طور كه در ا     رود، يد به كار م   يمقّ

 را كه اسالم را اظهـار نمودنـد و          يكسان»  الْمنَافِقِينَ بشِّرِ« :دي فرما يخداوند متعال م  
ن خبر بـشارت ده، و آن عـذابِ دردنـاك           ين و زشت تر   يكفر را پنهان كردند، به بدتر     
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 كـردن آنـان، و تـرك       ياريـ ران و   شان بـا كـاف    ين به سبب محبت و دوست     يو ا . است  
  . با مومنان استيدوست

 خواهنـد عـزّت را نـزد        يا مـ  يـ ن كار وادار كرده اسـت؟ آ      ي آنها را به ا    يزيپس چه چ  
ن گونه است كه آنها نسبت به خدا  گمان بد دارند و           يند؟ حالت منافقان ا   يكافران بجو 

 را كه نزد كافران     يبابآنها اس .  كند ياري دانند كه خداوند بندگان مومنش را        يد م يبع
  .ندي بياست مالحظه نموده و نگاهشان فراتر از آن را نم

 ي خـود مـ    يروزيـ ه عـزّت و قـدرت و پ       ي گرفته و آنها را ما     يپس كافران را به دوست    
 بندگان در دست يشانيرا پي از آن خداست، زي كه عزّت و قدرت جملگيدر حال. دانند

و خداوند متعال متعهد شده .  است يو جار در مورد آنان نافذ ياوست و خواست اله
 بـه خـاطر     ي دهـد، گرچـه گـاه      ياريـ نش را نصرت و بندگان مـومنش را         ياست كه د  

 ي مدت زماني دهد، دشمنان را براي كه بندگانش را در بوته آن قرار مييش  هايآزما
 به ه خداوندين آيدر ا. ك از آن مومنان استي گرداند، اما سرانجامِ نيره ميبر آنها چ

 نكردن با مومنـان برحـذر داشـته و          ي با كفار و دوست    يشدت مسلمانان را از دوست    
 بـا كفـار از      ين كار  ترسـانده و فرمـوده اسـت؛ دوسـت           يم ا يآنان را از سرانجام وخ    

 آن اسـت مـومن بـا    يمـان مقتـض   يه اشاره شده كه ا    ين آ يدر ا . صفات منافقان است    
  .ن را در دل داشته باشدنه و عداوت كافرايمومنان محبت بورزد، و ك

  :140- 141 يه يآ
قَدنَزَّلَ و كُملَي إِذَا أَنْ الْكِتَابِ فِي ع تُممِعاتِ سكَفَرُ اللّهِ آيا يزَأُ بِهتَهسيا وواْ فَالَ بِهدتَقْع 

مهعتَّـى  مخُوضُـواْ  حـدِيثٍ  فِـي  يـرِهِ  حغَي  إِذًا إِنَّكُـم  ملُه  الْمنَـافِقِينَ  جـامِع  اللّـه  إِنَّ مـثْ
  ايم  كرده  نازل شما بر  كتاب  اين در ،  پيش  اين از ؛ و جمِيعا جهنَّم فِي والْكَافِرِينَ

  يمـ  ريـشخند   بـه  را  آن و كننـد   يم انكار را خدا  آيات  يكسان  شنيديد  چون  كه
 نيـز  شـما   نـه  گـر  و  ندپرداز ديگر  يسخن  به  كه  آنگاه تا منشينيد   آنان با گيرند
 .آورد  يم گرد  جهنم در را  كافران و  منافقان  همه خدا و  بود خواهيد  آنها همانند

 لِلْكَافِرِينَ كَانَ وإِن معكُم نَكُن أَلَم قَالُواْ اللّهِ منَ فَتْح لَكُم كَانَ فَإِن بِكُم يتَرَبصونَ الَّذِينَ
قَالُواْ نَصِيب لَم لَيكُم نَستَحوِذْ أَ كُم عنَعنَمنَ وؤْمِنِينَ مالْم فَاللّه كُمحي نَكُميب موةِ يامالْقِي 

لْكَافِرِينَ اللّه يجعلَ ولَن  شـما   مواظـب   همـواره   كه  ي؛ كسان سبِيالً الْمؤْمِنِينَ علَى لِ
  همـراه  مـا  مگر : گويند  يم ، شود ، نصيبتان   يفتح خدا  جانب از اگر  پس  هستند
 بود  چنان  نه آيا : گويند  يم ، شود  كافران   نصيب  يپيروز اگر و ؟  نبوديم شما
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  داشتيم باز شما  به  رساندن  آسيب از را  مؤمنان  و  بوديم  يافته  غلبه شما بر  كه
  زيـان   بـه   كافران  يبرا هرگز او و كند يم  حكم شما   ميان خدا  قيامت روز در ؟

  .است  نگشوده  يراه  مسلمانان
 حضور در مجالس كفر و يخداوند در آنچه كه بر شما نازل فرموده است، حكم شرع

  .ان كرده استيتان بيگناه را برا
ات خدا كفر يد به آيديكه هرگاه شن» بِها ويستَهزَأُ بِها يكَفَرُ اللّهِ آياتِ سمِعتُم إِذَا أَنْ« 

ات خـدا   يـ  واجب اسـت كـه بـه آ        يرا بر هر مكلف   يز.  شود ين م يو به آن توه   ده،  يورز
 از نـازل  ييو هدف نها. م قرار دهديم نموده و مورد تكريد، و آن را تعظ    ياوريمان ب يا

 اسـت كـه خداونـد بنـدگان را بـه خـاطر آن       يزين چين است، و ا  يات خدا هم  يشدن آ 
  .ده استيآفر

م، مسخره كردن و يدن به آن است، و ضد تعظيات خدا، كفر ورزيماان به آيپس ضد ا
 ياريات خدا و ي باطل كردن آير است، و مجادله كافران و منافقان براين و تحق يتوه

 قرار  يست  كسان  ين همه بدعت گذاران در ل     ين مقوله است، همچن   يكردن كفرشان از ا   
دالل آنهـا   كنند، و استيات خدا را به تمسخر گرفته و به آن  اهانت م        يرند كه آ  ي گ يم

ات خدا جز بر حق داللـت       يرا آ يات خداست،ز ين به آ  يده باطلشان به مثابه توه    يبر عق 
و حاضر شدن در مجالس گناه و فـسا د  .  استي كند، و سراسر صداقت و راست      ينم

 ي كـه خـدا بـرا    يي شود و حدود و مرزها     ين م ي خدا توه  يكه در آن به اوامر و نواه      
  .ردي گي مين باب جاي شود، در اين كرده است شكسته مييبندگانش تع

ات خدا باز ين و تمسخر به آي شده است كه از توه    ي از نشستن با آنها نه     يو تا زمان  
ات خدا يدن به آ ير از كفر ورز   ي غ يو به سخن  » غَيرِهِ حدِيثٍ فِي يخُوضُواْ حتَّى« ند،  يآ

  .ن به آنها بپردازنديو توه
 »إِذًا إِنَّكُم ملُه د، يد، شما هم مثـل آنهـا هـست        يني بنش ين مجالس يبا آنها در چن   اگر  » مثْ
 باشـد  ي كه بـه انجـام گنـاه راضـ        يد، و كس  ي شده ا  ين آنها راض  يرا به كفر و توه    يز

ن است كـه هـركس در      يخالصه مطلب ا  .  است كه گناه را انجام داده است       يمانند كس 
 يي، اگر توانـا ردي گي خدا انجام ميت و نافرماني حاضر شود كه در آن معص    يمجلس

  .ديد آنجا را ترك نماي باييد اعتراض كند، و در صورت عدم توانايداشته باشد با
 منافقان و   يهمانا خداوند همگ  » جمِيعا جهنَّم فِي والْكَافِرِينَ الْمنَافِقِينَ جامِع اللّه إِنَّ« 

ه بودند و با هم      آورد،  همانطور كه همه بر كفر گرد آمد         يكافران را در جهنم گرد م     
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 بود، به آنهـا     ي ظاهر يك دوست ي منافقان با مومنان كه      يو دوست .  كردند ي م يدوست
قُـولُ المنَفِقُـونَ     يوم  يـ « : دهد، همان طور كه خداوند متعال فرموده اسـت         ي نم يسود

لَّذِ  ان منافق به    كه زنان و مرد    يروز» نَ ءامنُوا انظُرونَا نَقتَبس مِن نُّورِكُم     يوالمنَفِقَت لِ
  ».ميري برگيد تا از نورتان اندكيبه ما بنگر: ندي گويمومنان م

« :ان نمـود و فرمـود  ي آنان را با مومنان ب ي منافقان با كافران، و دشمن     يسپس دوست 
د، و آنهـا    ييـ ل آ يـ  نا يا شـر  ير  يهمانا كه منتظرند تا به شما خ      » بِكُم يتَرَبصونَ الَّذِينَ

  . آماده كرده اندي جوابي حالت هريبرحسب نفاقشان برا
ب ي نصيروزيپس اگر از جانب خدا پ» معكُم نَكُن أَلَم قَالُواْ اللّهِ منَ فَتْح لَكُم كَانَ فَإِن« 

 كنند كه در ظاهر و      يم؟ پس آنها اظهار م    يمگر ما با شما نبود    : ندي گو يشما گردد، م  
 طعنـه در امـان بماننـد، و در     و سـرزنش و ييب جـو يباطن با مومنان هستند تا از ع   

ت را بـه    يـ  و موفق  يروزيـ ق مومنـان پ   يك شوند و از طر    يم با مومنان شر   يم غنا يتقس
  .دست آورند

لْكَافِرِينَ كَانَ وإِن«  روز ياگر پ : نفرمود.  داشته باشند  يو اگر كافران بهره ا    » نَصِيب لِ
 يروزيـ  پ ي بـرا  يزابند كه سرآغا  ي ي دست نم  ييروزين پ يرا  كافران به چن    يشوند، ز 

دار است، و ي ناپاي شود بهره ايد آنان مي كه عايزيبلكه تنها چ.  آنان باشد يشگيهم
 ي كـه كـافران بهـره ا       يپـس وقتـ   .  باشد ي از جانب پروردگار م    ين براساس حكمت  يا

لَم قَالُواْ« ببرند،   لَيكُم نَستَحوِذْ أَ م ي توانستيم كه ميمگر ما نبود: ندي گو يبه آنها م  » ع
م كـه شـما را در برابـر         يمگر  ما نبود   » الْمؤْمِنِينَ منَ  َنَمنَعكُم «م؟  يره شو يبر شما چ  

از :  كردنـد كـه      ي آنان نزد كافران چنان وانمـود مـ        يعنيم؟  ي كرد يت م يمومنان حما 
و . مي انجام آن كار را داشت     يي كه  توانا   يم در حال  يديضربه زدن به شما  امتناع ورز      

 آنـان گـام     ير نابود ي كه در مس   يم به گونه ا   يت نمود يل مومنان حما  شما را در مقاب   
م و دشـمنان را  ي عالقه و رغبت گردانـد يم و آنها را نسبت به جنگ با شما ب   يبرداشت

  ..م وي نمودياريه آنان يعل
»فَاللّه كُمحي نَكُميب موةِ  يامو  كرده يان شما داوريامت در ميپس خداوند روز ق» الْقِي

 كند، و مردان و زنان      ي كه در ظاهر و باطن مومن بوده اند بهشت عطا م           يبه مومنان 
  . دهديمستحق و مشرك را عذاب م

لْكَافِرِينَ اللّه يجعلَ ولَن«  و هرگـز خداونـد كـافران را بـر     »  سـبِيالً  الْمـؤْمِنِينَ  علَى لِ
 با يز مومنان كه بر حق م اي گرداند ، بلكه  همواره گروهيره نميمومنان مسلط و چ
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د يـ روز هستند، و هركس با آنها مخالفت ورزد و درصدد خوار كردنـشان برآ       يشند پ 
  . رساندي به آنان نميانيز

 كند و سـلطه كـافران را   ي مومنان فراهم مي را برايروزيو خداوند همواره اسباب پ    
ن كـه   يلم از مـس   ي برخـ  يحتـ . ان و مـشهود اسـت     ي ع ين امر يرد، و ا  ي پذ يبر آنها نم  

 كنند، حقوقـشان محتـرم شـمرده شـده و بـه             ي م يي كافر بر آنها فرمانروا    يگروهها
ستند، بلكه از احترام و  ير و خوار ن   ين نزد آنها حق   ي كنند، و مسلم   ينشان تعرض نم  يد

 يپس خداوند را در ظاهر و  باطن و اول و آخر سـپاس مـ          . عزّت  كامل برخوردارند   
  .ميگوئ

  :142- 143 يه يآ
 كُـسالَى  قَـامواْ  الـصالَةِ  إِلَـى  قَـامواْ  وإِذَا خَـادِعهم  وهـو  اللّه يخَادِعونَ لْمنَافِقِينَا إِنَّ

  حـال  و ، دهند  يم  فريب را خدا  ؛ منافقان قَلِيالً إِالَّ اللّه يذْكُرُونَ والَ النَّاس يرَآؤُونَ
  يكـاهل  و  اكـراه  بـا  برخيزنـد  زنمـا   بـه   چـون  و، دهد  يم  فريب را آنها خدا  آنكه

  .نكنند ياد را  يخدا  ياندك جز نماز در و كنند  نماز  يخودنماي  يبرا و برخيزند
 سـبِيالً؛  لَـه  تَجِد فَلَن اللّه يضْلِلِ ومن هـؤُالء إِلَى والَ هـؤُالء إِلَى الَ ذَلِك بينَ مذَبذَبِينَ

  گمراهش  خدا  كه  آن   آنان با  نه و  اينان با  نه  :ايمانند و كفر  ميان  سرگشتگان
  .يافت  ينخواه او  يبرا  يراه  هيچ كند

وه يشـ : ديـ  فرما ي بـد منافقـان خبـر داده و مـ          يخداوند از صفات زشت و نشانه هـا       
مان تظاهر كردنـد و  ين بدان سبب است كه آنان به ا   يو ا . ب دادن خداست  يمنافقان فر 

 ي ماند و آن را نمي مين كار بر خدا مخفيچنان پنداشتند كه اكفر را پنهان داشتند و 
 آنان  يب دهنده   ي سازد، حال آنكه خداوند فر     ي بندگانش آشكار م   يداند و آن را برا    

 گــول زدن ي و ادامــه دادن آن بــه مثابــه ين حــالتي از چنــيپــس برخــوردار. اســت
 اما سـرانجام     را انجام دهد   ي كه تالش  يب خورده است كس   يو چه فر  . خودشان است 

 ين شخـص  ي چنـ  ي خـرد  ين كار بر ب   يو ا ! ت دچار گردد  ي و ذلت و محروم    يبه خوار 
ن ينـد و عـ    ي ب يكـو مـ   ي آن را ن   ي دهـد ولـ    يرا او گناه را انجـام مـ       يد، ز ي نما يداللت م 
  !  استي بزرگي چه باليجهالت و خوار! ايخدا.  پنداردي مياري و هوشيخردمند

وم يـ « :ن است يب دهد ايامت فريد آنان را در ق خواه ي كه خداوند م   ياز جمله موارد  
لَ ارجِعوا وزآءكُم ينَ ءامنُوا انظُرُونَا نَقتَبِس مِن نُّورِكُم قِيقُولُ المنَفِقُونَ والمنَفِقَت لِلَّذي

ب اَ فَضُرب وا نُورفِيفَالتَمِس اطِنُهب ابب ورِ لَّهم بِسمِينَه ظَهرِهةُ وهِ الرَّحم ، ذَابلهِ العن قِب



٥٤٢ 

به ما « :ندي گوي كه زنان و مردان منافق به مومنان م يروز» نَادونَهم أَلَم نَكُن معكُم   ي
« : شودي، به آنان گفته م» ميري برگي خود اندكي و نورتان براييد، تا از روشنايبنگر

 يواريان دان آنها و مومنيپس آنگاه م» .دي را بجوئيد، و نوريبه پشت سرتان برگرد
 دارد؛ داخلش رحمت و ظاهرش عذاب است، منافقان آنان        ي شود كه دروازه     يزده م 

  ؟»ميا ما با شما نبوديآ« : زننديرا صدا م
 يهرگاه به نمـاز مـ     » الصالَةِ إِلَى قَامواْ وإِذَا« ن است كه    ي منافقان ا  ياز جمله صفتها  

 به نمـاز    ي و تنبل  يبا سست » كُسالَى قَامواْ«  است،   ين عبادت عمل  يستند، كه بزرگتر  يا
ننـد، و در انجـام آن احـساس         ي ب يستند، و آن را بر خـود سـخت و دشـوار مـ             ي ا يم

شان به نمـاز    ي آنان بدان خاطر است كه دلها      ي و سست  يتنبل.  كنند ي و رنج م   يخستگ
 يمان تهـ  ي آنان از عالقه به خدا و آنچه نزد خداست، و از ا            يعالقه ندارد، و اگر دلها    

  . آوردي نمي به آنان روي و سستيود، تنبلنب
 را  يكار» اير« دارند، و فقط به خاطر       ياكارانه  يباطن و اندرون ر   » النَّاس يرَآؤُونَ« 

نند و آنها را     ين است كه مردم آنها را بب      ي دهند، و هدفشان از انجام اعمال ا       يانجام م 
 يذْكُرُونَ الَ« ن يبنابرا.  دهندي خدا انجام نميآنها اعمال را مخلصانه برا. احترام كنند

ا است، و يشان سرشار از ريرا دلهاي كنند، زياد نمي يخدا را جز اندك»  قَلِيالً إِالَّ اللّه
 دلش را ي تمامي كه قلبش سرشار از محبت خداست، و شكوه و عظمت الهيجز مومن

  .دار باشدياد كند و بر آن پاي تواند خدا را يفرا گرفته است نم
ان مومنان و كافران سرگشته و يم» هـؤُالء إِلَى والَ هـؤُالء إِلَى الَ ذَلِك بينَ مذَبذَبِينَ« 
رانند، پس ظاهر و باطنشان، همزمان نه با مومنان است و نه با مشركان، چرا كـه        يح

.  اسـت  ين حد گمراه  ين بزرگتر يدر باطن با كافران هستند و در ظاهر با مومنان، و ا           
و خدا هركس را كه گمراه كند       » سبِيال لَه تَجِد فَلَن اللّه يضْلِلِ ومن« : ن فرمود يبنابرا
را در  يافت، ز ي ي نخواه ي اش از گمراه   يي رها ي برا يله ا يتش، و وس  ي هدا ي برا يراه

  . او بسته شده، و عذاب  او را فرا گرفته استيرحمت به رو
 به يعنيدكه مومنان  به ضد آن ي نماين داللت مين صفات مذموم و زشت بر ايان ايب

 و اخالصِ در ظاهر و باطن متصف هستند، و در نماز و عبادات و ذكر خدا ييراستگو
ش گرفتن راه يت نموده و به در پي باشند و خداوند آنها را هدايبا نشاط و سرِحال م

د، ير را بر خود عرضه نماين دو مس يد ا يپس فرد خردمند با   .  گرداند يراست موفق م  
  .نديش بهتر است برگزيو هركدام را كه برا



٥٤٣ 

  :144 يه يآ
لِياء الْكَافِرِينَ تَتَّخِذُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا ونِ مِن أَوؤْمِنِينَ دونَ الْملُواْ أَن أَتُرِيدعتَج 
لّهِ لَيكُم لِ لْطَانًا عبِينًا ؛ ا   سمؤمنـان   يجـا   بـه  ، ايـد   آورده  ايمـان   كـه   يكـسان   يم  

 خـود   زيـان   بـه  خـدا   يبرا  كه كنيد  يم  يكار آيا مگيريد  يدوست  به را  كافران
 ?  آريد پديد آشكار  يحجت

 ين است كه كافران را به جاي منافقان اي از صفتهايكيان داشت كه يخداوند متعال ب
ن يـ نكـه در ا يرند، پس بندگان مومنش را برحذر داشـت از ا      ي گ ي م يمومنان به دوست  

 أَن«  شـود،  ي بـا  كـافران سـبب مـ      يرا دوسـت  يدا كنند، ز  يصفت به منافقان شباهت پ    
لّهِ تَجعلُواْ لَيكُم لِ لْطَانًا عبِينًا سد كه شما را عذاب ي به دست خدا بدهيل روشنيتا دل» م
 يت كه دوسي با كافران برحذر داشته و ما را از مفاسديخداوند ما را از دوست. بدهد

 با كافران باعث گرفتـار شـدن بـه          يپس ،دوست . با آنان در بر دارد آگاه نموده است       
نكه حجت ي را قبل از ا   يچ كس ين آن است كه خداوند ه     يه مب ين آ يو ا .  است يعذاب اله 

ه مـسلمانان از ارتكـاب گنـاه    يـ ن آيز در ا ين.  دهد يل بر او اقامه شود  عذاب نم       يو دل 
ه خـود   يـ  عل يل آشـكار  ي دهد، دل  ي كه گناه انجام م    يسرا ك يبرحذر داشته شده اند، ز    

  . كندياقامه م
  :145- 147 يه يآ

 در  منافقان  آينه نَصِيرًا ؛ هر   لَهم تَجِد ولَن النَّارِ مِنَ األَسفَلِ الدركِ فِي الْمنَافِقِينَ إِنَّ
  .يياب ينم ، يياور  برايشان هرگز و هستند  آتش  طبقات  فروترين

لّهِ دِينَهم وأَخْلَصواْ بِاللّهِ واعتَصمواْ وأَصلَحواْ تَابواْ الَّذِينَ إِالَّ لَـئِك لِ فَأُو عؤْمِنِينَ مالْم 
فوسؤْتِ وي ؤْمِنِينَ اللّهرًا الْما أَجظِيميتبـاه  از و اند  كرده  توبه  كه  آنان ؛ مگر ع  

  ديـن   بـه   اخـالص   يرو از خـدا   يبرا و اند جسته   توسل خدا  به و اند  آمده باز
  .داد خواهد  عظيم  ياجر  مؤمنان  به خدا مؤمنانندو  زمره در  اينان  اند  گرويده

لِيمـا؛ چـرا    شَاكِرًا اللّه وكَانَ وآمنتُم شَكَرْتُم إِن بِعذَابِكُم اللّه يفْعلُ ما را شـما  خـدا  ع 
 و پـذير  شـكر   كـه    يحـال  در ؟ آوريـد   ايمـان  و دباشـي  سپاسـگزار  اگر كند  عذاب

 .داناست

 كند كه آنهـا در اعمـاق جهـنم و در    يان ميخداوند از سرانجام منافقان خبر داده و ب    
ن تـر از    ييپـس آنهـا پـا     .  آن قرار دارند   ين حالت ها  ين طبقات عذاب و بدتر    ين تر ييپا

ن، با يشتند، و اضافه بر ادن مشاركت دايرا آنان در كفر ورزي برند، زيكافران بسر م



٥٤٤ 

ب و  يـ  عج ين كـار شـگردها    يـ  در آمدند و در ا     يب و دشمن  يمومنان از راه مكر و فر     
 يآنان طور.  كرديد آنان اطالع حاصل ميات پلي از ني بكار بردند كه كمتر كسيبيغر

 قرار ييزهاي گردد، و خود را مستحق چي كردند كه احكام اسالم بر آنها جاريعمل م
  .دندين عذاب گردين كار سزاوار سخت تريپس با ا. ه مستحق آن نبودند دادند كيم

 از عـذاب را از آنـان دور   ي نخواهند داشت كـه بخـش  ياوريچ نجات دهنده و   يآنها ه 
  . استين حكم شامل حال هر منافقيو ا. دينما
شان توبـه   ق داده كه از گناهانـ     ي كه خداوند به آنان توف     يمگر كسان » تَابواْ الَّذِينَ إِالَّ« 

و به  » بِاللّهِ واعتَصمواْ« . و ظاهر و باطن خود را اصالح كرده اند        » وأَصلَحواْ« . كنند
. ان از خود به او پناه برده اندي جلب منافع و دور كردن زين خدا چنگ زده، و برا  يد
لّهِ دِينَهم وأَخْلَصواْ«   خـدا   يامـان و احـسان اسـت بـر        ينشان را كه اسالم و ا     يو د » لِ

  .خالص نموده اند
ا و نفاق سالم ي خدا بوده و از ري جلب رضاي و باطنيپس هدف آنان از اعمال ظاهر

  . مانده اند
لَـئِك« ن صفات متصف باشد،     يو هركس كه به ا     فَأُو عؤْمِنِينَ ما و  يـ شان در دن  يا» الْم
»  عظِيما أَجرًا الْمؤْمِنِينَ اللّه يؤْتِ وسوف« .امت با مومنان خواهند بوديدوزخ و روز ق

 جز خدا يت و وسعت آن را كس ي بزرگ خواهد داد، كه ماه     يو خداوند به آنان پاداش    
 يچ گوشـ  يده و ه  ي آن را ند   يچ چشم ي دهد كه ه   ي را به آنان م    يينعمت ها .   داند  ينم

  . خطور نكرده استيچ انسانيده و به دل هيآن را نشن
نكه اعتصام يان نمود، با ايژه بيام و اخالص را به طور وبنگر كه خداوند چگونه اعتص

 از اصالح يرا اعتصام و اخالص بخشيداخل است، ز» وأَصلَحواْ« و اخالص در جمله
از دارد، بـه  يـ دا به توشـه اعتـصام و اخـالص ن   ي  است، چون مومن شد     يو خودساز 

با اعتصام و چنگ  گرفته  است و جز  ين مقام دشوار كه نفاق در دلها جا       يژه در ا  يو
 توان آن را    ي او نم  ياز به سو  ي و دراز كردن دست ن     يزدن به خدا و پناه بردن به و       

  . و اخالص كامال با نفاق متضاد است. ن بردياز ب
 هـستند، و اعمـال   يلت و برتـر ي فـض يان كرد چون دارايپس اعتصام و اخالص را ب     

. از استين دو امر نيدت به ان مقام به شي دارد، و درايظاهر و باطن به آن دو بستگ     
  اني كه بيو بنگر كه خداوند وقت



٥٤٥ 

نكـه  ي دهد، با اي ميخداوند به آنان پاداش بزرگ: نها با مومنان هستند نفرمود    ينمود ا 
 أَجـرًا  الْمـؤْمِنِينَ  اللّه يؤْتِ وسوف« :اق جمله در را بطه با آنان است، بلكه فرمود         يس

ن قاعده را به كار برده است، و آن يگر قرآن اي دين جايدرا خداوند در چنيز»  عظِيما
ات باشد، و خداوند بخواهد     ي از جزئ  يان بعض ياق جمله در رابطه با ب     ينكه هرگاه س  يا

ن يـ ن ا ي كـه در بـ     يا عـذاب  يـ ات مترتـب سـازد، پـاداش        يـ  بـر آن جزئ    يا عذاب يپاداش  
، همـواره   مـشترك اسـت   »  باشـد  يات مـ  يـ رنده جزئ ي كه در برگ   يجنس«، و   »اتيجزئ«

 ين امر جزئي كه هم اي، جنس»اتيجزئ«  كند نه يم» جنس« ا عقاب را متوجه يپاداش 
 ين امـر جزئـ    ين حكم به ا   يز تا گمان نرود كه ا     ين. ردي گ ير از آن را در بر م      يو هم غ  

ن گروه از منافقان كه يپس ا. ز قرآن استين از اسرار شگفت انگيو ا. اختصاص دارد
شتن پرداخته اند با مومنان هستند و پاداش مومنـان بـه            ي خو توبه كرده و به اصالح    

  . رسديآنان هم م
 و رحمت و احسانش خبر داد       ي بردبار ي و گستردگ  يازي ن يسپس خداوند از كمالِ ب    

 به عـذا شـما      يازيخداوند چه ن  » وآمنتُم شَكَرْتُم إِن بِعذَابِكُم اللّه يفْعلُ ما« :و فرمود 
و خداوند قدرشناس و داناست و به ! د؟ياوريمان بيد و  اي باشير ودارد اگر شكر گذا

 شده، و آنانكه همـواره اهـل عمـل          يادي ز ي ها ي كه در راه او متحمل دشوار      يكسان
 را به خـاطر  يزيو هركس چ.  كندي عطا ميهستند پاداش بزرگ و احسان گسترده ا  
  . دهديخدا رها كند خداوند بهتر از آن به او م

ا ضد آن   يظاهر و باطن شما و اعمالتان آگاه است و اخالص و صداقت و              خداوند به   
د و بـه  يـ  خواهـد كـه توبـه كن   يو از شـما مـ  .  دانديرا كه در اعمالتان وجود دارد، م      

! ب شما دارد؟  ي به تعذ  يازيد، چه ن  ي او برگرد  يپس چنانچه به سو   . ديش بازگرد يسو
 يهد، و از عذاب دادن شما سود ددين خود، شما را عذاب نمي تسكيرا خداوند برايز

ك يـ همانطور كه عمل ن.   رسانديان نم يبلكه گناهكار جز به خود ز     .  رسد ي نم يبه و 
 دل و اعتراف و اقرار به نعمت خدا، و  ي فروتن يعنيو شكر   .  فقط به نفع  اوست     يآدم
نكه از نعمت ي ايعنيشكر .  بدني از او با اعضايش خدا با زبان، و فرمان برداريستا

  . و ارتكاب گناه استفاده نشودي خدا در راه نافرمانياه
  :148- 149ه يآ



٥٤٦ 

لِيمـا؛ خـدا    سمِيعا اللّه وكَانَ ظُلِم من إِالَّ الْقَولِ مِنَ بِالسوءِ الْجهرَ اللّه يحِب الَّ بلنـد  ع 
  هشد  يستم او،  به  كه  كس  آن از مگر ، ندارد  دوست  يبدگوي  به را صدا  كردن
 .داناست و شنوا خدا و ، باشد

 را  ينيك كار قَدِيرًا؛ اگر عفُوا كَانَ اللّه فَإِنَّ سوءٍ عن تَعفُواْ أَو تُخْفُوه أَو خَيرًا تُبدواْ إِن
  كننده عفو خدا ، درگذريد  را ناپسند  يكردار يا  پنهان  به يا دهيد  انجام آشكار  به
 .تواناست و

 از يعنـ ي.  كننديي دهد كه دوست ندارد انسان ها آشكارا بدگو        يل خبر م  خداوند متعا 
 بـد و  ي گفتـه هـا    ين تمـام  يـ و ا . ديـ  نما ي را بر آن مجازات مـ      يآن نفرت دارد و آدم    
رد، و خداوند ي گيل دشنام، تهمت و ناسزا و امثال آن را در بر ميناراحت  كننده از قب

  . پسنددي كرده و آن را نمياز آن نه
ن و يل ذكر و سخن متيك و خوب از قبيد كه خداوند سخن ني نمايه داللت ميآمفهوم 

ز ي كه بر او ستم شده است، پـس جـا          يمگر كس » ظُلِم من إِالَّ« . م را دوست دارد   يمال
د و به يت نماي را بر او روا داشته است و از او شكاين كند كه ستمي را نفرياست كس

د به دروغ    ياما نبا . دياست آشكارا سخن بد بگو     كه آشكارا سخن بد به او گفته         يكس
 رفتـه اسـت     ي كـه بـر و     يد به اندازه ستم   يد، بلكه فقط با   ي متهم نما  ييزهاياو را به چ   

ن يـ با ا. د كه به او حرف بد گفته است     يراه بگو ي بد و ب   يد و فقط به كس    يسخن بد بگو  
  .وجود، گذشت و مقابله به مقل نكردن بهتر است

ـ      « : متعال فرموده است   همانطور كه خداوند   لَ ع فَـأَجرُه أَصلَحفَا ون عپـس  »  اللَّـهِ  يفَم
  .د اجر و مزدش بر خداستيهركس گذشت كند و اصالح نما

لِيما سمِيعا اللّه وكَانَ«  ك و سخن يه سخن بد و سخن نيو از آن جا كه موضوع آ » ع
د از يزي شنود، پس بپرهيمباح بود، خداوند خبر داد كه او شنواست و سخنانتان را م

جه شـما را    يد، و در نت   ين نما يد كه پروردگارتان را خشمگ    ي بر زبان آور   ينكه سخن يا
خداونـد  . ق شده اسـت   يك و خوب تشو   يه به گفتن سخن ن    ين آ يز در ا  ين. مجازات كند 

  . باشديرد آگاه مي گيتان از آن سرچشمه مي كه گفته هايتيداناست و به ن
د ي را آشكار كنيكياگر كار ن»  تُخْفُوه أَو خَيرًا تُبدواْ إِن« :دسپس خداوند متعال فرمو

ا باطن، واجب يكو را، ظاهر باشد ين هر كار خوب و سخن نيد، و اييا آن را پنهان نماي
 كه نسبت به جسم يا از كسي» سوءٍ عن تَعفُواْ أَو« . ردي گيا مستحب، در بر ميباشد 

د، يـ د و گذشـت كن ي روا داشـته اسـت، چـشم بپوشـ         يان بـد  تيا اموال و آبرو   يو جان   
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پس هركس كـه بـه      .  كه خداوند به شما خواهد داد از نوع عملتان خواهد بود           يپاداش
و .  بخـشد  يد و او را مـ     يـ  نما يخاطر خدا عفو كند و ببخشد خد اوند از او گذشت مـ            

 كَانَ اللّه فَإِنَّ« : ن فرموديبنابرا. دي نماي ميكي كند خداوند با او نيكوكاريهركس كه ن
پس .  گذردي بندگان و گناهان بزرگشان در ميهمانا خداوند از لغزش ها» قَدِيرا عفُوا

كرانش كه از قدرت  او ي پوشاند و با بخشش و گذشت بي آنان را ميب هايخداوند ع
  .دي نمايرد با آنان رفتار مي گيسرچشمه م

نكه يم، و ايشياندي اسما و صفات خداوند بين كند تا در معاي مييه ما را راهنماين آيا
نشات گرفته از اسما و صفات او هستند » امر« و » خلق«ر از آن او، و ينش و تدبيآفر

ن احكام، معلـوم  يبنابرا.  باشند يم» امر« و  » خلق « يو اسما و صفات خداوند مقتض     
  . ه آمده استين آيهمان طور كه در ا.  باشندي مي ويماء حسنايا

ان آورد، مـا را بـه       يـ  سـخن بـه م     ير و گذشت و چـشم پوشـ       يز آنكه از عمل خ    پس ا 
 بـه   ياديـ  ز ياري كه اجر و ثواب بـس      ي كرد، شناخت  ييش راهنما ي خو يشناخت نامها 
  .همراه دارد

  :150- 152 يه يآ
لِهِ بِاللّهِ يكْفُرُونَ الَّذِينَ إِنَّ سرونَ ورِيديفَرِّقُواْ أَن ونَ يياللّهِ ب سريقُولُونَ لِهِونُـؤْمِنُ  و 

  بـه   كـه  هستند  ي؛ كسان سبِيالً ذَلِك بينَ يتَّخِذُواْ أَن ويرِيدونَ بِبعضٍ ونَكْفُرُ بِبعضٍ
  يجـداي   پيـامبرانش  خـداو،   ميـان  خواهنـد   يم و شوند  يم كافر  پيامبرانش و خدا

  يمـ  و  پـذيريم   ينمـ  را  يبعـض  و  پـذيريم   يمـ  را  يبعض  كه گويند  يم و افكنند
 .برگزينند  يراه  ميانه  اين در خواهند

لَـئِك أُو ما الْكَافِرُونَ هقنَا حتَدأَعلْكَافِرِينَ و  و كافرانند  حقيقت در  مهِينًا ؛ اينان عذَابا لِ
  .ايم ساخته   آماده  خواركننده  يعذاب  كافران  يبرا ما

لِهِ للّهِبِا آمنُواْ والَّذِينَ سرو لَمفَرِّقُواْ ونَ ييدٍ بأَح منْهم لَـئِك أُو فوس ؤْتِيهِمي مهورأُج 
 و انـد   آورده  ايمـان   پيـامبرانش  و خـدا   به  كه  يكسان رحِيما؛ و  غَفُورا اللّه وكَانَ
  آمرزنده خدا و ، ددا خواهد خدا را  پاداششان اند  نيفكنده  يجداي   پيامبرانش  ميان

  .است   مهربان و
 معلـوم و شـناخته     ي هركس يان آمده است كه برا    ين جا از دو گروه سخن به م       يدر ا 

 كه يمان دارند، و گروهيش ايامبران و كتابهاي كه به خدا و همه پيشده هستند؛ گروه
مان ياامبران ي از پي ماند كه به برخي مي باقيو گروه سوم. ن موارد كافرنديبه همه ا
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 است كه آنها را از عذاب خدا ين راهي كنند ايمان ندارند و ادعا مي ايداشته و به برخ
ان خـدا و  يـ  خواهنـد م  ينان م يو ا . ستيش ن ي ب ياالتين خ يقت ا يدر حق .  دهد ينجات م 

  .اندازندي بييامبرانش جدايپ
ارد،  ديز دوست ميامبرانش را نيرا هركس واقعا خدا را دوست داشته باشد تمام پيز

 از  يكـ يو هـركس بـا      . امبران مكّمل دوست داشتن خداسـت     يچرا كه دوست داشتن پ    
ده  يـ  ورز يامبران دشـمن  ي پ ي كه با خدا و تمام     ي ورزد، به راست   يامبران خدا دشمن  يپ

لِهِ      « :است، همان طور كه خداوند متعال فرموده است        سرلَئِكَتِهِ و ملَّهِ و من كَانَ عدوا لِ
هركس كه دشمن خدا ، فرشتگان، فرستادگان » نَيكَئلَ فَإِنَ اللَّه عدو لِلّكفرِيلَ وميوجِبر

  .ل باشد بداند كه خداوند قطعا دشمن كافران استيكائيل و مياو، جبرئ
امبران كفـر  يـ قـت بـه همـه پ   يامبران كفـر بـورزد، در حق  ي از پيكين هركس به   يهمچن
ز كفـر  يـ مـان دارد ن ي ا يبـرد بـه و     ي كـه گمـان مـ      يامبري او، به پ   يحت. ده است يورز
لَـئِك«  :ن فرموديبنابرا. ده استيورز أُو ما الْكَافِرُونَ هقتا .  انديقينان كافران حقيا» ح

 يل كافر بودن آنان حتيو دل.  دارنديگاهيمان و كفر جايان ايگمان نرود كه آنها در م
 آنها را بـه     يلين است كه هر دل    يمان دارند ا  يند كه به او ا    ي نما ي كه ادعا م   يامبريبه پ 

ا باالتر از يل ي كند،  همان دلييمان آورده اند راهنماي كه به  او ايمان آوردن به كسيا
و .  ورزندي كفر مي وجود دارد كه آنان به ويامبريمان آوردن به پيآن در رابطه با ا

 يد كه به و قرار دهنييب جوي را مورد عيامبري كه به گمان آنها با آن پيهر شبهه ا
مان ي كه آنها به او ايامبريا بزرگتر از آن در رابطه با پيده اند، همان شبهه يكفر ورز

  .آورده اند وجود دارد
 از آرزو و خواسته يروي جز پيزين ورطه كشانده است چ    يپس آنچه كه آنها را به ا      

و . زدي تواند به مقابله با آن برخ      يست، كه هركس م   يل ن ي دل ي ب ي و ادعا  ي نفسان يها
 پرداخت كه همه آنهـا و       يان عذاب يقتا آنها كافر هستند، به ب     يان فرمود كه حق   يچون ب 

لْكَـافِرِينَ  وأَعتَـدنَا « : پس فرمود . رد  ي گ ي را فرا م   يهر كافر   يو بـرا  » مهِينًـا  عـذَابا  لِ
مان آوردن به خدا    يهمانطور كه آنها از ا    . مي فراهم آورد  يكافران عذاب خوار كننده ا    

ز آنها را عذاب دردناك و رسواكننده خـوار         يدند، خداوند ن  ير ورز يسرباز زدند و تكب   
  .دي نمايم
لِهِ بِاللّهِ آمنُواْ والَّذِينَ«  سرن يـ مان آوردنـد و ا  يامبرانش ا ي كه به خدا و پ     يو كسان » و

 است كه خداوند در مورد خـودش گفتـه اسـت،        يمان آوردن به همه مطالب    يمتضّمن ا 



٥٤٩ 

امبران آورده  يـ  است كـه پ    ي اخبار و احكام   يمان آوردن به تمام   يكه متضّمن ا  نيكما ا 
 نگذاشـته ،  يك از آنان فـرق و تفـاوت   يچ  يان ه يو م » منْهم أَحدٍ بينَ يفَرِّقُواْ ولَم« . اند

ل ي كه بر دلينيقي و يقيمان حقين است ايپس ا. مان آورده انديامبران ايبلكه به همه پ
لَـئِك« . وار است و برهان است   أُو فوس ؤْتِيهِمي مهورك از آنـان    يـ خداوند به هر  » أُج

مـان  يشان را كـه بـر ا  يـ بايكـو و اخـالق ز  يسته و سخن ني شايمان و كارها يپاداش ا 
د راز نـسبت دادن پـاداش بـه آنهـا           يو شـا  .  دهد يمترتب است برحسب حالت آنان م     

  .ن باشديهم
 يو خداوند همواره آمرزگار و مهربان است؛ گناهان را م         » حِيمار غَفُورا اللّه وكَانَ« 

  .ردي پذي ها را ميكيآمرزد و ن
  :153- 161 يه يآ

أَلُكسلُ يتُنَزِّلَ أَن الْكِتَابِ أَه هِملَي ا عنَ كِتَاباء ممالس أَلُواْ فَقَدى سوسرَ ممِن أَكْب ذَلِك 
لْمِهِم الصاعِقَةُ فَأَخَذَتْهم هرَةًج اللّهِ أَرِنَا فَقَالُواْ  جاءتْهم ما بعدِ مِن الْعِجلَ اتَّخَذُواْ ثُم بِظُ

نَاتينَا الْبفَون فَعع نَا ذَلِكآتَيى ووسلْطَانًا مبِينًا سخواهنـد   يم تو از  كتاب  ؛ اهل م 
  يموسـ  از را  ايـن  از تـر   بـزرگ  اينـان  ، يكن  نازل  آسمان از  يكتاب  برايشان  كه

 كفـر   سـخن   ايـن   سـبب   به   يمابنما  به  آشكار  به را خدا : گفتند و كردند  طلب
  آمده  برايشان  يهاي  معجزه  ازآنكه  پس  و   فروگرفت را  آنان  صاعقه  آميزشان

  يجتـ ح را  يموس و  بخشيديم را  آنان ما  و گرفتند  يخداي  به را  يا  گوساله بود
 .داشتيم  يارزان آشكار

لْنَا بِمِيثَاقِهِم الطُّور فَوقَهم ورفَعنَا لْنَا سجدا الْباب ادخُلُواْ لَهم وقُ  فِـي  تَعدواْ الَ لَهم وقُ
  كوه  بوديم  بسته آنها با  كه  يپيمان خاطر  به ؛ و غَلِيظًا ميثَاقًا مِنْهم وأَخَذْنَا السبتِ
 و شويد  داخل در  آن از  كنان  سجده  : گفتيم و  بداشتيم   سرشان فراز بر را طور
 .گرفتيم  سخت  يپيمان  ايشان از و مكنيد  تجاوز  شنبه روز در

لِهِم اللّهِ بĤياتِ وكُفْرِهِم ميثَاقَهم نَقْضِهِم فَبِما لِهِم  حـق  بِغَيـرِ  األَنْبِياء وقَتْ قَـونَـا قُلُو وب 
لْ غُلْفب عطَب  ـا  اللّـههلَي ع  ؤْمِنُـونَ  فَـالَ  بِكُفْـرِهِمپيمـان   سـبب   بـه   ؛ پـس  قَلِـيالً  إِالَّ ي  

  اينكـه  و  پيـامبران  كشتن ، ناحق  به و خدا  آيات  به  شدنشان كافر و  شكستنشان
  ياندك جز و  است  نهاده مهر   دلهايشان بر خدا ،  است  فروبسته ما  يدلها : گفتند
  .آورند  ينم  ايمان
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بِكُفْرِهِمو لِهِم قَولَى وع مرْيتَانًا مها ؛ و   بظِيمتهمـت   آن و  كفرشـان   سـبب   به نيز ع  
  .زدند  مريم  به  كه  بزرگ

لِهِم قَولْنَا إِنَّا و لَبوه وما قَتَلُوه وما اللّهِ رسولَ مرْيم ابنَ عِيسى الْمسِيح قَتَ لَــكِن  صو 
هشُب مإِنَّ لَهلَفُواْ الَّذِينَ و  ومـا  الظَّـنِّ  اتِّباع إِالَّ عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهم ما منْه شَك لَفِي فِيهِ اخْتَ
قِينًا قَتَلُوهكشتيم را خدا پيامبر  مريم پسر  مسيح ما : گفتند  كه  سبب  بدان نيز ؛ و ي   

   مـشتبه   ايـشان  بـر  امر  بلكه نكردند دار بر و نكشتند را  مسيح  نانآ  آنكه  حال و،
  آن به  و بودند ترديد در خود كردند  يم  اختالف او  باره در  كه  آنان  آينه هر شد
  .بودند   نكشته  يقين  به را  يعيس و بودند خود  گمان پيرو تنها  نداشتند  يقين
لَيهِ اللّه رفَعه بل  ، بـرد  فرا خود نزد  به را او خداوند  حكِيما؛ بلكه  عزِيزًا اللّه انَوكَ إِ
  .است  حكيم و پيروزمند خدا  كه

  هيچ شَهِيدا؛ و علَيهِم يكُونُ الْقِيامةِ ويوم موتِهِ قَبلَ بِهِ لَيؤْمِنَنَّ إِالَّ الْكِتَابِ أَهلِ منْ وإِن
 در  يعيس  آوردو  ايمان او  به  مرگش از  پيش  آنكه مگر  نيست  كتاب  اهل از  يك
  .داد خواهد  يگواه  ايمانشان  به  قيامت روز

لَيهِم حرَّمنَا هادواْ الَّذِينَ منَ فَبِظُلْمٍ اتٍ عبطَي أُحِلَّت ملَه هِمدبِصن وبِيلِ عكَثِيرًا؛  اللّهِ س
  آن ،، خدا  راه از  بسيارشان  انصراف و داشتند وار  يهودان  كه  يستم كيفر  به و

  .كرديم  حرام ، بود  حالل  آنان بر  كه را  پاكيزه  يچيزها
أَخْذِهِما والرِّب قَدواْ ونُه نْهع لِهِم لْكَـافِرِينَ  وأَعتَـدنَا  بِالْباطِلِ النَّاسِ أَموالَ وأَكْ  مِـنْهم  لِ

لِيما؛ و  عذَابا   شـده   منـع   آن از  آنكـه   حـال  و گرفتند  يم ربا  كه  سبب  بدان زني أَ
  يعـذاب   كافرانـشان   يبـرا  مـا  و  خوردند  يم  باطل  به را  مردم  اموال  و ، بودند

 .ايم  مهياكرده  دردآور

 يبود كه از عناد و سركش) ص(امبر اكرم، حضرت محمد ين خواسته اهل كتاب از پيا
م ي خـواه ين خواسته ما آنگونه كـه مـ  ياگر به ا:  آنان گفتند. گرفتيآنها سرچشمه م  

آنهـا از   . ب خواهنـد كـرد    ي را تكذ  ي كنند، و گرنه و    يق م يپاسخ داده شود او را تصد     
ن، جهالت و ستم    يكباره بر آنها نازل شدند و ا      ي قرآن   يخواستند تا همگ  ) ص(امبر  يپ

ست و يـ ش نيو بنده اش بـ انسان ) ص(امبر يرا پي بود كه آنها مرتكب شدند، ز  يبزرگ
 باشد، بلكه زمام همه كارهـا  ي در دست او نم يچ كار يامور او در دست خداست و ه      

 ين خداوند است كه هر آنچه را بخواهد بر بندگانش نـازل مـ             يدر دست خداست، و ا    
ن از  ي فرستد، همان طور كه خداوند متعال پس از آنكـه مـشرك            ي آنها م  يد و برا  ينما
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قُل « : فرمود ي را به آنان نشان دهد، به و       ي كردند كه معجزات   درخواست) ص(امبر  يپ
 بانَ ربحولَاَ يسسشَرَا رلَّا ب ا مـن جـز   يـ آ! پـاك اسـت پروردگـارم   « : بگو»  هل كُنت إِ

 و ينكه آنان فرود آمدن كتاب را به صورت جملگـ       يو ا »  فرستاده شده هستم؟   يبشر
ك ادعاسـت و    يـ  دانستند تنهـا     ين آن م  ا باطل بود  يانگر حق   يا به صورت متفرقه، ب    ي
امبر يرا در نبوت كدام پي كند ، زيجاد نمي بر صحت آن  ندارند، بلكه شبهه هم ايليدل

 كـه  يتان فرستاده شد مادامي به سويامبرياز شما درخواست شده است كه هرگاه پ      
دن نازل ش ! د؟ياوريمان ن يتان آورد كه متفرق و بخش بخش بود به او ا          ي را برا  يكتاب

قرآن در مقاطع مختلف و بصورت جدا جدا و برحسب احوال و اوضاع مختلف بوده،   
امبر است، كه   يت خدا به پ   يانگر توجه و عنا   ي كند و ب   ين بر عظمت قرآن داللت م     يو  ا  

نَ يوقَالَ الذّ« :دي فرمايهمانطور كه پروردگار متعال م. قرآن را بر او نازل كرده است
لَكَفَرُوا لَولَا نُزِلَ     تَرت          يع رتَّلنَـهو كادبِهِ فُو نُثَبِّت لَـا    يهِ القُرآنُ جملَةَ وحِدةَ كَذَلِك لِ لَـا و

لَّا جِئنَك بِالحقَّ وأحسنَ تَفسِ      ي كجا بر  يچرا قرآن   « : و كافران گفتند  » راًيأتُونَك بِمثَلٍ إِ
ت يله آن تثبيبه وسم تا قلبت را   ي كن ين قرآن را نازل م    ين چن يا» او نازل نشده است؟   

اوردند مگر آنكه ما حق  ي ن ي تو مثَل  يو برا . م  ي بر شما خواند   يم، و آن را به آرام     يكن
  .مي تو آورديان براين بيباتريرا با ز

ن كار  يان نمود، خبر داد كه ا     ي اساس و پوچ آنها را ب      يپس از آنكه خداوند اعتراض ب     
 از  يكين را با    ي زشت و بزرگتر از ا     يست، بلكه آنان در گذشته كارها     يد ن ياز آنها بع  

 ياز جملـه از و . مـان دارنـد  ي كردند بـه او ا يكه ادعا ميامبران انجام دادند، در حال  يپ
 گرفتند، و   يينكه گوساله را به خدا    ينند، و ا  يخواستند كه خداوند را به طور آشكار بب       

كتا را با چشم ي دال بر وجود معبود يي بود كه نشانه هاين در حاليا. دنديآن را پرست
  .ده بودنديگران آن را نديدند كه دي خود ديها

 سـر   ينكه كوه طور بر باال    يدند، تا ا  يرش احكام كتابشان تورات  امتناع ورز      يو از پذ  
اورند كوه بر آنها انداخته خواهـد  يمان نيد شدند كه اگر ا  يآنها نگاه داشته شد، و تهد     

ن بـه آنـان     يهمچنـ . مان آوردند يه آن ا  رفتند و ب  ي آن را پذ   ي ناچار يپس ، از رو   . شد
 وارد شـوند و بـه       ي شـهر  يدستور داده شد كه در حالت سجده و استغفار از درها          

 سجده  ي استغفار و  عمل    ياما آنان هر دو حالت قول     . نديآنان امر شده بود بدان در آ      
  .  نكردنديرپا نهادند و آن را  عمليرا ز
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دا مجازات يوز كردند، و خداوند آنها را شد از آنها در روز شنبه تجايهمچنانكه برخ
 را پـشت سرشـان      يمـان الهـ   ي گرفـت، امـا آنهـا پ       يمان موكّـد  يز از آنان پ   يو ن . نمود

ما « :ز گفتنديو ن. امبرانش را به ناحق كشتنديدند و پي كفر ورزيات و يانداختند وبه آ  
ختند، ياويبه دار ن، حال آنكه آنها او را نكشتند و »ميخته اي را كشته و به دار آويسيع

  . بلكه امر بر آنان مشتبه شد
مـان در   ين ادعا كردند كه دلها    يآنان همچن . دنديب كش يرِ او را كشتند و بر صل      يپس غ 

آنـان  . مي فهمـ  ي درك نكرده و نم    يي گو يپرده و غالف قرار دارد، و آنچه را كه تو م          
حق بازداشتند و مردم    ن كار آنها را از      ين مردم را از راه خدا منع كرده و با ا          يهمچن

 ي كه  خودشان بر آن بودند فرا خواندند، و مال حرام و ربا مي و فساديرا به گمراه
دا برحذر داشته بود، پس ي كرده و شدين امر نهينكه خداوند آنها را از ايخوردند با  ا

 را  يبخواهند كتاب ) ص(امبر اسالم يست از پ  يد ن ين كارها را كرده اند، بع     ي كه ا  يكسان
  . ز آسمان بر آنها نازل  كندا

هود ي است كه بر باطل قرار دادن اعتراض بيوه مجادله با كسين شيوه بهترين شيو ا
 رد كردن حـق بكـار بـرد،         ي در راستا  ي انجام داد و آن را به عنوان شبهه ا         يو پوچ 

ان شود  ي زشتش كه به مراتب از اعتراض او زشت تر است ب           يد و كارها  يت پل يد ن يبا
 سرچـشمه   يه ا يت و درون پست و فروما     ين ن ين اعتراض از چن   ي بدانند كه ا   يتا همگ 

  .ردي گيم
داشتند، رابطه با   ) ص( كه آنان نسبت به  نبوت حضرت محمد          ين هر اعتراض  يهمچن

ق شرّ آنها ين طريمان دارند مطرح كرد، تا بدي كنند به او اي كه آنها ادعا مينبوت كس
 اثبـات كـردن نبـوت       ي كه آنها بـرا    يليو هر دل  . ودده ش يكوتاه و باطلشان درهم كوب    

 تر از آن بر ي قويليادليل يهمان دل.  دهنديمان آوردند، ارائه مي اي كه به ويامبريپ
و از آنجا كه منظور از .  كنديداللت نموده و آن را اثبات م) ص(نبوت حضرت محمد 

نجـا بـه   يد را در ا   آنان مقابلـه بـا آنهـا بـود خداونـد آن مـوار              ي ها يبرشمردن زشت 
گر بـه  ي ديان نكرد، بلكه فقط اشاره وار بدان پرداخت، و در جاها       يصورت مشروح ب  

  . پردازديح آن ميبسط و توض
 قَبـلَ « ر در   ياحتمـال دارد كـه ضـم      » موتِهِ قَبلَ بِهِ لَيؤْمِنَنَّ إِالَّ الْكِتَابِ أَهلِ منْ وإِن « 

 يهر اهل كتاب: ن خواهد شدي آن چنين صورت معني ادر. به اهل كتاب برگردد» موتِهِ
 يمـان مـ  يه الـسالم ا يـ  عليسيقت امر را مشاهده كند به ع  يكه مرگش فرا برسد و حق     
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مان آوردن از سرِ  اضطرار      ين  ا  يرا ا ي بخشد، ز  ي به او نم   يمانش سود يآورد ،  اما ا    
 يرحـذر مـ    اسـت و آنـان را ب       يد و هشدار جد   يك تهد ين  يو ضمنا ا  .  است يو ناچار 

 يپس روز.  شونديمان ميرا قبل از مرگشان پشين حالت ادامه ندهند، زيدارد كه به ا
  !زند حالشان چگونه خواهد بود؟يكه در نزد خدا گرد آورده شوند و برخ

ن يـ ه الـسالم برگـردد، در ا      يـ  عل يسيـ بـه ع  »موتِـهِ  قَبلَ« ر در   ي واحتمال دارد كه ضم   
نكه قبل از مـردن  يست مگر ايكس از اهل كتاب ن   چ  يه:  شود ينگونه م ي ا يصورت معن 

 گردد و   يك م يامت نزد ي است كه ق   ين زمان ي آورد، و ا   يمان م ي ا يح به و  ي مس يسيع
 در يسي وارد شده است كه عياديث زيو احاد.  شوديان مي بزرگ آن نمايعالمت ها

تاب رد و اهل ك   ي گ يه م ي كشد و از كافران جز     يد و دجال را م    ي آ يآخر زمان فرود م   
 شود و ي گواه آنان ميسيامت عي آورند، و در روز قيمان ميهمراه با مومنان به او ا

 سـازد كـه   ي دهـد و معلـوم مـ      ي مـ  يه آنـان گـواه    ي كه كرده اند عل    ييبه سبب كارها  
ن هنگـام بـه باطـل    يا نه، و در اين خدا موافق بوده است ييعت و آيشان با شر يكارها

عت قرآن  يشان با شر  يل مخالفت ها  ير داشتند از قب   بودن همه آنچه كه آنها بر آن قرا       
 يسينا عيقيو .  دهدي مي آن دعوت كرد، گواهيآنان را به سو) ص(امبر يو با آنچه پ

را او كامال دادگر و عادل و راستگوست، و جـز بـه حـق    ي دهد، زي ميه آنها گواه  يعل
 و باطـل  يهـ ر از آن گمرايآورده است حق، و غ    ) ص(و آنچه محمد    .  دهد ي نم يگواه
  . است

 ي بني را كه برايزه اي پاكي هاي از روزياريسپس خداوند متعال خبر داد كه او بس
 بـه   يعنـ يم مجـازات بـود،      يم، تحر ين تحر يل حالل بود، بر آنها حرام كرد، و ا        يياسرا

افتن، يت  ي آنان از هدا   يريخاطر ستم و تجاوز، و بازداشتن مردم از راه خدا و جلوگ           
  . شده بودندي نهيد، حال آنكه از رباخوارو گرفتن ربا بو

 كردند، پـس    يد و فروش داشتند با عدالت رفتار نم       ي كه با آنان خر    يازمندانيآنها با ن  
ن آنها  ي مجازات نمود كه از جنس و نوع كارشان بود، بنابرا          يزيخداوند آنها را با چ    

 ييزهـا يم چ يحراما ت .  خواستند، منع كرد   ي كه م  يزه ا ي پاك يزهاي از چ  ياريرا از بس  
ن يـ  باشـد و حكمـتش ا  ي ميهيم تنزيكه خداوند بر امت اسالم حرام نموده است تحر   

  . رساند پاك بماننديان مي آنها زياين و دني كه به ديي هاياست تا از آلودگ
  :162 يه يآ
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 قَبلِك مِن أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما يؤْمِنُونَ والْمؤْمِنُونَ مِنْهم الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ لَّـكِنِ
لَـئِك اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ والْمؤْمِنُونَ الزَّكَاةَ والْمؤْتُونَ الصالَةَ والْمقِيمِينَ أُو نُؤْتِيهِمس 

  آنچـه   بـه  و تـو  بـر   آنچه  به  كه را  يمؤمنان  آن و  دانشمندان  ي؛ ول عظِيما أَجرًا
 و  دهنـدگان   زكـات  و  نمـازگزاران  و ، دارنـد   ايمـان   ايم  كرده  نازل  تو از  پيش

 .داد  خواهيم  يبزرگ اجر را  قيامت روز و خدا   به  مؤمنان

ده و ي را از اهـل كتـاب كـه پـسند    يان كرد، كـسان ي اهل كتاب را ب يبهايپس از آنكه ع   
 كه با علم    ياما كسان » الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ لَّـكِنِ« :خوب هستند استثنا نمود و فرمود     

ده است، علم و    يشه دوان يشان ر ين در قلب ها   يقي گرفته و    يشان جا يو دانش در دلها   
شان به بار آورده ي را برايريمان كامل و فراگي گرفته است اي كه در دلشان جاينيقي

به آنچه كه بر تـو      » لِكقَب مِن أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما يؤْمِنُونَ « ين كسان يچن. است  
جـه علـم و     يدر نت . مـان دارنـد   يش از تو نازل گشته است ا      ينازل شده و به آنچه كه پ      

ل برپاداشتن نماز و پرداختن     يشه دوانده اعمال صالح از قب     يشان ر ي كه در دلها   ينيقي
 كه يو به درست.  آنان به بار آورده استين كارها هستند برايزكات را كه جزو بهتر

 كـردن  يكـ ي معبـود و ن يو كار برپاداشتن نماز و پرداختن زكـات اخـالص بـرا          ن د يا
دا كرده يشان رسوخ پين در قلب هايقيو آنها كه علم و . نسبت به بندگان را در بردارد

« . دوارنديد او امي هراسند و به نو    يد خدا م  يمان دارند و از وع    يامت ا ياست به روز ق   
لَـئِك أُو نُؤْتِيهِمرًا سا أَجظِيمم داد، چون آنان از علم ي بزرگ خواهيشان پاداشيبه ا» ع

  .نده برخوردار هستنديامبران گذشته و آيمان به كتابها و پيمان و عمل صالح و ايو ا
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لَيك أَوحينَا إِنَّا  إِبـرَاهِيم  لَـى إِ وأَوحينَـا  بعـدِهِ  مِـن  والنَّبِيـينَ  نُـوحٍ  إِلَـى  أَوحينَـا  كَما إِ
 وسـلَيمانَ  وهـارونَ  ويونُس وأَيوب وعِيسى واألَسباطِ ويعقُوب وإْسحقَ وإِسماعِيلَ

 بعـد   پيامبران و  نوح  به  كه  همچنان  كرديم  يوح تو  به ؛ ما زبورا داوود وآتَينَا
 و سـبطها  و  يعقـوب  و  اسـحاق  و  اعيلاسم و  ابراهيم  به و ايم ، كرده  يوح او از

 را زبور داود  به و  ايم  كرده  يوح  سليمان و  هارون و  يونس  و  ايوب و  يعيس
  .داشتيم  يارزان

لَيك قَصصنَاهم قَد ورسالً لُ مِن عالً قَبسرو لَّم مهصنَقْص كلَي ع  كَلَّـمو  ـى  اللّـهوسم 
لِيما؛ و   ، آنـان  و  ايم  گفته تو  يبرا را  داستانهاشان  اين از  پيش  كه  يبرانپيام تَكْ
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   سـخن   چه ،  گفت  سخن  يموس با خدا و   ايم  نگفته تو  يبرا را  داستانهاشان كه
  .يميانج  يب  يگفتن

 عزِيزًا اللّه وكَانَ الرُّسلِ بعد حجةٌ اللّهِ علَى لِلنَّاسِ يكُونَ لِئَالَّ ومنذِرِينَ مبشِّرِينَ رسالً
   يحجت خدا بر را  مردم  پس  آن از تا  دهنده  بيم و  دهنده  مژده  يحكِيما؛ پيامبران

  .است  حكيم و پيروزمند خدا و ، نباشد
عت بـزرگ و  يشـر ) ص(امبرش محمـد  ي دهد كه او بر بنده و پ       يخداوند متعال خبر م   

  كـرده  يهم الـصالة و الـسالم وحـ   يامبران علين پي نمود كه بر ا   ي وح ينياخبار راست 
  :ده داردين چند فايبود، و ا

 را ياديامبران زيست، بلكه خداوند قبل از او و پي نيتافته جدا بافته ا) ص( محمد  - 1
 يگـر يل د يـ  دل ينه توز يفرستاده است، پس ابراز تعجب از رسالت او جز جهالت و ك           

  . ندارد
گر ي نمود، همان طور كه آن را به دي را به محمد وحن و عدالتيي خداوند اصول آ- 2
ق يگر را تصدي دي از آنان برخي نمود و همه بر آن متفق بودند، و برخيامبران وحيپ
  . كردنديم
. ديسه كنيامبرش مقايگر برادران پيامبران است، پس او را با ديگر پي او از جنس د- 3

مـه آنـان همـسان، و رسـالت و     ن دعوت او همان دعوت آنهاسـت، و اخـالق ه        يبنابرا
ف يـ ه نكـرد و در رد يپس خداوند  او را به افـراد ناشـناخته تـشب   .  استيكيهدفشان  
  .ان و پادشاهان ظالم قرار نداديدروغگو

ح يرشان، و تشريش و ذكر خيامبران و برشمردن آنها، و ستاين پياد و خاطره ا  ي - 4
مان داشته باشد و بـه      يآنها ا شتر به   ي شود تا مومن ب    ياوضاع و احوال آنان باعث م     

 كند و بـه سـنت آنـان اُنـس          يروي آنها پ  ي بورزد و از رهنمودها    يشتريآنها محبت ب  
 يهمانگونـه كـه خداونـد متعـال مـ     .  را كه برگردن ما دارند بـشناسد يرد و حقوق يبگ

لَ « :ديفرما ع لَملَم ي نُوحِ فِ  يسلَ « . انيسالم بر نوح در جهان    » نَ  ي الع ع لَمميبرَاه إِ يس «
َم  « .  و هـارون     يسالم بر موسـ   »  و هرُونَ  ي موس يسلَم عل « . م  يسالم بر ابراه   سـلُ

كوكاران ينگونه نيما ا. نياسيسالم بر الِ » نَي المحسنِينَ، إِنَّا كَذَلِك نَجزِياسِي إِل يعلَ
  .مي دهيرا پاداش م
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 شود  ياد م ي يكيو به ن  ان مردم از ا   ي اش، در م   يكوكاري برحسب ن  يكوكاريپس هر ن  
 قـرار  يكوكـار ين مقـام ن ي كه از آنان نام برده شد در باالتر   ييژه آنها يامبران بو يو پ 

  .دارند
 از جانـب خـدا مـشترك هـستند،         يافـت وحـ   يان داشت كـه همـه آنـان در در         ي ب يوقت
ان كـرد كـه او زبـور را بـه داود داده             يپس ب . ان نمود ي از آنان را ب    ي بعض يهايژگيو

 يلت و شـرافت داود بـه و      ي است كه خداوند به خاطر فـض       ي كتاب معروف  است، و آن  
  .داد
م و بدون واسـطه بـا او      ي بطور مستق  يعني.  سخن گفته است   يان كرد كه با موس    يو ب 

د، و بـه    يان مشهور گرد  يان جهان ي در م  يژگين و ي با ا  ي كه  موس   ييسخن گفت، تا جا   
  .است» م الرحمنيكل « يموس:  شودي گفته ميو

ان كـرده و    يامبرش ب ي پ يامبران را برا  ي از پ  ين كرد كه خداوند سرگذشت بعض     ايو ب 
 يامبران داللـت مـ    يـ ن بر كثـرت پ    يان نكرده است ، و ا     ي از آنان را ب    يسرگذشت برخ 

 را كه از خدا اطاعت نموده و از آنها يو خداوند آنها را فرستاده است تا كسان. د ينما
 را كـه از فرمـان   ي بشارت دهند، و كـسان ا و آخرتي كرده است به سعادت دن يرويپ

 ورزند از شقاوت و عذاب دو جهان برحـذر          ي مخالفت م  ي كرده و با و    يچيخدا سرپ 
مـا  « :نـد ي بر خـدا نداشـته باشـند، و نگو         يامبران حجت يدارند، تا مردم پس از بعثت پ      

لَا نَذِ  يجاءنَا مِن بش   شِ   يرٍ وكُم باءنَذِ يرِ فَقَد جيم دهنـده ا   يده دهنده و ب   چ مژ يه» رُيرُ و 
ش ي پـ  ي كه مژده دهنـده و ترسـاننده ا        يبه راست : امد، و به آنها گفته شود     يش ما ن  يپ

  .شما آمد
 كـسب  ي مردم و راههايني فرستاد تا اموات ديگري پس از ديكيامبران را  يخداوند پ 
 بهشت و ي شود، و راههاي مي منتهي كه به خشم الهي پروردگار، و موارديخشنود

گر عذر و بهانـه     ين خداوند بر مردم اتمام حجت كرده ود       يبنابرا. نديان نما يم را ب  جهن
امبران كفر بورزد ين هركس پس از فرستاده شدن پيبنابرا. ردي پذي را از  آنان نميا

ن از كمـال قـدرت و حكمـت خداونـد اسـت كـه               يو ا .  را جز خودش مالمت نكند     يكس
انگر فضل ين بيهمچن. ها را بر آنان نازل نمود آنها فرستاد و كتابيامبران را به سويپ

امبران بودند و يازمند پيان است، چرا كه آنان به شدت نيو احسان خدا نسبت به آدم    
ش و سپاس كه بـا فرسـتادن        ياز آنان را برطرف نمود، پس ستا      ين ن يخداوند بزرگتر 
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ش گرفتن ي در پيق دادنِ ما براين توفين نعمت را با ايامبران بر مردم انعام نمود، ايپ
  .همانا او بخشنده و بزرگوار است. راه آنها كامل بگرداند

  :166 يه يآ
لَيك أَنزَلَ بِما يشْهد اللّه لَّـكِنِ لَه إِ لْمِهِ أَنزَ شَـهِيدا ؛     بِاللّهِ وكَفَى يشْهدونَ والْمآلئِكَةُ بِعِ

 كرده   نازل خود  علم  به  هك دهد  يم  شهادت كرد  نازل تو بر  آنچه  به خدا  يول
  .است  بسنده را  شهادت خدا و ، دهند  يم  شهادت نيز  فرشتگان و ،  است
 ي نمود، همچنان كه به سو     يوح) ص(امبرش محمد   يان نمود كه به پ    ي خداوند ب  يوقت
 دهد كه بر صحت رسالت و  ينجا خبر م  ي فرستاده است، در ا    يامبران برادرش وح  يپ
لَه« .  دهد يم يام محمد گواه  يپ لْمِهِ أَنزَ ن است كه خداوند قرآن را      يد منظور ا  يشا» بِعِ

 و احكـام  ي در قرآن  علـوم الهـ    يعني باشد نازل كرده است      يكه مشتمل بر علم او م     
د يو شا.  وجود دارد كه خداوند آن را به بندگانش آموخته  استيبي و اخبار غيشرع

ن امـر   يـ  گرفته است، و خداونـد بـر ا        ن است كه قرآن از علم خدا سرچشمه       يمنظور ا 
  .  دهدي ميگواه
 ين قرآن را كه  مشتمل بر اوامر و نواهين خواهد بود، خداوند اي آن چنين معنيبنابرا

 داند كه مردم را ي شناسد، و مياو است نازل فرموده است و رسول خود را كامال م
ق يامش را تـصد يـ پد و يـ  خواند، پس هركس او را اجابـت نما ي  قرآن  فرا ميبه سو 

 يب كند و با او دشـمن      يامبر را تكذ  يامبر خواهد بود، و هركس پ     يكند، دوست خدا و پ    
  .ورزد، دشمن خدا شمرده شده و مال و خونش مباح خواهد بود

 ي فرستد، و دعاهـا    ي م ي در پ  ي كند و نصرت خود را پ      ي م ياريامبر را   يو خداوند پ  
  .  كندي ميارياند و دوستانش را  گرديرد و دشمنانش را خوار مي پذي را ميو

 را مورد ين گواهيو امكان ندارد كه ا!  شود؟يافت مين ي بزرگتر از ايا شهادتيپس آ
 ييب جوي مورد عينكه علم خدا و قدرت و حكمت ويرخنه و اعتراض قرار داد، مگر ا

امبرش يـ  دادن فرشتگان بر صحت آنچه بـر پ        يو خداوند از گواه   . رديو انتقاد قرار گ   
 ي ميمان فرشتگان كامل است و آنچه بر آن گواهيازل نموده است، خبر داد، چون  ان

 يرا جز افراد خـاص بـر كارهـا        ي برخوردار است، ز   يت و عظمت فراوان   يدهند از اهم  
 دادن بـر    يهمانطور كه خداوند متعال در مـورد گـواه        .  شوند يبزرگ گواه گرفته نم   

لَئِكَةُ وأُولُوا العِلمِ قَائِمـا          شَهد اللَّه   « :ش فرموده است  يد خو يتوح المو ولَّا ه أَنَّه لَا إِلَه إِ
لَّا هو العزِ      چ معبود بر ي دهد كه جز او هي ميخداوند گواه» ميزُ الحكِيبِالقِسطِ لَا إلَه إِ
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د ي و توح  يز به دادگر  ينكه او دادگر است، و فرشتگان و اهل دانش ن         يست، و ا  ي ن يحق
و . م  اسـت يز و حكـ  يست، و او عز   ي جز او ن   يچ معبود به حق   يه. هند د ي م يخدا گواه 

  . است كه خداوند گواه باشديكاف
  :167- 169 يه يآ

 كافر  كه  آنان  آينه بعِيدا ؛ هر ضَالَالً ضَلُّواْ قَد اللّهِ سبِيلِ عن وصدواْ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ
  .اند  افتاده  يگمراه ، به  سخت اند  گردانيده  يرو خدا  راه از و اند  شده
لَمواْ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ   كـه  را  يطَرِيقـاً ؛ كـسان     لِيهـدِيهم  والَ لَهم لِيغْفِرَ اللّه يكُنِ لَم وظَ

  ينمـ   هدايت  يراه   هيچ  به و آمرزد  ينم خداوند اند  كرده  ستم و اند  شده كافر
  .كند
  كه  جهنم  راه  به يسِيرًا ؛ مگر   اللّهِ علَى ذَلِك وكَانَ أَبدا فِيها خَالِدِينَ هنَّمج طَرِيقَ إِالَّ

  .است  آسان  يخدا بر كار  اين و  باشند  آن در  همواره
 يعنيامبر، ين پيهم و رسالت آخريامبران صلوات اهللا و سالمه علي خداوند از رسالت پ

ز بـر  ي داد و فرشتگان نيحت رسالت آنان گواهخبر داد و بر ص ) ص(حضرت محمد   
ق كـرد و بـه      يامبران را تصد  يد پ يد كه با  ي آ ين امر الزم م   ياز ا .  دادند ين امر گواه  يا

 ي را كه به آنهـا كفـر مـ   يسپس خداوند كسان.  كرديرويمان آورد و از آنها پ     يآنان ا 
ـ  كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ« :دي فرما يد نموده و م   يورزند تهد  صواْوـن  دـبِيلِ  عهمانـا  » اللّـهِ  س

ان كفـر و    يشواينها پ ي دارند؛ ا  ي ورزند و مردم را از راه خدا باز م         ي كه كفر م   يكسان
 گمراه گشته   ي كه بس  يبه راست »  بعِيدا ضَالَالً ضَلُّواْ قَد«  هستند،   يدعوتگران گمراه 

.  كنـد يگمراه مـ ز يگران را ني كه خودش گمراه است و ديو چه بدبخت است كس   . اند
ن يبنـابرا . ت محروم گشته استيان گرفتار شده، و از دو هدايپس به دو گناه و دو ز      

لَمواْ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ« :فرمود دنشان است، و گرنـه     ين ستم اضافه بر كفر ورز     يا» وظَ
ر مجموعـه آن محـسوب خواهـد        يان شود كفر ز   ي كه ظلم به طور مطلق ب      يدر صورت 

شان از  يپس ا . نجا اعمال كافرانه و غرق شدن در آن است        ير از ظلم در ا    و منظو . شد
 والَ لَهم لِيغْفِرَ اللّه يكُنِ لَم« :ن فرموديبنابرا. ت و راه راست دور هستنديمغفرت و هدا

مهدِيهطَرِيقَ طَرِيقاً إِالَّ  لِي نَّمهم  جز راه جهـن    ي آمرزد و به راه    يخداوند آنها را نم   » ج
رممكن اسـت كـه آنهـا در        يـ ت و مغفرت آنـان غ     يو از آن جهت هدا    . دي نما يت نم يهدا

 مانده، و بر كفرشان افزوده اند، پس به خاطر    ي و تجاوزشان باق   ي و سركش  يگمراه
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ت را بر آنها ي هدايشان مهر زده و راههاي كه كرده اند خداوند بر دلهاي زشتيكارها
لَّمِ لِلعبِوما ربّك بِ« مسدود كرده است،    . كنديو پروردگارت بر بندگان ستم نم» دِيظَ

لَ  «  ع كَانَ ذَلِكيو   ِ و خداوند توجـه و     .  خدا آسان است   ين كار برا  ي ا يعني» رَاَيسِي اهللاَ
 برخـوردار   ير و خـوب   يت آن را ندارند كه از خ      يرا صالح ي كند، ز  ي به آنها نم   يياعتنا
  .ستيسته آنها ني اند شادهي خود برگزي كه برايو جز حالت. شوند

  :170 يه يآ
 فَـإِنَّ  تَكْفُرُواْ وإِن لَّكُم خَيرًا فĤَمِنُواْ ربكُم مِن بِالْحقِّ الرَّسولُ جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا
لَّهِ لِيما اللّه وكَانَ واألَرضِ السماواتِ فِي ما لِ ا عكِيمحق  به  يپيامبر ،  مردم  ي؛ ا ح  
  آن در شـما  خير  كه بياوريد  ايمان  او  به  پس ، شد  مبعوث شما بر خدا  جانب از

   است  زمين و آسمانها در  چه هر  خداست   آن از ، نياوريد  ايمان  هم اگر و   است
  .است  حكيم و دانا او و

اورند، ين بمايا) ص(امبرش محمد ي دهد تا به بنده و پيخداوند همه مردم را دستور م
. ان كردي را بيان كافر شدن به ويامبر و ضرر و زيمان آوردن به پيد ايو علت و فوا

 حق را نزد آنها ين  است كه ويمان آوردن به  اوست اي كه موجب ايپس سبب و علت
  .عت آورده استي است و هم آنچه كه از شريپس هم آمدن او حق. آورده  است

 ي و كفـر، و بـ  يه ور شدن مـردم در جهالـت و نـادان    داند كه غوطي ميرا هر عاقل  يز
. ستي سازگار ن  يب ماندن آنان از منافع رسالت و نبوت، با حكمت و رحمت  اله             ينص

 مـردم اسـت، تـا       يامبر به سو  يپس، از جمله حكمت و رحمت بزرگ خدا، فرستادن پ         
 مـردم   جدا سازند و راه را بهيكي و ني و شر و فساد را از خوبيت را از گمراه  يهدا
 يعت بزرگ و راه راست    يدن در شر  يشين با تامل در رسالت او و اند       يبنابرا. اننديبنما

عت يرا در شـر   يـ  شـود ، ز    يافت مـ  ي ي بر صحت نبوت و    يل قاطع يكه آورده است دل   
امـت خبـر    ينده و از خـدا و روز ق       ي ِ گذشته و آ    يبي كه آورده است از اخبار غ      يبزرگ

.  دانـد ي و رسـالت نمـ  يله وحـ ير را جـز بوسـ  ن اخبـا  يـ چ كس ا  يداده شده است، و ه    
ت، عـدالت،   يش گرفتن راه هدا   ي، در پ  يعت او به كار خوب، درستكار     ين در شر  يهمچن

 دستور داده شده و از شـر و         يشاونديوند خو ي، صداقت و برقرار كردن پ     يكوكارين
.  شده است ي از پدر و مادر نه     ي و دروغ و نافرمان    يفساد و تجاوز و ستم و بداخالق      

نش بنده يو هر اندازه ب. نكه قرآن از جانب خدا آمده استي است بر ايل قاطعين دلي او
نهـا،  يپـس ا  .  گـردد  ينش افـزوده مـ    يقيمان و يشتر باشد بر ا   يعت خدا ب  ينسبت به شر  
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ن اسـت   يمان آوردن ا  يده ا يو اما فا  .  خواند يمان  فرا م   ي است كه انسان را به ا      يسبب
اَ لَّكُيخَ« :كه او خبر داده ر ضد شر است، پس يخ. تان بهتر استيمان آوردن برايا» م رَ

 را در بـر     ي و اخـرو   ييايـ ، دن ي، روحـ  ي، قلب ير و بركت جسم   ي مومنان خ  يمان برا يا
 آنان به دنبال دارد، پـس هـر پـاداش           ي برا ياديار ز يد بس يدارد، چرا كه منافع و فوا     

  .مان استي كه به انسان برسد از ثمرات ايعاجل و آجل
، بهـشت و نعمـت      ي و خوشـحال   يت، علم و عمل صالح، شاد     ي و هدا  يروزي پ نيبنابرا

 و  يهمانطور كه بدبخت  . ندي آ يمان بدست م  ي كه در آن قرار دارد همه به سبب ا         ييها
اوردن يمان ن يان ا ياما ز . ا كمبود آن است   يمان  ي از عدم ا   يا و آخرت ناش   يشقاوت دن 

ان ين كار جز به خودش زيو بنده با امانِ به او است، يج ايبرعكس نتا) ص(امبر يبه پ
  . رساندي نمي به وياني ندارد، و گناه گناهكاران زيازي رساند، و خداوند به او نينم

لَّهِ فَإِنَّ« :ن خداوند متعال فرمود   يبنابرا همانـا آنچـه در     » واألَرضِ الـسماواتِ  فِي ما لِ
ن اسـت،  ي آسـمانها و زمـ   همـه آنچـه در  يعنـ ين است از آنِ خداست،  يآسمانها و زم  

لِيمـا  اللّـه  وكَـانَ « . ر و تـصرف او هـستند      يده و ملك خدا بوده و تحت تدب       يآفر و » ع
م  اسـت؛ و     يش حكـ  ينش و امر خو   يو در آفر  » حكِيما« .  داناست يزيخداوند به هر چ   

ت و يز در قـرار دادن هـدا  يـ و ن.  اسـت يا گمراهـ يـ ت ي سزاوار هـدا ي داند چه كس  يم
  .م استيگاهشان حكيا در جيگمراه

  :171 يه يآ
 ابنُ عِيسى الْمسِيح إِنَّما الْحقِّ إِالَّ اللّهِ علَى تَقُولُواْ والَ دِينِكُم فِي تَغْلُواْ الَ الْكِتَابِ أَهلَ يا

مرْيولُ مساللّهِ ر تُهلِم لْقَاها وكَ لِهِ بِاللّهِ فĤَمِنُواْ منْه وروح مرْيم إِلَى أَ سرالَ وتَقُولُواْ و 
لَـه اللّه إِنَّما لَّكُم خَيرًا انتَهواْ ثَالَثَةٌ  السماوات فِي ما لَّه ولَد لَه يكُونَ أَن سبحانَه واحِد إِ
 در و مكنيد غلو  خويش  دين در ،  كتاب  اهل  ي؛ ا وكِيالً بِاللّهِ وكَفَى األَرضِ فِي وما
 او  كلمه و خدا پيامبر  مريم پسر  يعيس  آينه هر مگوييد،  حق  سخن جز خدا  رهبا

  ايمـان   پيـامبرانش  و خـدا   بـه   پـس   بود او از  يوروح  شد القا  مريم  به  كه بود
  آن در شما خير  كه ايستيد باز ها  انديشه  اين از  چيزند سه   كه مگوييد و بياوريد
  صاحب  اينكه از  است  منزه  يكتا  است  يخداي  اهللا  كه  تنيس  اين  جز  بود خواهد
 را  يكارساز خدا و ،  است  زمين و آسمانها در  آنچه  اوست  آن از باشد   يفرزند

  .است   يكاف
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 پا را از حـد و       يعني» غلو«. كند ي م ين نه يخداوند، اهل كتاب را از غلو و مبالغه در د         
مانند نصارا  . ستي كه مشروع ن   يميرد شدن به حر   اندازه مشروع فراتر گذاشتن و وا     

غلو كردند، و او را از مقام نبوت  و رسالت فراتر برده و بـه                ) ع (يسيكه در مورد ع   
  . ست ، رساندنديسته ني خدا شايت كه جز برايمقام ربوب

ن  يز چني نياده روي شده است ، مبالغه و زيط نهير و تفريپس همان طور كه از تقص
و درباره خدا جـز سـخن حـق         » الْحقِّ إِالَّ اللّهِ علَى تَقُولُواْ والَ« :ن فرمود يابنابر. است
 شـده اسـت و آن       يز كه از آن نه    يدو چ : ز است ين سخن متضمن سه چ    يو ا . دييمگو

 در مـورد اسـما و صـفات و          يدروغ بستن بر خدا، و سخن گفتن بدون علـم و آگـاه            
 است كه به آن دستور  داده يزيد سوم چو مور. امبران خداستيعت و پيافعال و شر

 و  ين قاعـده، كلـ    يـ و از آنجا كـه ا     . زهاستين چ يشده است و آن سخن حق درباره ا       
ح كرد كه   يه السالم آمده است، تصر    ي عل يسياق عبارت در مورد ع    ير بوده و س   يفراگ

. ت مخالف استيت و نصرانيهودي كه با روش يد سخن حق گفت، امريدر مورد او با
 يسي عي كه براين مقاميآخر» اللّهِ رسولُ مرْيم ابنُ عِيسى الْمسِيح إِنَّما« :ودپس فرم

 ين مقـام بـرا  ين بـاالتر يـ امبر اوسـت، و ا ين است كه او بنده خدا و پيمتصور است ا 
  .  باشدين پاداش مين مقام و بزرگتريان است، و رسالت باالتريآدم
 »تُهلِم لْقَاها وكَ ه ي عليسي آن عيان نمود و به واسطه ي را بيخداوند كالم» رْيمم إِلَى أَ

ن نسبت يد آمد، و ايله آن پديست، بلكه بوسيالسالم به وجود آمده او  خودِ آن كلمه ن
 اسـت كـه     يو او از ارواحـ    » منْـه  وروح« . ف اوسـت  يدادن به خاطر احتـرام و تـشر       

خداونـد  . ده اسـت    يـ كـو كامـل گردان    يده و با صـفات و برتـر و اخـالق ن           يخداوند آفر 
د و يـ هـا الـسالم دم   يم عل يه السالم را فرستاد و او را شرمگا مـر         يل عل يروحش، جبرئ 

  . حامله شديسيم به فرمان خدا به عيمر
ان نمود، اهل كتاب را دستور داد تا به او          يرا ب ) ع (يسيد آمدن ع  يقت پد ي كه حق  يوقت

نِ سه  ينكه خداوند را سوم   ي كرد از ا   ي را نه  اورند، و آنان  يمان ب يامبرانش ا ير پ يو سا 
. ده و گفتار نصارا بودين عقيا. مي مري است و دوميسي از آنها عيكي. خدا قرار دهند

ن گفتار يپس خداوند آنان را دستور داد تا از ا! خداوند آنها را رسوا و خوار بگرداند
ن است ياه نجات فقط همرا ريشان بهتر است، زين برايند و خبر داد كه ايده بازآيو عق
  .گر راهها، راه هالكتنديو د
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لَـه اللّه إِنَّما« :ك و فرزند پاك قرار داد و فرموديسپس خود را از داشتن شر » واحِد إِ
گانـه اسـت، و عبـادت فقـط         يكتـا و    يت،  يـ  او در الوه   يعنـ يگانه است،   يهمانا خداوند   

لَـد  لَـه  يكُـونَ  نأَ« پـاك و مبراسـت،      » سـبحانَه « سته اوست،   يشا ينكـه دارا  ياز ا » و 
همه آنچـه در آسـمانها و       » األَرضِ فِي وما السماوات فِي ما لَّه« راي باشد ، ز   يفرزند

ازمندند، پس محال است يند و به او ني باشد، و همه مملوك اوين است از آن او ميزم
  . از آنها داشته باشديا فرزنديك يكه شر

ان يـ ن است، ب  ي جهان باال و پائ    ينكه خبر داد كه او مالك و فرمانروا       خداوند پس از آ   
 كند و نگهبـان آنـان اسـت و بـه            ين م ي آنان را تام   ي و اخرو  يويكرد كه او منافع دن    

  . دهديآنان سزا و پاداش م
  :172 - 173 يه يآ

لّهِ عبداً يكُونَ أَن الْمسِيح يستَنكِف لَّن  عـنْ  يـستَنكِف  ومـن  مقَرَّبـونَ الْ الْمآلئِكَـةُ  والَ لِّ
لَيهِ فَسيحشُرُهم ويستَكْبِرْ عِبادتِهِ   بندگان از  ييك  كه  نداشت  ياباي  ؛ مسيح جمِيعا إِ

 زند باز سر خداوند  پرستش از  كه هر  ندارند   ياباي نيز  مقرب  مالئكه و باشد خدا
  .ساخت خواهد محشور خود نزد در ار  همه  خدا  كه بداند ، كند  يسركش و

لِهِ من ويزيدهم أُجورهم فَيوفِّيهِم الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ فَأَما  الَّذِينَ وأَما فَضْ
لُيمـا  عذَابا فَيعذِّبهم واستَكْبرُواْ استَنكَفُواْ لِيـا  للّـهِ ا دونِ مـن  لَهـم  يجِـدونَ  والَ أَ الَ وو 

 ، بـه  را  اجرشان اند  كرده  نيك  يكارها و اند  آورده  ايمان  كه  آنان ؛ اما نَصِيرًا
 ابـا    كـه  را  يكسان اما  افزود خواهد  آن بر  خويش  فضل از و ، داد خواهد يتمام

 خدا  جز خود  يبرا و  داشت خواهد  معذب دردآور  يعذاب  به اند  كرده  يوسركش
  .يافت نخواهند  يياور و  دوست هيچ

ذكـر كـرد و     ) ع (يسيـ  و غلّو نصارا را در مورد ع       يزيپس از آنكه خداوند مبالغه آم     
 از عبـادت و پرسـتش       يسيـ ان نمـود كـه ع     يـ امبر خداست ، ب   ي بنده و پ   يسيع: فرمود

  : كنندي نميچيز از عبادت خدا سرپيد، و فرشتگان مقرب نيپروردگارش امتناع نورز
دن از عبادتش پاك قرار داد،      يخداوند آنها را از امتناع ورز     » الْمقَرَّبونَ الْمآلئِكَةُ والَ« 

 يزي چيو نف. دن مبرا هستندي و تكبر ورزيني از خود بزرگ بيق اوليپس آنها به طر
 و  فرشتگان مقّرب بـه عبـادت سـزاوار           يسي ع يعني.  اثبات ضد آن است    يبه منزله   

اق به عبادت پروردگار باعث شرافت و ي كنند و اشتي تالش م آنياحوالشان است برا
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 خداوند باشند، ي براينكه بندگانيپس آنان از ا.  آنها گشته استي برايت بزرگيموفق
  . دنديت او كرنش كنند امتناع نورزيو در مقابل ربوب

ازمنـد  يار ن ي نكردند، بلكه خـود را بـس       يت خدا خوددار  يآنان از كرنش در برابر الوه     
  . دانستندي خدا ميندگب

 كه خداوند آنـان     ير او باالتر از مقام    يا غ ي يسي گمان نكند كه باال بردن مقام ع       يكس
 ير او از  عبـادت و بنـدگ        يـ ا غ يـ  يسيـ دن ع يـ را در آن قرار داده است و امتنـاع ورز         

ب و  ين نقص و ع   ين امر ع  يبلكه ا .  شود ي م ي آنان تلق  ي برا يپروردگار، كمال و رفعت   
 عِبادتِـهِ  عنْ يستَنكِف ومن« :ن فرمود يبنابرا.  و موجب نكوهش و عذاب      است، يكاست

لَيهِ فَسيحشُرُهم ويستَكْبِرْ  را كه از يدگانش؛ آنانيخداوند همه بندگان و آفر»  جمِيعا إِ
شگاه خود يش را در پيز بندگان مومن خويده و تكبر كرده اند، و ن     يعبادت او ابا ورز   

  .دي نماي ميش داوري خويان آنان با حكم عادالنه و قطعيورد، و م آيگرد م
 الَّذِينَ فَأَما« :دي فرمايح نموده و ميش را در مورد آنها تشري خويسپس حكم و داور

ل يـ سته از قب  ي شا يمان آورده، و كارها   ي كه ا  يو اما كسان  » الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ
« ت نمودنـد،  يـ و حقـوق خـدا و بنـدگانش را رعا   . نـد واجبات و مـستحبات انجـام داد   

فِّيهِموفَي مهوركـه   يي پاداش هـا   يعني.  دهد يپاداششان را بطور كامل به آنان م      » أُج 
  . بخشديمان و عملش ميك برحسب اي اعمال مقرر نموده است به هر يخداوند برا

لِهِ من ويزيدهم«  ار ي كه بسيد، پاداش ي افزا يمش به پاداش آنها     يو از فضل خو   » فَضْ
 به دل آنهـا  ين پاداشي از چنيشان است، و اصال برخورداريباالتر از اعمال و كارها 

 هـا و زنـان پـاك و         يدني هـا و نوشـ     ي خوردن ين شامل تمام  يو ا . خطور نكرده است  
 شود يش و آرامش قلب و روح و بدن مي ها و نعمت و آسايز و شاديمناظر دل  انگ

مـان وعمـل   ي كـه بـر ا  يوي و دنينير و بركت دي خيجود دارد، و تمامكه در بهشت و   
  .ن داخل استي شود، در ايصالح مترتب م

ده و  يـ  كـه از عبـادت خـدا ابـا ورز          يو اما كسان  »  واستَكْبرُواْ استَنكَفُواْ الَّذِينَ وأَما« 
 دردناك به آنان خواهد يعذاب» أَلُيما عذَابا فَيعذِّبهم«  شده اند ، ينيدچار خود بزرگ ب

  . كندي است كه در دلها نفوذ ميداد، و آن خشم و غضب خدا و آتش بر افروخته ا
لِيا اللّهِ دونِ من لَهم يجِدونَ والَ«  الَ وابند كه آنان را    ي ي را نم  يچ كس يو ه » نَصِيرًا و

ابند كه ي ي را نميچ كسيو ه. ت كند، و به سر منزل مقصود برساندي و حمايسرپرست
دشان و خطرات آتش جهنم را از آنها        ي كند و عواقب ناگوار و  اعمال پل        ياريآنان را   
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ن مهربانان، آنان را رها كرده و در عذاب جاودانه شان ترك يدور كند، بلكه  مهربانتر
 را رد كند و قضاوت او را در مورد آنـان            ي تواند حكم اله   يچ كس نم  يو ه . دي نما يم
  .هد ر دييتغ
  :174- 175 يه يآ
لْنَا ربكُم من برْهانٌ جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا لَـيكُم  وأَنزَ  از ،  مـردم   يمبِينًـا؛ ا   نُـورا  إِ

  كـرده   آشـكارنازل    ينـور  شـما   يبرا و آمد  يحجت شما بر  پروردگارتان  جانب
  .ايم

لُهم بِهِ تَصمواْواع بِاللّهِ آمنُواْ الَّذِينَ فَأَما لَيهِ ويهدِيهِم وفَضْلٍ منْه رحمةٍ فِي فَسيدخِ  إِ
  جـسته   توسـل  او  به و اند  آورده  ايمان خدا  به  كه را  آنان مستَقِيما؛ اما  صِرَاطًا

  .كند  هدايت  راست  يراه  به و درآورد  خويش  رحمت و  فضل آستان   به اند
 ي درخشان بـرا   ي به مردم و بر افروختن چراغها      يل قطع ياطر ارائه دال  خداوند به خ  

  نهـد، پـس   ياندن راه بـه آنـان، بـر آنهـا منـت مـ      يشان و نمايآنان، واتمام حجت برا 
 كـه   يلـ ي دال يبراسـت !  مـردم  يا» ربكُـم  مـن  برْهانٌ جاءكُم قَد النَّاس أَيها يا« :فرمود

 ي گردانند، و ناحق را بازگو ميان و روشن مي،و آن را بقاطعانه بر حق داللت نموده
 و  ي و نقلـ   يل عقل ين شامل دال  يو ا . ش شما آمده است   يكنند، از جانب پروردگارتان پ    

تِنَا يهِم ءايسنُرِ«: نش و در وجود خود  انسانها استي موجود در جهان آفرينشانه ها
 يمان را در جهان هست   يما نشانه ها  » هم أَنَّه الحقُّ  نَ لَ يتَبي ي أَنفُسِهِ حتَّ  ي األَفَاقِ وفِ  يفِ

  .شان روشن گردديم، تا حق براي دهيو در وجود خودشان به آنان نشان م
ل و برهان داللت ين دلين بر شرافت و عظمت اياز جانب پروردگارتان ، ا» منِ ربِكُم« 
 شما را به يوي و دنينيل از جانب پروردگارتان است و امور دين دليرا ايد، زي نمايم

د به خاطر آن خـدا      ي كه با  يت اله يو از جمله پرورش و ترب     .  رساند يرشد و تكامل م   
 را به شما ارائه نموده است تا در پرتو آن به راه يلين است كه داليش نمود ايرا ستا

  . ديافته و به بهشت برسيت يراست هدا
لْنَا«  لَيكُم وأَنزَ م، و آن نـور     ي شما فرستاده ا   ي را به سو   يور آشكار و ن » مبِينًا نُورا إِ
د، و  يـ ن و مف  ينـدگان و  اخبـار راسـت       ين قرآن بزرگ است كـه علـوم گذشـتگان و آ           يا

پس . ، در آن وجود داردي از ستم و بدير، و نهي و خيكوكاري و نيدستور به دادگر
 يو بـدبخت   يكيابنـد، در تـار    ي و انوار قرآن راهشان را ن      ييمردم اگر در پرتو روشنا    

 يكيرند، در تاري نور برنگي خود اندكيو اگر از آن برا.   غوطه ور خواهند شديبزرگ
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 كه ي كه به قرآن دارند و بهره ايمانياما مردم برحسب ا.  خواهند مانديجهل و نادان
  : شونديم مي برند به دو دسته تقسياز آن م

 به وجود او، و يعنيمان آورده اند، يبه خدا ا كه يپس كسان» بِاللّهِ آمنُواْ الَّذِينَ فَأَما« 
مـان  ي ا يبـ ي صفات كمال، و پاك بودنش از هر نقـص و ع           ي به تمام  يمتصف بودن و  

 كننـد، و بـه      يه و توكـل مـ     يـ و به خدا پناه بـرده و بـه او تك          » بِهِ واعتَصمواْ« دارند،  
لُهمفَ« ند، ي جوي مياريشان ي و قدرت خود مغرور نشده و از خدا        ييتوانا  فِـي  سيدخِ

جه آنان را   يژه خود در خواهد آورد، در نت      يشان را به رحمت و    يا» وفَضْلٍ منْه رحمةٍ
 بخـشد، و بالهـا را از        ي دهد و به آنان پاداش فراوان م       يق م ي ها توف  يبر انجام خوب  
  .دي نمايآنان دور م

 »دِيهِمهيهِ ولَي  و عمـل بـه آن، و     يا بر كسب علم و آگاه     و آنان ر  » مستَقِيما صِرَاطًا إِ
ن ياورد و به ديمان نيو هركس كه به خدا ا.  دهديق م يشناخت حق و عمل به آن توف      

د، خداوند او را از رحمت و فضل خود محروم ياو چنگ نزند و به كتابش تمسك نجو    
ه ت نخواهد شد، بلكـه بـ     يجه هدا ي كند، در نت   ي گرداند، و او را به خودش واگذار م        يم

اوردن آنان يمان ني سخت به خاطر اين سزايو ا.  گرفتار خواهد آمدي آشكاريگمراه
 ياز خداوند م  .  گردند ي م يان فراوان ي و ز  ي دچار ناكام  ين كسان يجه چن يدر نت . است
  .ميي جويت خود را از او ميم ما را عفو كند، و سالمت و عافيخواه

  :176 يه يآ
تَفْتُونَكسقُلِ ي فْتِ اللّهيلَةِ فِي يكُم لَد لَه لَيس هلَك امرُؤٌ إِنِ الْكَالَ و لَه و ا أُخْتلَه  نِصف فَ

لَد لَّها يكُن لَّم إِن يرِثُهĤ وهو تَرَك ما نِ كَانَتَا فَإِن وا اثْنَتَيملَه لُثَانِ فَ  وإِن تَـرَك  مِما الثُّ
لِلذَّكَرِ ونِساء رجاالً إِخْوةً كَانُواْ  بِكُلِّ واللّه تَضِلُّواْ أَن لَكُم اللّه يبينُ األُنثَيينِ حظِّ مِثْلُ فَ
لِيم؛ از  شَيءٍ يفتو  برايتان  كالله  باره در خدا  كه  يبگو ، خواهند  يم  يفتو تو ع  

 ، اشدب  يخواهر را او و بميرد باشد  نداشته  يفرزند  كه  يمرد  گاه هر : دهد،  يم
  برادر ، نباشد  يفرزند نيز را خواهر اگر  رسد  يم او  ميراث  نصف خواهر  آن  به
  ارث   بـه  را  يدارايـ   ثلث دو ، بودند  تن دو  خواهران  آن اگر  برد  يم  ارث او از
  يبرا خدا برد   يم  زن دو برابر مرد هر ، بودند خواهر و برادر چند اگر و برند  يم

  .است   آگاه  يچيز هر از او و ، نشويد  گمراه تا كند  يم  بيان شما
ل يدند، به دليپرس) ص(امبر ي دهد كه مردم در مورد كالله از پي خداوند متعال خبر م

لَةِ فِي يفْتِيكُم اللّه قُلِ«  خداوند يفرموده  ، ي است كه فرزند صلبيو آن مرده ا» الْكَالَ
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اگر » ولَد لَه لَيس هلَك امرُؤٌ إِنِ« :ن فرموديبنابرا. د فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ ندار
ن پـدر نداشـته   ي و فرزند پسر، و همچنيرد و پسر و دختر و فرزند صلب    ي بم يشخص
را بـه اجمـاع در    ينكه برادران و خواهران را وارث قرار داده است، ز         يل ا يبه دل . باشد

رد ي بمين فرديند، پس هرگاه چن   بر يصورت وجود پدر، برادران و خواهران ارث نم       
لَه« و فرزند و پدر نداشته باشد،        و از پـدر داشـته   يا خواهر ي ي تن يو خواهر » أُخْت 

  . قبال گذشتيرا حكم خواهر مادري كه فقط از مادر باشد، زيباشد، نه خواهر
لَها«  ره يـ غن و كاال و     ي و زم  يل وجوه نقد  ينصف تركه برادر از قب    » تَرَك ما نِصف فَ

  .ت اوستيش، و انجام دادن وصين پس از پرداخت وام و قرضهايو ا.  رسديبه او م
 »وهباشد،   ي كه از پدر م    يا برادر ي يو برادر تن  » و  »Ĥرِثُهإِن ي كُن لَّمـا  يلَّه  لَـد از » و

ه او را از ارث خـواهر       يو سهم .  نداشته باشد  ي برد اگر خواهر فرزند    يخواهر ارث م  
 مانـده، از آنِ     ي باشد و تمام مـالِ بـر جـا         يرا برادر جزو عصبه ها م     يد، ز ن نكر يمع

ك ي وجود نداشته باشد كه با او در تركه شـر          يا  عصبه ا   ياوست، اگر صاحبِ سهم،     
  . ماند از آن اوستي ميا آنچه از سهام باقيگردد، و 

لُثَانِ لَهمافَ« شتر بودند،   يا ب يپس اگر دو خواهر و      » اثْنَتَينِ كَانَتَا فَإِن«  » تَـرَك  مِما الثُّ
و اگـر بـرادران     » ونِـساء  رجـاالً  إِخْـوةً  كَـانُواْ  وإِن«  آنهاسـت،    يدو سوم تركه بـرا    

سهم مرد » األُنثَيينِ حظِّ مِثْلُ فَلِلذَّكَرِ«  از خواهران جمع شدند، ي با مجموعه اينامادر
و برادرانشان آنـان را در زمـره   پس سهم زنان ساقط شده    . برابر سهم دو زن است    

  . دهنديعصبات قرار م
ان يـ تـان ب  يد برا ياز دار يخداوند احكام خود را كه به آن ن       » تَضِلُّوا أَن لَكُم اللّه يبينُ« 
ن از فضل و احسان اوسـت، تـا شـما           يو ا .  دهد ي شما شرح م   ي كند، و آن را برا     يم

تـان از راه  يد و به سـبب نادان ي عمل  كند و به احكام اويت گرديانات او هدا  يله ب يبوس
  .ديراست گمراه نشو

 »اللّهءٍ بِكُلِّ وشَي لِيمبه امور پنهان و آشكار يعني.  داناستيزيو خداوند به هر چ» ع 
ازمنـد  ي ن يم الهـ  يان وتعل ي داند كه شما به ب     ينده آگاه است،  م    ي گذشته و آ   يو كارها 

 دهـد كـه همـواره در تمـام          ياد مـ  يـ به شما    را   ييزهايش چ يپس، از علم خو   . ديهست
  . باشدي شما سودبخش ميزمانها و مكان ها برا

  .ر سوره نساء شكر و سپاس از آن خداستيان تفسيپا
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  ر سوره مائدهيتفس

  .ه استي آ120 و يمدن

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1 يه يآ
لَّ بِالْعقُودِ أَوفُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا لَـيكُم  يتْلَـى  مـا  إِالَّ األَنْعامِ بهِيمةُ لَكُم تأُحِ ـرَ  عغَي 

 ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا يرِيد ما يحكُم اللّه إِنَّ حرُم وأَنتُم الصيدِ محِلِّي
  هگفتـ   برايتـان   پس  اين از  كه  يآنهاي مگر  چهارپا  حيوانات  كنيد وفا پيمانها ، به
 كنيـد   يمـ  صيد  احرام  حال در  كه را  آنچه  و اند  شده  حالل شما بر ، شود  يم

  .كند  يم  حكم خواهد   يم  چه هر  به خدا  مشماريد  حالل
 يمانها وفا كنند؛ دسـتور    ي است از جانب خدا به بندگان مومنش كه به پ          ين دستور يا

د و آنهـا    يـ دادهـا را كامـل بگردان     مانهـا و قرار   ي پ يعني.  كند يمان آن را اقتضا م    يكه ا 
  . ديد، و نقض نگردانينشكن
 ي بـه بنـدگ  يبنـد يل پايـ ان بنده و خدا اسـت، از قب ي است كه م   ييمانهاين، شامل پ  يو ا 

. ين صورت، و نكاستن ازحقوق بنـدگ      ي به كاملتر  يپروردگار و انجام دادن عبادت و     
د از او اطاعت ياشد، كه با بيامبر ميان بنده و پي است كه مييمانهايهمچنانكه شامل پ

شاوندانش يـ ن  او و پدر و مـادر و خو         ي است كه ب   ييمان ها يو شامل پ  .  كند يرويو پ 
 را برقـرار دارد و بـا آنهـا قطـع     يشاونديوند خوي كند و پ يكيد به آنها ن   ياست، كه با  
  .رابطه نكند

د ي كه باان بنده و دوستان و  همراهانش است،يرد كه مي گي را در بر مييمانهايز پين
مـان  يز پ ين.  انجام دهد  ي و سخت  ي، و آسان  ي و توانگر  يازمندي را در ن   يحقوق همراه 

 ي معامالتيان او و مردم وجود دارد، مانند  قراردادهاي شود كه م  ي را شامل م   ييها
 تبرع و بخشش مانند هبه و       يد و فروش و اجاره و امثال آن، و قراردها         يل خر ياز قب 

إِنَّما « :ن كه خداوند بر عهده آنها قرار داده و فرموده استيم حقوق مسليره، و ادايغ
گر يكـد ير حق يد در مسيگر هستند و بايكديهمانا مومنان برادر آن   » المومِنُونَ إِخَوةُ 

  .گر قطع رابطه نكنندياورند و از همدي بين دوستيان مسلمي  كنند و مياريرا 
ن اصـول و فـروع   ي ايرد، و تمامي گين را در بر م ين دستور، اصول و فروع د     يپس ا 
سپس خداوند .  هستند كه خداوند دستور داده است به آنها وفا شودييمان هايجزو پ
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 كه خداوند يبه خاطر مهر و محبت» لَكُم أُحِلَّت« :دي فرمايبا منت نهادن بر بندگانش م    
از » األَنْعـامِ  بهِيمـةُ « ده است؛   يتان حالل گردان  يان را برا  ينسبت به شما دارد، چهارپا    

  .ل شتر و گاو و گوسفنديقب
ن داخل هستند، مانند آهو و گورخر و امثـال          يز در ا  يوانات ن ين ح ي ا يبلكه نوعِ وحش  

 كـه در شـكم   ينـ يه بـر حـالل بـودن جن   يـ ن آيـ  از اصحاب با استناد به ا      يو برخ . آن
  . شود استدالل كرده انديرد و مادرش ذبح مي ميمادرش م

لَيكُم لَىيتْ ما إِالَّ«  ن ي شود، كه در ايجز آنچه كه حرام بودن آن بر شما خوانده م» ع
لَ « ان شده اند  يه ب يآ ت عرّميح الخنِز  يكُم الم لَحمو مالدـا أُهِـلَ لِغَ  يـ تَةُ ومرِ اهللاِ بِـهِ  يـ رِ و

ّ لَّا ما ذَكَّحةُ وما أَكَلَ اليةُ والنَّطِيوالمنخَنِقَةُ والموقُوذَةُ والمتَرَدِ  يتُم وما ذُبِح علَيسبع إِ
وان يـ بر شما حرام شده است خوردن ح      » النُّصبِ وأَن تُستَقسِموا بِاألَزلَمِ ذَلِكُم فِسقُ     

ده شـده باشـد،   ير خـدا سـربر   يـ  كـه بـه نـام غ       يوانيمردار، خون، گوشت خوك، و ح     
ضـربه مـرده باشـد، و     كه بر اثر وارد شـدن      يواني كه خفه شده باشد، و ح      يوانيوح
 كه از باال پرت شده باشد، يواني كه بر اثر وارد شدن ضربه مرده باشد، و ح  يوانيح

گر مرده شده باشد، و آنچه كه درنده از آن يوانات دي كه بر اثر شاخ زدن حيوانيو ح
ن بر شما حرام يد، همچنيده باشيافته و سر برينكه آنها را زنده   يخورده باشد، مگر ا   

 يي صخره هـا ير خدا بوده و روي غي كه ذبح آنها برايواناتيدن گوشت ح  است خور 
و حرام است   . ر خدا نصب گشته اند    يگر صورت گرفته كه به عبادت غ      ي د ييزهايا چ ي

رون رفتن  ين امر موجب فسق و ب     يد، ا ي بپرداز ييشگوي قرعه به پ   يرهاي ت يله  يبه وس 
ان هـم باشـد حـرام       يز چهارپا موارد مذكور هرچند اگر ا    .  اطاعت خداست  يره  ياز دا 
  . است

ان در همه حاالت و اوقات مباح اسـت، شـكار      يو از آن جا كه خوردنِ گوشت چهارپا       
» حـرُم  وأَنـتُم  الـصيدِ  محِلِّـي  غَيـرَ « :كردن در حالت احرام را استثنا نمـود و فرمـود   

 شـما  يژگي كه صفت و ويتان حالل هستند، مگر در حالتي برايان در هر حال  يچهارپا
 اسـت كـه در حـال احـرام          يد، و آن زمـان    يستيـ د ن ي صـ  يچنان است كه حالل كننده      

د، يـ  بر ين حرم به سر م    يا در سرزم  يد  ي كه در حا ل احرام هست      ي زمان يعني. ديهست
د بـه   يست، و صـ   يـ تان حالل ن  يرا برا يد ز يره شكار نكن  يل آهو و  غ    ي را از قب   يواناتيح

  . شوديرده م است كه گوشتش خويوان وحشي حيمعن
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ش به يبدون شك خدا هرچه را بخواهد مطابق با حكمت خو»   يرِيد ما يحكُم اللّه إِنَّ« 
را يـ مان ها دسـتور داد، ز يد، همان طور كه شما را به وفا كردن به پي نمايآن حكم م 

  .دي نمايان ها را از شما دور مي كند و زين ميمان منافع شما را تامي به پيوفا
تان حالل كرد، يان را برايار مهربان است، چهارپاينجا كه خدا نسبت به شما بسو از آ
 ي عارضيليان حالل گوشت، ان دسته را استثنا نمود كه بنا به دال       يان چهارپا يو از م  
ا يـ رخـدا بـر آن بـودن بـه هنگـام ذبـح و خفـه شـدن و                    يل مردار شدن ، نام غ     ياز قب 

د در حالـت   يو شما را از ص. نگاه دارد مضروب شدن مرده باشند تا شما را محفوظ         
  .م احرام استين به خاطر بزرگداشت و تكري نمود، و اياحرام نه

  :2 يه يآ
 وال الْقَآلئِـد  والَ الْهدي والَ الْحرَام الشَّهرَ والَ اللّهِ شَعĤئِرَ تُحِلُّواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

لْـتُم  وإِذَا ورِضْـوانًا  ربهِـم  مـن  فَضْالً يبتَغُونَ رَامالْح الْبيت آمينَ لَ واْ  حـطَادالَ فَاصو 
نَّكُمرِمجنُ يĤَمٍ شَنأَن قَو وكُمدنِ صجِدِ عسرَامِ الْمواْ أَن الْحتَدنُواْ تَعاوتَعلَى والْبـرِّ  ع 
ـ  علَى تَعاونُواْ والَ والتَّقْوى   ي؛ ا الْعِقَـابِ  شَـدِيد  اللّـه  إِنَّ اللّـه  واتَّقُـواْ  والْعـدوانِ  مِاإلِثْ

  بـدون  ، چـه  را  يقربـان  و  حـرام   ماه و خدا شعاير ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان
  و  يروز  طلـب   بـه   كـه  را  آنـان  آزار و مـشكنيد   حرمـت   قـالده  بـا   چه و  قالده

  از  چـون  و  مداريـد  روا ، انـد   كرده  الحرام  يتب  آهنگ  پروردگارشان  يخشنود
  از را شـما  خواهنـد   يمـ   كـه   يقـوم  بـا   يدشـمن  و كنيد صيد آمديد در  به  احرام

  در و ، كنيـد  تجـاوز   خـويش  حـد  از  كـه  نـسازد   وادارتـان  دارند باز  مسجدالحرام
 او   كه بترسيد  يخدا از و  تجاوز و  گناه در  نه كنيد  يهمكار پرهيز و ينيكوكار

  .كند  يم  عقوبت  يسخت  به
 كـه   ي كـسان  يا» اللّهِ شَعĤئِرَ تُحِلُّواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« :دي فرما ي خداوند متعال م  

م آن دستور داده و شما را از يآنچه را كه خدا حرام نموده و به تعظ! ديمان آورده ايا
 از انجـام دادن  ي، شامل نهـ ين نهيپس ا. ديندانارتكاب آن برحذر داشته است، حالل   

 شامل انجـام   ين نه يهمچنانكه ا .  گردد يز م ي از اعتقاد به حالل بودن آن ن       يآن، و نه  
» محرّماتِ احرام« شامل ين نهيو ا.  باشديده نداشتن به آن ميندادن كار زشت و عق

 داخل  ين نه ي ا ح نموده، در  يز آنچه خداوند بدان تصر    ين.  شود يم» محرّمات حرم «و  
حرمت ماه حرام را با جنگ و سـتم و   » الْحرَام الشَّهرَ والَ« :دي فرما ياست، آنجا كه م   

إنَّ عِدةَ « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است. ديات نشكنيگر منهيانجام دادن د



٥٧٠ 

اَ فِ ّهورِ عِند اللَّهِ اثنَا عشَرِ شَهرَ لَي كِتَبِ اللَّهِ يالشُ قَ السموت واالرض مِنها أَربعةُ وم خَ
  ّ لَا تَظلِموا فِ   ينُ القَ يحرُم ذَلِك الدِ  گمان تعداد ماههـا نـزد خـدا، در          يب» هِنَّ أَنفُسكُم يمِ فَ

ده، دوازده مـاه    يـ ن را آفر  ي كه آسمانها وزمـ    ي لوح المحفوظ از روز    ير اله يكتاب تقد 
ن استوار و محكم، پس در آن بر خود يآئن است ياست ؛ چهارتا از آن ماه حرام اند، ا

  .ديستم نكن
 ين فرموده الهي حرام با اين باور هستند كه حرمت جنگ در ماههايجمهور علما بر ا

ثُ يـ نَ ح يفَإِذاَ انسلَخَ األَشـهرُ الحـروم فَـاقتُلُوا المـشُرِك         « :دي فرما يمنسوخ است كه م   
د، يـ افتيدند مـشركان را هركجـا   يان رسـ ي حرام به پايپس هرگاه ماهها  » وجدتُّموهم

كار ي كه در آن به طور مطلق به پ        يگري و عام د   يل نصوص كل  ين به دل  يهمچن. ديبكش
و .  صورت گرفته استيداتيدن با آنها تهدي نجنگيبا كافران دستور داده شده، و برا     

 يهها از مايكي القعده كه يبا اهل طائف در ماه ذ     ) ص(امبر  ينكه پ يل ا ين به دل  يهمچن
  .ديحرام است، جنگ

 كه به ياتيگر آيه و دين آي حرام با ايكار در ماههاي از پينه: ندي گويگر مي ديگروه
آنـان  . ده اسـت يـ  كننـد، منـسوخ نگرد    ي مـ  ي حـرام نهـ    يژه از جنگ در ماهها    يطور و 

ه و  امثال آن حمل كرده و ين آين رابطه وارد شده اند بر اي را كه در اينصوص مطلق
ه يك قـض  يـ ن مـورد بـه تفك     يـ  در ا  يو برخـ  » . شـود  يد حمل مـ   ي مطلق بر ق   «:گفته اند 

 كه يست، اما ادامه جنگيز ني حرام جايآغاز كردن جنگ در ماهها: پرداخته و گفته اند
را با اهل طائف ) ص(امبر يكار پيو پ. ز استيل كردن آن جاياز قبل آغاز شده، و تكم 

و در مـاه شـوال   » نيحن«  طائف در  را جنگ با اهل   ين صورت حمل نموده اند، ز     يبر ا 
 نباشـد، بلكـه مـسلمانان جنبـه         ي است كه تـدافع    ينها در مورد جنگ   يهمه  ا  . آغاز شد 

  . داشته باشنديتهاجم
ن ي مـسلم  ي كنند به اجماع همه علمـا بـرا        ي كه كفار آن را آغاز م      ياما در جنگ تدافع   

  .نگ با كفار بپردازندگر  ماهها به جي حرام و ديز است به منظور دفاع، در ماههايجا
ت اهللا ي بيگر موارد به سوي را كه در حج، عمره و دييو قربان» الْقَآلئِد والَ الْهدي والَ« 

د و در مـورد  يريره نگيدن و غ  يق دزد ي را از طر   يد، و قربان  ي شود، حالل نكن   يبرده م 
د، مبادا  يذار را كه توان حملِ آن را ندارد بر دوش آن نگ           يد، و بار  ي نورز يآن كوتاه 
 ي كه آن را مـ ي را ، و هم كس   يگاهش تلف شود، بلكه هم قربان     يدن به جا  يقبل از رس  

  .ديآورد  احترام كن
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 آن بافته ي برايا گردن بندير ي است كه زنجي خاص از قربانين نوعيا» الْقَآلئِد والَ« 
 يوان مخـصوص قربـان  يـ ن حيـ  شود تا معلوم گـردد ا    يخته م يشده و در گردنش آو    

ق شـوند و سـنت و روش        ي تـشو  ين كـار  ي انجـام چنـ    يق مردم برا  ين طر ياست، از ا  
 يوان مخـصوص قربـان    ين ح يبه آنها آموخته شود و معلوم گردد ا       ) ص(رسول اكرم 

، سنّت، و يختن گردن بند به گردن قربانين آويبنابرا. ردياست و مورد احترام قرار گ
  .از شعائر مسنونه است

 را كه آهنگ خانه خدا را دارند مورد  تعرّض قرار يو كسان» الْحرَام الْبيت آمينَ وال« 
ت الحرام  يارت ب ي هركس كه قصد ز    يعني» ورِضْوانًا ربهِم من فَضْالً يبتَغُونَ« د  ينده

ز در صدد به دست آوردن سود و منفعت         يق تجارت ومعامالت ِ جا    يرا نمود و از طر    
گـر  ي عمره، و طواف خانه خدا، ونمـاز گـذاردن در آن، و د   بود، و با انجام حج،   يماد

د، بلكـه او را  يـ ن نكني خدا بود، به او تعرض و توهي جلب خشنود يانواع عبادت در پ   
  .ديم قرار دهيد، و همه زائران خانه خدا را مورد تكرياحترام كن

 داخـل   ن مقولـه  يـ ز در ا  ي رساند ن  ي كه  انسان را به خانه خدا م        ييت راهها ين امن يتام
 كعبـه  ينان و آرامش به سويد اطمي كه آهنگ خانه خدا را دارند با      يرا كسان ياست، ز 

دن بـه جـان و اموالـشان از    يب رسـ يا آسـ يـ  از كشته شدن ينكه ترس يند، بدون ا  يايب
 يفه بـا فرمـوده الهـ      يه شـر  يـ ن آ يـ و ا . ره داشـته باشـند    يـ  و چپاول و غ    يق دزد يطر

قرَبوا ينَ ءامنُوا إِنَّما المشرِكُونَ نَجِس فَلَا يا الَّذِهيأَي« :دي فرمايابد كه مي يص ميتخص
دند، يهمانا مشركان پل! ديمان آورده اي كه اي كسانيا» المسجِد الحراَم بعد عامِهِم هذاَ

  .ك شونديد به مسجد الحرام نزدين سال نبايپس، بعد از ا
ه با ين آيم ايما گفت. وارد گردد» حرم« شود كه به ين به مشرك اجازه داده نميبنابرا

 ي كه قصد خانه خدا را نمـوده و بـه دنبـال فـضل و خـشنود      ي از تعرض به كس    ينه
انگر آن است كه هركس به قصد انجام گناه به ين بيافته است، و ايص يخداست تخص
  . در آن بازداشته شوديزيد از ورود به خانه خدا و فسادانگيكعبه برود با

 گردد آن است كه يت اهللا كامل مي كه با آن احترام و اكرام ب   ييها از روش    يكيچون  
 در آن بازداشـته     ي هـستند از فـسادكار     ين حـال و وضـع     ي چن ي را كه دارا   يك سان 
هِ بِإِلحادِ بِظُلمِ نُّذِقه مِن     يرِد فِ يومن  « :همانطور كه خداوند متعال فرموده است     . شوند

لِ   دردنـاك   يبه به الحاد و ستم بپردازد به او عذاب        و هركس بخواهد در كع    » مِيعذابِ أَ
  .مي چشانيم
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« : نمود، و فرموديپس از آنكه خداوند متعال آنها را از شكر كردن در حالت احرام نه
لْتُم وإِذَا لَ واْ حطَادن يد و از سـرزم    يـ رون آمد يـ ا عمره ب  يو هرگاه از احرامِ حج      » فَاص

و .  رودين مـ  يم از بـ   ين تحر يالل است، و ا   تان ح يد، شكار كردن برا   يرون شد يحرم ب 
م ي كه قبل از تحري شود، حكم مساله را به حالتيم صادر مي كه پس از تحريدستور

  . گردانديداشته است باز م
و نفـرت و    » تَعتَـدواْ  أَن الْحـرَامِ  الْمـسجِدِ  عنِ صدوكُم أَن قَومٍ شَنĤَنُ يجرِمنَّكُم والَ« 

و تجاوز آنها بر شما كه شـما را از مـسجد الحـرام بـاز داشـته انـد،                    ،  ي قوم يدشمن
د، يـ د، و دلتان را خنك كن     يريد، و از آنها انتقام بگ     يوادارتان نكند كه بر آنها تجاوز كن      

 يپس برا. بند باشد و راه عدالت و تجاوز شده باشديد به دستور خدا پايرا بنده با يز
 يا بـه كـس    يـ  دروغ بـسته اسـت، و        ي بر و   دروغ ببندد كه   يست كه بركس  يز ن ياو جا 

  .انت كرده  استيانت كند كه با او خيخ
ك يـ  ن يگر را بر كارهـا    ي د ي از شما برخ   يد برخ يو با » والتَّقْوى الْبرِّ علَى وتَعاونُواْ« 
 ي و باطني اعمال ظاهري تماميرنده ي است جامع كه در برگياسم» برّ«و .  كنندياري

 ي و حقوق انسان هاست كه خداوند آنها را دوسـت دارد و مـ     است اعم از حقوق خدا    
 تـرك تمـام اعمـال       يرنـده   ي اسـت جـامع و در برگ       ينجا اسم يدر ا » يتقو«و  . پسندد
همچنانكـه در   .  دارنـد  ي است كه خـدا و رسـولش آن را دوسـت نمـ             ي و باطن  يظاهر
م  اسـت كـه بـه انجـا    يري خي هايژگيل و وي آراسته شدن به تمام خصا  يرنده  يبرگ

 ي شـر را در بـر مـ   ي هـا يژگـ ي از ويژگيز از هر ويز پرهيدادن آن امر شده است، ن 
ن كارهـا را انجـام   يـ رد كه به ترك آن امر شده است، پس بنده مامور است خـود ا   يگ

 كه آنان يد با هر قول و گفتاري نماياريگر برادران مومنش را بر انجام آن يدهد، و د
 ياريـ گر را بر گنـاه      يو همد » اإلِثْمِ علَى تَعاونُواْ والَ« . ك كند يق وتحر يرا بر آن تشو   

 كه صاحبش را يدا كردن بر انجام گناهان است، امري جرات پيبه معن» اثم«و . دينده
 تجاوز به يعني» والْعدوانِ« .  دهد يت حرج قرار م   ي كند و  او را در موقع       يگناهكار م 

 ي دور ي از هـر گنـاه و سـتم        يدمـ پس واجب است كـه آ     .  مردم يجان و مال و آبرو    
د، همانا خداوند يو از خداوند بترس« . ديگران را بر ترك آن كمك نمايد، سپس ديبجو
 يد به شدت عذاب مي را كه بر انجام گناه و هتك حرمت محارم خدا جسارت نمايكس
  . خدا بر شما نازل شودي و اخرويويد تا عذاب دنيزيپس، از محارم بپره. دهد

  : 3 يه يآ
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ترِّمح كُملَي تَةُ عيالْم مالْدو ملَحا الْخِنْزِيرِ ومرِ أُهِلَّ ونْخَنِقَةُ بِهِ اللّهِ لِغَيالْمقُوذَةُ ووالْمو 
 وأَن النُّـصبِ  علَـى  ذُبِـح  ومـا  ذَكَّيـتُم  مـا  إِالَّ الـسبع  أَكَـلَ  ومـا  والنَّطِيحـةُ  والْمتَرَديةُ

لِكُم بِاألَزالَمِ قْسِمواْتَستَ  تَخْـشَوهم  فَـالَ  دِيـنِكُم  مِـن  كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  يئِس الْيوم فِسقٌ ذَ
لَيكُم وأَتْممت دِينَكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم واخْشَونِ تِي عمنِع ضِيترو لَكُم الَمدِينًـا  اإلِس 

 شما بر شد  ؛ حرام رحِيم غَفُور اللّه فَإِنَّ لِّإِثْمٍ متَجانِفٍ غَيرَ صةٍمخْم فِي اضْطُرَّ فَمنِ
  يديگر  نام ، كشتنش   هنگام  به  كه  يحيوان هر و  خوك  گوشت و  خون و مردار

 باال از يا باشند  زده  سنگ   به يا باشد  شده  خفه  آنچه و ، بگويند او بر را  اهللا جز
 ، باشند  خورده  آن از  درندگان يا  بميرد ديگر  يحيوان  شاخ  به يا باشد  افتاده در

  وسيله  به  آنچه و شود  ذبح بتان  آستان  بر  چه هر نيز و  كنيد  ذبحش  آنكه مگر
 از  كـافران  امـروز    اسـت   ينافرمـان  خـود   كار  اين  كه كنيد  قسمت قمار  يتيرها

  بترسـيد   مـن  از مترسـيد   آنـان  از  اند  شده  نوميد  خويش  دين از شما  بازگشت
  اسـالم  و  كردم  تمام شما خودبر  نعمت و  رسانيدم   كمال  به را شما  دين امروز

 قـصد   آنكـه   يبـ  ماند  چاره  يب  يگرسنگ در  كه هر   پس   برگزيدم شما  دين را
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا   كه بداند ، باشد  داشته  گناه

لَّا ما   « :ي است كه خداوند در فرموده       ي همان محرمات  نيا جز آنچه كـه    » كُمي علَ يتلَيإِ
و بدان كه خداوند    .  شود به ما وعده داد آنها را بر ما تالوت كنند           يبر شما خوانده م   

 ياني كند بدان خاطر است تا بندگانش را از زي را كه حرام مييزهاي چيتبارك و تعال
ان ي بندگان ب  ي برا يانها را گاه  ين ز يد، و خداوند ا   ي حفاظت نما  كه در آنها نهفته است    

  . كنديان نمي بينموده و گاه
وان يو منظور از ح» تَةُيالم« :پس خداوند خبر داد كه مرده را بر شما حرام كرده است

ن  يات خـود را از دسـت داده باشـد، چنـ      ي ح ي است كه بدون ذبح شرع     يوانيمردار ح 
ان آن، به سـبب مانـدن خـون در          يكه دارد حرام است، و ز      ي به خاطر ضرر   يوانيح

  . باشديشكم و گوشت آن است و خوردنش مضر م
رند، پس خوردن   ي م ي م يماريشتر به خاطر ب   يوانات مردار ب  يان ذكر  است كه ح     يشا

  . هستند و حاللنديه مستثنين قضي از ايملخ و ماه. ان دارديآن ز
 »مالدان شده استيد بيگر به صورت مقّي ديه اي در آهمانطور كه. يو خون جار» و .
ن ياز بـ .  شـود ي آن را شامل م    ين ، همه اجزا   يو گوشت خوك، و ا    » ؤِيولَحم الخِنز « 
ل يـ  از اهـل  كتـاب از قب        يرا گروهـ  يـ ان نمـود، ز   يـ د فقط خوك را ب    ير درندگانِ پل  يسا
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ب ي شما فرينعي. شان حالل نموده استي كنند كه خداوند خوك را براي ادعا مينصار
 لِغَيـرِ  أُهِـلَّ  وما« .  هاست يديد، چرا كه خوك حرام است و از جمله پل         يآنها را نخور  

ا و  يـ ل بتهـا و اول    يـ ر خـدا، از قب    يـ دن، نـام غ   ي كه به هنگام سـربر     يوانيو ح » بِهِم اللّهِ
پس همان طور كه بردن نام خـدا،        . گر مخلوقات بر آن برده شده است      يستارگان و د  

 كند، چون ي آلوده مير خدا آن را از نظر معنوي گرداند، بردن نام غيپاك محه را يذب
  . ر خدا بر آن شرك استيذكر نام غ

 خفـه شـده   يسمانيـ ا ريـ  مرده، و با دست ي كه به سبب خفگ   يوانيو ح » والمنخَنِقَةُ« 
رون ي فرو برده باشد كه نتوان آن را بيكي تنگ و بارينكه سرش را به جايا ايباشد، 

  .رديوان بميجه حيورد، در نتآ
 يزيـ ا فرو رفتن چيا سنگ ، ي كه به سبب كتك زدن با چوب  يوانيو ح » والْموقُوذَةُ« 

 كـه از بـاال پـرت شـده          يوانيو ح » والْمتَرَديةُ« . ا بدون عمد مرده باشد    يبر آن عمدا    
  .ردي بم افتاده باشد ويا از سقفيوار، يا دي كوه ينكه از بااليباشد، مانند ا

 ومـا « . رديـ  بم يگـر يوان د ي است كه به سبب شاخ زدن ح       يوانيو آن ح  » والنَّطِيحةُ« 
ا يا پلنگ از بدن آنها بخورند، ير يل گرگ، شيوانات درنده از قبيو آنچه ح» السبع أَكَلَ

 كـه بـه   يوانيـ ن حيپس چن.  خورند، از آن بخورندي كه شكار را م    يپرندگان درنّده ا  
  .ستيدن پرندگان مرده باشد حالل نسبب خور

 يوانيـ وان خفه شـده، ح ي حيعنين موارد است؛ ين استثنا راجع به ا يا» ذَكَّيتُم ما إِالَّ« 
 كـه بـه   يوانيـ  كه از باال افتاده و مرده اسـت، ح    يوانيكه بر اثر كت ك مرده است، ح       

ه انـد، در    گر مرده  است و آنچه كه درندگان از آن خـورد           ي د يوانيسبب شاخ زدن ح   
ده شود حالل  يوان به صورت حتم و مسلّم زنده باشد و سربر ين موارد اگر ح   يهمه ا 
  .است
 را پـاره    يوانيـ ر آن روده و شـكم ح      يا غ يوان درنده   ياگر ح « :ن  فقها گفته اند    يبنابرا
را سـر   يـ د زنده بودن آن ماننـد مـرده بـودنش اسـت، ز            يا حلقومش را قطع نما    يكند،  

 را در آن معتبـر  يگـر يز ديـ ات چيـ  جـز وجـود ح  يو برخـ » .ارد نديده ايدنش فا يبر
وان زنده بود، حالل است اگر چـه روده         يد و ح  يندانسته اند، پس هرگاه آن را سر بر       

  . شودين استنباط ميفه چنيه شريو از ظاهر آ. ها و شكمش از آن جدا شده باشد
ر بـر   يـ  ت ي نمودن با چوبه ها    ييشگويم كردن و پ   يو تقس » بِاألَزالَمِ تَستَقْسِمواْ وأَن« 

 ياريـ ، و معيريـ م كردن و اندازه گي تقسي برايوه ايش» استقسام«. شما حرام است 
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 بودند كه عرب هـا      ير مانند يسه چوب ت  » ازالم«. ا ترك آن بود   ي ي اقدام به كار   يبرا
 نوشـته شـده بـود    يكي كردند كه بر ين منظور از آنها استفاده م     ي ا يت برا يدر جاهل 

پـس  .  نوشته نشده بوديزي چيو بر سوم» نكن« نوشته شده بودي، و بر دوم  » بكن«
ر را در يـ ن سه تي كرد ايا امثال آن را مي يا عروسي از آنان آهنگ سفر    يهرگاه كس 

 يرون مي بيري آورد، پس اگر تيرون مي از آن را ب    يكي انداختف سپس    ي م يسه ا يك
 آمـد   يرون م ي ب يريكرد، و اگر ت    ياو كارش را م   » بكن«  آن نوشته بود   يآمد كه رو  

 يرون مـ ي بيري داد، و اگر تي، كارش را انجام نم»نكن« آن نوشته شده بود   يكه رو 
 از دو چوبه يكي كرد تا ي بر آن نوشته نشده بود باز كارش را تكرار ميزيآمد كه چ

  . كردي نوشته شده بود ،  و طبق آن عمل ميزي آن چي آمد كه رويرون مي بيا
 آن، آنها را به نمـاز       ين كار و امثال آن را بر آنها حرام نمود و به جا            يد ا پس خداون 

  . كرديياستخاره در همه كارها راهنما
 »لِكُم  است كه از آن سـخن رفـت، و خداونـد بـه             ياشاره به همه امور حرام    » فِسقٌ ذَ

 رون رفـتن از ين امور موجب فسق، و بيا. منظور حفاظت بندگانش آنها را حرام نمود 
  .طاننديره اطاعت خدا و وارد شدن به اطاعت شيدا

» دِيـنِكُم  مِـن  كَفَرُواْ الَّذِينَ يئِس الْيوم« :سپس خداوند بر بندگانش منت نهاد و فرمود       
 كه به آن اشاره شده است روز عرفه يروز. وس شده اندينتان مايامروز كافران از د

امبرش را نـصرت نمـود و       يـ ده و پ  ل كرد و بنـ    ينش را تكم  ي كه خداوند د   ياست؛ روز 
مان كـردن مومنـان از      يكه آنهـا بـه پـش      يد، در حال  يت خوار گردان  ي نها ين را ب  يمشرك

 آن را يروزيـ  كـه عـزت و قـدرت اسـالم و پ    يار رغبت داشتند، اما وقتـ  ينشان بس يد
ن يـ ن در ايبنابرا. ن آنها باز گردنديد شدند كه مومنان به ديمشاهده كردند كامال ناام  

چ يامبر بـود، هـ    يـ ن حـج پ   يامبر حج وداع نمودنـد، و آخـر       ي سال دهم كه پ    يعنيسال،  
  . چون گذشته اطراف كعبه طواف ننموديانيچ آدم لخت و عري حج نكرد و هيمشرك
 يد، بلكـه از خداونـد  يو از مشركان نترسـ   » واخْشَونِ تَخْشَوهم فَالَ« :ن فرمود يبنابرا
شان را بـه    يد و آنان را خوار كرد و توطئه ها        يرو گردان يد كه شما را بر آنها پ      يبترس

  .خودشان برگرداند
 »موالْي لْتأَكْم لَكُم و  يل شـرائع ظـاهر    ي و تكم  يروزيامروز با كامل كردن پ    » دِينَكُم 

ن كتاب و سنت در حوزه احكـام  ينتان را كامل نمودم، بنابرا ي، اصول و فروع د    يباطن
پس هـركس ادعـا كنـد كـه         .  كنند يت م يا را كفا   ، و اصول و فروع آن كامال شم        ينيد
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ل علـوم   يـ ر از كتاب و سـنت از قب       ي غ يد و احكامشان به علوم    يمردم در شناختن عقا   
 يرا گمان مي پروراند، زي در سر مي باطلياز دارد، جاهل است و ادعايره نيكالم و غ
 دعـوت   آنيد، و به سوي گويله آنچه كه او م    يشود مگر به وس   ين كامل نم  يبرد كه د  

د و نـسبت  يـ  آين ستم در حق خدا و رسولش به حساب مـ       ين از بزرگتر  ي كند و ا   يم
  .دادن جهل است به خدا و رسولش

 »تمأَتْمو كُملَي تِي عمل كـردم  يـ  شـما تكم   ي را بـرا   ي و بـاطن   يو نعمـت ظـاهر    » نِع . »
ضِيترو لَكُم الَما انتخـاب نمـودم،      شـم  ين بـرا  يـ و اسالم را به عنـوان د      » دِينًا اإلِس

  .دمي اسالم پسنديهمانطور كه شما را برا
 را يد و كسي آوريپس  با به جا آوردن دستورات اسالم شكر پروردگارتان را به جا

  .ديش كني داشته است ستاين را به شما ارزانين دين و كاملتريفترين و شريكه برتر
 حرام كه يزهايا به  خوردن چاز، او ري كه ضرورت و نين كسيبنابرا» اضْطُرَّ فَمنِ« 

لَيكُم حرِّمت« در   ةٍ فِي« ان شد، مجبور كرد،     يب» عصخْمرَ« ،  يدر حالت گرسنگ  » مغَي 
 كه مجبور نشده است، يل به گناه نباشد، و تا زماني كه متمايبه شرط» لِّإِثْمٍ متَجانِفٍ

 غَفُـور  اللّـه  فَـإِنَّ «  نخورد،  كند،يت مي كه او را كفايش از اندازه ا ياز آن نخورد و ب    
حِيمحرام را .... همانا خداوند بخشنده و مهربان است، و خوردن گوشت ، خون و » ر
 ي كه و  ي او مباح كرده، و بر او رحم نموده كه از حرام به اندازه ا              ين حال برا  يدر ا 

  .دينش حاصل آي در دينكه كمبود و نقصيرا نگاه دارد، بخورد بدون ا
  :4 يه يآ

أَلُونَكساذَا يأُحِلَّ م مأُحِـلَّ  قُلْ لَه  لَكُـم  ـاتبـا  الطَّيمـتُم  ولَّم ـنَ  عارِحِ  مـولِّبِـينَ  الْج  مكَ
لَّمكُم مِما تُعلِّمونَهنَّ ع ا فَكُلُواْ اللّهكْنَ مِمسأَم كُملَي اذْكُرُواْ عو مهِ اللّهِ اسلَياتَّقُواْ عاللّ وه 

   است  شده  حالل آنها بر  يچيزهاي  چه  كه پرسند  يم تو از الْحِسابِ سرِيع اللّه إِنَّ
  به  كه  حيوان  آن صيد  خوردن نيز و  شده  حالل شما بر ، پاكيزه   يچيزها : بگو
  گـاه  هر ،  يشكار  سگان و  يشكار  پرندگان  چون ، ايد  آموخته   كردن صيد  آن
  كه صيد  آن از  باشيد  داده  تعليم  است  آموخته  خدايتان  كه   سان  دانب را آنها

  خدا از و بخوانيد  آن بر را خدا  نام و بخوريد دارند  يم  نگه و گيرند   يم  برايتان
  .است  الحساب  سريع او  كه بترسيد

ـ « :ديـ  فرمايه و آله و سلم م  ي اهللا عل  يامبرش محمد صل  يخداوند متعال به پ    يأَلُونَكس 
 قُـلْ « . آنان حـالل شـده اسـت       ي برا ييهايچه خوراك :  پرسند ياز تو م  » لَهم أُحِلَّ ماذَا



٥٧٧ 

زه ي پـاك يزهـا يو چ. تان حالل شده است يزه برا ي پاك يزهايچ: بگو» الطَّيبات لَكُم أُحِلَّ
قل  بدن و ع   ي برا يانينكه ز ي باشد، بدون ا   يا لذت يده  ي است كه در آن فا     يزيهر آن چ  

 يافت مـ  يوه ها كه در روستاها و صحراها        يپس همه دانه ها و م     . در بر داشته باشد   
ن داخل است، جز آنچه كـه شـارع         ي در ا  ي و خشك  ييايوانات در يز همه ح  يشوند، و ن  

  .ديوانات درنّده و پلياستثنا نموده است  مانند ح
نطور كه خداوند به    د، هما ي نما ي ها داللت م   يديه بر حرام بودن پل    ين، مفهوم آ  يبنابرا

لَيبتِ ويحلُّ لَهم الطَّيو« :دي فرمايح كرده و ميها تصريديحرمت پل ع ّم » هم الخَبئِثَيحرِ
  . گردانديشان حرام مي ها را برايديد و پلي نماي آنان حالل ميزه ها را برايو پاك

لَّمتُم وما«  نَ عارِحِ موكنند  يد م يات شكارگر ص  واني كه پرندگان و  ح     يو شكار » الْج 
 خـدا  يلطـف و مهربـان  : اول: دي نمايز داللت م  يه بر چند چ   ين آ يا. تان حالل است  يبرا

 را كه سر يواناتي آنان گسترده است و حي حالل را براينسبت به بندگانش كه راهها
 آنـان حـالل     ي آن را شكار كرده اند بـرا       يوانات شكار يده اند بلكه پرندگان و ح     ينبر

گـر   ين و ديوزپلنـگ و شـاه  ي و ي شـكار يسـگ هـا  » جوارح« منظور از   . تنموده اس 
  . كنندي است كه با چنگال و دندان شكار ميواناتيح

م ي كـه در عـرف تعلـ       يافته باشد، به طور   يم  ي تعل يوان شكار يشرط است كه ح   : دوم
وان را بـه حركـت درآورد و رهـا          ين صورت كه هرگاه بخواهد ح     يشمرده شود، به ا   

و .  او باز گردد   يد، و هرگاه بخواهد آن را از شكار باز دارد با صدا           ينماكند، حركت   
لِّمـونَهنَّ « :ن فرمود يبنابرا.  را گرفت آن را نخورد     يوانيهرگاه ح  ـا  تُعمِم  كُـملَّم ع  اللّـه 

لَيكُم أَمسكْنَ مِما فَكُلُواْ كـه بـه خـاطر شـما گرفتـه و نگـاه داشـته انـد،                  يدياز ص » ع 
ه يست كه بقيد را بخورد، معلوم ني از آن صي بخشيوان شكاريو چنانچه ح. ديبخور

را احتمـال دارد كـه درصـدد خـوردن نـصف            يـ  صاحبش نگاه بـدارد، ز     يآخر را برا  
  .مانده هم باشديباق

.  كرده باشـد   ي و امثال آن، شكار را زخم      يا پرنده شكار  يشرط است كه سگ     : سوم
وان خفـه شـده حـرام    يـ م كه حيو قبال گفت» لْجوارِحِا منَ« :نكه فرموده است يل ا يبه دل 
 وزنش ينيا بر اثر سنگيد را خفه كرد ي، صيوان شكاريگر حيا ديپس اگر سگ . است

 بر آن است كه پرندگان و  ين نظر مبن  يا. ستيوان شكار شده حالل ن    يآن را كشت، ح   
 به قول مشهور و بنا.  كنندي ، شكار را با چنگال با دندان خود زخم     يوانات شكار يح

 است كه يونات شكارگري باشد، منظور حيم» كواسب «يجوارح به معن: دي گويكه م
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 باشد، در ين معنيپس اگر به ا. ابندي ي آورند و آن را در ميخود شكار را به دست م
  .و اهللا اعلم. ستي بر مطلب گذشته نيآن داللت
ث ي طور كـه در حـد    است، همان  ي سگ شكار  يز بودن پرورش و نگهدار    يجا: چهارم
نكـه در اصـل،     يبـا  ا   . ز اسـت  ي جـا  ي و پرورش سگ شـكار     يح آمده كه نگهدار   يصح

را يـ ز اسـت، ز ي جاي سگ شكاري سگ و پرورش آن حرام است، اما نگهدار       ينگهدار
  .ز استيز جاي آن نيز باشد به طور قطع نگهداريم دادن سگ جاياگر شكار و تعل

با دهان گرفته  است، چـون خداونـد آن را    از شكار كه سگ    يپاك بودن قسمت  : پنجم
 كـه دهـان سـگ       ي محلـ  ين برپـاك  يپس ا . ديز قرار داده و نگفته است آن را بشوئ        يجا

  . دي نماي به آن خورده است داللت ميشكار
افته يم يوان تعلينكه سگ و حيلت علم اشاره شده است، و ا     يه به فض  ين آ يدر ا : ششم

م ي كـه تعلـ    يوان شـكارگر  يـ الل است، و ح   ده است شكارش ح   ي كه د  يميبه خاطر تعل  
  .ستيافته شكارش حالل نين

ا امثال آن مذموم و ناپسند نبوده و يا پرنده يم دادن سگ يمشغول شدن به تعل: هفتم
 ي بـرا يله ايم، وسـ  ي است مطلـوب، چـون تعلـ       يست، بلكه امر  ي ن يهوده و باطل  يكار ب 

  .وان شكارگر و استفاده از آن استيحالل شدن شكارِ ح
 دانـد،   يز مـ  ي كه  فروختن سگ شكارگر را جـا        ي كس ي است برا  يليه دل ين آ يا: شتمه
  .افتي دست ي توان به سگ شكاريد و فروش نميق خريرا جز از طريز

 شرط قـرار داده     يوان شكار يگفتن به هنگام رها كردن ح     » بسم اهللا «ه  ين آ يدر ا : نهم
 يوان شكاري را كه حيكارد شينگو» بسم اهللا«شده است، و اگر به طور  عمد و قصد 

  . با شديكشته است حالل نم
د يوان شكارگر صيد كرده حالل است، خواه حيوان شكارگر صيخوردن آنچه ح: دهم

افت و شكار به طور حتم و مسلّم زنده يو اگر صاحبش آن را در. ا نهيرا كشته باشد 
  .نكه آن را ذبح كنديست مگر ايبود حالل ن

ق نمود و آنـان را از آمـدن   ي تشويزگاريا به تقوا و پرهسپس خداوند متعال مردم ر  
 يامت و محاسبه آن روز، برحذر داشت و به آنان گوشزد كرد كـه حـسابرس     يروز ق 
  .» الْحِسابِ سرِيع اللّه إِنَّ اللّه واتَّقُواْ« :ك استيامت نزديروز ق

  :5 يه يآ
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موأُحِلَّ الْي لَكُم اتبالطَّي امطَعـ  و  لَّهـم  حِـلُّ  وطَعـامكُم  لَّكُـم  حِـلٌّ  الْكِتَـاب  أُوتُـواْ  ذِينَالَّ
نَاتصحالْمؤْمِنَـاتِ  مِـنَ  والْم  نَاتـصحالْمأُوتُـواْ  الَّـذِينَ  مِـنَ  و  مِـن  الْكِتَـاب  لِكُم إِذَا قَـب 

 بِاإلِيمانِ يكْفُرْ ومن أَخْدانٍ يمتَّخِذِ والَ مسافِحِينَ غَيرَ محصِنِينَ أُجورهنَّ آتَيتُموهنَّ
بِطَ فَقَدح لُه مع وهشـما  بـر   پـاكيزه   يچيزهـا  امروز؛   الْخَاسِرِينَ مِنَ اآلخِرَةِ فِي و 

 آنها بر نيز شما  طعام و  است   حالل شما بر  كتاب  اهل  طعام   است  شده  حالل
  گـاه  هـر  ،  كتـاب   اهل  يپارسا   نزنا و  مؤمنه  يپارسا  زنان نيز و   است  حالل

 شـما  بر ،  يگير  دوست و  يزناكار   نه  يزناشوي طور  به ، بپردازيد را  مهرشان
 از  آخـرت  در و شـود  نـاچيز   عملـش   شود كافر  اسالم  به  كه  كس هر و  حاللند

  .بود خواهد  زيانكاران
ان يـ ش را بي و لطـف خـو  زه را تكرار نمود تا منّـت ي پاكيزهاي خداوند حالل كردن چ   

 ييزهـا ي فراوان و ذكر پروردگار فرا بخواند، و چ        يدارد و بندگانش را به سپاسگزار     
 يزهـا ي تواننـد از چ ي كـه مـ  يشان حالل نمود، بـه گونـه ا  ياز دارند برا يرا كه بدان ن   

  . زه استفاده كننديپاك
 »امطَعأُوتُواْ الَّذِينَ و حِلٌّ الْكِتَاب ان نـصارا را    يـ هودي كه   يواناتيح! ني مسلم يا» لَّكُم

را يـ  برنـد، ز يگر كافران سر م ي كه د  يواناتي شما حالل است، نه ح     ي برند برا  يسر م 
 ي آسمانيامبران و كتابهايچون اهل كتاب به پ. ستين حالل ني مسلميحه آنها برايذب

ر خـدا ذبـح شـده       ي غ ي كه برا  يوانيامبران بر حرام بودن ح    يمنتسب هستند، و همه پ    
  .ر خدا شرك استي غيوان برايرا ذبح  حي باشند، زياشد متفق مب

ر خداونـد معتقـد هـستند،    يـ  غيوان بـرا يان و نصارا به حرام بودن ذبح ح   يهوديپس  
و منظور از طعام اهل كتاب . گر كفار نه يحه د يحه آنان حالل است، اما ذب     ين ذب يبنابرا

وه هـا،  يـ ل دانـه هـا و م     يز قب گر ا ي د يرا  خوراكها  ي برند، ز  ي است كه سر م    يواناتيح
نكه خداوند طعام   يل ا يز به دل  ين.  باشند يا نه حالل م   يخواه متعلق به اهل كتاب باشد       

ز بدان سـبب كـه آنهـا    يد كه آن چ  ي نما ين داللت م  يپس ا . را به آنها نسبت داده است     
بـه اهـل    » اضافه طعـام  « د گفت كه    يذبح كرده اند خوراك قرار داده شده است، و نبا         

 كه در يرا خوراكيت آنهاست، زي كه در ملكي خوراكيعنيك است؛ ي تملياب به معنكت
ن يـ  اگر ا  يست، حت يح ن ي غصب صح  يقه  يت آنان است به دست  آوردنش به طر        يملك

  . رديكار از جانب مسلمانان هم صورت گ
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 »كُمامطَعحِلُّ«  شما مسلمانان    يحه  يو ذب » و ميما م  آنها حالل است، و ش     يبرا» لَّه 
و زنـان آزاده    » الْمؤْمِنَـاتِ  مِـنَ  والْمحـصنَات « د  يد از خوراك خود به آنان بده      يتوان

لِكُم مِن الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذِينَ مِنَ والْمحصنَات« .  شما حالل انديپاكدامن مومن برا  قَب «
 يعنـ ي.  شده است به آنان دادهيش از شما، كتاب آسماني كه پ يو زنان آزاده پاكدامن   

ـ « :دي فرماي را كه م  ين فرموده اله  يو ا . ان و نصارا  يهودي لَا تَنكِحوا المشرِكَتِ حتَّ يو 
.  گرداند يص م ياورند تخص يمان ب ينكه ا يد مگر ا  يو با زنان مشرك ازدواج نكن     » ومِنَّي

 مـردان آزاده حـالل      ي مومن بـرا   ين است كه ازدواج با زنان برده        يه چن يو مفهوم آ  
  .ستين

 توان آنان را بـه عقـد   يچگاه مباح نبوده و بطور مطلق نم  ياما زنان برده اهل كتاب ه     
از » تِكُم المومِنَـتِ يـ مِّـن فَتَ « :را خداوند متعال فرموده اسـت يمردان آزاده در آورد، ز    

 يياما زنان مسلمان اگر برده باشند ازدواج با آنها اول، توانا. زان مومن و مسلمانيكن
و دوم، ترس از گرفتـار شـدن بـه فـساد و گنـاه، امـا                 .  ازدواج با آزاده   ينداشتن برا 

ا اهـل كتـاب، مگـر       يست خواه مسلمان باشند     يز ن يازدواج با زنان فاسق و زناكار جا      
ـ « :را خداوند متعـال فرمـوده اسـت       ينكه توبه كنند، ز   يا لَّـا زانِ   يـ  لَـا    يالزَّانِ ةً أَو  يـ نكِح إِ

  .ا زن مشرك ازدواج نكنندين زناكار مرد زناكار جز با ز» مشرِكَةَ
م، هرگـاه   يـ  شما حـالل قـرار داده ا       يازدواج با آنها را برا    » أُجورهنَّ آتَيتُموهنَّ إِذَا« 

 او حالل   يرد، برا يه زن بگ  يم به ندادن مهر   يپس هركس تصم  . ديه آنها را بپرداز   يمهر
 است كـه زن      ين زمان ه زن دستور داد، و آ     يو خداوند متعال به پرداختن مهر     . ستين

ن صورت شوهر ير ايه را داشته باشد، در غيشِ مهريريتِ پذيد، و صالحيعاقل و رش
 ين داللـت مـ    يـ ه به زنان بر ا    يو نسبت دادن مهر   .  دهد يه را به سرپرست زن م     يمهر
 در آن ندارد مگر آنچه كه به يچ كس حقيه اش است و هيد كه زن مالك تمام مهرينما

  .گر بدهدي ديا به كسيبه سرپرست خودش ا يزن شوهر ببخشد 
د و  يـ  كـه شـما زنانتـان را پاكـدامن نگـه دار            يدر حـال  » مـسافِحِينَ  غَيـرَ  محصِنِينَ« 

  .ديگر زنان مصون بداريشرمگاهتان را از د
و . ديـ ريو دوست نگ» أَخْدانٍ متَّخِذِي والَ« . ديچ كس زنا نكن  يو با ه  » مسافِحِينَ غَيرَ« 

نگونه بود كه عده يت زنا ايرا در جاهلي زنا كردن با معشوقه ها، زيعنيفتن دوست گر
 يو بعـض .  شـد يده مـ يزناكار نام» مسافح «ين فردي كردند، چني با هركس زنا م   يا

ن كار با عفـت و      يخداوند خبر داد كه ا    .  كردند يفقط با دوست و معشوقه خود زنا م       
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 ومـن «  . است كه شوره پاكدامن باشـد     ن  ي متضاد است ، و شرط  ازدواج ا        يپاكدامن
امبرانش كه يو هركس به خدا كفر ورزد و به كتابها و پ» عملُه حبِطَ فَقَد بِاإلِيمانِ يكْفُرْ

 ي كفـر ورزد، بـ  ين الهـ يـي ع و آي از شرا يزيا به چ  يمان آوردن بدانها واجب است،      يا
همانطور كه . ردي كفر بم است كه بر حالتيگمان عملش نابود گشته است، و آن زمان

مت وهو كَافِرُ فَأُولَئِك حبِطَت ينِهِ فَيرتَدِد مِنكُم عن دِيومن « :دي فرمايخداوند متعال م
لُهم فِ  ن يأَعماألَخِرَةِ ي الدكـه    ين خود مرتد شود، و در حال      يو هركس از شما از د     » ا و 

  . شوديت نابود ما و آخريشان اعمالشان در دنيرد پس ايكافر است بم
 »وهخواهد بود كـه در      يو او در آخرت از زمره كسان      » الْخَاسِرِينَ مِنَ اآلخِرَةِ فِي و 

 گرفتار يشگيان شده و به شقاوت هميشان دچار زيمورد خود و اموال و خانواده ها
  .آمده اند

  :6 يه يآ
 الْمرَافِـقِ  إِلَـى  وأَيـدِيكُم  وجـوهكُم  فاغْـسِلُواْ  الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

لَكُم بِرُؤُوسِكُم وامسحواْ جأَرينِ إِلَى وبإِن الْكَعو ا كُنتُمنُبرُواْ جإِن فَاطَّهرْضَى كُنتُم وم 
لَى أَوفَرٍ عس اء أَوج دنكُم أَحنَ مالْغَائِطِ م أَو تُمساء الَمالنِّس لَم  فَتَيممواْ ماء تَجِدواْ فَ

لَـيكُم  لِيجعلَ اللّه يرِيد ما منْه وأَيدِيكُم بِوجوهِكُم فَامسحواْ طَيبا صعِيدا ـنْ  عـرَجٍ  مح 
لِيتِم لِيطَهرَكُم يرِيد ولَـكِن و تَهمنِع كُملَي ع لَّكُم ايمـان   كـه   يكـسان   ي؛ ا تَشْكُرُونَ لَع  
 و بشوييد  آرنج تا را ، دستهايتان  و  صورت ، برخاستيد نماز  به  چون ، ايد  آورده

 و سـازيد   پـاك  را خـود  بوديد جنب اگر  و  كنيد  مسح  قوزك تا را  پاهايتان و سر
  زنـان  بـا  يـا  بوديـد   آمـده   حاجـت   يقـضا    يجـا  از يا بوديد سفر در يا بيمار اگر
 و  صــورت و كنيــد  تــيمم پــاك  يخــاك  بــا نيافتيــد  آب و بوديــد  كــرده  يديكــنز

  يمـ   بلكـه  ، افتيـد   دررنـج  شـما  خواهد   ينم خدا  كنيد  مسح  آن با را  دستهايتان
  سـپاس   كه باشد ، كند  تمام شما بر را   نعمتش و سازد  پاكيزه را شما  كه خواهد
  .گزاريد

ن احكام ي باشد، و ما آنچه را از اي مياديبر احكام ز است كه مشتمل يه بزرگين آيا
  :مي كنيان ميمان آسان و مقدور نموده است بيكه خداوند برا

مـان  يه ذكر شده و عمل كردن بـه آن از لـوازم ا            ين آ ي اطاعت  كردن از آنچه در ا       - 1
» آمنُواْ ينَالَّذِ أَيها يا« ه را با ي شود، چون خداوند آ  يمان جز با آن كامل نم     ياست و ا  
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مانتان به آنچـه    ي ا يبه مقتضا ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان ي ا يعني. آغاز كرده است    
  .ديم عمل كني شما مشروع نموده ايبرا
 هر  يعني» الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذَا« :را فرموده است    ي نماز، ز  ي امر به بپاخاستن برا    - 2

  . دي نماز بپاخاستيوقت برا
 هرگاه به قصد و     يعني» الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذَا« را  ي نماز، ز  يردن برا ت ك ي امر به ن   - 3
  . ديت نماز بپاخاستين
 نمـاز بـه     يرا خداوند به هنگام بلنـد شـدن بـرا         ي وضو شرط صحت نماز است، ز      - 4

  . وجوب استيبرا» امر«ن است كه يوضو دستور داده است، و اصل ا
 نماز ي شود، بلكه هنگام اراده كردن برايم وضو با داخل شدن وقت نماز واجب ن- 5

  . گردديواجب م
ه و  يـ ل فرض، و نفـل، و فـرض كفا        ي هر آنچه كه اسم نماز بر آن اطالع شود از قب           - 6

 سـجده   ي از علمـا بـرا     ياري بـس  يحتـ .  همه آنها وضو شرط است     ينماز جنازه، برا  
  . داننديز وضو را الزم ميل سجده تالوت و سجده شكر ني، از قبيخال
 سـر تـا     يدن مـو  يي محل رو  ي امر به شستن چهره و صورت كه طول آن از ابتدا           - 7
و مضمضه آب در دهان كردن و       . ر چانه است، وعرض آن از گوش تا گوش است         يز

 ي ك ردن با سنّت ثابـت شـده و در شـستن صـورت داخـل مـ            ينياستنشاق آب در ب   
دن ي كم باشند رسـان    ن موها ياگر ا .  باشند ي از چهره م   ي چهره بخش  يو موها .  گردد

 ياد باشند فقط شستن سطح ظـاهر      ي اگر پرپشت و ز    ير آنها الزم است، ول    يآب به ز  
  . استيآن كاف

آنطور كـه   » يال«و كلمه   . د با آرنج شسته شوند    ينكه با ي امر به شستن دستها، و ا      - 8
« :دي فرما ي كه م  ين فرموده اله  ياست، مانند ا  » مع «ين گفته اند به معن    يجمهور مفسر 

م إِلَولَه لِكُميال تَأكُلُوا أَموديمان را همراه با اموال خودتان نخوريتي اموال يعني»  أَمو .
  . شود مگر با شستن تمام آرنجيز شستن دست كه واجب است كامل نمي نياز طرف

  . امر به مسح سر- 9
ست، يـ ض ن ي تبعـ  يبـرا » بِرُءوسِكُم« در  » باء«را  ي مسح تمام سر واجب است ، ز       - 10
  .د مسح شودي مالصقه است و تمام سر بايلكه براب

ا بـا  يـ ك دست، يا با ي است خواه با هر دو دست،ي مسح هرگونه انجام شود كاف     - 11
را خداوند مسح را به يرد، زيا امثال آن مسح صورت گي و يا با تكه چوبي ، يپارچه ا
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 به همـان    د نكرده است، پس   ي مق يژگيك صفت و و   يان نموده وآن را با      يطور مطلق ب  
  . كنديصورت بر اطالق خود داللت م

 يد كـاف يپس اگر سـرش را شـست و بـر آن دسـت نكـش        .  مسح سر واجب است    - 12
  . را كه خداوند بدان دستور داده انجام نداده استيست چون او كارين

 آنچه در مورد شستن دستها با آرنج گفته شد در مورد شستن پاهـا بـا هـر دو     - 13
  . كنديقوزك صدق م

«  اسـت كـه     يو  اشـاره شـده، و آن زمـان         » مـوزه « ه بـه مـسح خـف        ين آ ي در ا  - 14
 يو هركدام از هر دو قرائت نصب و جر بـه معنـ         . ميرا با قرائت جر بخوان    » وأَرجلَكُم

 شود، پسش اگر به قرائت نصب خوانـده شـود دسـتور بـه شـستن                 ي حمل م  يخاص
گر به قرائت جر خوانده شود      و ا . ده نباشند ي است كه پاها پوش    يپاهاست، و آن زمان   

  .ده شده باشنديدستور به مسح پاهاست  اگر با موزه پوش
ان كـرده  يـ ب بيـ را خداونـد آن را بـه ترت  يب در وضو واجب است، ز    يت ترت ي رعا - 15

د شسته ين دو عضو كه باي شود بي را كه در وضو مسح ميز خداوند عضوين. است
  . رسانديب نمي را جز ترتيده اين فايشوند ذكر نمود، و ا

. ه  نام برده شـده انـد       ين آ ي است كه در ا    ي چهارگانه   يب مخصوص اعضا  ي ترت - 16
ن اعمال بر شـستن چهـره، و        يم ا يان مضمضه و استنشاق و تقد     يب م يت ترت ياما رعا 

نكـه  ي چپ شـسته شـوند، و ا  ي راست قبل از دست چپ و پاينكه دست راست و پا    يا
  . باشدي، بلكه مستحب مستيسر قبل از گوشها مسح شود، واجب ن

 كه به آن دسـتور داده اسـت تحقـق    ي هر نماز، تا صورتي تازه كردن وضو برا  - 17
  . ابدي

  . امر به غسل جنابت- 18
را خداوند ، پاك كردن را به       ي شستن تمام بدن در صورت جنابت واجب است، ز         - 19

  . از بدن قرار نداده استييژه قسمت هايبدن نسبت داده و آن را و
  . امر به شستن ظاهر و باطن موها در جنابت- 20
 هم جنب بود، و هم وضـو        ي حدث اصغر در حدث اكب رمندرج است، و اگر كس          - 21

چون خداونـد  . ديت رفعِ هر دو را بكند و تمام بدنش را بشو      ي است كه ن   ينداشت، كاف 
د وضـو   يـ ان نكرده و نفرمـوده اسـت كـه دوبـاره با           ي را ب  يگريز د يجز پاك كردن چ   

  .ديريبگ
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» يمن«  از او يداريا بي كند كه در حالت خواب    يدا م ي صدق پ  ي جنابت بر هركس   - 22
  .ز از او خارج نشودي نيزش كند و آبينكه آميا  ايد، و يايرون بيب

د، غـسل بـر او      يـ  ند ي و تـر   يسي كه احتالم شده است اما خ      يادآوري هركس به    - 23
  .ست چون او جنب نشده استيواجب ن

  . دارديان ميمم بيخود را بر بندگانش با مشروع قرار دادن ت خداوند احسان - 24
ان يـ  آن ز  ي است كه بكار بردن آب برا      يماريمم ، ب  يز بودن ت  ي از اسباب جا   يكي - 25

  .ز استيمم جاي تييمارين بي چنيپس برا. آور باشد
 حاجـت اسـت، و آن       يمم، سـفر و آمـدن از قـضا        يز بودن ت  ي از جمله اسباب جا    - 26

را در صورت استفاده    يز وجود داشته باشد، ز    يمم است  هرچند آب ن     يز ت  مجو يزمان
ز ي موارد مذكور، آنچه كه سبب تجـو       يه  يند، اما در بق   ي ب يان م يض ز ياز آب فرد مر   

  . در حضر هم باشدي گردد نبودن آب است، گرچه آدميمم ميت
ضو را نقض ا مدفوع، ويد؛ ادرار باشد يايرون بيش انسان بيا پي آنچه كه از پس - 27
  . كنديم

جز آنچه از راه جلـو و عقـب   « :ه استدالل كرده اند كه گفته  اندين آ ي به ا  ي كسان - 28
پس وضو » .  كندي وضو را نقض نم   يزي شود مانند ادرار ، مدفوع و باد چ        يخارج م 

  . شوديزها نقض نميگر چيبا دست زدن به شرمگاه و د
ه گفته شود، بـه     يبه صورت كنا   كه تلفظ به آن زشت است        يزي مستحب است چ   - 29
  .» الْغَائِطِ منَ منكُم أَحد جاء أَو« :نكه خداوند فرموديل ايدل
  . كندي و شهوت، وضو را نقض ميي دست زدن به زن به قصد لّذت جو- 30
  .مم شرط است كه آب وجود نداشته باشدي صحت تي برا- 31
 در نماز باشد، ي اگر آدميت شود، حيمم باطل مي در صورت موجود بودن آب، ت- 32
  .ز قرار داده استيمم را در صورت نبودن آب جايرا خداوند تيز

 آب همراه نداشـت، بـر او الزم اسـت كـه در     يد و آدمي هرگاه وقت نماز فرا رس    - 33
 كـه   يرا كـس  يـ  آب بپـردازد، ز    يه خود و همسفرانش به جـستجو      يان اسباب و اثاث   يم
د ي فرمايافته است و خداوند ميز را ني كه آن چ شودي را جستجو نكند، گفته نميزيچ

  .ديابي را نيچ آبيد كه هيمم كنيز است تيتان جاي برايزمان
د يد از آن تا هر جا كه رس       ي نباشد، با  ي وضو كاف  يابد كه برا  ي را ب  ي كه آب  ي كس - 34

  .مم كنديه اعضا تي بقياستفاده كند، سپس برا
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مم مقـدم  ير كرده است بر تيي پاك تغيزهايله  مخلوط شدن با چي كه به وسي آب - 35
را ي توان وضو گرفت، زيله آن مي آن آب پاك و پاك كننده است و به وس      يعني. است

 مـاء  تَجِـدواْ  فَلَـم « د و در فرموده خـدا  ي آير كرده است آب به حساب م  يي كه تغ  يآب
  .داخل است» طَيبا صعِيدا فَتَيممواْ

» فَتَيممـواْ « :را خداوند متعال فرمـوده اسـت      يزم است ز  ت ال يمم ن ي صحت ت  ي برا - 36
  .دي قصد و آهنگ كنيعني

 يز م ين سر برآورده باشد جا    يره كه از سطح زم    يمم با هر آنچه از خاك و غ       ي ت - 37
از آن بـر    » منْـه  وأَيدِيكُم بِوجوهِكُم فَامسحواْ« :دي فرما ين خداوند كه م   يباشد، بنابرا 

نگونـه  يت است، چرا كه اغلب ا     يب و اكثر  يا از باب تغل   يد،  يتان بكش يهاصورتها و دست  
 يده شده و رو   ين غبار متصاعد شده و بر دست و صورت كش         ي زم ياست كه از رو   

نكه ياست و ا» بهتر« استفاده از  ي برا ييا از باب راهنما   ي ماند، و    يدست و صورت م   
  . كه غبار داشته باشد بهتر استياستفاده از خاك

 شود بلكه   يست، چون خاك آلوده پاك شمرده نم      يح ن يمم با خاك آلوده صح    يت - 38
  .نجس و آلوده است

  .گر  اعضاي شوند نه ديمم فقط صورت و دستها مسح مي در ت- 39
40 - » وهِكُمجد همه آن مسح شود، امـا الزم        يرد و با  ي گ يتمام چهره را در بر م     » بِو
ر موها داخل يست كه خاك، زيو الزم ن. كند داخل    ينيست كه خاك را به دهان و ب       ين

  .ر موها شودي خاك وارد زيست كه م قدار كمي الزم نيشود، حت
 كه به طور مطلق از دست نام برده يرا وقتي شوند، زي دستها فقط تا مچ مسح م- 41

پس اگر مسح تا هر دو ساعد الزم بود خداوند آن را ذكر . شود تا مچ مورد نظر است
  .انطور كه در وضو ذكر نموده است نمود ، هميم

 هـا  ي رفع همـه ناپـاك  يمم براي شود كه تيه عام است و از آن استنباط م ين آ ي ا - 42
 يچون خداوند آن را بـه جـا     . ز است ي و جنابت و نجاست بدن جا      يي وضو ياعم از ب  

 توان آن را يه را به طور مطلق ذكر نموده است، پس نم يطهارت با آب قرار داده و آ      
 يمم رفـع نمـ  ي بدن بـا تـ     يناپاك: د كرد، و ممكن است گفته شود      ي خاص مق  يردبه مو 

 و جنابت است، و قـول جمهـور   يي وضو يه در مرود ب   ياق آ يشود، چون عبارت و س    
  .ن استيعلما هم هم
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  است و آن يكي بزرگ جنابت ي و ناپاكيي وضوي كوچك بيمم در ناپاكي محل ت- 43
  . باشنديصورت و دستها م

مم كرد، با توجه به يت هر دو تي هم جنب بود و هم وضو نداشت و به ن كهي كس- 44
  . استيز و كافيه جايعام و مطلق بودن آ

ا ي كند، خواه با دستش انجام شود يت مي كه باشد كفايقي مسح كردن به هر طر     - 45
د، و  يـ  مـسح  كن    يعنـ ي» فَامسحواْ« : را خداوند متعال فرموده است    يگر، ز ي د يزيبا چ 

د كه بـا   ي نما ين داللت م  يان نكرده است، پس ا    يله آن مسح شود ب    يرا كه به وس   آنچه  
  .ز استي مسح شود جايزيهر چ

چون مسح . ب در وضو شرط استيمم شرط است، همانطور كه ترتيب در تي ترت- 46
  .ان شده استيكردن چهره قبل از مسح كردن دست ها ب

 و تنگنا   ي و دشوار  يرا در سخت  ست كه ما    يع احكام، آن ن   ي هدف خداوند از تشر    - 47
 و رحمت خدا نسبت به بندگان است، تا آنها ي از مهربانيقرار بدهد، بلكه احكام، آثار
  .ش را بر آنان كامل بگردانديرا پاك نموده و نعمت خو

  . ن استيد و توبه راستي باطن با توحي پاك كردن ظاهر با آب و خاك، مكّمل پاك- 48
 يل پاكي تحصيد، اما قطعا نوع ي آ يمم بدست نم  ي از ت  ياكگرچه ظاهرا نظافت و پ    - 49

  . گرددي است كه از بجا آوردن دستور خدا حاصل ميباطن
 ي در رابطه با پاكيع و احكام الهيسته است كه بنده در حكمت و اسرار شراي شا- 50

ر موارد تامل كند، تا بر معرفت و دانش او افزوده گردد، و سپاس خدا يو وضو و سا
شتر يـ  را ب  ي آورد، و و   يشتر بـه جـا    يـ  كه مشروع نموده است ب     ي خاطر احكام  را به 

  . رسانديع مي بلند و رفيدوست بدارد؛ كه سپاس و تشكر بنده را به مقامها
  :7 يه يآ

لَيكُم اللّهِ نِعمةَ واذْكُرُواْ ع مِيثَاقَهاثَقَكُم الَّذِي وإِذْ بِهِ و لْتُم  اللّـه  واتَّقُواْ وأَطَعنَا سمِعنَا قُ
لِيم اللّه إِنَّ ورِ ؛ نعمت بِذَاتِ عدكه را  يپيمان و ،  است  داده شما  به خدا  كه را  يالص  
 يـاد  ،  كـرديم   يفرمانبردار و  شنيديم گفتيد  كه  هنگام  ،بدان ، است  بسته شما با

  .است  آگاه گذرد  يم دلها در  آنچه  به خدا  كه بترسيد يخدا از و  آوريد
 او را با قلب و يوي و دنيني دي دهد تا نعمت هايخداوند متعال بندگانش را دستور م

زه ي به صورت مستمر انگي  الهياد آوردن نعمت هايرا به يز. اورنديزبان به خاطر ب   
، و سرشار گـشتن قلـب از احـسان    يدن به وي شكر خدا، و محبت ورز ي است برا  يا
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دن را  ي و به خود بال    ي خدا خودپسند  يوي و دن  يني د يمتهااد آوردن نع  يخداوند و به    
مان خـدا را    يو پ » ومِيثَاقَه« .  گرداند ي را افزون م   ين برده، وفضل و احسان اله     ياز ب 
  . كه از شما گرفتيمانيپ» بِهِ واثَقَكُم الَّذِي« . دياد آوريبه 

ن اقرار نموده  اند،  كرده و به آيمان را بر زبان جار    يست كه آنها آن پ    ين ن يمنظور ا 
قـت  يامبرش در حق  يـ مان آوردنشان به خـدا و پ      ين است كه آنان با ا     يبلكه به منظور ا   

لْتُم إِذْ« :ن فرمود يبنابرا. بند نموده اند  يامبر پا يخود را به اطاعت از خدا و پ         سـمِعنَا  قُ
 و نشانه يرآنات قي آنچه از آيعني. ميم و اطاعت كرديديشن: ديآن گاه كه گفت» وأَطَعنَا

ن كرده  يقيم و به آن     يديم و فهم  يدي ، شن  ي آن فراخواند  ي كه ما را به سو     ي هست يها
م و از آنچه ي اطاعت نموديم، و از آنچه كه ما را به آن فرمان داديو از آن فرمان برد

ن ي دي و باطنين ظاهريع و قوان ي شرا ين تمام يو ا . ميز كرد ي پره ي كرد يكه ما را نه   
 ياد مـ  يـ مان و عهد خود را با خـدا بـه           ين مورد پ  يو مومنان در ا   . ود ش يرا شامل م  

  انجام آنچه به آن دستور داده يآورند، و همواره آن را به خاطر دارند و همواره برا
  . دارندي و تالش خود را مبذول ميت سعيشده اند نها

همانـا  » الـصدورِ  بِذَاتِ لِيمع اللّه إِنَّ« . ديو در همه حاالت از خدا بترس      » اللّه واتَّقُواْ« 
 كند ينه ها وجود دارد و به آنچه در آن خطور مي كه در سيخداوند به رازها و افكار

تان آگـاه شـود كـه آن را    ي از دلهايزينكه خداوند به چيد از ا  يزيپس بپره . آگاه است 
 و . پـسندد ي از شـما سـر بزنـد كـه آن را نمـ     يزينكه چيد از ا  يزيو بپره .  پسندد ينم

را يـ د، ز يـ  بندگانش آباد كن   ي برا يرخواهيتان را با شناخت خدا و محبت او و خ         يدلها
 آمـرزد و بـه خـاطر صـالح و           يد خداونـد گناهانتـان را مـ       ين باشـ  ين چنـ  ياگر شما ا  

  .دي نماي شما را چند برابر مي هايكيتان ني دلهايستگيشا
  :8 يه يآ
لّهِ مِينَقَوا كُونُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا  أَالَّ علَى قَومٍ شَنĤَنُ يجرِمنَّكُم والَ بِالْقِسطِ شُهداء لِ

  كه  يكسان  ي؛ ا تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ اللّه إِنَّ اللّه واتَّقُواْ لِلتَّقْوى أَقْرَب هو اعدِلُواْ تَعدِلُواْ
  دهيد  يگواه  عدل به  و خيزيد  يپا بر را  گفتن  حق ، خدا  يبرا ، ايد  آورده  ايمان
  بـه   كـه  ورزيـد   عدالت  نورزيد  عدالت  كه نكند  وادارتان ديگر  يگروه با  يدشمن
  آگـاه  كنيـد   يمـ   كه  يكار  هر  به او  كه بترسيد خدا از و  است تر  نزديك  يتقو

  .است
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مانتان را انجام يلوازمات ا! ديآورده امان ي كه اي كسانيا» كُونُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« 
لّهِ قَوامِينَ«  كه   يد، به گونه ا   يده بر انجـام واجبـات خـدا مواظبـت      » بِالْقِسطِ شُهداء لِ

 در ظاهر و باطن و بـا تمـام قـدرت و             يعني. دي ده ي گواه يد، و به دادگر   يداشته باش 
ا باشد نـه بـه خـاطر         خد ي رضا ين كارتان فقط برا   يو ا . ديام كن ي ق ينشاط به دادگر  

د، و در كـار و گفتارتـان راه   يو آهنگ عـدالت را داشـته باشـ     . يوي از اهداف دن   يهدف
ك و دوسـت و دشـمن   يـ د، و در مـورد دور و نزد يـ ريش نگيط را در پـ    يافراط و تفـر   

  .ديشه كني پيدادگر
 شـما را بـر آن       يت قـوم   و نفر  يو دشمن » تَعدِلُواْ أَالَّ علَى قَومٍ شَنĤَنُ يجرِمنَّكُم والَ« 

 كند، بلكه ين مي كه انصاف و عدالت ندارد چن يد، همانطور كس  ي نكن يندارد كه دادگر  
 يز گـواه يـ د بـه ضـرر او ن  يـ  دهي ميل خود گواه  يهمانطور كه به نفع  دوست و فام       

. دي دهيز گواهيد به نفع او ني دهي ميان دشمنِ خود گواهيد، و همانطور كه به ز     يده
 يد، و حق يشه كن يبدعت گذار هم باشد واجب است در مورد او عدالت پ          ا  يگرچه كافر   

ن سخن از دهان  يد و اي گوين مينكه او چنيد به خاطر ايد، و نبايريد بپذي گويرا كه م
 هو اعدِلُواْ« . ستي محض است و روا نين ستميرا ايرون آمده است، رد شود، زياو ب

ى أَقْرَبعمـل بـه آن      يد و بـرا   يـ  كوشـش كن   ي تحقق دادگر  يراو هر اندازه ب   »  لِلتَّقْو 
 و عـدالت    يكتر است، پس اگـر دادگـر      يتان نزد ي ِ دلها  يزگارين به پره  يد ا ييتالش نما 

  . گردديز كامل مي نيزگاريكامل باشد تقوا و پره
د آگاه است، پس شما ي كنيبدون شك خداوند به آنچه م  » تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ اللّه إِنَّ« 
ا و هـم در     يـ ن دن يـ ا بزرگ هم در ا    يا شر، كوچك باشد     ير باشد   يطبق اعمالتان؛ خ  را  

  . دهديآخرت سزا و جزا م
  :9- 10 يه يآ

دعو نُواْ الَّذِينَ اللّهمِلُواْ آمعاتِ والِحم الصغْفِرَةٌ لَهرٌ مأَج؛ خدا  وظِيمكه  يكسان  به ع  
  داده  بـزرگ   يمزد  و آمرزش  وعده ، اند  هكرد نيكو  يكارها و اند  آورده  ايمان
  .است

لَـئِك بĤِياتِنَا وكَذَّبواْ كَفَرُواْ والَّذِينَ أُو ابححِيمِ؛ و  أَصو انـد   شده كافر  كه  آنان الْج 
  .جهنمند  اهل اند  كرده  تكذيب را ما  آيات

 »دعو نُواْ الَّذِينَ اللّهان ينِ راستگوي كند و راستگوتريم كه خالف وعده نيخداوند» آم
« مـان آورده انـد،      يامـت ا  يامبرانش و روز ق   يـ  را كه به او و كتابهـا و پ         ياست، كسان 
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لُواْ ل انجام واجبات و مستحبات انجام داده يسته از قبي شايو كارها» الصالِحاتِ وعمِ
ن را بـه     كنـد و آنـا     ياند، به آمرزش گناهان وعده داده است؛ گناهانـشان را عفـو مـ             

  : داندي آن را نمي گرداند كه جز خدا كسيل مي نايپاداش
ُ مĤ أُخفِ    « نَفس م مِّن قُرَّةِ أَع    يفَال تَعلَما كَانُوا     ي لَهبِم زَآءج ِ  يچ كـس نمـ    يهـ » عملُونَينِ

دگان يـ  بخـش د   ي كه روشن  ييز از نعمت ها   ي دادند چه چ   يداند به پاس آنچه انجام م     
  .شده است آنان پنهان ياست برا

ات ما را كـه بـر حـقِ    يدند و آي كه كفر ورز  يو كسان » بĤِياتِنَا وكَذَّبواْ كَفَرُواْ والَّذِينَ« 
لَـئِك« . ب كردند يند، تكذ ي نما يق را آشكار م   يآشكار داللت نموده و حقا     أُو  ابـحأَص 

 باشد يتش مق و دوسي كه همواره با رفياران دوزخند و مانند دوستينان يا» الْجحِيمِ
  .با دوزخ همراهند

  :11 يه يآ
لَيكُم اللّهِ نِعمت اذْكُرُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا إِذْ ع مه مطُواْ أَن قَوسبي كُمإِلَي مهدِيأَي فَكَف 

مهدِيأَي نكُماتَّقُواْ عو لَى اللّهعكَّلِ اللّهِ وتَوؤْمِنُ فَلْيآورده  ايمان  كه  يكسان ، ي؛ ا ونَالْم  
  يگروهـ   كه  آنگاه : كنيد ياد  است   داشته  يارزان شما  به خدا  كه  ينعمت از ، ايد

 از  كرد  كوتاه شما از را  آنان  دست خدا  و يابند  دست شما بر تا كردند  آن قصد
  .كنند يم  توكل  خدا بر  مؤمنان و  بترسيد خدا

ك يـ اد آور شده، و آنان را تحر  ي بزرگش   يومن خود را به نعمت ها     خداوند بندگان م  
نكه آنان همانطور كه ياد آورند، و اي را با قلب و زبان به ي الهيد تا نعمت هاي نمايم

 ي بـزرگ مـ  ير كردنشان را نعمت   يمت گرفتن اموال آنها و اس     يكشتن دشمنان و به غن    
ند دست دشمنان را از آنـان كوتـاه          بزرگ بدانند كه خداو    يز نعمت ين را ن  يشمارند،  ا  

  .شان را به خودشان باز گردانديسه هاينموده و دس
 انجام آن را دارند، يي گرفتند، و گمان بردند توانايم به انجام كاريرا دشمنان تصميز

ن همـان   يـ دند، و ا  يپس آنان به هدف خود كه  همانا ضربه زدن به مومنان بود، نرس             
ن نعمت  يد سپاس خدا را بر  ا      يسته اش، و با   ين و شا   بندگان موم  ي خداست برا  ياري

ن شـامل   يـ اد كنند، و ا   يند و همواره او را      ي آورند، و او را پرستش نما      يبزرگ به جا  
 كند؛ اعم از كافر و منافق و شورشگر، ي است كه درصدد باشد با مومنان بديهركس

  .ن دور كنديو خداوند شر همه آنها را از مسلم
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روز شـدن بـر     يـ  پ ي دسـتور داد كـه از آن بـرا         يزيا به انجام چ   سپس خداوند آنها ر   
لْيتَوكَّـلِ  اللّـهِ  وعلَى« :پس فرمود . رنديشان كمك  بگ   يدشمنان خود، و در همه كارها       فَ

 خـود بـر خـدا توكـل     يويـ  و دنينيد به منظور جلب منافع د يو مومنان با  » الْمؤْمِنُونَ
ند، و در كسب آنچه ي ننمايو به آن توجهز دانسته يكنند، و قدرت و حرت خود را ناچ
مانش است، و به اتفاق همه      يو توكل بنده برحسب ا    . دوست دارند به خدا اعتماد كنند     

  .اهل فن توكل از واجبات قلب است
  :12- 13 يه يآ

لَقَد أَخَذَ و نِي مِيثَاقَ اللّهرَآئِيلَ بثْنَا إِسعبو ممِنه شَرَ اثْنَيا عقَ نَقِيبالَو إِنِّي اللّه كُمعم 
 قَرْضًـا  اللّـه  وأَقْرَضْتُم وعزَّرتُموهم بِرُسلِي وآمنتُم الزَّكَاةَ وآتَيتُم الصالَةَ أَقَمتُم لَئِنْ

لَنَّكُم سيئَاتِكُم عنكُم لَّأُكَفِّرَنَّ حسنًا  بعد كَفَرَ فَمن األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ وألُدخِ
ذَلِك مِنكُم اء ضَلَّ فَقَدوبِيلِ سميان از و  گرفت  پيمان  اسرائيل  يبن از ؛ خداوند الس  
   به و بدهيد  زكات و بخوانيد نماز اگر  : گفت خدا و   برانگيختيم ، نقيب  دوازده  آنان

  من  ، بدهيد  الحسنه  قرض خدا  به و كنيد  ياريشان و بياوريد  ايمان  من  پيامبران
 در  كه   كنم  يم  داخل  يبهشتهاي  به را شما و  زدايم  يم را  بديهايتان  شمايم با
 را  راست   راه شود كافر  پس  آن از  كه شما از  كس هر و  باشد  روان نهرها  آن
  .است كرده  گم

لْنَا لَعنَّاهم ميثَاقَهم نَقْضِهِم فَبِما عجقُ و مهةً  لُـوبرِّفُـونَ  قَاسِـيحي  ـن  الْكَلِـماضِـعِهِ  عوم 
 عنْهم فَاعف منْهم قَلِيالً إِالَّ منْهم خĤَئِنَةٍ علَى تَطَّلِع تَزَالُ والَ بِهِ ذُكِّرُواْ مما حظا ونَسواْ
فَحاصإِنَّ و اللّه حِبسِنِينَ يحرا  پيمانشان  چون آنها از  ياندك جز  كتاب  اهل ؛ و الْم 
  يمعنـ  از را  كلمـات    گردانيـديم   سـخت  را  ودلهايشان  كرديم  لعنتشان ، شكستند

  خويش  بهره بود  شده  داده  ايشان  به  كه پند  آن از و  سازند  يم  منحرف خود
  عفوشان   يشو  يم  آگاه  شان  خائنانه  يكارها از  همواره  و  اند  كرده  فراموش

  .دارد  يم  دوست را  كاران نيكو خدا  كه گذر  در  گناهشان از و  كن
و صفت و . مان موكد و محكم گرفتيل پي اسرائي دهد كه از بنيخداوند متعال خبر م

 گناهـشان را در     يان كرد، و سزا   يمان، و پاداش آنها را اگر بدان وفا كنند ب         يت پ يفيك
مان و عهد خود يان كرد كه آنها به پيسپس ب. ر نمود كنند ذكيمان شكني كه پيصورت

. ان كـرد ي دهد، بي به آنها ميمان شكن ي را كه خداوند به سبب پ      ييو سزا . وفا نكردند 
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لَقَد« :پس فرمود  أَخَذَ و نِي مِيثَاقَ اللّهرَآئِيلَ بكد و محكـم از      يمانيو خداوند پ  » إِسمو 
  .ل گرفتيي اسرايبن
م ين كـرد ييان آنها تعيس و سردار از ميو دوازده رئ » نَقِيبا عشَرَ اثْنَي ممِنه وبعثْنَا« 

 كـه بـه آن   يير دستان خود باشد و آنها را بر انجام كارهـا          ي ناظر بر ز   يسيتا هر رئ  
فه خود را انجـام دهنـد و   يك كند، و از آنها بخواهد كه وظ   يدستور داده شده اند تحر    

  .اندآنان را بدان سمت و سو فرا بخو
« :ت را بر دوش گرفت بودنـد، فرمـود        ي كه مسئول  يغمبرانيو خدوند به پ   » اللّه وقَالَ« 

 كـنم، و بـه      ي و كمـك مـ     ياري شما را    يعني. بدون شك من با شما هستم     » معكُم إِنِّي
  .م كردي خواهياريد، شما را ي داري كه مبذول مياندازه زحمت و تالش

 أَقَمـتُم  لَـئِنْ « :ان داشـت و فرمـود     يـ  گرفتـه بـود ب      را كه از آنها    يمانيسپس خداوند پ  
 را كه در نماز الزم است ييزهايد، و چياگر نماز را در ظاهر و باطن برپا دار» الصالَةَ

و زكات » الزَّكَاةَ وآتَيتُم« د، يد، و بر نماز مداومت داشته باشيسته انجام دهيبطور شا
ن يامبرانم كه برتريو به همه پ» بِرُسلِي وآمنتُم« د، ياموال خود را به مستحقان بپرداز

و آنـان را بـزرگ      »  وعزَّرتُمـوهم « د،  ياوريمان ب ياست ا ) ص(ن آنان محمد  يو كاملتر 
  .دي آوري آنان الزم است به جايد، و آنچه از احترام و اطاعت برايبدار
 »أَقْرَضْتُمو نًا قَرْضًا اللّهسه از درآمد پاك و حالل صـدقه        و صادقانه و مخلصان   » ح

 سيئَاتِكُم عنكُم لَّأُكَفِّرَنَّ« دين كارها را انجام داديپس هرگاه ا. دي كنيكوكاريد، و نيبده
لَنَّكُم  گذرم و شما را وارد ياز گناهانتان در م  » األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ وألُدخِ

  . ر درختان آن روان استيدها از زم كه روي نماي از بهشت مييباغها
 ي بخشد، و امـر ي آن است به آنان م  ي محبوب كه بهشت و نعمتها     يپس خداوند امر  

  .دي بخشاي كند و گناهانشان را ميمنفور كه عقوبت گناهانشان است از آنان دور م
 كـه بـا سـوگند    يفيمـان و وظـا  ين عهـد و پ يـ و هركس پس از ا » ذَلِك بعد كَفَرَ فَمن« 

« ب شده است، كفر بورزد، يز با ذكر پاداش و ثواب آن بر آن ترغيمستحكم گشته و ن
اء ضَلَّ فَقَدوبِيلِ سراه راست را گـم كـرده   ي قصد و آگاهي كه از رو يبه راست » الس 

ل يـ  خواهد بـود كـه گمراهـان سـزاوار آن هـستند، از قب              يزيپس او سزاوار چ   . است
 يكـاش كـه مـ     : نـد ي بگو يد عـده ا   يشـا .  عذاب محروم شدن از پاداش و حاصل شدن      

 يمان شـكن  يا پ ي كه با خدا بستند وفا نمودند        يمانيا به پ  يدانستم آنها چكار كردند؟ آ    
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 نَقْـضِهِم  فَبِمـا «  :مان را شكستند، پس فرمـود     يان نمود كه آنها پ    يدند؟ خداوند ب  يورز
ميثَاقَهمين مجازات كرد گوناگوي، آنها را به روش هايمان شكنيبه سبب پ» م:  

1 - » مرحمت يم، چون درهايم و از رحمت خود دور كردين نموديآنان را نفر» لَعنَّاه 
 كـه از آنهـا گرفتـه شـده بـود وفـا نكردنـد، كـه                  يماني خود بستند، و به پ     يرا به رو  
  .مان بودي از رحمت خدا وفا كردن به آن پي برخوردارين سبب برايبزرگتر

لْنَا « - 2 عجقُلُو ومهةً بكه پند و اندرز يم، به گونه ايشان را سخت كرديو دلها» قَاسِي 
 يدات سـود  يات و تهد  ي گذاشت و آ   ي نم يشان برجا ي در دلها  يديها اثر مف  يو سخنران 
و .  كـرد يك وادار نمـ ي ني آنها را به انجام كارهايقيچ تشويد و هي بخشيبه آنان نم 

ن سزا يو بزرگتر.  داشتي زشت باز نميا آنها را از  انجام كارهيديچ ترس و تهديه
ر محروم شده و بـه  يت و خيرا از هدا ينگونه باشد، ز  ين است كه قلبش  ا     ي بنده ا  يبرا

  .دي آيل مي نايشر و بد
پـس  .   كننـد يل مـ  يف و تبـد   يـ سخنان خدا را تحر   » مواضِعِهِ عن الْكَلِم يحرِّفُونَ « - 3

 ي در نظر دارند دگرگون كرده، و معني سخنامبرش ازي را كه خدا و پي و مفهوميمعن
  . كنندي آن دست و پا مي برايگريد
 را از آنچه بـدان انـدرز داده شـده           يو بخش فراوان  » بِهِ ذُكِّرُواْ مما حظا ونَسواْ « - 4

 نازل شده بود  اندرز داده يآنان به تورات و به آنچه بر موس. بودند فراموش كردند
ن شامل فراموش كردن علم يو ا.  سپردندي از آن را به فراموشيخششده بودند، اما ب

ن شـامل   يـ و ا . و دانش آن است، و آنان دانش آن را فراموش كرده و از دست دادند              
نكه آنان تورات را فراموش كردند و آن را از دست يان علم و دانش آن است، و ا     ينس

و . افت نـشد  يگر  يادشان برد د  ي از آنچه كه خداوند از       ياري كه بس  يدادند، به گونه ا   
 شـود،   يز م يو شامل فراموش كردن عمل ن     .  آنان بود  ي از جانب خدا برا    ين عقوبت يا

پس آنان به انجام آنچه بدان دستور داده شـده          .  عمل، ترك عمل  است     يكه فراموش 
 از آنچه در يم كه اهل كتاب برخيابي يانات در مين بيدر پرتو ا. افتنديق نيبودند، توف

وسـته اسـت، انكـار كـرده انـد، و از      يا در زمانشان به وقوع پ  يشان ذكر شده    يبهاكتا
  . است كه آنها فراموش كرده اندييزهايجمله آن چ

 را  يانتيو همواره خ  » منْهم خĤَئِنَةٍ علَى تَطَّلِع تَزَالُ والَ« : و مداوم  يشگيانت هم ي خ - 5
ن يـ انتشان ا ين خ يو بزرگتر . ي كن ياز آنها نسبت به خدا و بندگان مومنش مشاهده م         

ك داشت حق را كتمـان    ي كرد و به آنان گمان ن      ي كه آنها را موعظه م     يبود كه از كس   
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و هر كـس صـفات      .  بس بزرگ بود   يانتين خ ي ماندند، كه ا   يكردند، و بر كفرشان باق    
پس هركس به .  شودي مذموم و زشت گرفتار مين خصلت  هايآنها را دارا باشد به ا

 يخدا و آنچه كه پروردگار ما را بدان ملزم نموده است انجام ندهـد، بهـره ا                دستور  
 شـود،  يف  كالم مبـتال مـ  ي خواهد داشت و به مرض تحرين و سنگدل  يفراوان از نفر  

  كند و به راه راست   ي تذكر داده شده است فراموش م      ي از آنچه را كه به و      يوبخش
م كه ما   ي خواه ياز خداوند م  . هد شد انت خوا يو حتما دچار خ   . ابدي يق نم يك توف يو ن 

  .ن آفات مصون بدارديرا از ا
ده اسـت، چـون     يب نام يعن بهره و نص   ي» حفظ« خداوند آنچه را كه به آنان تذكر داد         

همـانطور كـه   .  هـستند يويـ  دنيگر بهره ها، بهـره هـا  ين بهره است، و د    يآن بزرگتر 
لَ « :خداوند  متعال فرموده است     ع يرينَ  ينَتِهِ قَالَ الَّذِ  ي زِ ي قَومِهِ فِ  يفَخَرَج ونَ الحوةَ يـ د

ُوتِ    يلَيا  يالَّدن پس قارون با كوكبه خـود بـه   » مٍي قَرُونُ إِنَّه لَذُو حظّ عظِ    يت لَنَا مِثلَ مĤ أَ
 كـاش   يا« :  خواسـتند، گفتنـد    يا را م  ي دن ي كه زندگ  يرون آمد، كسان  ي قومش ب  يسو

 ي بهـره بزرگـ  ي گمان او دارا  يم، ب يم داشت مانند آنچه به قارون داده شده است ما ه        
لَّا الَّذِ  يوما  « :د فرموده است  يو خداوند در مورد بهره مف     . »است نَ صبرُوا ومـا    يلَقَّها إِ

لَّا ذُو حظٍ عظِي ابند، و آن ي ي را مگر صابران نمي و چشم پوشين بردباريا» مٍيلَقَّهĤ إِ
  .افتي هستند نخواهند يگ سهم و بهره بزري كه دارايرا جز كسان

 كه بـا خـدا بـسته بودنـد وفـا      يماني از آنان كه به پ  يجز تعداد اندك  » منْهم قَلِيالً إِالَّ« 
» واصفَح عنْهم فَاعف« .ت كرديق داد و به راه راست هدايكردند، و خداوند آنها را توف
بلكه آنها را به ببخش و  رساند مواخذه نكن، ي كه به تو ميپس آنان را به خاطر آزار

 يحِـب  اللّـه  إِنَّ« .  و احـسان اسـت  يكوكـار يرا عفو و بخـشش از ن   ياز آنان درگذر، ز   
 ينكه خدا را طوري ايعنياحسان . كوكاران را دوست دارديهمانا خداوند ن» الْمحسِنِينَ
سان در و احـ . نـد ي بي او ترا مـ   يني، و اگر او را نب     يني ب ي كه انگار او را م     يعبادت كن 

  . به آنانيوي و دنيني رساندن نفع و استفاده ديعنيحق مخلوق و مردم 
  :14 يه يآ

 بينَهم فَأَغْرَينَا بِهِ ذُكِّرُواْ مما حظا فَنَسواْ مِيثَاقَهم أَخَذْنَا نَصارى إِنَّا قَالُواْ الَّذِينَ ومِنَ
 از ؛ و يـصنَعونَ  كَـانُواْ  بِمـا  اللّـه  ينَبـئُهم  وسوف يامةِالْقِ يومِ إِلَى والْبغْضَاء الْعداوةَ
 از،  يقـسمت   پـس    گـرفتيم   پيمـان   هـستيم   ينـصران  مـا   كـه  گفتنـد   كـه   يكسان

 روز تا  آنها  ميان نيز ما و كردند  فراموش  بوديم  داده آنها  به  كه را  ياندرزهاي
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 كننـد  يم  كه   يكارهاي از را  آنان خدا  يزود  به   افكنديم  يدشمن و  كينه  قيامت
  .ساخت خواهد  آگاه

ح يم كه به مسيمان گرفتي هم پيم، از كسانيمان گرفتيان عهد و پ  يهوديهمچنان كه از    
اران يـ اور و يـ ما :  كه گفتند ياز كسان » نَصارى إِنَّا قَالُواْ الَّذِينَ  ِمنَ «:م گفتند يپسر مر 

امبران يامبرانش، و آنچه پيمان به خدا و پيشتن به ايمودن خو، و با متصف ن»ميهست
  .مان را شكستندي شمردند، اما آنها پيآورده اند خود را پاك م

 از آنچه را كه به آن تذكر داده يو آنان بخش قابل توجه» بِهِ ذُكِّرُواْ مما حظا فَنَسواْ« 
 فَأَغْرَينَا« .  سپردندي دست فراموش بهي و هم از نظر عمليشده بودند، هم از نظر علم

منَهيةَ باودغْضَاء الْعالْبمِ إِلَى ووةِ يامم، يگر مسلط گرداندي دي را بر برخيو برخ» الْقِي
ان ي در مينه و دشمنيامت موجب جنگ و كيان آنان درگرفت كه تا قي در ميو شرارت

را ي شود، زينون به وضوح مشاهده م است كه هم اكين مسئله ايو ا. آنها خواهد بود
 ينَبـئُهم  وسوف« .  برندي و تفرقه به سر مينه و بغض و دشمن    ينصارا همواره در ك   

ا اللّهونَ كَانُواْ بِمنَعصكند، و آنان را ي كردند آگاه ميو خداوند آنان را به آنچه م» ي 
  .شان مجازات خواهد كرديبه خاطر كارها

  :15- 16 يه يآ
 ويعفُو الْكِتَابِ مِنَ تُخْفُونَ كُنتُم مما كَثِيرًا لَكُم يبينُ رسولُنَا جاءكُم قَد الْكِتَابِ أَهلَ يا

 شـما  نـزد  ما پيامبر ،  كتاب  اهل  ي؛ ا مبِينٌ وكِتَاب نُور اللّهِ منَ جاءكُم قَد كَثِيرٍ عن
 از و كنـد   بيـان   برايتـان  داشـتيد   يمـ   پنهـان  ، كه را خدا  كتاب از  يبسيار تا آمد

  نازل شما بر آشكار و  صريح  يكتاب و  ينور  خدا  جانب از و ، گذرد در  يبسيار
  .است  شده
 بِإِذْنِـهِ  النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ منِ ويخْرِجهم السالَمِ سبلَ رِضْوانَه اتَّبع منِ اللّه بِهِ يهدِي

دِيهِمهيتَقِيمٍ ؛ تا   صِرَاطٍ إِلَى وساوست  يخشنود  يپ در  كه را  كس هر  بدان خدا م  
  روشناييـشان   بـه   يتـاريك  از خـود   فرمان  به و، كند   هدايت  سالمت  يراهها  به

  .كند  هدايت  راست   راه  به را  آنان و ببرد
 ي همگ يان گرفت، و جز تعداد اندك     ميهود و نصارا پ   يان فرمود كه از     ي خداوند ب  يوقت
اورنـد، و نـشانه     يمـان ب  يا) ص(مان را شكستند، همه را دستور داد تـا بـه  محمـد               يپ

ن يـ و آن ا  .  آنان ارائـه داد    يد، برا ي نما يامبر داللت م  ي را كه بر صحت نبوت پ      يقاطع
شان خود پنهـان    ي كه  آنان از مردم عوام از همك        ييزهاي از چ  يارياست كه محمد بس   
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پس فقـط آنهـا در آن زمـان بـه عنـوان اهـل علـم                 .  دارد يان م ي آنان ب  ي كنند برا  يم
 يين آنهايبنابرا. ن علم برخوردار نبوديگر از اي دي شدند، و جز آنان كس    يشناخته م 

  .رندينكه از آنان فرا بگي نداشتند جز ايكه به علم و دانش  عالقمند بودند، چاره ا
 كردنـد از    يگر پنهان مـ   يكدي كه آنچه را آنان از       ن قرآن بزرگ را آورد    يا) ص(امبريپ
 كـه در  يز بـشارت يـ ان شده بـود، و ن  يشان ب يامبر كه در كتاب ها    ي پ ي ها يژگيل و يقب

 رجـم و    يه  يـ ز آ يـ شان در رابطه با آمدن حـضرت رسـول آمـده بـود، و ن              يكتاب ها 
وانـست   تي سواد بود؛ نه مـ يامبر بي كند، حال آنكه پيان ميل را ب  ين قب ي از ا  يموارد

. است) ص(امبر  يل بر رسالت پ   ين دل ين بزرگتر يسد، و ا  ي توانست بنو  يبخواند و نه م   
  . كنديست صرف نظر مي در آن ني كه حكمتييزهايان چيو از ب» كَثِيرٍ عن ويعفُو« 
 »اءكُم قَدنَ جاللّهِ م ش شـما   ي پـ  ي و نـور   يي كه از جانب خدا روشـنا      يبه راست » نُور

 ي گمراهـ  ي جهالـت و راههـا     ي ها يكيله آن تار  ي قرآن است كه بوس    آمده است، و آن   
  .  شوديروشن م

 »كِتَاببِينٌ وي مـردم را روشـن مـ   يويـ  و دنيني روشنگر كه همه امور د   يو كتاب » م 
 ي خدا، و علم به احكام شرع      يافتن از اسما و صفات و كارها      ي يل آگاه يسازد، از قب  
  .از دارندين  امور ني اي كه مردم به همه ييو احكام جزا

ابـد، و   ي ي شود و راه مـ     يت م ين قرآن  هدا   يله ا ي به وس  يان كرد كه چه كس    يسپس ب 
 اتَّبـع  مـنِ  اللّـه  بِـهِ  يهـدِي « :ابد؟ پـس فرمـود    يت را در  ين هدا يد چكار كند تا ا    يبنده با 

انَهلَ رِضْوبالَمِ سكند،   تالش ي و يدن به خشنود  ي رس ي را كه برا   يخداوند كس » الس 
 ي كه او را از عذاب مصون داشته و به سـرا ييتش خوب باشد، به راهها    يو قصد و ن   
 شـناخت حـق و  عمـل         يت به معنـ   يو هدا . دي نما يت م ي رساند هدا  يش م يامن و آسا  

  .ل آن استي مجمل و تفاصيكردن به تمام
 كفر و بدعت و گنـاه و     ي ها يكيو آنان را از تار    » النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ منِ ويخْرِجهم« 

 يرون مـ يـ مان و سـنّت و اطاعـت و علـم و ذكـر ب        ي ا يي روشنا يجهل و غفلت به سو    
رد، كـه هـر آنچـه او        يـ  گ يت خداوند صـورت مـ     يت به فرمان و مش    ين هدا يو ا . آورد

 صِـرَاطٍ  إِلَـى  ويهـدِيهِم « . ديـ ري پذ يد، و آنچه او نخواهد انجام نم      ي آ يد م يبخواهد پد 
  . كنديت ميو آنان را به راه راست هدا» مستَقِيمٍ

  :17- 18 يه يآ
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لُواْ الَّذِينَ كَفَرَ لَّقَدĤَإِنَّ ق اللّه وه سِيحنُ الْماب مرْين قُلْ مفَم لِكمئًا اللّهِ مِنَ يإِنْ شَي ادأَر 
ـ  األَرضِ فِـي  ومـن  وأُمـه  مـرْيم  ابنَ الْمسِيح يهلِك أَن مِيعلّـهِ  اج لِ و  لْـكاتِ  ماومالـس 

  كـه  گفتنـد   كـه   ؛ آنـان  قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى واللّه يشَاء ما يخْلُقُ بينَهما وما واألَرضِ
  عذاب تواند  يم  يكس چه  : يبگو  شدند كافر ،  است  مريم پسر  مسيح  همان خدا
  به را  زمين  اهل  همه و مادرش  و  مريم پسر  مسيح كند  اراده اگر كند  دفع را خدا

  بـين  مـا   چـه  هـر  و  وزمـين  آسـمانها  يفرمانرواي  خداست  آن از ؟ رساند  هالكت
 .تواناست چيز هر  بر و آفريند  يم خواهد  يم  آنچه   آنهاست

 أَنـتُم  بـلْ  بِـذُنُوبِكُم  يعذِّبكُم فَلِم قُلْ وأَحِباؤُه اللّهِ أَبنَاء نَحنُ والنَّصارى الْيهود وقَالَتِ
لّهِ يشَاء من ويعذِّب يشَاء لِمن يغْفِرُ خَلَقَ ممنْ بشَرٌ لِ و لْكاتِ ماومضِ الساألَرـا  ومو 

لَيهِ بينَهما إِ صِيرُ وخدا  دوستان و  فرزندان ما  كه گفتند  مسيحيان و  ؛ يهوديان الْم 
 شما  بلكه ؟ كند  يم  عذاب  گناهانتان  پاداش  به را شما چرا پس ،  :يبگو   هستيم

  كس هر و آمرزد  يم بخواهد  كه را  كس هر  هستيد  آفريدگان  جمله از   يانسانهاي
 و  زمـين  و آسـمانها   يفرمـانرواي   خداست  آن از و كند  يم  عذاب بخواهد   كه را

 .اوست  به  ههم  بازگشت و  آنهاست ميان در   آنچه

مـان گرفـت، و آنهـا بـه      يپ) هود و نصارا  ي(ان كرد كه او از اهل كتاب        ي خداوند ب  يوقت
پس گفته . ان نموديز بيمان خود وفا نكرده و آن را شكستند، سخنان زشت آنها را نيپ

ح پسر يخدا، مس:  گفتنديان كرد كه مين نگفته است، بي چنينصارا را كه جز آنان كس
ا آمـده اسـت،     ي بـدون پـدر بـدن      يسيـ ن بـود كـه ع     يل و شبهه آنان ا    يو دل . م است يمر

  .دا كردندي در مورد او پيده باطلين عقين چنيبنابرا
ق يز به طر يا آمده است، و آدم ن     ي است بدون مادر به دن     يسيهِ ع يالبته حوا هم كه شب    

 يپس چـرا نـصارا آدم و حـوا را خـدا نمـ     . ا آمده استي بدون پدر و مادر به دن     ياول
دكه سخنشان تـابع    ي نما ين داللت م  يپس ا !  دانند؟ ي را خدا م   يسيانند، آن چنانكه ع   د

 يل و حجـت قـانع كننـده ا   يـ چ دلي خودشان است، و ه ي و خواست ها   ي و هوس  يهو
 فَمـن  قُـلْ « : آنهـا را رد نمـود و فرمـود   ي واضح ادعا  يل عقل يو خداوند با دال   . ندارند
لِكمئًا اللّهِ مِنَ يأَ إِنْ شَيادأَن ر لِكهي سِيحنَ الْماب مرْيم هأُمن ومضِ فِي وا األَرمِيعج «
ن  ي زمـ  ي را كه رو   يم و مادرش، و همه  كسان      يح پسر مر  ياگر خدا بخواهد مس   « :بگو

پس اگر خدا بخواهـد هالكـشان   » ! بكند؟ي تواند كاري ميد، چه كسيهستند هالك نما  
 كه نتواند از هالكت خود يو كس. كنند و خود را برهانند بي توانند كاري كند و نم  يم
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 تواند معبود يش را نداشته باشد، نمي نجات دادنِ خويي كند و قدرت و توانايريجلوگ
» بينَهما وما واألَرضِ السماواتِ ملْك ولِلّهِ« ن است كه يت خدا ايل الوهيو از دال. باشد

 باشد، يگانه مي يان آن دو است فقط از آن خداينچه من و آسمانها و آي زميپادشاه
د، و آنهـا همـه   يـ  نماي خـود در آنهـا تـصرف مـ        يـي  و جزا  ي و شرع  يو به حكم كُون   

ر را  يـ ازمنـد و فق   يسته اسـت كـه بنـده ن       يا شا يپس آ . ر او هستند  يمملوك، و تحت تدب   
نكه خداوند يز اد آنان را اير ممكن است و نباين غيا! از قرار داد؟ي ني معبود و بيخدا
را هرچـه بخواهـد     يم را بدون پدر به دنبا آورده است تعجب  كنند، ز           ي پسر مر  يسيع
 ينكه مادريند بدون اي آفرياگر بخواهد از مادر و پدر م» يشَاء ما يخْلُقُ«  :ندي آفريم

ده شده است، و اگر بخواهد فقط از مادر        يدر كار باشد، مانند حوا كه بدون مادر آفر        
  .يسيان باشد مانند عي در مي آنكه پدريند بير آفيم

 داشت و نـه      يند، مانند آدم كه نه پدر     ي آفر يو اگر بخواهد بدون پدر و بدون مادر م        
 دارد، كه يت نافذ او بستگينش خداوند متعال به خواست و مشيپس نوع آفر . يمادر

 علَى واللّه« :مودن فري كند، بنابرايچي تواند از اراده و خواست او سرپي نميزيچ چيه
  . تواناستيزيو خداوند بر هرچ» قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ

 داشت  ي باطل يك از آنها ادعا   ين بود كه هر   يان و نصارا ا   يهودي يو از جمله گفتارها   
 اللّـهِ  أَبنَـاء  نَحـنُ « : گفتنـد  ي دادنـد، و مـ     يق خودشـان را پـاك قـرار مـ         ين طر يو از ا  

اؤُهأَحِبمي و دوستان او هستما فرزندان خدا» و.  
ن نبـود كـه    يـ آنان منظورشان ا  .  دوست و محبوب است    يهود به معن  يدر زبان   » ابن«

 يسيـ ن نبود، امـا نـصارا در مـورد ع         يرا مذهب آنان چن   يقتا فرزند خدا هستند، ز    يحق
 فَلِـم  قُـلْ « : باطـل آنهـا فرمـود      يخداونـد در رد  ادعـا      . معتقدند كه او فرزند خداست    

را يـ  داد، ز  يد هرگـز عـذابتان نمـ      يـ اگر شما دوستان خـدا بود     :بگو» ذُنُوبِكُمبِ يعذِّبكُم
 ممـنْ  بـشَرٌ  أَنتُم بلْ« . د دوست نداردي او را فراهم نما ي كه خشنود  يخداوند جز كس  

ده است و احكام سرشار از يد كه خداوند آفري هستييبلكه شما از جمله انسانها» خَلَقَ
  . كندي مين جارعدالت و فضل خود را بر آنا

 كه اسباب ي آمرزد، آنانيهركس را كه بخواهد م» يشَاء من ويعذِّب يشَاء لِمن يغْفِرُ« 
 كـه موجبـات   يي دهـد؛ آنهـا    يو هركس را كه بخواهد عذاب م      . مغفرت را فراهم  كنند    

  . نديعذاب را فراهم نما
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لّهِ«  لِ و لْكاتِ ماومضِ الساألَرا ومنَ ويابمهِ هلَي إِ صِيرُ وي خداست پادشاهيو برا » الْم 
  . اوستين است، و بازگشت همه به سويان آسمانها و زمين و آنچه ميآسمانها و زم

 پروردگـار  ي آخرت به سو يد كه در سرا   ي هست يشما هم ملكِ خدا و از جمله  كسان        
هود و  ي يپس ا . دي نما يد و خداوند شما را براساس اعمالتان مجازات م        ي گرد يباز م 
 خـدا بـه شـما  اختـصاص     يلت دوستين فضي باعث شده است كه ا     يزيچه چ ! نصارا

  !ابد؟ي
  :19 يه يآ
 جاءنَـا  ما تَقُولُواْ أَن الرُّسلِ منَ فَتْرَةٍ علَى لَكُم يبينُ رسولُنَا جاءكُم قَد الْكِتَابِ أَهلَ يا

  كتاب  اهل  ي؛ ا قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى واللّه ونَذِيرٌ بشِيرٌ مجاءكُ فَقَد نَذِيرٍ والَ بشِيرٍ مِن
 شـما  بـر  را ، تـاحق   شـد   مبعـوث  نبودنـد   يپيامبران  كه  يدوران در ما  فرستاده ،

   است  نشده  مبعوث  ما بر  يا  دهنده  بيم و  دهنده  مژده  كه نگوييد و كند آشكار
  .تواناست هرچيز  بر خدا و  است  آمده  دهنده  مبي و  دهنده  مژده  آن  اينك

 خواند تا به ي داشته است فرا مي كه به آنها ارزانيخداوند اهل كتاب را به سبب كتاب
» الرُّسلِ منَ فَتْرَةٍ علَى«  را سپاسگزار باشند كه ياورند و خداونديمان بيا) ص(محمد 

ازمنـد  ي نيو آنهـا بـه شـدت بـه و     مبعوث نشده بـود    يامبري كه پ  يبعد از مدت زمان   
، ي مدت زمان  ي و نبوت برا   ين انقطاع وح  يو ا .  آنها فرستاد  يامبر را به سو   يبودند، پ 

 يز عاملين.  خوانديمان آوردن به او فرا مي بود كه مردم را به اياز عامليو احساس ن
و . ديـ اان نميـ  آنان بي را براي و احكام شرعيامبر  همه مطالب اله  ينكه پ ي ا يبود برا 

 مِـن  جاءنَـا  مـا « :نديحجت را به  اتمام رساند تا نگو       » ارسال رسل «ق  يخداوند از طر  
امـده   ي نزد مـا ن    يم دهنده ا  يمژده دهنده و ب   » ونَذِيرٌ بشِيرٌ جاءكُم فَقَد نَذِيرٍ والَ بشِيرٍ

 نزدتان آمده اسـت كـه شـما را بـه            يم دهنده ا  ي كه  مژده دهنده و ب      ياست، به راست  
ز يـ ن.  دهد ي كه موجب پاداش هستند مژده م      يا و آخرت، و بر انجام اعمال      يپاداش دن 

د و مردمان را از عذاب      ي  نما  يان م ي دهند، ب  ي كه آن اعمال را انجام م      ي كسان يژگيو
 ي گردند، و از متصف شدن به صفات كسان        ي كه موجب آن م    يا و آخرت و اعمال    يدن

  . دارديم دهند برحذر يكه آن اعمال را انجام م
 »اللّهلَى وءٍ كُلِّ عا در مقابـل    يهمـه اشـ   .  تواناست   يزيو خداوند بر هر چ    » قَدِيرٌ شَي

و از جمله قدرت .  كندي نميچي از فرمان او سرپ   يزيچ چ يم هستند و ه   يقدرت او تسل  
امبران را فرستاده و كتابها را نازل كرده است، و هركس را كه ين است كه پيخداوند ا
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د عذاب ي نمايچي سازد، و هركس را كه از آنان سرپيران اطاعت كند ماجور مامبياز پ
  . دهديم
  :20- 26 يه يآ

لَيكُم اللّهِ نِعمةَ اذْكُرُواْ قَومِ يا لِقَومِهِ موسى قَالَ وإِذْ لَ إِذْ ععج ـاء  فِيكُملَكُـم  أَنبِي عجو 
  قـوم   يا  : گفت خود  قوم  به  يموس و الْعالَمِينَ من أَحدا يؤْتِ لَم ما وآتَاكُم ملُوكًا

 شـما   ميـان  از  كـه  ، كنيد ياد  است  داشته  يارزان شما بر خدا  كه را  ينعمت ،  من
  يك  هيچ  به  كه كرد  عنايت  يچيزهاي شما به و آورد پديد  يپادشاهان و  پيامبران

  .است  نكرده  عنايت  جهان  مردم از
لِبـوا  أَدبـارِكُم  علَى تَرْتَدوا والَ لَكُم اللّه كَتَب الَّتِي المقَدسةَ األَرض ادخُلُوا مِقَو يا  فَتَنقَ

  اسـت   كـرده  مقـرر   برايتـان  خـدا   كه  يمقدس  زمين  به ،  من  قوم  ي؛ ا خَاسِرِينَ
  .گرديد  يم باز  ديده  زيان  كه مگرديد  پس باز و، شويد  داخل

لَها لَن وإِنَّا جبارِينَ قَوما فِيها إِنَّ موسى يا الُواقَ  يخْرُجواْ فَإِن مِنْها يخْرُجواْ حتَّى نَّدخُ
لُــونَ؛ گفتنــد فَإِنَّــا مِنْهـا    آن  بــه مــا و جبارنــد  يمردمــ آنجــا در ،  يموســ  يا : داخِ

  آن از  آنــان اگــر شــوند  نبيــرو  جبــاران  آن  كــه  تاآنگــاه   نيــاييم در  ســرزمين
  .شويم  داخل  بدان  ، شوند  بيرون  سرزمين

لَيهِما اللّه أَنْعم يخَافُونَ الَّذِينَ مِنَ رجالَنِ قَالَ خُلُواْ عاد  هِملَـي ع  ـابفَـإِذَا  الْب  ـوهلْتُم  دخَ
ونَ فَإِنَّكُملَى غَالِبعكَّلُواْ اللّهِ وكُنتُم إِن فَتَو يپرهيزگار  كه  آنان از مرد ؛ دو ؤْمِنِينَم  
  داخل  آنان بر  دروازه  اين از : گفتند  بود  كرده عطا  نعمتشان خدا و داشتند  پيشه
 اگر كنيد  توكل خدا بر و  شد خواهيد پيروز  شما آمديد در شهر  به  چون و ، شويد

  .هستيد  مؤمنان از
لَهانَّد لَن إِنَّا موسى يا قَالُواْ  هاهنَـا  إِنَّـا  فَقَاتِال وربك أَنت فَاذْهب فِيها دامواْ ما أَبدا خُ

 شـهر   بـدان  هرگـز  آنجاينـد  در  جباران  كه  يوقت تا ،  يموس  يا : قَاعِدونَ ؛ گفتند  
 نبرد  آنها با و برويد  پروردگارت و تو ،  نشينيم  يم اينجا ما  شد  نخواهيم ، داخل
  .كنيد
  يا  : الْفَاسِقِينَ ؛ گفـت    الْقَومِ وبينَ بينَنَا فَافْرُقْ وأَخِي نَفْسِي إِالَّ أَملِك ال إِنِّي رب قَالَ

  ايـن  و  مـن  ميـان    هـستم   برادرم و  خويش  نفس  مالك تنها  من ،  من پروردگار
  .بينداز  يجداي  نافرمان  مردم
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ـ  محرَّمةٌ فَإِنَّها قَالَ لَ عهِمعِـينَ  يبـنَةً  أَرـونَ  ستِيهضِ فِـي  يفَـالَ  األَر  لَـى  تَـأْسمِ  عالْقَـو 
  حـرام   برايشان  سال  چهل  مدت  به  سرزمين  آن  به ورود  : گفت الْفَاسِقِينَ؛ خدا 

  انـدوهگين   نافرمانـان   اين  يبرا  پس  ماند خواهند  سرگردان  بيابان آن در، و شد
  .مباش

  وقومش منّت نهاد و آنان را از فرعون و قومش، و از ي خداوند بر موسپس از آنكه 
ت يـ ان نجات داد، آنها به سـمت وطـن و مملكـت خـود كـه ب                ي و اسارت فرعون   يبردگ

آنگاه خداوند . دنديت المقدس رسي بي هايكيالمقدس و اطراف آن بود، رفتند و به نزد
. رون براننـد  يـ ن خـود ب   يز سرزم جهاد با دشمنان را بر آنها فرض كرد تا دشمن را ا           

 ي آنها موعظه كرد و به آنها تذكر داد و نعمـت هـا          يه السالم برا  ي عل ين موس يبنابرا
 يپـس موسـ  . ت گـردد يـ  جهـاد تقو ي نمود تا عزم آنان بـرا      يادآوري را بر آنان     ياله

لَيكُم اللّهِ نِعمةَ اذْكُرُواْ« :گفت را يـ د، ز يـ ن ك يادآوريـ نعمت خدا را با دل و زبانتـان         » ع
 يرو مي نير عبادت خدا به آدمي انجامد و در مسي مي نعمت خدا به محبت ويادآوري

  .بخشد
 را قـرار داد كـه شـما را بـه            يامبرانيان شما پ  يآنگاه كه در م   » أَنبِياء فِيكُم جعلَ إِذْ« 

 بدست ي ها برحذر داشتند، و شما را برايت فرا خواندند، و از زشتي نور و هدايسو
 را به شما آموختند كه ييزهايك كردند، و چيق و تحري تشويردن سعادتِ جاودانگآو
  .دي دانستينم
ارتان در دست خودتان است، ي قرار داد كه اختيو شما را پادشاهان» ملُوكًا وجعلَكُم« 

ارات در دست خودتان    يو اكنون اخت  .  تواند شما را برده خود قرار دهد       يو دشمن نم  
  .ديينتان را اقامه نمايد  دين تواياست و م

 يـؤْتِ  لَـم  ما« ده است،   ي بخش ي فراوان يوي و دن  يني د يو به شما نعمت ها    » وآتَاكُم« 
ل در آن ي اسـرائ يرا بنـ يان نداده است، زيك از جهانيچ يكه به ه»  الْعالَمِينَ من أَحدا

د، و خداوند به آنها     ن مردم نزد خدا بودن    ين و محترم تر   ين و بهتر  يده تر يزمان برگز 
  .گران نداشتنديده بود كه دي بخشيينعمت ها

سته بـود نهـال   يـ  كه شا يادآور شد؛ نعمات  ي را به آنان     يوي و دن  يني د يپس نعمت ها  
 قَـومِ  يا« :ن فرمود يبنابرا.  بر جهاد را در دل آنان بكارد       يداريمان و استقامت و پا    يا

 الَّتِـي « د،  ي وارد شو  ين مقدس و پاك   يبه سرزم !  من  قوم يا» المقَدسةَ األَرض ادخُلُوا
كَتَب اللّه نان ي اطميپس خداوند خبر. تان مقّرر نموده استيكه خداوند آن را برا» لَكُم
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مـان  يق كنند، و به آن اي باشند و خبر خدا را تصد   يبخش به آنان داد اگر مومن واقع      
د به آنان وعده داده است كـه بـه     نكه خداون يداشته باشند و آن خبر عبارت است از ا        

  .روز خواهند گشتين مقّدس وارد خواهند شد و بر دشمنان پيسرزم
لِبوا أَدبارِكُم علَى تَرْتَدوا والَ«  . د گشت يانكار خواه يد، كه ز  يو برنگرد » خَاسِرِينَ فَتَنقَ
دچـار  ا يـ نتان، در دن  ي بر دشمنان، و فتح شـدن سـرزم        يروزيرا با از دست دادن پ     يز
د و با ارتكاب گناهان، مـستحق  ي را از دست داد   يد، و پاداش و ثواب اخرو     يان شد يز

  .ديعقاب و عذاب گشت
 آنهـا و عـدم   يشان و سـست يـ  را بر زبان آوردند كـه بـر ضـعف دلها   ياما آنها سخن 

 فِيها إِنَّ موسى يا« :پس گفتند .  نمود يامبرش داللت م  ياهتمامشان به دستور خدا و پ     
مارِينَ اقَوبر وجـود   يـ  سـركش و زورمنـد و دل       ين قوم يدر آن سرزم  ! ي موس يا» ج
  .ميم وارد آن شوي تواني است كه ما نمي از موانعيكي ين قومي وجود چنيعني. دارد

لَها لَن وإِنَّا«  ها از  و ما تا آن   » داخِلُونَ فَإِنَّا مِنْها يخْرُجواْ فَإِن مِنْها يخْرُجواْ حتَّى نَّدخُ
و . م شـد يرون روند ما داخل خواهيم، پس اگر بي شويرون نهند وارد آن جا نم  يآن ب 

 ي داشتند، در ميرتينش و بصين آنان بود، و اگر آنان بيقي و عدم ين به خاطر بزدليا
 اسـت كـه     ي كـس  يرومند و قو  يافتند كه همه آنها فرزندان آدم، و انسان هستند، و ن          ي

 جز با كمك خـدا       ي و حركت  ييچ توانا يرا ه ي كند ز  ياريش  يخداوند او را با قدرت خو     
روز خواهند شـد، چـون خـدا بـه      ي دانستند كه آنها بر دشمن پ      يو م .  شود يانجام نم 

  . داده بوديروزيآنان وعده پ
لَيهِمـا  اللّـه  أَنْعـم  يخَافُونَ الَّذِينَ مِنَ رجالَنِ قَالَ«  دو نفـراز مـردان خـداترس كـه         » ع

ار ين گونه اظهارات بس   ي به آنها داده بود كه به ا       ييعمت گفتار حق را در جا     خداوند ن 
 كـه قومـشان را بـر    ين را بـه آنهـا داده بـود، در حـال      يقـ يو نعمت صبر و     . از بود ين

 ادخُلُواْ« : گردند، گفتنديك ميق و تحريشان تشويدن با دشمن و  اشغال شهرها      يجنگ
هِملَي ع ابلْتُ فَإِذَا الْب ن اسـت كـه   يتان مشروط به ايروزي پ يعني» غَالِبونَ فَإِنَّكُم موهدخَ

د، پـس   يد، و از دروازه بر آنهـا وارد شـو         يريم بگ ي با آنها تصم   ييارويقاطعانه به رو  
  .د آنها شكست خواهند خورديهرگاه شما وارد شد

 اللّـهِ  وعلَـى « : را داشـته باشـند و گفتنـد      ين آمادگ يپس آنها را دستور دادند كه بهتر      
را توكل بـر    يز. ديد اگر شما مومن هست    يو بر خدا توكل كن    » مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن فَتَوكَّلُواْ

 بر دشمن يروزيد، و باعث پي نما ي كار را آسان م    ين موقع يخدا، به خصوص در چن    
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د كـه   يـ  نما يز داللت م  ين.  كند ين بر واجب بودن توكلِ بر خدا داللت م        يو ا .  شود يم
  .مانش خواهد بوديه به اندازه اتوكلِ بند

 نگذاشت، و سرزنش در مورد آنها كارساز واقع ي بر جايدين سخن در آنها اثر مفيا
 لَن إِنَّا موسى يا« :ن مردمان را بر زبان آوردند و گفتندينشد، پس آنان سخن خوارتر

لَها تا ! ي موسيا» « قَاعِدونَ هاهنَا إِنَّا قَاتِالفَ وربك أَنت فَاذْهب فِيها دامواْ ما أَبدا نَّدخُ
پـس تـو وپروردگـارت      . مي شو ي كه آنها در آن جا هستند ما هرگز وارد آن نم           يوقت
  ».مينجا نشسته ايد، ما  ايدو بجنگيبرو

 ي كـه مـ  يت بحرانين تنگنا و موقعيو در ا!  است كه بر زبان آوردند     يچه سخن زشت  
 خود رقم بزنند، چه زشت يرده و عزت و افتخار را برا    ك ياريامبرشان را   يست پ يبا

  !امبرشان روبرو شدنديبا پ
) ص(امبر ي گردد، چرا كه پير امت ها  آشكار ميو سا) ص(نجا تفاوت امت محمد ياز ا
شان يـ نكـه ا  ياران خود در مورد جنـگ بـدر مـشورت كـرد، بـا وجـود ا                ي كه با    يوقت

اگر ما را از !  رسول خدايا« :گفتند. دي كنيهن جنگ مرا همرايد در اينفرمودند حتما با
شـهر حبـشه   » بـرك غمـاد  « م كرد؟، اگـر بـه سـمت    ي عبور خواهيا عبور ده  ين در يا

ما هرگز . ك از ما از تو جدا نخواهد شديچ يم آمد، و  هي همراه شما خواهيحركت كن
 نشسته  نجايد، ما ا  يتان بجنگ يد شما و خدا   يبرو« : را كه به او گفتند     يسخن قوم موس  

د، و ما هم يد بجنگييتو و پروردگارت برو« :ميي گويم گفت، بلكه ميبه شما نخواه» ميا
م يم، و از جلو وعقـب و چـپ و راسـت بـه جنـگ و دفـاع خـواه                    ي جنگ يهمراه شما م  

  ».پرداخت
 ال إِنِّي رب قَالَ«  و عناد آنان را مشاهده كرد،       يه السالم سركش  ي عل ي كه  موس   يوقت

لِكأَخِي نَفْسِي الَّإِ أَمو » .ار خود و بـرادرم را دارم    يمن تنها اخت  ! پروردگارا« :گفت» و
  .ميدان جنگ بكشانيم آنان را با زور به مي توانيم و نميكار با آنها را نداريما توان پ

ن يـ ا  كـن، بـه   يان ما و آنها داور  يم! ايپس خدا » الْفَاسِقِينَ الْقَومِ وبينَ بينَنَا فَافْرُقْ« 
ن داللت يو ا. د بر آنها فرود آري نماي را كه حكمت تو  اقتضا ميصورت سزا و عقوبت

  .ره و موجب فسق استيد كه سخن و كردار آنها از گناهان  كبي نمايم
لَيهِم محرَّمةٌ فَإِنَّها« :رفت و فرمود  ي را پذ  ي موس يخداوند دعا » قَالَ« عِـينَ  عبـنَةً  أَرس 

ابانهـا  ين چهـل سـال بـر آنهـا ممنـوع اسـت و در ب             يآن سـرزم  » «األَرضِ فِي يتِيهونَ
ن شهر، كه ورود ين است كه وارد شدن به اي آنها اي سزايعني» . گردنديسرگردان م
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. دي آنان حرام و ممنوع گرديم به مدت چهل سال برايبه آن را به آنان وعده داده بود
ش و  يابنـد و آسـا    ي ي نمـ  يند و راه   شو يابانها سرگردان م  ين مدت در ب   يو آنها در ا   

ن سـزا را كفـاره   يـ د خداونـد ا ي اسـت و شـا     يويـ  دن ين سزا يا. نان خاطر ندارند  ياطم
  . را از آنان دور نموده استي بزرگتريگناهان آنان قرار داده و سزا

 از نعمـت  ين رفـتن برخـ  ي با از بـ ينكه سزا و مجازات گناه، گاهي است بر ايلين دل يا
رد كه  يگي صورت م  يير انداختن بال  يا به تاخ  ي با دفع    يود و گاه   موجود خواهد ب   يها

 چهـل سـاله     يد فلسفه و حكمت سـرگردان     يسبب انعقاد آن بال فراهم شده است و شا        
رنـد  ين سـخن را گفتـه بودنـد، بم        يـ  كه ا  يشتر كسان ين مدت ب  ين است كه در ا    يآنان ا 
 دشمن انس گرفته، يرا بي در آن نبود، بلكه به بردگيچ صبر و استقامتي كه هييدلها

 و مجـد و عظمـت       ي از سربلند  يگاهي در آن نبود كه آنها را به جا        يو همت و اراده ا    
  آنان يشه يانجامد كه خرد و اندي بيديبرساند، و به ظهور و سر برآوردن نسل جد

 است يدن به خوشبختي كه مانع رسيرش بردگيره شدن بر دشمنان، و عدم پذيبر چ
  .ابديپرورش 

ژه نسبت به قوم خودش ي نسبت به مردم به وي دانست موسيآنجا كه خداوند مو از 
 و عطوفتش او يت مهربان است و چه بسا دلش به حال آنها بسوزد، و مهرباني نهايب

ا دسـت   ي آنها غم بخورد،     ين عقوبت و سزا، برا    ي به ا  يرا وادار كند به خاطر گرفتار     
نكه  خداوند   يرا از آنها دور كند، با وجود ا       ن عقوبت و عذاب     يد كه خدا ا   يدعا بلند نما  

 علَـى  تَأْس فَالَ« : باشد فرمود  ي  نمود و قابل برگشت نم      ين عقوبت را بر آنان قطع     يا
را آنـان فـساد و   يـ  قوم فاسق متاسف مبـاش، و غـم مخـور، ز     يبرا» الْفَاسِقِينَ الْقَومِ
 گرفتـار شـوند، و   يبن عذاي آن است كه به چن ي كرده و گناه و فسقشان مقتض      يتباه

  .ستي از جانب خدا نين ستميا
  :27- 31 يه يآ

لَيهِم واتْلُ أَ عنَب نَياب مقِّ آدا إِذْ بِالْحانًا قَرَّبلَ قُرْبا مِن فَتُقُبدِهِمأَح لَملْ وتَقَباآلخَرِ مِنَ ي 
لَنَّك قَالَ  را  آدم پـسر  دو  راسـتين   داسـتان  ؛ و لْمتَّقِينَا مِنَ اللّه يتَقَبلُ إِنَّما قَالَ لَأَقْتُ

  يديگـر  از و آمد  پذيرفته  يكيشان از  كردند  يقرباني  كه  آنگاه ،  بخوان  برايشان
 .پذيرد  يم را  پرهيزگاران  يقربان خدا  : گفت   كشم  يم را تو  : گفت  نشد  پذيرفته



٦٠٤ 

لَنِي يدك إِلَي بسطت لَئِن لَيـك  يدِي بِباسِطٍ أَنَاْ ام لِتَقْتُ  رب اللّـه  أَخَـاف  إِنِّـي  لَأَقْتُلَـك  إِ
  كـه   نگشايم  دست تو بر  من ،  يبكش مرا و  يگشاي  دست  من بر تو الْعالَمِينَ؛ اگر 

  .ترسم  يم  است  جهانيان پروردگار  كه خدا از  من   بكشم  را تو
  يمـ ؛  الظَّالِمِينَ جزَاء وذَلِك النَّارِ أَصحابِ مِنْ فَتَكُونَ وإِثْمِك بِإِثْمِي تَبوء أَن أُرِيد إِنِّي

 ، دوزخيـان  از تـا  را خـود   گنـاه   هـم  و  يگير  گردن  به مرا  گناه  هم  كه  خواهم
  .ستمكاران  پاداش  است  اين  كه  يگرد

تعفَطَو لَه هأَخِيهِ قَتْلَ نَفْس لَه   كـشتن   بـه  را او  نفـسش ؛  الْخَاسِـرِينَ  مِنَ فَأَصبح فَقَتَ
  .گرديد   زيانكاران از و  كشت را او و ، كرد  ترغيب برادر
 أَعجزْت ويلَتَا يا قَالَ أَخِيهِ سوءةَ يوارِي كَيف لِيرِيه األَرضِ فِي يبحثُ غُرَابا اللّه فَبعثَ

 را  يكالغ ؛ خدا النَّادِمِينَ مِنَ فَأَصبح أَخِي سوءةَ فَأُوارِي الْغُرَابِ مِثْلَ هـذَا أَكُونَ أَنْ
  پنهـان  خـود  بـرادر   جـسد   چگونه  كه بياموزد او  به و بكاود را  زمين تا  واداشت

  هـم   كـالغ  ايـن   از  بـرادرم  جـسد   كـردن   پنهـان  در ،  مـن  بـر   يوا  : گفت  سازد
 .آمد در  پشيمانان  زمره در و   عاجزترم

ن يـ  آگـاه كـن و ا      يش آمد بـه درسـت     ي دو فرزند آدم پ    ي كه برا  ييه ا يمردم را از قض   
ان ين جريابند كه ايرند و در يران از آن پند پذي آنها بخوان، تا پند پذ     يداستان را برا  

  .ت استينِ واقعيست و عيراست بوده و دروغ ن
ه بر  ياق آ ي ظاهر و س   همانطور كه .  بودند ي و يبيو ظاهرا دو فرزند آدم ، پسران صل       

 داستان دو فرزنـد     يعني. ن است يز هم ين ن يو قول جمهورِ مفسر   . دي نما ين داللت م  يا
 ي، ماجراين قرباني كند و اي خدا قرباني آنان بخوان، آنگاه كه هر دو برايآدم را برا

 را يزي چك از مال خوديآنگاه كه هر» قُرْبانًا قَرَّبا إِذْ« .  كشاندين حالتيآنان را به چن
  .ك جستن به خدا كنار گذاشتيبه قصد تقرب و نزد

لَم أَحدِهِما مِن فَتُقُبلَ«  لْ وتَقَبرفتـه شـد و از      ي از آنـان پذ    يكـ يپـس، از    » اآلخَـرِ  مِنَ ي
ا بنابر ي، يق خبر آسماني از آنان از طريكي يرفته شدن قربانيپذ. رفته نشدي پذيگريد

 از  يرفتـه شـدن قربـان     يو عالمـت پذ   . بود، دانسته شد   گذشته   ي كه در امت ها    يعادت
  .دي را به آتش كشين آمد و آن قربانيي از آسمان پاين بود كه آتشي خداوند ايسو

 و  ينـه تـوز   ي حـسادت و ك    يرفتـه نـشده بـود از رو       ي اش پذ  ي كه قربان  يپسر» قَالَ«
لَنَّك« : گفت يگري به د  يتجاوزگر  بـه   ي با دلسوز  يگريآنگاه د . ترا خواهم كشت  » لَأَقتُ
ردم چـه   ي پـذ  يزگاران مـ  يخداوند تنها از پره   » « الْمتَّقِينَ مِنَ اللّه يتَقَبلُ إِنَّما« :او گفت 
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ده ام، كـه  ينكه از خدا ترسي، جز ايد مرا بكشي مرتكب شده ام كه تو با  يتيگناه و جنا  
ر ن قـول د يح تـر ي واجـب اسـت؟ و صـح   ي برمن و تو ، و بر هركس   يتقوا و ترس اله   

 خدا انجام ي هستند كه عملشان خالصانه براين كسانيمتق: ن استيچن» نيمتق«مورد 
  . كنندي ميرويپ) ص(امبر يرد و در انجام آن عمل از سنت پي گيم

 خواهم تو را بكشم؛ نه بر تو حمله ور شده، و دست خود              يمن نم : سپس به  او گفت    
 لَئِن« : ورزم، پس گفتيمبادرت م اندازم، و نه در قالب دفاع، به كشتن تو يرا جلو م
طتسب إِلَي كدلَنِي ي لَيك يدِي بِباسِطٍ أَنَاْ ما لِتَقْتُ   كـشتن مـن     ياگـر بـرا   » « لَأَقْتُلَـك  إِ

ن بـه خـاطر   يو ا. » كنم تا ترا بكشمي تو دست دراز نم    ي ، من به سو    يدست دراز كن  
 رب اللّـه  أَخَـاف  إِنِّـي « بب است كه    ن س يست، بلكه به ا   ي ام ن  ي و ترس و ناتوان    يبزدل

 ي كـه از خـدا مـ       يو كـس  . »مي ترس يان م يمن از خداوند، پروردگار جهان    » « الْعالَمِينَ
 اسـت  ين هـشدار يـ و ا.  كند، خصوصا گناهـان بـزرگ  يترسد اقدام به انجام گناه نم 

  .سته است از خدا بترسدي خواهد مرتكب قتل شود كه شاي كه مي كسيبرا
 خواهم تو با گناهان من و گناهان خـود          يمن م » « وإِثْمِك بِإِثْمِي تَبوء أَن أُرِيد يإِنِّ« 

ا تـو مـرا بـه قتـل         يـ ا تو را بكـشم،      ي اگر قرار باشد كه      يعني. »ي خدا برگرد  يبه سو 
، يري، و گناه من و گناه خود را بر دوش بگي دهم كه تو مرا بكشيح مي ، ترجيبرسان

ن يـ ، و ا  يان شـو  يپس، از دوزخ  » « الظَّالِمِينَ جزَاء وذَلِك النَّارِ أَصحابِ مِنْ فَتَكُونَ« 
ره است ، و باعـث      يد كه قتل از گناهان كب     ي نما ين داللت م  يا» . ستمكاران است  يسزا

  . گردديداخل شدن به جهنم م
تر شين كار بيامد و همواره عزم خود را بر انجام ايت كار از آن كار باز نياما آن جنا

 يعت و سرشـت بـرادر را محتـرم مـ          ينكه كشتن برادرش كه شـر     ي كرد، تا ا   يجزم م 
  . او آراسته شديشمارد برا

 »لَه از . ديـ انكـاران گرد يپـس او را كـشت و از زمـره ز        » الْخَاسِـرِينَ  مِـنَ  فَأَصبح فَقَتَ
ن بـدعت زشـت و   يـ و او قتل، ا.  شونديان ميا و آخرت دچار زي شد كه در دن  يكسان

ئَةً يومن سنَّ سنَّةً س« :امبر فرموده استيپ.  كرديانگذاري بني هر قاتليسند را براناپ
لَ ا إلَ      يفَعمِلُ بِهن عم وِزرا وهيقه زشـت  يهركس كه سنت و طر    » « امةيومِ القِ ي يهِ وِزر 

امت به آن سنت زشت عمل كند بر گـردن          ي كه تا ق   يان نهد، گناه آن  وگناه كس      يرا بن 
 ابنِ آدم يما مِن نَفسٍ تُقتَلُ إلّا كَانَ علَ« ح آمده است يث صحين در حديبنابرا» .اوست

 شـود مگـر     ي كشته نمـ   يچ انسان يه« . »األول شَطرُ مِن دمِها، لَأَنّه أول من سنَّ القتَلَ        
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 ين كـس  ي از گناه و خون او بر گردن فرزند اول آدم است ، چون او اولـ                ينكه بخش يا
  ».ان نهادي قتل را بناست كه سنت

ن نفـر از  ي دانـست بـا آن چكـار كنـد، چـون او  اولـ         ي كه برادرش را كشت، نمـ      يوقت
پـس خداونـد   » األَرضِ فِـي  يبحـثُ  غُرَابـا  اللّه فَبعثَ« فرزندان آدم بود كه مرده بود،   

ن يتا با ا» لِيرِيه« .  را دفن كنديگريد، تا كالغ دي كاورين را مي را فرستاد تا زميكالغ
. چگونه جسد برادرش را دفن كند» أَخِيهِ سوءةَ يوارِي كَيف« كار به او نشان دهد كه 

در اصـل بـه     » سـوءةَ « ت عورت است و     يرا بدن م  يجسد است، ز  » سوءةَ« منظور از   
  . عورت استيمعن
 »حبقبت و سـرانجام    و عا . مان شدگان گشت  يپس او از زمره پش    » النَّادِمِينَ مِنَ فَأَص

  .ان استي و زيمانيگناه پش
  :32 يه يآ

 فِـي  فَـسادٍ  أَو نَفْـسٍ  بِغَيـرِ  نَفْـسا  قَتَـلَ  من أَنَّه إِسرَائِيلَ بنِي علَى كَتَبنَا ذَلِك أَجلِ مِنْ
 تْهم جاء ولَقَد جمِيعا النَّاس أَحيا فَكَأَنَّما أَحياها ومنْ جمِيعا النَّاس قَتَلَ فَكَأَنَّما األَرضِ
لُنَا سنَاتِ ريبِالب م كَثِيرًا إِنَّ ثُمنْهم دعب ضِ فِي ذَلِكرِفُونَ األَرسيبن بر رو  اين ؛ از لَم  

 يـا   يكـس   قتـل  ، قصاص   به  نه را ديگر  كس  كس هر  كه  داشتيم مقرر  اسرائيل
  باشد  راكشته  مردم   همه  كه  است  چنان ، بكشد  زمين  يرو بر  يفساد  ارتكاب

  راحيـات   مـردم    همـه   كـه   اسـت   يكـس   چون بخشد  حيات او  به  كه  كس هر و
  آنهـامبعوث  بـر    روشـن   داليل با  همراه ما  پيامبران  تحقيق  به و  باشد  بخشيده

  .يبسيار  هم باز ، شدند
به خاطر آنچه ما در داستان دو پسر آدم و » كذَلِ أَجلِ مِنْ« :دي فرمايخداوند متعال م

 شـدنِ  يزيـ ه ريـ ل پايـ م، و بـه دل يان كـرد ي از آنان توسط برادرش ب يكيكشته شدن   
نكه سرانجام  يند، و به جهت ا    ي آ ي كه پس از او م     ي كسان ي برا يبدعت قتل و آدم كش    

ل؛ صـاحبان  ي اسـرائ يبر بنـ » إِسرَائِيلَ بنِي علَى كَتَبنَا« ا و آخرت است،  يان دن يقتل ز 
» األَرضِ فِي فَسادٍ أَو نَفْسٍ بِغَيرِ نَفْسا قَتَلَ من أَنَّه« م كه ي مقرر نمودي آسمانيكتابها

ن فـساد كنـد بـه قتـل     ينكـه در زمـ  يا بـدون ا ي، ي را بدون كشتن انسان يهركس انسان 
مانند آن است كه » جمِيعا سالنَّا قَتَلَ فَكَأَنَّما«  را به ناحق بكشد، ي انسانيعني. برساند

 ي  تحقـق و روشـنگر      ي بـرا  يزه ا يهمه مردم را كشته باشد، چون در وجود  او  انگ           
 او به يپس وقت .  اقدام نكند  يد جز به حق، به قتل كس      يوجود ندارد كه او را وادار نما      
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گر ي دين مقتول و كسيست، مسلما بيد كه مستحق كشتن ني مبادرت نمايكشتن انسان
ك نفر به ناحق يپس قتل .  كندي گذارد، و برحسب دستور نفس اماره عمل ميمفرق ن

  .مانند كشتن همه مردم است
نكه نفس، او را به كشتن آن ي را زنده بگذارد، و او را نكشد با اين هركس انسانيهمچن

 باز دارد، مانند آن است كه همـه   ي خواند، اما ترس خدا او را از كشتن و    يفرد فرا م  
 را از كـشتن     يرا ترس خداوند كـه در وجـود اوسـت و          يا زنده كرده باشد، ز    مردم ر 
د كـه   يـ  نما يه داللت مـ   يو آ . ست باز داشته  است    ي كه مستحق قتل ن    ي گناه يانسان ب 

  :ز استيكشتن در دو صورت جا
ن فـردِ   يكـشتن چنـ   .  را بدون حق و بصورت عمد به قتل برساند         يك  نفر، كس   ينكه  يا

 بوده، و پدرِ ي است كه قاتل مكلّف ، و با مقتول مساو     ير حال ن د يا. ز است ي جا يقاتل
  .مقتول نباشد

 ين مردم، و جسم واموال آنان را به فساد و تبـاه           ين فساد بكند و د    ينكه در زم  يا  ا  ي
 ي جنگند، و دعـوتگرانِ بـه سـو        ي كه با اسالم م    ييمانند كافران مرتد و آنها    . بكشاند

.  شـود  ين دور نمـ   يجز با كشتن، از سر مـسلم      ن كه شرّ آنها     ي در د  يبدعت و نوآور  
 كـشند و    ين راهزنان و امثال آنها كه بـه مـردم حملـه ور شـده و آنهـا را مـ                    يهمچن
  . برنديشان را به غارت ميمالها

 »لَقَد اء وج ملُنَا تْه سنَاتِ ريل روشن  يامبران ما با نشانه ها و دال      يق پ يو به تحق  » بِالب
 شبهه و يچ كسي هيل و معجزات برايه آن دال  ي كه در سا   يورش آنان آمدند، به ط    يپ

پس از » ذَلِك بعد«  از آنان ياريسپس بس» منْهم كَثِيرًا إِنَّ ثُم« .  ماندي نمي باقيحجت
« ن اسـت،    ي در زمـ   يداريل قاطع و حجت درخشان كه موجب استقامت و پا         يان دال يب

 كـه همـراه بـا     يامبران؛ كـسان يـ دن با پ يفت ورز با ارتكاب گناهان و مخال    » لَمسرِفُونَ
  .رندي گيش مي روشن نزد آنان آمده اند، راه اسراف را در پيل و نشانه هايدال
  :33- 34 يه يآ

 أَو يقَتَّلُـواْ  أَن فَـسادا  األَرضِ فِـي  ويـسعونَ  ورسـولَه  اللّه يحارِبونَ الَّذِينَ جزَاء إِنَّما
لَّبواْ صأَ يو تُقَطَّع دِيهِمم أَيلُه جأَرنْ وخِالفٍ م اْ أَو نفَوضِ مِنَ ياألَر ذَلِك ملَه فِي خِزْي 
لَهم الدنْيا اآلخِرَةِ فِي و ذَابع ظِيميم  جنگ  پيامبرش و خدا با  كه  يكسان  ي؛ جزا ع  
 گردند دار بر يا ، شوند  تهكش  كه  است  آن ، كوشند ، يم فساد  به  زمين در و كنند

  سـرزمين  از يـا  شـود   بريـده   راست از  ييك و  ازچپ  ييك   پاهايشان و دستها يا
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  يعذاب  به نيز  آخرت در و  است  جهان  اين در  رسواييشان اينها  شوند تبعيد خود
 .آيند  گرفتار  بزرگ

لَ تَقْدِرواْ أَن قَبلِ مِن تَابواْ الَّذِينَ إِالَّ عهِمواْ يلَم أَنَّ فَاع اللّه ؛ مگر غَفُورحِيمكه  يكسان ر  
 و  آمرزنده خدا  كه بدانيد،   پس  كنند  توبه يابيد  دست آنها بر شما  آنكه از  پيش

  .است  مهربان
ق كفـر  يـ امبر مبارزه كـرده، و از طر ي اند كه با خدا و پيامبر كسانين خدا و پ يمحارب
و .  كننـد  ي مـ  ين فـساد و تبـاه     ي و ناامن كردن راههـا در زمـ        دن و قتل و غارت    يورز

 ها ي كه در آباديمه در مورد احكام راهزنان است؛ كسانيه كرين آيمشهور است كه ا
 يشان را بـه زور از دسـت آنهـا مـ        ي شوند و مالها   يابان ها بر مردم حمله ور م      يو ب 
 در آن جا هستند امتناع  كه آنهاي كشند ، و مردم از رفتن به راهيرند و مردم را ميگ
خداوند خبر داد كه سزا و مجازاتشان به        .  شوند يجه راهها قطع م   ي ورزند، در نت   يم

  .ن كارها با آنان انجام شودي از ايكين  است كه يهنگام  اقامه حد برآنها ا
 از  يكـ ين مختار است كـه      يفه مسلم يا خل يا امام   ين اختالف ِ نظر دارند كه آ      يو مفسر 

 يا او مختـار اسـت بـا هـر راهزنـ     يور را در مورد آنان انجام دهد؟ و آ     مذك يفرهايك
ن  ي داند انجام دهد؟ كه از ظـاهر عبـارت چنـ           يفرها را كه مصلحت م    ين ك يك از  ا   يهر

  . شودياستنباط م
 به اندازه آن يفري ، كيتيتشان خواهد بود، و هر جنايفرشان برحسب جناينكه  كيا اي

و اگر .  دهدينش را به ما مين بي متعال اي حكمت خداه ويهمان طور كه حكم آ. دارد
 شوند، تا يخته ميرند، قطعا كشته شده و به دار آوي را بگي را بكشند و ماليآنها كس

 يين كارهـا  يگـران از چنـ    يگران معلـوم شـوند و خـوار و رسـوا گردنـد، و د              ي د يبرا
 يودند، فقط كشته م    را به غارت نبرده ب     ي را كشته بودند اما مال     يو اگر كس  . نديبازآ

  . شوند
د دسـت و    يـ  را نكـشته بودنـد بـه طـور حـتم با            ي را گرفته بودنـد و كـس       يو اگر مال  

 چپ، و اگرمردم  ي گردد؛ دست راست و پا     يگر قطع م  يكديشان در جهت خالف     يپاها
د يگر تبعي ديي به جايي را بكشند، از جاينكه كسيرا به ترس و وحشت اندازند بدون ا

نكـه  يرند مگر ا  ي گ ي جا يد آنها را به حال خود رها كرد كه در شهر          يو نبا .  شوند يم
 از ائمه است، ياريو بس)  اهللا عنهيرض(ن گفته ابن عباس يو ا. توبه شان آشكار گردد

  . دارنديات با هم اختالفي جزئيكه در بعض
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 »فر،  ين سزا و ك   يا» ذَلِك »ملَه ا فِي خِزْينْيو ننـگ  يياا رسـو يـ  آنهـا در دن يبرا» الد 
لَهم« است،   اآلخِرَةِ فِي و ذَابع ظِيمي بس بزرگ مـ    ي آنان در آخرت  عذاب     يو برا » ع 
  . باشد
ا و ي در  دنييره است و باعث رسواي از گناهان كبيد كه راهزني نماين داللت ميپس ا

 بـا خـدا و   يعنـ يامبرش اسـت،    يو راهزن ، محاربِ با خدا و پ       .  گردد يعذاب آخرت م  
ن از فـساد    ي زمـ  يار بزرگ است، پاكساز   يت بس ين جنا يو چون ا  .  جنگد يرش م امبيپ

ن  ي و ارعـاب مـردم، بزرگتـر   يت راهها و جاده ها از قتل و دزدين امنيكنندگان و تام 
 يزيهمان طور كه ضد آن فساد انگ   . ن است ين اصالح در زم   ي و عبادت، و همچن    يكين

  .ن استيدر زم
لَيهِم تَقْدِرواْ أَن قَبلِ نمِ تَابواْ الَّذِينَ إِالَّ«  ن كـه قبـل از      ين محـارب  ي از ا  يمگر كسان » ع

لَمواْ« . افتن شما بر آنها، توبه كنند     يدست   أَنَّ فَاع اللّه غَفُور  حِـيمد كـه   يـ پـس بدان  » ر
ل كشته شدن و به ياست از قب» حق اهللا«  آنچه يعني. خداوند آمرزگار و مهربان است  

  . كه  توبه كندي شود به شرطيد، از او ساقط ميع دست و پا و تبعختن و قطيدار آو
 شود، اگر محارب، كافر باشد و سـپس مـسلمان           ياز او ساقط م   » حق الناس « ز  يو ن 

ل كشتن و خوردن مال مردم      ياز قب » حق الناس « و اگر محارب مسلمان باشد،      . شود
ه محـارب پـس از دسـت       د كه توبـ   ي نما يه داللت م  يو مفهوم آ  .  شود ياز او ساقط نم   

ن چون يبنابرا. ن آشكار است يو حكمتِ ا.  كندي را از او ساقط نميزيافتن بر او ، چي
 كنـد، اگـر   ي مـ يريافتن بر محارب از اقامه حد و مجـازات جلـوگ   يتوبه قبل از دست     

 از او يق اوليگر حدود و مجازات ها به طرير شدن توبه  كند، ديمحارب قبل از دستگ
  .د شونيساقط م

  :35 يه يآ
لَيهِ وابتَغُواْ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا تُفْلِحونَ؛  لَعلَّكُم سبِيلِهِ فِي وجاهِدواْ الْوسِيلَةَ إِ
  درراهش  و جوييد  تقرب او  به و بترسيد خدا از ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا

  .گرديد رستگار  كه باشد  كنيد جهاد
 ين كـه بـه مقتـضا     يـ ن دستور خدا به بندگان مومنش است و آن عبارت اسـت از ا             يا
 دور يشتن را از خشم و غضب و  ي خدا را داشته باشند و خو      يمان عمل كنند؛ تقوا   يا

ز يـ  پره ين صورت كه بنده تالش كند و آنچه را در توان دارد در راستا             يبه ا . بدارند
 شوند، يگر جوارح انجام ميا ديا زبان و يه با قلب  كيل گناهاني خدا از قبياز خشنود
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 تـرك گناهـان، از خداونـد        يو بـرا  . ، مبذول دارد  ي و باطن  يز از گناهان ظاهر   يو پره 
لَيهِ وابتَغُواْ« . ابدي نجات يد تا از خشم و  ي بجو ياري  تقرب به خدا يو برا» الْوسِيلَةَ إِ

. دييـ له بجويت و محبتش وسـ يوال از ي او و برخورداريو بهره مند شدن از خشنود     
 مانند دوست داشـتن خـدا، و دوسـت          يعبارت است ازانجام فرائض قلب    » لهيوس«ن  يا

  .د به او و توبه و توكليداشتن در راه خدا، و ترس از او و ام
 مانند پرداختن زكات و حج،      يله عبارت است از انجام فرائض و واجبات بدن        يز وس ين

 مانند نماز و خواندن قرآن و ذكر، و         ي هستند و هم بدن    ي كه هم قلب   يو انجام فرائض  
  . بندگان خداي برايرخواهيق مال و علم و مقام و بدن و خي از طريكوكارين

ن يـ دن بـه ا ي رسي برايله ا ي جستن به خدا و وس     يكين اعمال تقرب و نزد    يپس همه ا  
نكـه  يد تـا ا    شو يك م ين اعمال همواره به خدا نزد     يو بنده با انجام ا    .  باشند يهدف م 

 كند يكمكش م.  دارد، پس هرگاه خداوند او را دوست داشتيخداوند او را دوست م   
 يت و خشنود  ير رضا يل گوش و چشم دست و پا را در مس         يش از قب  يكه تمام اعضا  

 او را يو خداوند دعا.  خداوند بكار نبرديخدا بكار ببرد و آنها را در جهت ناخشنود
  .ردي پذيم

ند، جهاد را بـه     ي نما يك م ي كه انسان را به او نزد      يين عبادت ها  ايسپس خداوند از م   
ت تالش در جنگ با كافران، و فدا ي مبذول داشتن نهايعنيجهاد . ان نموديژه بيطور و

ن نوع يرا اين خدا، زي كردن دياري از فكر و زبان، و يريكردن مال و جان، و بهره گ
ن عبادت را انجام دهد، يون هركس اچ. ن آن استين عبادات و برتريعبادت از بزرگتر

  . انجام خواهد داديق اوليگر عبادت ها را به طريد
 »لَّكُم ونَ لَعد و با انجام يزگار شديد و پرهيديهرگاه با ترك گناهان از خدا ترس» تُفْلِح

 جهاد ي خدا در راه وي طلب خشنوديد و برايله جستي تقرب به خدا وسيطاعات برا
افتن بـه هـر امـر    ي و دست  يروزيت و پ  ي موفق يعني» فالح«. ديشو يد رستگار م  يكرد

 يقت رستگاريو حق. نديافتن از هر امر ناگوار و ناخوشا   يمطلوب و مرغوب، و نجات      
  .دار استي و نعمت پايو فالح، سعادت جاودانگ

  :36- 37 يه يآ
لَهو جمِيعا األَرضِ فِي ما لَهم أَنَّ لَو كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ  يومِ عذَابِ مِنْ بِهِ لِيفْتَدواْ معه مِثْ

لَهم مِنْهم تُقُبلَ ما الْقِيامةِ و ذَابع در  آنچـه   همه اگر اند  شده كافر  كه  ؛ آنان أَلِيم 
 از  آن بـا  را خـود  بخواهند و باشد آنها  به متعلق   آن همانند و  است  زمين  يرو
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 گرفتـار  دردآور  عذاب  به و نيايد  پذيرفته  ايشان از ،  ازخرندب  قيامت روز  عذاب
 .آيند

لَهم مِنْها بِخَارِجِينَ هم وما النَّارِ مِنَ يخْرُجواْ أَن يرِيدونَ و ذَاب؛ عقِيمخواهنـد   يم م 
  پاينـده   عذابـشان  و، نباشـند   يآمدن  بيرون  كه  يحال در آيند  بيرون  آتش از  كه
  .ستا

امت به ي كه در روز قيخداوند از حالت و اوصاف زشت كافران، و از عذاب وحشتناك
 نجات خود از عذاب، پرِ      ياگر كافران برا  : دي فرما ي شوند خبر داده و م     يآن دچار م  

 آنـان  ي بـرا يده اي شود و فا يرفته نم ين طال و همانند آن را بپردازند، از آنها پذ         يزم
 جـز  يزيه دادن، و خود را رهاندن ، از دست رفته و چ          يفدچون زمان و مكان     . ندارد

ند ي آ يرون نم يچ زمان از آن ب    ي نمانده است كه آنها ه     ي باق يشگيعذاب دردناك و هم   
  .شه در آن هستندي هميو برا

  :38- 40 يه يآ
حكِيم؛  عزِيزٌ واللّه اللّهِ منَ نَكَاالً كَسبا بِما جزَاء أَيدِيهما فَاقْطَعواْ والسارِقَةُ والسارِقُ

  است يعقوبت   اين  ببريد اند  كرده  كه  يكار كيفر  به را دزد  زن و دزد مرد  دست
  .است  حكيم و پيروزمند او  كه ، خدا  جانب از

لْمِهِ بعدِ مِن تَاب فَمن لَيهِ يتُوب اللّه فَإِنَّ وأَصلَح ظُ إِنَّ ع اللّه غَفُور ؛ هررپس  كس حِيم  
 او  كه ، پذيرد  يم  را او  توبه خدا ، آيد  صالح  به و كند  توبه  ناپسندش كردار از

  .است  مهربان و  آمرزنده
أَلَم لَم أَنَّ تَع اللّه لَه لْكاتِ ماومضِ الساألَرو ذِّبعن يشَاء مغْفِرُ يين وشَاء لِمي  اللّـهو 
  آن از  زمـين  و آسـمانها   يفرمـانرواي   كـه   يا  ندانـسته  قَـدِيرٌ؛ آيـا    شَـيءٍ  كُلِّ علَى

 هر بر و آمرزد  يم بخواهد را  كه هر و كند  يم  عذاب بخواهد را،  كه هر ،  خداست
  ?  تواناست  يكار

 يت صاحبش بر مي و بدون رضايگران را پنهاني است كه مال ارزشمند ديسارق كس
 كه عبارت از قطع ي سختي شود سزايره است و موجب مين كب از گناهايدزد. دارد

 از اصحاب آمده است بـر آن مترّتـب   يدست راست است آن طور كه در قرائت بعض  
  .شود

رد، پـس هرگـاه     ي گ يان شود، تا مچ دست را در بر م        ي كه به طور مطلق ب     يدست وقت 
 تا خونِ رگها  شودي كرد دستش از مچ قطع، و در روغن ِ داغ فرو برده مي دزديكس
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 يدزد: اول: د كرده استيه را از چند جهت  مقيامبر، عام بودن آياما سنّت پ. ديايبند ب
باشـد، پـس اگـر      » محـرز «د  ي اموال انجام شده، و مال با      يد از مكان مورد نگهدار    يبا

 گفته يبه مال» مال محرز« و .  گردديد دستش قطع نميرا دزد» محرز«رِ يدزد، مال غ
  . مال مصون استيين جاي گردد كه معموال چني نگهداريير جا شود كه ديم

ا آنچـه كـه   يـ ا سـه درهـم، و   ينار يك چهارم د يده شده به اندازه     يد مال دزد  يبا: دوم
د يـ ن را دزديـ پس اگـر كمتـر از ا      . ا سه درهم است؛ باشد      ينار  يك چهارم د  يبرابر با   

 شود؛ ي آن استنباط مين مفهوم از لفظ سرقت و معن      يد ا يشا.  گردد يدستش قطع نم  
پس اگـر   .  شود ي م ي است كه از آن نگهدار     يزيدنِ چ ي دزد يرا كلمه سرقت به معن    يز

  . شودي محسوب نمي آن را برداشت از نظر شرع دزدي ن شد و كسيمال نگهدار
 ارزش و كـم،     يده شدن مـالِ بـ     يمانه و به جا است كه به خاطر دزد        ي حك يامر: سوم

 كـه در  ين انـدازه شـرع  يازه آن مشخص شود، بنـابرا   د اند يدست قطع نگردد، پس با    
و حكمـت در قطـع    . ديـ  نمايص مـ يسنّت ثابت است، حكم قرآن درباره دزد را تخـص      

 قطـع شـود كـه       يد عـضو  ي گردد، و با   ين است كه باعث حفظ اموال م      يكردن دست ا  
 گردد و ي كرد ، پاش چپش قطع ميو اگر دزد دوباره دزد. ت از آن سرزده استيجنا
اگر بـاز هـم   .  شودي كند گفته شده است كه دست چپش قطع م    ينچه باز هم دزد   چنا
 يو گفته شده است كه بـه زنـدان انداختـه مـ            .  گردد ي راستش قطع م   ي كرد پا  يدزد

  . ردينكه در زندان بميشود تا ا
ده ي او است، چرا كه اموال مردم را دزديفر دزديقطع دست دزد ك» كَسبا بِما جزَاء« 

گران تـا  ي دزد و د  ي است از جانب خدا برا     يو مجازات و عبرت   » اللّهِ منَ نَكَاالً« . است
 كنند دستشان قطـع خواهـد شـد    ي بدانند كه هرگاه دزد    يرا، وقت يز. ندي بازآ ياز دزد 

  . كنندين كار اقدام نميگر به ايد
 »اللّهزِيزٌ وع كِيمت  اوست    و حكم  يرگيو از چ  . ره و با حكمت است    يو خداوند چ  » ح

  .كه به قطع دست دزد دستور داده است
لْمِهِ بعدِ مِن تَاب فَمن«  لَيهِ يتُوب اللّه فَإِنَّ وأَصلَح ظُ إِنَّ ع اللّه غَفُور حِيمو هركس  » ر

 كه  مرتكب شده است  توبه  كنـد، و بـه اصـالح خـود بپـردازد، همانـا           يپس از ستم  
پس هركس  .  گمان خداوند آمرزنده و مهربان است        يبرد،  ي پذ يخداوند توبه او را م    

وب خـود را اصـالح كـرد، خداونـد          يكه توبه كرد و گناهان را ترك گفت و اعمال و ع           
ن از آنِ   ي آسـمانها و زمـ     ين بدان جهت اسـت كـه پادشـاه        يو ا . ردي پذ يتوبه او را م   
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س  كند؛ براساي مي و شرعيخداست و به هر صورت كه بخواهد در آن تصرف قدر  
 دهـد، و هـركس را كـه    يحكمت و رحمت گسترده اش هركس را كه بخواهد عذاب مـ         

  . دهدينخواهد مورد عفو و بخشش قرار م
  :41- 44 يه يآ
 بِـأَفْواهِهِم  آمنَّـا  قَالُواْ الَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِ فِي يسارِعونَ الَّذِينَ يحزُنك الَ الرَّسولُ أَيها يا

لَم قُ تُؤْمِن ومهمِنَ لُوبواْ الَّذِينَ وونَ هِاداعمونَ لِلْكَذِبِ ساعممٍ سآخَرِينَ لِقَو لَم أْتُوكي 
 تُؤْتَـوه  لَّـم  وإِن فَخُـذُوه  هــذَا  أُوتِيـتُم  إِنْ يقُولُـونَ  مواضِـعِهِ  بعدِ مِن الْكَلِم يحرِّفُونَ
لَـئِك شَيئًا اللّهِ مِنَ لَه تَملِك فَلَن تَهفِتْنَ اللّه يرِدِ ومن فَاحذَرواْ الَّذِينَ أُو رِدِ لَمي أَن اللّه 

لَهم خِزْي الدنْيا فِي لَهم قُلُوبهم يطَهرَ اآلخِرَةِ فِي و ذَابع ظِيمغمگين ، پيامبر  ي؛ ا ع  
  كه گفتند  زبان  به  كه  ينهايآ ، چه  شتابند  يم كفر  به  كه  آنان كردار را تو نكند
  دروغ  به  گوش  كه  يهودان آن  چه  و اند  نياورده  ايمان  دل  به و  آورديم  ايمان

 كنند  يم  يچين  سخن آيند  ينم  تو نزد خود  كه ديگر  يگروه  يبرا و سپارند  يم
  گفـت   يناينچنـ  را اگرشـما   : گوينـد   يمـ  و ، سازند  يم  دگرگون را خدا  سخن و ،

 ، افكند  يگر  فتنه  به خدا كه را   كس هر و  گزينيد  يدور  يو از  گرنه و بپذيريد
  است  نخواسته خدا  كه هستند  يكسان  اينان  داد  ينخواه  يرهاي خدا قهر از  تواش

  بـزرگ   يعذاب  آخرت در و  يخوار دنيا در را  آنان  گرداند  پاك را  دلهايشان  كه
  .است
مونَسلْكَذِبِ اع  وإِن عـنْهم  أَعـرِض  أَو بيـنَهم  فَـاحكُم  جĤؤُوك فَإِن لِلسحتِ أَكَّالُونَ لِ

رِضتُع منْهفَلَن ع ضُرُّوكئًا يإِنْ شَيو تكَمكُم  حفَـاح  مـنَهيطِ  بإِنَّ بِالْقِـس  اللّـه  حِـبي 
  آمدند تو نزد اگر  پس  حرامند  خورندگان ، دروغند بر  نهادگان  ؛ گوش الْمقْسِطِينَ
  بـه   هيچ  يشو  رويگردان اگر و ، شو  رويگردان  ايشان از يا  كن  حكم ، ميانشان

   عـدالت  خـدا   كه  كن  حكم  عدالت  به  يكن  حكم  ميانشان اگر و  نرسانند يزيان تو
  .دارد  دوست را  پيشگان
فكَيو ونَككِّمحي مهعِنداةُ ورا التَّوفِيه كْماللّهِ ح نَ ثُملَّوتَودِ مِن يعب ا ذَلِكمو لَـئِكأُو 

   حكم  يحاو  كه  تورات  كه  يحال در ، دهند  يم قرار داور را تو  بِالْمؤْمِنِينَ؛ چگونه
   ايمـان   اينان و شوند  يم  رويگردان تو  حكم از  سپس ؟  آنهاست نزد در، خداست
  .اند نياورده
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لْنَا إِنَّا لَّـذِينَ  أَسـلَمواْ  الَّـذِينَ  النَّبِيـونَ  بِهـا  يحكُـم  ونُور هدى فِيها التَّوراةَ أَنزَ  هـادواْ  لِ
لَيـهِ  وكَانُواْ اللّهِ كِتَابِ مِن استُحفِظُواْ بِما واألَحبار والرَّبانِيونَ اء  عداْ  فَـالَ  شُـه تَخْـشَو 

نِ النَّاساخْشَوالَ واتِي تَشْتَرُواْ ويĤِنًا بن قَلِيالً ثَممو كُم لَّمحا يأَنزَلَ بِم اللّه  لَــئِك فَأُو 
مكـرديم   نـازل  ،  اسـت   يروشـناي  و  هدايت  آن در  كه را  تورات ؛ ما الْكَافِرُونَ ه   

  نيـز  و كردنـد   حكـم  يهـود   يبـرا   آن بنـابر  بودنـد   فرمـان   تـسليم  ، كـه  يپيامبران
   يگـواه   آن بـر  و بودنـد  مامور خدا  كتاب  حفظ  به  كه  دانشمندان و  خداشناسان

   انـدك   يبهـا   بـه  مـرا   آيـات  و بترسـيد   مـن  از ، مترسـيد   ازمـردم  ،  پـس  ، دادند
  كـافر  ، نكنـد   حكـم   اسـت   كـرده   نازل خدا  كه  يآيات  وفق بر  كه هر و  مفروشيد

  .است
 گـردد از    ي كند، سپس به كفرِ باز م      يمان م ي اظهار ا  يد كس ي د ي م يوقت)  ص(امبر  يپ

 ي كـرد كـه بـرا   ييخداوند او را راهنما   .  شد ين م يدا غمگ يفرط عالقه اش به آنان شد     
 ي نمـ  يچ درد ينهـا بـه هـ     يرا ا ين شود، ز  يد تاسف بخورد، و اندوهگ    ي نبا ين افراد يچن

 رسانند، و اگر ي نميضور داشته باشند سوداگر ح. ندي آي نميچ كاريخورند، و به ه
 ين علت اندوه نخوردن برايبنابرا. ستي آنان ني در پيچ كسيحضور نداشته باشند ه

لَم بِأَفْواهِهِم آمنَّا قَالُواْ الَّذِينَ مِنَ« :ان كرد و فرموديآنها را ب تُؤْمِن و مهيكسان» قُلُوب 
د يرا بايز. مان وجود ندارديشان اي در دلهاي ول»ميمومن هست« : ندي گويكه با زبان م

ن شد كه در ظاهر و بـاطن مـومن بـوده و هرگـز از                ي متاسف و اندوهگ   ي كسان يبرا
مان با دلهـا    ي ا يچون هرگاه لطافت و درخشندگ    .  شوند ينشان برنگشته و مرتد نم    يد

 يزيـ رد، و بـه دنبـال چ  ي پـذ  يمان نم ي ا يگر را به جا   ي د يزيزد، صاحب آن، چ   يدر آم 
  . روديگر نميد
لْكَذِبِ سماعونَ« ان،  يهودي از   يو گروه » هِادواْ الَّذِينَ ومِنَ«   آخَرِينَ لِقَومٍ سماعونَ لِ
لَم أْتُوكدهند، و از سران خود كه  كارشان دروغ و يبه سخنان دروغ گوش فرا م» ي 

ن روسا كه مـردم  ي او.  كنندي كرده، و از آنان اطاعت م  يروي و فساد است پ    يگمراه
 كـه   ي گردانـده و بـه بـاطل       يند، بلكه از تو رو    ي آ يش تو نم  ي كنند پ  ياز آنها اطاعت م   

 گردنـد كـه     ي معنـ  ينكـه الفـاظ طـور     يو آن عبارت است از ا     . دارند خوشحال هستند  
  .ده گرفته شدن حق گرددي مردم و ناديموجب گمراه

 را  ي كه هر دروغـ    يد؛ كسان  هستن ي گمراه يشان فرمانبردار دعوتگرانِ به سو    يپس ا 
 نكردند شما يروي كه از شما پيپس وقت.  بافند، و نه عقل دارند، و نه همت و ارادهيم
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ت نقص و كـم     ي نها يز به آنان توجه مكن، و از آنان پروا نداشته باش، چون آنها ب             ين
  .د توجه كردي نباين افراديعقلند، و به چن

 ي كـه بـرا    يآنـان هنگـام   » فَاحـذَرواْ  تُؤْتَوه لَّم وإِن خُذُوهفَ هـذَا أُوتِيتُم إِنْ يقُولُونَ« 
 يگر مـ يكـد يو بـه  .  و هوس ندارند   ي از هو  يروي جز پ  يند هدف ي آ يش تو م  ي پ يداور
 او را   يل شـما موافـق بـود حكـم و داور          يـ  محمد بـا خواسـت و م       ياگر داورِ : نديگو
ن فتنه، و يو ا. ديان اطاعت نكنشيد و از ايزي بپرهين صورت از وير ايد، در  غ يريبپذ
 اللّـهِ  مِـنَ  لَـه  تَملِـك  فَلَن فِتْنَتَه اللّه يرِدِ ومن« .  نفس است  ي از خواست و هوا    يرويپ

 را  ي كـار  ي تـوان  ي مبتال كنـد، نمـ     يو هركس خدا بخواهد او را به بال و فتنه ا          » شَيئًا
  .يش  انجام دهيبرا

ِ  إِنَّ« :همچنانكه خداوند فرموده است    ِي من أَحببت ولَكِنَّ اهللاَ      يك لَا تَهدِ » شَاءيـ  من   يهدِ
، بلكه خداوند هركس را كه يت كني هداي هركس را كه دوست داري خوانيهمانا تو نم
  .دي نمايت ميبخواهد هدا

 »لَـئِك الَّذِينَ أُو رِدِ لَمي رَ أَن اللّهطَهي مهخواهد ي نم اند كه خداونديشان كسانيا» قُلُوب 
ن يشان را پـاك نكـرده اسـت چنـ    يـ  چون خداونـد دلها  يعني. شان را پاك گرداند   يدلها

  . زندي از آنان سر مييكارها
 از يرويـ  شـرع ، پ يد هركس هدفش از گردن نهـادن بـه داور     ي نما ين داللت م  يپس ا 
 حكـم  ي گـردد و اگـر بـه نفـع و    ي و هوس باشد؛  اگر به نفع او حكم شود راض  يهو

 بـه حكـم و      ي دلش است، همچنانكه اگر كـس      ين بر اثر آلودگ   ي شود، ا  ياضنشود نار 
انگر يـ ن بيـ ا نـه، ا يـ  موافق باشد  ي و يال و آرزو  ي شرع گردن نهد، خواه با ام      يداور

زه ين انگي است، و بزرگتريكير و ني دل سبب هر خي قلب اوست، و پاكيطهارت و پاك
  . باشدي هر سخن و كردار درست ميبرا
»ما فِي لَهنْيالد وننگ استييا رسوايبهره آنان در دن» خِزْي . »ملَهاآلخِرَةِ فِي و ذَابع 

ظِيمي اسـت، و آن آتـش جهـنم و ناخـشنود        يو بهره آنان در آخرت عذاب بزرگـ       » ع 
  .خداوند جبار است

لْكَذِبِ سماعونَ«   يعنـ ي. رفتن اسـت ي گوش دادن پذينجا به معن  يو گوش دادن در ا    » لِ
 كنند كه آنها ي را اجابت مين است كه دعوت كسين و عقلشان اي از آثار كمبود ديكي

 يار مـال حـرام مـ      يو بس » لِلسحتِ أَكَّالُونَ« .  خواند ي سخن دروغ  فرا م     يرا به سو  
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 خردان و مردمان نادان به      ي مقرر از ب   يه ها يخورند و آن را در قالب حقوق و سهم        
  . خورندي ك نند و هم مال حرام مي ميروي پپس هم از دروغ. رندي گيناحق م

ش تـو آمدنـد، مختـار       ين اگر پـ   يبنابرا» عنْهم أَعرِض أَو بينَهم فَاحكُم جĤؤُوك فَإِن« 
ست، و به  ين منسوخ نيو ا. ي بگردانيا از آنان روي يي نمايان آنان داوري كه ميهست

ا يد  ي نما يان آنان داور  يارد كه م  ار د ي اخت ي، قاض ي داور ين گروه برا  يهنگام آمدن ا  
رند ي پذي مي را زماني برگرداند، چون آنها حكم شرعيان آنان روي كردن مياز داور

  .كه با خواست آنها موافق باشد
 برود، و معلوم گردد كـه       يش عالم ي پ ي داور ين هركس كه استفتا كند ، و برا       يبنابرا

 ي داور ين كـس  ي چن يست برا ين نخواهد بود، واجب     ياگر به ضرر  او حكم كند راض       
انشان حكم نمود واجب اسـت بـه   يپس اگر م.  پاسخ داده شوديشده، و به پرسش و    

 وإِنْ شَـيئًا  يـضُرُّوك  فَلَـن  عـنْهم  تُعـرِض  وإِن« : ن فرمود يبنابرا. دي حكم نما  يدادگر
تكَمكُم حفَاح منَهيطِ بإِنَّ بِالْقِس اللّه حِبقْسِ يي بگردانـ ياگـر از آنـان رو  »  طِينَالْم ،

 يان آنان به دادگري، پس مي به تو برسانند، و اگر حكم نموديچ ضرري توانند هينم
 اگر آنان ستمگر و دشمن بودند، يحت. حكم كن، همانا خداوند دادگران را دوست دارد

  . باز نداردي آنان ترا از عدالت و حكم و داوري و دشمنيستمگر
نكـه  خداونـد     يان مـردم اسـت، و ا      ي م ي در داور  يلت عدالت و دادگر   يان فض ين ب يو ا 

  . و عدالت را دوست دارديمتعال دادگر
 اللّهِ حكْم فِيها التَّوراةُ وعِندهم يحكِّمونَك وكَيف« :سپس با ابراز تعجب از آنها فرمود

نَ ثُملَّوتَودِ مِن يعب را اگر آنان مومن ي؟ ز....رندي گي ميورو چگونه تو را به دا» ذَلِك
ش ي كردنـد، از حكـم خـدا كـه در  تـورات و پـ                يمان عمـل مـ    ي ا يبودند، و به مقتضا   

د ي دهند كه شا   يآنها  فقط بدان جهت تو را داور قرار م         .  گرداندند ي نم يآنهاست رو 
 است يزي، و هرگاه طبق حكم خدا كه موافق با چي كنيل آنها قضاوت و داوريطبق م

 شوند ، بلكه اعراض كـرده و آن         ي نم ي، از آن راض   ي كن يه در كتاب آنهاست داور    ك
  . پسندنديرا نم

لَـئِك وما« :خداوند متعال فرمود   ؤْمِنِينَ أُوكننـد   ين كارهـا را مـ     ي كه ا  يو كسان » بِالْم 
ست كه آنـان    يسته ن ي باشد، و شا   يوه و عادت مومنان نم    ين ش ي ا يعني. ستنديمومن ن 

ش قـرار  ي خـو ي خود را معبـود و خـدا      ي و خواست ها   يد، چو آنها هو   ينامرا مومن   
  .ديده اي خود گردانيال نفسانيرو خواست و  اميداده و احكام خود را پ
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لْنَا إِنَّا«  « . ميه السالم نازل نمـود    ي پسر عمران عل   يما تورات را بر موس    » التَّوراةَ أَنزَ
 كنـد و از     يت مـ  يمـان و حـق هـدا      ي ا يو است كه بـه سـ      يدر آن رهنمود  » هدى فِيها

 جهالـت و  ي هـا يكي است كه تـار ييو در آن روشنا  » ونُور« .  دهد ي نجات م  يگمراه
همـانطور كـه خداونـد متعـال        .  كند يد و شبهات و شهوات را روشن م       يرت و ترد  يح

ـ      ينَا موس يولَقد ءاتَ « :فرموده است  لّم   ي وهـرُونَ الفُرقَـانَ وضِ اَ لِ ـ اء وذِكـرَ و بـه   » نَيتَّقِ
زگـاران  ي پره ي بـرا  ي و پنـد   يي و هـارون و فرقـان و روشـنا         ي كـه بـه موسـ      يراست
  .ميديبخش

 »كُمحا يونَ بِهواْ الَّذِينَ النَّبِيلَم ا يان و در قضا   يهوديان  ي با آن در م    يامبرانيكه پ » أَس
 برند؛ يرمان مم خدا شده و از دستورات او في كه تسليامبراني كنند، پيو فتاوا حكم م

  . ده هستندي برگزيگران بهتر است، و بندگاني كه اسالم آنها از اسالم ديكسان
امبران بزرگوار و سروران مردم به تورات اقتدا نموده و به دنبال آن ي كه پيپس وقت

 را از اقتـدا كـردن بـه آن بـاز داشـته      يهوديگاه ين فروما ي ا يزيراه افتاده اند، چه چ    
 ي كه در تورات است مبنين دستوريف ترياعث شده تا آنان شر بيزياست؟ و چه چ

ن يـ  جز بـا ا    يچ عمل ظاهر و باطن    ياندازند كه ه  يدور ب ) ص(مان آوردن به محمد   يبر ا 
 يانيشوايآنان پ! ي دارند؟ آرييشواين مورد پيا آنان در اي شود؟ آيرفته نميده پذيعق

ان مردم،  ي و  مقام در م     استيف، و بدست آوردن ر    يوه و عادتشان تحر   يدارند كه ش  
ان يشوايـ نـان ائمـه و پ     يا. و بدست آوردن مال از راه كتمام حق و  اظهار باطل است            

  . خوانندي هستند كه همواره مردم را به آتش جهنم فرا ميگمراه
ان يهوديان ين هستند و در ميان ديشواي كه پين كسانيهمچن» واألَحبار والرَّبانِيونَ« 

 ي كه به علم خود عمل ميي خداپرست و علماي كنند؛ انسانهايت حكم مبراساس تورا
 كنند، و يت مين صورت تربي آموزند و مردم را به بهتريگران ميند؛ و آن را به دينما

 يعنــي» احبــار« . رنــدي گيش مــيامبرانِ مهربــان را در رفتــار بــا مــردم در پــيــراه پ
 يده و بـه دنبالـشان حركـت مـ           كر  يرويدانشمندان بزرگ كه مردم از سخنانشان پ      

 شوند، و حكم صادر شده از جانـب    يد م يش و تمج  يشان ستا ين ملت ها  يكنند؛ ودر ب  
لَيهِ وكَانُواْ اللّهِ كِتَابِ مِن استُحفِظُواْ بِما« . آنها موافق حق است    اء  عدبـه سـبب    » شُـه

ه است، و كتاب خدا  نكه خداوند آنان را نگهبان و پاسدار و امانتدار كتابش قرار داد     يا
ا افزودن يده و از كاستن ي است نزد آنها، كه حفاظت آن را بر آنان واجب گردانيامانت

آنان گـواهِ   .  آموزند ي داند، م  ي كه نم  ي آورد، و آن را به كس      يبر آن ممانعت بعمل م    
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د در مورد كتاب و آنچه بـر آنـان مـشتبه اسـت بـه آنهـا                   يبر آن هستند كه  مردم با      
  .نندمراجعه ك
 را بر دوش علما گذارده كه آن را به دوش جاهالن نگذاشته است، پس يزيخداوند چ 

 يو از انـسان هـا  .  را كه بر دوش دارند انجام دهند  يتيبر علما واجب است تا مسئول     
د فقط به عبادت يو نبا. ده انديي گرايزيت گري و مسئوليت نكنند كه به تنبلي تبعيجاهل

گر كارهـا اكتفـا كننـد كـه     ينماز و زكات و حج و روزه و د      ل ذكر و    ي از قب  ي فرد يها
دا خواهنـد   يـ ز آن را انجام دهند در امان خواهند بود و نجات پ           ير اهل علم ن   يهرگاه غ 

م دهند، و آنان را از يكرد، بلكه همچنان كه بر آنان واجب شده است كه  مردم را تعل          
از دارنـد،   يـ اد بـه آن ن    يـ ز كه   ي و موضوعات  يل اعتقاد يژه مسا ي شان به و   ينيامور د 

ز از آنها خواسته شده تا از مردم نهراسـند، بلكـه از پروردگارشـان               ين.  آگاه سازند 
اْ فَالَ« :ن فرمود يبنابرا. بترسند تَخْشَو نِ النَّاساخْشَوالَ واتِي تَشْتَرُواْ ويĤِنًا بقَلِيالً ثَم «

د، و به خـاطر  ي نفروشي اندكيهاات مرا به بيد، و آيد و از من بهراس   ياز  مردم نترس   
  . دييد و باطل را آشكار ننمايا حق را پنهان نكني اندك دنيكاال

ن ي در اي ويو خوشبخت. افته استيق ين آفت ها سالم بماند او توفيو هرگاه عالم از ا
 كه يم آن صرف  كند، و بداند علمياست كه اراده و فكرش را در راه كسب علم و تعل

و .  عطا كرده، او را پاسدار آن قرار داده و بر آن گواه نمـوده اسـت         يدارد خدا به و   
د انجـام   يـ د ترس از مردم  او را از انجام آنچـه با           يو نبا . د از پروردگارش بترسد   يبا

  .ح دهدين ترجيا را بر  ديدهد باز دارد و دن
ت ن است كه همواره وقتِ خود را به بطالي عالم ايهمانطور كه نشانه شقاوت و بدبخت

 كند، و آنچه را كه بدان دستور داده شده اسـت انجـام ندهـد، و بـه         ي سپر يكاريو ب 
د و يع نمايآنچه كه به صورت امانت به ا و سپرده شده است توجه نكند، و آن را ضا

رد، و بندگان خـدا را  يش رشوه بگي و قضاوت هايا بفروشد و در داورين را به دن يد
  .م ندهدي تعلن شدهييجز در برابر مزد و حقوق تع

 ي نمـوده كـه شـكر آن را بـه جـا       ي ارزان ين فرد ي را به چن   يپس خداوند نعمت بزرگ   
گـران را از آن محـروم نمـوده    يب او كرده كه دي را نصياورده است، و بهره بزرگ   ين

 يم ، و از تـو مـ       ي خـواه  يرفته شده از تـو مـ      ي پذ يد و عمل  ي مف يعلم! ايبار خدا . است
  .يبمان گرداني را نصيت و سالمتياف و عيامرزيم كه ما را بيطلب
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و هركس برابر آنچه خدا نازل فرموده است حكم نكند » اللّه أَنزَلَ بِما يحكُم لَّم ومن« 
لَـئِك« د،  ي كه دارد به باطل حكم نما      يو به خاطر هدف فاسد     فَأُو مپـس  » الْكَافِرُونَ ه

مـوده از اعمـال كـافران اسـت، و          ر آنچه خدا نازل ن    يشان كافرانند، چون حكم به غ     يا
 ين خارج مي شده كه انسان را از ديل به كفري رسد كه تبدي ميين امر به جاي ايگاه
ر يـ  حكم به غ   يو گاه . ز بداند ير خدا را حالل و جا     ي است كه حكمِ غ    ين زمان يو ا . كند

  بـه  ي خواهد بود كـه آدمـ      يزيره و از اعمالِ كفر آم     يآنچه خدا نازل فرموده، گناه كب     
  . شوديسبب آن سزاوار عذاب سخت م

  :45 يه يآ
لَيهِم وكَتَبنَا ا عأَنَّ فِيه نَ بِالنَّفْسِ النَّفْسيالْعنِ ويبِالْع  األَنـفاألُذُنَ بِـاألَنفِ  وبِـاألُذُنِ  و 
 أنزَلَ بِما يحكُم لَّم منو لَّه كَفَّارةٌ فَهو بِهِ تَصدقَ فَمن قِصاص والْجرُوح بِالسنِّ والسنَّ

اللّه لَـئِك فَأُو مونَ هبرابـر  در  نفس  كه  داشتيم مقرر  آنان بر  تورات در و؛ الظَّالِم 
 و  گـوش  برابـر  در  گـوش  و  يبينـ  برابر در  يبين و  برابرچشم  در  چشم و  نفس
  قـصاص  زا  كـه  هـر  و   اسـت   يقـصاص  را  يزخمـ  وهـر   دنـدان   برابر در  دندان

  كـرده   نـازل  خـدا   آنچـه   بـه   كه هر و  بود خواهد يا  كفاره  را  گناهش ، درگذرد
  .است ستمكاران  از ، نكند  حكم  است

م خدا بودند ي كه تسليامبراني است كه در تورات وجود دارد، و پين از جمله احكاميا
خداوند . ردند كيان حكم صادر ميهودي يو دانشمندان و خداپرستان براساس آن برا

 ي كشته شود، در برابرِ آن انسانيدر تورات بر آنها مقرر نموده بود كه هرگاه  انسان
  .  كه او را قصدا كشته و با او برابر باشديكشته شود، به شرط

و در برابـر گـوش،      .  شود ي را در آورد، چشم او درآورده م       ي چشم كس  يو اگر كس  
 يرا در آورد، دنـدانش در آورده مـ         ي دنـدان كـس    يو اگر كـس   .  گردد يگوش قطع م  

ز بدون تجاوز از حد، مجـرم را قـصاص          ير موارد ن  ي توان در سا   يشود، همچنانكه م  
  .كرد
 »رُوحالْجو اصيز همان كاري در زخم ها نيعني. و در جراحت ها قصاص است» قِص 

 كنـد، بـه     ي را عمدا زخم   يپس هركس فرد  .  شود يكه طرف كرده است با او انجام م       
د به همان اندازه و در همان جا و يو با.  شودي ميدازه همان زخم قصاص، و زخمان

 كه قبل از يعتِ كسانيد دانست شريو با. به همان طول و عرض و عمق مجروح شود
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 خـالف آن    يزيعت ما چ  ي كه در شر   يعت است، به شرط   يز شر ي ما ن  يما بوده اند برا   
  .امده باشدين
 كـردن   يا زخمـ  يـ كس در قصاص؛ اعم از قـصاصِ كـشتن          پس هر » بِهِ تَصدقَ فَمن« 

« ده باشد، يدن، حق او ثابت گرديتكار را ببخشد و قبل از بخشيگذشت كند و فرد جنا
وةٌ فَهكَفَّار كـه مرتكـب     ي گناهـان فـرد    ي اسـت بـرا    ين عفو و بخشش كفاره ا     يا» لَّه 
 يق اوليز به طريده است، و خداوند ني حق خود را بخشيت شده است ، چون آدميجنا

 شودكه حق خود ي ميز باعث بخشوده شدن گناهان كس يو ن .  بخشد يحق خود را م   
ز لغزش و   يده است خداوند ن   يتكار را بخش  يپس همانطور كه او جنا    . ده است يرا بخش 

  . بخشدي او را ميت  هايجنا
لَـئِك اللّه أنزَلَ بِما يحكُم لَّم ومن«  فَأُو مونَ هكه به آنچه خدا نازل يو كسان » الظَّالِم 

و » كفر«ر  يابن عباس در رابطه با تفس     . شان ستمگرانند ينموده است حكم نكنند پس ا     
ه ي كه در آي» فسق«ز در رابطه با يه به آن پرداخته شده، نين دو آي كه در ايا» ظلم«
نجـا  يكفر و ظلم و فسق درا     «مراد از   : دي فرما ي شود، و م   ي به آن پرداخته م    ي بعد ي

ر آنچـه خـدا نـازل نمـوده         ي حكم به غ   يپس اگر كس  . »كفر و ظلم و فسق اصغر است      
و اگـر آن را حـالل و        .  كفـر اسـت    يعنيز بداند، ظلم او ظلم اكبر       ياست را حالل و جا    

  .ره شده استيز نداند، اما آن را انجام بدهد مرتكب گناه كبيجا
  :46- 47 يه يآ

 اإلِنجِيلَ وآتَينَاه التَّوراةِ مِنَ يديهِ بينَ لِّما مصدقًا مرْيم ابنِ ىبِعيس آثَارِهِم علَى وقَفَّينَا
لْمتَّقِينَ وموعِظَةً وهدى التَّوراةِ مِنَ يديهِ بينَ لِّما ومصدقًا ونُور هدى فِيهِ   يپـ  از و؛ لِّ
  كه بود ، يتورات  كننده  تصديق  كه  فرستاديم را  مريم پسر  يعيس ،  رسوالن  آن

 بود ازاو   پيش  تورات  كننده  تصديق  كه را  انجيل و  بوديم  فرستاده او از  پيش
 و  هـدايت    پرهيزگـاران   يبرا و بود  يروشناي و  هدايت  آن. در  كه  داديم او  به

  يا  موعظه
كُمحلْي لُ وا اإلِنجِيلِ أَهأَنزَلَ بِم ن يهِفِ اللّهمو كُـم  لَّمحـا  يأَنـزَلَ  بِم  اللّـه  لَــئِك فَأُو  ـمه 

  است  كرده  نازل  كتاب  آن در خدا  آنچه  وفق بر  انجيل  اهل  كه بايد الْفَاسِقُونَ؛ و
 از ، نكنـد   يداور  اسـت   كـرده   نـازل  خـدا   آنچـه   بـه   كـس  هر زيرا  كنند يداور

  .است  نافرمانان
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م، ي پسر مريسيامبرمان؛ عي كردند، بنده و پي كه به تورات حكم م    يرامونيبه دنبال پ  
خداونـد او را   . ميـ م فرستاد در آورد   ي مر ي كه خدا آن را به سو      يروح خدا و  كلمه ا     

ق كرد، پس يش از او فرستاده شده بود تصدي كه تورات را كه پيمبعوث نمود در حال
د يي را تا  ياست، و دعوت موس    و آنچه از تورات آورده حق        ي داد كه  موس    ياو گواه 

  . موافق بوديعت موسي با شريو در اكثر امور شرع. عت او حكم نموديو برابر شر
 گرفت، همان طور ي احكام نرم تر و آسان تر م       يه السالم در برخ   ي عل يسي ع يو گاه 

 يوألُحِـلَّ لَكُـم بعـض الَّـذِ    « :ل گفتي اسرائيد كه به بني گو يكه خداوند متعال از او م     
ّم علَ  تـان حـالل    ي را كه بر شما حرام شده بـود برا         ييزهاي از چ  يو تا پاره ا   » كُميحرِ

  .مينما
 »نَاهآتَيميل كه كامل كننده تورات بود، دادي كتاب بزرگ انجيسيو به ع» اإلِنجِيلَ و . »

 يد، و نور  ي نما يت م ي است كه به راه راست هدا      يل رهنمود يدر انج » ونُور هدى فِيهِ
و » التَّـوراةِ  مِـنَ  يديهِ بينَ لِّما ومصدقًا« .  گرداند يست كه حق را از باطل روشن م       ا

د، و بـر    ي نما يم م يش از آن بوده است، و آن را تحك        يق كننده تورات است كه پ     يتصد
  . دهد، و با آن موافق استي ميصحت آن گواه

ــدى«  هــةً و ــينَ وموعِظَ لْمتَّقِ ــدالت» لِّ ــدو ه ــراي و پن ــاران ، زي پرهي اســت ب ــزگ را ي
رنـد و از  ي گي شوند و از مواعظ پند مـ     يت و رهنمود بهره مند م     يزگاران از هدا  يپره

  .ندي آيست باز ميسته نيآنچه كه شا
 »كُمحلْي لُ وا اإلِنجِيلِ أَهأَنزَلَ بِم ل يـ د طبق آنچـه در انج     يل با يروان انج يو پ » فِيهِ اللّه

و . بند باشـند يد و پاي بر آنان الزم است تا به  كتابشان مق     يعني. نندآمده است حكم ك   
  .ست كه از  آن عدول كننديز ني آنها جايبرا
لَـئِك اللّه أَنزَلَ بِما يحكُم لَّم ومن«  فَأُو مو هركس طبق آنچه خدا نـازل        » الْفَاسِقُونَ ه

  . شان فاسق انديكرده است حكم نكند پس ا
  :48- 50 يه يآ

لْنَا لَيك وأَنزَ لَيـهِ  ومهيمِنًـا  الْكِتَـابِ  مِنَ يديهِ بينَ لِّما مصدقًا بِالْحقِّ الْكِتَاب إِ كُم  عفَـاح 
لْنَا لِكُلٍّ الْحقِّ مِنَ جاءك عما أَهواءهم تَتَّبِع والَ اللّه أَنزَلَ بِما بينَهم عج  ةً  مِـنكُمشِـرْع 

لَكُم اللّه شَاء ولَو نْهاجاومِ عةً لَجةً أُماحِدلَـكِن وو  كُملُـوبفِـي  لِّي  Ĥــتَبِقُوا  آتَـاكُم  مفَاس 
لِفُون ؛ فِيهِ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم جمِيعا مرْجِعكُم اهللا إِلَى الخَيرَاتِ   بـه  را  كتاب  اين و تَخْتَ

  پـيش   كه  است  يكتابهاي بر،  حاكم و  كننده  تصديق ،  كرديم  نازل تو بر  يراست
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  كـن   حكم  ميانشان در است   كرده  نازل خدا  آنچه  وفق بر  پس  اند  بوده  آن از
   يواگـذار   اسـت   شده  نازل  تو بر  حق از را  آنچه تا مرو  خواهشهاشان  يپ از و

  همه  خواست  يم خدا اگر  و   نهاديم  يروش و  شريعت شما از  يگروه هر  يبرا
  است  داشته  يارزان شما  به   آنچه در  خواست  يول   ساخت  يم  امت  يك را شما

  بـه   بازگـشتتان   يهمگـ   گيريـد    يپيـش  يكـديگر  بـر   خيرات در  پس   بيازمايدتان
  .سازد  آگاهتان  كرديد  يم  اختالف  آن در  آنچه از تا  خداست

 مـا  بعضِ عن يفْتِنُوك أَن واحذَرهم أَهواءهم تَتَّبِع والَ اللّه أَنزَلَ بِمĤ مبينَه احكُم وأَنِ
لَيك اللّه أَنزَلَ اْ فَإِن إِ لَّو تَو لَم ا فَاعأَنَّم رِيدي م أَن اللّههصِيبضِ يعبِب إِنَّ ذُنُوبِهِمكَثِيرًا و 
 از و  كن  حكم  است  كرده  نازل خدا  آنچه  وفق بر   ميانشان؛ لَفَاسِقُونَ النَّاسِ منَ

 از  يبعض از تا  بفريبندت مبادا  كه بپرهيز  ايشان از و  مكن   يپيرو  خواهشهاشان
 شـدند   رويگـردان  اگـر  و   يزن باز سر  است  كرده  نازل تو بر  خدا  كه  يچيزهاي

 هر و ، كند  عقوبت  گناهانشان  يبرخ  پاداش  به را  آنان خواهد   يم خدا  كه  بدان
  .نافرمانند  ازمردم   يبسيار  آينه

كْمةِ أَفَحلِي   جاهليـت   حكم يوقِنُونَ ؛ آيا   لِّقَومٍ حكْما اللّهِ مِنَ أَحسنُ ومنْ يبغُونَ الْجاهِ
 داخـ   حكـم  از يحكمـ    چه هستند  يقين  اهل  كه  يمردم  آن  يبرا ؟ جويند  يم را

  ?  است بهتر
لْنَا« :دي فرما يخداوند متعال م   لَيك وأَنزَ ن كتاب را كه قـرآن اسـت و       يو ما ا  » الْكِتَاب إِ

  .مي تو فرستادين كتابهاست، به سوين و بزرگتريبرتر
 آن مـشتمل بـر      يم و اخبار و  دستورات و نواه       يآن را به حق نازل كرده ا      » بِالْحقِّ« 

ش از آن آمده اند،     ي را كه پ   ييو كتابها » الْكِتَابِ مِنَ يديهِ بينَ مالِّ مصدقًا« . حق است 
 دهد و اخبـارش بـا    ي مين گواهيشي پي كند، چون قرآن بر صحت كتابها      يق م يتصد

 ين كتابهـا يع و قـوان  ين بـزرگ آن بـا شـرا       ين و قوان  يياخبار آنها موافق و برابر، و آ      
لَيهِ ومهيمِنًا« . ن است يشي پ يپس مصدق كتابها  . گذشته موافق است   را  يو مطـالب  » ع 

 را يشتري بي و اخالقي مطالب الهي گذشته در برداشتند، و حتيدر بر دارد كه كتابها
 گذشـته آورده باشـند      ي كـه كتابهـا    ي است كه از هر حق     يقرآن  كتاب  . ز در بردارد  ين
 يق مـ  يك و  تـشو    ي را بر انجام آن تحر     يد؛ به آن دستور داده و آدم      ي نما ي م يرويپ

  اسـت كـه      يقرآن كتـاب  .  كند يان م ي را ب  يادي ز يدن به آن راهها   ي رس يد، و برا  ينما
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ن آورده انـد در آن      يشيـ  پ ي كه كتابهـا   يندگان، و حكمت و احكام    يخبر گذشتگان و آ   
  . وجود دارد

و آنچه .  شوديرفته م ي دهد راست است و پذ     يپس آنچه كه قرآن بر صحت آن گواه       
ل شده يف و تبديرا حتما دستخوش تحري باشد، زيق نكند، مردود ميدرد و تصيرا نپذ

  . كردياست، و اگر از جانب خدا بود قرآن با آن مخالفت نم
 كه خدا بـر تـو نـازل كـرده           يان آنها طبق شرع   يپس م » اللّه أَنزَلَ بِما بينَهم فَاحكُم« 

ش ي كـه پـ  ي حقيو به جا» الْحقِّ مِنَ اءكج عما أَهواءهم تَتَّبِع والَ« .  كن ياست داور 
 نكـن، و  يرويـ ال فاسد آنان كه با حق مخالف است پ     ي، از خواست ها و ام     يخود دار 

 شِرْعةً مِنكُم جعلْنَا لِكُلٍّ« .  ارزشمند قرار مدهيزي چير را به جايه و حقي فرومايزيچ
 يعت هاين شريو ا. مي داده ا قراريك از شما امت ها راه و روشي هر يبرا» ومِنْهاجا

 هستند كه برحسب تفـاوت      ييعت ها ي مختلف آمده اند، شر    ي ملت ها  يمختلف كه برا  
 كنند، و همه در  ير م يي تغ ير هستند كه برحسب تفاوت حال و زمان       ييحال و زمان تغ   

  . مردم بوده اند دادگرانه و منصفانه حكم كرده اندين زندگانيي كه آيزمان
 م  ي مردمـان حـاو    ي بـرا  يعت ها كه در هر زمان و مكـان        ي شر يم تما ياما اصول كل  

 ولَـو « . عت ها وجود داشته انـد     يصلحت و حكمت بوده اند فرق نكرده و در همه شر          
لَكُم اللّه شَاء عةً لَجةً أُماحِدك يرو يك  ملت، و پي خواست همه شما را يو اگر خدا م» و
 نداشـته   يانتان با هـم اختالفـ     ينيان و پس  ينيشي كه پ  ي داد، به گونه ا    يعت قرار م  يشر

  .باشند
 خواهد شما را در آنچه كـه بـه شـما       ي خداوند م  يول» آتَاكُم مĤ فِي لِّيبلُوكُم ولَـكِن« 

 را طبق حكمت يو هرامت. دي كنيد، و معلوم سازد كه چگونه عمل ميازمايداده است ب
سته اوست، تـا  ي دهد كه شايم را يزيك چ يش قرار داده و به هر     يش مورد آزما  يخو

. ردي سبقت بگيگري تالش كند كه از ديگر به رقابت بپردازند، و هر ملتيكديملت ها با 
د و آن را ي ها بشتابيكيها و ني خوبيپس به سو» الخَيرَاتِ فَاستَبِقُوا« :ن فرموديبنابرا

 بندگان در  را اعم از حقوق خدا و حقوقي ها هر فرض و مستحبيكين. ديكامل بگردان
  :ردي گي نميشيگران پيز از ديرد، و انجام دهنده آن جز با دو چي گيبر م

  .مت شمردن زمان مناسبي و غنيكي انجام ني شتافتن برا- 1
نكه آن را به صورت كامل و آن گونه كـه بـدان دسـتور داده شـده                  ي ا ي تالش برا  - 2

  .است انجام دهد
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گـر عبادتهـا را در اول وقـت    ي نماز و د نموديد سعي شود كه باين استنباط ميو از ا 
گـر عبـادات   يد فقط به انجام نماز و ديد كه بنده نباي آيه بر مين آيز از اين. انجام داد 

ل يـ ز انجام دهد تا عبادتش تكم     يسته است مستحبات را ن    يمفروض اكتفا كند، بلكه شا    
بازگشت همه شما امت » جمِيعا مرْجِعكُم اهللا إِلَى« .  گرفتن حاصل شوديشيگردد، و پ

ست ي در آن نيچ شكي كه هي خداست، و شما را در روزينده به سوي گذشته و آيها
  .جمع خواهد كرد

لِفُونَ فِيهِ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم«   كه در آن اختالف يع و اعماليپس در رابطه با شرا» تَخْتَ
 دهد،  يه آنان پاداش م   ستي شا ي سازد و به اهل حق و كارها       يد شما را آگاه م    يداشت

  .دي نماي بد آنان را مجازات ميو اهل باطل و كارها
ان آنها طبق آنچه خـدا نـازل نمـوده اسـت          يو در م  » اللّه أَنزَلَ بِمĤ بينَهم احكُم وأَنِ« 

را منسوخ » نَهم أَو أَعرِض عنهميفَاحكُم ب« ه يه، آين آيگفته شده است كه ا.  كنيداور
ه ين آيو ا .  كند يه مذكور را منسوخ نم    يه، آ ين آ يح آن است كه ا    ياما صح . كرده است 

 نكند، چون يا داوري كند ين آنها داوريار دارد بياخت) ص(امبر يد كه پي نمايداللت م
  .ستيت از حق نيامبر تبعي قضاوت به نزد پيمنظور آنان از آمدن برا

د طبق آنچه خدا از كتاب      ي نما  را صادر  يامبر حكم يد كه هرگاه پ   ي نما ين داللت م  يو ا 
چرا كه خداونـد    . و سنت نازل نموده حكم كرده، و حكمش دادگرانه و منصفانه است           

ان آنـان  يـ ، مي كـرد يو اگـر داور  » نَهم بِالقِـسطِ  يـ وإِن حكَمت فَـاحكُم ب    « :قبال فرمود 
  . كنيدادگرانه داور

 احكـام   ي عدالت در تمـام     و ينكه دادگر يده شده، و ا   يت عدالت تاك  يه بر رعا  ين آ يدر ا 
ن  عـدل و   ي كـه خداونـد مـشروع نمـوده اسـت عـ      يرا احكاميخداوند مشهود است، ز   

  .انصاف است، و هر آنچه با آن مخالف باشد ظلم و ستم است
 از  يرويـ بـاز از پ   .  نكـن  يروي آنان پ  ييو از خواست و آرزوها    » أَهواءهم تَتَّبِع والَ« 

 در ي قبلـ يالبتـه نهـ  . ن كار برحـذر دارد  يه شدت از ا    كرد تا ب   ي آنان نه  يخواست ها 
 است،  ين فقط در مورد داور    ي باشد، اما ا   يمقام حكم و فتواست، و آن گسترده تر م        
.  نـشود  يروي آنان كه مخالف حق است پ      يو در هر دو الزم  است كه از خواست ها          

لَيك اللّه زَلَأَن ما بعضِ عن يفْتِنُوك أَن واحذَرهم« :ن فرمود يبنابرا ب يـ و مبـادا فر   » إِ
 تـو  ي از آنچـه خـدا بـه سـو    ي و ترا به فتنه مبتال كنند، و ترا از برخـ   يآنها را بخور  
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 از آن يرويشان به ترك حق كه پي از خواست هايرويپس پ. فرستاده است باز دارند
  . انجامديواجب است، م

اْ فَإِن«  لَّو گرداندند، يت از حق رويز تبع كردن از تو، و ايرويو اگر از پ» تَو  »لَمفَاع «
 سخت در بردارد، و همانا خداوند       ي آنها سزا و مجازات    يت برا ين عدم تبع  يبدان كه ا  

 از گناهانـشان    يكه آنان را به سبب پاره ا      » ذُنُوبِهِم بِبعضِ يصِيبهم أَن«  خواهد   يم
. ي اخرو يد، و هم سزا    دار يوي دن يد، چون گناه، هم سزا    يبت و عذاب نما   يدچار مص 

امبر يـ ت از پيـ ن است كه بنده به فتنه مبتال گردد، و تركِ تبع   ين سزاها ا  يو از بزرگتر  
 وإِنَّ« .  اوسـت يچين به سبب فـسق و تمـرد و سـرپ        يو ا .  شود ي آراسته م  ي و يبرا

ن ين سرشت آنان چيعني.  از مردم فاسقندياريو همانا بس» لَفَاسِقُونَ النَّاسِ منَ كَثِيرًا
 أَفَحكْـم « .  كننـد ي مـ يچيامبرش سـرپ  يـ  كـردن از پ    يرويـ است كه از اطاعت خدا و پ      

لِيةِ ت هـستند؟ و حكـم      يـ  حكـم جاهل   يايـ  گرداندن از تو جو    يا با رو  يآ» يبغُونَ الْجاهِ
. امبرش نازل نموده است مخالف باشـد ي است كه با آنچه خدا بر پ       يت هر حكم  يجاهل

پس هركس از . ت يا حكم جاهليامبر، و   يا حكم خدا و پ    ي وجود ندارد؛    يپس راه سوم  
 بنـا شـده اسـت    ي بگرداند، به راه دوم كه براساس جهل و سـتم و گمراهـ   ي رو ياول

و امـا حكـم خـدا    . ت نسبت داده استين خداوند آن را به جاهل يبنابرا. دي آ يگرفتار م 
  .ستت بنا شده اي و نور و هداي و  عدالت و دادگريبراساس دانش و آگاه

 كه معتقدند و بـاور دارنـد،        ي قوم يو برا » يوقِنُونَ لِّقَومٍ حكْما اللّهِ مِنَ أَحسنُ ومنْ« 
ن تفاوت هر دو حكم را دانسته و با يقيد؟ پس اهل ي نماي بهتر از خدا حكم ميچه كس

 رسند يجه مين نتي به اي و شرعيافته و از نظر عقلين خود ارزش حكم خ دا را دريقي
 را بـه عمـل و   ي و شناخت كامل كه آدمـ ي آگاهيعنين يقي.  كرديرويد از آن پ   يباكه  

  . دارديرفتار وا م
  :51- 53 يه يآ
لِياء والنَّصارى الْيهود تَتَّخِذُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا أَو مضُهعـاء  بلِي ـضٍ  أَوعـن  بمو 

  ايمـان   كـه   يكـسان   ي؛ ا الظَّـالِمِينَ  الْقَـوم  يهـدِي  الَ اللّه إِنَّ نْهممِ فَإِنَّه منكُم يتَولَّهم
 هر  يكديگرند  دوستان خود آنان برمگزينيد،  يدوست  به را نصا و يهود ، ايد  آورده
  ستمكاران خدا و   آنهاست  زمره  در گزيند  يدوست  به را  ايشان  كه شما از  كس
  .كند  ينم  هدايت را
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 دآئِـرَةٌ  تُـصِيبنَا  أَن نَخْـشَى  يقُولُـونَ  فِـيهِم  يـسارِعونَ  مرَض قُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ فَتَرَى
 أَنْفُـسِهِم  فِـي  أَسـرُّواْ  مـا  علَى فَيصبِحواْ عِندِهِ منْ أَمرٍ أَو بِالْفَتْحِ يأْتِي أَن اللّه فَعسى
  يمـ   صحبتـشان   بـه   كـه   يبينـ   يم دارند  يمرض  لد در  كه را  ي؛ آنهاي نَادِمِينَ
  يفتحـ  خـدا   كه باشد اما رسد  يآسيب ما  به  كه  ترسيم  يم : گويند   يم ، شتابند

  .شوند  پشيمان بودند  داشته  نهان  دل در  آنچه از  آنگاه ، كند  يكار يا  آرد پديد
 حبِطَـت  لَمعكُـم  إِنَّهـم  أَيمـانِهِم  جهـد  بِاللّهِ قْسمواْأَ الَّذِينَ أَهـؤُالء آمنُواْ الَّذِينَ ويقُولُ

مالُهمواْ أَعحبهمـان   اينان آيا : گويند  يم اند  آورده  ايمان  كه خَاسِرِينَ؛ آنها  فَأَص  
 ؟ بـود  خواهنـد  شـما  بـا   كـه  خوردنـد   يمـ   سخت  يسوگندها خدا،  به  كه كسانند

  .آمدند در  زيانكاران  زمره در خود  و يدگرد  باطل  اعمالشان
ان كرد،بندگان يان و نصارا و صفات زشت آنان را بيهوديخداوند پس از آنكه حاالت 

لِيـاء  بعـضُهم « را يـ رند، زي نگيت نمود تا آنها را به دوست     يمومنش را هدا   ـضٍ  أَوعب «
كپارچه يكدست و يران گيه دي كنند و علي مياريگر را يكديگرند و   يكديآنان دوستان   

ان و يـ  شـما بـوده و ز  يقيرا دشمنان حق يد، ز يري نگ يپس آنها را به دوست    .  شوند يم
 فـرو  يچ كوشـش ي گمراه كردن شما از هـ      ي كند و برا   يضررتان، آنها را خوشحال م    

ن يبنـابرا .  كه مانند آنهاسـت  ي  كند مگر كسي نميپس با آنان دوست  .  كنند يگذار نم 
لَّهميتَ ومن« :فرمود و نكُمم فَإِنَّه مرد، از ي بگيو هركس از شما، آنان را به دوست» مِنْه

ن آنها منتقل شود، و ي شود تا فرد به دي كامل با آنان باعث ميرا دوستيز. آنان است
 كه كم كم انسان از آنها يي شود ، تا جاياد منجر مي زي كم با آنان، به دوستيدوست

  . گردديم
 يعني.  كنديت نميهمانا خداوند قوم ستمكار را هدا»  الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي الَ هاللّ إِنَّ« 

 كنند، ي ميده و بر آن پافشارييل به صفت آنها شده و به آن گراي كه ستم، تبديكسان
م فرمـان   ي كنند و  تسل    ي نم يروي از تو پ   ياوري آنها ب  ي را برا  يهر نشانه و معجزه ا    

  . شونديتو نم
 ي كه ادعاي از كساني نمود، خبر داد گروهي با آنان نهي از آنكه خداوند از دوستپس

 قُلُـوبِهِم  فِـي  الَّـذِينَ  فَتَـرَى « :پس فرمـود . رندي گي مي كنند آنان را به دوست يمان م يا
رَضيف اسـت، مـ  يمانـشان ضـع   يشان بـوده و ا    يـ  كه شك و نفاق در دلها      يكسان» م 

« را  يـ م، ز يازمند شو يم كه مبادا به آنها ن     ي كن ي م ي دوست ما بدان خاطر با آنها    : نديگو
هود و نصارا ي اگر يعني. مي گرفتار شوييم به بالي ترسيم» دآئِرَةٌ تُصِيبنَا أَن نَخْشَى
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. م بوديم از شر آنان در امان خواهي كه با آنها بسته ايمانيروز شوند ما به سبب پيپ
  .الم نشات گرفته بودن تفكر از گمان بد آنها نسبت به اسيو ا

ك ينزد» بِالْفَتْحِ يأْتِي أَن اللّه فَعسى« : آنان را رد نمود و فرموديخداوند متعال بدگمان
هود و نصارا ياورد كه به اسالم قدرت دهد و مسلمانان را بر ي را بياست خداوند فتح

ش اورد كـه    يب خـودش پـ     را از جان   يگريا امر د  ي» عِندِهِ منْ أَمرٍ أَو« . ره بگرداند يچ
 ما علَى فَيصبِحواْ« . د شونديگران نا ام يهود و د  يروز شدن كفار اعم از      يمنافقان از پ  

مان يپس به خاطر آنچه در وجود خود پنهان كرده اند پش» نَادِمِينَ أَنْفُسِهِم فِي أَسرُّواْ
 يبـه آنـان رو     كـه    يآنان از آنچه كه دامنشان را گرفته است، و از ضرر          .  شوند يم

  . شونديمان ميآورده است نادم و پش
 نمود و كفر و كافران را يارين را يله آن اسالم و مسلمي كه خداوند به وسيپس فتح

 دانـد كـه چقـدر       يمان شـدند، و خـدا مـ       يش آمد و منافقـان پـش      يل كرد، پ  يخوار و ذل  
  !ن گشتندياندوهگ

شان يـ  كـه در دلها    ي تعجـب از حـال كـسان       و مومنان با ابـراز    » آمنُواْ الَّذِينَ ويقُولُ« 
ا يـ آ» لَمعكُم إِنَّهم أَيمانِهِم جهد بِاللّهِ أَقْسمواْ الَّذِينَ أَهـؤُالء« :ندي گو ي است، م  يماريب
 اند كه به خدا سوگند خوردند، و سوگند خود را محكم و موكد كردند و                ينها كسان يا

م ي دهي مياريمان را يم؛ اهل اي باشيبا شما مم  و يما هم مثل شما مومن هست: گفتند
  ! م؟ي شوي و مودت وارد ميو با آنان از درِ دوست

 نهان آنان روشن شد     يد، و رازها  ياما آنچه كه در دل پنهان كرده بودند آشكار گرد         
 حبِطَـت « د، پـس    يـ ن باطـل گرد   يسه، و گمان بد آنها به اسالم و مـسلم         يو مكر و دس   

مالُهمواْ« ع گشت،   يا تباه و ضا   يرها و اعمالشان در دن    كا» أَعحبواز » خَاسِـرِينَ  فَأَص
دند و شقاوت و عـذاب آنهـا را در بـر    يدند و به هدف خود نرس    يانكاران گرد يزمره ز 
  .گرفت

  :54 يه يآ
 ويحِبونَـه  يحِـبهم  مٍبِقَو اللّه يأْتِي فَسوف دِينِهِ عن مِنكُم يرْتَد من آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

لَّةٍ  لَومـةَ  يخَـافُونَ  والَ اللّـهِ  سبِيلِ فِي يجاهِدونَ الْكَافِرِينَ علَى أَعِزَّةٍ الْمؤْمِنِينَ علَى أَذِ
  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا علِيم واسِع واللّه يشَاء من يؤْتِيهِ اللّهِ فَضْلُ ذَلِك آلئِمٍ

  كه بياورد را  يمردم خدا  كه ،زودا ، باك  چه بازگردد  دينش از شما از  كه هر ، يدا
  كـافران  برابر در و فروتنند  مؤمنان برابر  در  بدارند  دوستش و بدارد  دوستشان
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  اين  هراسند  ينم  يمالمتگر  هيچ  مالمت واز كنند   يم جهاد خدا  راه در ،  سركش
 و  بخـشاينده  خداونـد  و ، دارد  يخواهـدارزان   كه   كس هر  به  كه  خداست  فضل

  .داناست
نش برگردد و ياز است، و هركس از دي نيان بي دهد كه از جهانيخداوند متعال خبر م

.  كنديان وارد مي برساند، بلكه به خودش ز   ي به و  يچ ضرر ي تواند ه  يمرتد شود نم  
ت نموده، و يرد كه آنها را هدان داي صادق و راستيو خداوند بندگان مخلص و مردان 

آنها از همه مردم كاملتر هـستند و از همـه           . وعده داده است كه آنان را خواهد آورد       
  .كوتر استيترند و اخالقشان از همه نيقو

خداوند آنها را دوست » ويحِبونَه يحِبهم« ن است كه ي آنها ايژگين صفت و ويبزرگتر
 كه دوست داشتن خدا و محبـت        يدوست دارند ، به راست    ز خداوند را    يدارد و آنان ن   

 است كه خداوند يلتين فضين نعمت و بزرگتريدن خداوند نسبت به بنده بزرگتريورز
 او  ي را دوسـت بـدارد اسـباب را بـرا          يو هرگاه خداوند بنـده ا     . ده است يبه او بخش  

 خوب ي كارها كند و او را بر انجامي او آسان مي را برايفراهم كرده و هر كار سخت
 يفته او مي بندگان را شي دهد، و دلهايق مي زشت و منكر توفيكو، و ترك كارهايو ن

 از  يكـ ي.  ورزند ي دارند و با او محبت م      ي كه همه او را دوست م      يگرداند، به گونه ا   
ن اسـت كـه در ظـاهر و بـاطن و گفتـار و           يلوازم محبت بنده نسبت به پروردگارش ا      

همان طـور كـه خداونـد فرمـوده         . دي نما يرويپ) ص(امبر  يپكردار و همه حاالتش از      
اگر شما خدا را دوسـت      « :بگو» حبِبكُم اللّه ي يقُل إِن كُنتُم تُحِبونَ اللَّه فَاتَّبِعونِ     « :است
  ».د تا خداوند شما را دوست بداردي كنيرويد، پس از من پيدار
 بنده با انجام دادن فرائض ن است كهي خدا اي از لوازم دوست داشتن بنده از سويكي

ث يدر حـد ) ص(امبر يـ د، همان طور كـه پ يك نماي نزديلي خيو نوافل خودش را به و     
د كه ي جوي نميكي به من نزديزيچ چيبنده ام با ه  « :ح از قول خدا فرموده است     يصح
 من محبوبتر باشد از انجام دادن آنچه بر او فرض كرده ام، و بنده ام همواره با يبرا

 دارم، و هرگـاه او را  ينكـه او را دوسـت مـ   ي شود تـا ا يك مينوافل به من نزد انجام  
 كـنم تـا     يش را بدارم كمكش مـ     ي كننم تا گوش و دست و پا       يدوست بدارم كمكش م   

ر ي مـن بكـار ببـردو از آنهـا در مـس            ير خـشنود  يش را در مـس    يگوش و دست و پـا     
 دهم، و اگر به مـن  يم از من بخواهد قطعا به او يزيو اگر چ . ت من بهره نبرد   يمعص

اد يـ و از لوازم محبت خدا، شناخت و كثـرت ذكـر و             . » دهم يد او را پناه م    يپناه بجو 
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ار ناقص است، بلكـه اصـال وجـود نـدارد،           يرا محبت بدونِ شناخت خدا بس     يز. اوست
اد يو هركس خدا را دوست بدارد او را      .  وجود آن را داشته باشد     ي ادعا يگرچه آدم 

 ياريرد، و بسي پذي را دوست بدارد عمل كم او را ميداوند بنده ا كند، و هرگاه خيم
  . آمرزديش را مياز لغزش ها

 علَى أَذِلَّةٍ« ن است كه آنها ي كه خداوند آنها را دوست دارد ايو از جمله صفاتِ كسان
 بـا مومنـان فـروتن، و در برابـر كـافران سـخت و              » الْكَـافِرِينَ  علَـى  أَعِـزَّةٍ  الْمؤْمِنِينَ
رخواهشان هستند، و با آنان نرم و يپس آنها مومنان را دوست دارند و خ. سرفرازند

 يات الهي كه آي باشند، و منكران خدا و كسانير ميمهربان ، و  در مورد آنها آسان گ
. رومنـد هـستند   ي كننـد، سـخت و ن      يب م يامبرانش را تكذ  يرند و پ  ي گ يرا به تمسخر م   

 با آنها قاطع است و تمام تـالش و تـوان خـود را               ي دشمن يم و  اراده آنان برا     يتصم
  . دارندي گردد، مبذول ميروز شدن بر كافران مي به آنچه كه سبب پيابي دست يبرا

ّبـاطِ الخَ           « :خداوند متعال  فرموده است     ُّوا لَهم ما استَطَعتُم مِنّ قُوةِ  ومِـن رِ لِ يـ وأَعدِ
رو جمـع  يد و ن ي حاصل كن  ي جنگ با آنها آمادگ    يو برا » متُرهِبونَ بِهِ عدو اهللاِ وعدوكُ    

و . ديد كه با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد، و اسب ها را پرورش ده     يينما
لَ « :خداوند متعال فرموده است    ع آءيأَشِد   ب اءمحمي الكُفَّارِ رر و  يبر كافران سختگ  » نَه

  .گر مهربان هستنديكديبا 
 است كه بنده را به اهللا ي با دشمنان خدا از جمله صفاتيريو سختگ ييپس درشت خو

 يز از آنان خشنود است هماهنـگ مـ  ي نينكه وي كند و بنده با خداوند در ا    يك م ينزد
. ن اسالم گردديد مانع از دعوت نمودن آنها به دي نمودن با كافران نبايو درشت. شود

عوتـشان كـرد، و هـر دو كـار بـه       ديد بر آنان سخت گرفت، و هم به نرم        يپس هم با  
  .ده اش به آنها برخواهد گشتيمصلحت آنان خواهد بود و فا

با مالها و جانها، و با گفتار و كردارشان در راه خدا جهاد » اللّهِ سبِيلِ فِي يجاهِدونَ« 
 ي نم يچ سرزنش كنندها  يو از مالمت و سرزنش ه     » آلئِمٍ لَومةَ يخَافُونَ والَ«  كنند يم
 را اراده و ي پروردگار و ترس از سرزنش الهيت و خشنوديراسند، بلكه آنها رضاه

ز به يف است ، همت و اراده اش ني كه قلبش ضعيرا كسيد، زي نمايعزم آنان داللت م
ف خواهد بود و عزم  او بـه هنگـام سـرزنش             يهنگام سرزنش سرزنش كنندگان ضع    

 يدر دلهـا  .  گـردد  يش سـست مـ    يروي شكند، و قوت و ن     يسرزنش كنندگان در هم م    
 يت و بنـدگ   ين عبود يزان ا ير خدا وجود دارد، و م     ي غ ي برا ي بندگ ي نوع ين كسان يچن
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 آنان بر انجام اوامـر خـدا      يت و خشنود  يح دادن رضا  يت مردم و ترج   يزان رعا يبه م 
 ينكه در راه وي ماند مگر اير خدا سالم نمي غيچ گاه قلب از بندگيپس ه.  دارديبستگ

  . نهراسديچ مالمت كننده اي هاز مالمت
 يلي آنان را ستود؛ صـفات و فـضا        ي عال يلت ها يبا و فض  ي ز ي خداوند صفت ها   يوقت

امده است، يان ني از آن به مينجا بخش ي است كه در ا    يگريك د ي ن يكه مستلزم كارها  
 از فـضل و  ين ناشـ يـ امده است، خبر داد كه ايان ني از آن به مين ناشيخبر داد كه ا  
 نشوند و شكر پروردگارشان را به خاطر ي برآنهاست، تا دچار خودپسنداحسان خدا

شتر بـه آنـان   يـ  آورند، و از فضل خـود ب ي كرده است به جاي كه بدانان ارزان  ينعمت
« :ن فرمـود يبنـابرا .  نـدارد  يگران بدانند كه فضل خدا پوشش و حجاب       يو تا د  . ببخشد

ؤْتِيهِ اللّهِ فَضْلُ ذَلِكن يشَاء مال يولّه  اسِـعو  لِـيمفـضل و بخـشش      يخداونـد دارا  » ع 
 را در برگرفتـه، و فـضل و         يزيـ گسترده و احسان فراوان است، و رحمـت او هـر چ           

 دهد، چرا   يگران آن اندازه را نم    ي گستراند، اما به د    يبخشش خود را بر دوستانش م     
وند  بخشد، و خداي سزاوار فضل و بخشش است، پس به او مي داند چه كسيكه او م
  . داند كه اصل و فرع رسالت خود را كجا قرار بدهديبهتر م

  :55- 56 يه يآ
لِيكُم إِنَّما و اللّه ولُهسرالَّذِينَ ونُواْ وونَ الَّذِينَ آمقِيمالَةَ  يؤْتُـونَ  الـصيالزَّكَـاةَ  و  ـمهو 

 نماز  كه  يمنانمؤ و او  رسول و  خداست شما  دوست  كه  نيست  اين راكِعونَ؛ جز
  .كنند  يم  انفاق ركوعند در  كه  همچنان و خوانند   يم

 و خدا با  كه هر الْغَالِبونَ؛ و هم اللّهِ حِزْب فَإِنَّ آمنُواْ والَّذِينَ ورسولَه اللّه يتَولَّ ومن
  .خداوندند  گروه   پيروزمندان  كه بداند ، كند  يدوست  مؤمنان و او پيامبر

 نمود و يگران نهيان و نصارا و ديهودي با كفار؛ يپس از آنكه خداوند متعال از دوست
و .  كـرد  ي دوسـت  يد با چه كس   يان كرد، خبر داد كه با     ين كار را ب   يانبار ا يسرانجام ز 
لِـيكُم  إِنَّمـا « :ان داشـت و فرمـود     يده و مصلحت آن را ب     يخداوند فا  و  اللّـه  ـولُهسرو «

مــان و يله اي خــدا بوســيغمبــرش هــستند، پــس دوســتيخــدا و پدوســت شــما فقــط 
زگار باشد دوست خدا خواهد يو هركس كه مومن و پره. دي آي به دست ميزگاريپره

امبرش يز است، وهركس كه خدا و پيامبر نيبود، و هر كس دوست خدا باشد دوست پ
ت دارند، و   امبر را دوس  ي را دوست بدارد كه خدا و پ       يد كسان يرد با ي بگ يرا به دوست  
ط ي هستند كه در ظاهر و باطن مومن بوده و با اقامه نماز همراه با شرايآنها مومنان
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 ي مـ يكـ ير مكمالت آن، خالصانه خدا را عبادت كـرده، و بـا مـردم ن      يض و سا  يو فرا 
  . پردازنديند، و زكات اموال خود را به مستحقان آن مينما
 »مهونَ واكِعـا « پـس حـصر در      . هـستند و در برابر خدا فـروتن       » رإِنَّم  كُملِـي و  اللّـه 

ولُهسرالَّذِينَ ونُواْ وكه ذكر شده    يد با كسان  ي  فقط با   يد كه دوست  ي نما يداللت م » آم 
 را ين دوستيده ايسپس فا. ز شود يرآنان پره ي غ يد از دوست  يرد، و با  ياند صورت پذ  

 هـم  اللّـهِ  حِـزْب  فَـإِنَّ  آمنُـواْ  والَّـذِينَ  سـولَه ور اللّـه  يتَولَّ ومن« :ان نمود و فرمود   يب
حـزب  « گمان يرد، بي بگيامبرش، و مومنان را به دوست    يو هركس خدا و پ    » الْغَالِبونَ

 است كه به خدا منسوب هستند و خدا را ي از گروهين كسي چنيعني. روز استيپ» اهللا
 يو آنـان كـسان  . روز اسـت يـ  پرستند و محبت او را در دل دارند، و حـزب خـدا پ         يم

  . ا و آخرت از آنها خواهد بوديك دنيهستند كه سرانجام و عاقبتِ ن
لِبونَ   « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است       ان مـا   يو لشكر » وإِنَّ جندنَا لَهم الغَ

 كه دستور خدا را انجام دهد، و از حزب ي كسي است براين مژده بزرگيو ا. روزنديپ
 ي از آن اوست، گرچه بنا به حكمت       يروزيروز خواهد شد و پ    ياو پ . دا گردد و لشكر خ  
روز است، و چه ي خورد اما آخر كارش پي وقتها شكست مي داند، در بعضيكه خدا م

  . از خدا راستگوتر استيكس
  :57- 58 يه يآ
لَعِبا هزُوا دِينَكُم اتَّخَذُواْ الَّذِينَ تَتَّخِذُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا نَ وأُوتُواْ الَّذِينَ م الْكِتَاب 

لِكُم مِن قَب الْكُفَّاراء ولِي اتَّقُواْ أَوو ؤْمِنِينَ كُنتُم إِن اللّهآورده  ايمـان   كه  يكسان  يا  م  
  كافران نيز و ، گيرند  يم  يباز  و  مسخره  به را شما  دين  كه را  كتاب  اهل ، ايد
  .بترسيد خدا از ايد آورده  ايمان اگر و  برمگزينيد  يدوست  به را

  بانگ  چون يعقِلُونَ؛ و الَّ قَوم بِأَنَّهم ذَلِك ولَعِبا هزُوا اتَّخَذُوها الصالَةِ إِلَى نَاديتُم وإِذَا
  ينمـ   كـه  هـستند  ، يمردمـ  زيـرا  ، گيرنـد   بازيچـه  و  مـسخره   به را  آن كنيد نماز

  .انديشند
ر يان ونصارا و سـا يهودين كه اهل كتاب ي كند از اي ميخداوند بندگان مومنش را نه    

رند، و با آنها محبت كنند، و آنان را دوسـت بدارنـد، و اسـرار      ي بگ يكفار را به دوست   
ان اسالم يشان كه به ز  ي از كارها  ي آنها فاش كنند، و آنان را در برخ        يمومنان را برا  

 كند تـا  يجاب مي كه در وجود مومنان است ا يمانيرا ا يز.  دهند يارين است   يو مسلم 
  .ندي با آنها درآيند و از درِ دشمنيشان را ترك نماي ايدوست
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 خـدا و    ي كه عبارت است از اطاعت از دسـتورها        ي اله ي مومنان به  تقوا    يبنديز پا ين
و مخالفان، مشركان و كفار .  با كفار فراخواندي اش، آنان را به دشمنيز از نواهيپره
 ين مـ  يرند و بدان توه   ي گ ي م يب گرفته و آن را به مسخره و باز        ين ع ين مسلم ياز د 

ن عبادت آنان اسـت كـه       ين و بزرگتر  ين شعار مسلم  يژه نماز كه آشكارتر   يكنند، به و  
ن بـه   يـ رنـد، و ا   ي گ يچه و تمـسخر مـ     ي آن ندا دهند آن را به باز       ين برا يهرگاه مسلم 

ن نـدا   يو اگر آنان عقل داشتند در مقابل ا       . ن آنهاست  و جهالت فراوا   ي خرد يخاطر ب 
  . برندي مي كه نماز دارد پييلت هايم فرود آورده، و به فضيسر تسل

د، ينتـان دانـست   ي آنهـا را بـا خودتـان و د         يحالت و شدت دشمن   !  مومنان يپس شما ا  
نه ست كه آنان اسالم را مورد طعيش مهم نينكه براين دستِ كم گرفته است و ايبنابرا
امبر به كافر و گمراه از      ي خدا  وپ   ي كه از سو   يص قرار داده است؛ همان كسان     يو تنق 

  . ندارديت و جوانمردي از انساني بهره اين فرديو چن. آنان نام برده شده است
ن ها باطل   يگر د ي كه حق است و د     ينيد؛ د يل دار ي اسرائ ي داشتن بن  يپس چگونه ادعا  

 ي جاهالن و احمقان كه اسالم را به مسخره و باز ازي با كسانيهستند؛ اما به دوست
ه يـ ن آيدر ا! د؟ي شوي مي نگرند، راضيده حقارت مين را با د  ين و اهل د   يگرفته، و د  

ن موضوع كـامال واضـح و   يك شده است، و اي با كفار تحر   يانسانِ مسلمان بر دشمن   
  .روشن است

  :59- 63 يه يآ
لَينَا أُنزِلَ وما بِاللّهِ آمنَّا أَنْ إِالَّ مِنَّا تَنقِمونَ هلْ الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ  قَبـلُ  مِن أُنزِلَ وما إِ

  ايـن  جز ؟ كنيد  يم  سرزنش را ما آيا ،  كتاب  اهل  يا : فَاسِقُونَ؛ بگو  أَكْثَرَكُم وأَنَّ
  شـده   نـازل   ايـن  از  پـيش   آنچه و  شده  نازل ما بر  آنچه و خدا به  ما  كه  است
  ? هستيد  نافرمان  بيشترين شما و  ايم آورده   ايمان  است
لَيهِ وغَضِب اللّه لَّعنَه من اللّهِ عِند مثُوبةً ذَلِك من بِشَرٍّ أُنَبئُكُم هلْ قُلْ لَ ععجو  ممِـنْه 

لَـئِك الطَّاغُوت وعبد والْخَنَازِيرَ الْقِرَدةَ كَاناً شَرٌّ أُوأَضَلُّ من واء عوبِيلِ س؛ بگـو  الس : 
  يكسان  : بدهم خبر، دارند  اين از بدتر  يكيفر خدا نزد در  كه  يكسان از را شما آيا
  خـوك  و بوزينـه   را  يبعـض  و  گرفتـه   خـشم  آنها بر و  كرده  لعنت  خدايشان  كه

  راه از و  است  يگاهجا   بدترين را  اينان ؟ اند  پرستيده  بت خود و  است  گردانيده
  .ترند  گمگشته  راست
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 كَـانُواْ  بِمـا  أَعلَم واللّه بِهِ خَرَجواْ قَد وهم بِالْكُفْرِ دخَلُواْ وقَد آمنَّا قَالُواْ جĤؤُوكُم وإِذَا
  كفـر  بـا   آنكـه   حال و ،  آورديم  ايمان  كه گفتند ، آمدند شما نزد  چون يكْتُمونَ؛ و 

  .است  تر  آگاه دارند  يم  پنهان  آنچه  به خدا و ، گشتند  خارج كفر با و شدند داخل
لِهِـم  والْعـدوانِ  اإلِثْمِ فِي يسارِعونَ منْهم كَثِيرًا وتَرَى  كَـانُواْ  مـا  لَبِـئْس  الـسحت  وأَكْ

  يم  يحرامخوارگ و تجاوز و  گناه  به  كه را  ايشان از  يبسيار  يبين  ييعملُونَ؛ م
  .كردند  يم  يكارهاي بد  چه  شتابند

لِهِم عن واألَحبار الرَّبانِيونَ ينْهاهم لَوالَ قَو  اإلِثْـم  لِهِـم  كَـانُواْ  مـا  لَبِـئْس  الـسحت  وأَكْ
ــصنَعونَ؛ از ــشمندان و  پرســتان خــدا  يرو  چــه ي ــان ،  دان ــار از را  آن ــد گفت  و ب

  .شدند  يم  مرتكب  يكارهاي بد  چه  دارند  ينم باز ، يگحرامخوار
!  اهل كتاب  يا: ق الزام آور به آنان بگو     يبه طر » الْكِتَابِ أَهلَ يا« بگو  ! امبري پ يا» قُل«
 اسـت كـه     يزيـ ب گـرفتن از چ    ي شما در آن ع    ييب جو ين حق است و ع    ين اسالم د  يد

 إِلَينَا أُنزِلَ وما بِاللّهِ آمنَّا أَنْ إِالَّ مِنَّا نَتَنقِمو هلْ« .  باشديد ميش و تمجيسته ستايشا
م كه به ي داريبين عيا به نظر شما ما جز ايآ» فَاسِقُونَ أَكْثَرَكُم وأَنَّ قَبلُ مِن أُنزِلَ وما

م؟ يمان آورده اين ايامبران گذشته و متاخرينِ او، به پين و پسيشي پيخدا و به كتابها
 نداشته باشد كافر و فاسق   يمانين ا يم هركس چن  يم كه معتقد  ي دار يبيعن  يا جز ا  يو آ 

  !است؟
ن ي كه بر همه مكلف    يلي است كه ما به مسا     يگريز د ين چ ي شما جز ا   يريا خرده گ  يو آ 

 از اطاعـت    يعني. ديشتر شما فاسق هست   يد كه ب  يو بدان ! م؟يمان آورده ا  يواجب است ا  
 شما بهتـر    يبرا!  فاسقان يپس ا . ديكرده ا رون رفته و بر ارتكاب گناه جرات        ي ب ياله

 كارتان كمتـر  يد، زشتي گرفتيب ميد و عياگر شما  فاسق نبود. دياست كه سكوت كن   
  .ديريب بگيد و از ما عياز آن بود كه فاسق باش

 آن بود كه آنان     ين امر مقتض  ي كردند، ا  ي م ييب جو ين ع يو از آنجا كه آنها از مسلم      
« : قرار دارند، پس خداوند متعال فرمـود ين بر شر و بدين باور باشند كه مسلم يبر ا 
 مـن  بِـشَرٍّ  أُنَبئُكُم هلْ« : آنچه بر آن قرار دارند خبر بده، و بگو         يآنان را از زشت   » قُل

ةً ذَلِكثُوبم خداوند بـدتر   ي از نظر سزا   يا شما را خبر دهم كه چه صفات       يآ» اللّهِ عِند 
حال آنكه از صفات در شما موجود   . دي متهم نموده ا    است كه ما را بدان     يزياز آن چ  

نش نمـوده و او  ي است كه خدا نفريصفات كس » اللّه لَّعنَه من«  باشد؟ آن صفات،     يم
ا و يو بر او خشم گرفته و در دن» علَيهِ وغَضِب« ش دور كرده است، يرا از رحمت خو
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و از  » الطَّـاغُوت  وعبـد  والْخَنَازِيرَ قِرَدةَالْ مِنْهم وجعلَ« آخرت او را سزا داده است،       
طان و هـر آنچـه بـه        يش.  ساخته شده است   يمونها و خوك و طاغوت پرستان     يآنان م 

  . خدا پرستش شود طاغوت استيجا
 »لَـئِك كَانـاً  شَـرٌّ « ن صـفات زشـت را  دارنـد،      ي كه ا  يافراد مذكور » أُونـسبت بـه   » م

 ي مـ  يك است، و خداوند از آنان خشنود و راضـ         ين نزد  كه رحمت خدا به آنا     يكسان
ن ي دارند؛ چون آنها ديگاه بدتري دهد جايا و آخرت به آنان پاداش ميباشد، و در دن

» لياستعمال افعل التفض«از باب » مكَاناً شَرٌّ« ن يو ا. ده اندي خدا خالص گردانيرا برا
« .  راه دورترنـد   يو از راسـتا   » سبِيلِالـ  سواء عن وأَضَلُّ« گاه آن است،    ير جا يدر غ 
: ندي گو ي نفاق و مكر م    يند و از رو   يايش شما ب  يو هرگاه پ  » آمنَّا قَالُواْ جĤؤُوكُم وإِذَا

حال آنكه آنان با كفـر وارد       » بِهِ خَرَجواْ قَد وهم بِالْكُفْرِ دخَلُواْ  َقَد «. ميمان آورده ا  يا
 يپس ورود و خروج آنها با كفر است ، و آنها ادعا مـ             .  روند يرون م يشده و با آن ب    

  !نهاست؟ي بدتر و زشت تر از حالت ايا حالت كسيآ. كنند كه مومن هستند
 »اللّهو لَما أَعونَ كَانُواْ بِمكْتُمكنند آگـاه تـر اسـت، و         يو خداوند به آنچه پنهان م     » ي 

سـپس خداونـد بـه     . ديـ نما ي خوب و بدشان مجازات م     يآنان را طبق اعمال و كارها     
 آنهـا از بنـدگان مـومنش انتقـام     ييب جوي آنان ادامه داد تا از ع     يب ها يبرشمردن ع 

«  كـه    ينـ ي ب يان را مـ   يـ هودي از   ياريو بـس  » مـنْهم  كَثِيـرًا  وتَرَى« :رد، پس فرمود  يبگ
رنـد و   ي گ يمگر سبقت   يكديدر انجام گناه و تجاوز از       » والْعدوانِ اإلِثْمِ فِي يسارِعونَ

لِهِـم «  گذارنـد،    يرپا مـ  يرا ز » حق مردم « و  » حق خدا «  كنند،   ي آن تالش م   يبرا  وأَكْ
تحسپس خداوند  فقط بـه  . رند ي گيگر سبقت ميكديو در خوردم مال حرام از      » الس

 دهند، بلكه خبر داد كه آنهـا        ين كارها را  انجام م     ين اكتفا نكرد كه خبر دهد آنان ا       يا
 ي آنها داللت مـ    ي و زشت  يدين پل يو ا . رندي گ ي م يشيگر پ يكدين كارها از    ي ا در انجام 

 اسـت كـه آنهـا    ين در حـال يا.  گرفته اندي خوينكه آنان به گناه و ستمگريد، و ا  ينما
و چه زشـت    » يعملُونَ كَانُواْ ما لَبِئْس« . كنند ي را ادعا م   ي بلند يگاههاي خود جا  يبرا

  . از آنهاستييب جويت مذمت و نكوهش و عين نهايو  ا!  دهندياست آنچه انجام م
لِهِم عن واألَحبار الرَّبانِيونَ ينْهاهم لَوالَ«  قَو اإلِثْم لِهِم  كـه   ييچرا علمـا  » السحت وأَكْ
 داشـتن دانـش و      يده رساندن به مردم گماشته شده اند، و خداوند با ارزانـ           ي فا يبرا

 دارنـد تـا     يشان را از گناهانشان باز نمـ      ير آنها منت نهاده است، ا      به آنان ب   يفرزانگ
را بـر علمـا الزم اسـت كـه          يجهالتشان دور گردد و حجت خدا بر آنان اقامه شود؟ ز          
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 يان دارند، و آنان را بر انجام كارهاي را بي  كنند، و اموراتِ شرعيمردم را امر و نه
چـه  » يـصنَعونَ  كَانُواْ ما لَبِئْس« . ند بد برحذر دار   يند، و از كارها   يق نما يخوب تشو 
  ! كنندي ميكار زشت

  :64- 66 يه يآ
لُعِنُواْ أَيدِيهِم غُلَّت مغْلُولَةٌ اللّهِ يد الْيهود وقَالَتِ ا ولْ قَالُواْ بِمب اهدوطَتَانِ يسبنفِـقُ  مي 
فشَاء كَينَّ يزِيدلَي م كَثِيرًا ونْها منزِلَأُ م كلَي لْقَينَـا  وكُفْرًا طُغْيانًا ربك مِن إِ  بيـنَهم  وأَ

لَّما الْقِيامةِ يومِ إِلَى والْبغْضَاء الْعداوةَ  فِي ويسعونَ اللّه أَطْفَأَها لِّلْحرْبِ نَارا أَوقَدواْ كُ
   اسـت   بـسته  خـدا   دسـت   كـه  گفتنـد  ؛ يهـود  الْمفْسِدِينَ يحِب الَ واللّه فَسادا األَرضِ
  يدسـتها   گـشتند   ملعـون  گفتند  كه  سخن   بدين و  باد  بسته  خودشان  يدستها

 از تـو  بـر   آنچـه  و  دهـد   يمـ   يروز بخواهد   كه  سان هر  به   است  گشاده خدا
  زودافـ  خواهد  بيشترشان كفر و طغيان  به  ،  است  شده  نازل  پروردگارت  جانب

 را  جنگ  آتش  كه  گاه هر   ايم  افكنده  كينه  و  يدشمن  ميانشان  قيامت روز تا ما
 و ، كوشـند   يم فساد  به  زمين  يرو در آنان و   ساخت  خاموشش خدا افروختند

  .ندارد  دوست را  مفسدان خدا
لَولَ أَنَّ ونُواْ الْكِتَابِ أَهاْ آم اتَّقَونْ لَكَفَّرْنَا وعمه ئَاتِهِميس ملْنَاه  النَّعِيمِ؛ اگر جنَّاتِ وألدخَ
 آنها و زدود ، خواهيم را  گناهانشان ، كنند  يپرهيزگار و بياورند  ايمان كتاب  اهل
  .كرد  خواهيم  داخل  نعمت پر  يبهشتها  به را

لَوو مواْ أَنَّهاةَ أَقَامراإلِنجِيلَ التَّوا ومن لَيهِمإِ أُنزِلَ وم هِمبمِـن  ألكَلُواْ ر  قِهِممِـن  فَـوو 
لِهِم تَحتِ جأَر منْهةٌ مةٌ أُمقْتَصِدكَثِيرٌ مو منْهاء ما سلُونَ ممعانجيل و  تورات اگر ؛ و ي  

 و سـر  فراز از ، دارند  يپا بر ايم   كرده  نازل آنها بر خدا  جانب از  كه را  آنچه و
 و هــستند رو  ميانــه  يمردمــ   ايــشان از  يبعــض  بخورنــد  يروز  پايــشان زيــر

  .بدكردارند  بسياريشان
 وقَالَتِ« :دي فرمايان خبر داده و ميهوديار زشت يده بسي خداوند متعال از گفته و عق

ودهالْي دغْلُولَةٌ اللّهِ يد  توانـ ي خدا نمـ   يعني. دست خدا بسته است   : ان گفتند يهوديو  » م
لُعِنُواْ أَيدِيهِم غُلَّت« .  انجام دهد  يكي و ن  يخوب ـا  وه يـ ن عل ين دعـا و نفـر     يـ ا» قَـالُواْ  بِم

 آنچـه گفتنـد   يشان بسته باد، و به سزايآنهاست كه از نوع سخنشان است؛ دست ها      
را آنها خداوند بزرگوار و بخـشنده را بـه بخـل و عـدم  احـسان و                   ينشان باد، ز  ينفر
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 را بر آنان منطبق يژگين وي كنند، پس آنان را مجازات كرد و ايف مي توصيكوكارين
  .ساخت
 كردند، و يكوكارين مردم شدندف و از همه كمتر احسان و ن      يل تر ين آنان بخ  يبنابرا

 را فـرا  يزيـ  كه هـر چ ياز همه مردم نسبت به خدا بدگمان تر هستند و از رحمت اله      
 بلْ«  :ن فرموديبنابرا. ته  است دورترندن را در برگرفييگرفته، و جهان باال و عالم پا  

اهدوطَتَانِ يسبنفِقُ مي فشَاء كَيبلكه هر دو دست او باز است و هرگونه كه بخواهد » ي
 وجـود نـدارد كـه او را از          يچ مـانع  يست، و ه  ي او ن  ي  برا  يتيچ محدود ي بخشد، ه  يم

 و ينـ يو احـسان د و خداونـد متعـال بخـشش و فـضل         .  خواهد باز دارد   يآنچه كه م  
م ي را گسترانده، و بندگان را دسـتور داده  اسـت تـا خـود را در معـرض نـس                     يويدن

 ي  او قرار دهند، و به سـبب گناهانـشان دروازه هـا             يروحبخش سخاوت و بخشندگ   
  . خود  نبندندي را به روياحسان و

را  ير او در همه اوقات فراوان است، هرمشكليپس شبانه روز دست او باز است، و خ
ر را ي كند، و اسـ ير را توانگر م  يد، و فق  ي نما ي را برطرف م   ي كند و هر اندوه    يدور م 
و به .  كندي دهد، و درخواست كننده را اجابت ميوند ميد، و شكسته را پي نمايآزاد م

 كـه از    يو بـه  كـس     .  دهد ي بخشد و درماندگان و سوال كنندگان را جواب م         ير م يفق
 را  يت و تندرسـت   يـ  كـه عاف   ي بخشد، و به كس    يت م  را نخواسته است نعم    يزي چ يو

ر و نعمت خود    ي را از خ   يچ گاه گناهكار  ي دهد، و ه   ي م ي و تندرست  يطلب كند، سالمت  
  . برندير و بركت او به سر ميكوكار و فاسد در گلزار خي گرداند، بلكه نيمحروم نم

طر انجام   دهد، سپس آنان را به خا      يسته م ي شا يق انجام كارها  يو به دوستانش توف   
ن از يـ  دهـد ، و ا ين كارهـا را بـدانان نـسبت مـ         ي كند وا  يش م يسته ستا ي شا يكارها

 بخشد كه در    ير م ي وصف ناپذ  يا و آخرت پاداش   يو به آنان در دن    .  اوست يبخشندگ
 ياري ورزد، و بـس    ي م يشان به آنان مهربان   ي گنجد و در همه كارها     يذهن  انسان نم   

 هـا را از آنـان    ي از رنج ها و زشت     ياريد، و بس   گردان يب آنان م  ي ها را نص   ياز خوب 
 كه همه   ييپس پاك است خدا   .  برند ي نم ي از آن پ   ياريد، كه آنان به بس    ي نما يدور م 

 ها و   ي دور شدن ناگوار   ي كه بندگان از آن برخوردارند از اوست، و برا         يينعمت ها 
  . برندي ها به او پناه ميسخت

ش را بـشمارد و او را بـر   يواند نعمت ها تيچ كس نمي كه هييپس با بركت است خدا    
شتن را  يد، بلكه خداوند آن گونه است كه خو       يش كند و حق مطلب را ادا نما       يآنها ستا 
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ك يـ  كه بندگان از بخشش و احسان او ييو پاك و بلند مرتبه است خدا    . ستوده است 
 يستند، بلكه دوام و قوامشان جز با بخشش و احسان او ممكـن نمـ              يلحظه هم دور ن   

 اش خـود را از      ي را كه بـه سـبب نـادان        يو خداوند زشت و خوار بگرداند كس      . اشدب
سته شـكوه و    ي دهد كه شا   ي نسبت م  ييزهاي داند و به ا و چ      ياز م ي ن يپروردگارش ب 

شان ي از سخنان ناروايان و امثال آنها به خاطر برخيهوديو اگر با    . ستيعظمت او ن  
ن سخنان را بر زبـان  يآنها ا.  شونديبخت ما هالك و تباه و بديد، در دن يبرخورد نما 

  كند و ي ميد و از آنها چشم پوشي نماي مي پروردگار متعال بردباري آورند ، وليم
  . سازديآنان را مهلت داده و تباه و هالك نم

لَيزِيدنَّ«  م كَثِيرًا ونْها مأُنـزِلَ  م  ـكلَي از جانـب   و آنچـه    » وكُفْـرًا  طُغْيانًـا  ربـك  مِـن  إِ
ن يـ و ا. ديـ  افزا ي از آنان مـ    ياري بس يپروردگارت بر تو نازل شده، بر كفر و سركش        

 ي و كفـر و سركـش      ي است كه قرآن به گمراه     ي بندگان ين سزا و عقوبت برا    يبزرگتر
 هـر دو   يا و آخـرت ، و رسـتگار       يـ ات قلب، و سـعادت دن     ي كه ح  يد، قرآن يافزايآنان ب 

 است كه خداوند بر بندگانش منت نهاده ياحسانن يجهان در آن نهفته است، و بزرگتر
م شوند، و شكر خدا را به يرند، و در برابر خدا تسليست به سرعت آن را بپذي بايو م

 بـه   ين قرآنـ  ياما از بس كه بـدبخت و سـرگردان هـستند چنـ            .  آورند يخاطر آن بجا  
و . ده اندن سزا گرفتار آميواقعا به بزرگتر. دي افزاي آنان مي و كفر و سركشيگمراه

 آنان از قرآن، و رد كردن آن، و مخالفت با آن و ي گردانين به سبب اعراض و رو  يا
  .طرح شبهات باطل است

لْقَينَا«  امـت  يان آنهـا تـا روز ق      يـ و در م  » الْقِيامةِ يومِ إِلَى والْبغْضَاء الْعداوةَ بينَهم وأَ
گر را  يكـد ي ورزنـد و     يگر محبت نم  يكديپس آنان با    . مي افكنده ا  ينه توز ي و ك  يدشمن

 شـوند، بلكـه همـواره در    ي كه بر نفع آنهاسـت متحـد نمـ      ي كنند و بر حالت    ي نم ياري
 ورزند، و ي ميگر دشمنيكديشان با يگر متنفرند، و در كارهايكديشان نسبت به يدلها

لَّما« . ن انديامت چنيتا روز ق  جنگ را برافروزند تا هرگاه آتش» لِّلْحرْبِ نَارا أَوقَدواْ كُ
نـد، و تمـام     يش را اظهار نما   ي خو يسه كنند و دشمن   ين دس يه اسالم و مسلم   يبا آن عل  

خداونـد آن را    » اللّـه  أَطْفَأَهـا « نه مـصروف دارنـد،      ين زم يتوان و تالش خود را در ا      
د ي نمايانشان را متفرق مي گرداند و لشكري كند؛ آنان را خوار و رسوا ميخاموش م

و آنان تالش » فَسادا األَرضِ فِي ويسعونَ« .  گردانديروز ميانان را بر آنان پو مسلم
 يرين باطلشان و جلـوگ   ي د ي كنند با  ارتكاب گناهان و دعوت كردن مردم به سو           يم
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و » الْمفْسِدِينَ يحِب الَ واللّه« . ن فساد كنند  ي زم ياز وارد شدن آنان به اسالم، در رو       
دكنندگان را دوست ندارد، بلكه به شدت از آنان متنفر است و آنان را به               خداوند فسا 

  .خاطر كارشان مجازات خواهد كرد
اْ آمنُواْ الْكِتَابِ أَهلَ أَنَّ ولَو«  :سپس خداوند متعال فرمود اتَّقَولَكَفَّرْنَا و منْهع ئَاتِهِميس 

ملْنَاه شه كنند، ي را پيزگارياورند و پرهيمان بير اهل كتاب او اگ» النَّعِيمِ جنَّاتِ وألدخَ
ن از يا. مي سازي بهشت ميم و آنان را وارد باغ هاي كنيشان را از آنان دور ميهايبد

ب ها ي اهل كتاب و ع   ي ها يرا پس از آنكه زشت    ي خداوند است، ز   يبخشش و بزرگوار  
اگر به خداوند و :  فرمودان كرد، آنها را به توبه فرا خواند و   يو سخنان باطلشان را ب    

ــا و پ  ــه كتابه ــفرشــتگانش و هم ــان بيامبرانش اي ــان بپرهيم ــد و از گناه ــد، ياورن زن
 يگناهانشان را هر اندازه كه فراوان باشد عفو خواهد كـرد، و آنهـا را وارد بـاغ هـا                   

د كه در آن هر چه نفس انسان بخواهد و چشم از آن لذت ببرد وجود           ي نما يبهشت م 
  .دارد

 »لَوو مواْ أَنَّهاةَ أَقَامراإلِنجِيلَ التَّوا ومن إِلَيهِم أُنزِلَ وم هِمبو اگر آنها به دستورات » ر
 يل و آنچه از جانب پروردگارشان بر آنهـا نـازل شـده اسـت عمـل مـ            يتورات و انج  

ك نموده است آن را يق و تحرين كار تشويكردند، و آن گونه كه خداوند آنان را بر  ا
) ص(ن است كه به محمد يل ايو از جمله برپاداشتن تورات و انج.  گرفتنديش ميدر پ

) ص(ل آنان را فرا خواند تا به نبوت محمد يرا تورات و انجياورند ، زيمان بيو قرآن ا
ن نعمت بزرگ را كه خداوند بر آنهـا نـاز ل            يپس اگر آنها ا   . اورنديمان ب يو به قرآن ا   

 ومِـن  فَـوقِهِم  مِـن  ألكَلُواْ« اطر آنها و به خاطر توجه به آنها         نموده، برپا دارند، به خ    
لِهِم تَحتِ جخـدا   يعنـ ي.  خواهند خورد  ير پاهاشان روز  ي سرشان و از ز    ياز باال » أَر 

 ين براي بارد و زميآسمان بر آنها م: دي گشاي آنها مي خود را به رويدروازه روز
 ءامنُوا يولَو أَنَّ القُرَ« :ند متعال فرموده استهمانطور كه  خداو. اندي روياه ميآنان گ

لَ اتَّقَوا لَفَتَحنَا عاألَرضِيوماءِ ونِ السرَكَتِ مآوردند يمان مي ها ايو اگر اهل آباد» هِم ب 
  .مي گشودين را بر آنان مي آسمان و زمي كردند بركت هايشه ميو تقوا پ

ّنهم«  انه رو و معتدل هـستند و بـه         ي م يگروه» مقْتَصِدةٌ أُمةٌ« ان اهل كتاب،    ياز م » مِ
ل با قوت و نشاط ي  كنند، اما عمل كردن آنها به تورات و انجيل عمل ميتورات و انج 

 ين كارها را انجام م    ي از آنان بدتر   ياريو بس » يعملُونَ ما ساء منْهم وكَثِيرٌ« ست،  ين
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گر يكـد ير بـر    يـ  شـود كـه در كـار خ        يافت م ي يان آنان افراد  يدهند، و به ندرت در م     
  .رنديسبقت بگ

  :67 يه يآ
لَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَيها يا  واللّـه  رِسـالَتَه  بلَّغْـت  فَمـا  تَفْعـلْ  لَّم وإِن ربك مِن إِ

 كـصِمعإِنَّ النَّـاسِ  مِـنَ  ي  ـدِي  الَ اللّـههي  ماز را  آنچـه  ، پيـامبر   ي؛ ا الْكَـافِرِينَ  الْقَـو 
  رسالت امر  ينكن  چنين اگر ، برسان  مردم  به  است  شده  نازل تو بر  پروردگارت

 را كـافر   مـردم  خـدا   كـه  ، كند  يم   حفظ  مردم از را تو خدا   يا  نكرده ادا را او
  .كند  ينم  هدايت
 است يامي رساندن پ دهد و آن   يامبرش م ي به پ  يار مهم ينجا خداوند دستور بس   يدر ا 

افت يشان دري است كه امت از ايزين شامل هر چيو ا. كه خدا بر او نازل نموده است
پـس  . ي و مطالـب الهـ     يد و اعمال و گفته ها و احكـام شـرع          يل عقا يكرده باشد، از قب   

غ كرد و بـه مـردم رسـاند و    ي را تبليام الهين صورت ممكن پ   يبه كاملتر ) ص(امبر  يپ
 جـاهالنِ   ي و آرامـ   يم داد و مژده داد و بـا نرمـ         ي دعوت كرد، و ب    يآنان را بدان سو   

 و خداپرسـت شـدند، و بـا         ي ربان يل به علما  يسواد را علم آموخت تا سرانجام تبد      يب
  .ديام خدا را رسانيق ِ نامه ها و فرستادن قاصدان پيز از طريسخن و عملش و ن

چ ي كرده است، و ه  ييمانكه امتش را به آن راهن     يست مگر ا  ي ن يكي و ن  يچ  خوب  يپس ه 
دگان و يو برگز. نكه امتش را از آن برحذر داشته استيست مگر اي ني و كار بديزشت

ن و  مردان بزرگ كه پس از آنها آمده انـد            يل اصحاب و ائمه د    يافراد برتر امت از قب    
  . داده انديامبر خدا گواهي پيام رسانيغ و پيبر تبل

، و آنچه را كه از جانب پروردگـارت بـر تـو نـازل               ي نكن نيو اگر چن  » تَفْعلْ لَّم وإِن« 
، و  يتـو از دسـتور خـدا  فرمـان نبـرده ا            » رِسالَتَه بلَّغْت فَما« ،  يشده است ، نرسان   

ت و حفاظت خداوند ين حمايا» النَّاسِ مِنَ يعصِمك واللّه« ، ي را نرسانده ايرسالت اله
 ي دهد كه ما ترا از گزند مردمان محفـوظ مـ  يخداوند به او خبر م. امبرش است ياز پ 
، و ترس از يص باشي كوشا و حريم و رساندن رسالت الهيد بر تعلينكه بايو ا. ميدار

را مخلوقـات همـه در قبـضه خـدا هـستند و خداونـد       يـ مردم تو را از آن باز ندارد، ز  
ام و روشنگر است، و هـركس  يپس بر تو فقط رساندن پ     .  باشد يضامن حفاظت تو م   

 از يرويـ  جـز پ ي كـه هـدف  يو امـا كـسان  .  شـود يت مي خودش هدا  يت شود برا  يهدا
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ت نخواهـد كـرد و آنهـا را بـه سـبب             يشان را ندارند، خداوند آنها را هدا      يخواست ها 
  . دهديق نميك توفير و نيكفرشان به انجام اعمال خ

  :68 يه يآ
لَيكُم أُنزِلَ وما واإلِنجِيلَ التَّوراةَ يمواْتُقِ حتَّى شَيءٍ علَى لَستُم الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ  من إِ

كُمبنَّ رزِيدلَي م كَثِيرًا ونْها مأُنزِلَ م كلَي  الْقَـومِ  علَى تَأْس فَالَ وكُفْرًا طُغْيانًا ربك مِن إِ
 و،  انجيل و  تورات  كه  هآنگا تا ، نيستيد  هيچ شما ،  كتاب  اهل  يا : ؛ بگو الْكَافِرِينَ

   آنچـه   داريـد   يبرپـا   اسـت   شـده   نـازل  شما بر  پروردگارتان  جانب از را  آنچه
 بيفزايد   بيشترينشان كفر و  طغيان بر  است  شده  نازل تو بر  پروردگارت  ازجانب

  .مباش  غمگين كافر  مردم  اين بر  پس
» شَيءٍ علَى لَستُم« :م كن و به آنان بگو      اهل كتاب را اعال    يبطالن و گمراه  ! امبري پ يا

مان آورده يد، چون شما نه به قرآن و محمد ا        يستي ن يني از امور د   يزيچ چ يشما بر ه  
 تمسك جسته، و نه براساس يق كرده، و نه برحق   يامبر و كتابتان را تصد    يد، و نه پ   يا

ل را ينكه تورات و انجيمگر ا» إلِنجِيلَوا التَّوراةَ تُقِيمواْ حتَّى« . ديه  كرده اي تكيو اصل
 كردن از آنها و تمـسك       يروين دو كتاب و پ    يمان آوردن به ا   ي با ا  يعنيد،  ي دار يبرپا

  .دي داريجستن به هر آنچه كه آن دو كتاب در بردارد، آنها را برپا
لَيكُم أُنزِلَ وما«  دگارتان بر شما د آنچه را كه از جانب پروري داريو برپا» ربكُم من إِ

 خود را بـر شـما       ي كه شما را پرورش داده و نعمت ها        ينازل شده است، پروردگار   
 شما قرار ين نعمت خود را فرو فرستادن كتاب به سويو بزرگتر.  داشته استيارزان

د، و بـه احكـام خـدا        ي آور يپس بر شما واجب است تا شكر خدا را به جا          . داده است 
  .دي داريد برپاي را كه بسته ايماني و پد و امانت خدا،يبند باشيپا
لَيزِيدنَّ«  م كَثِيرًا ونْها مأُنزِلَ م كلَي  الْقَـومِ  علَـى  تَـأْس  فَـالَ  وكُفْـرًا  طُغْيانًـا  ربك مِن إِ

ان و كفـر  يـ و قطعا آنچه از جانب پروردگـارت بـر تـو نـازل شـده بـر طغ                » الْكَافِرِينَ
  .ن مباشيد، پس بر قوم كافر اندوهگي افزاي از آنان مياريبس
  :69 يه يآ

 اآلخِـرِ  والْيـومِ  بِاللّـهِ  آمـنَ  منْ والنَّصارى والصابِؤُونَ هادواْ والَّذِينَ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ
لَيهِم خَوف فَالَ صالِحا وعمِلَ الَ عو مزَنُونَ هحانايمـ   كـه   آنان  ميان از  آينه ؛ هر ي  
  داشته  ايمان  قيامت روز و خدا  به  كه  هر را نصا و  صابئان و يهود و اند  آورده
  .شود  ينم  محزون و  نيست  او بر  يبيم كند  شايسته كار و باشد
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روان تـورات و  يروان قرآن و پيل پي از قبي آسمانيروان كتاب هايخداوند متعال از پ  
مان آوردن به خدا يك راه است و آن اي در  دهد كه سعادت و نجاتشانيل خبر ميانج

  . باشديو روز آخرت و انجام عمل صالح م
سته انجـام داده    يـ مـان آورده، و عمـل شا      يپس هركس از آنها به خدا و روز آخرت ا         

 دارد هراسناك نشده و يش روينده پي كه در آيافته و از  امور ترسناكياست، نجات 
  . شودين نمياست اندوهگبه خاطر آنچه در گذشته از دست داده 

  :70- 71 يه يآ
نِي مِيثَاقَ أَخَذْنَا لَقَدرَائِيلَ بلْنَا إِس سأَرو هِملَي لَّما رسالً إِ  تَهوى الَ بِما رسولٌ جاءهم كُ

مهواْ فَرِيقًا أَنْفُسفَرِيقًا كَذَّبقْتُلُونَ ويبرانپيام و  گرفتيم  پيمان  اسرائيل  يبن از ؛ ما ي  
  دلشان  خواهش با  كه  گفت  يم  يچيز  يپيامبر  كه گاه  هر   فرستاديم  برايشان
  .كشتند  يم را  يگروه و كردند  يم  تكذيب  را  يگروه ، نبود  موافق

لَيهِم اللّه تَاب ثُم وصمواْ فَعمواْ فِتْنَةٌ تَكُونَ أَالَّ وحسِبواْ ع واْ ثُممع مصكَثِيرٌ واْو منْهم 
اللّهصِيرٌ وا بلُونَ؛ و  بِممعشدند كر و كور  پس  بود نخواهد  يعقوبت  كه پنداشتند ي  
  يمـ   چه هر  شدند كر و كور آنها از  يبسيار باز   بپذيرفت ، شان توبه  خدا  آنگاه
  .بيند يم خدا  كنند

مـان  يل پ يي اسـرا  ياز بنـ  » إِسـرَائِيلَ  بنِـي  ثَاقَمِي أَخَذْنَا لَقَد« :دي فرما يخداوند متعال م  
ولَقَد « ه يش تر در آي را كه پياورند و واجباتيمان بيم تا به خدا ايموكّد و محكم گرفت

  ِ از آن سخن رفت، انجام » ...باَي عشَرَ نَقِيلَ وبعثنَا مِنهم اثنَ   ي إِسراءِ يثَقَ بنِ يأَخَذَ اللَّه مِ
لَيهِم نَاوأَرسلْ« . دهند  پـس از  يكيم، و ي را فرستاديامبراني آنها پ  يو به سو  » رسالً إِ

ان آنهـا اثـر     يـ ن كـار در م    يـ  كردند، امـا ا    ييش آنها آمدند و آنان را راهنما      ي پ يگريد
  .دي به آنان نبخشي نگذاشت و سودي برجايديمف
لَّما«   از حق بر خـالف      يزي چ يامبريار پ هر ب » أَنْفُسهم تَهوى الَ بِما رسولٌ جاءهم كُ

ده و بـا او  يـ ب، و بـا  او مخالفـت ورز  ي آورد، او را تكذ  ي آنان م  يدلخواهشان را برا  
 أَالَّ وحسِبواْ يقْتُلُونَ وفَرِيقًا كَذَّبواْ فَرِيقًا« .  كردندين برخورد را مين و زشت تريبدتر
و گمان بردند كه گناه     .  كشند ي را م  يب كرده و دسته ا    ي را تكذ  يدسته ا » فِتْنَةٌ تَكُونَ
 فَعمـواْ « .  آنان در برندارد، و بـه باطـل خـود ادامـه دادنـد       ي برا يب آنها عذاب  يو تكذ 

سـپس خداونـد    » ثُـم « . دن آن كـر شـدند     يدن حق كـور و از شـن       يپس، از د  » وصمواْ
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لَيهِم اللّه تَاب« احوالشان را اصالح نمود،      او  يردنـد و بـه سـو       كه توبه ك   يو وقت » ع 
  .رفتيبازگشتند توبه آنها را پذ

»ه برگشتند، يشتر آنها به حالت زشت اولينكه بي نماندند تا اين راه باقيسپس بر ا» ثُم
 از آنها ي از آنان كور و كر شدند، و تعداد اندكياريبس» منْهم كَثِيرٌ وصمواْ عمواْ« و 

 يو خداوند به آنچـه مـ      » يعملُونَ بِما بصِيرٌ واللّه« .  ماندند يمانشان باق يبر توبه و ا   
د؛ اگر عملش خوب باشد به      ي نما يناست، پس هركس را طبق عملش مجازات م       يكنند ب 

  . دهدي دهد، و اگر عملش بد باشد او را سزا ميك مياو پاداش ن
  :72- 75 يه يآ

إِنَّ قَالُواْ الَّذِينَ كَفَرَ لَقَد اللّه وه الْمنُ سِيحاب مرْيقَالَ مو سِيحا الْمنِي يرَائِيلَ بواْ إِسدباع 
ي اللّهبر كُمبرو ن إِنَّهم شْرِكبِاللّهِ ي فَقَد رَّمح  لَيـهِ  اللّـه نَّـةَ  عالْج  اهـأْومو  ـا  النَّـارمو 

  مـريم  پـسر   مسيح  همان خدا  كه گفتند  كه  آنان  تحقيق  ؛ به أَنصارٍ مِنْ لِلظَّالِمِينَ
 پروردگار و  من پروردگار  اهللا ،  اسرائيل  يبن  يا  : گفت  مسيح شدند، كافر ،  است
 بر را  بهشت خدا دهد قرار  يشريك خداوند  يبرا  كه  كس هر زيرا بپرستيد  را خود
  .نيست  يياور را  ستمكاران و  است  آتش او  جايگاه و ، كند  حرام  او
لَـهٍ مِنْ وما ثَالَثَةٍ ثَالِثُ اللّه إِنَّ قَالُواْ الَّذِينَ كَفَرَ قَدلَّ لَـه إِالَّ إِ  عما ينتَهواْ لَّم وإِن واحِد إِ

  سـه   سـومين   اهللا : گفتنـد   كـه   ؛ آنـان  أَلِيم عذَاب مِنْهم كَفَرُواْ الَّذِينَ لَيمسنَّ يقُولُونَ
  يمـ   آنچه از اگر   نيست  اهللا جز  يخداي   هيچ  كه  يحال در  شدند كافر ،  خداست
  .رسيد خواهد دردآور  يعذاب   كافران  به نايستند باز گويند
  ينمـ   توبـه  خدا  درگاه  به رحِيم؛ آيا  غَفُور واللّه ويستَغْفِرُونَه اللّهِ إِلَى يتُوبونَ أَفَالَ
  .است  مهربان و  آمرزنده  خدا ؟ خواهند  ينم  آمرزش او از و كنند
لِهِ مِن خَلَت قَد رسولٌ إِالَّ مرْيم ابنُ الْمسِيح ما لُ قَبالرُّس هأُميقَةٌ  وـأْكُالَنِ  كَانَـا  صِـدي 

امانظُرْ الطَّع فنُ كَيينُب ماتِ لَهاآلي ؤْفَكُـونَ  أَنَّى انظُرْ ثُمجـز   يممـر  پـسر   ؛ مـسيح  ي 
 بود  يراستگو  يزن  ومادرش ،، اند  بوده او از  پيش  يپيامبران  كه ، نبود  يپيامبر

   كنـيم   يمـ   بيـان   رابرايـشان   آيـات   چگونـه   كه بنگر  خوردند  يم غذا دو هر  كه
  .گردانند  يم  يرو  حق از  چگونه  كه بنگر  سپس

» مـرْيم  ابـنُ  الْمسِيح هو اللّه إِنَّ« : دهد كه گفتند   يخداوند متعال از كفر نصارا خبر م      
 بودكه او بـدون     ين اعتقاد فقط به خاطر شبهه ا      يا. م است يح پسر مر  يهمانا خدا، مس  

ه الـصالة و  يحال آنكه او عل . د آمده است  ي پد ينش معمول يپدر و مادر و برخالف آفر     
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 اللّه اعبدواْ إِسرَائِيلَ بنِي يا« : ب كرد و به  آنان گفت      ين ادعا تكذ  يالسالم آنها را در ا    
. د كه پروردگار من و پروردگار شماستيخدا را بپرست! ليي اسراي بنيا» وربكُم ربي

 كه همه يريت فراگي پروردگارش ربوبي كامل خود را ثابت نمود، و برايپس او بندگ
 از  يكيهركس  » بِاللّهِ كيشْرِ من إِنَّه« :رد، ثابت كرد و گفت    ي گ يدگان را در بر م    يآفر

لَيـهِ  اللّـه  حـرَّم  فَقَد« . رديك بگ يگر را با خدا شر    ي د يا كس ي يسيمخلوقات ع  نَّـةَ  عالْج 
اهأْومو گـاهش جهـنم    ي كه خداوند بهشت را بر او حرام كـرده و جا           يبه درست » النَّار

  .است
رار داده، و عبادت خالصانه ننده برابر قيده را با آفرين بدان خاطر است كه او آفريو ا

ست يسته عبادت نيگر كه شاي دي كسياش را كه خداوند به خود اختصاص داده، برا       
  . شه در جهنم بماندي همين مستحق آن است كه برايبنابرا. ، انجام داده است

  ندارند كه آنها را از عذاب خدا نجات ياوريو ستمكاران   » أَنصارٍ مِنْ لِلظَّالِمِينَ وما« 
  .دي كه بر آنان فرود آمده است دور نماي از عذابيا بخشيدهد، و 

 »إِنَّ قَالُواْ الَّذِينَ كَفَرَ لَّقَد ن يخـدا سـوم  « : كـه گفتنـد    ي گمان كسان  يب» ثَالَثَةٍ ثَالِثُ اللّه
: نِ سـه تاسـت  ي بردند كه خداوند سـوم    يشخص از سه شخص است، و آنان گمان م        

ل بـر  ين دلين بزرگتريو ا. ن اتهام پاك و مبرا است    يز ا خداوند ا . مي و مر  يسيخدا، ع 
  !! رفته انديده زشت را پذين گفتار و عقيكمبود عقل نصارا است، چرا كه ا

ان از يو چگونه پروردگار جهان!  ده بر آنها متشبه شده است؟يننده و آفريچگونه آفر 
 مِـنْ  ومـا « :ديـ  فرمايخداوند متعال در رد آنها و امثالشان م     ! آنان پنهان شده است؟   

لَـهٍ لَـه إِالَّ إِ گانه وجـود نـدارد، او بـه تمـام          ي ي جز خدا  يچ معبود به حق   يو ه » واحِد إِ
ر ينش و تـدب ي پـاك اسـت و در آفـر   يبـ يصفات كمال متصف است و از هر نقص و ع     

نكـه از جانـب اوسـت، پـس         يستند مگر ا  ي برخوردار ن  يچ نعمت يمردم از ه  . گانه است ي
  !  شود؟يك گرفته ميگر شري ديياو خداچگونه با 

سـپس خداونـد آنهـا را       . ند به مراتب بلندتر اسـت     ي گو يخداوند از آنچه ستمكاران م    
 أَلِيم عذَاب مِنْهم كَفَرُواْ الَّذِينَ لَيمسنَّ يقُولُونَ عما ينتَهواْ لَّم وإِن« :د كرد و فرموديتهد

. دي دردنـاك خواهـد رسـ      يند به كافرانِ آنان عـذاب     ياينند باز   ي گو يو اگر از آنچه م    » 
ان نمود كه يسپس خداوند آنها را به توبه كردن از آنچه از آنها سرزده فراخواند و ب

  .ردي پذياو توبه را از بندگانش م
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ل اقرار ي پسندد از قبي آنچه خدا دوست دارد و ميا به سويآ» اللّهِ إِلَى يتُوبونَ أَفَالَ« 
امبر  او اسـت، بـر   ي بنده خدا و پيسينكه عي خدا، و به ا   يگانگي واعتراف به    ديبه توح 

 واللّـه «  طلبنـد؟    يو از آنچه از آنها سرزده آمرزش نم       » ويستَغْفِرُونَه«  گردند؟   ينم
غَفُور حِيمي را كه توبه ميو همه گناهان كسان. و خداوند آمرزنده و مهربان است» ر 

رفتن يد كه آن گناهان به  اوج آسمان هم برسند، و خداوند با پذ بخشد هرچنيكنند، م
ت يخداوند در نها. دي نماي بر آنها رحم ميكيشان به نيهايل كردن بديتوبه آنان و تبد

 إِلَـى  يتُوبـونَ  أَفَـالَ « :دي فرما ي  توبه فراخوانده و م     ي آنها را به سو    ي و نرم  يمهربان
  !ند؟ گردي خدا باز نميا به سويآ»اللّهِ

 الْمسِيح ما« :ان كرد و فرمود   يح و مادرش را كه حق آشكار بود ب        يقت مس يسپس حق 
لِهِ مِن خَلَت قَد رسولٌ إِالَّ مرْيم ابنُ لُ قَبدر آن   يسيـ  كـه ع   ين مرتبـه ا   يبلندتر» الرُّس 

از  تواند   ي ندارد، و نم   ياريچ اخت يامبر خداست؛ ه  ين است كه او بنده و پ      يقرار دارد ا  
 يسيو ع.  كند مگر آنچه را كه خدا همراه با او فرستاده استيجانب خود قانون گذار

ره انسان ي بر آنها ندارد كه او را از داين خاصين است، و برتريشيامبران پياز نوع پ
« م  يو مـادرش مـر    » وأُمـه « .  برسـاند  ييت و خـدا   يـ بودن فراتر ببرد و به مقام ربوب      

ن يـ  تـوان گفـت ا  ي كه در رابطه با او م      يزيتنهتا چ .  راستگو بود  اري بس يزن» صِديقَةٌ
امبران از همه مردم بـاالتر، و   ين بود، كه بعد از پ     يقيان و صد  ياست كه او از راستگو    

ن و  يقـ يد و مثمـرِ     يـ  داشتن علم مف   يعنيق بودن   يو صد .  دارند يع تر يرتبه و مقام رف   
ق و راستكار ينبوده است، بلكه صدامبر يم پيانگر آن است كه مرين بيو ا. عمل صالح

ز ،  يگر ن يان زنان د  ي است، و در م    ي او كاف  ي و شرافت برا   ين برتر يبوده است، و هم   
ن نوع انسانها كه يان كاملتري مبعوث نشده است ، چون خداوند نبوت را در ميامبريپ

ـ « :ديـ  فرما يهمان مردان هستند قرار داده است ، همان طور كه خداوند متعال م             مو Ĥ
لَّا رِجالَاَ نُّوحِ    لَنَا مِن قَبلِك إِ ي كه بـه آنـان وحـ   يش از تو جز مردانيو پ» هِمي إِلَيأَرس 

ن اسـت و    يشيـ امبران پ يـ ه السالم از نوع پ    ي عل يسين ع يبنابرا. ميم، نفرستاده ا  ينمود
  . قه استيز راستكار و صديمادرش ن

  د؟ي گرفته اييدا نصارا آنها را همراه با خدا، به خيزيپس به خاطر چه چ
ن كه آنها دو ي است بر ايل روشنين دليا.  خوردنديآنها غذا م» الطَّعام يأْكُالَنِ كَانَا« 

از دارنـد آنهـا   ي نيدنيازمند بودند، و همان طور كه انسانها به خوراك و آشاميبنده ن 
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 يز مـ  اي ن ي ب يدنيازمند بودند، پس اگر آنها خدا بودند از خوراك و نوش          يز به آن ن   ين
  .از و ستوده استي نيرا خدا بي داشتند، زياج نمي احتيزيشدند و به چ
» اآلياتِ  لَهم نُبينُ كَيف انظُرْ« :ل ارائه كرد و فرموديقت دلين حقي اثبات ايخداوند برا

ان يشان ب ي آورند برا  ين م يقيند و   ي نما ي را كه حق را روشن م      ياتيبنگر كه چگونه آ   
و .  ندارد، بلكه آنان همواره بر دروغ و تهمت خود قـرار دارنـد    يده ا ياما فا . مي كن يم
  . آنهاستينه توزي از ستم و كين ناشيا
  :76 يه يآ

 : الْعلِيم؛ بگو السمِيع هو واللّه نَفْعا والَ ضَرا لَكُم يملِك الَ ما اللّهِ دونِ مِن أَتَعبدونَ قُلْ
  يمـ   نيست   يزيان و سود  هيچ  مالك شما  يبرا  كه را  يديگر  يخدا  اهللا جز آيا

  ?  داناست و شنوا  اهللا  آنكه  حال و پرستيد
ازمند و يا جز خدا، مخلوقات نيآ» اللّهِ دونِ مِن أَتَعبدونَ« :به آنها بگو! امبري پيا» قُل«

 يان و سود  يچ ز يكه مالك ه  » انَفْع والَ ضَرا لَكُم يملِك الَ ما« د؟  ي پرست يمحتاج را م  
دن و محروم كـردن    يان، سود، بخش  يد كه ز  ي كن ي را رها م   يستند، و كس  ي شما ن  يبرا

 رغـم اخـتالف زبـان هـا و      يو خداوند عل  »  السمِيع هو واللّه« فقط در دست اوست؟     
  .  شنوديها صداها را ميازمنديتنوع ن

پس .نده آگاه استيشكار و امور گذشته و آرون و پنهان و آيو به درون و ب» ميالعل« 
 باشد سزاوار است تا همه عبـادت هـا          ين صفات برخوردار م   ي كه از ا   يخداوندِ كامل 

  . او خالص گردانده شودين برايد و دي او انجام گرديتنها برا
  :77- 81 يه يآ

 قَبلُ مِن ضَلُّواْ قَد قَومٍ أَهواء تَتَّبِعواْ والَ الْحقِّ غَيرَ دِينِكُم فِي تَغْلُواْ الَ الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ
  ديـن  در  نـاحق   بـه  ،  كتـاب   اهل  يا : بگو السبِيلِ سواء عن وضَلُّواْ كَثِيرًا وأَضَلُّواْ
 بودند  شده  گمراه  پيش از  كه  يمردم ، آن   يخواهشها از و ، مكنيد غلو  خويش

  .مكنيد  يپيرو شدند  منحرف  راست  راه  از خود و كردند  گمراه را  يبسيار و
 بِمـا  ذَلِـك  مـرْيم  ابـنِ  وعِيـسى  داوود لِسانِ علَى إِسرَائِيلَ بنِي مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ لُعِنَ

  يعيس و داود  زبان  به شدند كافر  كه  آنان  اسرائيل  يبن يعتَدونَ؛ از وكَانُواْ عصوا
  .بود  تجاوزشان و  عصيان  پاداش  لعنت  اين و ، شدند   لعنت  مريم  بن

  يمـ   كـه   يزشـت  كـار  يفْعلُـونَ؛ از   كَـانُواْ  ما لَبِئْس فَعلُوه منكَرٍ عن يتَنَاهونَ الَ كَانُواْ
  .كردند  يم  يبدكار  آينه هر و ايستادند  ينم باز كردند
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 اللّـه  سـخِطَ  أَن أَنفُـسهم  لَهـم  قَـدمت  ما لَبِئْس كَفَرُواْ الَّذِينَ يتَولَّونَ منْهم كَثِيرًا تَرَى
هِملَي فِي عذَابِ والْع مونَ؛ بسيار  هكـافران  بـا   كـه   يبينـ   يمـ  را  ايـشان  از  يخَالِد  
 خدا  خشم   است  داشته  رويشان فرا را  يبدكار  نفسهايشان  ورزند  يم  يدوست

  .اند جاودانه   عذاب در و  آنهاست بر
لَوؤْمِنُونَ كَانُوا وبِاهللا ي ا والنَّبِيمهِ أُنزِلَ ولَي لِياء اتَّخَذُوهم ما إِ لَـكِنَّ أَوكَثِيـرًا  و  مـنْهم 

 كافران بودند  آورده  ايمان  شده  نازل او بر  آنچه و پيامبر و خدا  به فَاسِقُونَ؛ اگر
  .فاسقانند  بيشترشان  يول ، گرفتند  يمن  يدوست  رابه ،

 غَيرَ دِينِكُم فِي تَغْلُواْ الَ الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ« :دي فرمايم) ص(امبرش يخداوند متعال به پ
د، ماننـد  ييـ د و بـه باطـل نگرا      يـ نتان از حق فراتر نرو    يدر د !  اهل كتاب  يا: بگو» الْحقِّ

اده يو مانند مبالغه و ز. ت آن سخن گذشتيح گفتند كه حكاي كه در مورد مسيسخنان
» قَبلُ مِن ضَلُّواْ قَد قَومٍ أَهواء«  كردن از يرويخ، به پي مشاي آنها در مورد برخ    يرو

  .ن گمراه شدنديش از اي كه پيال قوميخواست و ام
 از آنـان را گمـراه       يارين خـود، بـس    يـ  د يو با دعوت مردم به سو     » كَثِيرًا وأَضَلُّواْ« 
پس هم . ز از راه راست منحرف شدنديو خود ن»  السبِيلِ سواء عن وضَلُّواْ« دند، كر

 هستند  يان گمراه يشوايشان پ يا. گران را گمراه كردند   يخودشان گمراه شدند و هم د     
 گمـراه  يه و نظرهـا يـ  فروماي كردن از خواست هـا  يرويكه خداوند، مردمان را از پ     

  .كننده آنان برحذر داشته است
ل از  يي اسـرا  يكـافران بنـ   » إِسرَائِيلَ بنِي مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ لُعِنَ« :پس خداوند فرمود  س

به سبب شهادت » مرْيم ابنِ وعِيسى داوود لِسانِ علَى« رحمت خدا طرد و دور شدند، 
ل يي اسـرا ينكه حجت بـر بنـ  يم و  اقرار نمودن آنان بر ا  ي پسر مر  يسيدادن داود و ع   

« ن، يآن كفر و نفـر » ذَلِك« . دندياما آنها با آن حجت  مخالفت ورز     . مه گشته است  اقا
 آنهـا از خـدا، و ستمـشان         ي و نافرمـان   يبه سبب سركش  » يعتَدونَ وكَانُواْ عصوا بِما

را ارتكاب  يدند و از رحمت خدا دور شدند، ز       يپس كفر ورز  . نسبت به بندگان خدا بود    
  . در بردارديدي شدي، مجازات هاين راه ستمگرش گرفتيگناهان و در پ

 يتَنَـاهونَ  الَ كَـانُواْ « ن است كه    ي كه آنان را به عذاب گرفتار كرد ا        يو از جمله گناهان   
.  كردنـد  يگر را از آن منـع نمـ       يكدي دادند و    يآنان منكر را  انجام م     » فَعلُوه منكَرٍ عن

 كه گناه را انجام نداده بود   ي داد با كس   يمما گناه را انجام     ي كه  مستق   ين فرد يبنابرا
  . شوديك مي كرد، شري نمي كند اما نهي توانست از آن نهيو م
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ت و  يرنـد و معـص    يگيانگر آن است كه آنـان دسـتورات خـدا را دسـتِ كـم م               ين ب يو ا 
ــان ــ ينافرم ــبك م ــدي او را س ــه باد.  انگارن ــو چنانچ ــي ــه  يده تعظ ــت ب م و بزرگداش

 شـد، بـه    يرپـا نهـاده مـ   ي زيم الهـ ي كه حر  يند، به هنگام   كرد يپروردگارشان نگاه م  
 يرت آنان به جوش مين شده و غي شد، خشمگيرپا نهاده مي زيم الهي كه حريهنگام
 از آن را    ي قـدرت نهـ    ي كـه آدمـ    ينكه سكوت در برابر منكر در صورت      يل ا يو دل . آمد

 از ياديار زيسن است كه مفاسد بي دارد ايداشته باشد عقوبت و مجازات خدا را در پ
  :مي كنيرد كه به آنها اشاره مي گين امر نشات ميا
 نشده ي شود، هرچند كه سكوت كننده خود مرتكب گناهي سكوت، گناه محسوب م- 1

حت نمـود و از  يز نـص يد گناهكاران را ني جست بايد از گناه دور   يهمچنانكه با . باشد
 سكوت در برابر گناهف بـه       ز اشاره شد،  ي همچنانكه قبال ن   - 2. ارتكاب گناه بازداشت  

  .منزله سبك نمودن آن است
ت و بزهكـاران بـر ارتكـاب     ي شـود كـه اهـل معـص     ي سكوتِ آحاد جامعه سبب مـ      - 3

 نـشود   ين اعمال نه  يو چنانچه از ا   . دا كنند يها جرات و جسارت پ    يگناهان و نابهنجار  
، و افـراد    ديـ  آ ي ببـار مـ    ي فراوانـ  يوي و دن  ينيب د   يافته و مصا  ياد  يفتنه و فساد ازد   

 دهنـد، و بـه      يشتر از گذشته خود را نشان م      يدا كرده و ب   يگناهكار شكوه و عظمت پ    
 يز از مقابله با آنان باز مانده و نمـ         ير ن يو اهل خ  .  ورزند يان مبادرت م  يگناه و عص  
 آنـان   يرنـد، و روز بـه روز بـر ضـعف و نـاتوان             ي  انحرافات آنان را بگ     يتوانند جلو 
  . شوديافزوده م

شه به يج چراغ علم و انديچه انسان ها در مقابل تبهكاران سكوت كنند، به تدر چنان- 4
ب اگـر   ي شود، چرا كه گناه و معـص       ي م ي مستول يده و جهالت و نادان    يي گرا يخاموش

ن بـه  مقابلـه بـا آن    يـ ند، و اهل علـم و د   ي از مردم به آن بگرا     ياريتكرار شود، و بس   
 شود، و چه بسا جاهل تصور كند كـه          ي رود كه گناه محسوب نم     ينپردازند، گمان م  

 حـرام را     ي بزرگتر از آن است كـه آدمـ        يو چه مفسده ا   . كو است ي ن ين گناه عبادت  يا
  !  خطرناكتر از آن است كه انسان، باطل را حق بداند؟يو چه فساد! حالل بداند؟

 شود كه گناه در نظر گناهكاران       ي اوقات موجب م   ياري سكوت در برابر گناه، بس     - 5
 دوسـت دارد بـه هـم    يند، چرا كه آدمـ  يز به  آنان اقتدا نما     يگران ن يسته گردد و د   آرا

 را در   يگـر ياد د يار ز يالبته سكوت در برابر گناه، مفاسد بس      .   كند  ينوعان خود تاس  
  . شودين مقدار اكتفا ميبردارد كه به هم
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افرانِ  دارد، خداوند به صراحت اعالم نمودكه كيامدها را در پين پيپس چون سكوت ا
ن پروردگـار قـرار   ي كه مرتكب شدند مورد لعـن و نفـر     يل به سبب گناهان   ي اسرائ يبن

  ».سكوت در مقابل ارتكاب گناه« ژه به سبب گناهِ بزرگ يگرفتند، به و
 »ا لَبِئْسلُونَ كَانُواْ مفْعكَثِيـرًا  تَرَى« !  را انجام دادند   يچه عمل بد  » ي  مـنْهنَ  ملَّـوتَوي 

رنـد، و   ي گ ي مـ  ي كه كـافران را بـه دوسـت        يابي ي از آنان را م    ياريبس»  كَفَرُواْ الَّذِينَ
 يت و رهبري شتابند؛ و وال   ي و نصرت آنان م    ياريمحبت آنان را در دل دارند، و به         

ن معاملـه  ي رواج و اي بين كااليا» أَنفُسهم لَهم قَدمت لَبِئْس  ما« . رندي پذيآنان را م 
ش فرستادند، چرا كه خشم و غضب خدا را در ي است كه از پيزيبد چده، يخسارت د

  . بماننديشه در آتشِ جهنم باقي همي شود براي دارد، و موجب ميپ
 خـود  ي نامبارك و شوم را براين مهمانيشتن ستم كردند، و ا يآنان خودشان بر خو   

 كَـانُوا  ولَو« .  محروم نمودند  يشگيدار و هم  يشتن را از نعمت پا    يدند، و خو  يتدارك د 
لَيهِ أُنزِلَ وما والنَّبِي بِاهللا يؤْمِنُونَ لِياء اتَّخَذُوهم ما إِ امبر و آنچه يو اگر به خدا و پ» أَو

مان به يرا اي گرفتند، زي نمي آوردند، آنان را به دوستيمان ميبر او نازل شده است ا
 گرداند تا پروردگار    ي واجب م  امبر و به آنچه بر او نازل شده است بر بنده          يخدا و پ  

 يده و بـا و    يـ  كه به خدا كفـر ورز      يو دوستا پروردگارش را دوست بدارد، و با كس        
پـس  .  ورزدي كند، دشـمن ي خدا شتاب مي كررده و در ارتكاب گناه و نافرمان   يدشمن

و .  گرفته نشوند  يمانِ به او، آن است كه دشمنان خدا به دوست         يت خدا و ا   يشرط وال 
 مـنْهم  كَثِيـرًا  ولَــكِنَّ « .  اسـت  يز منتفـ  يـ ن شرط بودنـد، پـس مـشروط ن        ي ا نها فاقد يا

مان به خدا ي از اطاعت پروردگار و ايعني از آنان فاسق هستند، يارياما بس» فَاسِقُون
 ين است كه با دشمنان خـدا دوسـت  يو از جمله فاسق آنها ا   . رون رفته اند  يامبر ب يو پ 
  . كننديم
  :82- 86 يه يآ

لَّذِينَ عداوةً النَّاسِ أَشَد دنَّلَتَجِ لَتَجِدنَّ أَشْرَكُواْ والَّذِينَ الْيهود آمنُواْ لِّ و مهةً  أَقْرَبدـوم 
لَّذِينَ اْ الَّذِينَ آمنُواْ لِّ ى  إِنَّا قَالُوارنَـص  بِـأَنَّ  ذَلِـك  ميـسِينَ  مِـنْهانًـا  قِسبهرو  ـمأَنَّهالَ و 
 و يهـود  انـد   آورده  ايمـان   كه  يكسان  به  نسبت  مردم  ترين  بِرُونَ؛ دشمن يستَكْ

  آورده  ايمـان   كه  آنان  به  نسبت  كسان  ترين  مهربان و ،  يياب يم  را  مشركان
  ايشان از  يبعض زيرا   هستيم  ينصران ما : گويند  يم  كه  يياب يم  را  يكسان اند

  .جويند  ينم  يسرور آنها و دهستن  راهبان  و  كشيشان
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 الْحقِّ مِنَ عرَفُواْ مِما الدمعِ مِنَ تَفِيض أَعينَهم تَرَى الرَّسولِ إِلَى أُنزِلَ ما سمِعواْ وإِذَا
  ايم  كرده  نازل پيامبر بر  كه را  آنچه  ؛ چون الشَّاهِدِينَ مع فَاكْتُبنَا آمنَّا ربنَا يقُولُونَ

  يا : گوينـد   يم  شود  يم  اشك از پر  ،چشمانشان دريابند، را  حقيقت و ، شنوندب
  .بنويس  دهندگان  شهادت  زمره در نيز را ما ، آورديم   ايمان ، ما پروردگار

الصالِحِينَ؛  ومِالْقَ مع ربنَا يدخِلَنَا أَن ونَطْمع الْحقِّ مِنَ جاءنَا وما بِاللّهِ نُؤْمِنُ الَ لَنَا وما
   طمـع  و  نيـاوريم   ايمـان   است  شده  نازل ما بر  كه  حق  آيين  اين و خدا  به چرا

  ? آورد  صالحان شمار در را ما ما پروردگار  اينكه در  نورزيم
مهفَأَثَاب ا اللّهنَّاتٍ قَالُواْ بِمـرِي  جـا  مِـن  تَجتِهتَح  ـارـا  خَالِـدِينَ  األَنْهفِيه  ذَلِـكـزَاء  وج 

  آن در  كه  يبهشتهاي  به را  آنان خدا ، گفتند  كه  سخن  اين  پاداش  الْمحسِنِينَ؛ به 
  .نيكوكاران  پاداش  است  اين و جاودانند  آن در  داد  پاداش  است  روان نهرها،
لَـئِك بĤِياتِنَا وكَذَّبواْ كَفَرُواْ والَّذِينَ أُو ابححِي أَصو ورزيدنـد  انكار  كه  آنان مِ؛ و الْج 
  .جهنمند  اهل كردند  تكذيب را ما  آيات

 و  ين آنهـا در دوسـت     يكترين و نزد  ين گروه به مسلم   يكتريان نزد يخداوند متعال در ب   
لَّذِينَ عداوةً النَّاسِ أَشَد  َتَجِدنَّ «:دي فرما ين آنها م  يمحبت با مومنان، و دورتر      آمنُواْ لِّ

ودهالَّذِينَ الْيان و مشركان يهودين دشمن مومنان را     يمسلما سرسخت تر  » أَشْرَكُواْ و
ن  ين دشـمنان اسـالم و مـسلم       ين دو گروه به طور مطلق بزرگتر      يپس ا . افتي يخواه

ن بـه  يـ و ا .  كنند ي ضرر رساندن به مسلمانان تالش م      يش از همه مردم برا    ياند، و ب  
  . نه و كفر آنها استيمسلمانان و حسد و ك آنها نسبت به يخاطر شدت تنفر و دشمن

لَتَجِدنَّ«  و مهةً أَقْرَبدولَّذِينَ م اْ الَّذِينَ آمنُواْ لِّ ى إِنَّا قَالُوارن يو مسلما مهربان تـر  » نَص
خداوند . » ميما نصارا هست« : افت كه گفتندي ي خواهيافراد را نسبت به مومنان كسان

  :ان كرده استيرا بن امر چند سبب ي ايبرا
1 - » ميسِينَ مِنْهانًا قِسبهرو . ده اند يا بر ي است كه از دن    يان آنها دانشمندان  يدر م » و
و علـم همـراه بـا       .  وجود دارند كه در صومعه ها مشغول عبادت هستند         ينانيرنشيد

 ي را از آن دور مـ ي كَنـد و خـشونت و سـخت   يزهد و عبادت، دل را مهربان و نرم م       
ان و مشركان وجود دارد در آنان       يهودي كه در    ي و خشونت  ين سرسخت يبنابرا. دينما
  . شوديافت نمي
2 - » مأَنَّهتَكْبِرُونَ الَ وسدر ي در آنها تكبر و سركشيعني.  ورزنديو آنان تكبر نم» ي 

كتر شـوند، و    ي شود كه آنها به مسلمانان نزد      ين باعث م  يبرابر حق وجود ندارد، و ا     
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 ير و خوبيرا فرد فروتن از فردِ خودخواه و متكبر به خيز.  كنندي آنها دوستشتر بايب
  .كتر استينزد
 ينـازل مـ   ) ص(امبر  يهرگاه آنچه را كه  بر پ      » الرَّسولِ إِلَى أُنزِلَ ما سمِعواْ وِذَا« - 3

 كننـد، و بـه      ي م ي گذارد، و در مقابل آن فروتن      ير م يشان تاث يشود، بشنوند، در دلها   
.  گـردد  يشان پـر از اشـك مـ       يـ ن كرده انـد چشمها    يقيده و به آن     ي كه شن  يقّخاطر ح 

 مـع  فَاكْتُبنَـا  آمنَّـا  ربنَـا « :نـد ي گو يمان آورده و به آن اعتراف نموده و مـ         ين ا يبنابرا
 امت محمد يعنيم، پس ما را در زمره گواهان يمان آورده ايا! پروردگارا»  الشَّاهِدِينَ

امبران و يـ  داده، و بـر رسـالت پ  ي خـدا گـواه    يگـانگ يه آنها بر    قرار بده، چرا ك   ) ص(
 دهنـد   ي م ين گواه يشي پ ي دهند، و بر  امت ها      يصحت آنچه كه آورده اند شهادت م      

و آنان عادل و دادگرند، و شـهادت        . ب نمودند ي را تكذ  يق و گروه  ي را تصد  يكه برخ 
 وكَذَلِك جعلنَكُم أُمةِ «: شود، همانطور كه خداوند متعال فرموده استيرفته ميآنها پذ

لَ    ع اءدّتَكُونُوا شُه لَ  ي النَّاسِ و  يوسطاً لِ ولُ عن شما را   ين چن يو ا » داًيكُم شَهِ يكُونَ الرَّس
  .ز بر شما گواه باشديامبر نيد و پيم تا بر مردم گواه باشيانه قرار دادي ميامت

. مان سـرزنش شـده  انـد   ي ايومان آوردن و شتافتن به س    يپس انگار آنان به خاطر ا     
 دارد، حـال آنكـه از       يمان آوردن به خدا بـاز مـ       ي ما را از ا    يزيچه چ : ن گفتند يبنابرا

 ي را نمـ   يديـ چ شـك و ترد    ي كه هـ   يش ما آمده  است، حق     يجانب پروردگارمان حق پ   
م كه خداوند ما يد آن را داري كردنمان از حق ام    يرويمان آوردن و پ   يو ما با ا   . رديپذ

ن كار ي ما را از ا    يپس چه مانع  . ديسته و  صالح وارد بهشت نما      يه با قوم شا   را همرا 
م شـدن در مقابـل آن       يمـان و تـسل    ي ا ين موجب شتافتن بـه سـو      يا ا ي دارد؟ آ  يباز م 

  !ست؟ين
 كـه آوردنـد و      يمـان يبـه سـبب ا    » قَـالُواْ  بِمـا  اللّه فَأَثَابهم« :دي فرما يخداوند متعال م  

 جزَاء وذَلِك فِيها خَالِدِينَ األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ« ند،  كه به حق  كردياعتراف
ر درختـان آن    يـ  را  به عنوان پاداش به آنان داد كه از ز           ييخداوند باغها » الْمحسِنِينَ

  . كوكاران استين پاداش ني مانند و ايشه در آن مي هميرودها روان است و آنان برا
مان آوردند، يا) ص( نازل شده است كه به حضرت محمد    ييد نصارا ات در مور  ين آ يا

 يان نـصارا كـسان    يـ و هنـوز در م    . مان آوردند ي كه ا  يگري د ي و نصارا  يمانند نجاش 
 كه بر آن بوده     يني  كنند و باطل بودن د      ين اسالم را انتخاب م    ي شوند كه د   يافت م ي

  .كترندين اسالم نزدين به ديان و مشركيهوديشان روشن است، و آنها از ياند برا
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ز ذكـر نمـود و      يـ ان كرد، سزا و عـذاب بـدكاران را ن         يكوكاران را ب  ي كه پاداش ن   يوقت
لَـئِك بĤِياتِنَا وكَذَّبواْ كَفَرُواْ والَّذِينَ« :فرمود أُو ابححِـيمِ  أَصكـه كفـر     يو كـسان  » الْج 
 آنهـا بـه خـدا كفـر         چون. شان اهل دوزخند  يب كردند ،  ا    يات ما را تكذ   يدند، و آ  يورز
  .ب كرده  اندين حق است تكذيات او را كه مبيده و آيورز

  :87- 88 يه يآ
 يحِـب  الَ اللّـه  إِنَّ تَعتَـدواْ  والَ لَكُـم  اللّـه  أَحلَّ ما طَيباتِ تُحرِّمواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

 بـر  خـدا   كـه  را  يا  پاكيزه  يچيزها ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يالْمعتَدِينَ؛ ا 
 از  كنندگان تجاوز خدا  كه مگذريد در حد از و مكنيد  حرام  است  كرده   حالل شما
  .ندارد  دوست  را حد

  اللح  يچيزها مؤْمِنُونَ؛ از بِهِ أَنتُم الَّذِي اللّه واتَّقُواْ طَيبا حالَالً اللّه رزقَكُم مِما وكُلُواْ
 او  بـه   كـه   يخداي  از و بخوريد  است  داده  يروز شما  به خدا  كه  يا  پاكيزه و

  .بترسيد ايد  آورده  ايمان
 يا» لَكُم اللّه أَحلَّ ما طَيباتِ تُحرِّمواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« :دي فرمايخداوند متعال م

تان حـالل   ي كه خدا برا   يزه ا يها پاك يدنيها و آشام  يخوردن! ديمان آورده ا  ي كه ا  يكسان
 ي هستند كـه خداونـد بـه شـما ارزانـ           يينها نعمت ها  يرا ا يد، ز ينموده است، حرام نكن   

تان حالل نموده و شـكر  يد كه آن نعمت ها را برايش كنيداشته است، پس خدا را ستا     
كـه  . ديـ برنگردانم نمودن آن ي و تحريد، و نعمت  او را با ناسپاس   ي آور ياو را به جا   

زه را ي حـالل و پـاك     يآنگاه هم بر خدا دروغ بسته و هم كافران نعمت كـرده ، و روز              
 يوخداونـد از تجـاوزگر  .   اسـت يك نوع تجاوزگرين يد، و ايحرام و ناپاك دانسته ا 

د، كـه   يـ و تجـاوز نكن   » الْمعتَدِينَ يحِب الَ اللّه إِنَّ تَعتَدواْ والَ« :دي فرما ي كرده و م   ينه
خداوند متجاوزان را دوست نـدارد، بلكـه از آنـان متنّفـر اسـت و آنهـا را بـه خـاطر              

  .تجاوزشان مجازات خواهد كرد
 كه آنچه خدا حالل ييسپس خداوند به ضد آنچه كه مشركان بر آن قرار دارند همانها

» طَيبا حالَالً لّهال رزقَكُم مِما وكُلُواْ« : كنند دستور داد و فرموديم  مينموده است تحر
تان  فراهم نموده، و اسباب بـه دسـت          يد كه خدا برا   ي بخور ي و رزق حالل   يو از روز  

گر ي و غصب و دي كه از راه دزديتان آسان نموده است، رزق حالليآوردن آن را برا
 اسـت كـه     يزه باشد ،و آن رزق    يد پاك يز با يو ن . امده باشد ي نامشروع بدست ن   يراهها
ها خارج يديل درندگان، و پليوانات نجس از قبيد، حين قيست، پس با اين ن در آيآلودگ
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  كرده يز از آنچه او نهيو در اطاعت از دستورات خدا و پره» اللّه واتَّقُواْ« .  شونديم
د، يمان دار ي كه شما به او  ا      يخداوند» مؤْمِنُونَ بِهِ أَنتُم الَّذِي« . است ، از خدا بترسد    

 ي را بـر شـما واجـب مـ      يت حقوق الهـ   ياشتن به خدا ترس از خدا و رعا       مان د يرا ا يز
  . گردديل نميت حق خدا تكمي و رعايزگاريمان جز با پرهيرا ايز. گرداند

ز و  ي و كن  يدنيا نوش يل خوراك   ي را از قب   يد كه هركس حالل   ي نما يمه داللت م  يه كر يآ
اما اگر او آن كـار را       .  شود يامثال آن بر خود حرام كند، با حرام كردن او  حرام نم            

هـا  يĤَي« :د همانطور كه خداوند متعال فرموده اسـت       ي آ يكرد بر او كفاره قسم الزم م      
ّم مĤ أَحلَّ اللَّه لَكيالنَّبِ ت ي كه خدا براي كني را حرام ميزيچرا چ! امبري پيا»  لِم تُحرِ

ه يـ ن آيـ و از ا. ديـ  آيحالل كرده است؟ اما در حرام كردن زن، كفـاره ظهـار الزم مـ            
ز كنـد و آن را بـر   يـ  ها پرهيست از پاكيسته ن ي انسان شا  ي شود كه برا   ياستنباط م 

 عبادت پروردگارش از آن كمك  يد، و برا  يخود حرام بگرداند،بلكه از آن استفاده نما      
  .رديبگ
  :89 يه يآ
 إِطْعام فَكَفَّارتُه األَيمانَ عقَّدتُّم بِما ميؤَاخِذُكُ ولَـكِن أَيمانِكُم فِي بِاللَّغْوِ اللّه يؤَاخِذُكُم الَ

لِيكُم تُطْعِمونَ ما أَوسطِ مِنْ مساكِينَ عشَرَةِ أَه أَو متُهوكِس رِيرُ أَوةٍ تَحقَبـن  رفَم  لَّـم 
جِدي امامٍ ثَالَثَةِ فَصِيأَي ةُ ذَلِككَفَّار انِكُممإِذَا أَي لَفْتُم فَظُواْ حاحو انَكُممأَي  نُ  كَـذَلِكـيبي 
اللّه اتِهِ لَكُمآي  لَّكُـم لغوتـان   يسـوگندها   سـبب   بـه  را شـما  ؛ خداونـد  تَـشْكُرُونَ  لَع  

  يمـ  قـصد   به  كه  يسوگندهاي  شكستن ، سبب   به  يول  كرد نخواهد  بازخواست
  يغـذا  از  اسـت   مـسكين   ده  اطعـام    آن  كفـاره  و كنـد   يمـ   بازخواست ، خوريد
  يك  كردن آزاد يا آنها  پوشيدن  يا خورانيد  يم  خويش  خانواده  به  كه  يمتوسط

  كه  گاه هر ،  است  قسم  كفاره  اين   داشتن  روزه روز  سه نيابد  كه هر و ،  بنده
  يناينچنـ  شـما   يبـرا  را خود  آيات خدا  كنيد وفا خود  يقسمها  به  خورديد  قسم
  .باشيد سپاسگزار  كه باشد ، كند  يم  بيان

رون يـ هـوده از زبانتـان ب  ي كه به صورت لهو و ب   ييخداوند شما را به سبب سوگندها     
ت بـر زبـان   يـ  است كه بـدون قـصد و ن  ييو آن سوگندها.  كننديد، محاسبه نم  ي آ يم

 برد كه او راسـت      ي خورد و گمان م    ي سوگند م  ينكه شخص يا  ا  ي شود، و    ي م يجار
واخِـذُكُم بِمـا عقَّتُـدتُّم      يولَكِن  « : شود يد اما خالف آنچه او گفته است ثابت م        ي گو يم
د ي خوري مي قصد و با اراده قلبي كه از رويي شما را به سبب سوگندهايول» منَياألَ
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بِمـا   يؤَاخِـذُكُم  ولَــكِن « :گر فرموده است  ي د يه ا يهمانطور كه در آ   .   كند  يمواخذه م 
.  كنديتان انجام داده است مواخذه م     ي شما را به سبب آنچه دلها      يول»  قُلُوبكُم كَسبت

 »تُهد،  يـ  خور ي قـصد و اراده مـ      ي كه از رو   ييپس  كفاره سوگندها   » فَكَفَّار » ـامإِطْع 
 مـا  أَوسـطِ  مِـنْ « ن غـذا    يد، و ا  ين است كه به ده مستمند غذا بده       يا» مساكِينَ عشَرَةِ

لِيكُمأَ تُطْعِمونَ ه أَو متُهوباشـد كـه شـما بـه       ي و متوسـط   ي معمول يد از غذا  يبا» كِس 
 است كه يو پوشاك، لباس. ديا به ده مستمند لباس بپوشانيد، ي دهيتان ميخانواده ها

د، يـ  مـومن آزاد كن    يا بـرده ا   يـ » رقَبـةٍ  تَحرِيـرُ  أَو« .  كنـد  يت م ي اقامه نماز كفا   يبرا
ن ي از ايكيپس هرگاه . ذكر شده است» مومن« دين قيگر با اي ديهمانطور كه در جاها

 از يزيو هركس چ» يجِد لَّم فَمن« .سه كار را انجام داد، كفاره سوگندش را داده است
ن يـ ا» ذَلِـك « . رديـ د سه روز روزه بگ    يبا» أَيامٍ ثَالَثَةِ فَصِيام« افت،  ين سه كار را ن    يا

لَفْتُم إِذَا يمانِكُمأَ كَفَّارةُ« امور مذكور،    تان است، آنگاه كه سوگند     يكفاره سوگندها » ح
و از گناهكار شدن .  بردين مي پوشاند و آن را از بين اعمال، سوگند را ميا. ديخورد

 يد، طـور يتان را پاس دار   يو سوگندها » أَيمانَكُم واحفَظُواْ« . دي نما ي م يريشما جلوگ 
 سوگند يد، و وقتيي نماياد سوگند خوردن خودداريو از زد ياد نكنيكه سوگندِ دروغ 

نكه شكستن سوگند بهتر باشـد، پـس        يد، مگر ا  ي كن يد از شكستن آن  خوددار     يخورد
د سـوگند او مـانع      يـ رد، و نبا  ير انجام بگ  ين است كه كار خ    يحفاظت كامل از سوگند ا    

  .ر بگردديانجام آن كار خ
 »نُ كَذَلِكيبي اللّه لَكُم د، ي نمايان مي شما بيات خود را براين گونه  خداوند آيا» اتِهِآي

 لَعلَّكُم«  دهند، يح ميد و احكام را توضي نماي كه حالل را از حرام مشخص مياتيو آ
 آموخـت كـه   ييزهـا ي كه به شما چييد، خداي آور يتا سپاس خدا را به جا     » تَشْكُرُونَ

ح آن ياوند از شناخت احكام شرع و توضپس بنده به خاطر آنچه كه خد. دي دانستينم
  . آورديد شكرش را به جاي نموده است، باي ارزانيبه و

  :90- 91 يه يآ
 الشَّيطَانِ عملِ منْ رِجس واألَزالَم واألَنصاب والْميسِرُ الْخَمرُ إِنَّما آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

وهتَنِبفَاج لَّكُم لِ لَع  و بتها و قمار و  شراب ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يحونَ؛ اتُفْ
 رسـتگار  تـا  كنيـد   اجتنـاب   آن از ،  اسـت   شيطان كار و  يتيرهاپليد با،  يگروبند
  .شويد
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ـ  والْميـسِرِ  الْخَمرِ فِي والْبغْضَاء الْعداوةَ بينَكُم يوقِع أَن الشَّيطَانُ يرِيد إِنَّما يوكُمدص 
 قمـار  و  شـراب  با خواهد  يم  ؛ شيطان منتَهونَ أَنتُم فَهلْ الصالَةِ وعنِ اللّهِ ذِكْرِ عن

  يم  بس آيا ، بازدارد نماز و خدا ياد از  را شما و افكند  يدشمن و  كينه شما  ميان
  ? كنيد

د يطان، و پلي ش دهد كه از عملي كند، و خبر مين اعمال زشت را نكوهش ميخداوند ا
لَّكُم« د، يآن را ترك كن» فَاجتَنِبوه« .  باشنديم ونَ لَعرا يد، زيد رستگار شويشا» تُفْلِح

ن يـ ژه ترك اي شود مگر با ترك آنچه خدا حرام كرده است، به و         ي كامل نم  يرستگار
  شود كه عقل را باي گفته ميزي، و آن به هرچ»خمر« مذكور، كه عبارتند از يهايزشت
 كـه در آن دو طـرف   ي، عبارت است از رقابت    »سريم«و  .  بپوشاند ي هوش ي و ب  يمست

 هستند كه يانيبتها و همتا» انصاب« و . رهي و غي گذاشته اند، مانند شرط بنديعوض
  ي مـ  ي است كـه بـا آن قرعـه كـش          ييرهايت» ازالم« و  .  شوند يبه جز خدا پرستش م    

  كرده است و از مفاسـد        يز نه ين چهارچ يپس خداوند از ا   .  گرفتند   يكردند، و فال م   
 يز نهـ يـ ن چهـار چ ي را به ترك آن خبر داده اي كه آدميآن خبر داده  است؛  مفاسد   

 از آن فرا ي را به ترك و دوري كه آدميكرده و از مفاسد آن خبر داده است؛ مفاسد
  . خوانديم

د و نجـس    يـ  پل يث معنو ين  كارها از ح    ين است كه ا   ي ا يكين اعمال   ياز جمله مفاسد ا   
د از ي هستند كه بايث از جمله موارد  يستند، و امور خب   يد ن يهستند، گرچه در ظاهر پل    

  . الودي آنان ني هايديشتن را به پليز نمود و خويآنها پره
ن دشـمن انـسان   ين و سرسـخت تـر  يطانند، كه بزرگترين كارها از عمل ش    ين ا يهمچن
ز كـرد، بـه    يـ د پرهيـ ش بايو مـشخص اسـت كـه از دشـمن و دام هـا و كارهـا            . است

را اگـر در آن  يـ فكنـد، ز يند تا دشمن را در آن بي چي كه او م  ييخصوص از توطئه ها   
م گرفت كه از عمل دشمن برحذر بـود         يد قاطعانه تصم  يپس با .  شود يافتد هالك م  يب

ت يگر موفق ي د ياز سو . ر كرد يش گ يز كرد، مبادا در دام توطئه ها      ي پره يوكامال از و  
دن آن ي رسي به معنيرا رستگاريز. ستيز از آن ممكن نيده جز با پره بنيو رستگار

، و نجـات  يدن به اهداف و دوسـت داشـتن  ي رسي به معن  يرا رستگار يز. ستيممكن ن 
ان ي و حائل مين امور، مانع به دست آوردن رستگاريافتن از امور ناگوار است، و ا  ي

  .آن هستند
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 يطان بـرا ي گـردد،و شـ  ين مردم مـ ي بينه توزي و كين كارها باعث دشمن ين ا يهمچن
ان يژه در پخش  كردن شراب و قمار، تا ميار عالقمند است، به ويمنتشر كردن آن بس

 كند، و ينكه شراب عقل را فاسد ميرا به علت ايز. فكندي بينه توزي و كيمومنان دشمن
 ينان شرابخوار و برادران مومنش دشمي شود تا مي برد، باعث مين ميادراك را از ب

 يهـا يژگيژه هرگـاه بـا فحـش و ناسـزا همـراه باشـد كـه از و                 يـ به و . ديايبه وجود ب  
و در قمار   .  شود ي منجر به قتل م    ي اوقات شرابخوار  ياريو در بس  . شرابخوار است 

 را بدست ي شود مال فراوانيروز مي بازد، و آنكه پي ميگري شود و ديروز مي پيكي
  .بدهد را يزينكه در عوض آن چي آورد بدون ايم

زها قلـب   ين چ ين ا يهمچن.  است ينه توز ي و ك  ي دشمن ين سبب برا  ين كار بزرگتر  يو ا 
ن دو يـ  اي دارد كه اسـنان بـرا  ياد خدا و از نماز باز م   يرا آلوده كرده و جسم را از        

  .ن دو كار استيده شده، و سعادتش در ايز آفريچ
ه، و قلب و ذهن را به زها به شدت بازداشتين چين شراب و قمار انسان را از ايبنابرا

 يتيپس چه معـص .  داند او كجا  قرار داردي نمي دارد، و بعد از مدت   يخود مشغول م  
 يدي  كند ، و او را از اهل پلي را آلوده م ي ا ست كه آدم    يبزرگتر و زشت تر از گناه     

طان فرمان ي افكند، و او از شي او ميطان و در دامهاي شي گرداند، و در كارهايها م
ان ين كارها م  يا.  كند ي، همان طور كه گوسفند رام شده از چوپانش اطاعت م           برد يم

  افكنند و ي مينه ورزي و كيان مومنان دشمني گردند، و ميت او حائل ميبنده و موفق
  !نها وجود دارد؟ي از ايا مفاسد بزرگتريپس آ.  دارند ياز ذكر خدا و از نماز باز م

 فَهلْ« : سالم عرضه داشت و فرمود     ي را بر عقلها   شنهادين پ ين خداوند متعال ا   يبنابرا
ن مفاسد بنگرد، ي كه به ايد؟چون مرد عاقل وقتي كشيا شما دست ميآ»  منتَهونَ أَنتُم

 ياد و نهـ   يـ  بـه وعـظ وپنـد ز       يازي كند و ن   يد و خودش را  كنترل م      ي آ ياز آن باز م   
  .فراوان ندارد

  :92 يه يآ
لَّيتُم فَإِن واحذَرواْ الرَّسولَ وأَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ واْ تَولَم ا فَاعلَى أَنَّمولِنَا عسالَغُ رالْب 

 ، بدانيدكه  شويد  رويگردان اگر  كنيد پروا و كنيد  اطاعت را  پيامبرش و الْمبِينُ؛ خدا
  .است خداوند  روشن  پيام  رسانيدن ما پيامبر  وظيفه

د بـه  يـ پـس هـركس از خـدا اطاعـت نما         .  اسـت  يكيامبر  ياطاعت از خدا و اطاعت از پ      
قـت از   يامبر اطاعت كنـد در حق     يامبر اطاعت كرده است و هركس از پ       ي كه از پ   يراست
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 اسـت كـه خـدا و      يامبر شـامل امـور    يـ و اطاعـت از خـدا و پ       . خدا اطاعت كرده است   
و  واجـب  ي و بـاطن يل اعمـال و اقـوال ظـاهر      يـ امبرش به آن فرمان داده انـد از قب        يپ

ن اطاعـت از خـدا و       يهمچنـ .  باشـند  يمستحب كه متعلق به حقوق خدا و بندگانش مـ         
ن يـ و ا.  كـرده انـد  يامبر از آن نهـ ي است كه خدا و پيزي اجتناب از چيامبر به معن  يپ

 در آن ي ظاهر و باطنين دستور است، و هر امر و نهيرترين و فراگي تريدستور ، كل
را يـ د، ز يـ زيامبرش بپره يـ  پ ي خـدا و نافرمـان     يرمـان و از ناف  » واحذَرواْ« داخل است،   

پس » تَولَّيتُم فَإِن« . ان آشكار خواهد شديامبرش باعث خسران و زي خدا و پينافرمان
« د، ي گردانديد، روي شده ايا از آن نهيد، و ياگر از آنچه كه به آن دستور داده شده ا

امبر يـ د كه فقـط رسـاندنِ آشـكار بـر پ         يبدان» الْمبِينُ الْبالَغُ رسولِنَا علَى أَنَّما فَاعلَمواْ
د بـه سـود خودتـان       يت شـو  يفه را انجام داده است، پس اگر هـدا        ين وظ ياست، و او ا   

و . ردي گ ي باشد، و خداوند از شما حساب م       يان خودتان م  يد به ز  ياست، و اگر بد كن    
  . اش بود ادا نمودفهي گذاشته شده بود و آنچه را كه وظيامبر آنچه را بر دوش ويپ
  :93 يه يآ

سلَى لَينُواْ الَّذِينَ عمِلُواْ آمعاتِ والِحالص نَاحا جواْ فِيما إِذَا طَعِمنُواْ اتَّقَواْ مآممِلُواْ وعو 
  كـه   آنـان  ؛ بـر  ينَالْمحسِنِ يحِب واللّه وأَحسنُواْ اتَّقَواْ ثُم وآمنُواْ اتَّقَواْ ثُم الصالِحاتِ

  نيست  ياندگناه   خورده  آنچه در اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان
 بـاز  ، پردازند  شايسته   يكارها  به و بياورند  ايمان و كنند  يپرهيزگار  گاه هر ،

 خدا  كه ،  ينيك و كنند  يپرهيزگار   هم باز ، بياورند  ايمان و كنند  يپرهيزگار  هم
  .دارد  دوست را  نيكوكاران

 از يد، مردمـان يـ  گرديم شـراب نـازل شـد، و بـه شـدت از آن نهـ           يه تحر ي كه آ  يوقت
ن اسالم يم شراب بر ديمومنان آرزو كردند حال برادرانشان را بدانند كه قبل از تحر 

ه را نازل فرمود    ين آ يدند، پس آنگاه خداوند ا    ي نوش يبوده اند و در آن وقت شراب م       
 يبركسان» طَعِمواْ فِيما جنَاح الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ علَى  َيس«ر داد كه و خب
ده اند و ي در آنچه از شراب نوشيسته انجام داده اند گناهيمان آورده و كار شايكه ا

  .ستياز قمار انجام داده اند، ن
 شـود، خداونـد آن را   يز مـ ي آن نر ازي گناه شامل امور مذكور و غ    يو از آنجا كه نف    

 كـه آنهـا     يبـه شـرط   » الـصالِحاتِ  وعمِلُـواْ  وآمنُواْ اتَّقَواْ ما إِذَا« :د نمود و فرمود   يمق
 كه باعث يمانيح داشته باشند، اي درست و صحيمانيگناهان را ترك كرده و به خدا ا
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نكـه  ينـه ا . ه باشـند ن روند را تا آخر ادامـه داد يشود عمل صالح انجام دهند، سپس ا  
نكـه تـا دم مـرگ و        يست مگـر ا   يـ  ن ين حالت كاف  ي نه، ا  ين باشد و گاه   ي بنده چن  يگاه

 خود را ادامه دهد، همانا خداونـد  احـسان           يكوكارين باشد و ن   يدن اجلش چن  يفرارس
و .  داردي رسانند دوست مي را كه به مردم سود ميكوكارانيكنندگان در عبادت، و ن

مِ يا پـس از تحـر     يـ  حرام را خـورده،      ي است كه غذا   يل حال كس  مه شام يه  كر  ين آ يا
 خدا بازگردد، ي، آن را انجام داده باشد، سپس به گناهش اعتراف كند، و به سويكار

اورد و عمل صالح انجام دهد ، پس خداوند         يمان ب يشه كند، و ا   يد و تقوا پ   يو توبه نما  
  . كندي دور مي آمرزد و گناهش را از وياو را م

  :94- 96يه يآ
لُونَّكُم آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا بلَي ءٍ اللّهنَ بِشَيدِ ميالص تَنَالُه دِيكُمأَي كُماحرِمو لَمعلِي اللّه 

لَه ذَلِك بعد اعتَدى فَمنِ بِالْغَيبِ يخَافُه من   آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا أَلِيم عذَاب فَ
 ، كنيـد   يم شكار  نيزه  به گيريديا ، يم  دست  به  كه  يصيد  به را شما خدا ، ايد
 از  پـس   اين از  كه هر و  ترسد  يم او  از  نهان در  يكس  چه بداند تا آزمايد  يم

  .دردآور  يعذاب  اوراست كند تجاوز حد
لَه ومن حرُم موأَنتُ الصيد تَقْتُلُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا  ما مثْلُ فَجزَاء متَعمدا مِنكُم قَتَ

 أَو مـساكِينَ  طَعـام  كَفَّارةٌ أَو الْكَعبةِ بالِغَ هديا منكُم عدلٍ ذَوا بِهِ يحكُم النَّعمِ مِنَ قَتَلَ
 واللّه مِنْه اللّه فَينتَقِم عاد ومنْ سلَف عما اللّه عفَا أَمرِهِ وبالَ لِّيذُوقَ صِياما ذَلِك عدلُ
 باشـيد   احـرام  در  كه  گاه هر ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا انْتِقَامٍ ذُو عزِيزٌ
  يحيـوان   كـردن   يقربـان  او  يجـزا  بكـشد  عمد  به را صيد  كه هر  مكشيد را شكار
 و دهنـد   يگـواه   بـدان   عـادل  دو  آنكـه  رطش  به  است  كشته آنچه  همانند  است
  آن برابـر  يـا  ، دهـد   طعـام  را  درويشان  كفاره  به يا ، رساند   كعبه  به را  يقربان
 عفـو  خـدا  ايـد   كرده  گذشته در  آنچه از  بچشد خود كار  عقوبت  تا ، بگيرد  روزه
 خـدا   كـه  ، گيـرد   يمـ   انتقـام  او از خـدا  بازگردد  بدان  كه هر  يول  ،  است  كرده

  .است  گيرنده انتقام  و پيروزمند
لَيكُم وحرِّم ولِلسيارةِ لَّكُم متَاعا وطَعامه الْبحرِ صيد لَكُم أُحِلَّ ع ديرِّ صا الْبم  ـتُممد 
لَيهِ الَّذِي اللّه واتَّقُواْ حرُما   بهره  جهت  به  آن  خوردن و  يدرياي ؛ شكار تُحشَرُونَ إِ
 تـا   يصحراي شكار و   است  شده  حالل  مسافران و، شما بر ،  آن از  شدنتان مند
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 گرد او نزد  به  كه  يخداوند از   شده  حرام شما  بر هستيد  احرام در  كه  يهنگام
  .بترسيد شويد  يم  آورده

ر و  ينچـه بنـابر تقـد     ن از جمله منت و احسان خدا بر بندگانش است كه آنها را از آ              يا
 يرد مطلع كرده است تا از او اطاعت  كند، و از روي پذينده انجام مي در آي الهيقضا

 حجت و برهان هالك شود، و       يد هالك شود از رو    ي كه با  يند، و كس  ينش اقدام نما  يب
 الَّذِينَ أَيها يا« :پس فرمود. ل و برهان زنده بماندي دليد زنده بماند از روي كه بايكس

لُونَّكُم آمنُواْ بلَي ءٍ اللّهنَ بِشَيدِ   ميحتما خداونـد   ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا» الص
د، ي آزماي از شكار ميخداوند شما را به مقدار كم. ش خواهد كرديمان شما را آزمايا

رد و يـ  خواهـد بـر شـما آسـان بگ      ي خواهد بود، چون خداوند مـ      يش آسان يپس آزما 
  .بندگانش مهربان استنسبت به 

 »تَنَالُه دِيكُمأَي كُماحرِمد آن ي توانيد، مي آزماي كه خداوند شما را با آن م يشكار» و
تـان بـدان   يزه هاي كه دست شما و نيش كامل بگردد، نه شكار يد تا آزما  يرا شكار كن  

ن ياسپس خداوند حكمت .  نخواهد داشتيده ايش فاين باشد آزمايرا اگر چنينرسد، ز
تا خداوند آنچه را كه پاداش و سزا بر آن » اللّه لِيعلَم« :ان نمود و فرموديآزمون را ب

چه » بِالْغَيبِ يخَافُه من« د، و معلوم گرداند، ي مردم مشخص نماي شود برايمترتب م
 انجـام آن را     يي كرده اسـت و توانـا      ي ترسد و از آنچه او نه      ي در نهان از او م     يكس

 كـه در    يو كـس  .  دهد ي دارد، پس خداوند بر  او پاداش فراوان م         ي نگاه م  دارد دست 
  كنـد، و هـر       يش آمده اسـت تـرك نمـ       ي او پ  ي را كه برا   ي ترسد گناه  ينهان از او نم   

  . شوديد دچار مي كند، به عذاب شدياندازه كه مقدور باشد شكار م
 ي را بـاق يان قاطع كه عـذر يبن يپس هركس از شما بعد از ا    » ذَلِك بعد اعتَدى فَمنِ« 
لَه«  گرداند، تجاوز كند،     ي گذارد و راه را روشن م      ينم  ي او عـذاب   يبرا» أَلِيم عذَاب فَ

ن عـذاب   يـ ان دارد، و ا   يـ  توانـد وصـف آن را ب       ي جز خـدا نمـ     يدردناك  است، و كس    
 در  يو مهم آن اسـت كـه آدمـ        .  ندارد ين متجاوز عذر  يدردناك بدان جهت است كه ا     

 كـه در نـزد مـردم        ياما كس . ستند از خدا بترسد   يش او ن  ي كه مردم پ   يو هنگام نهان،  
 ي بـه او نمـ     ي داد، چه بسا به خاطر مردم است، پس پاداشـ          يترس از خدا را ابراز م     

  .رسد
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 الَ آمنُـواْ  الَّـذِينَ  أَيهـا  يـا « : نمود و فرمـود يسپس از كشتن شكار در حالت احرام نه      
 كه شما در احرام   يدر حال ! ديمان آورده ا  ي كه ا  ي كسان يا» حرُم أَنتُمو الصيد تَقْتُلُواْ
  . ديا عمره احرام بسته اي حج يكه براي در حاليعني. ديد شكار را نكشيهست
 از مقـدمات  كـشتن، و از مـشاركت در  كـشتن، و                ي از كشتن شـكار شـامل نهـ        ينه

 كه در حالت    ي فرد يحت شود،   ي كردن و نشان دادن آن، و كمك بركشتن م         ييراهنما
ن يو ا.  شده استيا شكار شده است نهي ا و كشته ياحرام است، از خوردن آنچه برا

 كه در حالت احرام است،      ي فرد يو برا . ن عبادت بزرگ  است    يبه خاطر بزرگداشت ا   
 ومن« .  او حالل بوده، حرام است     ي كه قبل از احرام برا     يزيكشتن و شكار كردن چ    

لَه و هركس از شـما شـكار را قـصدا و           » النَّعمِ مِنَ قَتَلَ ما مثْلُ فَجزَاء متَعمدا مِنكُم قَتَ
 يعنـ ي. ان بدهديعمدا بكشد، بر او الزم است كه  كفاره آنچه را كشته است از چهارپا  

پس واجب است آنچه را كه با شكار مشابهت دارد ذبح كند . ا گوسفنديا گاو ياز شتر 
  .ديو صدقه نما

دو نفر از شما » منكُم عدلٍ ذَوا بِهِ يحكُم« د ين شكار و كفاره اش بايسه بي مقاي براو
ز يـ  دانند و جهت مشابهت را نيت را مي دو نفر عادل كه حكميعنيند، يبه آن حكم نما 

ن كرده انـد و بـه خـاطر كـشتن           ي اهللا عنهم چن   يهمان طور كه اصحاب رض    .  دانند يم
 يب بـه كـشتن گوسـفند، شـتر و گـاو خـانگ      يـ  بـه ترت يو وحـش كبوتر، شترمرغ و گا 

ان شـبه   يـ  كه با نمونه مـشابه آن از چهارپا        يزين صورت هر چ   يبد. قضاوت نمودند 
  .باشد كفاره اش همان خواهد بود

مت آن را بپردازد، همان گونه كه قاعده در   يد ق ي مشابهت نداشت، با   يزيپس اگر با چ   
 ين قربـان  يـ و ا . مت آن پرداخت شـود    يد ق ي با ن گونه است كه   يء تلف شده ا   يمورد ش 

ا به كفاره آن ي» مساكِينَ طَعام كَفَّارةٌ أَو« . در حرم ذبح شود» الْكَعبةِ بالِغَ هديا« د يبا
 از علما   ياريبس. وان، خوراك به مستمندان داد    يمستمندان را غذا داد، و معادل آن ح       

ن يده شود و به هر مسك  ي خر يمت آن خوراك  ي ق ن شود و با   يد تخم يكفاره با : گفته اند 
  . دادير از گندم به ويا نصف مصاع غيك مد گندم، يبه اندازه 

 غذا دادن به هر ي به جايعني. رديروزه بگ» صِياما« ا به اندازه آنيو » ذَلِك عدلُ أَو« 
تا با » عاد ومنْ سلَف عما اللّه عفَا أَمرِهِ وبالَ لِّيذُوقَ« . رديك روز روزه بگيمستمند، 

افتـه، در گذشـته    يخداوند از آنچه قـبال تحقـق        .  كارش را بچشد   ي مذكور سزا  يسزا
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» انْتِقَـامٍ  ذُو عزِيـزٌ  واللّه مِنْه اللّه فَينتَقِم« است و هركس بعد از آن دوباره بازگردد،         
  .رنده استيگرد، و خداوند توانا و انتقام ي گي  انتقام ميخداوند از و

 شكار را بكـشد، و      ي است كه از رو    ي كس ين سزا برا  يح نموده كه ا   يپروردگار تصر 
 شود، همان طور كـه      ي كه به صورت اشتباه شكار را كشته است الزم م          يز بركس ين

 را تلف كند، اگر تلف كردن او ي كه  اموال و جان محترميكس: دي گوي ميقاعده شرع
د وجـه الـضمان و  معـادل آن را بپـردازد، چـون               يـ  با يطيبه ناحق باشد در هر شرا     

 ي كسيزها براين چيخداوند كفاره و عقوبت و انتقام را بر آن مترتب كرده است، و ا
ن  ي اشـتباه چنـ  ي كـه از رو ين كرده باشد، اما كـس    ي قصد و عمد چن    ياست كه از رو   

ورِ  علمـا    ن گفتـه جمهـ    يـ ا. ست، بلكه  فقط كفاره بر او الزم است        ي ن يكند بر او عقوبت   
 يان كرده است مبنيه به صراحتِ بي است كه آيزيح و درست همان چياست ، و صح

همانطور كـه    . ستي الزم ن  ي بر و  ين نكرده است كفاره ا    ي كه قصدا چن   ينكه كس يبر ا 
  .ستيز بر او ني نيگناه

ا را  يـ د، شـكار در   ي گرد ي م يا و خشك  يشامل شكار در در   » ديص«و از آنجا كه واژه      
 شما در حال احرام شكار يبرا» وطَعامه الْبحرِ صيد لَكُم أُحِلَّ« :رد و فرموداستثنا ك

و .  شـوند يد مـ يا صـ ي هستند كه از دريوانات زنده ا يا حرام شده است، و آن ح      يدر
ا يـ د كه  مـرده در ي نماين داللت مي هستند، پس اييايوانات مرده در  يا، ح يخوراك در 
  .حالل است

د و ين اسـت كـه تـا شـما از آن بهـره منـد شـو              يـ ده مباح بودن آن ا    يفا» كُملَّ متَاعا« 
لَيكُم وحرِّم« . همسفران شما از آن بهره مند گردند       ع ديرِّ صـا  الْبم  ـتُممـا  درُمو » ح

» ديصـ «تان حـرام اسـت، و از كلمـه          يد برا ي كه در احرام هست    ي تا زمان  يشكار خشك 
 شكار محسوب يوان اهلي باشد، چون حيد وحشيشكار با شود كه ين استنباط ميچن
ست شكار نشده است و آن را ي نيرا آنچه خوردني باشد ، زيد خوردني شود و باينم

  . نامنديشكار نم
لَيهِ الَّذِي اللّه واتَّقُواْ«  د، ي شويد كه نزد  او محشور مي بترسييو از خدا»  تُحشَرُونَ إِ
 ي كرده است از ويدان دستور داده و با ترك آنچه از آن نه       با انجام آنچه او ب     يعني

شگاه او  يـ  خـدا و حـضور در پ       ي كه در خصوص لقـا     ينشيو از شناخت و ب    . ديبترس
شگاه او  يـ  در پ  يرد، چرا كه وقت   ي كمك بگ  ي اله ي و تقوا  يزگاري پره يد در راستا  يدار

د به ي  كرده باششهي را پي الهيد شما را مجازات خواهد كرد، پس اگر  تقوايجمع شو
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د شما را   ي گام برنداشته باش   ي اله ير تقوا ي دهد، و اگر در مس     يشما پاداش فراوان م   
  . دهديسزا م

  :97- 99 يه يآ
 ذَلِـك  والْقَالَئِـد  والْهـدي  الْحـرَام  والشَّهرَ لِّلنَّاسِ قِياما الْحرَام الْبيت الْكَعبةَ اللّه جعلَ

لَمواْ نَّأَ لِتَع اللّه لَم عا ياتِ فِي ماوما السمضِ فِي وأَنَّ األَرو ءٍ بِكُلِّ اللّه؛ خـدا   شَيلِيمع 
  قوام  باقالده ، يقربان و  قالده  يب  يقربان و  حرام  ماه با را ،  الحرام  بيت ،  كعبه
  يمـ   است  وزمين آسمانها  در  كه را  چه هر خدا  كه بدانيد تا ، گردانيد  مردم كار
  .است  آگاه  يچيز هر بر او و داند

لَمواْ أَنَّ اع اللّه أَنَّ الْعِقَابِ شَدِيدو اللّه ؛ بدانيد غَفُورحِيماست  سخت خدا  عقوبت  كه ر  
  .است  مهربان و  آمرزنده او  هم و
  رسـانيدن  جز پيامبر تَكْتُمونَ؛ بر  وما دونَتُب ما يعلَم واللّه الْبالَغُ إِالَّ الرَّسولِ علَى ما

 خدا داريد  يم  پنهان يا سازيد   يم آشكار  كه را  آنچه و   نيست  يا  وظيفه  پيام
  .داند  يم

او كعبه  » لِّلنَّاسِ قِياما الْحرَام الْبيت الْكَعبةَ اللّه جعلَ«  دهد كه    يخداوند متعال خبر م   
دن امور مردم قرار داده است، كه با بزرگداشت آن          يه سامان بخش  يمات الحرام را    يب
 گـردد، و گناهانـشان      ي شـود، و اسالمـشان كامـل مـ         يدار مـ  ي مردم پا  ياين و دن  يد

.  آورنـد ي را به دسـت مـ  ي فراوانيكيارت كعبه بخشش و ني شود و با زيده م يآمرز
 يو مخـاطر فراوانـ     هـا    ي شود و سـخت    ي انفاق م  يادير اموال  ز   ين مس يچرا كه در ا   

ند و در آن جمع گشته و ي آي دور مين از راههايو مسلم.  شوديپشت سر گذاشته م
رند و در رابطه با مصالح و منافع        ي گ يگر كمك م  يكدي شوند و از     يگر آشنا م  يكديبا  

 و  ينـ يگر در مـصالح د    يكدي پردازند و با     ي و مشورت م   يزني مسلمانان به را   يعموم
شَهدواُ منَفِع يلِ« :ن راستا فرموده استيخداوند متعال در ا. نند كي خود گفتگو ميويدن

 م ويلَه   ِ لَ  ي أََ يذكُرُو اسم اللَّهِ فِ تِ ععلُومه    يامِ مم مِنّ بقَهزا رـمِ   ي مـةِ األَنعتـا شـاهد    » م
 كـه   ي زبان بسته ا   ي بر دامها  ي معلوم يش باشند، و نام خدا را در روزها       يمنافع خو 

ام و به پا داشتن مصالح      يه ق ينكه كعبه ما  يو به خاطر ا   . كرده است ببرند   آنان   يروز
 است، پس   ييحجِ خانه خدا در هر سال فرض كفا       :  از علما گفته اند    يمردم است برخ  

 رفتن به آنجا را داشته باشد يياگر همه مردم حج كعبه را ترك  كنند، هركس كه توانا
ه بـر پاداشـتن     يـ ك  كننـد آنچـه كـه  ما          شودو اگر مردم حج كعبه را تـر        يگناهكار م 
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» والْقَالَئِـد  والْهـدي « . امـت برپـا خواهـد شـد       ي رود و ق   ين مـ  يمصالح آنها است از ب    
ه يـ  هـستند ما   ين انواع قربان  يف تر ي نشان و نشاندار كه شر     ي ب ي ها ين قربان يهمچن

و به خاطر  برند ي باشند، چرا كه از آن استفاده م      يام و برپا داشتن منافع مردم م      يق
  . شوندي بهره مند ميآن از پاداش اله

 »واْ ذَلِكلَم أَنَّ لِتَع اللّه لَم عا ياتِ فِي ماوما السمضِ فِي وأَنَّ األَرو ءٍ بِكُلِّ اللّهشَي لِيمع «
.  باشـد ين مـ ي آنچه در آسمانها و زميد خداوند به تمامين بدان خاطر است تا بدان    يا

ن يـ  خداونـد ا ي آگاه است از جمله آگـاه يزيد كه  خداوند به هر چ      يو بدان . آگاه است 
 از منافع   ياري دانست بس  يتان مقرر ساخت، چون م    ين خانه را برا   يارت ا ياست كه ز  

  . شودين مي شما در آن تاميوي و دنينيد
لَمواْ«  أَنَّ اع اللّه أَنَّ الْعِقَابِ شَدِيدو اللّه غَفُور حِيمفـر   يد كه خداونـد سـخت ك      ينبدا» ر

 در ين آگـاه يد ايپس با.  آمرزگار و مهربان است ين حال خداوند بسياست، و در ع 
نكه ي ايكيد، ين بدانيقي و يز را به صورت قطعي شما وجود داشته باشد و دو چيدلها

  باشد، و او يا و هم در آخرت سخت ميفر او، هم در دنيفر است و كيخداوند سخت ك
د او نسبت بـه    ي كند، و بدان   ي كند به شدت مجازات م     يچي از فرمانش سرپ    را كه  يكس
د آمرزنـده و مهربـان   يـ ش باز گردد و توبه  كند و از او اطاعـت نما      ي كه به سو   يكس

 خدا، ي ترس از مجازات و سزايكي شما دو منفعت دارد؛ ي براين علم و آگاهيا. است
  . خوف و رجاءيردن به مقتضا به آمرزش و پاداش او و عمل كيدواري اميگريو د

 جـز   يزيـ امبر چ يـ بـر پ  »  الْـبالَغُ  إِالَّ الرَّسـولِ  علَـى  مـا « :سپس خداوند متعال فرمود   
فه اش را انجام داده يام خدا را رسانده و وظ   يست و او طبق دستور پ     يام ن يرساندن پ 
و خداوند آنچه را » كْتُمونَتَ وما تُبدونَ ما يعلَم واللّه« .  ندارديفه ايگر وظياست، و د
ن اساس شما را مجـازات  ي داند، و بر ا    يد، م ي دار يد و آنچه را پنهان م     ي كن يشكار م 

  .دي نمايم
  :100 يه يآ

لْبـابِ  أُولِـي  يا اللّه فَاتَّقُواْ الْخَبِيثِ كَثْرَةُ أَعجبك ولَو والطَّيب الْخَبِيثُ يستَوِي الَّ قُل  األَ
لَّ لَعونَ؛ بگو  كُمبـه  را تو  ناپاك  يفراوان چند هر ، نيستند برابر  پاك و  ناپاك : تُفْلِح   

  .گرديد  رستگار  كه باشد ، بترسيد  يخدا از ،  خردمندان  يا  پس افكند  اعجاب
« :ق كن و به آنان بگويك تشوي برحذر دار و بر  انجام اعمال ن   يمردم را از بد   » قُل «
مان و كفر و طاعت يست، پس اي برابر نيچ ناپاك و پاكيه» والطَّيب الْخَبِيثُ يستَوِي الَّ



٦٦٣ 

ستند و اعمـال زشـت و       يـ ستند، و اهل بهشت و اهل جهنم برابر ن        ي برابر ن  يو نافرمان 
 كَثْـرَةُ  أَعجبـك  ولَـو « . ستند يـ  پاك و مال حرام و مال حالل بـا هـم برابـر ن             يكارها

اد باشـد بـه     يـ را ناپاك هرچنـد ز    ي ناپاك ترا شگفت زده كند، ز      ياديگرچه ز » الْخَبِيثِ
« .  كنـد  يان مـ  يش دچار ز  ياين و دن  ي دهد بلكه او را در د      ي نم يده ا يصاحب خود  فا   

لْبابِ أُولِي يا اللّه فَاتَّقُواْ لَّكُم األَ ـونَ  لَعد تـا   ياز خـدا بترسـ    !  خردمنـدان  يپـس ا  » تُفْلِح
شه كامل  را مورد خطاب قرار داده است، ي خرد و اندخداوند صاحبان. ديرستگار شو

سپس خداوند .  رودي از آنان مير و خوبيد خيچرا كه آنها مورد اهتمام هستند، و ام
 موافقـت و  ي بـه معنـ  يزگاري است و پرهيزگاري بر پرهي مبتنيخبر داد كه رستگار  

د يـ شه نماي پ رايزگاري خداست، پس هركس از او بترسد و پرهي با امر و نه  يهمراه
 يان ميد دچار ز  ي را ترك نما   ي اله يو هركس تقوا  . ابدي ي دست م  يكامال به رستگار  

  . دهدي را از دست ميده و سود فراوانيشود و فا
  :101- 102 يه يآ
 حِـينَ  هـا عنْ تَسأَلُواْ وإِن تَسؤْكُم لَكُم تُبد إِن أَشْياء عنْ تَسأَلُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها اي

  آورده  ايمـان   كه  يكسان  ي؛ ا حلِيم غَفُور واللّه عنْها اللّه عفَا لَكُم تُبد الْقُرْآنُ ينَزَّلُ
 ، كننـد   يمـ   انـدوهگينتان  شـوند،  آشـكار  شـما   يبـرا   چـون   كه  يچيزهاي از ، ايد

  برايتـان  ،  قـرآن   نـزول   هنگـام    بـه  تـا  واگذاريـد  را آنها از  سؤال اگر و  مپرسيد
 .است بردبار و  آمرزنده  كه   است  كرده عفو آنها از خدا  شد خواهد آشكار

ا قَدلَه لِكُم من قَوم سأَ قَب واْ ثُمحبا أَصاز بودند شما از  پيش  كه  يكَافِرِينَ؛ مردم  بِه 
  .شدند  كافر  سبب  بدان و كردند  سؤال چيزها  آن

شان ي كند كه چون براي مي نهييزهايدن درباره چيمومنش را از پرسخداوند بندگان 
امبر ي از مسلمانان از پ    يمانند پرسش برخ  .  گردند ين م يان شود ناراحت و اندوهگ    يب
  ا در بهشت؟ ينكه آنها در جهنم اند يدر مورد پدرانشان، و ا) ص(

ا ماننـد  يـ و .  نباشديريان شود چه بسا در آن خي پرسشگر بي اگر برا ين مورد يچن
 كه در ييو مانند سوال ها . امده است يش ن ي كه هنوز پ   ييپرسش آنها در مورد كارها    

  . دهدي به دنبال دارد و امت را در تنگنا قرار ميي هايريعت سختگيشر
ن پرسش ها و امثال آن      يپس از ا  . دهي فا ي ربط و ب   يو مانند پرسش در مورد امور ب      

 يرادين امور را به دنبال نداشته باشد اي از ايزي كه چيو امال سوال.  شده  استينه
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فَـسئَلُوا  « :ندارد و به آن امر شده  است، همان طور كه خداوند متعال فرمـوده اسـت                
  .ديان به كتاب و سنّت بپرسيد از داناي دانياگر نم» أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لَا تَعلَمونَ

 شـود   ي كه قرآن نازل م    يو اگر زمان  » لَكُم تُبد لْقُرْآنُا ينَزَّلُ حِينَ عنْها تَسأَلُواْ وإِن« 
 اگر سوالتان به جا باشد، به يعني.  شوديتان روشن ميد براين موارد پرسش كنيدر ا

 شود، پـس در  يد كه قرآن بر شما نازل مي آن سوال كني درباره  ي كه زمان  يگونه ا 
ده مانده  ي كه بر شما پوش    يما علت حك  يتان مشكل است،    ي كه برا  يه ا يرابطه با فهم آ   

 يتـان روشـن مـ   يقـت را برا يد و حق يـ  آ ي فرود م  يد، از آسمان وح   يياست، سوال نما  
 كـه خداونـد از آن سـكوت كـرده اسـت      يزيـ ن صورت در مورد چ    ير ا يدر غ . گرداند

خداوند به خاطر آنكه بندگانش را از آن معاف كند در      » عنْها اللّه عفَا« . ديساكت باش 
 كـه خداونـد در مـورد آن سـكوت           يزيزها سكوت كرده است، پس هرچ     يچمورد آن   

ز قـرار داده ، و از آن در  ي است كـه پروردگـار آن را جـا     يكرده باشد از جمله امور    
  .گذشته است

 »اللّهو غَفُور لِيمدن يو خداوند آمرزنـده و بردبـار اسـت، و بـه آمـرزش و بخـش         » ح
شتن را در   يـ پس خو .  معروف است  يكوكاري و ن  يمتصف بوده، و همواره به بردبار     

  .ديي را بجوي ويد و رحمت و خشنوديمعرض آمرزش و احسان او قرار ده
لَها قَد« د، ي شده ا  ي كه شما از پرسش درباره آن نه       يمسائل لِكُم  مـن  قَـوم  سأَ از » قَـب

 طلـب  ي نـه از رو يريـ  سـخت گ يش از شـما از رو     ي  است كه اقوام پ     يجنس سواالت 
بـدان  » كَـافِرِينَ  بِهـا  أَصـبحواْ « ان شد، ي آنان بي برايده اند، اما وقت   ي، پرس ييماراهن

تُكُم يـ مـا نَه  « :ح فرموده اسـت   يث صح يدر حد ) ص(امبر  يهمان طور كه پ   . كافر شدند 
بلَكُم كثـرَةُ  عنه فَاجتَنِبوه وما أمرتُكُم بِهِ فَأتُوا مِنه ما استَطَعتُم فَإنَّما أهلَك من كَانَ قَ             

لَ م عاختِالَفُهائِلِهم وسد يزي كرده ام از آن بپرهيآنچه شما را از آن نه« ، » ائِهِمي أنبِيم
د، همانـا   يـ و آنچه شما را بـدان دسـتور داده ام آن را بـه انـدازه توانتـان انجـام ده                    

  .»امبرانشان هالك ساختيا د و اختالفشان با پي زيان شما را سوالهاينيشيپ
  :103- 104  يه يآ
 يفْتَـرُونَ  كَفَـرُواْ  الَّذِينَ ولَـكِنَّ حامٍ والَ وصِيلَةٍ والَ سĤئِبةٍ والَ بحِيرَةٍ مِن اللّه جعلَ ما

 و  وصيله و  سائبه و  بحيره  باره در ؛ خداوند يعقِلُونَ الَ وأَكْثَرُهم الْكَذِب اللّهِ علَى
  بيشترينـشان  و بندند  يم  دروغ خدا بر  كافران   يول ،  است  نكرده  يحكم  يحام

  .خردند  يب
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اْ لَهم قِيلَ وإِذَا الَوا إِلَى تَعأَنزَلَ م إِلَى اللّهولِ ونَا قَالُواْ الرَّسبسا حنَا مدجهِ ولَياءنَا عآب 
لَوكَانَ أَو ماؤُهونَ الَ آبلَمعئًا يالَ شَيو تَدهبـه   كـه  گوينـد   ايـشان   به  چون ؛ و ونَي  
  كـه   يآيينـ   آن : گوينـد  ، آوريـد  ، يرو پيـامبر   بـه  و  است  كرده  نازل خدا  آنچه
  ينم  هيچ  پدرانشان اگر  يحت  است بس  را ما  ايم  يافته معتقد  بدان را خود  پدران
  ? اند  بوده   نيافته  هدايت  راه و اند  دانسته

د آوردند  ي را پد  ييزهاين خدا چ  ي كه در د   يمذمتِ مشركان است؛ كسان   ن نكوهش و    يا
پـس  . كه خداوند به آن دستور نداده، و آنچه را كه خدا حالل كرده بود حرام كردنـد              

 از اغنام و احشامشان را ي خدا مخالف بود و برخيطبق نظرات فاسد خود كه با وح
  . شتن حرام كردنديبر خو
 را قـرار نـداده      يره ا يـ خداونـد بح  » بحِيرَةٍ مِن اللّه جعلَ ما« :ن خداوند فرمود  يبنابرا
 شكافتند، سـپس    ي است كه عربها گوش آن را م       ي شتر ماده ا   يره به معن  يبح. است  

» سـĤئِبةٍ  والَ« .  دانـستند يوان را محترم مـ يسوار شدن ِ آن را حرام شمرده و آن ح      
 را نـام  يد وي رسي مين مخصوص به سي بود كه وقت   يا گوسفند يسائبه، شتر، گاو    

 حمل ي شد و نه با آن باري بر آن سوار مي كردند، پس نه كسينهاده و آن را رها م
 از  مال خـود را نـذر         ي ، قسمت  يو عده ا  .  شد ي كردند، و نه گوشت آن خورده م       يم
 بودكه هرگاه به يو حام شتر نر» وال حامِِ« .  دادندي كردند و آن را سائبه قرار ميم

 دادنـد بـر آن سـوار        يص م يد كه  خودشان آن حالت را تشخ       ي رس ي م يحالت خاص 
  . نهادندي بر آن نمينشده و بار

ن افترا و دروغ بستن بر خـدا  يل حرام كرده بودند و ا   ينها را بدون دل   يمشركان همه ا  
 الَّذِينَ ولَـكِنَّ« :ن فرمود يبنابرا.  گرفت ي آنان سرچشمه م   يخرديبود و از جهالت و ب     

 ياما كـافران بـر خـدا دروغ مـ    »  يعقِلُونَ الَ وأَكْثَرُهم الْكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ كَفَرُواْ
 ندارنـد، بـا     ي و عقلـ   يل نقل يچ دل ين مورد ه  يپس در ا  . شترشان عقل ندارند  يبندند و ب  
 ي شده و بـه آن مـ  ين به نظرات خود كه بر جهالت و ظلم بنا شده بود راض  يوجود ا 

  .دنديبال
 آنچـه خـدا     يبه سـو  » الرَّسولِ وإِلَى اللّه أَنزَلَ ما إِلَى« پس هرگاه فراخوانده شوند،     

 مـا  حـسبنَا  قَـالُواْ « رنـد،   ي پذ ي گردانده و نم   يامبر، همه رو  ي پ ينازل كرده و به سو    
لَيهِ وجدنَا اءنَا عرا بس است، م ما يافته اي كه پدرانمان را بر آن ينييآ: ندي گويو م» آب

ده پدرانشان درسـت نباشـد و هرچنـد كـه آنـان را از عـذاب خـدا                   ين و عق  يهرچند د 
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 ي نميزيت داشتند مسئله حل بود، اما آنان چيو اگر پدرانشان شناخت و درا. نرهاند
پـس مـرگ بـر آن       . ت نداشـتند  ي از عقل و شعور و دانـش و هـدا          يدند، و بهره ا   يفهم
 ي عقلـ ي اسـت و نـه دارا  ي دانش درسـت يكه نه دارا كند يد مي تقلي كه از كس   يمقلّد

مـان و   يامبرانش كـه دلهـا را از علـم و ا          يـ روشنگر، و از آنچه خدا نازل كرده، و از پ         
  ! كنديت نمين سرشار گرداندند، تبعيقيت و يهدا
  :105 يه يآ
لَيكُم آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا ع كُمضُرُّكُم الَ أَنفُسن يذَاإِ ضَلَّ م تُميتَداللّهِ إِلَى اه  كُمـرْجِعم 

 خـود   بـه  ، ايـد   آورده  ايمـان   كـه   يكـسان   ي؛ ا تَعملُـونَ  كُنتُم بِما فَينَبئُكُم جمِيعا
  يزيـان  شـما   بـه  انـد   مانـده   گمراه  كه  آنان ، ايد   يافته  هدايت شما اگر  پردازيد
  كرده  يم  كه كارها  آن  به را شما تا ،  تخداس نزد  شما  همه  بازگشت  نرسانند

  .گرداند  آگاه ايد
لَيكُم آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« : دي فرما يخداوند متعال م   ع كُممـان  ي كه ا  ي كسان يا» أَنفُس

ش ي در اصالح و شكوفا كـردن نفـس و در پـ       يعني. ديمواظب خودتان باش  ! ديآورده ا 
 كـه از راه  ي كـس يد گمراهـ يـ را اگر خـود را اصـالح كن  يد، ز يگرفتن راه راست بكوش   

 يانيـ ده است به شـما ز ين درست واستوار رهنمود نگرد يراست منحرف شده و به د     
  . رسانديان مينخواهد رساند، بلكه او به خودش ز

 ي نمـ ي از منكـر بـه بنـده ضـرر    يست كه ترك امر به معروف ونهـ ي نين بدان معن يا
 از منكـر    يم شود مگر آنچه از  امر به معروف و نه          يل ن ت بنده كام  يرا هدا يرساند، ز 

 از انكار منكر با دست و زبان ناتوان ياگر آدم! يآر. كه بر او واجب است، انجام دهد
 اللّهِ إِلَى« . نخواهد رسانديانيگران به او زي ديشد، و آن را با قلبش انكار كرد، گمراه

كُمرْجِعا ممِيعش او  ي خداست، و همه پ    يامت به سو  يوز ق بازگشت همه شما در ر    » ج
د يـ  كـه كـرده ا     يو شما را از خوب و بد      » تَعملُونَ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم« .دي شو يجمع م 
  . سازديآگاه م

  :106- 108 يه يآ
 ذَوا اثْنَـانِ  ةِالْوصِـي  حِـينَ  الْموت أَحدكُم حضَرَ إِذَا بينِكُم شَهادةُ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يِا

 الْموتِ مصِيبةُ فَأَصابتْكُم األَرضِ فِي ضَرَبتُم أَنتُم إِنْ غَيرِكُم مِنْ آخَرَانِ أَو منكُم عدلٍ
 ذَا كَانَ ولَو ثَمنًا بِهِ نَشْتَرِي الَ ارتَبتُم إِنِ بِاللّهِ فَيقْسِمانِ الصالَةِ بعدِ مِن تَحبِسونَهما

 ، ايـد   آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا اآلثِمِينَ لَّمِنَ إِذًا إِنَّا اللّهِ شَهادةَ نَكْتُم والَ قُرْبى
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  بـه   خودتـان   ميـان  از را  عـادل  دو،  وصـيت   هنگـام   بـه  رسـد  فرا  مرگتان  چون
  رسيد فرا  مرگتان و بوديد درسفر  كه  گاه هر ،  خودتان غير از يا ، گيريد  شهادت

 سوگند خدا  به  آنگاه ، نماز از بعد داريدتا   نگاهشان بوديد  شك در دو  آن از اگر
 سـود   بـه  چنـد  هـر   نكنـيم   دگرگـون   يقيمتـ   هيچ   به را  شهادت  اين  كه خورند

  .گناهكارانيم از باشد  اين جز ،اگر  نكنيم   كتمان را  آن و باشد  خويشاوندانمان
لَـيهِم  اسـتَحقَّ  الَّذِينَ مِنَ مقَامهما يِقُومانُ فĤَخَرَانِ إِثْما استَحقَّا أَنَّهما لَىع عثِرَ فَإِنْ ع 

لَيانِ انِ األَوقْسِمتُنَا بِاللّهِ فَيادقُّ لَشَها مِن أَحتِهِمادا شَهمنَا ويتَدالظَّالِمِينَ لَّمِنَ إِذًا إِنَّا اع 

 دو، ، انـد   شـده   خيانـت   گنـاه   مرتكـب  شـاهد  دو  آن  كه شود  ممعلو  گاه هر ؛ و 
 قسم خدا  به دو  آن  بگيرند را  ايشان  يجا باشند دو  آن از تر  ياول  كه شاهدديگر

   از ما و  است تر  درست دو  آن  شهادت از ما  شهادت  كه خورند
  .باشيم  ستمكاران از  كنيم  چنين  گاه هر ،  نكنيم  تجاوز  حق
نَى ذَلِكأْتُواْ أَن أَدةِ يادلَى بِالشَّها عهِهجو خَافُواْ أَوأَن ي انٌ تُرَدمأَي دعب انِهِمماتَّقُوا أَيو 
واْ اللّهعماسو اللّهدِي الَ وهي مكه  است  آن  به تر  نزديك  شيوه  ؛ اين الْفَاسِقِينَ الْقَو  
 رد از  خــوردن ســوگند از  يــاپس  كننــد ادا خــود  هوجــ بــر را  شــهادت  هــم

 را  نافرمـان   مردم خدا  داريد فرا  گوش  و  بترسيد خدا از بترسند  سوگندهايشان
  .كند  ينم  هدايت

ت گـواه   ي كه متمن امر اسـت كـه دو نفـر بـر وصـ              ي دهد خبر  يخداوند متعال خبر م   
ت يسته اسـت وصـ    يـ د شا يسـ و هرگاه نشانه ها و مقدمات مرگِ  انسان فرا ر          . باشند

 أَو« رد، يشان اعتبار دارد بر آن گواه بگيسد، و دو گواه دادگر را كه گواهيخود را بنو
ان و يـ هوديستند، از   يـ ن شـما ن   يـ رو د يـ  كـه پ   يا دو نفر از كسان    ي» غَيرِكُم مِنْ آخَرَانِ

  .ن استياز و ضرورت و عدم وجود مسلمين به هنگام نيو ا. ر آنانيا غينصارا و 
و » الْموتِ مصِيبةُ فَأَصابتْكُم« د، ياگر شما در سفر بود» األَرضِ فِي ضَرَبتُم أَنتُم إِنْ« 

و . ديريستند گواه بگ ين شما ن  يرتان باشد، پس دو نفر را كه از د        يبتِ مرگ دامنگ  يمص
 مِن« رند،  ي است دستور داد كه آنها را گواه بگ        يرفتنين حالت پذ  يچون گفته آنها در ا    

« .  دارنـد  ي كـه آن را بـزرگ مـ        يو بعد از نماز نگاه داشته شوند؛ نماز       » الصالَةِ بعدِ
ر يي را تغ  يد به خدا سوگند بخورند كه آنها راست گفته، و گواه          يو با » بِاللّهِ فَيقْسِمانِ
  . نداده اند
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. ديد شويشما در شهادت آنها دچار شك و ترد» ارتَبتُم إِنِ«  است كه ين در صورتيا
 الَ« :نـد يد آنان بگو  يو با . ستي به سوگند دادن ن    يازيد ن يق نمود ياما اگر آنها را تصد    

م، به گونـه    ي كن يا عوض نم  ي از دن  ي كم يمان را به بها   يما سوگندها » ثَمنًا بِهِ نَشْتَرِي
 ذَا كَـانَ  ولَـو « . مياد كنيا سوگند دروغ ي از دنيي كه به خاطر به دست آوردن كاال     يا
ت حـال او را  يـ  ، رعايشاونديما به خاطر خو   . شاوند ما باشد    يهرچند كه خو  » رْبىقُ

م، بلكه آن را ي كني را كتمان نمي الهيو ما گواه» اللّهِ شَهادةَ نَكْتُم والَ« م كرد، ينخواه
م يهان كنما اگر آن را پن» اآلثِمِينَ لَّمِنَ إِذًا إِنَّا« . م كرديم ادا خواهيده ايآن گونه كه شن

پس اگر اطالع حاصل » أَنَّهما علَى عثِرَ فَإِنْ« . م بوديآن وقت از زمره گناهكاران خواه
 ين صورت كه قرائتي شده اند، به ايمرتكب گناه » إِثْما استَحقَّا« شد كه آن دو گواه،      

 قُومـانُ يِ فَـĤخَرَانِ « انت كـرده انـد،      يانگر آن بود آنها دروغ گفته، و خ       يافت شد كه ب   ي
لَيهِم استَحقَّ الَّذِينَ مِنَ مقَامهما انِ علَي ن آنان يگر جانشين صورت دو نفر ديدر ا» األَو

 مِـن  أَحـقُّ  لَـشَهادتُنَا  بِاللّـهِ  فَيقْـسِمانِ « . كترنـد يت نزد يشوند كه از همه وارثان به م      
 آنان درست تر ي قطعا از گواه مايد به خدا سوگند بخورند كه گواهيو با» شَهادتِهِما

  .ف نكرده اندير نداده و  تحريياست ، و آن را تغ
م و بـه    يم، و اگر تجـاوز كنـ      يو ما تجاوز نكرده ا    » الظَّالِمِينَ لَّمِنَ إِذًا إِنَّا اعتَدينَا وما« 

ن شهادت و يان سبب ايخداوند در ب. م بوديم از زمره ستكاران خواهي دهيناحق گواه
انـت از دو    يت به هنگـام بـروز خ      يا و وارثان م   يبر آن و باز گرداندن آن به اول       د  يتاك

» وجهِها علَى بِالشَّهادةِ يأْتُواْ أَن« كتر است، ين نزديا» أَدنَى ذَلِك« :گواه، فرموده است
ا ي» أَيمانِهِم بعد أَيمانٌ تُرَد أَن يخَافُواْ أَو«  كه هست ادا كنند، ي را به صورتيكه گواه

ت يــرفتــه نــشود ســپس شــهادت بــه وارثــان ميشان پذيــنكــه سوگندهايبترســند از ا
  . برگردانده شود

 »اللّهدِي الَ وهي مكه ي كند؛ كسانيت نميو خداوند قوم فاسقان را هدا»  الْفَاسِقِينَ الْقَو 
ش يت را در پـ رند و راه راسي پذيت را نميل به صفت آنها شده است و هدا يفسق تبد 

 رود ي كه گمان مـ يي در سفر و جاينكه هرگاه مرگ كس  يخالصه مطلب ا  . رندي گ ينم
سته است دو شاهد عـادلِ مـسلمان را گـواه           يد، شا يافت نشود، فرا رس   يشاهدِ معتبر   

ز يافت شـدند، جـا    يپس اگر دو شاهد مسلمان وجود نداشت و دو شاهد كافر            . رديبگ
اما اگر  وارثان به خاطر كافر . ردينها را شاهد بگت كند و آياست در حضور آنها وص

بودن آن دو شاهد در مورد آنها شك داشتند، آنها را بعد از نماز سوگند بدهند كه در 



٦٦٩ 

ن يـ ر نـداده انـد، پـس در ا        يي را تغ  يانت نكرده و دروغ گفته، و گواه      ي د ادن خ   يگواه
  . شونديصورت آنها تبرئه م

 آن دو ييافتند كه بر  دروغگوي ينه اي نكردند، و قرقيت آنها را تصديو اگر وارثان م
زند و به خدا سوگند بخورند كـه        ي نمود، اگر خواستند دو نفر از آنان بپا خ         يداللت م 

 دو گواه اول راست تر و درست تر است، و سوگند بخورند كه              ي آنها از گواه   يگواه
 يسته گـواه  يـ  شا ن كردنـد  ي چنـ  يانت كرده و دروغ گفته اند، پس وقت       يآن دو گواه خ   

  . شونديدادن م
نازل شـده انـد،   »  بن بداءيعد« و »  يم داريتم« ات در مورد داستان معروف   ين آ يا

 شود كه ين احكام استنباط ميات چندين آياز ا . ت كرد ي آنها وص  ي برا يآنگاه كه عد  
  :مي كنير به آن اشاره ميدر ز

د يـ ده باشـد با   يسـ  كه بـه حالـت احتـضار ر        ي است و كس   يك امر شرع  يت،  ي وص - 1
  .ت بكنديوص

ده و در حـال     ي رسـ  ي به لحظـات آخـر زنـدگ       يت معتبر است هرچند كه آدم     ي وص - 2
  . كه عقلش ثابت و استوار باشدياحتضار باشد، البته به شرط

  . بدهنديت گواهيت ميد بر وصي دو شاهد عادل با- 3
 يرفته م يذت و  امثال آن به خاطر ضرورت پ        ي دادن كافر در رابطه با وص      ي گواه - 4

ن حكم ي از اهل علم گمان برده  اند كه  اياريو بس. ن مذهب امام احمد استيو ا. شود
  .ستي بر آن نيلي است كه دليين ادعاياما ا. منسوخ است

 كـافران در  ين برداشت نمـود كـه گـواه   ي آن چنين حكم و معنا  يد بتوان از ا   ي شا - 5
رفته يز پذ ين مورد ن  ير ا ي در غ  ي وجود نداشته باشد حت    ير از آنها كس   ي كه غ  يصورت

  .ن باور استيخ االسالم بر اي شود، همان طور كه شيم
  . وجود نداشته باشدي كه مانعيز بودن مسافرت مسلمانان با كافر به شرطي جا- 6
  .ز بودن مسافرت به قصد تجارتي جا- 7
انت آنهـا وجـود نداشـته       ي دال بر خ   ينه ا ي اگردر شهادت گواهان شك شود، و قر       - 8
ان فرمـوده  يـ ا آنها را بعد از نماز نگاه داشته، و به آن صورت كـه خـدا ب           ياشد،  اول  ب

  . است آنها را سوگند بدهند
 به نگاه داشتن آنهـا بعـد از نمـاز و    يازي وجود نداشته باشد، نيا شكي اگر اتهام   - 9

  .ستيقسم دادنشان ن
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د يـ ه است، و با    بزرگداشت امر شهادت، چرا كه خداوند آن را به خود نسبت داد            - 10
  . دادن  توجه كرد و آن را دادگرانه انجام داديبه گواه

ز است كـه از     يد قرار گرفت، جا   ي كه شهادت دو شاهد  مورد شك و ترد         ي هنگام - 11
رنـد تـا    يش قـرار گ   ي مـورد  امتحـان و آزمـا        ييگر جدا شوند، و هر كدام به تنها       يكدي

  ا نه؟ي ندي گويا در شهادت دادنشان راست ميمشخص شود كه آ
د، دو نفـر از     يـ افت شود كـه بـر دروغ بـودن گواهـان داللـت نما             ي ي هرگاه قرائن  - 12

ام  كنند و سوگند بخورند كه سوگند ما از سوگند آنها راست تر است     يت ق يوارثانِ م 
ن دو وارث ادعا كرده اند يانت كرده و دروغ گفته اند، سپس آنچه را كه ا    يو آن دو خ   

 يرفته ميل و مدرك پذي دلينه همراه با سوگندشان به جايقر شود، و يبه آنها داده م
  .شود

  :109- 110 يه يآ
موي عمجي لَ اللّهقُولُ الرُّساذَا فَيم تُمالَ قَالُواْ أُجِب  لَنَـا  عِلْـم  إِنَّـك  أَنـت  ـالَّمـوبِ؛   عالْغُي
 ، پاسـخ   چگونه را شما  دعوت  كه بپرسد و آورد گرد را  پيامبران خدا  كه  يروز
  .يهست تو  غيب  به دانا  كه ،  نيست  يدانش  هيچ را ما : گويند ؟ دادند

لَيـك  نِعمتِـي  اذْكُرْ مرْيم ابنَ عِيسى يا اللّه قَالَ إِذْ لَـى  ععو  تِكالِـدإِذْ و  ـدتُّكبِـرُوحِ  أَي 
لِّم الْقُدسِ لَّمتُك ذْوإِ وكَهالً الْمهدِ فِي النَّاس تُكَ ع ةَ الْكِتَابالْحِكْماةَ  ورالتَّـواإلِنجِيـلَ  وو 

 األَكْمه وتُبرِىء بِإِذْنِي طَيرًا فَتَكُونُ فِيها فَتَنفُخُ بِإِذْنِي الطَّيرِ كَهيئَةِ الطِّينِ مِنَ تَخْلُقُ وإِذْ
رَصاألَبإِذْ بِإِذْنِي وو وتَى تُخْرِجإِذْ بِإِذْنِي الْمو نِـي  كَفَفْتـرَائِيلَ  بإِس  نـكإِذْ ع  مجِئْـتَه 
  مـريم   بـن   يعيس  به ؛ خدا مبِينٌ سِحرٌ إِالَّ هـذَا إِنْ مِنْهم كَفَرُواْ الَّذِينَ فَقَالَ بِالْبينَاتِ

  به  كه  زمان  آن ،  كن ياد ام ، داشته  يارزان  مادرت و تو  به  كه را  ينعمت  : گفت
  يگوي  سخن  يبزرگسال در چه  و  گهواره در  چه تو تا  كردم  ياريت  القدس  وحر
 از  مـن  امر  به  كه  آنگاه و  آموختم   انجيل و  تورات و  حكمت و  كتاب تو  به و ،

 و شد  يا  پرنده  من امر  به و   يدميد  آن در و  يساخت  پرنده  چون  يچيز  گل
  فرمان  به را  ومردگان  يداد  شفا  من  فرمان  به را  گرفته  يپيس و مادرزاد كور
 ،  يآمد  اسرائيل  يبن نزد   روشن  داليل  بااين  چون و  يآورد  بيرون گور از  من
 كـافر   كه  يكسان  ميانشان  از و  بازداشتم تو  به  رساندن  آسيب از را  آنان  من

  .نيست آشكار  يجادوي جز  اين  كه گفتند بودند



٦٧١ 

 شود يجاد مي كه در آن روز اي بزرگيامت و از وحشت هايخداوند متعال از روز ق 
 آورد و از آنها  يامبران را گرد م   يامت همه پ  ينكه خداوند در روز ق    ي دهد، و ا   يخبر م 

   دادند؟يتان به شما چه پاسخيامت ها» أُجِبتُم ماذَا« : پرسديم
 ي ا يم، و تـو آگـاه     ي نـدار  ي و دانـش   يچ آگـاه  يمـا هـ   : نـد ي گو يمـ » لَنَا عِلْم الَ قَالُواْ« 

 اذْكُـرْ  مـرْيم  ابـنَ  عِيـسى  يـا  اللّـه  قَالَ إِذْ« ، ي دانيپس تو از ما بهتر م     ! پروردگار ما 
لَيك نِعمتِي لَى ععو تِكالِدينعمت ها! مي پسر مريسي عيا: آنگاه كه خداوند فرمود» و 

ادآور شو، و شـكر و سـپاس   يبا قلب و زبانت م ي داشتيمرا كه به تو و مادرت ارزان   
گر ي دي نموده كه به كسي را به تو ارزانييرا نعمت هاي آور، زيپروردگارت را به جا

ت يـ  تقو ي كه ترا توسط وحـ     يادآور هنگام يبه  » الْقُدسِ بِرُوحِ أَيدتُّك إِذْ« . نداده است 
له آن  ي كـه بـه وسـ      يشـد  برخـوردار    يـي رويزه گرداندم، و از ن    ينمودم، و پاك و پاك    

و گفتـه شـده اسـت كـه         . يي ،و به راه او دعوت نما      ي اوامر خدا را انجام ده     يتوانست
ل ي را توسط جبرئيسيه السالم است و خداوند عيل عليجبرئ» الْقُدسِ  ِروحِ«منظور از 

د او را اسـتوار  ي نمود، و او را همراه و مالزم  او سـاخت و در تنگناهـا و شـدا                ياري
 ي سخن ميانساليكه با مردم در گهواره و در م» وكَهالً الْمهدِ فِي النَّاس تُكَلِّم« . نمود
 است كه  يست، بلكه منظور از آن سختيمنظور از سخن گفتن فقط سخنِ تنها ن     . يگفت
  .  خداستي به سوي برد، و آن دعوت و فراخوانيده مينده و مخاطب از آن فايگو

امبران اولـوالعزم از آن     يـ  و پ  يسيـ   اسـت كـه ع      يازيامت يانساليو سخن گفتن در م    
ر ي كردند و مردمان را به خي خدا دعوت مي به سويانساليبرخوردار بودند، كه در م

 با سخن گفتن در گهواره بر آنان يسياما ع.  داشتنديدستور داده و از منكرات باز م
ّ« :او در گهواره گفت   . افتي يبرتر َ   يإِنِ ِ ـ     عبد اهللاِ ءاتَنِ لَنِ عجو ـ   يـ  نَبِ ي الكِتَـب  ياَ ، وجعلنِ

مـن بنـده خـدا هـستم،     » اَي بِالصلَوةِ والزَّكَوةِ مادمت حينَ ما  كُنت وأَوصنِ يمباركَاَ أَ 
ده، و تا زنده ام مرا يامبر و مبارك گردانيكتاب را به من داده و هركجا كه باشم مرا پ

  .به نماز و زكات دستور داده است
لَّمتُك وإِذْ«  ع ةَ الْكِتَابالْحِكْمم، پـس   يو آنگاه كه كتاب و حكمت را بـه تـو آمـوخت            » و

 از ي بعد از موسيسيو ع. ردي گيژه تورات را در بر مي گذشته و به ويكتاب، كتابها
 شـود كـه   يل مـ  يـ ز شـامل انج   يـ ن. ل به تورات عالم تر بـود      ي اسرائ يامبران بن يهمه پ 

  .او نازل فرمودخداوند آن را بر 
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 مردم بـه    ي آن، و فراخوان   يد و حكمت ها   يعت و فوا  ي شناخت اسرار شر   يعنيحكمت  
« . ت كردن آنچه الزمه بر  امر اسـت      يم آنان و رعا   ي خدا، و  تعل    ينحو احسان به سو   

 ي بـ  زيـ  را كه از گـل چ      يادآور هنگام يو به   » بِإِذْنِي الطَّيرِ كَهيئَةِ الطِّينِ مِنَ تَخْلُقُ وإِذْ
 األَكْمـه  وتُبـرِىء  بِـإِذْنِي  طَيـرًا  فَتَكُونُ فِيها فَتَنفُخُ« . ي ساخت ي به شكل پرنده م    يجان

رَصاألَبإِذْ بِإِذْنِي وو وتَى تُخْرِجپس بـه فرمـان مـن        يدي دم يو در آن م   » بِإِذْنِي الْم ،
  . يد داي نداشت شفا مييناي شد، و كور مادرزاد را كه چشم و بيپرنده م

و آن گاه كه مردگان را      . ي داد ي را شفا م   يسي پ يماريو به فرمان من فرد مبتال به ب       
 ي و معجزاتـ ي روشـن ينها نشانه هايپس ا. ي آورديرون ميبه اذن من زنده از قبر ب      

 را  يسيله آن ع  يگران از انجام آن ناتوان بودند و خداوند به وس         يبودكه پزشكان و د   
 جِئْـتَهم  إِذْ عنـك  إِسـرَائِيلَ  بنِـي  كَفَفْت وإِذْ« . ت نمود يقو كرد، و دعوت  او را ت       ياري

ل را از سر  ي اسرائ يادآور آن  گاه كه شرّ بن      يو به   » مِنْهم كَفَرُواْ الَّذِينَ فَقَالَ بِالْبينَاتِ
 از آنهـا كـه   ي، پس كسانيش آنها آمديتو كوتاه كردم، آنگاه كه با معجزات روشن پ       

ست بـه  يـ  بايد شد، و مييش آنان آمد و با معجزات ت اي حق پيودند وقتكافر شده ب  
و . ستيـ  آشكار ن  يين جز جادو  يا» مبِينٌ سِحرٌ إِالَّ هـذَا إِنْ« :اورند، گفتند يمان ب يآن ا 

ن مورد تالش كردند، پس خداوند نگذاشت ي را به قتل برسانند، و در ايسيخواستند ع
نهـا نعمـت   يپـس ا .  او را از شرّ آنان مصون داشـت ل به او برسد و    ي اسرائ يدست بن 

 نمـود و از او      يم ارزانـ  يـ  پـسر م ر    يسيامبرش ع ي است كه خداوند بر بنده و پ       ييها
ن صورت آن را انجام داد و ين به كاملتريبنابرا.  آورديخواست تا شكر آن را به جا

  .شه كردي پيامبران  اولوالعزم بردباريگر پيمانند د
  :111- 120 يه يآ

اْ وبِرَسولِي بِي آمِنُواْ أَنْ الْحوارِيينَ إِلَى أَوحيت وإِذْ نَّا قَالُوآم داشْهونَ؛  بِأَنَّنَا ولِمسم
  ايمان :گفتند،  بياوريد  ايمان  من پيامبر  به و  من  به  : كردم  يوح  حواريان  به و

  .هستيم  تسليم ما  كه  باش  گواه ،  آورديم
لَينَـا  ينَـزِّلَ  أَن ربك يستَطِيع هلْ مرْيم ابنَ عِيسى يا الْحوارِيونَ الَقَ إِذْ ةً  عئِـدĤـنَ  مم 

 ،  مريم  بن  يعيس  يا : پرسيدند  حواريان ؛ و مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن اللّه اتَّقُواْ قَالَ السماء
 اگـر   : گفت ؟ فرستد  يا  مائده  آسمان زا ما  يبرا   كه تواند  يم تو پروردگار آيا

  .بترسيد  خدا از ، ايد  آورده  ايمان
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لَيهـا  ونَكُـونَ  صـدقْتَنَا  قَـد  أَن ونَعلَـم  قُلُوبنَا وتَطْمئِنَّ مِنْها نَّأْكُلَ أَن نُرِيد قَالُواْ مِـنَ  ع 
  و گيرد  آرام  دلهايمان تا  بخوريم  مائده  آن از  كه  خواهيم  يم : الشَّاهِدِينَ؛ گفتند

  .دهيم  شهادت  آن بر و  يا  گفته  راست ما  به تو  كه  بدانيم
لَينَا أَنزِلْ ربنَا اللَّهم مرْيم ابنُ عِيسى قَالَ ةً عئِدĤنَ ماء مملِنَـا  عِيـداً  لَنَـا  تَكُونُ الس لِّأَو 

 ، خدايا بار  : گفت  مريم  بن  ي؛ عيس الرَّازِقِينَ خَيرُ أَنتو وارزقْنَا منك وآيةً وآخِرِنَا
  كـه  را  آنـان  و را ما تا ،  بفرست  ازآسمان ، يا  مائده ما  يبرا ، ما پروردگار  يا

  بهتـرين  تـو   كه  ده  يروز را ما و ، باشد ازتو   ينشان و  يعيد آيند  يم ما از بعد
  .يهست  دهندگان  يروز
لُها إِنِّي هاللّ قَالَ لَيكُم منَزِّ ن عكْفُرْ فَمي دعب فَإِنِّي مِنكُم هذِّبا أُعذَابالَّ ع هذِّبا  أُعـدـنَ  أَحم 

 شما از  كه هر  يول ،  فرستم  يم شما  يبرا را  مائده  آن  من  : گفت الْعالَمِينَ؛ خدا
  آن را  جهان  مردم از  يك  هيچ  كه  كنم  يم  عذابش  چنان شود كافر  پس آن  از

  .باشم  نكرده  عذاب   چنان
لَـهينِ وأُمي اتَّخِذُونِي لِلنَّاسِ قُلت أَأَنت مرْيم ابنَ عِيسى يا اللّه قَالَ وإِذْ  اللّهِ دونِ مِن إِ
لْتُه نتكُ إِن بِحقٍّ لِي لَيس ما أَقُولَ أَنْ لِي يكُونُ ما سبحانَك قَالَ لِمتَه فَقَد قُ ع لَما تَعم 
  يعيس  به خدا  كه  آنگاه ؛ و الْغُيوبِ عالَّم أَنت إِنَّك نَفْسِك فِي ما أَعلَم والَ نَفْسِي فِي
  يخداي  به  اهللا  يسوا را  مادرم و، مرا  كه  يگفت  مردم  به تو آيا  : گفت  مريم  بن

  نـه   كـه   گـويم   يچيـز   كـه  مرا نسزد  را تو  كنم  يم ياد  يكپا  به  : گفت ؟ گيريد
  آنچه  به زيرا  يدانست  يم خود  تو  بودم  گفته  چنين  من اگر   باشم  آن  شايسته

 زيرا   خبرم  يب  است تو  ذات  در  آنچه از  من و  يداناي گذرد  يم  من ضمير در
  .يهست  غيب  به  كسان  داناترين تو
لْ ما لَيهِم وكُنت وربكُم ربي اللّه اعبدواْ أَنِ بِهِ أَمرْتَنِي ما إِالَّ لَهم تقُ ا عا شَهِيدم تمد 

ا فِيهِملَم لَيهِم الرَّقِيب أَنت كُنت تَوفَّيتَنِي فَ ع أَنتلَى وءٍ كُلِّ عشَي آنان  به  ؛ من شَهِيد  
 پروردگـار  و پروردگـارمرا  ، اهللا  كه  گفتم   نگفتم  يبود  داده  فرمانم تو  آنچه جز

 مرا  چون و  بودم  عقيدتشان  نگهبان   بودم  ميانشان در تا  من و  بپرستيد را خود
  .يآگاه  يچيز هر بر تو و   يگشت  عقيدتشان  نگهبان خود تو  يميرانيد

  عذاب را  آنان الْحكِيم؛ اگر  الْعزِيزُ أَنت فَإِنَّك لَهم فِرْتَغْ وإِن عِبادك فَإِنَّهم تُعذِّبهم إِن
  .يحكيم و پيروزمند  تو ،  يبيامرز را  آنان اگر و هستند تو  بندگان ،  يكن
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 دِينَخَالِ األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّات لَهم صِدقُهم الصادِقِينَ ينفَع يوم هذَا اللّه قَالَ
  يروز  ايـن   : گفـت  ؛ خـدا  الْعظِيم الْفَوز ذَلِك عنْه ورضُواْ عنْهم اللّه رضِي أَبدا فِيها
  كه  يبهشتهاي  آنهاست  ازآن  دهد سود  گفتارشان  يراست را  راستگويان  كه  است
  آنـان  از خـدا   بـود  خواهنـد    جاويـدان   آن در  همـواره   است  يجار نهرها  آن در

  .است  يبزرگ  يكامياب   اين و  خشنودند خدا از نيز  آنان و  است خشنود
لّهِ   خداسـت   آن قَـدِيرٌ؛ از   شَـيءٍ  كُـلِّ  علَـى  وهـو  فِيهِنَّ وما واألَرضِ السماواتِ ملْك لِ

  .تواناست  يكار برهر  او و   آنهاست  ميان  آنچه و  زمين و آسمانها  يفرمانرواي
اْ وبِرَسولِي بِي آمِنُواْ أَنْ الْحوارِيينَ إِلَى أَوحيت وإِذْ«  نَّا قَالُوادآور نعمت مرا يبه » آم

پس به  .  تو فراهم نمودم   ي كه برا  ياورانيروان و   ي نمودم، آنگاه كه پ    يكه به تو ارزان   
ا نمودم، يم مهامبريمان آوردن به من و پي ايشان را برايون الهام كردم و دلهايحوار

 كه از جانب خدا به يي آنها را توسط وحيعني.  كردمي آنها وحيو بر زبان تو به سو
م فرمـان مـن شـدند و        يت آمده بود، دستور دادم، و آن را اجابت نمودم و تـسل            يسو

م شدند و يپس آنان هم در ظاهر تسل. ميم، و گواه باش كه مسلمانيمان آورد يا: گفتند
 كـه   يمان بـاطن  يمان آوردند؛ ا  يسته فرمان بردند، و هم در باطن ا       يابا انجامِ اعمال ش   

اوران، يـ  يعنـ ي» ونيـ حوار« .  دهـد يمان نجات مـ يصاحب خود را از نفاق و ضعف ا   
ونَ ي قَالَ الحوارِ  ي إِلَ يمن أَنصارِ «:ون گفت يم به حوار  ي پسر  مر   يسيهمان طور كه ع   
اوران يما  : ون گفتند ي هستند؟حوار يه كسان اوران من در راه خدا چ     ي» نَحنُ أَنصاراهللاِ 

لَينَا ينَزِّلَ أَن ربك يستَطِيع هلْ مرْيم ابنَ عِيسى يا الْحوارِيونَ قَالَ إِذْ« .ميخدا هست  ع 
ا يـ آ! مي پـسر مـر    يسي ع يا: ون گفتند يادآور آنگاه كه حوار   يو به   » السماء منَ مĤئِدةً

 كـه در آن غـذا    ي از آسمان بر ما نازل كند؟ سـفره ا         يد سفره ا   توان يپروردگارت م 
ن ين خواسته آنها بدان خاطر نبود كه در قدرت خدا شك داشته باشند، بلكه ايا. باشد

شنهاد معجزات بـا  يو از آنجا كه درخواست و پ     . ان كردند يرا در قالب خواهش ادب ب     
ون يـ ن كـالم كـه از حوار  ي و ا و متضاد بود،يم شدن در برابر حق منافياد و تسل  يانق

ه السالم آنها را انـدرز      ي عل يسي رساند، ع  ي را م  يزين چ يصادر شده بود احتماال چن    
را يـ ز. ديستيـ د اگـر مـومن ه  ياز خدا بترسـ »  مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن اللّه اتَّقُواْ« :داد و گفت

ر فرمان خدا م شدن در برابي و تسليزگاريشه او را به پره ي كه مومن دارد هم    يمانيا
 را به دنبال خواهـد داشـت وا         يزي داند چه چ   ي كه نم  يشنهاد معجزات؛ امر  يو عدم پ  

  .  دارديم
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شنهاد مقاصد  ين پ يست ، بلكه آنها از ا     ين ن يون خبر دادند كه منظورشان ا     يپس حوار 
»  مِنْها نَّأْكُلَ أَن نُرِيد قَالُواْ« ازمند بودند، ي مدنظر دارند، چون به آن نييكويو اهداف ن

از يـ انگر آن اسـت كـه آنهـا بـه آن ن     يـ ن ب يـ و ا . ميم از آن بخـور    ي خـواه  يما م : گفتند
دا كند و با مشاهده     ينان پ يمان، اطم يله ا يمان به وس  يو دلها » قُلُوبنَا وتَطْمئِنَّ« .داشتند

همـان طـور كـه      . ل گـردد  ين تبـد  يقـ يمان و باور ما به      ينشانه ها و معجزات آشكار ا     
ه الـسالم از پروردگـارش خواسـت كـه بـه او نـشان بدهـد چگونـه                 يل عل يم خل يابراه

لَ    « .دي نما يمردگان را زنده م    لَم تُومِن قَالَ بيقَالَ أَو  ّ ا يـ آ: فرمود» يطمئِنَّ قَلبِ ي ولَكنِ لِ
 بـه  يپس بنده در هر زمان و مكان.  تا دلم مطمئن گردديول! يآر: ؟ گفتيمان ندار يا

 قَـد  أَن ونَعلَـم « :ن فرمـود  يبنـابرا . از دارد يـ شتر ن يـ  بـاور ب   مـان و  ين و ا  يقي و   يآگاه
ش مـا   ي تا راست بودن آنچه را كه پ       يعني. يم كه به ما راست گفته ا      يو بدان » صدقْتَنَا
 مِنَ علَيها ونَكُونَ« . مان معلوم گردد كه آن حق و راست استيم، و براي بدانيآورده ا

 باشد كه بعد از     يپس به نفع و مصلحت كسان     . ميهان باش و بر آن از گوا    » الشَّاهِدِينَ
ل و حجت ين دلي ، بنابراين كرده ايم كه تو چني دهي ميند، و ما بر آن گواهي آيما م

  .دي آي پروردگار بدست ميي بر قدرت و توانايشتريل بي گردد و دلياقامه م
ه شـد، خواسـته     د و از منظورشـان آگـا      ين را از آنان شن    يه السالم ا  ي عل يسي ع ي وقت

لَينَا أَنزِلْ ربنَا اللَّهم« :رفت و گفت  ين مورد پذ  يآنان را در ا    ةً عئِدĤنَ ماء ممتَكُـونُ  الس 
لِنَا عِيداً لَنَا آخِرِنَا لِّأَوةً وآيو نكفرو بفرست يبر ما از آسمان سفره ا! پروردگارا» م 

 زمانِ يعني.  از جانب تو باشد  ينشانه ا ن شود، و    ين و متاخر  ي متقدم ي برا يكه جشن 
اد گردد، ين نشان و معجزه بزرگ ي باشد كه در آن ايفرود آمدن آن، جشن و موسم

همان طور كه . تا به خاطر سپرده گردد و در گذر زمان و مرور سالها فراموش نشود
 يات و نشانه هايادآور آين و مناسك آنان را ياد مسلم يخداوند متعال جشن ها و اع     

ادآور فضل و احسان خود     يامبران، و   ي  استوار پ   يادآور سنت و روشها   يش، و   يخو
 بـده، و تـو   يو بـه مـا روز  »  الرَّازِقِينَ خَيرُ وأَنت وارزقْنَا« . بر آنان قرار داده است

ه الـسالم بـه   يـ  عليسيـ  ما بگردان، پس عي آن را روزيعني. ي دهندگان ين روز يبهتر
ن ي مصلحت د  يكيز خداوند خواست تا سفره را فرو فرستد؛         ن دو مصلحت ا   يخاطر ا 
نكه رزق يا و آن اي مصلحت دنيگري ماندگار شود، و ديل به نشانه و معجزه ايكه تبد
  . آنان باشديو روز
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لُها إِنِّي اللّه قَالَ«  لَيكُم منَزِّ ن عكْفُرْ فَمي دعب فَإِنِّي مِنكُم هذِّبا أُعذَابالَّ ع هذِّبا أُعدنَ أَحم 
وهركس از شما بعـد از آن       . مي فرست يآن را بر شما فرو م     : خداوند فرمود » الْعالَمِينَ

نگونه عـذاب   يان را ا  يچ كس از جهان   ي  كنم كه ه    ي گرفتار م  يكفر بورزد او را به عذاب     
 كفر  ي عناد و ستمگر   يچون او معجزه آشكار را مشاهده كرده و از رو         . نداده باشم 

و بـدان كـه     .  باشـد  يفر سـخت مـ    ين سزاوار عذاب دردناك و ك     يده است، بنابرا  يورز
ز هشدار داد كه اگر كفر بورزنـد        يخداوند وعده داد كه آن را فرو خواهد فرستاد و ن          

ن سـفره را نـازل   يو خداوند ذكر نكرد كه او  ا.  شونديد سخت گرفتار م   ين وع يبه  ا  
نكه آنها يآن را فرو نفرستاده باشد، به علت اپس احتمال دارد كه خداوند . كرده است

ن سفره ذكـر    ي كه در دست نصارا است ا      يليز در انج  ين. شنهاد را قبول نكردند   ين پ يا
  .ن رابطه وجود نداردي در اينشده است و در آن بحث

ن سفر فرو فرستاده شده باشد، همان طور كه خداوند وعده داده يو احتمال دارد كه ا
 آنـان ذكـر نـشده از آن    يل هـا يـ نكه در  انجيو ا. دي  نمايوعده نماست، و او خالف    

ا يو  .  است كه به آنان تذكر داده شد اما آن را فراموش كردند            يدسته اندرز و مطالب   
ن ماجرا را نسل به نسل نقل كرده        يل ذكر نشده است، بلكه آنان ا      ينكه اصال در انج   يا

ن بـسنده نمـود و در   ياونـد بـه همـ    كردند خد ياند، و چون آن را نسل به نسل نقل م         
م بود، بر يو ما بر آن گواه خواه» نَيها مِنَ الشَّهديونَكونَ علَ« ه يو آ. ل ذكر نكرديانج
  . دانديقت امر را بهتر ميو خداوند حق. دي نماين مفهوم داللت ميهم
لَــهينِ  وأُمي تَّخِذُونِيا لِلنَّاسِ قُلت أَأَنت مرْيم ابنَ عِيسى يا اللّه قَالَ وإِذْ«   دونِ مِـن  إِ

ا تـو بـه مـردم    يآ! مي پسر  مريسي ع يا:  كه خداوند فرمود   يادآور هنگام يو به   » اللّهِ
خ و سرزنش ين توبيد؟ اي خدا بپرستيمن و مادرم را به عنوانِ دو معبود به جا: يگفت

پـس  . نـوم اسـت   ا سـه اق   ينِ سه شخص    يخداوند سوم :  كه گفتند  يينصارا است، آنها  
« :ديـ  گوي كـرده و مـ  ي از آن تبـر يسي پرسد، و عي ميسين سوال را از ع   يخداوند ا 
انَكحبست پـاك   يـ سته تـو ن   يـ ن سخنِ زشت و از آنچه كـه شا        يتو از ا  ! ايبار خدا » س

م كه گفـتن    ي بگو يزيمرا نسزد كه چ   » بِحقٍّ لِي لَيس ما أَقُولَ أَنْ لِي يكُونُ ما« .يهست
گران يامبران و د  يدگان و فرشتگان مقرب و پ     يك از آفر  يچ  يرا ه يز. ستيمن ن آن حق   

ر و  ي هـستند كـه تحـت تـدب        يستند، بلكه همه بندگان   يت ن ي و الوه  ييسزاوار  مقام خدا   
 كُنت إِن«  . ناتواننديازمنداني رام شده و مسخر، و نيدگانيتصرف خدا هستند، و آفر 

لْتُه لِمتَه فَقَد قُ ع لَما تَعالَ نَفْسِي فِي مو لَما أَعفِي م ياگر من آن را گفته باشم ب» نَفْسِك 
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 و مـن از آنچـه كـه از ذات      ي، تو از درون من بـا خبـر هـست          ي دان يگمان تو آن را م    
 أَنـت  إِنَّـك « . يدانيـ  را كه از من سزده است بهتر  ميزيپس تو چ  .ستميتوست آگاه ن  

الَّموبِ عانگر كمـال   يـ ن ب يـ و ا . يو داننده و رازها و امور پنهان هست        گمان ت  يب» الْغُي
ه السالم  يپس او عل  . ه السالم در مخاطب قرار دادنِ پروردگارش است       يح عل يادب مس 

ف ي را كه با مقـام شـر       ين موارد را نگفته ام، بلكه او هر گفتار        ي از ا  يزيمن چ : نگفت
ل  است، و پروردگارش را به ن از امور محاي كند، و همانا اي ميخود منافات دارد نف

 ي و دانش را به داننده پنهان و آشكار  بر مي دارد، و آگاهيطور كامل پاك ومنزه م   
  .گرداند

 ما« :ل را بدان دستور داده بود، و فرمودي اسرائي پرداخت كه بنيسپس به ذكر مطالب
قُلْت ما إِالَّ لَهرْتَنِي مآنچه مرا به گفتن آن دسـتور         به آنان نگفته ام جز     يزيچ» بِهِ أَم 

 ات يرو و فرمانبردار تو هستم و نسبت به شكوه و بزرگي پيپس من بنده ا. يداده ا
د كه پروردگار يگفته ام خدا را بپرست» وربكُم ربي اللّه اعبدواْ أَنِ« . جسارت نكرده ام
ن بـه   يـ  در د  گانـه، و اخـالص    ي ي آنان را جز به پرسـتش خـدا        يعني. من و شما است   

نكـه مـن و     ين امر متضمن آن است كه آنـان را از ا          يگر دستور نداده ام، و ا     ي د يزيچ
ز متـضمن آن اسـت كـه مـن بنـده خداونـد و       يـ ن.  كنميرند نه ي بگ ييمادرم را به خدا   

  .ده او باشميآفر
 علَيهِم وكُنت« . ز هستيپس همان طور كه خداوند پروردگار شماست پروردگار من ن

 يو گـواه . انشان مردم بر آنان گواه بودمي كه در م يو تا زمان  » فِيهِم دمت ما داشَهِي
 آن را برپـا نداشـته       ين امر را برپا داشته و چه كـس        ي از آنان ا   ي دهم كه چه كس    يم

لَما« . است لَيهِم الرَّقِيب أَنت كُنت تَوفَّيتَنِي فَ ن ي زمي مرا بر روي كه زندگيو هنگام» ع
 تـو  يعني. ي تو بر آنان مراقب بود     ي آسمان باال برد   ي و مرا زنده به سو     يان داد يپا

 يزيو تو بر هر چ» شَهِيد شَيءٍ كُلِّ علَى وأَنت« . ياز رازها و درون آنان اطالع داشت
پـس همـه    . ينـ ي ب ي و مـ   ي شنو ي و م  ي دان ي، و آن را م    يحاضر و ناظر و آگاه هست     

  . ها را احاطه نموده استيدني ات همه دييناي ها را ، و بيدنيشن
 ي كه در آنها وجود دارد سزا و جـزا مـ           ي و انحراف  يكين تو بندگانت را طبق ن     يبنابرا

 پس آنان بندگان تو هستند،   ياگر آنان را عذاب ده    » عِبادك فَإِنَّهم تُعذِّبهم إِن« . يده
و اگـر   . ي دانـ  يها را بهتر مـ    ، و حاالت آن   يو تو از خودشان نسبت به آنان مهربانتر       

 الْعزِيـزُ  أَنـت  فَإِنَّـك  لَهم تَغْفِرْ وإِن« .ي داد ي سركش نبودند آنان را عذاب نم      يبندگان
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كِيمآمرزش  يعني. ي، پس همانا تو توانا و با حكمت هست        يامرزيو اگر آنان را ب    » الْح 
 يه به خاطر نـاتوان  كيرد، نه مانند كسي گي و قدرتت سرچشمه م  ييتو از كمال توانا   

  . بخشدي آمرزد و ميم
د ين است كه هركس اسباب آمرزش را فراهم نما        ي حكمتت ا  ي، و از مقتضا   يميتو حك 
نكـه  يامت و ا  يخداوند متعال حالت بندگانش را در روز ق       » قَالَ اهللاُ « . ي آمرز ياو را م  

ه  شـود ، و چـ      ي هـالك مـ    ي از آنان در آن روز رستگار است، و چه كس          يچه  كسان  
 يـوم  هذَا« :دي فرما يان داشته و م   ي بدبخت خواهد بود، ب    ي خوشبخت و چه كس    يكس
نفَعادِقِينَ يالص مقُهيشان سـود مـ    يـ ان را راست  ي است كه راسـتگو    ين ، روز  يا» صِد 

اتشان درسـت و راسـت      ي هستند كه  كردار و گفتار و ن        يكسان» نيصادق« و  . رساند
جـه و ثمـره     يامت نت يپس آنان در روز ق    . ت قرار دارند  است، و بر راه اُستوار و درس      

ك نـزد پادشـاه    يگاه خوب و ن   يابند، آنگاه كه خداوند آنها را در جا       ي ي رام ين راست يا
 خَالِـدِينَ  األَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّات لَهم« :ن فرمود يبنابرا.  دهد ي م يقدرتمند جا 

 است يي آنان باغهايبرا»  الْعظِيم الْفَوز ذَلِك عنْه ورضُواْ همعنْ اللّه رضِي أَبدا فِيها
 مانند؛ خداوند از آنان ير درختان آن روان است، و در آن جاودانه م     يكه رودها از ز   

اما .  بزرگ يروزيت و پ  ين است موفق  يخشنود است، و آنان از خداوند خشنودند، و ا        
لّـهِ « .ابنـد ي ي آنان ثمره اعمال زشت خود را مـ        نها هستند، و  يان بر عكس ا   يدروغگو  لِ

لْكاتِ ماومضِ الساألَرا ومن و آنچه در آنها است      ي آسمانها و زم   يپادشاه»  فِيهِنَّ و
 يـي  و جزا  ي و شرع  يده، و با حكم قَدر    ين را آفر  يچون آسمانها و زم   . از آن خداست  

و او بـر هـر      » قَـدِيرٌ  شَـيءٍ  كُـلِّ  لَىع وهو« :ن فرمود يبنابرا. دي نما يدر آن تصرف م   
م خواسـت و    ي كند، بلكه همه تـسل     ي او را ناتوان نم    يزيچ چ يپس ه .  توانا است  يزيچ

  . آورنديم فرود مياراده او بوده و در برابر فرمان او سر تسل
  ر سوره مائدهيان تفسيپا
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  ر سوره انعاميتفس

  .ه استي آ165 و يمك

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 2 ي هيآ
دملّهِ الْح  بِرَبهِم كَفَرُواْ الَّذِينَ ثُم والنُّور الظُّلُماتِ وجعلَ واألَرض السماواتِ خَلَقَ الَّذِي لِ

 تاريكيها و بيافريد را  زمين و، آسمانها  كه  است  يخداوند  آن از يعدِلُونَ؛ ستايش 
 را   يديگر  خويش پروردگار با  كافران ،  ههم  اين با ، كرد پديدار را  يروشناي  و

  .دارند  يم برابر
ولَقَكُم الَّذِي ه   تَمتَرُونَ؛ اوسـت    أَنتُم ثُم عِنده مسمى وأَجلٌ أَجالً قَضَى ثُم طِينٍ من خَ
  همه  اين با،   معين او نزد در  يمدت : كرد مقرر  يعمر و بيافريد  گل از را شما  كه
  .ورزيد  يم ترديد ،

ژه يـ  كمال و عظمت و شكوه خود، و به طور و          يشتن را به خاطر صفتها    يخداوند خو 
دن يـ پـس او خـود را بـر آفر       . دي سـتا  يه ذكر شـده اسـت ، مـ        ين آ ي كه در ا   ييصفتها

گانه ي حكمت و ين، كه بر قدرت كامل و علم و رحمت واسع و گستردگيآسمانها و زم
شتن را به خاطر  يش نمود، و خو   يد ستا ي نما يداللت م ر  ينش و  تدب   ي در آفر  يبودن و 

 محسوس مانند   يي و روشنا  يكين، تار يو ا .  ها ستود  يكي و تار  ييد آوردن روشنا  يپد
 يكيل تـار  يـ  از قب  ي معنـو  يي و روشـنا   يكيز تـار  يـ د و ماه، و ن    يشب و روز و خورش    

 يامل من و طاعت را شيقيمان و يجهالت و شك و شرك و گناه و غفلت، و نو علم و ا
ند كه خداوند متعال سزاوار پرستش و ي نماين موارد قاطعانه داللت ميشود، و همه ا

 بِرَبهِم كَفَرُواْ الَّذِينَ ثُم« ل و برهان روشن، ين همه دل يبا وجود ا  . عبادت خالص است  
ر از خدا را بـا      يگر غ ي د يده اند كسان  ي كه به پروردگارشان كفر ورز     يكسان» يعدِلُونَ

 با خدا برابر    يزينكه آنان در چ   ي دانند، با ا   يم برابر م  يدر عبادت و  كرنش وتعظ      يو
  . ناتوانند و از هر جهت كمبود دارنديازمندانيستند، و آنها نين
 »ولَقَكُم الَّذِي ه ده اسـت، چـرا كـه     ي است كه شما از گلِ آفر      يخداوند ذات » طِينٍ من خَ

سپس » أَجالً قَضَى ثُم« . الم از گِل بوده است  ه الس يماده خلقت شما و پدرتان آدم عل      
ن كرد، تا در آن مـدت بهـره منـد           يا مع ين دن ي اقامت شما در  ا     ي را برا  يمدت و زمان  

 شود يامبرانش فرستاده مي پيله آنچه كه به سويد و بوسيد و از آن استفاده كنيشو
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لَاَ كُم أَحسيبلُوكُم أَيلَ« .رديش قرار بگيمورد  امتحان و آزما مد يازمايتا شما را ب» نُ ع
 ي عمر م  يا به اندازه ا   ين دن يو شما را در ا    . دي نما يك از شما بهتر عمل م     يكه  كدام    

 وأَجـلٌ « .ردي هر آن كس كه بخواهد در آن پند پـذ          ي است برا  يدهد كه آن اندازه كاف    
ا ين دنيان از ا آخرت است كه بندگياي نزد اوست و آن دنينيو مدت مع» عِنده مسمى

 ي شوند، پس خداوند آنان را طبق اعمال خوب و بدشان جزا و سزا ميبه آن منتقل م
شما در وعده » تَمتَرُونَ أَنتُم« ان كامل و حجت قاطع، ين بيسپس با وجود ا» ثُم«.دهد

  .دي دهيد به خود راه ميامت شك و ترديد او، و وقوع روز قيخدا و وع
 ياد و راههـا   يغه جمع آورد كه اقسام آن ز      يرا بدان جهت با ص    » ظلمات  « و خداوند   

 كـه   ي را بـه صـورت مفـرد آورد، چـون راهـ            يياما نور و روشنا   . آن گوناگون است  
 است كه ي است و تعدد در آن وجود ندارد، و آن راهيكي رساند يانسان را به خدا م

ند متعـال فرمـوده     همانطور كه خداو  . دانستن حق، و عمل كردن به  آن را در بردارد          
لَا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عن سبِي مستَقِيوأَنَّ هذَا صِرَاطِ« :است و وهاَ فَاتَّبِعو » لِهيم

د، كه ي مكنيرويگر پي ديد و از راههاي  كنيروين است راه راست من، پس ، از آن پيا
  . كنديشما را از راه خدا دور م

  :3 يه يآ
وهو اتِ فِي اللّهاومفِي السضِ واألَر لَمعي سِرَّكُم  هـرَكُمجو  لَـمعيـا  وونَ؛ در   متَكْـسِب 

 از دانـدو    يمـ  را  آشـكارتان  و  نهان   است خداوند  كه  اوست ،  زمين و آسمانها
  .است  آگاه  كردارتان

عم از فرشتگانِ  مقرب ن اين معبود است، پس اهل آسمانها و زمياو در آسمانها و زم
 پرستند، و در برابـر      يقان و شهدا و صالحان، پروردگارشان را م       يامبران و صد  يوپ

.   كنندي او كرنش ميشه كرده، و در برابر قدرت و بزرگي پيعظمت و شكوه او فروتن
 يد، مـ يـ  دهيد و انجـام مـ  يـ  آوريو او پنهان و آشكارتان ، و آنچه را كه به دست م    

 ي كـه شـما را بـه رحمـت و          ييد و در انجام كارهـا     يزي او بپره  يفرمانپس، از نا  .داند
 كنـد  ي كـه شـما را از رحمـتش دور مـ    يد و از هر عملـ   يد شتاب ورز  ي نما يك م ينزد
  .ديزيبپره

  :4- 6 يه يآ
  آيات از  يا  آيه  هيچ معرِضِينَ؛ و  عنْها كَانُواْ إِالَّ ربهِم آياتِ منْ آيةٍ منْ تَأْتِيهِم وما

  .شدند  رويگردان   آن از  آنكه جز ، نشد  نازل  برايشان  پروردگارشان
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واْ فَقَدقِّ كَذَّبا بِالْحلَم ماءهج فوفَس أْتِيهِماء يا أَنبزِؤُونَ؛ چون بِهِ كَانُواْ متَهسسخن  ي  
  بـه   كه  يايچيزه  خبر ،  يزود  به  پس  كردند  تكذيبش ، شد  عرضه آنها بر  حق

  .رسيد خواهد آنها  به گرفتند  يم  ريشخندشان
اْ أَلَم رَوي لَكْنَا كَم لِهِم مِن أَهن قَبقَرْنٍ م مكَّنَّاهضِ فِي ما األَرم كِّن لَمنُم  ـلْنَا  لَّكُـمسأَرو 

لَيهِم السماء ا عارردلْنَا م عجو اررِي األَنْهتِ مِن تَجتَحم هِملَكْنَاه فَأَه أَنْـشَأْنَا  بِذُنُوبِهِمو 
  كرده  هالك را  يمردم  چه آنها از  پيش  كه اند  نديده ؛ آيا آخَرِينَ قَرْنًا بعدِهِم مِن
 شـما   به  كه  يمكانت  آنچنان ،  بوديم  داده  مكانتشان  درزمين ، كه  يمردم ؟  ايم

 زير از رودها و  فرستاديم  يپ در  يپ  يبارانها  آسمان از  برايشان  و   ايم  نداده
  آنها از  پس و  كرديم  هالكشان  گناهانشان كيفر  به  آنگاه  ساختيم  روان   پايشان
  .آورديم پديد ديگر  يمردم

ل به  ينكه ذكر دال  ي آنها و ا   يب و دشمن  ين و شدت تكذ   ي مشرك ي گردان يخداوند از رو  
« :ديـ  فرما يكه دچار عذاب و رنج شوند خبر داده و مـ          ني رساند مگر ا   يده نم يآنان فا 

ل پروردگارشان كه قاطعانه بر يل از داليچ دليو ه» ربهِم آياتِ منْ آيةٍ منْ تَأْتِيهِم وما
 يش آنان نمـ   ي خواند پ  يرفتن آن فرا م   ي و پذ  يرويد و آنان را به پ     ي نما يحق داللت م  

 تابنـد، و بـه آن اعتنـا    ي بر م  ينكه از آنان رو   يمگر ا » رِضِينَمع عنْها كَانُواْ إِالَّ« د،  يآ
ل دارد و يگر تماي دييزهايشان به چي دهند، چرا كه دلهاينكرده و به آن  گوش فرا نم

 كه حق نزدشـان آمـد   يآنا وقت » جاءهم لَما بِالْحقِّ كَذَّبواْ فَقَد« . به آن پشت كرده اند    
 كنند، و سپاس خداوند را بـه        يرويست از آن پ   ي با يكه م ب كردند، حال آن   يآن را تكذ  

.  آنان آسان نمود، و آن را نزدشان روانه كـرد       ياورند كه شناخت حق را برا     ي ب يجا
 يأْتِيهِم فَسوف« . دنديفر و عذاب سخت گردي آنان وارونه عمل كردند و سزاوار كيول

 گرفتنـد بـه آنـان       ير آنچه را كه به تمـسخر مـ        و اخبا » يستَهزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ ما أَنباء
 آنهـا را  يافت كه آن حق است، و خداونـد دروغ و افتـرا    يد و در خواهند     يخواهد رس 
 يپس وقت.  گرفتند يز و بهشت و جهنم را به تمسخر ميآنان رستاخ. دي نمايروشن م
 كُنتُم بِهـا  ي التَّهذِهِ الَّنار« :  شوديب كنندگان گفته ميامت فرا برسد به تكذ  يكه روز ق  
« :ديـ  فرما يو خداوند متعال م   . دي كرد يب م ي است كه آن را تكذ     ين جهنم يا» تُكَذِبونَ

اَ علَيموت بلَيبعثُ اهللاُ من يمنِهم لَا يوأَقسموا بِاللَّهِ جهد أَ عدلَكنَّ أَكثَرَالنَّاسِ ي وقَا وهِ ح
لِفُونَ فِ ي ينَ لَهم الَّذِ  يبيعلَمونَ ، لِ  يلَا   و » نَينَ كَفَرُوا أَنَّهـم كَـانُوا كَـذِب       يعلَم الَّذ يهِ ولِ يختَ

 يوعده حقـ ! يزد، آري انگيرد بر نمي را كه بميموكدا سوگند خوردند كه خداوند كس    
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تا آنچه را كه در آن .  داننديشتر  مردم نميد، اما بياست كه  خدا مردگان را زنده نما
نها روشن بگرداند، و تا كـافران بداننـد كـه آنهـا دروغگـو                آ ي كردند برا  ياختالف م 

  .هستند
 كَم يرَواْ أَلَم« :رند و فرمودين عبرت بگيشي پي دهد تا از امتهايسپس به آنها فرمان م

لَكْنَا لِهِم مِن أَهن قَبرا هـالك  ييار ملتهـا يش از آنها چه بس   يده اند كه پ   يا ند يآ» قَرْنٍ م 
م، و ي هـالك نمـود  يگـر ي پـس از د    يكيب كننده را    ي تكذ يدر امتها  چق يعنيم؟  يكرده ا 

 األَرضِ فِي  َّمكَّنَّاهم « كه   يم، به طور  ينكه به هالكت برسند مهلت داد     يآنان را قبل از ا    
م، يديش بخشيبه آنان قدرت و نعمت و اموال و فرزند و اسباب آسا» لَّكُم نُمكِّن لَم ما

لْنَا« . مياده ا  كه به شما ند    يقدرت و نعمت   سأَراء ومهِم السلَي ا عارردلْنَا م عجو اراألَنْه 
م و رودها را ي آنان باران فرو فرستادي از آسمان براي در پيو پ» تَحتِهِم مِن تَجرِي

 آنان به بـار آورد، و از        يوه جات را برا   يم، تا كشتزارها و م    ي آنان روان ساخت   يبرا
پـس شـكر    . ند، و از آنچه كه دوست دارند بخورند و اسـتفاده كننـد            آن بهره مند شو   

 آوردنـد و    ي رو ي پرسـت  ياوردند، بلكه به شهوت و هو     ي ن ي خدا را به جا    ينعمت ها 
ل و معجزات نزدشان آمدنـد،  يامبران با دال يپس پ . لذتها آنان را به خود مشغول كرد      

لَكْنَـاهم « . ب نمودنـد يق نكردند بلكه آن را رد كرده و تكـذ        ي معجزات را تصد   يول فَأَه 
أَنْشَأْنَا بِذُنُوبِهِممِن و دِهِمعپس آنـان را بـه سـبب گناهانـشان هـالك        » آخَرِينَ قَرْنًا ب

 خداونـد آنـان را بـه خـاطر          يعنـ ي. ميـ د آورد يـ  پد يگـر يم، و بعد از آن ملت د      يساخت
وه يسـنت و شـ  ن يـ پـس ا . د آورديگر پدي ديگناهانشان هالك نمود و پس از آنها ملت       

 كه خداوند يد از داستان كسانين است، و شما با  ين و پس  يشي پ ي در مورد امتها   ياله
  .ديريان كرده است عبرت بگيتان بياخبارشان را برا

  :7- 9 يه يآ
لَولْنَا و لَيك نَزَّ ا عقِرْطَاسٍ فِي كِتَاب وهسفَلَم  ـدِيهِمـ  إِنْ كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  لَقَـالَ  بِأَي  إِالَّ ذَاهـ

 را  آن و  كرديم  يم  نازل تو بر كاغذ  يرو بر  نوشته  يكتاب اگر  يحت؛ مبِينٌ سِحرٌ
 جـز   ايـن   كـه  گفتنـد   يمـ   كافران  آن  هم باز ، كردند  يم  لمس  خويش  دست با

  .آشكارنيست   يجادوي
لَيهِ أُنزِلَ لَوال وقَالُواْ ع لَكم لَولْنَا و لَكًا أَنزَ م رُ لَّقُضِياألم نظَرُونَ؛ و الَ ثُمچرا : گفتند ي 
  بـه  كـار   كه  فرستاديم   يم  يا  فرشته اگر ؟  است  نشده  نازل او بر  يا  فرشته
  .شد  ينم  داده  يمهلت  هيچ آنها  به و رسيد  يم  پايان
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لَو و لْنَاه علَكًا ج م لْنَاه عالً لَّججنَا رسلَب لَ و لَي ا هِمعونَ؛ و   ملْبِـس از را پيـامبر   آن اگـر  ي 
 و  فرسـتاديم   يم  يمرد صورت ، به را او  هم باز  گزيديم  يبرم  فرشتگان  ميان
  .نهاديم  يم  يجا بر اند  آورده پديد  كه  اشتباه خلطو  اين

 و عناد كافران آگاه ساخته و خبر        ينه توز يامبرش را از شدت  ك     ينجا پ يخداوند در ا  
، يش آنـان آورده ا    ي است كه تو پـ     يزيب آنها نه به خاطر نقصان چ      ي دهد كه تكذ   يم

 آنـان   ي بـرا  ي كـار  ي تـوان  ي است، و شما نم    ي ستم و سركش   يبشان از رو  يبلكه تكذ 
لْنَا ولَو« :پس فرمود . ديبكن لَيك نَزَّ ا عقِرْطَاسٍ فِي كِتَاب وهسفَلَم  ـدِيهِمالَّـذِينَ  لَقَـالَ  بِأَي 
م، و ي، نوشته شده بر كاغذ بر تو نازل كنيواگر مكتوب» مبِينٌ سِحرٌ إِالَّ هـذَا إِنْ رُواْكَفَ

 ستم و تجاوز و يند، كافران از روين نمايقيشان لمس كنند، و به آن يآن را با دستها
 بزرگتـر از    يلـ يپس چه دل  . ستي آشكار ن  ين جز جادو  يا: ندي گو ي م ينيخود بزرگ ب  

 آورنـد، واگـر     ي بر زبان مـ    ين سخن زشت  ياما آنها در مورد آن چن     ن وجود دارد؟    يا
 تكبر ياما آنها از رو.  كندي از عقل داشته باشد آن را رد نمين بهره اي كوچكتريكس

« ،  ي و جهـل و نـادان      ي سرسـخت  يسـپس از رو   .  آن را رد كردنـد     ينيو خود بزرگ ب   
لَيهِ أُنزِلَ لَوال« :گفتند» قَالُوا ع لَكفرسـتاده نـشده     يهمراه با محمـد فرشـته ا      چرا  » م 

 بردند كه محمد  انسان است ي دهد؟ چون آنها گمان م   يارياست كه او را در كارش       
 اش را   يخداوند لطـف و مهربـان     .  گردد يو رسالت خدا جز توسط فرشتگان ابالغ نم       
ن امبر نزدشا ي را از خود آنها به عنوان پ       يينسبت به بندگانش ابراز داشته و انسانها      

مـان بـه امـور پنهـان     ينش و ا  ي و  ب   ي آگاه يمان آوردنشان از رو   يفرستاده است تا ا   
لْنَا ولَو« . باشد لَكًا أَنزَ م ي فرسـتاد يامبر مـ يـ  را بـه عنـوان پ    يو اگـر مـا فرشـته ا       » م

مان ي خود ا  يني گرفت، بلكه به خاطر مشاهدات ع      يمانشان از شناخت حق نشات نم     يا
 يمـان مـ  ي است كـه ا ين در صورت يا. چندان ارزش ندارد   يمانين ا ي آوردند، و چن   يم

 لَّقُضِي«  آوردند،يمان نميو اگر ا.  آوردنديمان نميز اين حالت نيآوردند، و غالبا در ا
 شدند، و به آنـان مهلـت داده   يا نابود م ين دن ي شد، و در ا    يشان تمام م  يكار ا » األمرُ

 ي را مـ يل و معجزاتـ يـ  دال اسـت كـه   ين سنت خدا در مـورد كـسان       ي شد، چون ا   ينم
پـس  .  آورنـد  يمـان نمـ   ي آنها بـدان ا    ي  آورد ول   يشان م يخواهند و خداوند آن را برا     

ل روشـن ، و مهلـت دادن        ي آنان همراه با دال    ي از نسل آدم به سو     يامبريفرستادن پ 
ن درخواسـت آنهـا     يبنابرا. دتر است ي آنان بهتر و مف    يب كنندگان ، برا   يكافران و تكذ  

 ين اگـر فرشـته ا     يـ با وجـود ا   .  است اگر بدانند   ين فرشته، بد درخواست    بر آمد  يمبن
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رنـد، و طاقـت و تحمـل آن را          ي از او فـرا بگ     يزيـ  توانـستند چ   ي شد، نمـ   يفرستاده م 
لْنَاه ولَو« .نداشتند علَكًا ج م لْنَاه عالً لَّججم، بـاز او    ي داد يو اگر او را فرشته قرار م      » ر

« .  كنـد  ين را اقتـضا نمـ     يـ چون حكمت خـدا جـز ا      . ميآورد يرا به شكل انسان در م     
لَبسنَا لَ هِم ولَي ا عونَ ملْبِس بردنـد،  ي كه قبال در ان به سـر مـ  يو آنان را در اشتباه » ي 
ن بدان خاطر است كه مـسئله را        يو ا .  شد يم، و مسئله بر آنها مشتبه م      ي داد يقرار م 

ن اساس گذاشتند كه درآن شبهه ير را بر ارا آنها دستور كايبر خود مشتبه  كردند، ز
د، يـ تشان نگردي كه حق نزدشان آمد باعث هدا يپس وقت . ستيان ن ي در م  ياست و حق  

و گنـاه بـر عهـده خودشـان         . ت شـدند  يله آن هدا  يگران بوس ي است كه د   ين در حال  يا
 ي را به روي گمراهي خود بستند و پنجره هايت را به روياست، چرا كه دروازه هدا

  . گشودندخود
  :10- 11يه يآ

لَقَدِ و زِىءتُهلٍ اسن بِرُسم لِكاقَ قَبخِرُواْ بِالَّذِينَ فَحم سا مِنْهزِؤُونَ؛  بِهِ كَانُواْ متَهسي
  كنندگان  مسخره  پس  كردند  يم  مسخره بودند تو از  پيش  كه  هم را  يپيامبران

  .روگرفتف گرفتند  يم  ريشخندش  به  كه  يعذاب را
  زمـين   يرو در : الْمكَـذِّبِينَ؛ بگـو    عاقِبـةُ  كَـانَ  كَيف انظُرُواْ ثُم األَرضِ فِي سِيرُواْ قُلْ

  .است  بوده   چگونه  كنندگان  تكذيب كار  پايان  كه بنگريد و بگرديد
 ي دسـتور مـ    ي كه او را به بردبار     يامبرش، در حال  ي دادن پ  ييخداوند متعال با دلجو   

لَقَدِ« :دي فرما ي كند، م  يد م ي دشمنانش را تهد   دهد و  و زِىءتُهلٍ اسـن  بِرُسم  لِـكو » قَب
ل آشكار نزد امت ي كه با داليش از تو مورد تمسخر قرار گرفتند، و زماني پيامبرانيپ

پـس  . امدشان را به باد تمسخر گرفتنـد يدند، و پ يشان آمدند ، آنها را دروغگو نام      يها
 ين بهره از عذاب را برايبشان هالك كرد و كاملتريبه سبب كفر و تكذخداوند آنها را 

پس آنچه را   » يستَهزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ ما مِنْهم سخِرُواْ بِالَّذِينَ فَحاقَ« .آنان فراهم آورد  
! ب كننـدگان ي تكـذ يپـس ا  . شخندكنندگان را گرفـت   يـ بان ر ي كردند گر  يشخند م يكه ر 
د به شـما  ي كه به آنان رسييد، و آنگاه باليب خود را ادامه ده   يذنكه تك يد از ا  يزيبپره

اگر شـما   » الْمكَذِّبِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف انظُرُواْ ثُم األَرضِ فِي سِيرُواْ قُلْ« . رسد يز م ين
د يد، و بنگرياحت بپردازير و سين به سيد، پس در زميد دارين مورد شك و  ترديدر ا

 يد مگر قوميابي يب كنندگان چگونه بوده است؟ آنان را نميام تكذكه عاقبت و سرانج
شان يبت  ها تلف شده، و خانه ها       يان رنج ها و مص    ي كه در م   ييهالك شده و ملت ها    
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پادشاه جبار  . ن رفته است  ي و سرور آنها از ب     يران گشته و شاد   ي و و  ياز سكنه خال  
نش شـده   يـ دان و صاحبان ب   ه عبرت خردمن  يآنها را نابود  كرده و سرگذشت آنان ما        

ن گردش كه به آن امر شده گردش سلوك دلها و جسم ها است، چـرا كـه از            يا. است
 يده ا يـ اما نگاه كردنِ صرف بدون عبرت گـرفتن فا        . دي آ يد م يآن  عبرت و اندرز پد     

  .ندارد
  :12 يه يآ

لّهِ قُل واألَرضِ السماواتِ فِي ما لِّمن قُل  يومِ إِلَى لَيجمعنَّكُم الرَّحمةَ سِهِنَفْ علَى كَتَب لِ
  آنچه  كيست  آن از : ؛ بگو يؤْمِنُونَ الَ فَهم أَنفُسهم خَسِرُواْ الَّذِينَ فِيهِ ريب الَ الْقِيامةِ

  داشته مقرر خود بر را  بخشايش ، خداست  آن از : بگو ؟  است  زمين و آسمانها در
  كـه   آنان  آورد  يم گرد  نيست  يترديد   آن در  كه  قيامت زرو در را شما  همه ،

  .آورند  ينم   ايمان ، اند  كرده كار  خويش  زيان  به
 كـه   ين بگـو بـه گونـه ا       يبه مشرك » قُل«: دي فرما يم) ص(امبرش  يخداوند متعال به پ   

 سماواتِالـ  فِـي  مـا  لِّمـن «  : يد ملزم ساز  يد، و آنان را بر توح     ييشان روشن نما  يبرا
ده ي آن را آفري چه كسيعنيست؟ ين است از آن ِ كيآنچه در آسمانها و زم» واألَرضِ

لَّـهِ « : به آنان بگـو   » قُل« د؟  ي  نما  يو مالك آن است و در آن تصرف م         از آن خـدا    » لِ
 كنند ي كنند، پس چرا اعتراف مين به آن اقرار كرده و آن را  انكار نمياست، و مشرك

د او در   يـ  پردازد، اما به توح    ير جهان م  يدا فرمانروا است، و تنها او به تدب       كه تنها خ  
ن تحـت   يجهـان بـاال و پـائ      » الرَّحمـةَ  نَفْـسِهِ  علَـى  كَتَب« !  كردند؟ يت اعتراف  نم   يالو

ش را بر آنان گسترانده و رحمت       ير اوست و رحمت و احسان خو      ي و تدب  ييفرمانروا
او بر خـود مقـرر نمـوده اسـت كـه رحمـتش بـر        . ستو منت او آنها را در برگرفته ا  

ده تـر اسـت و خداونـد        يدن از محروم كردن پسند    يد، و نزد او بخش    يخشمش غالب آ  
 كـه آنـان بـه سـبب     ي رحمـت را گـشوده اسـت بـه شـرط     ي همه بندگان در هـا    يبرا

ش ي رحمت  خو   ي خود نبندند، و آنان را به سو       ي رحمت را به رو    يگناهانشان درها 
« .  نـشود  يشان مـانع رحمـت  الهـ       يـ ب ها يـ  كـه گناهـان و ع      ياست مادام فرا خوانده   
نَّكُمعمجمِ إِلَى لَيوةِ يامالَ الْقِي بيچ يامـت كـه هـ     يبدون شك شـما را در روز ق       » فِيهِ ر

 اسـت از جانـب خـدا و او          ين سـوگند  يـ  آورد، و ا   يست گرد مـ   ي در وقوع آن ن    يشك
امت اقامه  ي را بر آمدن ق    ييل و حجت ها   ي دال خداوند. ن خبردهندگانِ است  يراستگوتر

 سازد، اما ستمگران همواره بر عناد و لجاجـت          ي م ينيقينموده است كه آمدن آن را       
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 بر زنده كردن مردم پس از مرگ انكار كرده          يش افزوده و قدرت خداوند را مبن      يخو
 آخرتشان ا ويپس دن. ندي نمايدن جرات مي او فرو رفته، و بر كفر ورزيو در نافرمان

» يؤْمِنُـونَ  الَ فَهم أَنفُسهم خَسِرُواْ الَّذِينَ« :ن فرموديبنابرا. ع و تباه ساخته اند يرا ضا 
  . آورنديمان نميشتن را تباه  كرده اند ايآنان كه خو

  :13- 20 يه يآ
لَه ا وكَنَ ملِ فِي سارِ اللَّيالنَّهو وهو مِيع؛ از  السلِيم و  شب در  چه هر  تاوس  آن الْع 
  .دانا و شنوا  اوست و دارد  يجا روز
لِيا أَتَّخِذُ اللّهِ أَغَيرَ قُلْ اتِ فَاطِرِ واومضِ الساألَرو وهو طْعِمالَ يو مطْعقُلْ ي إِنِّي أُمِرْت 
  بـه  را خـدا  جز  يديگر آيا : و؛ بگ الْمشْرِكَينَ مِنَ تَكُونَنَّ والَ أَسلَم منْ أَولَ أَكُونَ أَنْ

  طعـامش   بـه  و خوراند  يم و  است ، زمين و آسمانها  آفريننده  كه  گيرم  يدوست
  كـه   باشـم   يكـس   نخـستين   كـه  ام   شـده  مامور  من  آينه هر : بگو ؟  نيست نياز

  .مباش   مشركان از ،  پس  باشد  شده خدا امر  تسليم
  يمـ   بزرگ روز  آن  عذاب از : عظِيمٍ؛ بگو  يومٍ عذَاب ربي صيتع إِنْ أَخَاف إِنِّي قُلْ

  .نبرم  فرمان  پروردگارم از اگر  ترسم
 هر از را  عذاب ، روز  آن الْمبِينُ؛ در  الْفَوز وذَلِك رحِمه فَقَد يومئِذٍ عنْه يصرَف من
  .است  يآشكار  يكامياب  اين ،و   تاس  شده  واقع خدا  رحمت مورد بگردانند  كه

 شَيءٍ كُلِّ علَى فَهو بِخَيرٍ يمسسك وإِن هو إِالَّ لَه كَاشِف فَالَ بِضُرٍّ اللّه يمسسك وإِن
  به  اگر و ، كرد نتواند  دفعش او جز  كس  هيچ ، برساند  يمحنت تو  به خدا قَديرٌ؛ اگر

  .تواناست  يكار هر بر برساند  يخير تو
وهقَ الْقَاهِرُ وادِهِ فَوعِب وهو كِيمبنـدگان   همـه  از بـاالتر   يقاهر  الْخَبِيرُ؛ اوست  الْح  

  .است  آگاه و دانا و  خويش
 نذِركُمألُ الْقُرْآنُ هذَا إِلَي وأُوحِي وبينَكُم بِينِي شَهِيد اللّهِ قُلِ شَهادةً أَكْبرُ شَيءٍ أَي قُلْ
 واحِد إِلَـه هو إِنَّما قُلْ أَشْهد الَّ قُل أُخْرَى آلِهةً اللّهِ مع أَنَّ لَتَشْهدونَ أَئِنَّكُم بلَغَ ومن بِهِ

  است تر  بزرگ  يشهادت هر از  يكس  چه  شهادت : ؛ بگو تُشْرِكُونَ مما برِيء وإِنَّنِي
  شـده   يوحـ   مـن  بـر   قرآن  اين و دهد  يم  شهادت شما،و   من  ميان خدا : بگو ؟

  كـه  دهيـد   يم  شهادت آيا  دهد  بيم برسد او  به  راكه   كس هر و را شما تا  است
  ايـن  جـز  : بگـو    دهم  ينم  شهادت  من : بگو ؟ هستند  هم   يديگر  خدايان  اهللا با

  .بيزارم سازيد  يم  كشري او با  آنچه از و يكتا است   يخداي او  كه  نيست
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 الَ فَهـم  أَنفُـسهم  خَـسِرُواْ  الَّـذِينَ  أَبنَاءهم يعرِفُونَ كَما يعرِفُونَه الْكِتَاب آتَينَاهم الَّذِينَ
  بـه   كـه   اينـان  ، را خود  فرزندان  كه شناسند  يم  چنان را او  كتاب  يؤْمِنُونَ؛ اهل 

  .آورند  ينم  ايمان رسانيدند  يم  زيان  خود
د، و ي نمايد خدا را اثبات مي، توحي و نقليل عقليمه با ارائه دالين سوره كريبدان كه ا

ده و  يـ  است كه به خدا شـرك ورز       يد و مجادله با كسان    يشترِ سوره در مورد توح    يب
له آن يات آنچـه را كـه بـه وسـ     يـ ن آ يپس خداوند در ا   . ب كرده اند    يامبرش را  تكذ   يپ

« :ن فرمـود  يبنـابرا . ان كرده است  ي رود ب  ين م يردد، و شرك از ب     گ يت روشن م  يهدا
ا« از آن خداوند متعال است، » لَهكَنَ ملِ فِي سارِ اللَّيالنَّههمه مخلوقات، و آنچه كه » و

  .وانات و جماداتياز انسان و جن و فرشته گرفته تا ح. در شب و روز قرار دارد
 هستند كه ي كند، و بندگانيدا در آنها تصرف م هستند كه خيدگانينها آفريپس همه ا

 كـه مـسلط و   ي باشـند؛ خداونـد  يم مـ يدر برابر پروردگار بزرگشان مـسخر و تـسل       
  .فرمانرواست

 توانـد  ين مملـوك هـا كـه نمـ    ي از ا يكيدگاه عقل و نقل درست است كه        يا از د  يپس آ 
 كـه   ي ا ننـده ي خالـصانه آفر   ي برساند پرستش شود؟ و بنـدگ      ياني ببخشد و ز   يسود

هرگز، چرا كه عقل سـالم و سرشـت         ! مدبر  و مالك و ضار و نافع است ترك گردد؟          
ان فـرا   يـ د پروردگار جهان  ي را به اخالص در عبادت، و محبت و ترس و ام           يپاك، آدم 

 رغم اختالف زبـان هـا و تنّـوع    يشنواست و همه صداها را عل    » السمِيع« .  خواند يم
ه آنچه شده و آنچه خواهد شد و آنچه كـه هنـوز نـشده               ب» ميالع« .  شنود يازها م ين

 كه به خدا يبه كسان» قُل«. است آگاه و  داناست و بر امور آشكار و پنهان اطالع دارد
لِيا أَتَّخِذُ اللّهِ أَغَيرَ« : ورزند، بگو  يك م يشر ن مخلوقـات  يـ  از ا  يا جـز خـدا كـس      يـ آ» و

ننده آسمان   ي كنم، چون او آفر    ي نم يارن ك يرم؟ نه ، هرگز چن    ي بگ ياوريناتوان را به    
دگان ي دهنده همه آفريو او روز» يطْعم والَ يطْعِم وهو« . ن و مدبر آنهاستيها و زم

ر از يـ سته است كه غيپس چطور شا . از داشته باشد  ينكه خود به آنها ن    ياست، بدون ا  
  !رم؟ي بگياوري به گر راي دياز و ستوده، كسي ني دهنده بيننده و روزيخداوند آفر

ن يمـن فرمـان داده شـده ام تـا نخـست       : بگو» أَسلَم منْ أَولَ أَكُونَ أَنْ أُمِرْت إِنِّي قُلْ« 
را من در اطاعت كردن از يم خدا شده و از او فرمان برده است، زي باشم كه تسليكس

ــونَنَّ والَ« . گــران ســزاوارترميدســتورات پروردگــارم از د ــنَ تَكُ ــ مِ واز » شْرِكَينَالْم
ده آنها، يرش عقي شده ام، و از پذينكه از مشركان باشم نهي از ايعني. ن مباشيمشرك
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 إِنِّـي  قُلْ« . ن واجبات من است   ين واجب تر  ي شده ام، پس ا    ي با آنان نه   ينيو از همنش  
إِنْ أَخَاف تيصي عبر ذَابمٍ عوظِيمٍ يرا بكنم از  پروردگارميمن اگر نافرمان: بگو» ع 

شه ماندن ي خدا و ارتكاب شرك باعث هميرا نافرماني ترسم، زي بزرگ ميعذاب روز
 اسـت كـه عـذاب و        يو آن روز، روز   .  گردد ي خداوند جبار م   يدر جهنم و ناخشنود   

 دور شود ين و وحشتناك است، و هر كس در آن روز، عذاب خدا از ويفر آن سنگيك
 يروز و رسـتگار واقعـ  يـ دا كند پي روز نجات پبه او رحم شده است، و هركس در آن  

  . انمند استيابد بدبخت و زي كه در آن روز نجات نيو كس. است
ان و  يـ ن است كه او در برطـرف كـردن ز         ي ا يد و ي خدا وتوح  يگانگيل  يو از جمله دال   

 اللّـه  يمسسك وإِن« :ن فرموديبنابرا. گانه استي ي و شاديد آوردن  خوب  يرنج، و پد  
ا غـم و  يـ  ي و تنگدسـت يا سـخت ي و يماريا بيل فقر ي از قبيانيو اگر خداوند ز   » رٍّبِضُ

 فَهـو  بِخَيـرٍ  يمسـسك  وإِن هو إِالَّ لَه كَاشِف فَالَ« اندوه و امثال آن را به تو برساند،     
 بـه تـو     يريـ  كند، و اگـر خ     ي آن را برطرف نم    يچ كس يجز او ه  » قَديرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى
ان يـ ده دهنـده و ز    يـ ن چـون تنهـا او فا      يبنابرا.  تواناست يزيساند پس او بر هر چ     بر

  . ت استيز سزاوار پرستش و الوهيرساننده است، همون
 »وهقَ الْقَاهِرُ وادِهِ فَويچ كس از آنان تصرفيپس ه. ره استيو او بر بندگانش چ» عِب 
 ي آرام نمـ يچ سـاكن ي و هـ  دهـد، ي انجام نمـ ي حركتيچ حركت كننده اي كند، و ه ينم
طـه  ي تواننـد از ح    يان نمـ  يـ رد مگر با خواست و  اراده او و پادشـاهان و فرمانروا            يگ

 ي و سـلطه او مـ      ير الهـ  يرون روند، بلكه همه تحت تـدب      ي او ب  ي و پادشاه  ييفرمانروا
سته يگران همه تحت سلطه او قرار دارند، همو شايره است و ديباشند، پس چون او چ

 دهد، ي كه م  ي ، و پاداش   يو او در فرمان و نه     » الْحكِيم وهو« .ت است و سزاوار عباد  
« . ده و مقدر نمـوده اسـت بـا حكمـت اسـت     يد، و در آنچه آفر ي نما ي كه م  يو مجازات 

نهـا  يو ا . ده مطلع و آگـاه اسـت      يو بر آنچه كه در دلها است، و بر امور پوش          » الْخَبِيرُ
  .اشند بي او ميگانگيد و يل توحيهمه از دال

 آنـان  يم و راههـا را بـرا  يشان روشن كـرد  يت را برا  يبه آنان بگو آنگاه كه هدا     » قُل«
ن اصل بزرگ ي از شهادت دادن بر ايزيچه چ» شَهادةً أَكْبرُ شَيءٍ أَي« م يح داديتوض

« پـس او    . خدا باالتر و بزرگتر اسـت      يگواه: بگو» قُلِ اهللاُ « و استوار بزرگ تر است؟      
شَهِيد نِيبِي نَكُميببزرگتـر از    ي و شهادت  يچ گواه يان من و شما گواه است، و ه       يم» و 
 دهد، و بر ي مي او وجود ندارد، و او با اقرار و فعل خود بر صداقت من گواه             يگواه
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« :همانگونه كه خداوند متعال فرموده اسـت      .  كند يم، اقرار م  ي گو يتان م يآنچه كه برا  
لَ   لَو تَقَولَّ عيو عضبِال ي األَقاَو نَا ب ت    يميل، لَأَخَذنَا مِنهالـو لَقَطَعنَـا مِنـه و اگـر  » نَينِ، ثُـم

د، با دسـت راسـت   ي بگوير واقع ي غ ييزهايبر ما دروغ ببندد و از خود چ       ) ص(محمد  
پس خداوند با حكمت و . مي كنيم سپس شاهرگ گردنش را قطع ميري گيخود  او را م

د كنـد كـه بـه او دروغ         ييـ  را تا  يد است فرد  ياو بع  ييتوانا  است، و از حكمت و توانا       
  . كند خدا او را فرستاده  است، حال آنكه او را نفرستاده استينسبت داده ، و ادعا م

 كند كه خداوند او را به فراخواندن مردم فرمان داده است، حال آنكه او را يو ادعا م
 را ين مال و زنان كسانختن خون و گرفتيو ادعا كند كه خداوند ر. فرمان نداده است
ز قرار داده است ، و خداونـد  او را بـا اقـرار               يش جا ي ورزند برا  يكه با او مخالفت م    

د او را بـا     يـ  گو ي اثبـات آنچـه كـه مـ        يد، پس برا  ي نما يق م يش و در عمل  تصد     يخو
 دهد، و هر كس را كه با او مخالفت          ي م ياريد نموده، و    ييل آشكار تا  يمعجزات و دال  

« !  اسـت؟ ين گـواه يـ  باالتر از ايپس چه گواه.  گرداندي ورزد خوار م يكند و دشمن  
أُوحِيو ذَا إِلَيكُم الْقُرْآنُ هن بِهِ ألُنذِرملَغَ ون قرآن به خاطر مصلحت و منفعت يو ا» ب

ان پاداش كردار و يو ب» بيتره«و » بيترغ« له ي شده است تا به وسيشما به من وح
 شود، شما را ي كه بر اعمال بد مترتب ميديا عذاب شدي و ي و باطني ظاهريگفتارها

 يامت قرآن به شما مي كه تا روز ق ي كسان يو ا !  مخاطبان قرآن  يپس ا . برحذر دارم 
را يز. دي شوي وجود دارد كه شما با آن بر حذر داشته مييزهاين قرآن چيدر ا! رسد
  .ان شده استياز باشد بين قرآن هرآنچه كه مورد نيدر ا
د اسـت،  يـ  بـر توح ين گـواه يان كرد كه بزرگتري خود را بي از آنكه خداوند گواه  پس

 أَئِـنَّكُم « :امبران بگـو  يـ ب كنندگان پ  يبه مخالفان رسالت خدا، و تكذ     ! امبري پ يا: فرمود
 يد كه معبودان  ي ده ي م يا شما گواه  يآ» أَشْهد الَّ قُل أُخْرَى آلِهةً اللّهِ مع أَنَّ لَتَشْهدونَ

 اگـر   يعنـ ي.  دهم   ي نم يمن گواه : ان وجود دارند؟ بگو   يگر در كنار پروردگار جهان    يد
 ي را كـه گـواه  ين گواهين و برتريپس راست تر.  مدهي دادند، تو با آنها گواه  يگواه

د يي روشن تايل قاطع و حجت هايد خداوند  است و با داليان بر توحيپروردگار جهان
ن و آرا و اخالقـشان  يـ  كه عقل و د    يين؛ آنها سه ك ي مشركان مقا  يشده است، با گواه   

 يبدون شك گواه. شخند و تمسخر گرفته انديشمندان را به ريفاسد شده و عقال و اند
نكه همراه با يشان در خصوص ايآنان با سرشت و فطرتشان مخالف بوده، و گفته ها

 بر يلين دلي تناقض است، و كوچكتري وجود دارد متضاد و دارايگريخدا معبودان د
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  ي را بـرا ين دو گـواه يـ  از ايكـ يد يـ دي ورزيپس شما اگر خود م   . گرفته خود ندارند  
  . ديخود انتخاب كن

امبرش انتخـاب  يـ  پيم كـه خداونـد بـرا     ي كنـ  ي را انتخاب م   ي خود آن گواه   يو ما برا  
لَــه  هـو  إِنَّمـا  قُـلْ « : از آن دستور داده است، پـس فرمـود         يروينموده، و ما را به پ       إِ

احِدجـز او سـزاوار      يكتا اسـت، و كـس     يگانه و تنها و     يبدون شك او معبود     : بگو» و 
« . گانـه اسـت   يرِ امـور    ينش و تـدب   يست، همانطور كه او در آفـر      ي، و پرستش ن   يبندگ

ك  او قـرار  يان و هر آنچه كـه شـر  يو من از بتها و همتا   » تُشْرِكُونَ مما برِيء وإِنَّنِي
 آن  ي خدا و نف   يت برا ي اثبات الوه  ي به معن  يقيد حق ين توح يبنابرا. زارميداده شود، ب  

  . باشدير او مياز غ
ان نمـود،و  يد بيامبرش را بر توحي پي خود و گواه   يپس از آنكه خداوند متعال  گواه      

ان داشـت   ي آنان بود ذكر كرد، ب     ي خرد ي و ب  ي از ناآگاه  ي مشركان را كه ناش    يگواه
 يد را مـ   يـ  و صحت توح   يدرست» عرِفُونَهي َ  «ان و نصارا،  يهوديل  يكه اهل كتاب از قب    

آنـان بـه   .  شناسند يهمان طور كه فرزندانشان را م     » أَبنَاءهم يعرِفُونَ كَما« شناسد،  
 در صحت آن ندارند، همان طور كه در شناخت فرزندانشان دچار            يچ صورت شك  يه

و احتمـال  . ستندژه پسران كه اغلب با پدرانـشان هـ        ي شوند، به و   يد نم ياشتباه و ترد  
 اهل كتاب در صحت رسالت او دچار اشـتباه          يعني. امبر برگردد ير به پ  يدارد كه ضم  

مـژده  ) ص(امبر يشان به رسالت پي در آن ندارند، چون در كتابها      ي شوند، و شك   ينم
گـر جـز او      ي د ي كه نزد آنها است بر او منطبق بوده، و بركـس           ييداده شده، و صفتها   

» أَنفُسهم خَسِرُواْ الَّذِينَ« . گرنديكدي الزم و ملزوم يو هر دو معن.  كنديدا نميانطباق پ
ده شـده   يـ  آنـان آفر   يو آنچه را كـه بـرا      . ع و تباه كردند   يشتن را ضا  ي كه خو  يكسان

ع كردنـد، و خـود را از فـضل پادشـاه بزرگـوار              يد ضـا  يـ مان و توح  يل ا يبودند از قب  
 آورند  يمان نم يو چون ا  .  آورند يمان نم يآنان ا » يؤْمِنُونَ الَ فَهم« محروم گرداندند،   

  .رشان خواهد شدي دامنگيان و خسران فراوانيز
  :21 يه يآ

  يكس  الظَّالِمونَ؛ چه  يفْلِح الَ إِنَّه بĤِياتِهِ كَذَّب أَو كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم ومنْ
 ؟ انگارد ، يم دروغ  را او  آيات يا بندد  يم  دروغ خدا  به  آنكه از ستمكارتر  است
  .نيست  يرستگار را  ستمكاران  آينه هر
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ن دو صـفت را داشـته       يـ  از ا  يكـ يست كه   ي ن ي بزرگتر از ستم كس    يچ ستم و عناد   يه
 كه هم   يكس!  موجود باشد چگونه خواهد شد؟     يباشد ؛ پس اگر هر دوصفت در فرد       

! ب  كنديامبران آورده اند تكذيل او را كه پيات و داليبه خدا دروغ نسبت دهد، و هم آ
ه شامل ين آيا.  شودين مردم است، و ستمگر هرگز رستگار نمي ستمگرترين فرديچن

ك ي كنند خداوند شري شود كه به خدا دروغ نسبت داده و ادعا مي ميحال تمام كسان
و .  دهنـد  ي قـرار مـ    ي خـدا همـسر و فرزنـد       يا برا ي. سته پرستش دارد  ي شا ياوريو  

د مشمو ل حكـم  يب نماينان آنان آورده اند، تكذ يا جانش يامبران  ي را كه پ   يهركس حق 
  .ه استين آيا
  :22- 24 يه يآ

مويو مشُرُها نَحمِيعج لَّذِينَ نَقُولُ ثُم تَزْعمـونَ؛   كُنـتُم  الَّذِينَ شُرَكĤَؤُكُم أَينَ أَشْرَكُواْ لِ
   آن  : بگـوييم  انـد   آورده  شـرك   كـه  آنهـا   هب  سپس ،  آوريم گرد را  همه  يروز

  ? كجايند  اكنون خدايند  شريكان  كه پنداشتيد  يم  كه  كسان
ثُم تَكُن لَم ماللّهِ قَالُواْ أَن إِالَّ فِتْنَتُهنَا وبا رشْرِكِينَ؛ عذر  كُنَّا مجز آورند  يم  كه  يم 
  نبوده  مشرك ما ،  پروردگارماست   كه سوگند خدا  به : گويند  يم  كه  نيست  اين
  .ايم

 خود بر  چگونه  كه يفْتَرُونَ؛ بنگر كَانُواْ ما عنْهم وضَلَّ أَنفُسِهِم علَى كَذَبواْ كَيف انظُرْ
  .گرديد  ناچيز بودند  ساخته  كه دروغها  آن و بستند  دروغ

نكه آنها مواخذه ي دهد و اي مامت خبرين در روز قيخداوند متعا ل از سرانجام  مشرك
 شُـرَكĤَؤُكُم  أَيـنَ « : شـود  يپس به آنها گفته مـ     .  شوند يو محاكمه شده و سرزنش م     

ك خداونـد هـستند؟     يد شـر  يـ  كرد ي كه ادعا م   ييند انبازها يكجا» تَزْعمونَ كُنتُم الَّذِينَ
 بـه او     دارد، و  يكي كردند شـر   ي نداشته، و آنها فقط ادعا م      يكيچ شر ي خداوند ه  يعني

  .  دادنديدروغ نسبت م
 »ثُم تَكُن لَم مرند، ي گ يش و  امتحان قرار م     ين سوال مورد آزما   ي كه با ا   يوقت» فِتْنَتُه

 خورنـد كـه مـشرك    يست، و سوگند م  ي ن يگريز د يپاسخ آنها جز انكار شركشان، چ     
كـه  » أَنفُسِهِم علَى كَذَبواْ كَيف« با تعجب به آنها و حالتشان بنگر،        » اُنظُر« . نبوده اند 

ت يـ ان كرد و بـه آنـان نها       ي كه آنا را دچار ز     يند، دروغ ي گو يچگونه با خود دروغ م    
 كردنـد   ي كـه ادعـا مـ      ييو شـركا  » يفْتَـرُونَ  كَانُواْ ما عنْهم وضَلَّ« د،  يضرر را رسان  

  .ت ها پاك اسيياوه گوين ادعا و يو خداوند از ا. ك خدا هستند از آنان گم شديشر
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  :25 يه يآ
لَيك يستَمِع من ومِنْهم لْنَا إِ عجلَى وع أَن أَكِنَّةً قُلُوبِهِم وهفْقَهفِي يو  قْـرًا  آذَانِهِـمإِن وو 
اْ رَوةٍ كُلَّ يؤْمِنُواْ الَّ آيا يتَّى بِهإِذَا ح ؤُوكĤج ادِلُونَكجقُولُ يذَآ إِنْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يالَّإِ ه 

  دلهايشان بر ما  يول دهند  يم  گوش تو  سخن  به آنها از  ي؛ بعض األَولِينَ أَساطِيرُ
  هـر  و   ايم  كرده  سنگين را  گوشهايشان و درنيابند را  آن تا  ايم افكنده ها،  پرده

  بـه  تـو   با ، آيند تو نزد  چون و  آورند  ينم  ايمان  بدان بنگرند  كه را  يا  معجزه
  .نيست  پيشينيان  اساطير جز  يچيز اينها  كه گويند  يم  كافران  پردازند مجادله

 ي به سخنان شما گوش فرا ميلي اوقات و بنا به دالين  مشركان در بعضي از ايبرخ
 ي نمـ ين كـار بهـره ا  يـ ن از اي كنند، بنـابرا يرويدهند ، اما نه بدان جهت كه از شما پ 

لْنَا« . ر ندارند يبرند، چون  اراده خ     عجلَى وع شان پوشـش و    يو بر دلها  » أَكِنَّةً قُلُوبِهِم
نـان  يم تا سخن خدا را نفهمنـد، پـس كـالم خـود را از امثـال ا     ي قرار داده ا  ييپرده ها 

 قـرار داده  ينيشان سـنگ يو در گوشها» وقْرًا آذَانِهِم وفِي« . مصون و در امان داشت   
اْ وإِن« .  شنوند يبرساند، نم ده  يم، پس آنچه را كه به آنان فا       يا رَوةٍ كُلَّ يؤْمِنُواْ الَّ آيي 

ت سـتم و    يـ انگر نها يـ ن ب ي آورند، و ا   يمان نم ينند به آن ا   ي را بب  يه ا يو اگر هر آ   » بِها
رند، ي پذيد نمي نماي را كه بر حق داللت ميل روشنيچرا كه دال.  آنان استينه توزيك

« :ن فرمـود يبنـابرا .  تا حق را با آن درهم بـشكنند   كنند، يبلكه در امر باطل مجادله م     
تـا آنجـا    » األَولِينَ أَساطِيرُ إِالَّ هذَآ إِنْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يقُولُ يجادِلُونَك جĤؤُوك إِذَا حتَّى
 يده اند م  ي كه كفر ورز   ي پردازند كسان  يند با تو به مجادله م     ي آ يش تو م  ي كه پ  يوقت
 نوشـته شـده گذشـتگان       ي كتابها ي كپ يعني. ستين ن يانه ها نخست  ن جز افس  يا: نديگو

 از كفرشان بود، و گرنه چگونه ين ناشيو ا. ستيامبرانش نيبوده، و از جانب خدا و پ
امبران آورده اند ي است كه پ   يقيندگان و حقا  ي اخبار گذشتگان و آ    ين كتاب كه حاو   يا

  !ان است؟ينيشي كامل است  افسانه پيو شامل حق و عدالت و دادگر
  :26 يه يآ

مهنَ وونْهي نْهنَ عنْأَويو نْهإِن علِكُونَ وهإِالَّ ي مها أَنفُسمرُونَ؛ اينان  وشْعرا  مردم  ي 
  كـه  داننـد   ينم  آنكه حال  و جويند  يم  كناره او از خود و دارند  يم باز پيامبر از

  .رسانند  يم  هالكت  به را  خويشتن تنها
 كننـد، هـم   يب مـ يامبرانـشان را تكـذ  يك قـرار داده و پ ي خـدا شـر    يمشركان كه بـرا   

 ي كـردن از حـق بـاز مـ    يرويـ گران را گمراه كـرده و از پ يخودشان گمراهند و هم د  
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و آنها . نندي گزي ميز از آن دوري دارند و خودشان نيمردم را از آن برحذر م. دارند
  .ند، و نه بندگان مومن خدا رساني ميانين كارشان نه به خدا زيبا ا
  :27- 29 يه يآ

لَوو قِفُواْ إِذْ تَرَىلَى وا فَقَالُواْ النَّارِ عتَنَا يلَي الَ نُرَدو ـاتِ  نُكَذِّبيĤِنَـا  ببنَكُـونَ  رمِـنَ  و 
  را ما  كاش  يا : گويند  يم ،  يبنگر آتشند در  كه روز  آن در را آنها الْمؤْمِنِينَ؛ اگر

  .باشيم  مؤمنان از و  نكنيم  تكذيب را  پروردگارمان  آيات تا زگردانندبا
  لَكَاذِبونَ؛ نه وإِنَّهم عنْه نُهواْ لِما لَعادواْ ردواْ ولَو قَبلُ مِن يخْفُونَ كَانُواْ ما لَهم بدا بلْ
 اگر ،، شده آشكار  شانبراي  اكنون داشتند  يم  پوشيده  پيش  اين از  كه را  آنچه ،

 بـاز  بودنـد  كرده   منعشان  كه كارها  همان  به  هم باز ، بازگردانند دنيا  به را آنها
  .دروغگويانند  اينان  گردند  يم

  يدنيو  يزندگ  اين جز : گفتند بِمبعوثِينَ؛ و  نَحنُ وما الدنْيا حياتُنَا إِالَّ هِي إِنْ وقَالُواْ
  .شد نخواهيم   زنده بار ديگر ما و  ستني  هيچ ما

 ين و حاضر كردن آنها در كنار جهنّم خبر داده و مـ            ي خداوند متعال از حالت مشرك    
، يو اگر آنها را در كنـار جهـنم مـشاهده كنـ            » النَّارِ علَى وقِفُواْ إِذْ تَرَى ولَو« :ديفرما

 ي هولناك و حـالت    يساله ا خ و سرزنش شوند، م    يآنگاه كه نگاه داشته شده اند تا توب       
 كه به كفر و فسق خود  اعتراف كرده و           يني ب يو آنها را م   . دي د يوحشتناك را خواه  

 نُكَـذِّب  والَ نُـرَد  لَيتَنَـا  يا فَقَالُواْ« ! ا برگردانده شوندي كاش به دني كنند كه ا يآرزو م 
: ندي گويپس م» قَبلُ مِن يخْفُونَ كَانُواْ ما هملَ بدا الْمؤْمِنِينَ بلْ مِنَ ونَكُونَ ربنَا بĤِياتِ

م، و از ي كـرد يب  نميات پروردگارمان را تكذ  يم، و آ  ي شد يا برگردانده م  يكاش به دن  
 شود، يشان آشكار مي كردند برايش پنهان ميو هر آنچه آنان از پ. مي شديمومنان م

طالب را در وجود خود پنهان      ن م ي دانستند دروغگو هستند اما ا     يا م يرا آنها در دن   يز
 يد اما اهداف فاسد   ي گرد ي اوقات مكنونات دلشان آشكار م     ياريو در بس  .  كردند يم

و آنهـا در  .  كردير منصرف ميشان را از خي داشت و دلهايكه داشتند آنان را باز م    
  .ندي گوي كنند دروغ مي كه مييآرزو

شتن يـ  كـه عـذاب را از خو       ن است ي پوچ ا  ي و آرزو  يال پرداز ين خ يو هدف آنان از ا    
 يعنـ ي. ا اسـت  يـ  دن ين زندگ ي ما فقط هم   يزندگ» الدنْيا حياتُنَا إِالَّ هِي إِنْ« .نديدور نما 

 نَحـنُ  ومـا « . ستيـ گـر ن ي ديزيـ ا چيـ  دنيد آمدن ما جـز زنـدگ  يقت و هدف از پد يحق
  .مي گرديخته نشده و زنده نميو ما بر انگ» بِمبعوثِينَ



٦٩٤ 

  :30 يه يآ
لَ وقِفُواْ إِذْ تَرَى ولَى وع هِمبقَالَ ر سلَي  العذَاب فَذُوقُواْ قَالَ وربنَا بلَى قَالُواْ بِالْحقِّ هذَا أَ
  ايـستاده   پروردگارشـان  برابر در  كه را  هنگام  آن  يببين اگر تَكْفُرُونَ؛ و  كُنتُم بِما
   پروردگارمان  به سوگند ،  يآر : گويند ؟ نبود  حق  به  اين آيا : گويد يم  خدا ، اند

  .بچشيد را خدا  عذاب ايد  بوده كافر  آنكه كيفر  به: گويد
 »لَوقِفُواْ إِذْ« ،  ينيو اگر كافران را بب    » تَرَى ولَـى  وع  هِـمبشگاه يـ آن گـاه كـه در پ      » ر

 خداونـد   »قَـالَ « . دي د ي را خواه  ي شوند، وحشت بزرگ   يپروردگارشان نگاه داشته م   
لَيس« :دي فرماي كند، ميخ مي كه آنان را سرزنش و توب   يدر حال   كـه  يا عذابيآ» هذَا أَ

سوگند به ! بله: ندي گويم» وربنَا بلَى قَالُواْ« ست؟ يقت نيحق و حق» بِالْحقِّ« د، يني بيم
  كنند كـه بـه آنـان   ي اقرار و اعتراف مييپس آنان در جا. پروردگارمان كه حق است  

  . بخشدي نميسود
  :31 يه يآ

واْ الَّذِينَ خَسِرَ قَدلِقَاء كَذَّب  ما علَى حسرَتَنَا يا قَالُواْ بغْتَةً الساعةُ جاءتْهم إِذَا حتَّى اللّهِ بِ
 كردنـد   ؛ زيـان  يـزِرونَ  ما ساء أَالَ ظُهورِهِم علَى أَوزارهم يحمِلُونَ وهم فِيها فَرَّطْنَا
 ، رسـد  فـرا   ناگهان به ، قيامت  چون و  پنداشتند  دروغ را خدا با ديدار  كه  يآنهاي
 بر را  گناهانشان بار  اينان   كرديم  كه  يتقصير خاطر  به ما بر حسرتا  يا : گويند
  .كشند  يم   دوش بر را  يبار بد  چه ،  هان  كشند  يم  پشت
ن يـ پس ا.  گردديها محروم مير و خوبياز تمام خ خدا را دروغ انگارد، ي كه لقا يكس
  ب باعثيتكذ
  . كند جرات كندي شود تا بر ارتكاب محرّمات، و آنچه كه انسان را هالك ميم
كه آنها  يرد در حال  ي گ يامت، آنان را فرا م    ينكه ق يتا ا » بغْتَةً الساعةُ جاءتْهم إِذَا حتَّى« 

 يا قَالُواْ« .  كنندي ميمانيت اظهار ندامت و پشي نهاين حالت را دارند، پس بيزشت تر
. مي كرديا كوتاهيغا كه در دنيافسوس و در: ندي گويو م» فِيها فَرَّطْنَا ما علَى حسرَتَنَا

 أَالَ ظُهورِهِم علَى أَوزارهم يحمِلُونَ وهم« . ن حسرت و تاسف گذشته استياما وقتِ ا
هان چه بد است آنچه .  كشندي آنان گناهانشان را بر دوش خود مو» يزِرونَ ما ساء

 تواننـد  ي كند، و نم ي م ينيرا بار گناهانشان بر دوش آنها سنگ      يز!  كشند يبر دوش م  
 يشه در جهـنم بـاق     ي هم ين برا يبنابر ا . ابندي كنند تا نجات     ير بار آن شانه خال    ياز ز 

  .ار بسر ببرندشه در خشم پروردگي مانند، و مستحق آنند كه هميم
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  :32 يه يآ
لَهو لَعِب إِالَّ الدنْيا الْحياةُ وما و ارلَلد رٌ اآلخِرَةُ وتَّقُونَ لِّلَّذِينَ خَيقِلُونَ؛ و أَفَالَ ييزندگ تَع  
  اسـت  بهتـر    آخرت  يسرا را  پرهيزگاران و  نيست لهو و  بازيچه جز  يچيز دنيا
  ? يابيد  ينم  عقل  به آيا
؛ ي و قلب ي لعب و لهوِ جسم    يا عبارت است از سرا    يا و آخرت است، دن    يقتِ دن ين حق يا

 شود،  يد و به آن مشغول م     ي گرا ي به آن م   ي شوند و نفس آدم    يفته آن م  يقلب ها ش  
ا يز به ه مان اندازه در دنيو آن چنان كه كودك به پستان مادر عالقمند است، انسان ن

  .دي گرايو زخارف آن م
لَّذِينَ خَيرٌ« اما آخرت  زگـاران  ي پرهيث ذات و صفات و بقا و دوام برا       ياز ح » يتَّقُونَ لِّ

ل كند و چشم ها از آن لذت ببرند اعم يبهتر است، و در آنجا هر آنچه كه نفس بدان م
ن نعمت هـا    ياما  ا  .  فراوان وجود دارد   ي و سرور و شاد    ي و روح  ي قلب ياز نعمت ها  

 كه دستورات خـدا را  يزگاران است؛ كساني پره ي برا ست ، بلكه فقط   ي ن ي هركس يبرا
ا يـ آ» تَعقِلُونَ أَفَالَ« . ندي نما ي كرده است ترك م    ي دهند، و آنچه را از آن نه       يانجام م 

  !ح داد؟يا را انتخاب كرد و ترجيد كدام دنيد كه بايد كه با آن درك بكنيعقل ندار
  :33- 35 يه يآ

قَد لَمنَع إِنَّه زُنُكحقُولُونَ الَّذِي لَيي  مالَ فَـإِنَّه  ونَككَـذِّبلَكِـنَّ  ي ـاتِ  الظَّـالِمِينَ  ويĤِاللّـهِ  ب 
 تو تنها  اينان  يول ، سازد  يم  اندوهگين را تو  سخنشان  كه  دانيم  ييجحدونَ؛ م 

  .كنند  يم انكار را خدا  سخن  ستمكاران  اين  بلكه ، كنند  ينم  تكذيب  را
لَقَد كُ وتلٌ ذِّبسن رم لِكرُواْ قَببلَى فَصا عواْ  مأُوذُواْ كُـذِّبتَّـى  وح  مرُنَا  أَتَـاهالَ نَـصو 
لَقد اللّهِ لِكَلِماتِ مبدلَ و اءكإِ مِن جلِينَ نَّبرْستـو  از  پـيش   كه  هم را  ي؛ پيامبران الْم 
 فرا ما  يپيروز تا كردند صبر آزار و ، تكذيب   آن بر آنها  يول كردند  تكذيب بودند

 از  يا  پـاره   آينـه  هـر  و   نيـست   يا  دهنـده  تغيير  را خدا  سخنان و   رسيدشان
  .است  شده   نازل تو بر  پيامبران اخبار
لَيك كَبرَ كَانَ وإِن ع مرَاضُهفَإِنِ إِع تتَطَعأَن اس تَغِيضِ فِي نَفَقًا تَباألَر ـلَّ  أَواسفِـي  م 

 ؛ اگر الْجاهِلِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ الْهدى علَى لَجمعهم اللّه شَاء ولَو بĤِيةٍ فَتَأْتِيهم السماء
  ينردبان  يا  يبجو  زمين در  ينقب  يخواه ،  است  گران تو بر آنها  كردن  اعراض

  راه  رابـه   همه  ، بخواهد خدا گرا   يبياور  برايشان  يا  معجزه تا  بنه  آسمان بر
  .مباش  نادانان از ،  پس  برد  راست
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ن يند شما را ناراحت و غمگي گويب  كنندگان در مورد تو ميم آنچه كه تكذي دانيما م
 و بلنـد و     ي عـال  يم تا به مقـام هـا      ي ده ي دستور م  ييباياما شما را به شك    .  سازد يم

 اشـتباه   يه گفته آنها در مـورد تـو از رو         ، پس گمان مبر ك    يابيحاالت گرانبها دست    
 كننـد، چـون   يقـت تـو را تكـذب نمـ    يآنـان در حق » يكَـذِّبونَك  الَ فَـإِنَّهم « بوده اسـت،   

 كـه   يي دانند، تا جا   ي حاالت شما را م    ي شما و نشست و برخاست و همه         ييراستگو
  .دندي نامين ميقبل از بعثت، شما را ام

آنان .  كننديات خدا را انكار ميبلكه ستمگران آ» يجحدونَ اللّهِ Ĥياتِبِ الظَّالِمِينَ ولَكِنَّ« 
 من رسلٌ كُذِّبت ولَقَد« . كننديب ميات خدا را كه در دست تو قرار دارد تكذيل و آيدال

لِكرُواْ قَببلَى فَصا عواْ مأُوذُواْ كُذِّبتَّى وح مرُنَا أَتَاهش از تو ي پيرانامبيو همانا پ» نَص
دند تـا   يت و آزار چـش    ي كردند، و اذ   ييبايب شدند شك  ي بر آنچه تكذ   يب شدند، ول  يتكذ

پس تو هم صبر كن، همانطور كه آنان صبر كردند، تا . افتي ما آنان را در  يارينكه  يا
 نَّبـإِ  مِـن  جـاءك  ولَقد« .روز شدند ي، همانطور كه آنان موفق و پ      يروز و موفقّ شد   يپ

رْسا از اخبار و سرگذشت پ      » لِينَالْمده اسـت كـه    ي بـه تـو رسـ      يزيامبران چ يو مسلم
  . نان بخشديخاطرات را آرامش دهد و دلت را اطم

لَيك كَبرَ كَانَ وإِن«  ع مرَاضُهمـان آوردنِ آنـان     ي كه بر ا   يو اگر به خاطر اصرار    » إِع
وشش خـود را مبـذول   د، پس كي آ ي آنان از قرآن بر تو دشوار م       ي گردان ي، رو يدار

ت شدن او را نخواسته ي كه خداوند هدايت كني را هداي كسي تواني هرگز نميبدار، ول
لَّما أَو األَرضِ فِي نَفَقًا تَبتَغِي أَن استَطَعت فَإِنِ« . است اء  فِي سمم  الـسهـةٍ  فَتَـأْتِييĤِب «
 آسمان بگذار و ي به سويردبانا نيجاد كن، ين اي در زم ي تونل ي توان ين اگر م  يبنابرا

 يده ا يشان فا يز برا ين كار ن  ين كن، اما ا   ي چن ي توان ي اگر م  يعني. اوريل ب يشان دل يبرا
ت امثـال   ي بر هدا  يرا مبن ) ص(امبر  يد پ ينجا آرزو و اُم   يو خداوند در ا   . نخواهد داشت 

واگـر  » الْهـدى  علَـى  لَجمعهـم  اللّـه  شَاء ولَو« . دي نما ين مخالفان و معاندان قطع م     يا
 آورد،  اما حكمت خداوند متعـال        يت گرد م  ي خواست قطعا آنها را بر هدا      يخداوند م 

پس، زنهار  » الْجاهِلِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ« .  بمانند ي باق ي است كه آنان بر گمراه     يمقتض
  .  دهندي دانند و آن را وارونه نشان ميق امور را مي كه حقايكسان! از نادانان مباش

  :36- 37 يه يآ
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لَيهِ ثُم اللّه يبعثُهم والْموتَى يسمعونَ الَّذِينَ يستَجِيب إِنَّما  تنهـا   آينـه  يرْجعونَ؛ هر   إِ
  به  همه  سپس كندو ، يم  زنده خدا را  مردگان و  پذيرند  يم شنوند  يم  كه  آنان
  .شوند  يم  بازگردانده او نزد

لَيهِ نُزِّلَ لَوالَ وقَالُواْ ةٌ عن آيهِ مبإِنَّ قُلْ ر اللّه لَى قَادِرنَزِّلٍ أَن عةً يلَـكِنَّ آيو مالَ أَكْثَرَه 
  خـدا  : بگـو  ؟  نشده  نازل او بر  پروردگارش از  يا  معجزه چرا : گفتند يعلَمونَ؛ و 
  .دانند  ينم  نشانبيشتري  يول  فرستد فرو  يا  معجزه  كه  قادراست

دعـوت  » يسمعونَ الَّذِينَ يستَجِيب إِنَّما« : دي فرما يم) ص(امبرش  يخداوند متعال به پ   
 تـو  ينـد، و از امـر و نهـ   ي گويك مـ ي لبيرد، و رسالت تو را كساني پذي ميتو را كس  
شان بـشنوند، و  آنـان ،   يـ  دهـد بـا دلها  ي برند كه آنچه را به آنان سود مـ يفرمان م 

رش يدن و پـذ ينجـا شـن  يدن در  ا  يو منظور از شـن    .  اند ييردمندان و صاحبان شنوا   خ
ن با يپس همه مكلف. كوكار و بدكار در گوش كردنِ صرف برابرندي است، وگرنه نيقلب
 يرش باق ي در عدم پذ   ي آنان عذر  يات خدا بر آنان اتمام حجت شده، و برا        يدن آ يشن

زد ي  انگيو مردگان را خدا بر م» يرْجعونَ إِلَيهِ ثُم اللّه يبعثُهم والْموتَى« . نمانده است
نقطه مقابل » والْموتَى « ياحتمال دارد كه معن.  شوندي او بازگردانده ميسپس به سو

 ي دعوت تو را مـ     ي كسان يعني. باشد  » يسمعونَ الَّذِينَ يستَجِيب إِنَّما«  مذكورِ   يمعنا
شان مرده  است و سعادت خود ي كه دلهاين زنده است، و اما كسانشايرند كه دلهايپذ

 ي كنند، دعوت  تو را نمي دانند، و آنچه را كه سبب نجاتشان است احساس نميرا نم
  . برنديرند و از تو فرمان نميپذ

 ي كند و سپس به سـو      يامت است كه خداوند آنان را زنده م       يعادگاه آنان روز ق   يو م 
 خواهد بـر  يه مدنظر باشد و خداوند م  ياحتما ل دارد كه ظاهرا آ     و  .  گردند ياو باز م  

خت و آنان را    يامت بر خواهد انگ   يد كه او مردگان را در روز ق       يد نما يمساله معاد تاك  
 ي اجابت فراخوانيق براين متضمن تشويو ا.  سازدي كرده اند آگاه مياز آنچه كه م

ب يو تكـذ » وقَـالُوا « .امبر اسـت  يـ امبر، و ترسـاندن از عـدمِ اجابـت خـدا و پ            يخدا و پ  
ل يچرا دل» ربهِ من آيةٌ علَيهِ نُزِّلَ لَوالَ« : گفتندينه توزي و كي سرسختيكنندگان از رو

 ي باطل خود درخواست مي فاسد و نظرهاي كه آنها با عقل هايلي از داليو معجزه ا
 تَفجرَ لَنَا مِنَ ي لَن نُّومِنَ لَك حتَّوقَالُوا« : گردد؟ همچنانكه گفتنديكردند بر  او نازل نم

لَلَهـا تَفجِ         ينبوعا، أَو تَكُونَ لَك جنَّةُ مِنّ نَّخ      ياألَرضِ   راَ، أَو يـ لِ وعِنِـبِ فَتُفَجـرَ األَنهـرَ خِ
لَ     ع متعا زكَم اءتِ   يتُسقِطَ الَّمĤَفَا أَو تلَئِكَةِ قَبِ   ينَا كِس المتـا از   « : تنـد و گف » ....لَـا ي بِاهللاِ و



٦٩٨ 

 تـو   يد برا يا با ي. مي آور يمان نم ي، هرگز به شما ا    ي ما نجوشان  ي برا ين چشمه ا  يزم
ا ي، يبارها روان سازيان آنها جوي از درختان خرما و انگور باشد و آشكارا از ميباغ

ا خدا و فرشـتگان را      ي،  ي، آسمان را پاره پاره بر ما فرود  انداز         ي كن يچنانكه ادعا م  
 ينَـزِّلٍ  أَن علَـى  قَـادِر  اللّـه  إِنَّ« :در پاسخ آنان بگو» قُل» «...ي حاضر آوردر برابر ما 

ن يـ پس بدون شك او بـر انجـام ا  . دي را نازل نما   يليخداوند توانا است كه هر دل     » آيةً
 ي كه همـه هـست  ي توان در قدرت او شك كرد در صورتيچگونه م . كارها توانا است  

 ولَـكِنَّ«  او رام شده است؟ ي و پادشاهييابر فرمانروام قدرت او بوده، و در بر    يتسل
مونَ الَ أَكْثَرَهلَمعرا  يلـ يشان دال يپس آنان به سبب نادان    .  دانند يشترشان نم ياما ب » ي 

مـان  يد و بـه آن ا يايش آنها ب  يل پ يرا اگر آن دال   ي آنان بد است، ز    ي خواهند كه برا   يم
ن سنت  خدا است، و سنت يدرخواهد گرفت، و ااورند بدون درنگ عذاب خدا آنها را ين

 باشد كه حق را     ييه ها ين وجود اگر منظورشان آ    يبا ا .  شود يخدا هرگز دگرگون نم   
ه قـاطع و  يـ هـر آ ) ص(شان روشن سـازد، محمـد   يان دارد، و راه را برا ي آنان ب  يبرا

 ي كه آدمي آنان آورده است، طوريقت است براين حق و حقي را كه مبيحجت روشن
 ياورد، به صورتي بي و نقليل عقلين دلين چندي از مسائل دي تواند بر هر مسئله ايم

 كـه   يپس بـا بركـت اسـت خداونـد        .  نماند ي در دل باق   يدين شك و ترد   يكه كوچكتر 
 كرده است ،    ياريل روشن   ين حق فرستاده، واو را با دال      يت و  د   يامبرش را با هدا   يپ

 ماند از   يالك گردد، و هركس كه زنده م      ل ه ي دل ي شود از رو   يتا هركس كه هالك م    
  .و خداوند شنوا و دانا است. ل زنده باشدي دليرو
  :38 يه يآ

 الكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا ما أَمثَالُكُم أُمم إِالَّ بِجنَاحيهِ يطِيرُ طَائِرٍ والَ األَرضِ فِي دآبةٍ مِن وما
  هـيچ  و  نيـست   زمين  يرو در  يا  جنبنده  ؛ هيچ رُونَيحشَ ربهِم إِلَى ثُم شَيءٍ مِن

 ما هستند  يامتهاي شما  چون  آنكه مگر پرد  ينم  هوا در خود  يبالها با  يا  پرنده
 نـزد  در را  همـه   سـپس  و  ايـم   نكـرده  فروگـذار   را  يچيـز   هـيچ   كتـاب   اين در

  .آورند  يم گرد  پروردگارشان
 و پرنـدگان،  يوانـات وحـش  يان و حيـ ل چهارپايـ  از قب ن و آسـمان   يواناتِ زمـ  يهمه ح 
م،  يده ا يم، همانطور كه شما را آفر     يده ا يك را آفر  ي مانند شما هستند، و هر     ييگروهها

ت و قدرت ما   يم، و مش  ي ده ي م يم همانطور كه به شما روز     ي ده ي م يو به آنان روز   
  .  استيرت و قدرت ما در شما نافذ و جاي است، همانطور كه مشيبر آنان جار
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فراموش نكرده، و » لوح محفوظ« را در يزيچ چيو ه» شَيءٍ مِن الكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا ما« 
لوح «  را آن گونه كه هست در يز كوچك و  بزرگيم ، بلكه هرچياز آن  غافل نمانده ا

 ير خـدا بـه وقـوع مـ        يپس همـه  حـوادث طبـق تقـد         . ميثبت و ضبط كرده ا    » محفوظ
نـات و   ي شود كـه كتـاب اول لـوح محفـوظ همـه كا             يه استنباط م  ين آ يو از ا  . وندنديپ

ر يرا قضا و تقدي است، زير الهي از مراحل قضا و تقديكين ي را در برگرفته، و ايهست
اء ، كتـاب خداونـد كـه همـه         ير خدا به همه اشـ     ي فراگ يچهار مرحله دارد؛ علم و آگاه     

 نافذ يزي خداوند كه در هر چريموجودات را در بر گرفته است، خواست و قدرت فراگ
 ي بنـدگان از سـو   ي كارهـا  يدگان و مخلوقات حت   ينش همه آفر  ي است، و آفر   يو جار 
ه را  يـ ن آ يـ ن صـورت ا   يـ و احتمال دارد كه منظور از كتاب، قرآن باشـد و در ا            . خدا  

ّكُلِ شَيك الكِتَب تبيونَزَّلنَا علَ« ه يهمانند آ ب را بر تو  كتايعني. م ي كني ميمعن» ءِينَا لِ
سـپس همـه   »  يحـشَرُونَ  ربهِـم  إِلَى ثُم« .  دارديان مي را بيزيم كه هرچينازل نمود

گـاه  يامت در نـزد خـدا و در آن جا  يگروهها و امت ها جمع گردانده شده و در روز ق       
پس خداوند آنان را طبق عدالت و احـسان         .  شوند يبزرگ و وحشتناك گرد آورده م     

  . كننديش مين او را به خاطر حكمش ستايده و اهل آسمان و زمش سزا و جزا دايخو
  :39 يه يآ

 علَى يجعلْه يشَأْ ومن يضْلِلْه اللّه يشَإِ من الظُّلُماتِ فِي وبكْم صم بĤِياتِنَا كَذَّبواْ والَّذِينَ
 در و الالننـد  و ننـد كرا انـد   كـرده   تكـذيب  را مـا   آيـات   كـه   مستَقِيمٍ؛ آنان  صِرَاطٍ

  راسـت   راه  بـه  خواهـد  را  كـه  هـر  و كند  گمراه خواهد را  كه هر خدا تاريكيهايند،
 كننـد، و    يب مـ  يامبرانش را تكذ  يات خدا و پ   ي است كه آ   يان حالت كسان  ين ب يا. اندازد

ُ« و آنان   .  بندند ي خود م  يت را به رو   يدروازه هدا  ّم دن حـق كـر     ينسبت بـه شـن    » ص
 ياوه و باطل را به زبان نميو نسبت به اظهار حق اللند،پس آنان جز » بكُمو« هستند، 
 جهالت و كفـر و سـتم و مخالفـت و گناهـان            ي ها يكيو در تار  » الظُّلُماتِ فِي« آورند  

 مـن « را  يـ  است كه خداوند آنها را گمراه كرده است، ز         ين بدان معن  يو ا . غوطه ورند 
لْه اللّه يشَإِ لِ لْه يشَأْ ومن يضْ عجلَى يتَقِيمٍ صِرَاطٍ عسهركس را كه خداوند بخواهد     » م
 دهد، چـون تنهـا خداونـد برحـسب فـضل و             ي كند و  بر راه راست قرار م        يت م يهدا

  . سازديد و گمراه مي نمايت ميحكمتش هدا
  :40- 41 يه يآ
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صادِقِينَ؛  كُنتُم إِن تَدعونَ اللّهِ أَغَيرَ الساعةُ أَتَتْكُم أَو اللّهِ عذَاب أَتَاكُم إِنْ أَرأَيتُكُم قُلْ
 اگـر   رسـد  در  قيامـت  يـا  آيـد  فرود خدا  عذاب شما بر اگر  كه بينيد  يم  چه : بگو

  ? خوانيد  يم را خدا جز  هم باز گوييد  يم  راست
لَيهِ تَدعونَ ما فَيكْشِف تَدعونَ إِياه بلْ  را او تنها ،  تُشْرِكُونَ؛ نه ما نسونَوتَ شَاء إِنْ إِ
 و بـرد   يمـ   ميـان  كنيداز   يم  دعوت  بدان  كه را  آنچه بخواهد اگر و خوانيد  يم

  .بريد  يم ياد از ايد  ساخته او  يبرا  كه را  يشريك شما
ك قرار داده ي خدا شري كه برايبه كسان» قُل« :دي فرمايامبرش ميخداوند متعال به پ   

 أَتَـتْكُم  أَو اللّـهِ  عـذَاب  أَتَاكُم إِنْ أَرأَيتُكُم« : دانند، بگو  ي را با او برابر م     يگري د و كس 
امـت  يا ق يـ اگر عذاب خـدا     : دييبه من بگو  » صادِقِينَ كُنتُم إِن تَدعونَ اللّهِ أَغَيرَ الساعةُ

 يعنـ يد؟  يياسـتگو د اگـر شـما ر     يـ  خوان ياد م ير از خدا را به فر     يا غ يابد آ يشما را در    
دا در  يابد كـه هـركس شـد      يب شما را در   ي ها و مصا   ي و سخت  ين دشوار ي كه ا  يزمان

 دور  يتـان را بـرا    يا معبـودان و بتها    يـ صدد آن است آن را از خود دور كنـد، پـس آ            
نكه پروردگارتان ، آن پادشـاه حـق و آشـكار را بـه           يا ا يد؟  ي خوان يساختن آن فرا م   

  ! د؟ي طلبي مياري
 ي را دور مـ    يزيـ د، و اگـر بخواهـد هرچ      يـ  خوان يبلكه تنها او را م    » تَدعونَ اهإِي بلْ« 

ك خـدا  يد، و آنچـه را كـه شـر     ي طلب ياد م ي دور ساختنش به فر    ي را برا  يسازد كه و  
  .دي كنيد فراموش مي داديقرار م

د، ي كنينگونه است، و آنها را فراموش مي ها ايتان در سختيپس رابطه شما با انبازها
 و ي برسانند، و مالك مرگ و زندگيده ايان و فاي توانند ز  يد كه آنها نم   ي دان يا م ريز

د او ضار و نافع اسـت، و او         ي دان يد، چون م  ي خوان ياما خدا را م   . ستنديگردآوردن ن 
 به خـدا    ي و راحت  ي  كند، پس چرا در هنگام خوش       ي را اجابت م   ي هر درمانده ا   يدعا
 يا نقلـ يـ  يچ سند عقلـ يا شما هيد؟ آي دهيقرار م  يكاني او شر  يده و برا  يك ورز يشر
  د؟ي بنديا بر خدا دروغ ميد، ين كار داري بر صحت ايمبن
  :42- 45 يه يآ

لَقَد و Ĥَلنسمٍ إِلَى أَرن أُمم لِكقَب ماء فَأَخَذْنَاهأْسالضَّرَّاء بِالْبو ملَّه ونَ؛ هـر    لَعتَـضَرَّعي 
 سختيها  به را،  آنان و  فرستاديم  يپيامبران بودند تو از  پيش  كه  يامتهاي بر  آينه

  .كنند  يزار مگر تا  كرديم دچار آفتها و
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 كَـانُواْ  مـا  الـشَّيطَانُ  لَهـم  وزينَ قُلُوبهم قَست ولَـكِن تَضَرَّعواْ بأْسنَا جاءهم إِذْ فَلَوال
 زيـرا  ؟ نكردنـد   يزار رسـيد  آنهـا   بـه  مـا   عـذاب   كـه   يهنگـام  چرا  يعملُونَ؛ پس 

  .بود  آراسته  نظرشان در را  اعمالشان  شيطان و  گرفته فرا  قساوت را   دلهايشان
لَما لَيهِم فَتَحنَا بِهِ ذُكِّرُواْ ما نَسواْ فَ ع  ابـوءٍ  كُـلِّ  أَبتَّـى  شَـيـواْ  إِذَا حـا  فَرِحأُوتُـواْ  بِم 

  شـده   داده آنهـا   بـه   كه را  ياندرزهاي  همه  مبلِسونَ؛ چون  هم افَإِذَ بغْتَةً أَخَذْنَاهم
 بودنـد   يافته  آنچه از تا  گشوديم  رويشان  به درهارا   همه ، كردند  فراموش بود

  .گرديدند نوميد  همگان و  گرفتيمشان فرو  ناگاه   به  پس ، گشتند  شادمان
ابِرُ فَقُطِعمِ دواْظَ الَّذِينَ الْقَولَم  ـدمالْحلّـهِ  و  پروردگـار   سـپاس   الْعـالَمِينَ؛ پـس    رب لِ

  .شد  بركنده  ستمكاران  ريشه  كه را  جهانيان
لَقَد« :دي فرمايخداوند متعال م و Ĥَلنسمٍ إِلَى أَرن أُمم لِكقبل از ي امتهايو به سو»  قَب 

ات ما را انكـار     ير كردند و آ   يرا تكذ امبران ما   يم، پس آنان پ   ي را فرستاد  يامبرانيتو، پ 
بت ي و آفت و مصيماريو آنان را به فقر و ب» والضَّرَّاء بِالْبأْساء فَأَخَذْنَاهم« نمودند، 

لَّهم« .  از رحمت ما نسبت به آنان بود       ين ناش يم، و ا  يگرفتار نمود  ونَ لَعتَضَرَّعتـا  » ي
« .  ها بـه مـا پنـاه آورنـد         يه هنگام سخت   كنند، و ب   ي و زار  يد به درگاه ما فروتن    يشا

 كـه عـذاب مـا       يامـا چـرا وقتـ     » قُلُوبهم قَست ولَـكِن تَضَرَّعواْ بأْسنَا جاءهم إِذْ فَلَوال
ل يشان تبـد ي دلهايعنيشان سخت شد؟   ي نكردند، و دلها   ي و فروتن  يگرفتار شدند زار  

» يعملُونَ كَانُواْ ما الشَّيطَانُ لَهم نَوزي« . ديرش حق نرم نگردي پذيبه سنگ شد، و برا
 آنان آراست، پس گمان بردند كه آنچه كه آنان  ي كردند برا  يطان آنچه را كه م    يو ش 

 از زمان از باطل بهره منـد شـدند و           يپس در برهه ا   .  است يقين حق يبر آن هستند د   
لَما« .  گرفتيشان را به بازيطان عقلهايش  كُلِّ أَبواب علَيهِم فَتَحنَا بِهِ رُواْذُكِّ ما نَسواْ فَ

 هـر   ي آنچه را كه به آن پند داده شده بودند فراموش كردند، درهـا             يپس وقت » شَيءٍ
 آن و آنچه را يا و لذت هاي دني دروازه نعمتهايعني. مي آنان گشودي را به رويزيچ

  . مي آنان گشودي شود به رويكه سبب غفلت م
نكه بدانچه دسـتور    يتا ا » مبلِسونَ هم فَإِذَا بغْتَةً أَخَذْنَاهم أُوتُواْ بِما فَرِحواْ إِذَا حتَّى« 

د و يم، پس ناگهان نا اميشده بودند شا د و خوشحال شدند، و ما ناگهان آنان را گرفت
ن نوع عذاب است كه ين سخت تريوس شدند، و اي مايزي از هرچيعني. سرگشته شدند
 كه در آرامش هستند گرفته شـوند، تـا مجازاتـشان سـخت تـر و            ي حال ناگهان، و در  

  .بتشان بزرگتر گردديمص
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 »ابِرُ فَقُطِعمِ دواْ الَّذِينَ الْقَولَم چ يشه كن شدند، و هيله عذاب، قوم ستمگر ريو بوس» ظَ
لّـهِ  والْحمـد « . افتنـد ي خود ن  يي رها ي را برا  يسبب و علت   ش ي سـتا  و» الْعـالَمِينَ  رب لِ

رش بر هالكـت    يان است كه قضا و تقد     ي است كه پروردگار جهان    يمخصوص خداوند 
ل او، و اكـرام و بزرگداشـت        يـ ات و دال  ين كار آ  يرا با ا  ي شد، ز  يب كنندگان جار  يتكذ

امبرانش آورده انـد    يـ دوستانش، و اهانت او به دشمنانش، و راست بودن آنچه كـه پ            
  . گردديروشن م

  :46- 47 يه يآ
 يأْتِيكُم اللّهِ غَيرُ إِلَـه منْ قُلُوبِكُم علَى وخَتَم وأَبصاركُم سمعكُم اللّه أَخَذَ إِنْ أَيتُمأَر قُلْ
  گوش  اهللا اگر  كه دانيد  يم آيا، : ؛ بگو يصدِفُونَ هم ثُم اآلياتِ نُصرِّف كَيف انظُرْ بِهِ
  بـه  را آنها  اهللا جز  يخداي  چه نهد مهر  لهايتاند  بر و بازستاند را شما  چشمان و

  بيان  گوناگون  يها  شيوه  به  چگونه را خدا  آيات  كه  بنگر ؟ گرداند  يم باز شما
  .تابند يم بر   يرو  هم باز   كنيم  يم

  چه : الظَّالِمونَ؛ بگو الْقَوم الَّإِ يهلَك هلْ جهرَةً أَو بغْتَةً اللّهِ عذَاب أَتَاكُم إِنْ أَرأَيتَكُم قُلْ
  سـتمكاران  جز آيا  آيد، فرود شما بر آشكارا يا  ناگاه  به خدا  عذاب اگر ، بينيد  يم

  ? شوند  يم  هالك
گانه اسـت، در    ير امور   يدن و تدب  ي دهد كه همانطور كه در آفر      يخداوند متعال خبر م   

 سمعكُم اللّه أَخَذَ إِنْ أَرأَيتُم قُلْ« :مودپس فر . گانه است يز  يت و مبعود بودن ن    يوحدان
كُمارصأَبو خَتَملَى وجز اهللا هست كه آن را به شما بـاز پـس             يا معبود يآ» قُلُوبِكُم ع 

 ي كسي گرداند چرا همراه با وي آن را به شما بر نمير از خدا كسي غيدهد؟ پس وقت
نكه خدا آن را بخواهد؟ و     ي ندارد، مگر ا   يي توانا يزيچ چ يد كه بر ه   ي كن يرا پرستش م  

» اآلياتِ نُصرِّف كَيف انظُرْ« :ن فرموديد وبطالن شرك است، بنابر ايل توحين از داليا
م و آن را بـه صـورت   ي  كنـ يان مي گوناگون  ب   يوه ها يات را به ش   يبنگر كه چگونه آ   

» ثُم هـم  « . ددم، تا حق روشن شود، و راه مجرمان روشن  گر          ي آور ي مختلف م  يها
 ي مـ  يل خـدا رو   يـ ات و دال  يـ از آ » صدِفُونَيـ « ان كامـل،    يـ ن ب يسپس آنان با وجود ا    

 أَتَـاكُم  إِنْ« د كـه ،     يمرا خبر ده  : بگو» تَكُميقُل أَرء « .   كنند  يگردانند و به آن پشت م     
ذَابغْتَةً اللّهِ عب رَةً أَوهيعنـ ي. رديـ را گ ا آشكارا شـما را فـ      ياگر عذاب خدا ناگهان     » ج 

 به چـشم بخـورد كـه        ي آن فرا رسد كه قبال مقدمات      يا زمان يد،  يايناگهان عذاب خدا ب   
ا جز قـوم    يآ» الظَّالِمونَ الْقَوم إِالَّ يهلَك هلْ« . انگر آن باشد عذاب خدا در راه است       يب
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 يرا آنان به سبب ستم و مخالفتشان مسببان اصـل         ي شود؟ ز  ي هالك م  يستمكار كس 
را يـ د، ز ينكه بر ستم و ظلم ماندگار شـو       يد از ا  يزياب بر خودشان شدند، پس بپره     عذ

  . استي جاودانگي و شقاوت و بدبختيشگيستم، هالكت هم
  :48- 49 يه يآ

 هم والَ علَيهِم خَوف فَالَ وأَصلَح آمنَ فَمنْ ومنذِرِينَ مبشِّرِينَ إِالَّ الْمرْسلِينَ نُرْسِلُ وما
  پـس    ايـم   نفرستاده  كردن  بيم يا  دادن  مژده  يبرا جز را  پيامبران يحزَنُونَ؛ ما 

  .شود  ينم  محزون و  بيمناك ، كند  شايسته كار و آورد  ايمان  كه ، كس  هر
 را ما  آيات  هك  يكسان  به يفْسقُونَ؛ و كَانُواْ بِما الْعذَاب يمسهم بĤِياتِنَا كَذَّبواْ والَّذِينَ
  .رسيد خواهد  عذاب  ،  نافرمانيشان كيفر  به ، اند  كرده  تكذيب

 دارد، و آن    يان مـ  يـ امبران را بدان مبعوث كرده است ب      يده آنچه را كه پ    يخداوند چك 
ان مبـشر   يـ مـستلزم ب  » انـذار « و  » بـشارت «ن  يـ و ا . م دادن اسـت   يمژده رساندن و ب   

ان يـ همچنانكه مـستلزم ب .  باشد يا بهشت م  يزن  امبران و مبشر كه عدم خوف و ح       يپ
ان يز مستلزم بيو ن.  رسدي است كه  هرگاه بنده آن را انجام دهد مژده به او مياعمال

و هم مستلزم .  باشديا جهنم ميكه خوف و حزن » منَذر به « ز يامبران و نيپ» منذِر«
  . خواهد گرفتم و خطر او را فراي است كه هركس آن را انجام دهد بيذكر اعمال

 يم مـ  يرش آن به دو نـوع تقـس       يامبران و عدم پذ   يرش دعوت پ  ياما مردم برحسب پذ   
امت يامبران روز قيهركس به خدا و فرشتگان و كتابها و پ»وأَصلَح آمنَ فَمنْ« : شوند

لَـيهِم  خَوف فَالَ« د،  يت خود را اصالح نما    يمان و اعمال و ن    ياورد و ا  يمان ب يا پـس  » ع
و بـر   » يحزَنُـونَ  هـم  والَ« .  ندارنـد  ياز آنچه كه با آن روبرو خواهند شد ترس        آنان  

 بĤِياتِنَـا  كَـذَّبواْ  والَّـذِينَ « .  شـوند  ين نم يآنچه كه در گذشته از دست داده اند اندوهگ        
مهسمي ذَابرسـد و  ي كنند، عذاب به آنان مـ  يب م يات ما را تكذ   ي كه آ  يو كسان »  الْع 
  . كردندي كه ميبه سبب فسق» يفْسقُونَ كَانُواْ بِما«  چشند، يمآن را 

  :50 يه يآ
 إِالَّ أَتَّبِع إِنْ ملَك إِنِّي لَكُم أَقُولُ وال الْغَيب أَعلَم وال اللّهِ خَزَآئِنُ عِندِي لَكُم أَقُولُ الَّ قُل
  ينمـ  شـما   بـه  : ؛ بگـو  تَتَفَكَّرُونَ أَفَالَ بصِيرُوالْ األَعمى يستَوِي هلْ قُلْ إِلَي يوحى ما

  كه  گويم  ينم و ، دانم   ينم  هم  غيب  علم و   است  من نزد خدا  خزاين  كه  گويم
   اسـت   شـده   نـازل  من  بر  كه  كنم  يم  يپيرو  يچيز از تنها   هستم  يا  فرشته

  ? شيداندي  ينم چرا ؟ يكسانند بينا و نابينا آيا : بگو
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ل و ي كنند تا داليشنهاد مي كه پيبه كسان: دي فرمايم) ص(امبرش يخداوند متعال به پ
 تا همراه با خدا تـو را        ي كن يما را دعوت م   : ندي گو يا به شما م   ي ياوريمعجزات را ب  

 يدهايم كه كلي گويبه شما نم» اللّهِ خَزَآئِنُ عِندِي لَكُم أَقُولُ الَّ« :م، بگويز پرستش كنين
 دانم، چرا كـه     يب نم يو غ » الْغَيب أَعلَم وال« .  و رحمت خدا در دست من است       يوزر
فتَحِ اللَّه للنَّاسِ مِن رحمةِ فَلَا ممسِك يما «:  است كه يپس او ذات. نها نزد خدا هستنديا

لَا مرسِلَ لَه مِن بعدِهِ     يلَها وما    د يمردم بگـشا  ي را كه برايهر دروازه رحمت  » مسِك فَ
 توانـد آن را     ي نمـ  ي تواند آن را ببندد و آنچـه را كـه مـسدود سـازد كـس                ي نم يكس

لَا  « .و تنها او به آشكار و پنهان آگاه است        . ديبگشا لَ يفَ ـنِ        ي غَ يظهِرُ علَّـا م بِـهِ أَحـدا، إِ
 كـه   يامبري سازد، مگر پ   يب خود آگاه نم   يچ كس را بر غ    يپس ه »  مِن رسولِ  يارتَضَ
م كه ي گويو به شما نم» ملَك إِنِّي لَكُم أَقُولُ وال« .  باشدي راضيند و از ويبر گزخدا 

 كنم، پس من بـاالتر      ي تصرف م  يزيرومند هستم و در هر چ     ي و ن  ي قو يمن فرشته ا  
 يوحى ما إِالَّ أَتَّبِع إِنْ« .  كنم ي كه خداوند مرا در آن قرار داده است ادعا نم          ياز مقام 

كـه بـه   يزيـ  كنم جـز از چ   ي نم يروين پ يبنابرا. ن است كه هدف و مقصد من      ي ا »إِلَي 
 كـنم و همـه مـردم را بـه           ين خودم به آن عمل م     ي شده است ، بنابرا    ي من وح  يسو

 از  يزيـ گاه من شناخته شد چرا چ     ي مقام و جا   يپس وقت .  خوانم ي از آن فرا م    يرويپ
 يينسان جز آنچه دارد و در تواناا اي  كنم؟ و آي خواهند كه من آن را ادعا نم  يمن م 

 خوانم كه   ي فرا م  يزي چ ي گردد؟ من شما را به سو      يگر ملزم م  ي د يزياو است بر چ   
ر از يـ  خود غ  يد تا برا  ي ده ي شود، پس چرا شما مرا در تنگنا قرار م         ي م يبر من وح  

 از جانب   ين جز ستم و مخالفت و سركش      يا ا ي كه دارم ادعا كنم؟ و ا      يگاه و مقام  يجا
م يرفته و تسلي كه دعوت خدا را پذيان تفاوت كسي است؟ به منظوربيگريز ديچشما 
 أَفَالَ والْبصِيرُ األَعمى يستَوِي هلْ قُلْ« :ست، بگوين ني كه چني شده است، با كسيوح

 را در يزيـ د؟ باشـد كـه هـر چ   يـ  كنيا فكـر نمـ  ينا برابرند ؟ آ   يا كور و ب   يآ» تَتَفَكَّرُونَ
  .ت دارديد كه رجحان و اولوي را انتخاب كنيزيد، و چيدهگاه آن قرار يجا
  :51- 55 يه يآ

أَنذِرخَافُونَ الَّذِينَ بِهِ وشَرُواْ أَن يحإِلَى ي هِمبر سـم  لَيـن  لَهونِـهِ  مد  لِـيالَ وو  شَـفِيع 
ملَّه تَّقُونَ؛ آگاه  لَّعآسـتان  بـر   دنآمـ  گـرد  از  كـه  را  يكسان ،  كتاب  اين  به ساز  ي   

   نيـست   يشـفيع  و  ييـاور   هـيچ  او جـز  را  ايـشان   كه ، هراسناكند پروردگارشان
  .كنند  پيشه  يپرهيزگار  كه باشد
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لَيك ما وجهه يرِيدونَ والْعشِي بِالْغَداةِ ربهم يدعونَ الَّذِينَ تَطْرُدِ والَ ابِهِم  مِنْ عحِـس 
لَيهِم حِسابِك مِنْ وما شَيءٍ من ن عءٍ مشَي مهرا  ي؛ كسان الظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَ فَتَطْرُد 
 او  يخواستارخـشنود  و خوانند  يم را  خويش پروردگار  شبانگاه و بامداد هر  كه

 از  يچيـز  نـه  و  توسـت    عهـده  بـر  آنها  حساب از  يچيز  نه   مكن طرد ، هستند
  .يدرآي  ستمكاران  زمره  در ،  يكن طرد را آنها اگر   ايشان  عهده بر تو  حساب
كَذَلِكم فَتَنَّا وضَهعضٍ بعقُولواْ بِبـؤُالء لِّينَّ أَهم هِم اللّهلَي ن عنِنَا ميب سلَي لَم اللّه أَ بِأَع 

 مـا   ميـان  از آيـا  : بگوينـد  تا   آزموديم  يبعض  به را  يبعض  بِالشَّاكِرِينَ؛ همچنين 
  ?  نيست داناتر  سپاسگزاران  به خدا آيا ؟ داد  نعمت آنها  به خدا  كه بودند ، اينان
لَيكُم سالَم فَقُلْ بĤِياتِنَا يؤْمِنُونَ الَّذِينَ جاءك وإِذَا ع كَتَب كُمبلَى رةَ نَفْسِهِ عمالرَّح أَنَّه 
  ايمان  ؛ چون رحِيم غَفُور فَأَنَّه وأَصلَح بعدِهِ مِن تَاب ثُم ةٍبِجهالَ سوءا مِنكُم عمِلَ من

 مقـرر   خـويش  بـر   خدا ، شما بر  سالم : بگو ، آمدند تو نزد ما  آيات  به  آوردگان
 بد  يكار  ينادان   يرو از  كه شما از  كس هر زيرا ، كند  رحمت را شما  كه  كرده
  .است  مهربان و  آمرزنده  خدا  كه بداند ، شود نيكوكار و ندك  توبه  آنگاه ، كند

كَذَلِكلُ واتِ نفَصتَبِينَ اآليلِتَس بِيلُ ورِمِينَ؛ و  سجتفـصيل   به را  آيات  چنين  اين الْم  
  .آشكارگردد ، مجرمان  رسم و  راه تا ،  كنيم  يم  بيان

 يخَافُونَ الَّذِينَ«  برند، يز آن بهره م ايم دهنده همه مردم است اما كسان  ين قرآن ب  يا
 ترسند در نزد پروردگارشان گرد آورده شـوند، پـس          يكه م » ربهِم إِلَى يحشَرُواْ أَن

ن آنچه را كـه بـه   ين دارند، بنابر ايقي آخرت يايا به دنين دنيآنان به منتقل شدن از ا     
 رساند رها يان ميه به آنان زرند، و آنچه را كي گي رساند با خود بر ميده ميآنان فا

  . كننديم
 »سم لَين لَهونِهِ مآنان جز خدا،    » د »لِيالَ وو ياور و شفاعت كننـده ا     يچ  يه» شَفِيع 

 آنان فراهم ي خواهند براياورشان باشد، و آنچه را كه مي را ندارند كه يكس. ندارند
د، ي آنها شفاعت نماي ندارند كه برا رايو كس. د، و امر ناگوار را از آنان دور كندينما

لَّهم« . ستي از دستشان ساخته ن  ي ندارند و كار   ياريچون مردم اخت   تَّقُونَ لَّعباشد » ي
م دادن يرا بيزگار شوند، زيات او، پره  يز از منه  ي از دستورات خدا و پره     يرويكه با پ  

  . از اسباب آن استيكي و يزگاريموجب پره
و اهـل عبـادت و      » وجهـه  يرِيـدونَ  والْعـشِي  بِالْغَداةِ ربهم يدعونَ ذِينَالَّ تَطْرُدِ والَ« 

ــش  ــه خــاطر همن ــا دينياخــالص را ب ــا ي ب ــران؛ آنه ــواره ييگــران از خــود م ــه هم  ك
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ره، و از ي در قالب ذكر و نماز و غييقِ انجام دادن عبادت هايپروردگارشان را از طر
  خواننـد و     ين از او در بامدادان و شامگاهان فرا م        ديق فراخواندن و حاجت طلب    يطر
ن كارهـا را خالـصانه   يـ  كننـد و ا  ي او را طلب م    يت و خشنود  ين عمل خود رضا   يبا ا 
ستند، بلكه ي گرداندن ن ينان سزاوار رانده شدن و رو     يپس ا .  دهند ي او  انجام م    يبرا

دم هستند، گرچه دگان مريشان برگزيك نما، چون اي كن، و به خود نزديبا آنان دوست
شان با عزّت و بزرگوار هستند هرچند كه نزد مردم خـوار و        يقت ا يرند، اما در حق   يفق
لَيك ما« . ر باشند يفق ابِهِم مِنْ عن حِسءٍ ما شَيممِنْ و ابِكهِم حِسلَي ـن  عءٍ  ماز » شَـي

ك يـ  هر.ست يـ  بـر آنـان ن    يزيز چ يست، و از حساب تو ن     ي بر تو ن   يزيحساب آنان چ  
  . او استيك  و بدش برايحسابش جدا است و كار ن

 »مهبـود ي از سـتمكاران خـواه  ياگر آنان را طـرد كنـ      » الظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَ فَتَطْرُد  .
ن هرگاه ين دستور را اطاعت نمود، و از آن فرمان برد، بنابرا   يبه شدت ا  ) ص(امبر  يپ

 نمود، و با ي رفتار ميو با آنان به خوب نشست، ي نشستند با آنان مير ميمومنان فق
 كـرد،   يك مـ  يـ كو بود، و آنان را به خود نزد       ي كرد، و اخالقش با آنها ن      ي م يآنها نرم 

ن بود كـه  يات اين آيسبب نزول ا  . ن گروه بودند    ياز ا ) ص(نان او   يشتر همنش ي ب يحت
 ي مـ  اگـر : گفتنـد ) ص(امبر  يـ ش و از افراد خشن و گستاخ عرب بـه پ          ي از قر  يمردمان
نوا هستند  ير و ب  يم، فالن و فالن را كه فق      ي كن يرويم و از تو پ    ياوريمان ب ي ما ا  يخواه

ن ين فقـرا همنـش  ينند كه با اي ببيم اعراب ما را در حالي كشيرا خجالت ميطرد كن، ز 
 يرويـ  دوست داشت آنها مسلمان شـوند و از او پ          يليامبر خ يو از آنجا كه پ    . ميهست

ات او را مـورد  يـ ن آيـ ن خداونـد بـا ا  ين كند ، بنـابرا يه چنكنند به قلبش خطور كرد ك     
  .سرزنش قرار داد

 »كَذَلِكم فَتَنَّا وضَهعضٍ بعقُولواْ بِبـؤُالء لِّينَّ أَهم هِم اللّهلَي ن عنِنَا ميش ين آزمـا   يا» ب
ند  را شرافتمير، و برخي را فقي را ثروتمند و برخي بندگانش است، كه برخيخدا برا
ر و كـم    يـ مـان را بـه فق     ي كه خداوند ا   يپس وقت .  را كم ارزش قرار داده است      يو برخ 

ن اگر توانگر   ي توانگر و شرافتمند، بنابرا    ي است برا  يشين آزما ي دارد، ا  يارزش ارزان 
 شـود، و    يم مـ  ي آورد و تـسل    يمـان مـ   ي كـردن از آن باشـد،  ا        يرويـ  حـق و پ    يدر پ 

 قرار دارند او را از      ين تر ييت در سطح پا    كه از نظر ثروت و شراف      يمشاركت  كسان  
و اگـر صـادقانه بـه دنبـال حـق نباشـد             .  دارد يمان آوردن و مسلمان شدن باز نم      يا

 قـرار دارنـد مـانع       ين تـر  يي كه از نظر ثروت و شرافت در سطح پـا          يمشاركت افراد 
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 ين تـر مـ    يي كه آنان را از خـود پـا        ير كسان يپس با تحق  . ت او از حق خواهد شد     يتبع
لَيهِم اللّه منَّ أَهـؤُالء« :ند، گفتندديد ن عنِنَا مينها منّت نهاده يان ما خدا بر ايا از ميآ» ب

نكـه خـرد و فهـم    ين مطلب آنان را از اتّباع حق بـاز داشـت، بـه خـاطر ا           ياست؟ پس ا  
پس خداوند در جواب گفتار آنان كه متضمن اعتراض بر خداوند بـه خـاطر               . نداشتند

لَيس« :ت آنان بود، فرمود   يوه و عدم هدا   ت آن گر  يهدا لَم  اللّه أَ ا يـ آ» بِالـشَّاكِرِينَ  بِـأَع
 خدا را دانسته و به ي كه قدر نعمتهاي شناسد؛ كسانيخداوند سپاسگزاران را بهتر نم

سته يـ  شاي كه از آن برخوردارنـد كارهـا     يي كنند، و به پاس نعمت ها      يآن اعتراف م  
داوند فضل و كرم خـود را بـه آنـان داد، و آنـان را كـه                  ن خ يبنابرا!  دهند؟ يانجام م 
 يم است و فضل خود را به كسي كه خداوند حكيستند محروم كرد، به درستيشاكر ن
 ين معترضان كه داراين فضل خود را به ايسته آن نباشد، همچني كند كه شايعطا نم

مان را بر ينت ا كه خداوند ميگرانيبه خالف فقرا و د.  دهدي هستند، نمين اوصافيچن
امبرش را از طـرد كـردن       ي كه خداوند پ   يو هنگام . آنان نهاد، چرا كه  آنا شكرگزارند      

م و احترام و يشان را دستور داد كه با تحري كرد، ايزگار نهيمومنانِ خدا ترس و پره
 قُـلْ فَ بĤِياتِنَـا  يؤْمِنُـونَ  الَّـذِينَ  جـاءك  وإِذَا« :بزرگداشت با آنان روبرو شود و فرمود    

الَمس كُملَي سالم بر : مان دارند، بگويات ما ايش تو آمدند كه به آي پيو هرگاه كسان» ع
ش تو آمدند به آنان سالم كن و خوش آمد بگو، و آنان             ي هرگاه مومنان پ   يعني. شما  

 ي بخشش و احسان او كه عزم و اراده آنان را فعال مـ       يرا به رحمت خدا و گستردگ     
 ي كه آنها را به آن هـدف مـ     يش گرفتن هر راه   يشان را به در پ    ي و ا  د، مژده بده،  ينما

 بـر گناهـان بترسـان، و بـه توبـه كـردن از               يداريو آنان را از پا    . ق كن يرساند تشو 
« :ن فرمـود يبنـابرا . ابنديگناهان دستور بده، تا آمرزش پروردگار و بخشش او را در  

كَتَب كُمبلَى رةَ نَفْسِهِ عمأَنَّ الرَّحن همِلَ مع ا  مِنكُمـوءالَـةٍ  سهبِج  ثُـم  ـدِهِ  مِـن  تَـابعب 
لَحأَصشتن واجب نموده است، و هركس از شما از يپروردگارتان رحمت را بر خو  » و

د يـ پس با. د و به اصالح بپردازدي را  انجام دهد، سپس توبه نما    ي كار بد  ي نادان يرو
مان شدن از آنها، به اصالح عمل بپردازد يدن و پشيهمراه با ترك گناهان و دست كش

د، و ظاهر و باطن اعمال فاسـد خـود را           يو آنچه را كه خدا واجب نموده است ادا نما         
همانـان او  » رحِـيم  غَفُـور  فَأَنَّـه « افـت شـدند،   ين امـور  ي همه اياصالح كند، پس وقت  

 ياو را انجـام مـ      به همان اندازه كه آنان دسـتورات         يعني. آمرزنده  و مهربان است      
ن يـ و ا » اآليـاتِ  نفَـصلُ  وكَـذَلِك « .  كند يدهند از آمرزش و عفو خود بر آنان نازل م         
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 و راه يت را از گمراهـ يم، و هدا ي كن يان م يم و آن را ب    ي ده يح م يات را توض  ين آ يچن
لِتَستَبِي« . ابند و حق روشن گردد    يافتگان راه   يم تا راه    ي ساز يراهه جدا م  يرا از ب   نَو 
 ي و عـذاب خـدا مـ       يو تا راه مجرمان كه انـسان را بـه ناخـشنود           » الْمجرِمِينَ سبِيلُ

ز ي توان از آن پره    ي كه راه مجرمان روشن شود م      يرا وقت يرساند مشخص گردد، ز   
  .ن هدف بزرگ به دست نخواهد آمديو اگر مشتبه باشد، ا. نمود

  :56- 58 يه يآ
 إِذًا ضَـلَلْت  قَـد  أَهواءكُم أَتَّبِع الَّ قُل اللّهِ دونِ مِن تَدعونَ ذِينَالَّ أَعبد أَنْ نُهِيت إِنِّي قُلْ
  يمـ   اهللا جـز   كه را  يخدايان  آن  كه اند  كرده  منع مرا : الْمهتَدِينَ؛ بگو  مِنَ أَنَاْ وما

  هگمـرا  مبـادا  تـا   كـنم   ينم  متابعت شما  يهوسها از : بگو   كنم   پرستش خوانيد
  .نباشم  يافتگان  هدايت  از و  شوم
لّـهِ  إِالَّ الْحكْـم  إِنِ بِـهِ  تَـستَعجِلُونَ  ما عِندِي ما بِهِ وكَذَّبتُم ربي من بينَةٍ علَى إِنِّي قُلْ  لِ

قُصقَّ يالْح وهرُ وو  دارم  روشـن   يدليلـ   پروردگـارم  از  مـن  : الْفَاصِلِينَ؛ بگو  خَي 
  مـن   دسـت   بـه  طلبيد  يم  شتاب  بدين  آنچه خوانيد ، يم  دروغ را  دليل  آن شما

  داوران  بهتـرين  او و كنـد   يمـ   بيـان  را  حقيقت   خداست   حكم تنها  حكم   نيست
  .است
 بِالظَّالِمِينَ؛ بگو أَعلَم واللّه وبينَكُم بينِي األَمرُ لَقُضِي بِهِ تَستَعجِلُونَ ما عِندِي أَنَّ لَّو قُل
 كار شما  و  من  ميان ، بود  من  دست  به طلبيد  يم  شتاب  بدين  كه را  آنچه اگر: 
  .است داناتر  ستمكاران  به خدا زيرا ، رسيد  يم  پايان  به

 كـه همـراه بـا خـدا،     يبـه مـشركان  » قُل«: دي فرمايم) ص(امبرش يخداوند متعال به پ 
» اللّهِ دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ أَعبد أَنْ نُهِيت إِنِّي« :انند ، بگو   خو ي را م  يگريمعبودان د 

ل يـ د، بپرسـتم، از قب ي طلبياد مير از خدا كه به فري را غي شده ام كسان يهمانا من نه  
ده باطـل   يـ ن عق يـ را ا يستند، ز ي ن يان و مرگ زندگ   يان و بتان كه مالك سود و ز       يهمتا

 يرويد، كه پي نداريل و حجت ي نفس دل  ي از هوا  يرويجز پ نه  ين زم ياست، و شما در ا    
لَلْت قَد أَهواءكُم أَتَّبِع الَّ قُل« :ن فرمود يبنابرا.  است ين عامل گمراه  ياز آن بزرگتر    ضَ

 كـنم، و اگـر از       ي نمـ  يرويـ التـان پ  ياز خواسـتها و ام    : بگو» الْمهتَدِينَ مِنَ أَنَاْ وما إِذًا
افتگـان  ي از راه    يچ صـورت  ينم آن وقت گمـراه شـده، و بـه هـ            ك يرويتان پ يخواستها

ل يـ  كـه مـن بـر آن هـستم، حـق اسـت و از دال      يد و  اخالص يو اما توح  . نخواهم بود 
نِ روشن هـستم و     يقيمن بر   » ربي من بينَةٍ علَى إِنِّي«  باشد، و    ي برخوردار م  يقاطع
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امبر  يـ  قـاطع پ   ين گـواه  يا.  تقدمرِ آن مع  يبه صحت آن باور دارم، و بر باطل بودن غ         
ن يق عـادل تـر  يـ ان خاليرد، و او بطور مطلق در مي پذ ي را نم  يدياست، و شك و ترد    

ق نمودند، و برحسب آنچـه كـه       يامبر را تصد  يپس مومنان شهادت دادن پ    . گواه است 
» و« . ديـ شان روشـن گرد   يـ  نموده بود صحت و صدق آن برا       يخداوند به آنان ارزان   

ست، اگر  يسته شما ن  ين شا يد، و ا  يب كرد يآن را تكذ  » كَذَّبتُم« ! مشركانن  ي شما ا  يول
 بر شما فرود خواهد     يد كه قطعا عذاب سخت    يد پس بدان  يب خود ادامه ده   يشما به تكذ  

 است كه هر وقت و هرگونه بخواهد عذاب را بر يآمد، و عذاب نزد خدا است و او كس
 در دست من يزين چيد، چنيتاب ورزو اگر شما در وقوع عذاب ش.  كنديشما نازل م

  . ستين
لّهِ إِالَّ الْحكْم إِنِ«  پس همان طور كـه حكـم       . ستيحكم و فرمان جز در دست خدا ن       » لِ

ش فرمان و حكم ي كند، برحسب حكمت خوي ميد و امر و نهي نماي را صادر ميشرع
مـود، و   د بـر حكـم او اعتـراض ن        يپس به طور مطلق نبا    .  كند يز صادر م  ي را ن  ييجزا

 ي آنها عذريف  كرده و براي بندگانش تعريخداوند راه را روشن نموده و حق را برا
ل هالك گردد، و هركس     ي دل ي شود از رو   ي نگذاشته است، تا هركس كه هالك م       يباق

ن جـدا   يو او بهتـر   » الْفَاصِلِينَ خَيرُ وهو« . ابديل نجات   ي دل يابد از رو  ي يكه نجات م  
 كـه  يد، بـه گونـه ا  يـ  نماي ميان بندگانش داورينا و آخرت مي دكنندگان است كه در 

 ين داوريه او قضاوت شده و حق به او داده نشده است او را به خاطر اي كه عليكس
  .دي نمايش ميستا

 ورزند،  ي وقوع عذاب شتاب م    ي و عناد و ستم برا     ي نادان ي كه از رو   يبه كسان » قُل«
اگر آنچه كه شما بر     » وبينَكُم بينِي األَمرُ لَقُضِي بِهِ عجِلُونَتَستَ ما عِندِي أَنَّ لَّو« :بگو

اگر عـذاب   .  شد يد در دست من بود، كار من و شما تمام م          ي ورز يوقوع آن شتاب م   
اما كـار در دسـت خداونـد    . دي رسي به شما نميان سود و منفعتين ميآوردم، و در ا   
چنـد، و جـرات     ي پ ي از فرمـان او سـرم       كه گناهكـاران   يباست؛ خداوند يبردبار و شك  

 گذرد، و به آنها رزق و ي  كنند، اما او از آنها در مي او جرات ميكنندگان بر نافرمان
 ير مـ  ي آنـان سـراز    ي خـود را بـه سـو       ي و باطن  ي ظاهر ي دهد، ونعمت ها   ي م يروز
 از يزيـ  چ .و خداوند نـسبت بـه سـتمگران آگـاه اسـت           » بِالظَّالِمِينَ أَعلَم واللّه« .دينما

 دهد اما آنان را مورد اهمال و يست، پس آنان را مهلت ميده نياحوال آنان بر او پوش
  .  دهدي قرار نميفراموش
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  :59 يه يآ
هعِندو فَاتِحبِ ما الَ الْغَيهلَم عإِالَّ ي وه لَمعيا ورِّ فِي مرِ الْبحالْبا ومقُطُ وقَةٍ مِن تَسرإِالَّ و 

عايهالَ لَمةٍ وباتِ فِي حضِ ظُلُمالَ األَرطْبٍ والَ رابِسٍ وبِينٍ كِتَابٍ فِي إِالَّ يي؛ كليـدها  م  
  يخشك در  كه را   چه هر   نيست  يآگاه  غيب از را  يكس او جز   اوست نزد  غيب

   است  آگاه  آن از   آنكه مگر افتد  ينم  يدرخت از  يبرگ  هيچ  داند  يم  درياست و
 در  آنكـه  جز  نيست  يخشك و  يتر  هيچ و  زمين  يتاريكيها در  يا  دانه  هيچ و

  .است  آمده  مبين  كتاب
ان يـ  را بـه طـور مـشروح ب        ير اله ي است كه علم فراگ    ياتين آ ي از بزرگتر  يكيه  ين آ يا

 ي مـ  را در بـر يبـ يا و نهانها و امـور غ ي كند كه علم او همه خفا    يح م يداشته، و تصر  
و .  سـازد  ي آگـاه مـ    يبـ يدگانش را كه بخواهـد از آن امـور غ         يرد، و هركس از آفر    يگ

امبران پنهان داشته، و آنان را بـدان       يب را از فرشتگان مقرب و پ      ي از امور غ   ياريبس
و . ديان را از آن با خبر نماي از جهانيگرينكه كس ديآگاه نكرده است، تا چه رسد به ا

ابانها و صحراها ي كه در بييزه ها و خاكهايگها و سنگري روانات و درختان وياو به ح
وانـات، معـادن، و     يل ح يـ اها وجود دارد از قب    ياز آنچه كه در در    .  باشد آگاه است   يم

و » ورقَـةٍ  مِن تَسقُطُ وما« . كه آب آنرا فرا گرفته، آگاه است   ير موجودات زنده ا   يسا
ا و آخـرت    يـ ابان ها و دن   يها و ب  يادا و درختان آب   ي و در  ي از درختان خشك   يچ برگ يه

  . نكه خداوند به آن آگاه استي افتد مگر ايفرو نم
 كه يوه ها و كشتزارها و بذري از دانه ميچ دانه ايو ه» األَرضِ ظُلُماتِ فِي حبةٍ والَ« 

 يكيند، و در تار   ي رو ياهان م ي كه از آن انواع گ     يابانياهان ب ي كارد و دانه گ    يمردم م 
  . نكه خداوند از آن خبر دارديست، مگر اين قرار دارند، ني زميها
 وجود ندارد كه خداوند از آن خبر نداشـته        يچ ترو خشك  يو ه » يابِسٍ والَ رطْبٍ والَ« 

نكـه در لـوح   يمگـر ا » مبِـينٍ  كِتَابٍ فِي إِالَّ« ن  عموم بعد از خصوص است، يباشد، و ا 
 يرت مـ  يـ  امور، عقـل و عقـال را در ح         ني از ا  يبعض. محفوظ ثبت و ضبط شده است     

ن بر عظمت پروردگـار  يپس ا.  كندياران را سرگشته مياندازد، و درك و خاطر هوش 
انگر آن است كه اگر مـردمِ اول و آخـر        يز ب ين. د  ي نما ي صفاتش داللت م   يو گستردگ 

پس . ن كار را نخواهند داشتيند توان اي از صفات او را احاطه نمايجمع شوند تا برخ
شگر و دانا و ستوده و بزرگـوار و حاضـر و            يا بركت است پروردگار بزرگ و گشا      ب

ان يـ ش او را بي تواند ستا يچ كس نم  ي كه ه  ييو بزرگ است خدا   . ناظر و احاطه كننده   
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شتن را ستوده است، و باالتر از آن اسـت         يكند، بلكه او آن گونه است كه خودش خو        
ه بر ين آيپس ا. نديش نمايته اوست ستاسي را آن گونه كه شايكه بندگانش بتوانند و

ز بركتـاب او لـوح   يـ ز را فـرا گرفتـه اسـت، ن   يـ ر خدا كـه همـه چ  ي فراگيدانش و آگاه 
  . كنديالمحفوظ كه تمام حوادث را در برگرفته  است، داللت م

  :60- 62 يه يآ
وهفَّاكُم الَّذِي وتَولِ يبِاللَّي لَم عيا وتُم مرَحـارِ  جـ  بِالنَّه  أَجـلٌ  لِيقْـضَى  فِيـهِ  يبعـثُكُم  مثُ

لَيهِ ثُم مسمى   شـب  را شـما   كـه   اوسـت  ؛ و تَعملُـونَ  كُنتُم بِما ينَبئُكُم ثُم مرْجِعكُم إِ
 را شـما   بامـدادان   آنگاه داند،،   يم ايد  كرده روز در  چه هر و ميراند  يم  هنگام
  سـپس   رسـد   پايـان   بـه  عمرتـان    معـين   مدت  كه  هنگام  آن تا سازد  يم  زنده

  .كند  يم  آگاه ايد  كرده   آنچه از را شما و  اوست نزد  به  بازگشتتان
وهقَ الْقَاهِرُ وادِهِ فَورْسِلُ عِبيكُم ولَي فَظَةً عح تَّىاء إِذَا حج كُمدأَح توالْم فَّتْهلُنَا تَوسر 
مهفَ الَ وگمـارد   يم شما بر  ينگهبانان   بندگانش از فراتر  يقاهر  رِّطُونَ؛ اوست ي ، 

  يگذشت و  يكوتاه  هيچ  يب ما  فرستادگان رسد فرا  مرگ را شما از  ييك   چون تا
  .بگيرند  او  جان
واْ ثُمداللّهِ إِلَى ر مالَهوقِّ مأَالَ الْح لَه كْمالْح وهو رَعاسِبِينَ؛ سپسالْ أَسخدا نزد  به  ح 
 او و  اوسـت  حكـم  ، حكـم   كـه   بـدان   شـوند   بازگردانيده  خويش  يحقيق  يموال ،

  .است  حسابگران  ترين  سريع
ن بـوده ، و  يه مـشرك يـ ت خـدا و  اسـتدالل عل   يـ ات در رابطه با اثبات الوه     ين آ يتمام ا 

. زرگداشت و  اكرام استم و بيانگر آن است كه خداوند متعال سزاوار محبت و تعظيب
 پردازد و ي و خوابشان ميداريپس خداوند خبر داد كه تنها او به امور بندگانش در ب

شان يـ رد و جـسم ها يـ  گيرد، پس حركات آنان آرام مي گياو روح آنان را در شب م      
 بـه دسـت آوردن      يزد، تا بـرا   ي  انگ  ي كند، سپس آنان را از خواب بر م        ياستراحت م 

 را كه در روز   ييو هموكارها . ت و  تالش بپردازند    ي خود به فعال   يوي و دن  ينيمنافع د 
نكـه مـدت   ي پـردازد تـا ا  ي داند، سپس خداوند همواره به آنـان مـ  ي دهند، م  يانجام م 

 رسد، و يان مير، مدتِ مشخص شده به پا   ين تدب يشان را تمام كنند، پس طبق ا      يزندگ
 شود، و آن زنـده شـدن        ي شروع م  يگريپس از آن دوران د    .  است يآن دوران زندگ  

لَيهِ ثُم« :ن فرموديبنابر ا. پس از مرگ است  يسپس بازگشت شما به سو» مرْجِعكُم إِ
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سپس شما را به آنچه » تَعملُونَ كُنتُم بِما ينَبئُكُم ثُم« . گري د ي كس ياوست، نه به سو   
  . سازديد آگاه مي دادير و شر كه انجام مياز خ

 »وهقَ الْقَاهِرُ« اوند متعال،   و خد » وادِهِ فَوو . ره و غالـب اسـت     يـ بر بنـدگانش چ   » عِب
 بـه  يچ كاريپس ه.  گرددي ميت و خواست  عام او بر آنان جارير و مش  ياراده فراگ 

 كنند، و يست، و حركت نمي در دست آنان نيچ كاريرد و هي گيدست آنان صورت نم
 مراقب بر بنـدگان گماشـته   ين فرشتگاني ابا وجود. رند مگر به فرمان او ي گ يآرام نم 

وإِنَّ « ند، ي دهند ثبت و ضبط نماياست تا از آنان محافظت كنند و آنچه را كه انجام م
 گماشـته   يو همانا بر شما مراقبان    » علَمونَ ما تَفعلُونَ  ينَ ،   ينَ، كِرَاما كَتِب  يكُم لَحفِظ يعلَ

نِ وعـنِ   يمـ يعـنِ ال  «  داننـد،    يد، مـ  يـ ن ك ي كه آنچه مـ    يسندگان بزرگوار يشده اند؛ نو  
لَّا لَديد ، ما   يالشِمالِ قَع  ُيـ ب عتِيهِ رقيلفِظُ مِن قَولِ إِ از چـپ و راسـت نشـسته انـد،     » د
 آماده است و آن را ينكه نزد او مراقبي آورد مگر اي را بر زبان نميچ سخنيانسان ه

 أَحدكُم جاء إِذَا حتَّى« .  استيزندگن ، مراقب خدا از آنان در حال يپس ا. سد ي نويم
توالْم فَّتْهلُنَا تَو سنكه زمان مرگ شما فرا رسد، آنگاه كـه فرشـتگان مـا، كـه               يتا ا » ر

و » يفَرِّطُونَ الَ وهم« رند،  ي گ يمسوول گرفتن جان و قبض روح هستند، جان او را م          
 كه خدا مقـدر نمـوده       ي را بر زمان   ك لحظه ي ورزند؛ پس    ي نم ين كار كوتا  يآنان در ا  
ر و فرمـان    ين كار را طبق تقـد     ي كنند، و ا   ي از آن كم نم    يند، و لحظه ا   ي افزا ياست نم 

 كـه در آن  ير و شـر ي برزخ، و خ  يو بعد از مرگ، و زندگ     » ثُم« . دهند ي انجام م  ياله
شان اسـت   يـ قي خـدا كـه سـرور حق       يبـه سـو   » الْحـقِّ  موالَهم اللّهِ إِلَى ردواْ« هست،  

  . شونديبرگردانده م
 نموده، و يش آنها را سرپرستير خوي گردند كه با حكمت و تقدي بر ميي خدايبه سو

 ي خود آنها را سرپرستيسپس با  امر و نه.  كرده استيت خود را بر آنان جاريمش
.  آنها فرستاده و كتابها را بر آنان نازل نمـوده اسـت  يامبرانش را به سوينموده و پ 

د و بـه خـاطر      ي آنها حكم نما   ي شوند تا به سزا و جزا      ي او برگردانده م   ي به سو  پس
 يي هـا يها و زشتي كه انجام داده اند آنان را پاداش بدهد، و آنها را بر بد  يي ها يخوب

 از آنِ اوست؛    يفرمان و داور  ! هان» الْحكْم لَه أَالَ«  . كه مرتكب شده اند مجازات كند     
نِ يعتريو  او سـر    » الْحاسِـبِينَ  أَسـرَع  وهـو « . نـدارد  يكيشـر چ  يگانه كه هـ   ي يمعبود

ار آگاه است ، و اعمال آنها را در لوح المحفـوظ ثبـت          يرا خدا بس  يحسابگران است، ز  
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 كـه در    ي حركات و سكنات آنان را در نامه اعمال و كتاب          ينموده، و فرشتگانش تمام   
  .دستشان است ثبت كرده اند

گانه، و ير يدن و تدبي پردازد، و او در آفرير امور مي و به تدبندي آفريپس تنها خدا م
 يري تقدير نظر دارد، و حكم و داوريره است ، و همه حاالتشان را ز      يبر بندگانش چ  

 ين صـفات ي چنـ ي كـه دارا  ين از ذات  يپس چرا مشرك  .  از آن اوست   ي و جزائ  يو شرع 
 در دسـت او  يچ كـار ي آورند كه هي مي روي گردانند و به عبادت كس  ي م ياست رو 

سوگند !  ندارد؟ي رساند، و قدرت و اراده اي سود و نفع نميست، و به اندازه ذره اين
 دانستند به يش مي را نسبت به خوي خداوند و گذشت و رحمت ويبه خدا اگر بردبار

  . شدنديفته و سرگشته  او مي آورده و شي رويشناخت و
 كننـد، و بـه خـود        يبا خدا مبـارزه مـ      آورده و    ي رو يحال آنكه به شرك و ناسپاس     

 دروغ نـسبت  يرند و به ويده بگي دهند كه شكوه و عظمت پروردگار را ناد       يجرات م 
 هـا  ين بدبختيتمام ا .  دهد ي م ي  است كه پروردگار، آنان را روز       ين در حال  يدهند، ا 

ز يـ ان چيـ  و زيين كـار جـز رسـوا    يـ طان شده انـد، و ا     يم ش يبدان جهت است كه تسل    
  . نادان هستندياما آنها قوم.  دنبال ندارد بهيگريد
  :63- 64 يه يآ

 هــذِهِ  مِـنْ  أَنجانَا لَّئِنْ وخُفْيةً تَضَرُّعاً تَدعونَه والْبحرِ الْبرِّ ظُلُماتِ من ينَجيكُم من قُلْ
  يمـ  دريـا  و  يخـشك   يوحـشتها  از را شما  يكس  چه : الشَّاكِرِينَ؛ بگو  مِنَ لَنَكُونَنَّ
   ودر   يزار  به را او ؟ رهاند
  سپاسـگزاران   از نيـز  مـا  ،  يـابيم   يرهـاي   مهلكه  اين از اگر  كه خوانيد  يم  نهان

  .بود  خواهيم
 از را شـما   كـه   خداست : تُشْرِكُونَ؛ بگو  أَنتُم ثُم كَرْبٍ كُلِّ ومِن منْها ينَجيكُم اللّه قُلِ
  .آوريد  يم  شرك بدو   هم باز ، رهاند  يم  ياندوه هر از و  مهلكه  آن
 ي را بـا او مـ      يگـر ي دهند و معبودان د    يك قرار م  ي خدا شر  ي كه برا  يبه كسان » قُل« 

 مـن « : كنند، بگو  يت را انكار م   يد الوه يرند و توح  ي پذ يت را م  يد ربوب يخوانند، و توح  
 ي خشكي ها و مشقت هاي را از سخت    شما يچه كس » والْبحرِ الْبرِّ ظُلُماتِ من ينَجيكُم

تـان سـخت و   ي برايشيـ  و چـاره اند ي دهد؟ و آن گاه كه چاره سازيا نجات م يو در 
 يوسته حاجات خود را از او مـ يد و پي خواني م ي شود خداوند را با فروتن     يمشكل م 

 مِـنْ  أَنجانَـا  لَّـئِنْ « :دييـ  گو يد، م يت قرار دار  ي  كه شما در آن موقع      يد، و در حال   يطلب
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 مِـنَ  لَنَكُونَنَّ« م نجات بدهد، ي كه در آن افتاده اين سختياگر خداوند ما را از ا     » هـذِهِ
 كنند، و آن يم بود كه به نعمت او اعتراف مي خواهيقطعا از سپاس گزاران» الشَّاكِرِينَ
 قُـلِ « . تي برند، نه در راه گنـاه و معـص  ير طاعت پروردگارشان به كار ميرا در مس  

اللّه يكُميا نَجنْهمِن مو از همـه     ين سـخت  يـ خداونـد شـما را از ا      : بگـو » كَـرْبٍ  كُـلِّ  و ،
د، و به آنچه ي ورزيسپس شما شرك م» تُشْرِكُونَ أَنتُم ثُم«  دهد، يمشكالت نجات م

. ديـ  كن ي را كه خداوند به شما داده است فراموش مـ          يد، و نعمت  ي كن يد وفا نم  يكه گفت 
  !د وجود دارد؟ين بر باطل بودن و صحت توحير از ا آشكارتيليپس چه دل

  :65- 67 يه يآ
لَيكُم يبعثَ أَن علَى الْقَادِر هو قُلْ ا عذَابن عم قِكُمفَو تِ مِن أَوتَح لِكُم جأَر أَو  كُملْبِـس ي 

لَّهم اآلياتِ نُصرِّف كَيف انظُرْ بعضٍ بأْس بعضَكُم ويذِيقَ شِيعاً ونَ لَعفْقَهاو : ؛ بگـو  ي 
 يا ، بفرستد برشما ، يعذاب  پاهايتان زير از يا  سرتان فراز از  كه  هست  آن بر قادر
  بچشاند ديگر  گروه به را  يگروه  كين و  خشم و افكند  هم در  گروه  گروه را شما
  .دريابند  فهم  هب  باشدكه   كنيم  يم  بيان  گوناگون  چگونه را  آيات  كه بنگر

كَذَّببِهِ و كمقَو وهقُّ وقُل الْح تكُم  لَّسلَـي كِيـلٍ؛ قـوم    عيمـ   دروغ را  قـرآن  تـو   بِو  
  .نيستم شما كارساز   من : بگو  حق بر  است  يسخن  كه  يحال در شمردند

  يخبـر  هـر   يبـرا   كـه   تدانس خواهيد  يزود  تَعلَمونَ؛ به  وسوف مستَقَرٌّ نَبإٍ لِّكُلِّ
  .است  معين  يزمان

 مـن « .  شـما توانـا اسـت      ي جهات به سـو    يخداوند متعال بر فرستادن عذاب از تمام      
قِكُمفَو تِ مِن أَوتَح لِكُم جأَر أَو كُملْبِس عاً يا يتان و ير پاهايا از زي سرتان ياز باال» شِي

و شـما را دسـته دسـته     » بعـضٍ  بأْس بعضَكُم ويذِيقَ« زد،  يامينكه شما را در هم ب     يا
ن كارهـا   يـ گر را بكشد، و او بر همـه ا        ي د ي، برخ يد، و به فتنه مبتال سازد و برخ       ينما

  .توانا است
  ي شما را فرا خواهد گرفـت كـه نابودتـان مـ            يرا عذاب يد ز يزيپس، از انجام گناه بپره    

ن امت دور   ي است كه عذاب را از ا      يهن كار توانا است، اما از رحمت ال       يو او بر ا   . كند
 آنان يشان بسوير پاهاي شوند، و عذاب را از زينموده و از باال سنگباران و رجم نم

 را مجازات نموده و آنان را به ياما برخ.  شوندين فرو برده نمي فرستد و در زمينم
ده، و گر مسلط گردانـ ي دي را بر برخيو برخ.  كشنديگر را ميكديجان هم انداخته و    

نند، و عالمان آن را احساس ي بيرت آن را مياست كه اهل بصين سزا و مجازات دن يا
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 گوناگون يات را به صورتهايبنگر كه چگونه آ» اآلياتِ نُصرِّف كَيف انظُرْ« .  كننديم
لَّهم« ! مي دار يان م ي كنند ب  ي مختلف كه همه بر حق داللت م       يوه ها يو ش  ونَ لَعفْقَهي «
  . را بفهمنديم الهي و مفاهيق شرعينش خود، و حقاي هدف از آفرديشا
 »كَذَّببِهِ و كمقَو وهقُّ وب نمودند، حال آنكه قرآن حق      يو قوم تو قرآن را تكذ     » الْح

لَـيكُم  لَّـست  قُـل «  به آن راه ندارد،      يديچ ترد يست، و ه  ي در آن ن   يچ شك ياست و ه   ع 
 يستم، و من شما را بر آن مجـازات نمـ      ينگهبان اعمالتان ن  من مراقب و    : بگو» بِوكِيلٍ

  .م دهنده و مبلغ هستميكنم، من تنها ب
 ي است كه در آن وقـت بـه وقـوع مـ          ي زمان مقرر  ي هر خبر  يبرا» مستَقَرٌّ نَبإٍ لِّكُلِّ« 
د يـ  خواهيو بـه زود » تَعلَمـونَ  وسـوف « .  شـود يش نمـ ي كه پس و پ  يوندد، زمان يپ

  !  به شما وعده داده شده استي چه عذابدانست كه
  :68- 69 يه يآ

 غَيـرِهِ  حدِيثٍ فِي يخُوضُواْ حتَّى عنْهم فَأَعرِض آياتِنَا فِي يخُوضُونَ الَّذِينَ رأَيت وإِذَا
  كـه   يببين  چون ؛ و الظَّالِمِينَ الْقَومِ مع الذِّكْرَى بعد تَقْعد فَالَ الشَّيطَانُ ينسِينَّك وإِما
  يسخن  به تا شو  رويگردان  آنها از كنند  يم گو و  گفت عناد  يرو از ما  آيات در
  آن با آمد  يادت  به  چون افكند،  يفراموش  به را تو  شيطان اگر و  پردازند  آن جز

  .منشين  ستمكاره  مردم
لَّهم ذِكْرَى ولَـكِن شَيءٍ نم حِسابِهِم مِنْ يتَّقُونَ الَّذِينَ علَى وما تَّقُونَ؛ كسان   لَعكه  يي  

 بايـد   يول شد،، نخواهند  بازخواست  كافران  گناه  به اند  كرده  پيشه  يپرهيزگار
  .شوند پرهيزگار  كه باشد  دهند پند را  آنان

ن يل تحـس  يـ  است كه با حق مخالف باشـد از قب         يات خدا سخن  يمنظور از فروتن در آ    
 از حـق و  ي گردانيش اهل آن، و روي آن، و ستا   ي باطل و فراخوان به سو     يرهاگفتا

امبر را دستور داده و يو خداوند در اصل پ.  از اهل حقييب جويطعنه زدن به ن و ع
ق مـذكور  يدند به طري را ديز دستور داده است كه هرگاه كس      يبه دنبال او امتش را ن     

 كننـد، و در     ي گردان ي رو ين كسان يد از چن  ي پردازد، با  يات خدا م  يبه طعنه زدن به آ    
 پردازند، و در باطـل فـرو        يات خدا م  ي از آ  ييب جو ينند كه به ع   ي بنش يمجالس كسان 

گـر  ي دينكه بحث عوض شود و بـه سـخن  ي دهند، تا ا   ين كار را ادامه م    ي روند، و ا   يم
  . رودين مي مذكور از بي پرداختند، نهيگريپس هرگاه به مسائل د. بپردازند
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ز اسـت، و اگـر      ي جـا  ين مجالـس  ي در كار باشد حضور در چنـ       ين اگر مصلحت  يبرابنا
د نبوده و به نشـستن در آن دسـتور داده           ي در كار نباشد حضور در آن مف       يمصلحت

 يو مذمت و نكوهشِ فرو رفتن در باطل و پرداختن به آن در واقع به معن. نشده است
» الشَّيطَانُ ينسِينَّك وإِما« :دسپس فرمو. د پژوهش و بحث و مناظره استيمدح و تمج

 و غفلـت بـا آنهـا     ي فراموشـ  ي در انـداخت، و از رو      يطان تو را به فراموش    يو اگر ش  
گـر بـا قـوم      يادآوران، د يبعد از   » الظَّالِمِينَ الْقَومِ مع الذِّكْرَى بعد تَقْعد فَالَ« . ينشست

ا ي پردازند، و يات مي باطل به آيو هستند كه از ريقوم ستمكار قوم. نيستمكار منش
پس نشستن و .  دهندي را انجام ميا كار حرامي آورند، و ي را بر زبان ميسخن حرام

 تواند آن را ي شود و انسان نمي انجام مي كه در آن منكريحضور در مكان و مجلس
ند و  ي است كـه بـا آنهـا بنـش         يم متوجه كس  ي و تحر  ين نه يا. ن ببرد، حرام است   ياز ب 

ا كار حرام با آنهـا مـشاركت   ين صورت كه در سخن    ي نداشته باشد، به ا    يزگاريرهپ
، و ترس از يزگاريپس اگر پره.ار كرده و اعتراض و انكار نكنديا سكوت اختيد و ينما

 ير دستور دهد و از شـر و سـخن  ين صورت كه آنها را به خيشه سازد به ا   يخدا را پ  
ا كمتـر شـود، بـر       ين رود   يدنبال آن منكر از ب     زند باز دارد، و به       يكه از آنان سر م    

 ومـا « :ن فرموديند، بنابر اي ندارد كه با آنان بنشيست، و اشكال  ي ن ي گناه ين فرد يچن
لَّهم ذِكْرَى ولَـكِن شَيءٍ من حِسابِهِم مِنْ يتَّقُونَ الَّذِينَ علَى تَّقُونَ لَعكه  يو بر كسان  » ي 
د آنان را تذكر و پند يست، اما باي بر آنها نيزي آنان چ كنند از حسابي م يزگاريپره

 را بـه كـار   يد سـخن يانگر آن است كه پنددهنده بايه بين آيا. زند يد بپرهيدهند تا شا  
شتر يـ  ب يانجامد، و هرگاه پند و اندرز بـه شـر و بـد            يرد كه به حاصل شدن تقوا ب      يگ

مقصود و هدف متعارض را هرگاه پند و اندرز با يمنجر شود ترك آن واجب است، ز      
  .باشد، ترك آن مقصود  است

  :70 يه يآ
لَهوا لَعِبا دِينَهم اتَّخَذُواْ الَّذِينَ وذَرِ و مغَرَّتْهاةُ ويا الْحنْيذَكِّرْ الدلَ أَن بِهِ وستُب ا نَفْسبِم 

تبكَس سا لَيونِ مِن لَهاللّهِ د لِيالَ وو إِن شَفِيعدِلْتَ ولٍ كُلَّ عدؤْخَذْ الَّ عا يمِنْه لَـئِكأُو 
 ؛ و يكْفُـرُونَ  كَـانُواْ  بِمـا  أَلِـيم  وعـذَاب  حمِيمٍ منْ شَرَاب لَهم كَسبواْ بِما أُبسِلُواْ الَّذِينَ
 دنيـا  ، يزنـدگان  و اند  گرفته لهو و  بازيچه  خويش  دين  كه را  يكسان  آن واگذار

  جهـنم  در   خويش  اعمال كيفر بر  كه بياور  يادشان  به  قرآن  به و  داد  فريبشان
  يرهـاي   يبـرا   اگـر  و  ندارنـد   يشـفيع  و  دادرس خـدا  جـز   ماند خواهند  محبوس
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 در خود  اعمال  عقوبت   به  اينان  شد نخواهد  پذيرفته دهند  فديه  گونه هر  خويش
 و  جوشان  آب از  يشراب   برايشان اند  شده ركاف  آنكه كيفر  به و محبوسند  جهنم
  .است  شده مهيا دردآور  يعذاب

 خدا  انجام دهند، به ين را خالصانه براين است كه ديآنچه از بندگان خواسته شده ا
 و  ي جلـب خـشنود    ين صورت كه تنها او را بپرسـتند، و تمـام تـوان خـود را بـرا                 يا

زم آن است كه قلب را متوجه خدا نمـود، و     ن كار مستل  يو ا . ت  او مبذول دارند    يرضا
ش رفت ي خدا به پ  ي رضا ير گام برداشتف و مخلصانه برا     ين مس ي در ا  يبه طور جد  

  . يقين حقين است ديا.  را كنار گذاشتيا و شهوت طلبيو ر
در .  برخوردار است  يزگارين و پره  ياما هركس ادعا ك ند كه او بر حق است و از د            

 كـه ، و قلـب او از         ي گرفته است؛ به گونـه ا      يچه و سرگرم  ينش را به باز   ي كه د  يحال
 ي رسـاند رو   يان مـ  ي ز يمحبت خدا و شناخت او  غافل شده، و به هر آنچه كه به و              

 يش فرو رفته است و با جسم و بدن خود در آن بـه سـرگرم               يآورده و در باطل خو    
 يه و سرگرم چيرد، باز ير خدا انجام گ   ي غ يرا هرگاه كار و تالشش برا     ي پردازد، ز  يم

م و  يزيـ م و از  او بپره     ي را تـرك كنـ     ين فـرد  يخداوند دستور داده است كه چن     . است
د موانع و مشكالت او، ما را از يم و نبايش باشيم ، و مراقب كارهاي را نخوريب ويفر

ن يـ له ا يو به وسـ   » بِهِ وذَكِّرْ« .  گرداند، باز دارد   يك م ي را به خدا  نزد     يآنچه كه آدم  
 رساند اندرز بده، آنان را بـه خوانـدن قـرآن و        يده م يا كه بر بندگان فا    قرآن آنچه ر  

شان يـ ان كـن، و آن را برا      يشان ب يت ِاز آن دستور بده، و به صورت مشروح برا         يتبع
ان كن، و از آنچه كـه       يشان ب ي آن را برا   يباي ز يهايژگيكو جلوه بده و اوصاف و و      ين

ان نما و صفت يشان بيمبسوط برا كن، و آن را به صورت يبه ضرر بندگان است نه  
دا ي كه انسان به ترك آن رغبت پيان كن به گونه اي آنان بيات را براي زشتِ منهيها
 به سبب آنچه انجام داده است هالك ين مطالب بدان خاطر است تا كسيو همه  ا. كند

نـد   دا يا را م  ي كه خفا  ينكه بنده مرتكب گناه شود، و بر خداوند       ي قبل از ا   يعني. نشود
 را پند و اندرز بده، تـا بـاز         ين كار نادرست و زشت ادامه دهد، و       يجرات كند، و به ا    

  . د و از كارش دست بكشديآ
 »سا لَيونِ مِن لَهاللّهِ د لِيالَ وو د، آن  ينكه گناهانش او را احاطه نما     يقبل از ا  » شَفِيع

 جـز خـدا او را       يسـت شاوند و دو  يچ خو ي رساند، و ه   ي نم يچ  كس به او سود     يگاه ه 
 وإِن« . كنـد  ي او شـفاعت نمـ     ي برا يچ شفاعت كننده ا   ي نكرده و ه   ي و سرپرست  ياري
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 يؤْخَـذْ  الَّ« ن طال باشد ،     ي بپردازد گرچه پرِ زم    يه ا يواگر هرگونه فد  » عدلٍ كُلَّ تَعدِلْ
لَـئِ« .  نخواهد داشتي وي برايده اي شود و فايرفته نم ياز او پذ  » مِنْها أُوشان يـ ا» ك

د ير ناامي اند كه هالك شده و از خيكسان» أُبسِلُواْ الَّذِينَ«  صفات مذكورند، يكه دارا
 است كه انجام    ييبه سبب كارها  » حمِيمٍ منْ شَرَاب لَهم كَسبواْ بِما« ن  يگشته اند، و ا   

ان را  شيـ ت داغ و گرم است و چهـره ها        ي نها ي است كه ب   ي آنان شراب  يبرا. داده اند   
و »  يكْفُرُونَ كَانُواْ بِما أَلِيم وعذَاب« .  كنديشان را تكّه تكّه مي سوزاند و روده هايم

  . دردناك استي آنان عذابيدند براي ورزي كه ميبه سبب  كفر
  :71- 73 يه يآ

 اللّـه  هـدانَا  إِذْ بعـد  عقَابِنَاأَ علَى ونُرَد يضُرُّنَا والَ ينفَعنَا الَ ما اللّهِ دونِ مِن أَنَدعو قُلْ
 قُلْ ائْتِنَا الْهدى إِلَى يدعونَه أَصحاب لَه حيرَانَ األَرضِ فِي الشَّياطِينُ استَهوتْه كَالَّذِي

 را  يكس  اهللا  يسوا آيا :  ؛ بگو الْعالَمِينَ لِرَب لِنُسلِم وأُمِرْنَا الْهدى هو اللّهِ هدى إِنَّ
  آنكـه  از  پـس  آيـا  و ؟ رساند  يم ، زيان  نه و دهد  يم سود را ما  نه  كه  بخوانيم

 و  سـاخته   گمـراهش   شـيطان   كه كس   آن همانند ،  است  كرده  هدايت را ما خدا
  كه  است  يياران را او ؟  بازگرديم   دين از ،  كرده  رهايش  زمين  يرو بر  حيران

 خـدا   يسـو  از  كـه   يهدايت : بگو بازگردد  ما نزد  كه دهند  يم  دايشن  هدايت  به
 پروردگـار  برابـر  در  كـه   رسـيده  فرمـان  مـا    بـه  و   اسـت   يواقع  هدايت ، باشد

  .شويم  تسليم  جهانيان
لَيهِ الَّذِي وهو واتَّقُوه الصالةَ أَقِيمواْ وأَنْ   بترسيد او از و بخوانيد نماز تُحشَرُونَ؛ و  إِ

  .شويد  يم محشور  نزدش  همگان  آنكه  اوست
وهاتِ خَلَقَ الَّذِي واومالس ضاألَرقِّ وبِالْح مويقُولُ وكُـونُ  كُن يفَي  لُـه ـقُّ  قَوالْح  لَـه و 

لْكالْم مونفَخُ يرِ فِي يوالص الِمبِ عةِ الْغَيادالشَّهو وهو كِيمآنكه  اوست ؛ و الْخَبِيرُ الْح  
  يمـ  موجـود   ،پـس   شـو  موجود : بگويد  كه  يروز و  بيافريد را  زمين و آسمانها

  آن از  يفرمـانرواي   بدمنـد  صـور  در  كـه  روز  آن در و   است  حق او گفتار  شود
  .است   آگاه و  حكيم او و داند  يم را آشكار و  نهان   اوست

 خوانند،  ياد م يرِ او را به فر    ي ورزند و غ   ي كه خدا شرك م    ينبه كسا ! امبري پ يا» قُل«
 يان مـ  يـ  تـو ب   ي كنند، و اوصاف معبودانشان را بـرا       ينشان دعوت م  يو شما را به د    
را هرگاه انسان خردمند يد، زي آيافتن از آن باز مي ي كه  عاقل با آگاه     يكنند، اوصاف 

 ين حاصـل مـ  يقـ ي آن  در مذهب مشركان نظر اندازد به باطـل بـودن         يبه طور سطح  
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« : بگـو ين كـسان يل آن ندارد، پس بـه چنـ  ي به اقامه دل   يازي بطالن آن ن   يد، و برا  ينما
م كه سود ي را بخوانير از خدا كسيا غيآ» يضُرُّنَا والَ ينفَعنَا الَ ما اللّهِ دونِ مِن أَنَدعو
 يدا را مـ ر خـ يـ  است كه غي كسانين صفت شامل تمامي رساند؟ ا  ي به ما نم   يانيو ز 

 در ي رساند، و كاري نمياني شود، سود و زيپرستند، چون آنچه جز خدا پرستش م
  .ست، بلكه همه كارها در دست خداستيدست او ن

 »نُرَدلَى وقَابِنَا عأَع دعانَا إِذْ بده ت  كرد به ينكه خداوند ما را هدايا بعد از ايو آ» اللّه
 كه انـسان را  يم؟ و از راهيو رشد به انحراف برگرد    ت  يم؟ و از هدا   ي بازگرد يگمراه

 ي را به عذاب دردناك جهنم ميم كه آدمي برگردي رساند به راهي بهشت ميبه باغها
 ي كـه دارا يو كس.  پسنددي است كه انسانِ خردمند آن را نمين حالتيپس ا ! رساند؟

 اسـت كـه     يبـسان كـس   » رضِاألَ فِـي  الـشَّياطِينُ  اسـتَهوتْه  كَالَّذِي« ن حالت  است،     يا
 حيرَانَ« . ن او را گمراه نموده و از راه و برنامه و هدفش منحرف كرده  است       ياطيش
لَه ابحأَص ونَهعدى إِلَى يددارد كه او را بـه       يران است؛ دوستان  يسرگشته و ح  » الْه 

 كنند، ي م و انحراف دعوتيطان ها او را به زشتي خوانند، اما شيت فرا مي هدايسو
 را دارند جـز      ين حالت يو همه مردم چن   . ران مانده است  ين دو دعوتگر ح   يان ا يو او م  
 كه آنـان كـشش هـا و         ي كه خداوند آنها را در امان قرار داده است، به درست           يكسان
زه و  يـ  و انگ  يطاني شـ  يابند؛ كشش و جاذبـه هـا      ي ي متعارض در خود م    ييزه ها يانگ

 شـود   يافـت مـ   ي ين كسان ي كه در وجود چن    يري خ يزه ها يانگ . ي رحمان يمحرك ها 
او را » الْهـدى  إِلَى يدعونَه« . ح و فطرت سالم   ي رسالت، عقل صح   يزه  يعبارتند از انگ  

 يزه هـا  يـ ز انگ ي ن ياز طرف .  خوانند ين مقام فرا م   يت و صعود به باالتر    ي هدا يبه سو 
رد و از يـ ش گيپـ طان را در يوه شـ ي وجود دارد، و هركس شي در درون آدم  يطانيش

» نياسـفل الـسافل  « گـاه و  ين جاين تـر  يي كند گمراه شده و به پـا       يروينفس سركش پ  
 ي رحمـان  يزه هـا  يشان از انگ  ي از مردم در همه با اغلب كارها       يبرخ.   كند  يسقوط م 

  . ن هستندي از مردم برعكس ايرند، و برخي گيش ميت را در پيبهره برده و راه هدا
زه در وجـود  ين دو انگيزه در آنها وجود دارد، و ا    يوع انگ  هستند كه هر دو ن     يو برخ 

نجا اهل سـعادت از اهـل شـقاوت بـاز        يو در ا  . گر متعارض و مخالف اند    يكديآنان با   
.  استيت واقعيت خدا هدا  يهدا: بگو» الْهدى هو اللّهِ هدى إِنَّ قُلْ« .  شوند يشناخته م 

 يگر راهها به گمراهيان نموده، و دي بامبرشيت همان است كه خداوند بر زبان پ    يهدا
و  فرمان داده شـده      » الْعالَمِينَ لِرَب لِنُسلِم وأُمِرْنَا« .  انجامند ي و هالكت م   يو نابود 
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م، و ي او باشي و اوامر و نواهيگانگيم  يم؛ تسل يان فرمان بر  يم تا از پروردگار جهان    يا
 ي ارزانـ  يست كه خداوند بـه بنـدگان       ا ين نعمت ين برتر يهمانا ا . ميي در آ  ي و يبه بندگ 

« .  است كه خداوند آنها را از آن بهره مند كرده استيتين تربينموده است، و كاملتر
ط و  يم كه نماز را همراه با اركـان و شـرا          يو دستور داده شده ا    » الصالةَ أَقِيمواْ وأَنْ

و بـا انجـام آنچـه    » واتَّقُـوه « .ميـ د، برپا داري نمايل ميش و آنچه آن را تكم     يسنت ها 
  . اتش از او بترسديز از منهيخداوند بدان دستور داده ، و با پره

 »وهو هِ الَّذِيلَي د شـد، و    يش محشور خواه  ي است كه به سو    ييو او خدا  » تُحشَرُونَ إِ
د و شـما را طبـق اعمـال خـوب و بـدتان         ي شو يشگاه  او جمه م    يامت در پ  يدر روز ق  
 اسـت كـه     ييو او خـدا   » بِالْحقِّ واألَرض السماواتِ خَلَقَ الَّذِي وهو« .  دهد يپاداش م 

 كند، و   يده است تا بندگان را فرمان دهد وآنان را نه         ين را به حق آفر    يآسمانها و زم  
لُـه  فَيكُونُ كُن يقُولُ ويوم« . فر بدهديبه آنان پاداش و ك  ـقُّ  قَوي كـه مـ  يو روز» الْح 

 در آن يديـ چ شـك و ترد ي شود ، سـخن  او حـق اسـت، و هـ          يپس م » باش«: ديفرما
لَه« د، ي گوي را نميهوده ايزِ بيست، و او چين و لْكالْم مونفَخُ يرِ فِي يويو روز» الص 

بـه طـور    . امـت ي در روز ق   يعنـ ي از آن اوست،     ي شود پادشاه  يده م يكه در صور دم   
 يزي هر چينكه او صاحب و فرمانرواياامت از آن اوست با ي قيپادشاه: ژه فرموديو

 ي رود، پس پادشـاه ين ميت ها لغو شده و از بيامت همه مالكيرا در روز قياست ، ز 
  . نخواهد مانديكتا باقي خداوند قهار و يت جز برايو ملوك

 »الِمبِ عةِ الْغَيادالشَّهو وهو كِيمباشد، يمآگاه و عالم به پنهان و آشكار » الْخَبِيرُ الْح 
 رحمت كامـل و نعمـت فـراوان و احـسان         ي كه دارا  يو او با حكمت و آگاه است؛ ذات       

چ خدا و   يا و اسرا را در بر گرفته است، و ه         ي او تمام خفا   يبزرگ است و علم و آگاه     
  .ستي جز او نيپروردگار

  :74- 83 يه يآ
 مبِينٍ؛ و  ضَالَلٍ فِي وقَومك أَراك إِنِّي لِهةًآ أَصنَاما أَتَتَّخِذُ آزر ألَبِيهِ إِبرَاهِيم قَالَ وإِذْ

 را ، قومت  و تو ؟  يگير  يم  يخداي  به را  بتان آيا  : گفت را آزر  پدرش  ابراهيم
    يم  يگمراه در آشكارا  به

  .بينم
كَذَلِكنُرِي و رَاهِيمإِب لَكُوتاتِ ماومضِ الساألَركُونَ ولِيوقِنِينَ؛ بدينالْ مِنَ وبه  سان  م  
  .گردد  يقين   اهل از تا  داديم  نشان را  زمين و آسمانها  ملكوت  ابراهيم
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لَما لَيهِ جنَّ فَ لُ عأَى اللَّيا ركَبـذَا قَالَ كَوي هبا رلَم   اآلفِلِـينَ ؛ چـون     أُحِـب  ال قَـالَ  أَفَلَ فَ
 فرو  چون   من پروردگار  است  اين  : گفت  ديد  يا  ستاره ،  گرفت فرو را او  شب
  .ندارم  دوست را  شوندگان فرو  : گفت ، شد
لَما لَما ربي هـذَا قَالَ بازِغًا الْقَمرَ رأَى فَ  الْقَومِ مِنَ ألكُونَنَّ ربي يهدِنِي لَّم لَئِن قَالَ أَفَلَ فَ

   مـن  پروردگـار   اسـت   ايـن   : گفـت   كند  يم  طلوع  كه ديد را  ماه  الضَّالِّينَ؛ آنگاه 
  .بود  خواهم  گمراهان از ، ننمايد  راه مرا  من پروردگار اگر  : گفت ، شد فرو،   چون
لَما  مما برِيء إِنِّي قَومِ يا قَالَ أَفَلَت فَلَما أَكْبرُ هـذَآ ربي هـذَا قَالَ بازِغَةً الشَّمس رأَى فَ
 پروردگار  است  اين  : گفت ، كند  يم  طلوع  كه ديد را خورشيد  چون رِكُونَ؛ و تُشْ
   آنچـه  از  مـن  ،  من  قوم  يا  : گفت ، شد فرو  چون و   است تر  بزرگ  اين  ،  من

  .. بيزارم دانيد  يم  خدايش  شريك
 از  الْمشْرِكِينَ؛ من مِنَ أَنَاْ وما نِيفًاح واألَرض السماواتِ فَطَرَ لِلَّذِي وجهِي وجهت إِنِّي
 است   آفريده را  زمين و آسمانها  كه  آوردم  يكس  يسو  به  يرو  اخالص  يرو
  .نيستم  مشركان از  من و ،

هجĤحو همونِّي قَالَ قَواجاللّهِ فِي أَتُح قَدانِ ودالَ هو ا أَخَافشَاء أَن إِالَّ بِهِ تُشْرِكُونَ مي 
لْمـا  شَـيءٍ  كُلَّ ربي وسِع شَيئًا ربي   سـتيزه   بـه  او بـا   قـومش  ؛ و تَتَـذَكَّرُونَ  أَفَـالَ  عِ

 مـرا  او  آنكـه   حـال  و ، كنيد ، يم ستيزه   من با  اهللا  باره در آيا  : گفت  برخاستند
   ترسـم   ينمـ  ، دانگاريـ   يم او شريك   كه  يچيز  آن از  من ؟  است  كرده  هدايت
 بـر  در را چيـز   همه  من پروردگار علم  بخواهد را  يچيز  من پروردگار  آنكه مگر

  ? گيريد  ينم پند آيا   است  گرفته
فكَيو ا أَخَافم الَ أَشْرَكْتُمتَخَافُونَ و ا بِاللّهِ أَشْرَكْتُم أَنَّكُمم نَزِّلْ لَمبِهِ ي كُملَيلْطَانًا عس 

  خـدايش   شريك  كه  يچيز  آن از ؛ چرا تَعلَمونَ كُنتُم إِن بِاألَمنِ أَحقُّ الْفَرِيقَينِ يفَأَ
 آنهـا   بـاره  در  يدليلـ   هيچ  كه را يچيزهاي  شما  كه  يحال در  بترسم ايد  ساخته
 دانيـد   يمـ  اگـر  ؟ دهيـد   ينم  راه  دل  به   يبيم و پرستيد  يم  است  نكرده  نازل
  ? سزاوارترند يايمن  به   گروه دو  اين از  يك  كدام  كه ييدبگو

لْبِسواْ ولَم آمنُواْ الَّذِينَ م يانَهلْمٍ إِيم لَـئِك بِظُ أُو منُ لَهم األَمهونَ؛ كـسان    وتَـدهكـه   يم  
 و  است  ايشان ، آن از  يايمن ، آاليند  ينم  شرك  به را  ايمان و اند  آورده  ايمان
  .يافتگانند  هدايت  ايشان
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تِلْكتُنَا وجا حنَاهآتَي رَاهِيملَى إِبمِهِ عقَو اتٍ نَرْفَعجرن دإِنَّ نَّشَاء م كبر كِيم؛  حلِيم ع
  كـه  هـر    قومش برابر در  كرديم  تلقين  ابراهيم  به را  آن  كه ، بود ما  برهان  اين
  .داناست  و  حكيم تو پروردگار  آينه هر  بريم  يم باال  يدرجات  به  بخواهيم را

ه السالم را يم عليداستان ابراه» آزر ألَبِيهِ إِبرَاهِيم قَالَ وإِذْ«: دي فرمايخداوند متعال م
 يد فرا خواند و از شـرك نهـ  ينكه به توح  يش كن، و به پاس ا     يادآور، و او را ستا    يبه  

 ييا بتهايآ» آلِهةً أَصنَاما أَتَتَّخِذُ« : ه به پدرش آذر گفت بدار، آنگاه كيكرد او را گرام 
 در دست   يچ كار ي دهند و ه   ي نم ياني رسانند و ز   ي نم يده ا ي كه فا  ي كن يرا عبادت م  

 يمـن تـو و قومـت را در گمراهـ          » مبِـينٍ  ضَالَلٍ فِي وقَومك أَراك إِنِّي« !ست؟يآنان ن 
 ين عبـادت  يد كـه سـزاوار كـوچكتر      يـ  كن يبادت م  را ع  يرا كسان ينم، ز ي ب ي م يآشكار

و » وكَـذَلِك « . دي دهنده و مدبرتان را ترك كرده ايننده و روز  يستند، و عبادت آفر   ين
 نُـرِي « م،  يـ ق داد يـ  آن توف  يد و دعوت به سـو     يم را به توح   ي كه ابراه  ين زمان يهمچن

رَاهِيمإِب لَكُوتاتِ ماومضِ الساألَرن را بـه او نـشان   يسمانها و زمـ  ملكوت بزرگ آ  » و
ن ي را كـه در آسـمانها و زمـ   يل قاطع و روشـن    يرت خود دال  ينش و بص  يو با ب  . ميداد

لِيكُونَ« .وجود دارد مشاهده نمود    وقِنِينَ مِنَ ورا يـ ن كنندگان باشـد، ز    يقيو تا از    » الْم
  .دي آي او به دست مين و علم كامل برايقي كنند ي كه مشاهده ميليبرحسب دال

لَما«  لَيهِ جنَّ فَ لُ عشب ياهي خود را بر و  او گستراند و سياهي كه شب، سيوقت» اللَّي 
 از سـتاره    يكيد آن ستاره    يشا. دي را د  يستاره ا » كَوكَبا رأَى«  را در بر گرفت،      يو
 ين داللـت مـ  يـ ژه ذكر شده اسـت، و ا ي روشن و درخشان بوده، چون به طور و     يها
ن يـ  گفتـه انـد ا     ين برخ يبنا برا .  داشته است  يشترير ستاره ها نور ب    گيد كه از د   ينما

ن پروردگار  يا: از باب تنازل با خصم گفت     » ربي هـذَا قَالَ« . ستاره زهره بوده است   
لَما« من است،     كه ماه   يوقت» الضَّالِّينَ الْقَومِ مِنَ ألكُونَنَّ ربي يهدِنِي لَّم لَئِن قَالَ أَفَلَ فَ

.  نكند همانا از گمراهـان خـواهم شـد         يياگر پروردگارم مرا راهنما   : غروب كرد، گفت  
ن دانست كه اگر يقي پروردگارش را اظهار نموده ، و به ي به سويازمنديت نيپس نها

 وجود ندارد، و اگر خدا او را بر ي وي برايت  كننده ايچ هدايت نكند هيخدا او را هدا
  .واهد داشت نخياوري نكند ياريطاعت خود 

لَما«  دن را در حـال     ي كه خورش  يوقت» أَكْبرُ هـذَآ ربي هـذَا قَالَ بازِغَةً الشَّمس رأَى فَ
 از سـتاره و مـاه     يعنـ ي. ن بزرگتـر  اسـت     ين پروردگار من است، ا    يا: د، گفت يطلوع د 

لَما« . بزرگتر  است ت محقق يهدان هنگام يد غروب كرد، در اي كه خورشيوقت» أَفَلَت فَ
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: گفت» تُشْرِكُونَ مما برِيء إِنِّي قَومِ يا قَالَ« . ن رفتي از بيشد و انحراف و سرگشتگ
ن يل راستيرا دليزارم، زيد، بي دهيك قرار مي خدا شريمن از آنچه كه برا!  قوم منيا

 الـسماواتِ  فَطَرَ لِلَّذِي وجهِي وجهت إِنِّي« . و روشن بر باطل بودن آن به وجود آمد        
ضاألَرده ين را آفري ن موده ام كه آسمانها و زميي خدايم را به سويهمانا من رو» و

 ير او رويـ  آورده، و از غ يكتـا نمـوده، و بـه او رو        ي يم را تنها بـه خـدا      يرو. است  
 شـرك  م ازيپـس ابـراه   . ستم  يو من از مشركان ن    » الْمشْرِكِينَ مِنَ أَنَاْ وما« . گرداندم

  .ل اقامه نمودين حاصل كرد، و بر آن دليقيد ي جست، و به توحيزاريب
و . ح استيم همان درست و صحيان كرديات بين آير ايو آنچه را كه در رابطه با تفس

ت اجـرام  يـ م بـا قـومش اسـت كـه در آن باطـل بـودن الوه              يبحث، بحث مناظره ابراه   
 يم در كـودك يابراه: دي گوي كه م يو اما كس  . ده است يان گرد يا ب يگر اش ي و د  يآسمان
  . بر صحت گفته خود ندارديلي پنداشته است دلين مياش چن

 »هجĤحو همونِّي قَالَ قَواجاللّهِ فِي أَتُح قَدانِ ودو قومش با او در مجادله پرداختند، » ه
مجادله ت كرده است؟  يد حال آنكه مرا هدا    ي كن يا درباره خدا با من مجادله م      يآ: گفت

 كـه   ي دارد؟ اما كس   يده ا ي او روشن نشده است چه فا      يت برا ي كه هدا  يكردن با كس  
ده است، او خودش  مردم را    ين رس يقين مقام   يت كرده، و به باالتر    يخداوند او را هدا   

ك يو از آنچه كه شر» بِهِ تُشْرِكُونَ ما أَخَاف والَ« .  كنديبه آنچه بر آن است دعوت م
« .  به من برسـانند يانيچ سود و زي دانند هيرا آنها نمي ترسم، زي نمد،ي ساز يخدا م 

لْما شَيءٍ كُلَّ ربي وسِع شَيئًا ربي يشَاء أَن إِالَّ مگر آنچه پروردگارم » تَتَذَكَّرُونَ أَفَالَ عِ
د؟ آن ي شـو ياد آور نميا ي را در بر گرفته است، آيزيبخواهد، علم پروردگارم هر چ   

 يت و بنـدگ يسته عبودي است كه سزاوار و شايد دانست كه او تنها معبودياهگاه خو 
د، ي سـاز  يك خدا م  يو چگونه از آنچه كه شما شر      » أَشْرَكْتُم ما أَخَاف وكَيف« . است

 تَخَـافُونَ  والَ«  برسـاند؟ يده ايـ  تواند فاي كه ناتوان است و نمي ترسم در صورت  يم
ا هِبِاللّ أَشْرَكْتُم أَنَّكُمم نَزِّلْ لَمبِهِ ي كُملَي لْطَانًا عك ي را شر  ييزهاينكه چ يو شما از ا   » س

د؟ يـ  ده ي به دل راه نم    ي نازل  نكرده است ترس     يليخدا قرار داده و بر  صحت آن دل        
 بِاألَمنِ أَحقُّ الْفَرِيقَينِ فَأَي« . دي خود نداري و خواستهاي از هويروي جز پيليشما دل

  د؟ي دانيت سزاوارتر است اگر ميك از ما دو گروه به امنيپس كدام»  تَعلَمونَ تُمكُن إِن
 الَّـذِينَ « :ديـ  فرما ي سازد، م  ي كه هر دو گروه را از هم جدا م         يخداوند متعال در حال   

لْبِسواْ ولَم آمنُواْ م يانَهلْمٍ إِيم الوده يـ مان آورده و خود را به شرك ن       ي كه ا  يكسان» بِظُ
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لَـئِك« ند،  باش أُو منُ لَهم األَمهونَ وتَدهت از هـراس و وحـشت، و از عـذاب و         يامن» م
مانـشان را بـه طـور       يپس اگر ا  . شان را سزد  يت شدن به راه راست ا     ي، و هدا  يبدبخت

ت و  يـ گـر گناهـان ، بـه امن       يخته باشند، نه با شرك و نه با د        يامي ن يچ ظلم يمطلق با ه  
مانشان را فقط به شرك آلوده نكرده باشند، اما         يو اگر ا  . بنداي يت كامل دست م   يهدا

ابنـد، گرچـه    ي يت را در مـ    يـ ت و امن  ي را انجام داده باشند، اصـل هـدا        يگريگناهان د 
 ين است كـه كـسان  يمه ايه  كريو مفهوم آ.  دهنديت كامل را از دست م يت و امن  يهدا

اورده، و بهـره  يا به دست ن ريتيت و امني برخوردار نباشند، هدا  يژگين دو و  يكه از ا  
  . استي و بدبختيآنان گمراه

« :ه السالم ارائه نمود، فرموديم علي ابراهي را برايل قاطعي كه خداوند متعال داليوقت
تِلْكتُنَا وجا حنَاهآتَي رَاهِيملَى إِبمِهِ عم تـا   يـ م داد يل ما كه به ابـراه     ين بود دل  يو ا » قَو

ل ين داليله ايره شد و به وسيل بر قومش چين دالي با ايعني .رديه قومش به كار گيعل
درجـات هـركس را كـه       » نَّـشَاء  مـن  درجـاتٍ  نَرْفَع« . آنان را در مجادله شكست داد     

ا و آخرت يه السالم را در دنيم عليم، همان طور كه درجات ابراهي  كنيم بلند ميبخواه
بـه  .  دهدي ميعلم را بر بندگانش برترله علم، صاحب يرا خداوند بوسيم، ز يبلند كرد 

 را ين كـس ياموزد، چنـ  يگران ب يد، و علم را به د     ي كه به علم خود عمل نما      يژه عالم يو
 دوزنـد و    يش چشم م  ي دهد؛  مردم به كارها     ي مردم قرار م   يشوايبرحسب حالتش پ  

  .ندي نماي كسب ميي خود روشناي كنند، و از نور او براي ميروياز او پ
» نَ أُوتُوا العِلـم درجـتِ     ينَ ءامنُوا مِنكُم والَّذِ   يرفَعِ اللَّه الَّذِ  ي« :دي فرما يل م خداوند متعا 

همانـا  » علِـيم  حكِـيم  ربـك  إِنَّ« .  بـرد  يخداوند درجات م ومنان و اهل علم را باال م         
سته آن ي كه شاييپس علم و حكمت را جز در جا. پروردگار تو با حكمت و دانا است     

  .ن محل آگاه تر استي دهد، و او به اياست قرار نمدو 
  :84- 90 يه يآ

 داوود ذُريتِـهِ  ومِـن  قَبـلُ  مِـن  هـدينَا  ونُوحـا  هـدينَا  كُـال  ويعقُوب إِسحقَ لَه ووهبنَا
لَيمانَ سو وبأَيو فوسيى ووسمونَ  وـارهو  كَـذَلِكـزِي  وـسِ  نَجحاو  بـه  ؛ و نِينَالْم 
  اين از ، پيش  را  نوح و   كرديم  هدايت را  يهمگ و  بخشيديم را  يعقوب و  اسحاق
 و  يوسـف  و  ايـوب   و  سليمان و داود  ابراهيم  فرزندان از و  بوديم  كرده  هدايت
  .جزادهيم  گونه   اين را  نيكوكاران و   كرديم  هدايت را  هارون و  يموس
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لْياس وعِيسى ويحيى وزكَرِيا إِ نَ كُلٌّ والِحِينَ؛ و  مو  يعيـس  و  ييحيـ  و زكريـا  الص 
  .بودند  صالحان از  همه  كه ،  الياس

لْنَا وكُال ولُوطًا ويونُس والْيسع وإِسماعِيلَ  و  اليسع و  اسماعيل الْعالَمِينَ؛ و علَى فضَّ
  .نهاديم  يبرتر  جهانيان بر را  همه  كه ، لوط و  يونس
 از مـستَقِيمٍ؛ و   صِـرَاطٍ  إِلَـى  وهدينَاهم واجتَبينَاهم وإِخْوانِهِم وذُرياتِهِم آبائِهِم ومِنْ

 را  ايـشان   و ،  كـرديم   هدايت را  يبعض  برادرانشان و  فرزندانشان و  پدرانشان
  .ديمنمو  راه  راست  راه  به و  برگزيديم

ى ذَلِكددِي اللّهِ ههن بِهِ يشَاء مـادِهِ  مِـنْ  يعِب  لَـوـبِطَ  أَشْـرَكُواْ  وم  لَحـنْهـا  عكَـانُواْ  م 
  كند  يم  هدايت  بدان خواهد  بندگانش از را  كه هر  خدا  هدايت  است  يعملُونَ؛ اين

  .گرديد  يم نابود ودندب  داده  انجام  كه را  ياعمال بودند  آورده  هم  شرك واگر،
لَـئِك الَّذِينَ أُو منَاهآتَي الْكِتَاب كْمالْحةَ ووالنُّبكْفُرْ فَإِن وا يـؤُالء بِهه كَّلْنَا فَقَدا وا بِهمقَو 
  داده  نبوت و  فرمان و  كتاب آنها  به  كه هستند  يكسان  بِكَافِرِينَ؛ اينان  بِها لَّيسواْ

  كـه   ايـم   گمـارده   آن بـر  را  يديگـر   قـوم  نياورند  ايمان  بدان  قوم اين  اگر   ايم
  .كنند  ينم   انكارش
لَـئِك ى الَّذِينَ أُوده اللّه ماهدفَبِه الَّ قُل اقْتَدِه  لُكُم لَيـهِ  أَسـأَ ـرًا  عإِنْ أَج  ـوذِكْـرَى  إِالَّ ه 

لْعالَمِينَ؛ اينان    روش  بـه   پـس  ،  اسـت   كـرده   هدايتـشان  خدا  كه هستند  يكسان  لِ
  يانـدرز  جـز   كتـاب   اين ،  طلبم  ينم شما از  يپاداش  هيچ : بگو   اقتداكن   ايشان

  .نيست  جهان مردم   يبرا
 و ييبايه الـسالم و از علـم و شـك         يـ م عل يل خود ابـراه   ي كه خداوند از بنده و خل      يوقت

ان آورد، ذكر نمود كـه      يشته بود، سخن به م     دا يدعوت در راه خدا را كه به او ارزان        
له اكـرام   ي را بدان وس   ي به او عطا  كرد و و       يزه ا يخداوند چه نژاد صالح و نسل پاك      

لت ين فض يو از ا  . دگان خلق را از نسل او قرار داده است        ينكه خداوند برگز  ينمود، و ا  
 لَـه  ووهبنَـا « :پس فرمود. ستي آن ني برايه و مانندير كه شبي نظيم و كرامت ب يعظ

  .ميعقوب را داديم اسحاق و يو به ابراه» ويعقُوب إِسحقَ
 است كه خداوند يعقوب پدر ملتي. ل هم نام داشتيعقوب فرزند اسحاق بودكه اسرائي

لّاً« .  داده بود  يان برتر يآن را بر جهان    در علـم و  » نَايهـد « ن دو را  يـ هركـدام از ا   » كُ
ت يشتر هـدا  يـ و نـوح را پ    » قَبـلُ  مِـن  هدينَا ونُوحا« . ميكردت  يعمل به راه راست هدا    

 از مردم در جهان به آن يت است كه جز تعدادين نوع هدايت  او باالتريم، و هدايكرد
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 ومِـن « .  از آنها است   يكيامبران اولوالعزم هستند كه نوح      يافته اند، و آنان پ    يدست ن 
بـه نـوح برگـردد، چـون نـوح          » تِـهِ يذُر«  كلمـه    ر در يو احتمال دارد كـه ضـم      » ذُريتِهِ

 كه نام برده لـوط را  ير است، و چون خداوند همراه با كسان    ين اسم به ضم   يكترينزد
را لـوط   يـ م ، ز  ي باشد نه از فرزندان ابـراه      يز ذكر كرده است كه از فرزندان نوح م        ين

اق ي چـون سـ    م برگـردد،  ير به ابراه  يو احتمال دارد كه ضم    . م است يبرادر زاده ابراه  
ست اما از جملـه     يم ن يو لوط گرچه از نسل ابراه     . م  است  يد از ابراه  ي تمج يجمله برا 

مان يم اي كه به دست ابراهيتيليپس فض. مان آورديم اي است كه به دست ابراهيكسان
ل يد حضرت خليم عايمان آوردن لوط به دست ابراهيق اي كه از طريلتيپس فض. آورد

 است كه لوط تنها فرزنـد او باشـد نـه            يلتيندتر از آن فض    گردد بزرگتر و ارزشم    يم
لَيمانَ  َداوود«. يگريز ديچ سمان، يداود و پسرش سل» و »وبأَيو فوسيوب، يو ا» و
و همانگونه » وكَذِلِك« و فرزندان عمران، » وهارونَ وموسى« عقوب، يوسف پسر يو 

وه  ين شـ ينكه پروردگارش را به بهتـر يل ايا به دله السالم ريل عليم خل يكه نسل ابراه  
م، يت و اصالح نموديعبادت كرده بود و به نحو احسن به مردم سود رسانده بود، هدا

ك و يم و از آنان نام ني دهيكوكاران را پاداش ميز نيهمانگونه ن» الْمحسِنِينَ نَجزِي« 
  .مي گذاري مينسل صالح برجا

« م، ي پسر  مريسيو ع» وعِيسى«  كه پسرش بود، ييحيا و يو زكر» ويحيى وزكَرِيا« 
اسلْي إِ نَ كُلٌّ والِحِينَ مستگان بوه و  اخالق ي از صالحان و شاياس، كه همگيو ال» الص

» وإِسماعِيلَ« .  صالحان بودند  يشواي داشته و رهبر و پ     يسته ا يو اعمال و علوم شا    
ن ين ملتهـا اسـت، و پـدر برتـر         يدر ملـت عـرب كـه برتـر        م ، پ  يل پسر ابراه  يو اسماع 

و لوط فرزند » ولُوطًا« ، يونس فرزند متيو »  َيونُس«) ص( محمد يعني يفرزندان آدم
لْنَا « امبران را،   يـ اء و پ  يـ ن انب يـ ك از ا  يو هر » وكُال« م،  يهاران، برادر ابراه    علَـى  فـضَّ

 برتر ي از درجات و رتبه هايار برخورداريعو م. مي داديان برتريبر جهان» الْعالَمِينَ
طِعِ اللَّه والرَّسولَ فَأُولَئِـك مـع   يومن « :ان نموده استيز است كه خداونده ب   يچهار چ 

لَ   يالَّذ ع اللَّه مّنَ النَّبِ  ينَ أَنع ّدِيهِم مِ و هركس از خدا » نَينَ والشُّهداءِ والصلِحِيقِيئّنَ والصِ
 خواهد بود كه خداوند بر آنها انعام كرده         يد، پس او با كسان    ي نما يرويامبرش پ يو پ 

ن رتبه قرار يشان در باالتريپس ا. دان و صالحانيقان و شهيامبران و صدياست، از پ
 يامبرانيرا پ يز. امبران هستند ين پ يامبران به طور مطلق برتر    ين دسته از پ   يدارند، و ا  

 كـه  يامبرانيـ ان كرده است بـدون شـك از پ  يكه خداوند سرگذشت آنها را در قرآن ب     
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و از  » وإِخْـوانِهِم  وذُريـاتِهِم « . ان نكرده اسـت، برترنـد     يخداوند سرگذشت آنان را ب    
م، يديو آنان را برگز»  واجتَبينَاهم« م، يت كردي را هدايشان عده ايبرادران و نسل  ا

 »منَاهيدهتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى وسم،  يت كرد ي و آنان را به راه راست هدا       »م »ن يـ ا» ذَلِك
 مـن  بِـهِ  يهدِي« .  جز آن وجود ندارد    يتيت خدا است كه هدا    يهدا» اللّهِ هدى« ت،  يهدا

ت يد، پس هدا  ي نما يت م يهركس از بندگانش را كه بخواهد بدان هدا       » عِبادِهِ مِنْ يشَاء
د يـ  نخواه يت  كننـده ا    يت نكنـد هـدا    يا هدا را اگر خداوند شما ر    يد، ز يرا از او طلب كن    

  .ت آنان را خواسته استي هستند كه خداوند هدايو افراد مذكور از جمله كسان. داشت
 »لَوبِطَ« دند،  ي ورز يو اگر فرضا شرك م    » أَشْرَكُواْ وم لَحنْها علُونَ كَانُواْ ممعهر » ي

 يع مـ  يشرك، عمل را نابود و ضا     را  يز.  رفت يآنچه را كه كرده بودند از دستشان م       
دگان اگـر شـرك     يـ ن برگز يـ  كـه ا   يپس وقت .  شود يگرداند، و باعث خلودِ در جهنم م      

ع گـردد،  يد است اعمالشان هدر و ضا     ي شود و از آنان بع     ين نم يبورزند كه هرگز چن   
  . ع خواهد شدي اعمالشان ضايق اوليگران به طريد
 »لَـئِك ى ينَالَّذِ« ن افراد مذكور،    يا» أُوده اللّه ماهدفَبِه اند كه خداونـد     يكسان» اقْتَدِه 

به ! امبر بزرگواري پيپس ا. شان اقتدا كنيت ايت كرده  است، پس به هدا     يآنان را هدا  
ن يـ از ا ) ص(امبر  يو پ .  كن يروين آنان پ  يده حركت و از آئ    يامبران برگز ين پ يدنبال ا 

 را كـه    يافت و هر كمـال    يش از خود راه     يامبران پ يت پ يدستور اطاعت نمود، و به هدا     
 جمع شد كه از همه ي در ويي هايژگي و ويدر آنان بود در خود جمع كرد، پس برتر

  . ديزگاران گردي پرهيشوايامبران و پيان باالتر رفت، و سردار پيجهان
 از ين رهگـذر برخـ  يو از ا. امبران بادي پي كران خدا بر او و همه    يدرود و رحمت ب   

  .امبران برتر استياز همه پ) ص(امبر يستدالل كرده اند كه پاصحاب ا
لُكُم  الَّ« : گردانده اند، بگو   ي كه از دعوت تو رو     يبه كسان » قُل« لَيـهِ  أَسـأَ ـرًا  عبـه  » أَج

د، ي طلبم كه آن را به عنوان پاداش به من بدهي نميخاطر دعوتم از شما مزد و پاداش
 ذِكْرَى إِالَّ هو إِنْ« . ود، بلكه مزد من بر خدا است شين كار سبب امتناع شما ميرا ايز

لْعالَمِينَ  يده م يان ، تا آنچه را كه به آنان فا        ي جهان ي  برا  ين قرآن جز پند   يست ا ين» لِ
اد يان آنها است از آن      يرند، و آن را انجام دهند، و آنچه را كه به ز           ياد گ يدهد از آن    

آن پروردگارشــان را بــا اســما و صــفاتش له يرنــد، و آن را تــرك كننــد، و بوســيبگ
 رساند، بشناسند ي كه انسان را بدان مييده و راههايو اخالق خوب و پسند. بشناسند

. نـد ي جو يرنـد و از آن دور     ياد گ يـ  انجامد   ي را كه به آن م     ييو اخالق زشت و راهها    
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 است كه خداوند بـا آن بـر         ين نعمت يان پند است، بزرگتر   ي جهان يپس چون قرآن برا   
رند، و سپاس خدا را به خـاطر        يد آن را بپذ   يان با يپس جهان . ان انعام نموده اند   يجهان

  . آورنديآن به جا
  :91 يه يآ

 الْكِتَاب أَنزَلَ منْ قُلْ شَيءٍ من بشَرٍ علَى اللّه أَنزَلَ ما قَالُواْ إِذْ قَدرِهِ حقَّ اللّه قَدرواْ وما
 كَثِيـرًا  وتُخْفُـونَ  تُبـدونَها  قَـرَاطِيس  تَجعلُونَه لِّلنَّاسِ وهدى ورانُ موسى بِهِ جاء الَّذِي

لِّمتُم عا وم واْ لَملَم تَع الَ أَنتُمو اؤُكُمقُلِ آب اللّه ثُم مهفِي ذَر ضِهِمونَ خَوبلْع ي؛ وقتـ  ي  
  آنچنان را، خدا ،  است  نكرده  نازل  يچيز  يانسان  هيچ بر خدا  كه گويند  يم  كه
 و  يروشـناي    يبـرا   يموسـ   كه را  يكتاب : بگو  اند  نشناخته  اوست خور در  كه

 ، نوشتيد كاغذها  بر را  آن ؟ بود  كرده  نازل او بر  يكس  چه ، آورد  مردم  هدايت
 شـما   به داريد  يم   پنهان را  بيشترين  يول سازيد  يم آشكار را  آن از  يا  پاره

 دانستند  يم  پدرانتان   نه و دانستيد  يم شما  نه  پيش  اين از  كه آموختند چيزها
  دلخـوش   انكـارخويش   بـه   همچنـان   تا ساز  رهايشان  آنگاه   است  اهللا  آن : بگو

  .باشند
 كـرده و ادعـا   يان و مشركان را كه رسالت را نف     يهودي از   يه خداوند كسان  ين آ يدر ا 

ح نمـوده و مـورد      ي فرو نفرستاده است، تقبـ     يزي چ يچ انسان يداوند بر ه   كردند خ  يم
ن سخن را گفته است به گونه الزم قدر و شـان           يپس هركس ا  .  دهد يسرزنش قرار م  

  .سته است درك نكرده استي را آنگونه كه شايخدا را نشناخته و عظمت و
 ادعـا  ين فرديب گرفتن از حكمت اوست، و چنين امر به منزله طعنه زدن و ع     يچون ا 

 كنـد، و آنـان را   يهوده رها كرده، و به آنها امر نمـ ي كند كه خداوند بندگانش را ب      يم
 اسـت كـه خداونـد بـه        ين نعمتـ  ين عملِ آنان در واقع انكارِ بزرگتر      يا. دي نما ي نم ينه

دن بـه  ي رسـ ي است كه بندگان بـرا   يامي داشته است، و آن رسالت و پ       يبندگان ارزان 
ن يـ  بزرگتر از ا   ي جز آن ندارند، پس چه طعنه ا       ي، راه يستگارسعادت و كرامت و ر    

  !است؟
ند وادار ساز كـه بـه       ي نما ي كه به آن اقرار م     يقتيشان را با حق   يبه آنان بگو و ا    » قُل«

 يچـه كـس   » موسى بِهِ جاء الَّذِي الْكِتَاب أَنزَلَ منْ« :فساد گفتار خود اقرار كنند ، بگو      
كه در  » نُورا«  آورده است، و آن تورات بزرگ است؟         يس را نازل كرده كه مو     يكتاب
، و مردم را ي است در گمراهيتيو هدا» لِّلنَّاسِ وهدى«  جهالت نور است، ي هايكيتار
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اد و خـاطره اش     ي است كه    يو آن كتاب  . دي نما يت م يدر علم و عمل به راه راست هدا       
 نوشتند، و آنگونه ي كاغذ مي صفحه هاي كه آن را روييتا جا. دلها را پر كرده است

  . كردندي مي خواستند در آن تصرف و دستكاريكه م
 كردنـد  ي داشتند، و آنچه پنهان ميشان مخالف بود پنهان ميپس آنچه با خواست ها 

لِّمتُم« . اد بودي زيليخ عبه شما آموخته شده ين كتاب بزرگوار علوميو به سبب ا» و 
لَمواْ لَم ما« . است أَ تَعالَ نتُمو اؤُكُمدي دانـست  يكه نه شما و نه پدرانتان آن را نم        » آب .

 فـرو  ي اسـت چـه كـس     يژگـ ين و ي ا ي را كه دارا   يكتاب« :ي كه از آنان بپرس    يپس وقت 
خدا، كه آن را نازل كرده : بگو» اللّه قُلِ« ن پرسش را پاسخ بده، و ي؟ ا»فرستاده است

 ي گردد، و حجت بر آنان اقامه ميشن مد روي خورشيپس آنگاه حق به روشن. است 
لْعبونَ خَوضِهِم فِي ذَرهم « ينگونه ملزم ساخت  يو هرگاه آنان را ا    » ثُم«شود،   آنها » ي

آنهـا را بگـذار تـا در    .  سـرگرم شـوند  يرا بگذار تا در باطلشان  فرو روند، و به باز 
 يل شوند، تـا آن روز ده سرگرم و مشغوي فا ي ب ييزهايباطل خود فرو روند، و به چ      

  .را كه وعده داده شده اند مالقات  كنند
  :92 يه يآ

لْنَاه كِتَاب وهـذَا لِتُنـذِر  يديـهِ  بينَ الَّذِي مصدقُ مبارك أَنزَ و ـنْ  الْقُـرَى  أُممـا  ولَه وح 
  يكتاب  است  ؛ اين يحافِظُونَ تِهِمصالَ علَى وهم بِهِ يؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ والَّذِينَ
  نـازل   آن از ، پيش   كه  است  يچيز  كننده  تصديق ،  ايم  كرده  نازل  كه  مبارك
  كـه   يكسان  يده  بيم  را  اطرافش  مردم و  يالقر  ام  مردم  آن با تا   است  شده
  ينمازهـا   مراقـب   ناينـا   دارنـد   ايمـان  نيـز   آن  بـه  دارنـد   ايمان  قيامت روز  به

  .خويشند
لْنَاه« ن قرآن به    يو ا » وهذَا«  يدارا» مبـارك « م يـ  تو نازل كرده ايآن را به سو  » أَنزَ
 بينَ الَّذِي مصدقُ« . اد و گسترده استير و بركت آن زير و بركت فراوان است، خيخ

لِتُنذِر« .  باشد يواه م  آنها گ  ي گذشته موافق است و بر راست      يو با كتابها  » يديهِ و أُم 
لَها ومنْ الْقُرَى ورا كـه در  يم تـا اهـل مكـه و كـسان    يـ ز آن را فرو فرستاده ا   يو ن » ح 

 ك نند از عقوبت ي ميا زندگي دنير شهرهايره و ساي شبه جزياطراف مكه و شهرها
د  شـو  يفـر خـدا مـ     ي و آنان را از آنچه كه موجـب  عقوبـت و ك             يفر خدا بترسان  يو ك 

  .يبرحذر دار
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ن يمان دارند به اي كه به روز آخرت ايو كسان» بِهِ يؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ والَّذِينَ« 
ز يـ رد جـوارح و اعـضا ن  يـ  گي كه ترس در دل جـا     ي آورند، چون وقت   يمان م يقرآن ا 

از خـود   و آنـان بـر نمـ      » يحـافِظُونَ  صـالَتِهِم  علَـى  وهـم « .  شوند يم خداوند م  يتسل
. ند ي نماي كنند و اركان و حدود و شروط و آداب و مكمالت آن را حفظ ميمداومت م

  !خداوند همه ما را از زمره آنان بگرداند
  :93- 94 يه يآ

لَم إِلَي أُوحِي قَالَ أَو كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم ومنْ و وحهِ يلَي  قَالَ ومن شَيء إِ
 باسِطُواْ والْمآلئِكَةُ الْموتِ غَمرَاتِ فِي الظَّالِمونَ إِذِ تَرَى ولَو اللّه أَنَزلَ ما مِثْلَ سأُنزِلُ
دِيهِمواْ أَيأَخْرِج كُمأَنفُس مونَ الْيزَوتُج ذَابونِ عا الْهبِم لَى تَقُولُونَ كُنتُمـرَ  اللّـهِ  عغَي 
  دروغ خدا  به  كه  كس  آن از ستمكارتر  ؛ كيست تَستَكْبِرُونَ آياتِهِ عنْ موكُنتُ الْحقِّ
  نـشده   يوحـ  چيز  هيچ او  به  آنكه  حال و، شده   يوح  من  به  كه  گفت يا  بست
  نـازل  ،  اسـت   كرده  نازل خدا  كه  يهمانندآيات  نيز  من  : گفت  كه  كس  آن بودو

 و گرفتارنـد   مـرگ   سـكرات  در  ستمكاران اين  كه   آنگاه  يببين اگر ؟ كرد  خواهم
  به را شما امروز ، كنيد  بيرون  خويش  جان  :كه  اند  گشوده  دست آنها بر  مالئكه
  بـه  خدا  باره در  كه  است  آن كيفر  به  اين ،و كنند   يم  عذاب  خواركننده  يعذاب
  .كرديد  يم  يسرپيچ او آيات  از و گفتيد  يم  سخن  ناحق
لَقَد ونَا وى جِئْتُما فُرَادكَم لَقْنَاكُم لْنَاكُم ما وتَرَكْتُم مرَّةٍ أَولَ خَ اء خَورو ورِكُمـا  ظُهمو 
 ما عنكُم وضَلَّ بينَكُم تَّقَطَّع لَقَد شُرَكَاء فِيكُم أَنَّهم زعمتُم الَّذِينَ شُفَعاءكُم معكُم نَرَى
ونَ كُنتُممنـزد  ،  بيافريديم را شما آغاز در  كه  سان  آن ، تنها تنها ،  آينه ؛ هر تَزْع 

   نهاده سر  پشت  بوديم  داشته  ارزانيتان  كه را  چه هر  كه  يحال در ايد  آمده  ما
  ينمـ    همراهتـان  شـريكند  شما با پنداشتيد  يم  كه را  شفيعانتان از  يك  وهيچ ايد
  .ايد  يافته  گمگشته را خود پندار و ايد  شده  بريده  هم از   ينيمب

ست كه بـه خـدا      ي ن يچ كس ستمگرتر و مجرم تر از كس       يه: دي فرما يخداوند متعال م  
 نسبت دهد كه او از آن مبرا يا فرمانين صورت كه به خداوند دروغ يبه ا. دروغ ببندد
ن است كه دروغ ي بر اي مردم مبتنن ِي به ستمگرترين كسيف چنيو توص. و پاك است

ان و نـسبت دادن آن بـه خـدا جـزوِ            يف نمودن اصول و فروع اد     ي و تحر  ي و يپرداز
  .ن انواع فساد استيبزرگتر
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. ن مقوله داخل استيز در ايد، ني نماي مينكه خدا بر او وحين نبوت و  اي دروغيادعا
 ي و يمـت و پادشـاه     دهـد و بـر عظ      ينكه به خدا دروغ نسبت م     يچون  او در ضمن ا     

ن يـ  كنند، و به خاطر ا     يروي پ ي كند تا از و    يز وادار م  يد، مردم را ن   ي نما ي م يگستاخ
  . دانديز مي جنگند، و خون و مال مخالفانش را مباح و جايكار با  مردم م

« و  » ياسـود عنـس   «و  » لمه كـذّاب  يمـس « :  نبوت  كرده اند ماننـد      ي كه ادعا  يو كسان 
 ومن« . ه داخل هستندين آي را داشته اند، در ايين ادعاي چن كهيگر كسانيو د» مختار

 توانـد   ي كه ادعـا ك نـد مـ        يست ستمگرتر از كس   يو ك » اللّه أَنَزلَ ما مِثْلَ سأُنزِلُ قَالَ
 ي تواند احكـام   يو همچون خداوند م   !  دهد؟ ي را بكند كه خداوند آن را انجام م        يكار

 توانـد بـه   يو هركس كه ادعـا كنـد مـ   !  كند؟  را مشروع  ينيرا صادر و همانند او قوان     
  .ن داخل استياورد در ايمبارزه با قرآن بپردازد، و مانند قرآن را ب

ازمند و ناتوان، و از هر جهت      ي است كه خودش ن    ي كس ي بزرگتر از ادعا   يو چه ستم  
رومنـد و تـوانگر كـه در ذات و  اسـماء و              يناقص است، اما ادعا كند كه بـا خداونـدِ ن          

  ! باشد برابر است؟ي كمال مطلق ميراصفات دا
 را كـه بـه هنگـام        ييخداوند پس از آنكه سـتمگران را مـذّمت نمـود، عقوبـت و سـزا               

 تَرَى ولَو« :ان كرد و فرمودي آنان آماده كرده است ، بيامت براياحتضار و در روز ق
ع مرگ  يشتناك و فج  و اگر ستمگران را در حالت وح      » الْموتِ غَمرَاتِ فِي الظَّالِمونَ إِذِ

 والْمآلئِكَةُ« . دي د يست، خواه يح ن ي را كه قابل توص    يت ترسناك ي، وضع يمشاهده  كن  
ن سـتمگران  ي عذاب دادنِ ايشان را برا  يآنگاه كه فرشتگان دست ها    » أَيدِيهِم باسِطُواْ
دن ارواح از   يـ  كنند، و به هنگـام نـزع روحـشان و امتنـاع ورز             ي آنها دراز م   يبه سو 

 عـذَاب  تُجـزَونَ  الْيـوم  أَنفُـسكُم  أَخْرِجـواْ « :ندي گو ين آمدن از اجساد، به آنها م      رويب
. ديـ ني ب ي مـ  يد، امروز عذاب خـوار كننـده ا       يرون كن يجان خود را از بدنتان ب     » الْهونِ
. و سزا از نوع عمل اسـت      .  گرداند يل م يد كه شما را خوار و ذل      يني ب ي سخت م  يعذاب
 است كـه بـر      يبه سبب دروغ  » الْحقِّ غَيرَ اللّهِ علَى تَقُولُونَ كُنتُم بِما« ن عذاب،   يپس ا 

  .ديامبران را رد كردي پيقيد، و رسالت حقيخدا بست
 »كُنتُمنْ واتِهِ عتَكْبِرُونَ آيم يد، و تـسل   يـ ديات خـدا اسـتكبار ورز     يـ و در مقابل آ   » تَس

ن يـ چـون ا  . ب بـرزخ و نعمـت آن اسـت        ن عذا يه مب ين آ يا. د  يفرمان و احكامِ  او نشد     
 آورد كه در حالت احتضار و در آستانه مرگ ي مي به آنان رويخطاب و عذاب زمان
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 است وارد يانگر آن است كه روح، جسميه بين آيز اين.  آن قرار دارنديو در چند قدم
  .ردي گي رود و مورد  خطاب قرار ميرون ميبدن شده،و ب

امت درمانده و تنها، بدون اهـل و        يخ، و اما در روز ق     ن  است حال آنان در برز      يپس ا 
! ياوراني به همراه دارند، و نه لشكر و ي شوند؛ نه فرزندانيدان محشر ميمال وارد م

 روند، همانگونـه كـه خداونـد آنهـا را روز نخـست              يتك و  تنها به مالقات خداوند م       
ده شدن و   ي بعد از آفر    و ممتلكات  يي دارا يرا تمام يز. ديز آفر ي از هر چ   ي و خال  يعار

ا يـ  در دن  ي كـه آدمـ    ييزهـا ين روز همـه چ    يـ  در ا  يول. دي آ يبا اخذ اسباب به دست م     
 آخـرت  ي شود، جز عمل صالح، و عمل بد كه اسـاس سـرا        يداشته است از او جدا م     

 ي، و شـاد ي و زشتيرد، و خوبي گين دو اساس نشات مي بر اي اخرويبوده و زندگ 
 يده ميپس، فقط اعمال فا.  آخرت زاده اعمال استياين، و عذاب و نعمت ديو ناراحت

 گردانـد، و  يا  او را شـاد مـ     يـ  كنـد،    ي رساند، انـسان را ناراحـت مـ        يان م يا ز يدهد  
ش ي گـذرا بـ    يل، و حـاالت   يـ اوران عوارض و صـفات زا     يخانواده و فرزندان و مال و       

  . ستندين
لَقَد« :ن فرمود يبنابرا ونَا وى جِئْتُما فُرَادخَ كَملَ لَقْنَاكُمرَّةٍ أَوتَـرَكْتُم  مـا  وم  لْنَـاكُم خَو 
د، همانگونـه كـه روز نخـست شـما را         يـ ش مـا آمـده ا     يو مشا تنها پـ    » ظُهورِكُم وراء
م پشت سـر خـود بـر        يم و بر شما  انعام كرد      يديو آنچه را كه به شما بخش      . ميديآفر
 الَّـذِينَ  شُـفَعاءكُم  معكُـم  نَـرَى  اوم«  رساند،   ي را به شما نم    يد، و سود  ي گذاشت يجا

تُممعز مأَنَّه ي را با شما نمـ     يگران و شفاعت كنندگان كس    يانجيو از م  » شُرَكَاء فِيكُم 
  .ك خدا هستنديد شري كردي كه ادعا مينم؛ كسانيب

امبران و صالحان يرند و همراه با خدا، فرشتگان و پي گيك مي خدا شريمشركان برا
ن يـ  ايو بـرا . حال آنكه همه آنهـا مخلـوق خـدا هـستند    .  كنندين را عبادت م   گرايو د 

و .  گرداننـد  يك مـ  يشان شر ي دهد و آنان را در عبادت ها       ي قرار م  يمخلوقات بهره ا  
را همه بندگان خدا هـستند، و خداونـد         ي شوند، ز  ي است كه مرتكب م    ين ادعا، ستم  يا

  .مالك آنها است، و فقط او سزاوار پرستش است
 از بندگان، قرار دادن آن بندگان يدن آنها در عبادت، و پرستش برخي شرك ورز پس

امت سـرزنش شـده و بـه        ين در روز ق   يبنابرا. ننده و مالك است   ي خداوند آفر  يبه جا 
 لَقَـد  شُـرَكَاء  فِـيكُم  أَنَّهم زعمتُم الَّذِينَ شُفَعاءكُم معكُم نَرَى وما« : شود يآنها گفته م  

خته ين شما و مشركان بود از هم گسي كه بي و شفاعتيگريانجيوند ميپ» بينَكُم عتَّقَطَّ



٧٣٣ 

ده يو فا» تَزْعمونَ كُنتُم ما عنكُم وضَلَّ« .  رسانندي به شما نميده ايچ فايپس ه. است
 يتـان مـ  يطان آن را برايد ، و شـ  يـ  كرد ي كـه ادعـا مـ      ي و نجات  يت و خوشبخت  يو امن 

 سـاخت از  ي مي داد، و بر زبانتان جاريبا و خوب جلوه م    يتان ز يآراست، و در دلها   
 نداشـت،   يقتـ يد كـه حق   ي را خورده بود   يال باطل يبِ خ يشما فر . دست شما رفته است   

  .ديتان را تباه  كرده ايرا ثابت و آشكار شد كه خود و خانواده و مالهايز
  :95- 98 يه يآ

لِكُم الْحي مِنَ الْميتِ ومخْرِج الْميتِ مِنَ الْحي رِجيخْ والنَّوى الْحب فَالِقُ اللّه إِنَّ  اللّـه  ذَ
  بيرون  مرده از را  زنده و ، شكافد  يم را  هسته و  دانه  كه  تُؤْفَكُونَ؛ خداست فَأَنَّى

 از ،  پـس   يكتا  يخدا  است  اين  آورد  يم  بيرون  زنده از را  مرده و،  آورد  يم
  ?  گردانندتان  يازمب  كجا
لِيمِ؛  الْعزِيزِ تَقْدِيرُ ذَلِك حسبانًا والْقَمرَ والشَّمس سكَنًا اللَّيلَ وجعلَ اإلِصباحِ فَالِقُ الْع

 را   ماه و خورشيد و داد قرار  آرامش  يبرا را  شب و  است  صبحگاهان  شكوفنده
  .دانا پيروزمند  يخدا يرتقد  است  اين   اوقات  كردن  حساب  يبرا

وهلَ الَّذِي وعج لَكُم ومواْ النُّجتَدا لِتَهاتِ فِي بِهرِّ ظُلُمرِ الْبحالْبو لْنَا قَداتِ فَصمٍ اآليلِقَو 
  يخشك  يتاريكيها در آنها  به تا آورد پديد را  ستارگان  كه  يخداي  يعلَمونَ؛ اوست

   تفـصيل   بـه  داننـد   يمـ   كـه   آنان  يبرا را  آيات  بيابيد را  شخوي  راه ، ودريا و،
  .ايم  كرده  بيان
وهو ن أَنشَأَكُم الَّذِيةٍ نَّفْسٍ ماحِدتَقَرٌّ وسفَم عدتَوسمو لْنَا قَداتِ فَصمٍ اآليونَ؛  لِقَوفْقَهي

  است   يقرارگاه را شما  سپس  بيافريد  تن  يك از را شما  كه  يخداوند  اوست و
  كرده بيان  تفصيل  به ، فهمند  يم  كه  آنان  يبرا را  آيات   است  يجاي  وديعت و

  .ايم
 عام ي رحمت و بخشندگي و اقتدار و گستردگييخداوند از كمال و عظمت و فرمانروا

 فَالِقُ اللّه إِنَّ« :دي فرما يش خبر داده وم   يده ها يش به آفر  يت خو يخود، و از شدت عنا    
بى الْحالنَّورا كـه مـردم      يين، همه دانه ها   يا. خداوند شكافنده دانه و هسته است     » و 

پس او .  شودي سازد شامل مي كارند پراكنده مي را كه آنان نميي كارند و دانه هايم
 انواع و اشكال و منافع مختلـف        ي كه دارا  ياهانيدانه و حبوبات را از  كشتزارها و گ        

گـر درختـان، هـسته      يوه و د  يـ همچنانكه از درخت خرما و م     .  آورد ين م رويهستند ب 
و از  .  برنـد  يوانات از آن استفاده م    يان و ح  يكه انسان ها و چهارپا    .  آورد يرون م يب
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 خود، ي چرند، و از آن براي شكافته شده بهره مند شده و در آن ميدانه و هسته ها
  . برنديست، م كه خداوند در آن قرار داده ايي و بهره هايروز

 دهـد كـه عقلهـا را        ي به آنان نـشان مـ      ييزهايو خداوند از احسان و بخشش خود چ       
ز و حكمت فائقـه     ينش شگفت انگ  يو از آفر  . دي نما ير و دانشمندان را سرگشته م     يمتح

 شناسـند و او را      يق او را مـ    يـ ن طر يـ  دهد كه از ا    ي را به آنان نشان م     ييزهاياش چ 
  . باشدير او باطل ميد كه او حق است و پرستش غابني ي دانند و در ميگانه مي
 »خْرِجي يتِ مِنَ الْحيالْم خْرِجمتِ ويآورد، همان طور يرون ميزنده را از مرده ب» الْم 

 آورد،  يرون م ي آورد، و از تخم مرغ جوجه ب       يد م ي را پد  ي، موجودِ زنده ا   يكه از من  
و مرده » الْحي مِنَ الْميتِ ومخْرِج« . انديرو يو از  دانه و هسته ، كشتزار و درخت م

همان طور كه . ا روح نداردي است كه رشد و يزيمرده چ.  آورديرون ميرا از زنده ب
 آورد، و از پرنده، تخم  مرغ  خـارج           يرون م ياز درختان و كشترازها هسته و دانه ب       

لِكُم« .  كند يم ر آن يده و بـه تـدب  يـ تنهـا آفر زهـا را  ين چيـ ن كرده و اي كه چن  يكس» ذَ
ان اسـت،  يـ او پروردگار همه جهان  . خداند، پروردگار شما است   » اللَّه« . پرداخته است 

ش پرورش داده،   يان را با نعمت ها    يو اوست كه همه جهان    . د  او را بپرستند    يوهمه با 
ه پـس چگونـ  » تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى« . ه نموده استيش تغذيله  كرم و بخشش خو  يو به وس  
د؟ و  ي ورز ينگونه است امتناع م   ي كه ا  ييد، و چگونه از پرستش خدا     ي شو يمنحرف م 

اورد، و  يـ  ب يانيـ  خـود سـود و ز      ي تواند برا  يد كه نم  ي پرداز ي م يچرا به عبادت كس   
  !ست؟ي ني و حشر و نشريمالك مرگ و زندگ

 ان آورد،ي ها سخن به مي روزيل دهنده ي تشكيپس از آنكه خداوند متعال از ماده   
از دارنـد، و    يـ  بـه آن ن    يكيه مساكن و همه آنچه كه بندگان از نور و تار          يبه خاطر ته  

 فَالِقُ« : به دنبال دارند، بر آنان منت نهاد و فرموديكي كه نور و تاريمنافع و مصالح
 يكين او ظلمـت و تـار   يهمانطور كه او شكافنده دانه و هسته اسـت، همچنـ          » اإلِصباحِ
 صبح و ييله روشناي پوشاند، بوسي خود مياهين را با سيم زياه را كه تماميشب س

 رود، و يان مـ  يـ  بـه طـور كامـل از م        يكينكه تار ي شكافد تا ا   يده دم آرام آرام م    يسپ
 خـود  يوي و دنينين مصالح و منافع ديه و تامير كه مردم در ته   ي و نورِ فراگ   يروشن

  .ردي گي آن را مي  كنند جاياز آن استفاده م
افتن يـ ان ياز دارند، و استراحت جز با پايمردم به آرامش و استراحت ن و از آنجا كه     

ه آرامش قرار يخداوند شب را ما» سكَنًا اللَّيلَ وجعلَ«  گردد، ي روز كامل نميروشنائ
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 ي خود به خواب فرو رفتـه و اسـتراحت مـ        ي شب در خانه ها    يداده، و انسانها در ط    
. نـد ي نما يشان استراحت مـ   يرندگان در النه ها   گاه خود و پ   يان در جا  يكنند، و چهارپا  

ن يـ  شـود، و ا ي كند و دوباره روز مي دور م  ييله روشنا يسپس خداوند شب را بوس    
  .امت  ادامه خواهد داشتيروند تا روز ق

 »سالشَّمرَ والْقَمانًا وبسله حساب قـرار    يد و ماه را بوس    يو خداوند متعال خورش   » ح
د و مـاه وقـت و زمـان شـناخته شـود، و اوقـات                ي از خورشـ   داده است تا با استفاده    

 كـه اگـر   ي شده دانسته شود، به گونه ا   ي معامالت و اوقات سپر    يعبادات و مدت ها   
 آمدند و طلوع و غروبشان نبود، عموم ي نميگري پس از ديكيد و ماه نبود و يخورش
  مگـر افـراد      . بودنـد  ي دانستند، و در دانستن آن مشترك نمـ        ين اوقات را نم   يمردم ا 

ن رهگـذر منـافع   يـ  از مـردم، آن هـم پـس از كوشـش و تـالش فـراوان، و در ا        ياندك
  . رفتي از دست ميادي زيومصالح ضرور

 »زِيزِ تَقْدِيرُ« ن سنجش،   يا» ذَلِكلِيمِ الْع ره و  يـ  و سنجش خداونـد چ     يرياندازه گ » الْع
شده به فرمان او حركت م او هستند و فروتن و رام يدانا است، كه همه مخلوقات تسل

ك مشخص نموده است فراتر ي هري كه خدا براي كه از محور و مداري كنند، طوريم
 او ظاهر و ي كه علم و آگاهييخدا» مِياَلعلِ«  شوند، يش نمي روند و از آن پس و پينم

 بـر احاطـه و      ي مبنـ  يل عقلـ  يـ باطن و اول و آخر را احاطه نموده اسـت از جملـه دال             
 ي ب ين مخلوقات و قرار دادن آن بر مقدار و نظام         ي خدا، مسخّر كردن ا     علم   يريفراگ
 و سازگار بودن آن بـا حكمـت و          ييبايز است، كه همه عقلها در ز      ير و شگفت انگ   ينظ

لُمـاتِ  فِـي  بِها لِتَهتَدواْ النُّجوم لَكُم جعلَ الَّذِي وهو« .  درمانده اند  يمنافع آدم   الْبـرِّ  ظُ
له آن در   يده است تا به وس    ي شما آفر  ي است كه ستارگان را برا     ييو او خدا  » والْبحرِ

 مشتبه شود، و راهرو ي كه راهها بر آدميوقت. دييايا راه بي و دري خشكي ها يكيتار
له ستارگان جهت و راه خود يرد، آنگاه به وسيش بگيران گردد كه كدام راه را در پيح

  .دي نمايرا مشخص م
 قرار داده است ي جهت رهنمود شدن مردم به راهيله ايان را وسپس خداوند ستارگ

 از ستارگان يبرخ. از دارنديمودن آن نيكه به خاطر منافع و تجارت و سفرشان به پ       
شه در حركـت    يـ  هم ي كنند، و برخ   ي خود حركت نم   ي شوند و از جا    يده م يهمواره د 

ص ي و اوقات را تشخله آن جهت هاي شناسند و به وسياند و  اهل فن حركت آن را م
  . دهنديم
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د، يـ  نما يداللت مـ  » يستاره شناس «ت آموختن دانش  يه و  امثال آن بر مشروع      ين آ يا
 ي بـا چگـونگ    ييق آشـنا  يـ رها به صورت كامـل جـز از طر        يافتن مس ي و   يابيرا راه يز

  .ستير نيحركت ستارگان امكان پذ
 »لْنَا قَد اتِ فَصم و هـر جـنس و       يح داده ا  ي  توض  ان نموده و  يل را ب  يهمانا ما دال  » اآلي

 خدا آشـكار و   يل و نشانه ها   ي كه دال  يم، به گونه ا   ي جدا ساخته ا   يگري را از د   ينوع
را آنها هستند كه مورد ي اهل علم و شناخت ، زيبرا» يعلَمونَ لِقَومٍ« . دا گشته انديهو

 نادانـان  به خالف جاهالن و.  شوديرند و از آنها پاسخ خواسته م      ي گ يخطاب قرار م  
ن و ييرا كه تبي كنند، زي مي گردانيامبران آورده اند روي كه پيات خدا و علميكه از آ
 را از آنـان     يح، شـبهه ا   يل و تـشر   ي رسـاند، و تفـص     ي بـه آنهـا نمـ      يده ا يح فا يتوض

  . سازدي را از آنان برطرف نميدورنكرده و مشكل
 »وهو ن أَنشَأَكُم الَّذِيةٍ نَّفْسٍ ماحِدك شخص كه   ي است كه شما را از       ييو او خدا  » و

د يـ  پديا را پركـرده اسـت از و       يد، و  نژاد انسان را كه دن       يه السالم است آفر   يآدم عل 
 آن چنـان    يهـا يژگينش و و  ي كند و از اخالق و آفر      ي كه همواره رشد م    يآورد، انسان 

نها  آ يو خداوند برا  . ستيف و ضبط و ثبت ن     ي برخوردار است كه قابل توص     يمتفاوت
 آخرت اسـت    ي آن حركت كنند، و آن سرا      يد به سو  ي قرار داده است كه با     يقرارگاه
 ي اسـت كـه مـردم بـرا        يي آخرت سـرا   يپس سرا . ر از آن وجود ندارد    ي غ ييكه سرا 

 يد آورده شـده انـد ، تـا بـرا          يـ ا پد يـ ده شده انـد و در دن      يدن در آن آفر   يسكونت گز 
ا ي دنيامت براساس زندگي ق ي زندگ رايند، ز ي  تالش نما   ي اخرو يل اسباب زندگ  يتحص

  . گردديران ميا ويله آن آباد يد و به وسي آيد ميپد
عت نهاد، سپس آنـان را بـه      يخداوند آنها را در پشت پدران و شكم مادرانشان به ود          

ن مراحل انسان همچون    ي برد، و در همه ا     يا آورد، سپس به جهان برزخ م      ي دن يسرا
ند، و همـواره از  ي بيش نمي خوي را برايستقرار است كه ثبات و ا     يمهمان و مسافر  

 رسـد كـه محـل    ي مـ يينكه به سراي شود، تا ايگر منتقل مي دي به مرحله ايمرحله ا 
 در آن ي است كه انسان بطور موقت، مدتيا گذرگاه و محلين دن يا.  است ياستقرار و 

لْنَا قَد« . كند ي م يزندگ اتِ فَصمٍ اآليونَ لِقَوفْقَهات خدا  ي كه آ  ي قوم يات را برا  يما آ » ي
  .ميان كرده اي كنند، بيش را درك ميل و نشانه هاي فهمند و داليرا م
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وهو اء مِنَ أَنزَلَ الَّذِيماء السنَا مبِهِ فَأَخْرَج اتءٍ  كُـلِّ  نَبنَـا  شَـيفَأَخْرَج  خَـضِرًا  مِنْـه 
نُّخْرِج ا مِنْهبا حتَرَاكِبمِ ما مِن النَّخْلِ نَوانٌ طَلْعِهةٌ قِنْوانِينَّاتٍ دجنْ ونَابٍ متُونَ أَعالزَّيو 

لِكُـم  فِي إِنَّ وينْعِهِ أَثْمرَ إِذَا ثَمرِهِ إِلِى انظُرُواْ متَشَابِهٍ وغَيرَ مشْتَبِها والرُّمانَ  آليـاتٍ  ذَ
  گونه هر  باران  بدان و فرستاد  باران  آسمان از  كه  يخداي  ؛ اوست يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ
  يكديگر بر  يهاي  دانه  آن از و سبز  يا  ساقه  نبات  آن از و ،  رويانيديم را،  ينبات

  نيز و ،  آورديم پديد  هشته فرو سر  يهاي  خوشه  نخل  يها  جوانه از ونيز  چيده
  كـه  آنگاه   هايش  ميوه  به  ناهمانند و همانند ، انار و  زيتون و تاكها از  يبستانهاي

  كه  آنان  يبرا   عبرتهاست آنها در  كه بنگريد رسند  يم  كه  آنگاه و آيند  يم پديد
  .آورند  يم  ايمان

. ازمندنديگر مخلوقات به شدت به آن نين نعمت خدا است كه انسانها و د       ين بزرگتر يا
له آن ي فرستد، و به وسي فرو مي در پي پيازِ مردم از آسمانها آبيخداوند به هنگام ن

دگان و يـ پـس آفر . انـد ي روي خورنـد، مـ  يان مـ يـ  را كـه انـسانها و چهارپا    يزيهر چ 
 ي مـ  ي و راحت  ي و احسان او فراخ    يمخلوقات از فضل خدا برخوردار شده و از روز        

 گردد ، و چهره     يپس دلها شاد م   .  شود ي از آنان دور م    ي و خشكسال  يو قحط . ابندي
 بندگان حاصـل    ي بخشنده و مهربان برا    ي شوند، و رحمت خدا    ين و تازه م   ها روش 

د تا بندگان تالش خود را در ي نمايجاب مين اي كنند، و اي شود و از آن استفاده ميم
 آنان ي كه نعمت ها را به سوي  كسي آوردن شكر و پرستش و رجوع به سويبه جا
  .ر نموده است مبذول دارنديسراز
ان كرد، به طور ياهان بيل درختان و گيد از قبيعام آنچه را با آب رو كه به طور يوقت

اد اسـت، و  يـ ار زيده آنهـا بـس  يـ را فا يـ ز به ذكر كشتزار و نخـل پرداخـت، ز         يخاص ن 
» خَضِرًا مِنْه فَأَخْرَجنَا« : شود،پس فرمود ين م يق تام ين طر يشتر مردم از ا   يخوراك ب 
اه يـ و از آن گ   » متَرَاكِبـا  حبـا  مِنْه نُّخْرِج« م،  ياندياهان سبز را رو   يله آب، گ  يو به وس  

ره را  يل گندم و جو و ذرت و برنج و غ         ي هم انباشته اند از قب     ي كه رو  ييسبز دانه ها  
اد ي آن ز  يانگر آن است كه دانه ها     ي دانه ب  يف انباشته بودن برا   يتوص. مي آور يبر م 

 شـوند و جـدا   ير مخلوط نمـ گيكديرند و با ي گيك دانه سرچشمه مياست، و همه از    
نكه بـذر   ي آن است، و ا    ي محصول و فرآورده ها    يز اشاره به فراوان   يو ن . جدا هستند 

.  باشديز در  دسترس ميره كردن ني خوردن وذخي برايادي ماند و مقدار زي ميباق
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لْعِها مِن النَّخْلِ ومِنَ«   يرون مي را بييو خداوند از شكوفه درخت خرما خوشه ها» طَ
  .امده استيرون ني شكوفه خرما است كه هنوز خوشه از آن بيبه معن» طلع« . ردآو
 ي در دسترس ميك به هم و در دسترس كه به راحتي نزديخوشه ها» دانِيةٌ قِنْوانٌ« 

ست، هرچند كه درخت خرما يوه درخت خرما مشكل ني كه استفاده از ميطور. باشند
 ي است كه باال رفتن از آن را آسان ميي ها و دستهيبلند است، چون در آن فرورفتگ

 انگور يله آب، باغهايو خداوند به وس» والرُّمانَ والزَّيتُونَ أَعنَابٍ منْ وجنَّاتٍ« .گرداند
 بـه   يده و موثّر در سود رسان     ينها درختان پرفا  يا.  د آورده است  يتون و انار پد   يو ز 

اهـان نـام    يوند به طور عام از درختـان و گ        نكه خدا ين پس از ا   يمردم هستند ، بنا برا    
احتمال دارد كه به انار » متَشَابِهٍ وغَيرَ مشْتَبِها« . ان كرديژه بينها را به طور ويبرد،  ا

گر و همگـون  يكـد يتون درخـت و برگـشان ماننـد       يتون برگردد، چرا كه انار و ز      يو ز 
و احتمال دارد كه . گر ندارنديكدي با يگر فرق كرده و تشابهيكديوه با ياست، اما در م

 يوه ها با برخي از درختان و مينكه برخي ايعنيوه ها بر گردد، ير درختان و ميبه سا
 و  يگر همگـون  يكـد يشان بـا    يـ هايژگي از صفات و و    يگر مشابهت دارند، و در بعض     يد

 ي خورنـد و لـذت مـ   ي برند و از آنها م   يو بندگان از همه استفاده م     . مشابهت ندارند 
  .  آموزندي كنند، و پند و اندرز مي و به عنوان قوت و غذا از آنها استفاده مبرند
رد، پـس   ي بـه آن بنگـرد و از آن پنـد پـذ            ين خداوند دستورداده است تـا آدمـ       يبنابرا
ژه يوه همه درختان به ويبه م» ثَمرِهِ إِلِى« د، يشه بنگريبا تدبر و اند» انظُرُواْ« :فرمود

 يوه اش ميد آنگاه كه ميو به آن بنگر» وينْعِهِ«  دهد، يوه ميدرخت خرما، آنگاه كه م
 ي دال بـر رحمـت خـدا و گـستردگ          يين، درست و عبرت و نشانه ها      يرا در ا  يرسد، ز 

  . به بندگانشياحسان و بخشش، و كمال اعتنا وتوجه و
ن ي كنـد، بنـابرا    يشد، و مقـصود را درك نمـ       يـ  اند يرد و نم  ي گ ي هركس درس نم   يول

 فِـي  إِنَّ« :ن نشانه ها را به مومنـان اختـصاص داد و فرمـود            يره بردن از ا   خداوند به 
لِكُم  يمان م ي كه ا  ي قوم ي است برا  يين ، نشانه ها   يهمانا در ا  » يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ آلياتٍ ذَ
 آن ي كند كه به مقتضا    ي كه مومنان با خود دارند آنان را وادار م         يمانيرا ا يز. آورند

 خـدا و    يدن در نـشانه هـا     يشيمان تفكر و اند   يله مقتضا و لوازم ا    و از جم  . عمل كنند 
  .دي نمايعت بر آن داللت مي كه عقل و سرشت و شريگر موارديد
  :100- 104 يه يآ
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لُواْ عجلّهِ و لَقَهم الْجِنَّ شُرَكَاء لِ لْمٍ بِغَيرِ وبنَاتٍ بنِينَ لَه وخَرَقُواْ وخَ  وتَعالَى سبحانَه عِ
مصِفُونَ؛ برا  اعخـدا  را  جـن   آنكـه   حـال  و دادنـد  قـرار   جن از  يشريكان خدا  يي 

 تصور او  يبرا  يپسران و  يدختران  دروغ  به ،  يدانش  هيچ  يب  و  است  آفريده
  .كنند  يم  وصفش  آنچه از  است فراتر و  است  منزه او  اند  كرده
دِيعاتِ باومضِ الساألَركُونُ أَنَّى وي لَه لَد و لَمتَكُن و ةٌ لَّهاحِبخَلَقَ صءٍ كُلَّ وشَي ووه 
لِيم؛ پديد  شَيءٍ بِكُلِّ باشد  يفرزند را او  چگونه   است  زمين و آسمانها  آورنده ع ، 

   يچيز هر  به و  است  آفريده او را  يچيز هر   نيست  يهمسر را او  آنكه   حال و
  .داناست

لِكُ لَـه ال ربكُم اللّه مذَ   وكِيلٌ؛ اين  شَيءٍ كُلِّ علَى وهو فَاعبدوه شَيءٍ كُلِّ خَالِقُ هو إِالَّ إِ
  يچيز هر، آفريننده   نيست او جز  يخداي   شماست پروردگار  كه يكتا  يخدا  است
  .است  يچيز هر  نگهبان  كه بپرستيد را او  پس   است

 و بينند  ينم را او الْخَبِيرُ؛ چشمها اللَّطِيف وهو األَبصار يدرِك وهو األَبصار هتُدرِكُ الَّ
  .است  آگاه و  دقيق  بيند  يم را  بينندگان او
اءكُم قَدئِرُ جĤصمِن ب كُمبنْ ررَ فَمصلِنَفْسِهِ أَب لَيهـا  عمِـي  ومـنْ  فَ ـا  فَعمكُ  أَنَـاْ  ولَـي مع 

  يمـ   بـصيرت   يرو از  كـه  هـر    است  داده  ادراك شما  به  بِحفِيظٍ؛ پروردگارتان 
   مـن  و   اوست  زيان  به نهد  هم بر  بصيرت  چشم  كه هر و  اوست سود به  نگرد

  .نيستم شما نگهدارنده
ن كه بر بندگانش احسان نموده و خـود را بـا         ي دهد با وجود ا    يخداوند متعال خبر م   

ن اعـم از    ي واضح شناسانده است، امـا مـشرك       يل روشن و حجت ها    يها و دال  نشانه  
 از يزي خدا هستند و چ يده ها ي از جن و فرشتگان كه آفر      يكانيگران، شر يش و د  يقر
اد يـ  او قرار داده، و آنها را بـه فر         يست برا يت در آنها ن   يت و الوه  ي ربوب ي ها يژگيو

نش و  امر در     يرار داده اند كه آفر     ق ي كس يپس، آنها را شركا   .  پرستند يخوانده و م  
 ها و رنجهـا را دور  ي نموده، و همه سختير نعمت ها را ارزان    يدست  او است، و سا     

 خدا ي را براي و به دروغ پسران و دختراني نادانين از روين مشركيهمچن. دي نمايم
 يزيـ  دربـاره خـدا چ     ي كه بدون علم و آگاه     يست ستمگرتر از كس   يو ك . ده اند يتراش

 را كه خداوند از آن پاك و مبرا است به دروغ            ين نقص و كمبود   يد؟ و زشت تر   يوبگ
ن به دروغ به او نسبت يشتن را از آنچه مشركين خداوند خويبنابرا! به او نسبت دهد؟

پاك است خداونـد از  » يصِفُونَ عما وتَعالَى سبحانَه« : دادند، تبرئه نمود و فرمود    يم
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 متصف و از هـر نقـص و        يرا او به هر كمال    ي كنند، ز  يف م ين توص آنچه كه او را بدا    
  . پاك و منّزه استيبيآفت و ع

 »ــدِيعاتِ باومضِ الــساألَرو . ن اســتيننــده آســمانها و زمــيد آورنــده و آفريــپد»  و
ن ي داشـته باشـند، بـه بهتـر        ينكه از قبل نمونه ا    ي و بدون  ا    ينش آنها را به خوب    يآفر

شنهاد كننـد، و در     يـ  تواننـد ماننـد آن را پ       يت، كـه خردمنـدان نمـ      ده اس يصورت آفر 
  . ندارديريك و وزيچ شرين هينش آسمانها و زميآفر
لَد لَه يكُونُ أَنَّى«  و لَمتَكُن و ةٌ لَّهاحِبباشد،  ي خدا فرزند  يچگونه ممكن است برا   » ص 

 يزنـد و همـسر   اسـت كـه فر  ياز است؟ و او كـس ي ني برتر و بي كه او خدا يدر حال 
 حـاالت خـود بـه او        ياز است و همه مخلوقات در تمـام       ي ن يندارد، و از مخلوقاتش ب    

 اسـت و  يزيـ ننـده هرچ  يد از جنس پدرش باشد، و خداوند آفر       يو فرزند با  . ازمندندين
  .  با خدا مشابهت ندارنديچ صورتيچكدام از مخلوقات به هيه

 او همه يان كرد كه علم و آگاهيبده او است ، ي آفريان داشت هر موجود ي كه ب  يوقت
 دانـا   يزيـ و او به هـر چ     » علِيم شَيءٍ بِكُلِّ وهو« :ا را فرا گرفته است، پس فرمود      ياش

ن يا.  است بر ثبوت علوم او     يل عقل يبه مثابه ارائه دل   » خلق« پس از   » علم«است، ذكر   
   .نشي عبارت است از مخلوقات و نظام كامل و متقن جهان آفريل عقليدل

همان طور . دي نمايننده و كمال حكمت او داللت مي علم آفري بر گستردگيجهان هست
لَا « :كه خداوند متعال فرموده  است   كه يا كسيآ» رُيف الخَبِيعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيأَ

 داند حال آنكه او     يده است، حال و وضع آنان را نم       يننده است و مردمان را آفر     يآفر
وهـو  « :ديـ  فرما يز مـ  يـ  ن يگري د يو در جا  ! ن است؟ يك ب يار بار ياه و بس  ف و آگ  يلط

لِ  يالخَلَّقُ العيريـ ده و انـدازه گ يز را آفري كه همه چييننده دانا است؛ خدا   يو او آفر  » م 
  .نموده است

 »لِكُم م يسته است از صم   ي كه شا  ين است خدا پروردگار شما؛ معبود     يا» ربكُم اللّه ذَ
نش را يدو در برابر او سر مذلت بر خاك نهاد،  همه جهان آفريدوست بدارقلب او را 

 هـا را از انـسانها دور كـرده          يش پرورش داده و انواع رنجهـا و سـخت         يبا نعمت خو  
لَـه ال« . است ست، يـ  جـز او ن    يچ معبود بـر حقـ     يه» فَاعبدوه شَيءٍ كُلِّ خَالِقُ هو إِالَّ إِ
 ثابت شد كـه او معبـود بـر حـق            يوقت. دي او را بپرست    است ، پس   يزيننده هر چ  يآفر

 او  ي وجود ندارد، همه عبادتهـا را خالـصانه بـرا      يگري د يقياست و جز او معبود حق     
را آنچه از مردم خواسته يز.  باشدي ويد، و هدفتان از انجام آن فقط رضايانجام ده
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لَّـا       و مـا خَلَقـت    « .ده شـده انـد    ين هدف آفر  ي هم ين است و برا   يشده هم   الجِـنَّ والِـا إِ
  .نكه مرا عبادت كنندي ايده ام مگر برايافريو جن و انسان را ن» عبدونِيلِ
 »وهلَى وءٍ كُلِّ عكِيلٌ شَياو قرار دارد ، همه ي تحت وكالت و سرپرستيزيو هر چ» و 

 كـه در  يو مشخص است كـار .  پردازدير شئون آنها ميده و به اصالح و تدبيرا آفر 
 ي و كامل بودن و انتظام كامل آن برحـسب حالـت كـس         ي شود، درست  ي تصرف م  آن

  . پردازدي آن كار مياست كه به وكالت و سرپرست
 است و   يابيرا وكالت مردم، ن   يست، ز يو وكالت خداوند بر كارها مانند وكالت مردم ن        

 از جانـب  ي تعـال ي خداونـد بـار  ياما وكالت و سرپرست . ل تابع موكل خود  است     يوك
پـس  .  اسـت ي و دادگـر يكوكارير و ن يودش است و متضّمن كمال علم و حسن تدب        خ

نش يرد و در صـنعت و آفـر    يراد بگ ي بتواند از كار خداوند ا     يچ كس يامكان ندارد كه ه   
  .ابدي بيت  او كمبوديرير و مدي مشاهده كند و در تدبي خلل و نقصيو

عهده گرفته و آن را از هـر        نش را به    ين د يين  است كه تب    يو از جمله وكالت خداوند ا     
ز حفاظت از مومنان و مصون داشتن آنهـا را از           ين.  حفظ كرده است   يفير و تحر  ييتغ

  . برد بر عهده گرفته استين مينشان را از بيمان و ديآنچه كه ا
 كنند گرچه   يبه خاطر عظمت و كمالش چشم ها او را احاطه نم          » األَبصار تُدرِكُه الَّ« 

  . شوندينند و با نگاه كردن به چهره بزرگوار خدا شاد مي بيمدر آخرت او را 
دن را ثابت يق مفهوم، دي كند بلكه به طري نميدن را نفي، د» ادراك« احاطه و يپس نف

دن  يت و ديت است دال بر ثبوت روين صفت رويقتري ادراك كه دق  يرا نف يز. دي نما يم
 تراه األَبصار، چـشم هـا او را         ال:  فرمود يدن بود، م  ي د يرا اگر منظورش نف   ياست، ز 

 بر يليه دلين آيپس دانسته شد كه در ا.  آوردين را ميه اي شبيا عبارتيو . نندي بينم
 كنند، ي ميت پروردگارشان را در آخرت نفي وجود ندارد كه رويصحت مذهب كسان

ـ  يـدرِك  وهـو « . ده و گفتار آنهـا اسـت      يه كامال مخالف عق   ين آ يبلكه ا  األَبارو او  » ص
 او تمام   يي اش پنهان و آشكار را احاطه نموده، و شنوا         ي است كه علم و آگاه     ييخدا

 كوچـك و    ي ها يدني او همه د   يينايده را در برگرفته است و ب      ياصوات آشكار و پوش   
 اسـت كـه دانـش و        ييو او خـدا   » الْخَبِيـر  اللَّطِيـف  وهو« . بزرگ را در برگرفته است    

  .ابدي يده را در مي  كه امور پنهان و پوشيي تا جاق استي اش دقيآگاه
 ينش سوق مـ ي مصالح دين است كه بنده را به سوي او اي و از جمله لطف و مهربان 

 ير مـ  ي خ ي رساند، و به سعادت و جاودانگ      ير م يدهد و او را به مصالح و مقاصد خ        
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 ي گونـه ا  گرداند، بهيل مي نايشگي همي و رستگار يرساند، و به سعادت و جاودانگ     
  .كه خود تصور آن را نداشته است

 پـسندد، و    يد كه بنده آن را نم     ي نما ي او مقدر م   ي را برا  يي كه خداوند كارها   ييتا جا 
 دور كند، اما خداوند ي خواهد كه آن را از وي شود، و از خداوند مياز آن دردمند م   

آن منـوط   شود، و كمال و رشـدش بـه   ين بنده اش با آن درست تر م      ي داند كه د   يم
ار آگـاه و    يق و پنهان آشـنا اسـت، و بـس         ي كه به امور دق    ييپس پاك است خدا   . است

  .ف و نسبت به مومنان مهربان استيلط
 »اءكُم قَدئِرُ جĤصمِن ب كُمبنْ ررَ فَمصلِنَفْسِهِ أَب لَيهـا  عمِي ومنْ فَ ـا  فَعمكُم  أَنَـاْ  ولَـي ع 

ش شما آمده اسـت، پـس       ي از جانب پروردگارتان پ    يروشنل  يبدون شك دال  » بِحفِيظٍ
ان خودش است،   يرت بنگرد به سود او، و هركس كور شود به ز          يده بص يهركس به د  

  .ستميو من مراقب و مسئول شما ن
ن يـ ن دي را بر صحت مطالب و اهداف راسـت يل روشن و واضح  ي كه خداوند دال   يوقت
ت آنـان   يت و عدم هدا   يف ساخت كه هدا   ن نكته معطو  يان كرد، توجه بندگان را به ا      يب

نشانه ها و » ربكُم مِن بصĤئِرُ جاءكُم قَد« :ا ضرر خودشان است، پس فرموديبه نفع  
ان يـ  دارد به نزد شما آمده است، كه به خاطر فـصاحت و ب يان مي كه حق را ب    يليدال

ان بر قلب   د فروز يبا، همچون خورش  يق ز ي مهم و حقا   يروشن آن و در برگرفتن معان     
 كه  يات از جانب پروردگار آمده اند؛ پروردگار      ين آ يچون ا .  درخشند يو چشم ها م   

ن آن روشن ين و برتري آشكار و پنهان كه بزرگتريش را با انواع نعمت هايده هايآفر
پس هركس » أَبصرَ فَمنْ« .ح امور مشكل است، پرورش داده استيات و توضيكردن آ

لِنَفْسِهِ« د،  ي آن عمل نما   ي و به مقتضا   نديات بب ين آ يدر پرتو ا   به نفع خودش است،    » فَ
ن يـ و هـركس  كـور شـود، بـه ا          » عمِـي  ومـنْ « . از و ستوده است   ي ن يرا خداوند ب  يز

 يدن را داشته باشد اما چشمانش را ببندد، و از منكرات و معاصيصورت كه قدرت د
م ي اما از آن فرمان نبرد و تسل       ان شود ي او ب  يد، و حق برا   يايبازداشته شود اما باز ن    

  . گرددي اش به خودش بر ميان كوريآن نشود، و سرخم نكند، پس ز
لَيكُم« امبر ،   يو من پ  » أَنَاْ وما«  فِيظٍ عستم، يـ شه محافظ و مراقب اعمالتـان ن      يهم» بِح

ن يفه ام را انجام داده ام، و ا يبلكه فقط بر من رساندنِ آشكار واجب  است، و من وظ           
پـس  .  من فرستاده اسـت، رسـانده ام       يار را كرده ام، و آنچه را كه خداوند به سو          ك

  . ندارميشتريت بين است و مسئوليفه من هميوظ
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  :105- 108 يه يآ
كَذَلِكو رِّفاتِ نُصقُولُواْ اآليلِي و تسرد نَهيلِنُب مٍ وونَ؛ آيات  لِقَولَمعاينچنين را خدا  ي  

 مـا  و  يا  گرفته  درس  ازكس ، كه بگويند  كه مباد تا ،  كنيم  يم  انبي  گون  گونه
  .كنيم  يم  بيان  دانش  اهل  يبرا را  آيات  اين
ا اتَّبِعم أُوحِي كلَي لَـه ال ربك مِن إِ  از  چـه  هـر  الْمـشْرِكِينَ؛ از   عـنِ  وأَعرِض هو إِالَّ إِ

   نيست او جز يخداي   هيچ   كن  يپيرو  است  شده  يوح تو بر  پروردگارت  جانب
  .برتاب  يرو  مشركان از و

لَوشَاء و ا اللّها أَشْرَكُواْ ممو لْنَاك عج هِملَي فِيظًا عا حمو هِم أَنتلَي كِيلٍ؛ اگر  عخـدا  بِو 
 تو و  ايم  نساخته   نگهبانشان را تو ما و ، آوردند  ينم  شرك  آنان ،  خواست  يم

  .ينيست  كارسازشان
لْمٍ بِغَيرِ عدوا اللّه فَيسبواْ اللّهِ دونِ مِن يدعونَ الَّذِينَ تَسبواْ والَ  أُمةٍ لِكُلِّ زينَّا كَذَلِك عِ

ملَه مع هِم إِلَى ثُمبر مهرْجِعم مئُهنَبا فَيلُونَ كَانُواْ بِممعبـه   آنان  كه را  ي؛ چيزهاي ي  
  كينه  يرو از ،  يدانش  هيچ يب نيز،  آنان  كه مدهيد  دشنام ، خوانند  يم  اهللا  يجا
   ايـم   آراسته  چشمشان در را يقوم  هر  عمل  اينچنين  دهند  دشنام  اهللا  به  يتوز
  كرده  كه  يكارهاي از را  اوهمه  و  است  پروردگارشان  به  همگان  بازگشت  پس
  .سازد  يم  آگاه اند

ز، و بلكـه مـشروع و       ي كـه در  اصـل جـا        ي مومنان را از كـار     يخداوند تبارك و تعال   
 يان مـشركان ي  كند، و آن  عبارت از دشنام دادن بـه خـدا      ي م يمطلوب بوده است نه   

مسلمانان با اهانت و دشـنام دادن       .  گرفته اند  يين را به خدا   ي دروغ يياست كه بت ها   
ن دشنام ياما از آنجا كه ا. ندي جويكيصدد آن بودند كه به خدا نزدان آنان دريبه خدا

د ذات يـ  شـود، و با   يان مـ  ي دشنام دادن مشركان به پروردگار جهان      ي برا يدادن راه 
 منزه دانسته شود، خداوند از دشنام       يب و دشنام و زشت    يب و آس  يم او از هر ع    يعظ

نـد، و   ي آ ينشان به جوش م   ي كرد، چون آنها به خاطر د      ين نه يان مشرك يدادن به خدا  
بـا  ي عملـشان را آراسـته و ز  ي هر  امتيرا خداوند برا ي ورزند، ز  ي آن تعصب م   يبرا

بـه  .  كننـد  ي از آن دفاع مـ     ينند، و به هر راه    ي ب يبا م ينموده است، و آن را خوب و ز       
انشان را دشـنام دهنـد، آنهـا بـه خداونـد پروردگـار              ي كه اگر مسلمانان خدا    يگونه ا 
شه دوانـده اسـت،     يـ كوكاران و بدكاران ر   ي ن ي عظمت و شكوه او در دلها      ان كه يجهان

 خدا است، و همه بر يامت بازگشت همه مردم به سوياما در روز ق.  دهند يدشنام م
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 كه يپس آنان را به خوب و بد.  شوديش او آورده ميخدا عرضه شده، و اعمالشان پ
  .  سازديكرده اند آگاه م

ل، با كار و يوسا« : وجود داردين قاعده شرعي بر صحت ايليمه دليه كرين آيو در  ا
ز و ي حرام گرچه در اصل جايله و راهِ به سوينكه وسي شوند، و اي ميابياهداف ارز

  ».  باشدي شود حرام مي كه به شرّ منتهيروا باشد اما مادام
  :109- 111 يه يآ

 وما اللّهِ عِند اآليات إِنَّما قُلْ بِها لَّيؤْمِنُنَّ آيةٌ مجاءتْه لَئِن أَيمانِهِم جهد بِاللّهِ وأَقْسمواْ
شْعِرُكُما يإِذَا أَنَّه اءتؤْمِنُونَ الَ جقسمها  ترين  سخت  به ، توانستند  كه آنجا ؛ تا ي ، 

  ايمـان   بـدان  شـود   نـازل   برايـشان   يا  معجـزه  اگر كه  كردند ياد سوگند خدا  به
  معجزه اگر  كه دانيد  يم كجا از شما و  خداست نزد  ها  معجزه  همه : وبگ  آورند

  ? آورند   ينم  ايمان شود  نازل  يا
نُقَلِّبو متَهأَفْئِد مهارصأَبا وكَم ؤْمِنُواْ لَملَ بِهِ يرَّةٍ أَوم مهنَذَرفِي و انِهِمونَ؛  طُغْيهمعي

  ديدگانشان  و دلها در نيز بار  اين ، نياوردند  ايمان  آن  به آغاز در  كه  همچنان و
  .سازيم  يم رها  طغيانشان در  سرگردان را  آنان و  كنيم  يم  تصرف

لَولْنَا أَنَّنَا و لَيهِم نَزَّ لَّمهم الْمآلئِكَةَ إِ لَيهِم وحشَرْنَا الْموتَى وكَ ءٍ كُلَّ عالً شَيا قُبواْكَانُ م 
  نازل آنها بر را  فرشتگان ما اگر يجهلُونَ؛ و  أَكْثَرَهم ولَـكِنَّ اللّه يشَاء أَن إِالَّ لِيؤْمِنُواْ

  دسـته   دسـته  را  يچيـز  هر و گفتند يم ، سخن  ايشان با  مردگان و  بوديم  كرده
 و  بخواهد خدا  اينكه مگر ، آوردند ينم  ايمان  هم باز ،  آورديم  يم گرد  آنان نزد
  .جاهلند  بيشترشان  ليك

شان به ين سوگندهاي كردند با محكم تريب ميرا تكذ) ص(امبر محمد  ي كه پ  يمشركان
 با همه تاب و توان سوگند خوردنـد و آن           يعني» أَيمانِهِم جهد« . خدا سوگند خوردند  

د كـه بـر     يـ ايش آنهـا ب   ي پـ  يليكه اگر معجزه و دل    » آيةٌ جاءتْهم ن لَئِن . را موكد كردند  
و . مـان خواهنـد آورد    يحتمـا بـه آن ا     » بِها لَّيؤْمِنُنَّ« د،  يداللت نما ) ص( محمد   يراست

 بود كه به آنان وارد يت نبود، بلكه هدفشان دفع اعتراضين سخن هدايهدف آنان از ا
را خداونـد   يـ ز. امبر آورده بـود رد كننـد      يـ  را كـه پ    ييزهاي خواستند چ  ي شد، و م   يم
ن يـ د نمود، و چنانچه مشركان ا     ييل واضح تا  يات روشن و دال   يرا با آ  ) ص(امبرش  يپ

 ي در صحت آن باق    ين شبهه و اشكال   ي دادند كوچكتر  يت قرار م  يقت را مورد عنا   يحق
امبر يـ  را مشاهده كردنـد، بـاز از پ  يل قاطعيات و داليو آنان بعد از آنكه آ   .  ماند ينم
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ست، و ي نيگريز دي و لجاجت چين جز سرسختياورد و اي بيگريل ديخواستند كه دال
ان يرا سنت خدا در ميز. د به آن پاسخ داد، بلكه گاه پاسخ ندادن به آن بهتر استينبا

امبران درخواسـت كردنـد     يـ  كـه از پ    ي شده اسـت؛ آنـان     يوه جار ين ش يبندگانش به ا  
مـان  ي ا ل و معجزات نزدشان آمد و به آن         ي كه دل  ي را ارائه كنند، وقت    يليمعجزات دال 

» اللّـهِ  عِنـد  اآليـات  إِنَّما قُلْ« :ن فرمود يبنابرا. اوردند خداوند فورا آنها را عذاب داد      ين
 فرستد، و هرگاه يش خداست، خداست كه هرگاه بخواهد آن را ميمجازات فقط پ: بگو

 ياريـ ن رابطـه اخت   ي كند، و من در ا     ي م يري فرستد، و از آن جلوگ     يبخواهد آن را نم   
اورم، ظلـم اسـت، و در     يـ نكـه معجـزه ب    ي بـر ا   ي درخواست شما از من مبن     پس. ندارم
  .ستيار من نياخت

د، و به ي را در رابطه با آنچه كه آورده ام طلب كنيشتريح بيد توضي توانيشما فقط م
ز اگـر   يـ ن ن يـ ح از جانب من حاصـل شـد، بـا وجـود ا            ين توض يو ا . دياوريمان ب يآن ا 

ن يبنـابرا . ا نـه  ي آورند   يمان م يست كه  ا   يلوم ن  آنان روانه شود مع    يمجازات به سو  
د كه ي دانيچه م!  مومنانيو شما ا»  يؤْمِنُونَ الَ جاءت إِذَا أَنَّها يشْعِرُكُم وما« :فرمود

  اورند؟ يمان بيشان آورده شود اي اياگر معجزات برا
 »نُقَلِّبو متَهأَفْئِد مهارصأَبـا  وكَم  ؤْمِنُـو  لَـملَ بِـهِ  اْيـرَّةٍ  أَوم  مهنَـذَرفِـي  و  ـانِهِمطُغْي 

د و حجت بر آنان اقامه شود،   يايش آنها ب  ين بار دعوتگر پ   يو چنانچه نخست  » يعمهونَ
ق يـ مـان، و توف يان آنهـا و ا    يـ جاد مـانع م   ياورند، با دگرگون كردن دلها و ا      يمان ن يو ا 

 از  ين ناشـ  يو ا . مي كن ي مجازات م  ش گرفتن راه راست، آنان را     ي در پ  يندادنشان برا 
 هستند كه بـر خـود   يرا آنان بندگانيعدل خدا وحكمت  او نسبت به بندگانش است، ز   

 آنها گشوده است، امـا      يش را به رو   يت  كرده اند، و خداوند دروازه رحمت خو        يجنا
. رنـد ي گيش نمـ يشان روشن كرده، اما آن را در پ   ي شوند، و راه را برا     يآنها وارد نم  

  .ن با حاالتشان مناسب استي محروم شدند، و ايق الهي از توفپس،
مان را فقط به خواست و اراده خودشان معلق كرده بودند، و به خدا اعتماد و                 يآنها ا 

را اگـر معجـزات     يـ  شـود، ز   ين اشتباه آنان محسوب مـ     ين بزرگتر يتوكل نداشتند و ا   
 يامبر گـواه  ير صدق رسالت پ   ند، و ب  ياينكه فرشتگان نزد آنها ب    يل ا يز از قب  ي ن يبزرگ

«  دهنـد،  يند، و به زنده شدن پس از مرگ گـواه يبدهند، و مردگان با آنان سخن بگو  
لَيهِم وحشَرْنَا ءٍ كُلَّ عالً شَيم تا  ي را آشكارا و در برابر آنها گرد آور        يزيو هر چ  » قُب

امبر يدق آنچه پم مشاهده كنند، و بر صيند، و آنها را به طور مستقيبا آنها سخن بگو
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 ي آورنـد، ولـ    يمـان نمـ   ي دهنـد، بـاز هـم اگـر خداونـد نخواهـد ا             يآورده است گـواه   
مان خود را مشروط بـه آمـدن و آشـكار شـدن             ين جهت ا  يبه  هم  . شترشان نادانند يب

  .معجزات كرده اند
  كردن از حق باشد و آن را با در يروي كند كه هدفِ بنده پياما ع قل و دانش حكم م

د، و در يـ د و بـه آن  عمـل نما    يـ ان كـرده اسـت بجو     يـ  كه خـدا ب    ين راهها ش گر فت  يپ
 و حركت خـود    يي كمك بخواهد، و به توانا     ي كردن از اوامر خدا از و      يروي پ يراستا

  . در بر ندارد طلب نكندي وي برايده اي را كه فايل و معجزاتيد، و دالياعتماد ننما
  :112- 113 يه يآ

كَذَلِكلْنَا و علِكُلِّ ج ا نِبِيوداطِينَ عالْجِنِّ اإلِنسِ شَيوحِي وي مضُهعضٍ إِلَى بعب خْرُفز 
 هـر   يبـرا   همچنـين  ؛ و يفْتَـرُونَ  ومـا  فَذَرهم فَعلُوه ما ربك شَاء ولَو غُرُورا الْقَولِ
 ، يكـديگر   فريـب  ، يبـرا    داديـم  قـرار   جن و  انس  شياطين از  يدشمنان  يپيامبر
  كردنـد   ينمـ   چنين ، خواست   يم  پروردگارت اگر  كنند  يم القا  آراسته  سخنان

  ، ساز  رهايشان زنند  يم  كه  يافتراي با  پس
لِتَصغَى هِ ولَي لِيرْضَوه بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ أَفْئِدةُ إِ قْتَرِفُواْ ولِي ا وم مقْتَرِفُونَ ه؛م 

 و افتد   پسندشان و سپارند  بدان را  دل  گوش ندارند  ايمان  قيامت  به  كه  آنان تا
  .دهند  انجام  هست  خورشان در  چه هر

 را  يهمچنانكـه دشـمنان   : ديـ  فرما ي داده و م   ييرا دلجو ) ص(امبرش  يخداوند متعال پ  
ند، و نـسبت بـه   ي نمايم كه دعوتت را رد كرده و با تو مبارزه م ي تو قرار داده ا    يبرا

 ي را بـه سـو  ي كـه و يامبريـ  هر پين سنت ما است كه براي ورزند، ايتو حسادت م 
م، كـه بـرخالف آنچـه آنـان         يـ  از انس و جن قـرار داده ا        يم دشمنان يمردم فرستاده ا  

 از  يبرخـ » غُـرُورا  الْقَولِ زخْرُف بعضٍ إِلَى بعضُهم يوحِي« .آورده اند بپاخاسته اند   
نـد، و  ي آرايگـر مـ  ي دي برخـ ي كنند، براي آن دعوت مي را كه به سو  ي باطل آنان كار 

 ي آورند تا بين صورت درمي كنند، و آن را به بهتريسخنان آراسته را به آنان القا م
 يم را درك نمي فهمند و مفاهيق را نمي كه حقايب آن را بخورند، و نادانانيخردان فر

  .كنند، از آن فرمان برند
 يبكارانه، مورد پسند آنها واقع مـ      ي اساس و فر   ي كالم آراسته شده و ب     ن عبارت و  يا

.  داننـد يجه حق را باطل، و باطـل را حـق مـ     ي گردند، در نت   يشود، و از آن خشنود م     
لِتَصغَى« :ن فرموديبنابرا هِ ولَي دا يل پيبا، تمايبنده و به ظاهر زين خسن فريو تا به ا» إِ
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مان ندارند، يامت اي كه به روز قي كسان يدلها» بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ أَفْئِدةُ« كند،  
ن امر ي بهره بودن از عقل و خرد، آنان را بر ايامت و بيمان نداشتن به روز قيچون ا

لِيرْضَوه« .  دارد يوام دا يـ ل پ يـ نكـه بـه آن تما     ي بعـد از ا    يعني. و تا آن را بپسندند    » و
ن يـ دا كـرده و ا    يل پ يش و تما  يپس نخست به آن گرا    . د   شون يكردند از آن خشنود م    

 ي شنوند و از آن خشنود شـده و آن را مـ  يبا را م يكلمات آراسته شده و به ظاهر ز      
 از  يكـ يشه دار و    يـ  ر يده ا يل به عق  ي كند وتبد  يبا جلوه م  يشان ز يپسندند، و در دلها   

 يعني.  شوندي م زشتييجه مرتكب كردار و گفتارها    يدر نت .  گردد ي آنها م  يهايژگيو
  .ده زشت استين عقي دهند كه زاده اي انجام مينيكردار و رفتار دروغ

طان صفت، و جن    ي سركش و ش   ي كه از انسانها   يب خوردگان ين است حالت فر   يپس ا 
مـان  يامـت ا ي كـه بـه روز ق    يو امـا كـسان    . رندي پذ ي كرده و دعوتشان را م     يرويها پ 

 هـا و كلمـات و   ين لفّـاظ يب اين هستند، فر  يشه كامل و مت   ي خرد و اند   يدارند، و دارا  
بلكه بـه   .  افتند ي ها نم  يب كار ين فر ي  خورند و در چنگال ا      ي اساس را نم   يجمالت ب 

 ي آن فراخوانـده مـ     ي نگرند كه به سـو     ي م يمي آورده و به مفاه    يق رو يشناخت حقا 
م  شوند، گرچه يم آن ميرند، و تسلي پذيم حق باشد آن را ميپس اگر آن مفاه. شوند
م باطـل   يو اگر آن مفـاه    . ره  كامل ادا شود    ي ناقص و غ   يم با كلمات و عبارت ها     يفاه

ن ي كنند، گرچه ايده و آن را رد مي اش هركه باشد كوبي مناديشانيباشد، آن را بر پ
  .شم عرض اندام كنديبنده تر از ابريبا و فري زيم در لباسيمفاه

 قرار  ياوراني باطل   ي، دشمنان و برا   امبراني پ ينكه برا ي در ا  ي اله ي از حكمت ها   يكي
ش و  ين است كه بندگانش را مورد آزما      ي كنند، ا  ي آن دعوت م   يداده است كه به سو    

ز ينـا از كـور متمـا   يامتحان  قرار دهد، و راستگو از دروغگـو، و عاقـل از نـادان، و ب        
 كه يرا وقتيح حق است، زيان و توضين مورد بي او در ايو از جمله حكمت ها. گردد

 يباطل با حق به نبرد بپردازد و در برابر آن مقاومت كند، حـق روشـن و واضـح مـ                    
قت حق، و باطل بودن باطل داللـت  ي و حقي كه بر راست  يل حق و شواهد   يشود، و دال  

 است كه رقابت كننـدگان در آن بـه رقابـت    يزين چي گردند، و ا  يند روشن م  ي نما يم
  . پردازنديم
  :114- 115 يه يآ

لَيكُم أَنَزَلَ الَّذِي وهو حكَما أَبتَغِي هِاللّ أَفَغَيرَ  الْكِتَـاب  آتَينَاهم والَّذِينَ مفَصالً الْكِتَاب إِ
 خدا جز  يديگر داور ؛ آيا الْممتَرِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ بِالْحقِّ ربك من منَزَّلٌ أَنَّه يعلَمونَ
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  است  كرده  نازل شما رابر   روشن  كتاب  اين  كه  وستا  آنكه  حال و  كنم  طلب
  پس   است  شده  نازل  پروردگارت  جانب از  حق  به  كه دانند  يم  كتاب  اهل و ؟
  .مباش  آورندگان  شك از ،

 ـتتَمو  ـتكَلِم ــكبقًا  رالً صِـدــدعلِ  الَّ وـدباتِــهِ ملِم لِـي  الــسمِيع وهـو  لِكَ ؛ والْعكــالم م  
  ييارا ، كه   نيست  كس  هيچ   است  كمال حد  به  عدالت و  يراست در تو پروردگار
  .دانا و شنوا  اوست و باشد  داشته را او  سخن  كردن  دگرگون

رم كه  ي برگ ي و حاكم  ير از خدا قاض   يا غ يآ» حكَما أَبتَغِي اللّهِ أَفَغَيرَ« : بگو! امبري پ يا
ر از يبند باشم؟ همانا هر آنچه غي او پاياو بروم، و به اوامر و نواهش ي پي داوريبرا

ر مردم مـشتمل بـر نقـص و         ي و تدب  يست، و داور  يخدا است محكوم است، و حاكم ن      
 نـدارد، و    يكيكتاست، و شر  يست كه   يگانه ا ي و داور، خداوند     يقاض.  باشد يكمبود م 

  . نش و امر در دست  اوستيآفر
 »وهزَلَأَنَ الَّذِي و كُملَي و اوست كه  كتاب را به صورت  مشروح  و     » مفَصالً الْكِتَاب إِ

ن را ي حالل و حرام و احكام شرع و  اصول و فروع ديعني. مفصل بر شما نازل  كرد
 باالتر يليچ دلي روشنتر از آن ، و هيحيان و توضيچ بيح داده است، و هيدر آن توض

 يچ سـخن  يست، و هـ   يـ  ن يباتر از حكم و   ي ز ي فرمان چ حكم و  ياز آن وجود ندارد، و ه     
  .چون احكامش در بردارنده حكمت رحمت است.  وجود ندارديراست تر از سخن و

«  كننـد،  ين اعتـراف مـ  يـ ان و نـصارا بـه ا     يهوديل  ي گذشته از قب   يروان كتاب ها  يو پ 
از جانب پروردگارت و به حق       دانند كه آن     يو م » بِالْحقِّ ربك من منَزَّلٌ أَنَّه يعلَمونَ

نه ين زميهود و نصارا در اي ي كه در كتاب هاين جهت اخباريبه هم. نازل شده است
نـه  ين زم يـ ن هرگز در ا   يبنابرا» الْممتَرِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ« .  باشد يآمده است متفق م   

  .شك نكن و از شك كنندگان مباش
 صِـدقًا  ربـك  كَلِمـت  وتَمت« : و فرمود  ان كرد يسپس مفصل و مشروح بودن آن را ب       

 در  يعنـ ي. رفتيو سخنان و فرمان پروردگارت صادقانه و دادگرانه انجام پذ         » وعدالً
پس راست تر از اخبار     .  اش دادگر است   يش صادق و در امر و نه      ياخبار و سخن ها   
 وجود  ي و ي نواه ز آمده است، و دادگرانه تر از اوامر و        ين كتاب عز  يخداوند كه در ا   

لِماتِهِ مبدلِ الَّ« . ندارد ست، چون آن را ي سخ نانش ني برايچ دگرگون كننده ايو ه» لِكَ
ت قـرار داده اسـت، پـس        يـ  و در اوج  حقان     ين حد راست  يمحافظت  نموده و در باالتر     

« . شنهاد كـرد  يـ بـاتر از آن را پ     ي ز ي توان سـخنان   يست، و نم  ير دادن آن ممكن ن    ييتغ
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وهو مِيعشنوديازها مي رغم اختالف زبانها و تنوع نيو او همه صداها را عل» الس  . »
لِيماو درونها و برونها، پنهان و آشـكار و          يو دانا و آگاه است، و دانش و آگاه        » الْع 

  .نده را در بر گرفته استيگذشته و آ
  :116- 117 يه يآ

لُّ األَرضِ فِي من أَكْثَرَ تُطِع وإِن  إِالَّ هم وإِنْ الظَّنَّ إِالَّ يتَّبِعونَ إِن اللّهِ سبِيلِ عن وكيضِ
  خـدا   راه از را تـو  ،  يكن  يپيرو سرزمينند  اين در  كه  ياكثريت از يخْرُصونَ؛ اگر 

  .گويند  ينم  سخن  دروغ  به جز و روند  ينم  گمان  يپ از جز زيرا  سازند گمراه
  يكسان  به تو بِالْمهتَدِينَ؛ پروردگار أَعلَم وهو سبِيلِهِ عن يضِلُّ من لَمأَع هو ربك إِنَّ
  يمـ  بهتـر  را  يافتگـان  هـدايت   و  اسـت  تـر   آگـاه  گردنـد   يم دور  يو  راه از  كه

  .شناسد
 يشتر مـردم بازداشـته و مـ       يـ  كـردن از ب    يرويرا از پ  ) ص(امبرش محمد   يخداوند، پ 

شتر  يـ و اگـر از ب    » اللّـهِ  سـبِيلِ  عـن  يـضِلُّوك  األَرضِ فِي من أَكْثَرَ تُطِع وإِن« : ديفرما
را يـ  سـازند، ز   ي، ترا از راه خـدا منحـرف مـ         ي  كن  يروين هستند پ  ي كه در زم   يكسان

نـشان فاسـد ، و      يراهـه رفتـه انـد؛ د      يان و اعمال و علومـشان بـه ب        يشتر آنها در اد   يب
 كننـد، و    يق نمـ  ي و در دانش و علوم خود تحق       شان است، يرو خواست ها  ياعمالشان پ 

  . رساندي و علوم آنها انسان را به راه راست نميآگاه
 رساند و از حق     ي را به حق نم    ي كه آدم  ي كنند، گمان  ي م يرويش پ يبلكه از گمان خو   

 ي اسـاس مـ  ين در مورد خدا مطلب پوچ و بـ ي ظن و تخميو از رو  .  كند ياز نم ي ن يب
سته است كـه خداونـد بنـدگانش را از او برحـذر             يه باشد شا  نگونيند، و هر كس ا    يگو

امبر ين موضوع گرچه خطاب به پيرا ايف كند، زي آنها توصيدارد، و حاالتشان را برا
رو او ي كه به آن حضرت اختصاص ندارد، پير احكاميز در ساياست اما امتش ن) ص(

  .هستند
 دانـد چـه   يو م» سبِيلِهِ عن يضِلُّ نم أَعلَم هو« و خداوند از همه راستگوتر است، و      

 يت شـدگان را بهتـر مـ   يافتگان و هـدا ي شوند، و او راه ي از راه او منحرف م     يكسان
 يرويـ  خـدا را پ يپس بر شما مومنان واجب است تا اندرزها و اوامر و نواه   . شناسد

 دانـد، و از خودتـان نـسبت بـه شـما      يد، چون او مصالح و منافع شما را بهتر مـ         يكن
  .مهربانتر است
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 يروان آن استناد نمـ    يت حق، به كثرت پ    ي اثبات حقان  يد كه برا  ي نما يه داللت م  ين آ يا
ست كه آنها بر  يل بر آن ن   يش گرفته اند دل   ي را در پ   ي كه راه  يشود، و كم بودن افراد    

را اهل حق تعدادشان اندك و ارزش و ين است زيت بر خالف ايستند، بلكه واقعيحق ن
  .دا بزرگ استپاداششان نزد خ

  . رسانند، شناختي كه انسان را بدان مييد حق و باطل را از راههايبلكه با
  :118- 119 يه يآ

لَيهِ اللّهِ اسم ذُكِرَ مِما فَكُلُواْ إِن ع اتِهِ كُنتُميĤِؤْمِنِينَ؛ اگر بداريد  ايمان خدا  آيات  به م 
  .وريدبخ   است  شده ياد  آن بر خدا  نام  كه  يذبح از

لَيهِ اللّهِ اسم ذُكِرَ مِما تَأْكُلُواْ أَالَّ لَكُم وما ع  قَـدلَ  وـا  لَكُـم  فَـصم  ـرَّمح  كُملَـي ـا  إِالَّ عم 
تُمهِ اضْطُرِرلَي لْمٍ بِغَيرِ بِأَهوائِهِم لَّيضِلُّونَ كَثِيرًا وإِنَّ إِ ؛  ينَبِالْمعتَدِ أَعلَم هو ربك إِنَّ عِ

 بر كه را،  يچيزهاي خدا و خوريد  ينم  است  شده ياد  آن بر خدا  نام  آنچه از چرا
 گرديد  ناچار  كه  آنگاه مگر ،  است  كرده  بيان  تفصيل  به  است  شده  حرام شما
    هر  كنند خود  يپندارها  گمراه را  ديگران  يدانش  هيچ  يب  يبسيار ؟

  .است داناتر حد از  جاوزانمت  به تو پروردگار  آينه
 دهد كه اگر مـومن      يمانشان فرمان م  ي ا يخداوند متعال بندگان مومنش را به مقتضا      

 كه هنگـام    يواناتيوانات را بخورند؛ ح   يگر ح يان و د  يد گوشت حالل چهارپا   يهستند با 
د يـ و نبا . و به حالل بودن آن  اعتقاد دارد       . دن، نام خدا بر آن برده شده است       يسربر
 حالل را حرام يزهاي از چياريت عمل كنند، كه از جانب خودشان بسي اهل جاهلمانند

شان آنان را بـدان سـو   يطان هاي آنان بود و ش  ي از گمراه  ين ناش يساخته بودند، و ا   
  .برده بودند

ت اسـت، و  يـ ان داشت كه نشان و عالمت مومنان، مخالفت با اهل جاهل  يپس خداوند ب  
عت خدا را در بردارد مانند آنان باشند، و از          ير شر يين عادات زشت كه تغ    يد در ا  ينبا

  .خوردن آنچه كه نام خدا بر آن برده شده است امتناع كنند
ح داده است، پس، از ي بندگانش آنچه را كه بر آنان حرام است توضيرا خداوند برايز

جـاب كنـد از     ي كـه ا   يچ اشـكال و شـبهه ا      ينكه مبادا در حرام گرفتار شوند ه      يترس ا 
ه يـ و آ .  نمانـده اسـت    يشان بـاق  يـ  حالل امتناع ورزنـد، برا     يزهاي از چ  ين برخ خورد
ز بـودن   ي ها جـا   يژه در خوراك  ي، و به و   يزيد كه اصل در هرچ    ي نما يفه داللت م  يشر

پس آنچه كه خداوند . ز حالل استي را حرام نكند آن چ يزيعت چ ياست، و هرگاه شر   
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خداوند حرام را به طور مشروح را ي باشد، زيدر مورد آن سكوت كرده است، حالل م
  .ستيان نكرده است، حرام نيان كرده، و آنچه را كه بيب

ح داده اسـت ، بـه هنگـام         يان كـرده و توضـ     ي كه خداوند آن را ب     ين حرام يبا وجود ا  
ز نمـوده اسـت، همـان طـور كـه فرمـوده           ي مباح و جا   ي و گرسنگ  يضرورت و ناچار  

لَ « :است ت عرِمالَم يح ال يكُمو الخِنزِ  تَه لَحمو مگوشت مردار، و خـون، و گوشـت        » رِيد
  .خوك بر شما حرام شده است

ّاثمِ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رّحِ   ي مخمصةِ غَ  يفَمن اضطُرَّ فِ  « :دي گو يدر آخر م   ُيرَ متَجانِفِ لِ م «
ل باشد بـه خـوردن محرّمـات    ينكه به گناه متماي بدون اياما هركس در حالت گرسنگ 

  .اچار شود، خداوند بخشنده و مهربان استن
 وإِنَّ« : از مردم برحذر داشت و فرمـود ياريامبر و مومنان را از بس يسپس خداوند پ  

 و هـوس خـود مـردم را         ي از مردم با هو    ياريو همانا بس  » بِأَهوائِهِم لَّيضِلُّونَ كَثِيرًا
لْمٍ بِغَيرِ«  سازند،   يگمراه م  ز يـ نها پرهيد از امثال ايس بنده باپ. ليبدون  علم و دل    » عِ

ن يف نموده است اي بندگانش توصي همانطور كه خدا براين  افراديكند، و عالمت چن
 بر شبهه ي ندارند، بلكه مبتن يست و حجت شرع   ي ن يلي بر دل  ياست كه دعوتشان مبتن   

عت و يشان به شريپس ا.  فاسد و نظرات باطلشان است  ي برخاسته از خواستها   ييها
  . داردي و بندگان خدا تجاوز كرده اند، و خداوند متجاوزان را دوست نميالهن يآئ

 خوانند، و دعوت ي حق فرا ميافته، چرا كه آنها به سويت كنندگانِ راه يبه خالف هدا
 ي كنند، و در دعوتشان جز به دنبـال خـشنود          يد م يي تا ي و نقل  يل عقل يخود را با دال   
  .ستنديك شدن به او نيخداوند و نزد

  :120 يه يآ
 ؛ و يقْتَرِفُـونَ  كَانُواْ بِما سيجزَونَ اإلِثْم يكْسِبونَ الَّذِينَ إِنَّ وباطِنَه اإلِثْمِ ظَاهِرَ وذَرواْ
  يمـ   گناه   مرتكب  كه  آنان  گوييد  ترك ،  پنهان  چه و باشد آشكار  چه ، را  گناه

  .رسيد خواهند خود  اعمال  يسزا  به ، شوند
 است كه بنده را گناهكار ساخته و در ورطه گناه و حرج يهمه گناهان» اثم«نظور از م
پس .  شودي كه به حقوق خدا و حقوق بندگانش مربوط مييزهايل چي اندازد، از قبيم

 كـه  ي كـرده اسـت؛ گناهـان    يخداوند بندگانش را از ارتكاب گناه آشـكار و پنهـان نهـ            
  . باشندي كه مربوط به قلب او ميو گناهان انسان هستند، يمربوط به بدن و اعضا
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نكه گناه را يد مگر اي تواند گناهان آشكار و پنهان را ترك نمايو بنده به طور كامل نم
 از  ياريو بـس  .  واجب اسـت   ي بر هر مكلف   ي و بدن  يپس، شناخت گناهان قلب   . بشناسد

بــر، ژه گناهــان قلــب، ماننــد تكيده هــستند، بــوي از مــردم پوشــياريگناهــان بــر بــس
ن گناهان در مردم وجود دارد    ي از ا  ياري كه بس  ييتا جا . ا و امثال آن   ي، ر يخودپسند

  .نش استي گرداندن از علم و بين به خاطر روي كنند، و اياما آن را احساس نم
 شوند بـه  ي كه مرتكب گناهان آشكار و پنهان م       يسپس خداوند متعال خبر داد كسان     

فـر و عـذاب     ياد، ك يـ ا ز يه گناهانشان كم باشد      برحسب ارتكاب گناه و به انداز      يزود
و . ايـ  شـود و گـاه در دن       يفر و سزا گـاه در آخـرت داده مـ          ين ك ي شوند، و ا   يداده م 

  .دي نماي را سبك ميا گناهان اخرويمجازات دن
  :121 يه يآ

لَيـهِ  اللّـهِ  اسـم  يذْكَرِ لَم مِما تَأْكُلُواْ والَ ع  إِنَّـهقٌ  وإِنَّ لَفِـساطِينَالـ  وـونَ  شَّيوحإِلَـى  لَي 
ئِهِمĤلِي أَو ادِلُوكُمجإِنْ لِيو موهتُمأَطَع شْرِكُونَ إِنَّكُمآن بـر  خدا  نام  كه  يذبح ؛ از لَم  

 القا خود  دوستان  به  شياطين و،  است  ينافرمان خود  كه مخوريد  است  نشده ياد
  .مشركانيد از كنيد  يپيرو  ايشان  از اگر ، كنند  مجادله شما با  كه كنند  يم

ر خدا بر آن ي شده است كه هنگام ذبح نام غي نهيوانيه از خوردن گوشت حين آيدر ا
را يـ  شـود، ز   ين ذبح م  يان مشرك ي بتها و خدا   ي كه برا  يوانيبرده شده است، مانند ح    

رمت ژه به حيده شده اند، و در قرآن به طور وير خدا سربري غيوانات براين نوع حيا
 ي كه هنگام ذبح بر آن نام خدا برده نـشده امـا بـرا   يوانيو ح . ح شده است  يآن تصر 

 كه به منظور خوردن گوشتش ذبـح        يوانيا ح ي ها و    يخدا ذبح شده است مانند قربان     
 از  ياري شود اگر ذبح كننده به طور عمد و قصد اسم خدا را نبرده است نزد بـس                 يم

  . باشديق داخل من ذبح حرام است و در مورد فويعلما ا
رون يـ  بين قاعده كلي اسم خدا را نبرده است از ا      ي فراموش يو فراموشكار كه از رو    

 ي كه بر رفع اشكال از فرد فراموش كار داللـت مـ            يگريل نصوص د  ي باشد، به دل   يم
 يوانـات يرا آنها ح  يه داخل اند، ز   ين آ يرند در ا  ي م ي كه بدون ذبح م    يواناتيو ح . ندينما

ژه بر حرام بـودن     يو خ داوند به طور و     . ا بر آنها برده نشده است     هستند كه اسم خد   
لَ « « :ح نموده و  فرموده است     يآن تصر  ت عّم وان مردار بر شـما     يو ح » تَةُيكُم الم يحرِ

» تَـأْكُلُواْ  والَ « يه  يـ ه عـام بـودن آ     يـ ن آ يد سبب نازل شدن ا    يو شا . حرام شده است  
لِيـĤئِهِم  إِلَـى  لَيوحـونَ  الـشَّياطِينَ  وإِنَّ« :سـت نكه خداوند فرموده ا   يل ا يباشد، به دل   أَو 
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ادِلُوكُمججهل به ي كنند تا با شما از رويطان ها به دوستانشان القا ميو همانا ش» لِي 
امبرش مـردار را حـرام، و       يدند خدا و پ   ي كه شن  ين وقت يرا مشرك يز. مجادله بپردازند 

 دانـستند، از  يكه آنها مـردار را حـالل مـ     يالوان ذبح شده را حالل كرده اند، در ح        يح
ا يـ آ: ل و برهـان گفتنـد     يامبر و در قالب مجادله، و بدون دل       ي  مخالفت با خدا و پ      يرو

 ي آنچـه را كـه خـدا كـشته اسـت نمـ             يد ول ي خور يد، م ي  كش  يآنچه را كه خودتان م    
  .وان مردار بوديد؟ منظورشان حيخور
 بر آرا و ي باشد بلكه مبتني نميل و حجتيلچ دي بر هي فاسد است كه مبتنين نظريو ا

ن ي كرد آسمانها و زمي ميروي كه اگر حق از آن پيافكار پوچشان است، آرا و افكار
پس هالك و نابود باد .  رفتين مي كه در آنها هستند منهدم شده و از بيو تمام كسان

ت را ي بشرعت و احكام خدا كه تمام منافع عام و خاصي كه عقل خود را بر شريكسان
ن نظرات فاسد از القاءات يست، ايد نين از آنها بعيو ا.  دارندي  كند مقدم مين ميتضم

شنان گمراه كنند، و آنها را ي خواهند  مردم را از دي آنان است كه ميطانيدوستان ش
  . خوانند تا از اهل دوزخ شونديفرا م

د، و  يا را دوستان خود گرفته ا     د بود، چون آنه   يشما مشرك خواه  » أَطَعتُموهم وإِنْ« 
ن يد، بـه همـ    يـ دا كردند موافقـت نمود    ي پ يين مفارقه و جدا   يدر آنچه كه آنان با مسلم     

  . خاطر روش شما همان روش آنان است
اد به ي ها و امثال آنان كه زيد كه كشف و الهامات صوفي نمايفه داللت ميه شرين آيا

امبر عرضـه نـشود   يكتاب خدا و سنت پ  كه بر    يت آن تا زمان   يوندد، حقان ي پ يوقوع م 
 يرفتـه مـ   يپس اگر كتاب و سنت آن را مقبول دانست ، پذ          .  گردد يق نم يد و تصد  ييتا

و اگر مشخص نبـود، در آن       .  گردد يو اگر با كتاب و سنت تضاد داشت، رد م         . شود
  .بي شود ونه تكذيق مي شود؛ نه تصديتوقف م

 و الهـام  ين وحـ يد بـ يـ  شـود، و با يمـ طان هم انجـام  ي و الهام از جانب شيرا وح يز
و بـه   . ص داد ي تـشخ  يگـر يك را از د   يـ  و الهام خدا فرق گذاشت، و هر       يطان ووح يش

 به وجود آمده كه     ي شمار ي ب ي ها ين دو اشتباه و گمراه    ين ا يخاطر فرق نگذاشتن ب   
  . داندي آن را نميجز خدا كس

  :122- 124 يه يآ
ن أَوتًا كَانَ ميم نَاهييفَأَح لْنَاو عج ا لَهشِي نُورمن النَّاسِ فِي بِهِ يكَم لُه  الظُّلُماتِ فِي مثَ

سا بِخَارِجٍ لَينْهم نَ كَذَلِكيلْكَافِرِينَ ز  بود  مرده  كه  كس  آن ؛ آيا يعملُونَ كَانُواْ ما لِ
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  راه  مـردم   ميـان  در  تابدان   داشتيم  فراراهش  ينور و  ساختيم  اش  زنده ما و
  شدن  بيرون  راه و  است گرفتار   يتاريك  به  كه  است  يكس همانند ، بيابد را خود

  .است  گرديده  آراسته  اينچنين   نظرشان در ،  كافران  اعمال ؟ داند  ينم را
كَذَلِكلْنَا و عةٍ كُلِّ فِي جا أَكَابِرَ قَرْيرِمِيهجكُرُواْ مما لِيا فِيهمكُرُونَ ومإِالَّ ي ا بِأَنفُسِهِممو 

 تا  داديم قرار  بزرگانشان را  مجرمانشان  يا  قريه هر در  سان  بدين يشْعرُونَ؛ و
  .ورزند  ينم مكر خود با جز  كه دانند  ينم  يول ، كنند آنجامكر در،
لَـم  اللّـه  اللّهِ رسلُ أُوتِي ما مِثْلَ نُؤْتَى حتَّى نُّؤْمِنَ لَن قَالُواْ آيةٌ جاءتْهم وإِذَا ـثُ  أَعيح 

 كَـانُواْ  بِمـا  شَـدِيد  وعـذَاب  اللّـهِ  عِنـد  صـغَار  أَجرَمـواْ  الَّذِينَ سيصِيب رِسالَتَه يجعلُ
   آنگاه تا  آوريم  ينم  ايمان ما  كه گفتند ، شد  نازل آنها بر  يا  آيه  ؛ چون يمكُرُونَ

  است داناتر  خدا : بگو  شود  داده نيز ما  به  شده  داده خدا  پيامبران  به  چه هر كه
  كـه  يمكـر  كيفر   به  مجرمان  به  يزود  به  دهد قرار كجا در را خود  رسالت  كه
  .رسيد خواهد شديد  يعذاب و  يخوار خدا  جانب از اند  ورزيده  يم

ت ينكه خـدا او را هـدا      يش از ا  ي كه پ  يا كس يآ» كَانَ من أَو« :دي فرما يخداوند متعال م  
«  كفر و جهل و گناهان فرو رفته بود،         ي ها يكي بود، و در تار    يمرده ا » ميتًا« د،  ينما

نَاهييم و او در    يمان و طاعـت زنـده گردانـد       يله نور علم و ا    يپس ما او را به وس     » فَأَح
نـد و راه را از چـاه   ي بيش را مي رود، و كارها يان مردم راه م   ي م يين روشنا يپرتو ا 
 دهـد ، و تـالش       يح م ي شناسد و آن را ترج     ي را م  ير و خوب  ي دهد، و خ   يص م يتشخ

 شناسد و ي را ميد، و بدياده نمايگران پي را در وجود خود و دير و خوبي كند خ يم
ا يـ  كند، آ  يگران تالش م  ي ترك و دور كردن آن از خود و د         ياز آن متنفر است و برا     

 برد، برابـر   ي و كفر و گناه بسر مي جهل و گمراه   يكي كه در تار   ي با فرد  ين كس يچن
 كه  يرون رود، به گونه ا    ي ها ب  يكين تار ي تواند از ا   يو نم » منْها بِخَارِجٍ لَيس« است؟  

پس خداونـد   .  را فرا گرفته است    ي و يك شده و اندوه وغم و بدبخت      يراهها بر  او تار    
 شناسـند آگـاه     ي كننـد و آن را مـ       يا درك مـ    كـه آن ر    يزي چ يله  يعقل ها را به وس    
ستند، همانطور كه شب و روز، نور و ظلمت و زنده و ين دو برابر نيساخته است كه ا

 كـه   يچگونه كس : ن است   ي رسد ا  ينجا به ذهن م   ي كه در ا   يسوال. ستنديمرده برابر ن  
 يكياران تينگونه باشد، و در مي دهد كه ايح مي از عقل و خرد داشته باشد ترج       ييبو

لْكَـافِرِينَ  زينَ« ن است كه    يران و سرگشته بماند؟پاسخ ا    يها ح  » يعملُـونَ  كَـانُواْ  مـا  لِ
  . دهند آراسته شده استي كافران آنچه را انجام ميبرا
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 دهـد، و آن را در  يكو نشان م  ي آنان خوب و ن    يش را برا  يطان كارها يپس همواره ش  
ن يـ  پندارنـد، و ا    يشان را خـوب و حـق مـ        ي كه كارها  يد به گونه ا   ي آرا يشان م يدلها

شه يـ  ر يژگـ يشان گشته و به صورت و     ي در قالب ها   يده ا يل به باور و عق    يحالت تبد 
 ي كه بر آن قرار دارند خشنود مـ        ييهايها و بد  ين به زشت  يبنابرا. دي آ يدار آنان در م   

  .گردند
 بـا هـم   ران، و در باطل متردد هـستند ، همـه   ي ها سرگشته و ح    يكي كه در تار   يكسان

 شود، ي ميروي هستند كه از آنها پي از آنها رهبران و فرماندهانيبرخ. ستنديبرابر ن
 هستند كه يگروه ا ول كسان.  شودياست ميرو هستند كه بر آنها ري تابع و پيو برخ

لْنَا وكَذَلِك« :ن فرمود يبنابرا. ن حالت ها قرار دارند    يبر بدتر  عـةٍ  كُـلِّ  فِي جأَكَـابِرَ  قَرْي 
 روسا يعني. مي گماري سردمداران مجرمش را مين گونه در هر شهريو بد» مجرِمِيها

تا » فِيها لِيمكُرُواْ« . د است ي شان شد  يت آنها بزرگ و سركش    ي كه جنا  يو سردمداران 
روانشان يامبر و پيطان و مبارزه با پي راه شي و دعوت به سويب كاريدر آنجا با فر

سه شان به خودشان يب و دسيو همانا فر. رنگ بپردازندي به نله گفتار و كردار،يبوس
 كنـد، و او     يز مكـر مـ    يـ  كننـد ، و خداونـد ن       يرنگ مـ  ي گردد، چون آنها مكر و ن      يبرم
  .نِ مكركنندگان استيبهتر
ن مجرمـان   يـ  سازد تا بـا ا     يت را فراهم م   يان هدا يشواين  خداوند، بزرگان و پ     يهمچن

ند، و ي نمايبا آنان در راه خدا جهاد م. ها برگردانندمبارزه كنند و سخنانشان را به آن
رند، و خداوند ي گيش م ي رساند در پ   ي م ين هدف متعال  ي را كه انسان را به ا      ييراهها

شان را يـ د، و قدمها  يـ  نما يح مـ  ي و فكرشـان را تـصح      ي ك نـد، و را     ي م ياريآنها را   
دشمنانشان، امـا در  ك روز به نفع  يك روز به نفع آنان است، و        ي.  گرداند ياستوار م 

  .زگاران استي شوند و عاقبت از آن پرهيره ميروز و چيت پينها
امبران ي را كه پ   يام حق ينكه سردمداران مجرم بر باطل خود پابرچا مانده، و پ         يعلت ا 

 حتَّـى  نُّـؤْمِنَ  لَـن « : آنها است، پـس گفتنـد  ي كنند، حسادت و سركش يآورده اند رد م   
نكه همانند آنچـه بـه      يم مگر ا  ي آور يمان نم يما هرگز ا  » اللّهِ رسلُ أُوتِي ما مِثْلَ نُؤْتَى

ن سخن يو ا. ز داده شوديلنبوت و رسالت، به ما نيامبران خدا داده شده است از قب     يپ
 كه خداونـد آن     يدن آنان بر حق  است، حق      يانگر اعتراض آنان به خدا، و تكبر ورز       يب

پـس  . ن فـضل و  احـسان خـدا اسـت     امبرانش نازل كرده و قبـضه كـرد       يرا  توسط پ   
 از  يسته برخـوردار  يـ خداوند اعتراض فاسدشان را رد نمود و خبر داد كه آنـان شا            
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 ندارند كه از بندگان صالح خدا يچ خصلت خوبيستند، آنان هي نير و خوبيچ نوع خيه
لَم اللّه« :پس فرمود. امبر باشندينكه پيمحسوب شوند، تا چه رسد به ا ثُ أَعيح جلُيع 

الَتَهبگـذارد كـه     يش را بـه عهـده كـس       ي دانـد كـه رسـالت خـو        يخداوند بهتر م  » رِس 
 متصف، ييباي كشد، و او بههر اخالق زيت آن را به دوش ميت دارد، و مسئوليصالح

 يش هر صفت واال و برتري پاك است ، و خداوند بر اساس حكمت خويو از هر زشت
  .ده استيرا به او بخش

 ين بخشش خود را به او واگذار نم       ين و بهتر  ينباشد خداوند برتر  ن  يو هركس كه چن   
 بـر كمـال حكمـت       يلـ يه دل ين آ يو ا . ستياقت آن را ندارد، و  اهل آن ن        يكند، چرا كه ل   

 و  يكـ ي بخـشش گـسترده و ن      يخداوند متعال اسـت، چـون او گرچـه مهربـان و دارا            
.  دهـد يل آن نمـ احسان فراوان است، اما با حكمت است و بخشش خود را جز به اهـ    

 عِنـد  صـغَار  أَجرَمواْ الَّذِينَ سيصِيب« :د كرد و فرمود   يسپس خداوند مجرمان را تهد    
 دچار  يعني. دي به مجرمان خواهد رس    يي و رسوا  ي خدا خوار  ي از سو  يبه زود » اللّهِ

 شوند، و همانطور كه در برابر حق تكبر كردند خداوند آنها را خوار ياهانت و ذلت م
 يرنگي به سبب نيوعذاب سخت» يمكُرُونَ كَانُواْ بِما شَدِيد وعذَاب« . گردانديل ميو ذل
رنگـشان   ي رسـد بـه سـبب ن   ي كه به آنها مي عذابيعني.  رسدي كردند بدانان م  يكه م 

  .ستي از جانب خداوند متعال بر آنها نياست، و ستم
  :125 يه يآ

 ضَيقًا صدره يجعلْ يضِلَّه أَن يرِد ومن لِإلِسالَمِ صدره رَحيشْ يهدِيه أَن اللّه يرِدِ فَمن
 ؛ هـر  يؤْمِنُـونَ  الَ الَّذِينَ علَى الرِّجس اللّه يجعلُ كَذَلِك السماء فِي يصعد كَأَنَّما حرَجا
 هـر،   و ، گـشايد   يمـ   اسالم  يبرا را  دلش كند  هدايت  كه خواهد خدا  كه را  كس
   يمـ   يگـوي   كـه  بنـدد   يمـ  فـرو   چنـان  را  قلـبش  كنـد   گمـراه  خواهـد   كه را  كس

  آورنـد   ينمـ   ايمان  كه  يآنهاي  به خدا  سان  بدين  رود فرا  آسمان  به  خواهدكه
  .نهد  يم يپليد

 و  يت، و بـدبخت   ي و هـدا   ي خوشـبخت  يم و نـشانه هـا     ي كه عال  يخداوند متعال در حال   
رش ي پـذ  ينه اش برا  يهركس س : دي فرما ي دارد، م  يان م ي بندگانش ب  ي را برا  يهگمرا

مـان روشـن    يع و باز شـد، و بـه نـور  ا           ينه و درونش وس   ي س يعنياسالم گشاد شد،    
 را دوسـت داشـت، و       يافـت؛ خـوب   ين زنده گشت و آرامـش       يقي ييد و با روشنا   يگرد

و آن را دشوار ندانست، همانا افت و از آن لذت برد يبا ي را زيكير و نيانجام دادن خ
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ن يش گرفتن درست تريقِ در پيت كرده و توفين نشانه آن است كه خداوند او را هدايا
 خواهـد او را گمـراه   ي كه خداونـد مـ  يو عالمت كس.  نموده استيراه را به او ارزان    

 ي قرار مـ يت تنگي آن را در نها    يعني.  گرداند ينه اش را تنگ م    ين است كه س   يسازد ا 
 شود، و در شـبهات و     يافت نم ين  يقيمان و   ي ا ي برا يي كه در آن جا    ي، به گونه ا   دهد

 ير بـاز نمـ    يـ  انجام كـار خ    يو قلبش برا  .  رسد ي به او نم   يريشهوات فرو رفته، و خ    
 رود، و يا به آسمانها باال مي افتد كه گوي و تپش مينه اش آنگونه به تنگيگردد، و س

  .ابدي ي رفتن به آسمان نمي برايكنند، اما راه ين كار وادار ميبه زور او را به ا
ن امر باعث شده است كه خداونـد        يپس ا . مان ندارند ين بدان سبب است كه آنها ا      يو ا 
 ي را به رو   يكوكاري و عذاب را بر آنها قرار دهد؛ چون آنها دروازه رحمت و ن             يديپل

 يد ، و راهـ     وجـود نـدار    ي است كه در آن ظلم و سـتم        يين ترازو يو ا . خود بسته اند  
پـس همانـا هـركس ببخـشد، و بدهـد، و از خـدا بترسـد، و                  .  كنـد  ير نم يياست كه تغ  

 او يش پاي را در پي راه آسانيق كند، به زود  يك را تصد  ين ن ييد، وآ ي نما يزگاريپره
و هركس بخل ورزد، و خود را از خدا        . مي گردان يش آسان م  يم و آن را برا    ي گذار يم
  .م نمودي را به او خواهي راه سختيب كند، به زوديرا تكذك ين نيياز بداند، و آي نيب
  :126- 127 يه يآ

لْنَا قَد مستَقِيما ربك صِرَاطُ وهـذَا ـاتِ  فَصمٍ  اآليـذَّكَّرُونَ؛ اينـست    لِقَـوراسـت   راه  ي  
  .ايم  كرده  بيان  تفصيل به ميگيرند پند  كه  يمردم  يبرا را  آيات ما  پروردگارت

لَهم ارالَمِ  دالـس  عِنـد  هِـمبر  ـوهو  مهلِـي ـا  ولُـونَ؛ بـرا    كَـانُواْ  بِممعنـزد  در آنهـا   يي 
 خـدا  ، كننـد   يمـ  ، كه يكارهاي   پاداش  به و   است  آرامش  خانه ،  پروردگارشان

  .دارد  دوستشان
 رسـاند؛  يكرامت مـ  ي كه انسان را به خدا و سرايانه و راهي راه م يعني» مستَقِيما« 

ر از شـر جـدا      يـ ح داده شـده و خ     ين آن توضـ   يان گشته، و قوان   ي كه احكام آن ب    يراه
لْنَا قَد« . گردانده شده  است اتِ فَصم، يل داده ايح و تفصيات را توضي گمان آيب» اآلي

 اسـت   ي قوم يبرا» يذَّكَّرُونَ لِقَومٍ« ست، بلكه   ي ن ي هركس يان برا يح و ب  ين توض ياما ا 
 و  ي حاصل  كرده، و از آگـاه       ي اند كه شناخت و آگاه     يآنها كسان . رندي پذ يكه پند م  

ه نموده است، يبا تهي آنان پاداش فراوان و زيدانش خود بهره برده اند، و خداوند برا
 پروردگارشــان يشان از ســويــبد» ربهِــم عِنــد الــسالَمِ دار لَهــم« :ن فرمــوديبنــابرا

ب و  يده شده است، چون از هر ع      ينام» دارالسالم«و بهشت   . شود يدارالسالم داده م  
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ن يآنچه از ا.  ها، سالم و پاك استيگر ناگواريب و كدورت و غم و اندوه و ديهر آس
 باشند؛ يت برخوردار ميفين كي آن از بهترين  است كه نعمت هايد اي آيمطلب الزم م

چ يد، و آرزو كننـدگان هـ      ف كننـ  ي توانند آن را توصـ     يف كنندگان نم  ي كه توص  يطور
 آنهـا در  يو بـرا .  كننـد ي بهتر و برتر از آن را آرزو نمـ    ي و بدن  ي و قلب  ينعمت روح 

 برد، و آنها    يدن آن لذت م   ي خواهد و چشم از د     ي است كه دل م    يزيبهشت هر آن چ   
  . مانندي ميشه در آن جا باقي هميبرا
 »وهو مهلِي پـردازد، و در  يت آنها ميمور و تربر اياورشان است، و به تدبيو  او    » و 

 ي مياريشان نسبت به آنها مهربان است، و آنان را بر طاعت و عبادتش    يهمه كارها 
 ي آنها آسان و هموار مـ      يش را برا  يدن به محبت خو   ي رس يد، و اسباب و راهها    ينما
ش  يشاپيـ سته شان و آنچه كه پ     ي شا يو خداوند آنها را به سبب  اعمال و كارها         . كند
 گرفتـه، و  يشان بوده  است، به دوسـت      ي موال يستاده اند و هدفشان از آن خشنود      فر
.  كـرده اسـت    يرويـ  كه از سرور و نفس خود پ       يبه خالف كس  . اور آنها شده  است    ي
ن ي گرفته و د   ياور او شده، و او را به دوست       يطان را بر او مسلط گردانده و        يرا ش يز

  .ش را خراب و فاسد كرده  استيايو دن
  :128- 135 يه يآ

مويو مشُرُها يِحمِيعا جشَرَ يعتَكْثَرْتُم قَدِ الْجِنِّ منَ اسقَـالَ  اإلِنسِ مم  وؤُهĤـلِي ـنَ  أَوم 
لَغْنَا بِبعضٍ بعضُنَا استَمتَع ربنَا اإلِنسِ بلَنَا و أَج  الَّـذِي  لْـتقَـالَ  لَنَـا  أَج  النَّـار  اكُمثْـوم 
 آورد گرد را  همگان  كه  يروز ؛ و عليم حكِيم ربك إِنَّ اللّه شَاء ما إِالَّ فِيها نَخَالِدِي

  سـاختيد   خـويش  پيـرو  را  آدميـان   از  يبـسيار  شما ،  جنيان  گروه  يا : گويد و
  يمـ  منـد   بهره يكديگر از ما ، ما پروردگار   يا : گويند  آدميان  ميان از  يارانشان

 : گويـد    رسيديم  يبود  داده ماقرار  زيستن   يبرا  كه  يزمان  پايان  به و  شديم
  بخواهـد  خـدا   آنچـه  مگر ، بود آنجاخواهيد در   جاودانه ،  است  آتش شما  جايگاه

  .داناست  و  حكيم تو پروردگار  آينه هر
كَذَلِكلِّي ونُو ضعضًا الظَّالِمِينَ بعا بكْسِ كَانُواْ بِمونَ؛ و يرا  ستمكاران  سان  بدين ب 

  .سازيم يم مسلط، يكديگر بر كردند  يم  كه  يكارهاي كيفر  به
لَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأْتِكُم أَلَم واإلِنسِ الْجِنِّ معشَرَ يا اتِي عآي ونَكُمنذِريلِقَـاء  و 

مِكُموـذَا ينَا قَالُواْ هلَى شَهِدنفُسِنَاأَ ع مغَرَّتْهاةُ ويا الْحنْيواْ الدشَهِدلَى وع أَنفُسِهِم مأَنَّه 
  خودتـان  از  يپيـامبران  شـما  بـر  آيـا  ،  آدميـان  و  جنيان  گروه  ي؛ ا كَافِرِينَ كَانُواْ
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  يروز  چنـين  ديـدار  از را شـما  و بخواننـد   برايتـان  مـرا   آيـات  تا نشده   فرستاده
 را  آنان  يدنياي  يزندگ   دهيم  يم  يگواه  خويش  زيان  به ما : گويند ؟  بترسانند
  .بودند  كافران از  كه ، دادند  يگواه خود  زيان  وبه  بفريفت

أَن ذَلِك كُن لَّمي كبر لِكهلْمٍ الْقُرَى م لُها بِظُ أَهكه  است  سبب  بدان  اين غَافِلُونَ؛ و و  
  ينم  هالك  ستم  يرو از بودند  خبر  يب  كه را  يا  قريه  هيچ  مردم تو پروردگار

  .كرد
لِكُلٍّ و اتجرا دممِلُواْ ما عمو كبا بِغَافِلٍ رملُونَ؛ برا عمعكه  ياعمال برابر  يك هر  يي  
  .تنيس  غافل كنند  يم  آنچه از پروردگارتو ، كه ،  است  يدرجات اند  داده  انجام
كبرو ةِ ذُو الْغَنِيمشَأْ إِن الرَّحي كُمذْهِبي تَخْلِفسيدِكُم مِن وعا بشَاء مي Ĥأَنشَأَكُم كَم 

 شما  كه  همچنان و   است  مهربان و نياز  يب تو پروردگار ؛ و آخَرِينَ قَومٍ ذُريةِ من
 از  پس و برد  يم را شما ، بخواهد گرا ،  است  بيافريده ديگر  مردمان   نسل از را

  .سازد  يم  جانشينتان ، بخواهد  كه را چه هر  ، شما
 و آمد خواهد اند  داده  وعده شما  به  چه بِمعجِزِينَ؛ هر أَنتُم وما آلتٍ تُوعدونَ ما إِنَّ

  .نيست  يگريز  راه  راه شما
 إِنَّه الدارِ عاقِبةُ لَه تَكُونُ من تَعلَمونَ فَسوف عامِلٌ إِنِّي مكَانَتِكُم علَى اعملُواْ قَومِ يا قُلْ
  من  كه بكنيد آيد  يم بر  دستتان از  چه هر ،  من  قوم  يا : الظَّالِمونَ؛ بگو   يفْلِح الَ

 خواهد  كه سود  به  يزندگ  اين  پايان  كه  دانست خواهيد  يزود  ،به ، كنم  يم نيز
  .شوند  ينم رستگار  ستمكاران آينه هر ، بود

 ي كه همه آنها را گرد م      يو روز » جمِيعا يِحشُرُهم ويوم« :دي فرما يخداوند متعال م  
 كه  خود گمراه شده، و ي آورد، كسانين؛ انسان و جن را گرد مي تمام ثقليعني. آورد
ان را كه انسان را گمراه ينّپس خداوند ج. گران را گمراه كرده اندي از آنان كه ديكسان

 گناه كشانده اند، سرزنش كرده و به يش آراسته و به سوي را برايكرده و شر و بد
شـما  ! انيـ  گـروه جن   يا» اإلِنـسِ  مـنَ  اسـتَكْثَرْتُم  قَدِ الْجِنِّ معشَرَ يا« :دي فرما يآنها م 
پس چگونه اقدام . دي را گمراه ساخته و آنها را از راه خدا باز داشته ايادي زيانسانها

د كه من حرام نموده ام؟ و چگونه به خود جرات مخالفـت بـا               ي كرد يبه ارتكاب امور  
 مبــارزه بــا خــدا و بازداشــتن بنــدگان خــدا از راه او و يد، و بــرايــامبرانم را داديــپ

  !د؟يآوردنشان به راه جهنم بپاخاست
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به اندازه كفرتان و و . ن و عذاب من بر شما مقرر و واجب گشته استيپس امروز نفر
د كـه آن را  ي نداريبر حسب گمراه كردنتان، بر عذاب شما خواهم افزود، و شما عذر      

 يد، و شـفاعت  كننـده ا       يـ د كه به آن پنـاه ببر      ي ندار يد و پناهگاه  يمستمسك قرار ده  
 و  ييعـذاب و رسـوا    . شـود  يده نمـ  ي شما شـن   يتان شفاعت كند، و دعا    يد كه برا  يندار
ن ين اسـت، بـه همـ      يد و سـنگ   يار شـد  يد بس ي آ يبر آنان فرود م    كه در آن روز      يوبال

  . آنان ذكر نكردي را برايچ مستمسك و عذريجهت  خداوند ه
 ي را بهانـه كـرده و مـ   ير مـوجه ير مقبول و غ يو اما دوستانشان از  انسانها، عذرِ غ       

ها و جـن هـا از       ك از مـا انـسان     يهر! پروردگارا» بِبعضٍ بعضُنَا استَمتَع ربنَا« :نديگو
م و پناه بردنش بـه  يپس جن از اطاعت انسان و عبادت و تعظ. مي بهره  برده ا   يگريد
دن به  يق به دست آوردن اهداف خود و رس       يز از طر  يو انسان ن  .  بهره برده است   يو

  .ش برآورده كرده بهره مند شده استيال كه جن براي از اميبعض
 از  ي دهد، و بعض   ي را به او ارائه م     ياتز خدم ي پرستد، و جن ن    يپس انسان، جن را م    

ان برگرفتـه  يـ ان آدميـ  كـه از م    ي دوستان يعني.  كند ين م ي  اش را تام    يوي دن يازهاين
« .  توان آنها را جبران نمـود يگر نمياز ما سر زده است و د     يگناهان: ندي گو يبودند م 
لَغْنَا بلَنَا و أَج الَّذِي لْتيمان مقرر نموده بودي كه برايانيعاد و خط پايو به م » لَنَا أَج ،

 يم كه در آنجا به سـبب اعمـال مجـازات مـ       يده ا ي رس يي به محل و جا    يعني. ميديرس
 حكـم   ي خـواه  ي با ما بكن، و هر طور كه م        ي خواه يم، پس اكنون هرآنچه كه م     يشو

 و ييصـاحب امـر تـو   .  نمانده اسـت ي ما باقيم و عذر را برا    ي ندار يلينما، چرا كه دل   
  . حكم فقط از آنِ تو است ويداور

ن يبنـابرا ! گر چه سودي خورد، اما دي به چشم م  ي و نرم  ي فروتن يدر سخن آنها نوع   
 يمـ » فِيهـا  خَالِـدِينَ  مثْـواكُم  النَّار قَالَ« خداوند در مورد آنها دادگرانه حكم كرده و         

ن يا كه او از آنج. دي مانيشه در آن مي هميگاهتان است و برايآتش جهنم جا: ديفرما
 ربـك  إِنَّ« : ديان رسان ينگونه به پا  يه را ا  ي حكمت و علم خدا است، آ      يحكم به مقتضا  

كِيمح ليميپس همان  طور كه علم و آگاه. همانا پروردگارت با حكمت و دانا است» ع 
  .اء را در بر گرفته استيز همه اشيز را در برگرفته، حكمت او نياو همه چ

 »كَذَلِكو لِّينُو ضعضًا الظَّالِمِينَ بعا بونَ كَانُواْ بِمكْسِبان جـن و    ياغيو همچنانكه   » ي
مان يم كه گمراهشان كنند و پي خودشان حاكم نموده ايتسلط آنان را بر دوستان انس

 و  يت و دوسـت   يـ ن حاكم يجاد ا ي شان در ا   ي و اتحاد را  به سبب تالش و سع         يدوست
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ن است كه   ي ما ا  ي از سنت ها   يكيوه  يم، به  همان ش    يه ا انشان منعقد كرد  ياتحاد در م  
 كـشاند، و    ي م ي بد يم كه او را به سو     ي همانند او قرار ده    ياوري،  ي هر ستمگر  يبرا

  .دي نماي عالقه مير بي كند، و او را نسبت به خيك مي تحريبر انجام گناه و معاص
و گناه بر .  است  زشت و خطرناكي اثري بزرگ خدا است كه داراين از عقوبتهايو ا

ت يـ ان را بر خود وارد ساخته و بـر خـود جنا           يرا  اوست كه ز    يعهده ستمگر است، ز   
ّلعبِ« . كرده است لَّمِ لِ   . كنديو پروردگارت بر بندگان ستم نم» دِ يوما ربك بِظَ

 را كه خداوند بر آنهـا واجـب         ي هرگاه بندگان ستم و فساد كنند، و حقوق        ين رو ياز ا 
ن ي گرداند كه بدتري را بر آنها مسلط ميست، انجام ندهند، خداوند ستمگرانگردانده ا

ن برابـر حقـوق خـدا و        ي ظلـم و سـتم ، چنـد        ي رسـانند، و از رو     يعذاب را به آنها م    
 كـه   ي عذاب و ظلم   ينكه برا يرند، بدون ا  ي گ يع كرده اند از آنها م     يبندگانش را كه ضا   

امـت بـه آنـان داده       ي در روز ق   يداشـ چ پا ي رسد هـ   ي آن ستمگران به آنان م     ياز سو 
ن و سـران    يهمانطور كه بندگان اگر صالح و درستكار باشند، خداوند مـسوول          . شود

 گرداند، نـه سـردمداران   يان رهبران دادگر و عادل ميشوايآنها را صالح، و آنها را پ 
  .ستمگر و ظالم

رده انـد    گردانـده، و آن را رد كـ        ي از جن و انس را كه از حـق رو          يسپس همه كسان  
ن ي كنند، بنابرا  يد، پس بدان اعتراف م    ي نما يان م يسرزنش نموده، و اشتباه آنان را ب      

 گروه يا» آياتِي علَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأْتِكُم أَلَم واإلِنسِ الْجِنِّ معشَرَ يا« :فرمود
ن ما را كه در آن امر ات واضح و روشيامدند كه آي از شما نيامبرانيا پيآ! جن و انس

 شـما  يد به صورت مشروح بـازگو شـده اسـت بـرا      ير و شر و وعد و وع      ي، خ يو نه 
ن روز برحذر يدنتان به ايو شما را از رس» هـذَا يومِكُم لِقَاء وينذِرونَكُم« بازگو كنند؟
كـه  اموزند  ياموزند؟ و به شما ب    ين روز را به شما ب     يافتن از ا  يقه نجات   يدارند؟ و طر  

 كرده يز از آنچه او نهي كردن از دستورات خدا و پرهيرويت در پي و موفقيرستگار
ع كردن دسـتورات و  يان در ضاي و زياموزند كه بدبختي باشد؟ و به شما ب    ياست، م 

 الْحياةُ وغَرَّتْهم أَنفُسِنَا علَى شَهِدنَا قَالُواْ«   خدا است؟ پس آنان اعتراف  كرده، ينواه
 ها و ييبايا و زي دنيو زندگ. مي دهي ميه خود گواه ي، ما عل  يآر: ندي گو يو م » ياالدنْ

دا كردنـد و از آن      يـ ب داد، و بـه آن آرامـش پ        يـ  آن آنـان را فر     يزخارف و نعمت ها   
 علَـى  وشَـهِدواْ « . اد آخـرت مـشغول داشـت   يـ  و خشنود شـدند و آنـان را از         يراض

أَنفُسِهِم مپـس  . مي دهند كه  كافر بـود      ي م يه خود گواه  يو آنان عل  » رِينَكَافِ كَانُواْ أَنَّه
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 دانند كـه    ي خودشان م  ين هنگام هركس و حت    يحجت خدا بر آنان اقامه شده، و در ا        
ـ  « :دي فرما يپس به آنان م   . دي نما يخداوند در مورد آنها به عدالت رفتار م         يادخُلُوا فِ

و ّ ِ قَد خَلَت مِن قَبلِكُم مِّن َ الجِنِ ش از ي از جن و انس، كه پييان امتهايدر م» اإلِنسِأُممِ
ز همانند شما عمل كردند، و همچنانكه آنها از يآنان ن. ديشما بوده اند، وارد آتش شو

آنـان در  . دي شـو يش بهـره منـد مـ   يبهره خود برخوردار شدند، شما هم از بهره خو 
همانا » نَ يهم كَانُوا خَسِرإِنَّ« د، يباطل فرو رفتند، همچنانكه شما هم در باطل فرو رفت     

 بزرگتـر از  يانيـ دگان بودنـد، و چـه ز     يان د يندگان آنا جن و انس از ز      يگذشتگان و آ  
 اكـرم  يگي پر از نعمت و محروم شدن از همساييخسارت و از دست دادن بهشت ها      

ان مشترك هستند امـا در مقـدار آن تفـاوت           ين ز ياما آنان هرچند كه در ا     ! ن؟ياالكرم
  .هم دارند با يميعظ
 يبرحـسب اعمالـشان درجـات     » عمِلُـواْ  مما درجات« ك از آنها،    ي هر يو برا » ولِكُلٍّ« 

رو چـون   يـ نه تـابع و پ    .  شود ياد، محسوب نم  ي ز ي و گناه كم، مانند بد     يهست، و بد  
  . شوديس برخورد مي شده است، و نه با فرمانبر چون رئيرويمتبوع و پ

 و وارد شـدن     ي گرچه همه در سـود بـردن و رسـتگار          ان اهل بهشت  يهمانطور كه م  
نكه همه آنان ي داند، با اي آن را نمي وجود دارد كه جز خدا كسييمشترك اند فرق ها

م ي خواهيپس ، از خداوند متعال م. ده است خشنودنديشان بدانان بخشيبه آنچه موال
ش و  يگان خـو  ديـ  بندگان مقـرب و برگز     ي كه آن را برا    يكه ما را از اهل فردوس اعل      
و » يعملُونَ عما بِغَافِلٍ ربك وما« .ه نموده است، بگردانديمنتخبان و دوستان خود ته

ت و عملـش    يـ ك را برحـسب ن    يـ ست، پس هر  ي خبر ن  ي كنند ب  يپروردگارت از آنچه م   
  .دي نمايمجازات م

هد، آنها  خوايو خداوند از آنجا كه نسبت به بندگان مهربان است و مصالح آنها را م
 كـرده  ي بد نهيسته دستور داده ،و از كارها ي شا يرا به انجام اعمال صالح و كارها      

از است، پس طاعت فرمانبرداران به ي نياست، و گرنه ذات خداوند از همه مخلوقات ب
 إِن« .  رساندي نمياني گناهكاران به او زيهمانطور كه نافرمان.  رساندي نمياو سود

 مِـن  ويـستَخْلِف «  برد،   يان م ياگر بخ واهد شما را هالك نموده واز م        » يذْهِبكُم يشَأْ
و هركس را كـه بخواهـد پـس از          » آخَرِينَ قَومٍ ذُريةِ من أَنشَأَكُم كَمĤ يشَاء ما بعدِكُم

د يگر پد ي د ي كند، همان طور كه شما را از نسل و دودمان قوم           ين تان م  يگزيشما جا 
  .آورده است
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د، همان طـور كـه كـسان     يا منتقل شو  ين دن يد از ا  يد كه حتما با   ي شما دانست  يوقتپس  
د ي كنيد و كوچ مي رويا مين دنيد كه از اير از شما منتقل شده اند، و دانستي غيگريد

 كـه   يد، همان طور كه كـسان     ي گذار يند، م ي آ ي كه بعد از شما م     ي كسان يو آن را برا   
ا ي شما به جا گذاشته اند ، پس چرا دني و آن را براا رفتهيش از شما بوده اند از دنيپ

ا يـ د كـه دن   يد، و فراموش كرده ا    يده ا يش گردن يرا محل استقرار و آرامش و وطن خو       
 شـما سـرا و      يش رو يد كـه پـ    يـ و فراموش كرده ا   !  است نه محل استقرار؟    يگذرگاه

و آن   بـدور اسـت؟      ي است كه همه نعمتها را در بردارد و از هر آفـت و نقـص               يجهان
 كننـد، و گذشـتگان و   ي آن تـالش مـ  ين براين و آخري است كه مردمان نخست   يجهان

 ي آن كوچ خواهند كـرد، كـه هرگـاه بـه آن برسـند، در آن جـا بـرا           يندگان به سو  يآ
  . در آن خواهند داشتيشگي مانند و  اقامت هميشه ميهم

 يو مطلـوب  آن وجـود نـدارد،   ي بـاالتر و را ي است كه هدفيتيو آن جهان هدف و غا   
رد، و آنقـدر مـورد عالقـه    ي پـذ يان مـ يـ  در آن پا   ياست كه هـر هـدف و امـر مطلـوب          

سـوگند بـه خـدا در آنجـا         .  كننـد  ي آن مـ   ي را فـدا   يگريز د يخردمندان است كه هرچ   
 بـرد، و رقابـت     يدن آن لذت مـ    ي آنند و چشم از د     ي است كه انسان ها در پ      ييزهايچ

 ي و فراوانياديل لذت ارواح و زي از قبييهازي پردازند، چيكنندگان در آن به رقابت م
 ها يبها و پنهاني كه همه غييك شدن به خداي جسم و دل، و نزديها، و نعمت هايشاد
 كه در   ي است همت  ييچه همت و اراده باال    . نها در آنجا وجود دارد    يهمه ا .  داند يرا م 

 يت راضـ  پـس ي كه به بهره ا  يو چه خسارتمند است كس    !  باشد ي ها م  ين خوب ي ا يپ
ده يـ ان بـار را برگز    يـ  كه معامله ز   ين است همت كس   ييو چقدر پست و پا    ! شده است 

ع بـه   يدن سـر  يد رس ي و غفلت شده است نبا     ي گردان يپس آن كس كه دچار رو     ! است
همانـا  » بِمعجِـزِينَ  أَنتُم وما آلتٍ تُوعدونَ ما إِنَّ« رايد بداند، ز  ين منزل و سرا را بع     يا

د خـدا را درمانـده و       يـ  توان ي شود خواهد آمد، و شما نم      يده داده م  آنچه به شما وع   
تان در دست خدا است و شما ي هايشانيرا پيد، زيد، و از عذاب او فرار كنييناتوان نما
  .دير و تصرف او قرار داريتحت تدب

 كه در ي و سرانجام ي خدا دعوت كرد   ي كه قوم خود را به سو      يوقت! امبري پ يا» قُل«
م شـدن در برابـر دسـتور خـدا     ي، و آنان از تسل يان نمود يشان ب يست برا انتظار آنها 
 كردندو به شرك خود ادامـه دادنـد ، بـه آنـان      يرويالشان پ يدند، و از ام   يامتناع ورز 

 يد و آن را بـرا  ي كـه هـست    يبر حـالت  !  قوم من  يا» مكَانَتِكُم علَى اعملُواْ قَومِ يا« :بگو
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من هم طبق دستور خدا    » عامِلٌ إِنِّي« د،  يانطور عمل  كن   د وهم يد، بمان يده ا يخود پسند 
  . پروردگارم هستميم و تابع خشنودي كنيعمل م

 »فوونَ فَسلَمن تَعتَكُونُ م ةُ لَهاقِبارِ عك يد دانست كه سرانجام ني خواهيبه زود» الد
 ي انصاف بزرگنيو ا!  ا به نفع شما؟ي شود ي خواهد بود، به نفع من مياز آن چه كس

ان آورده ياست، چرا كه خداوند ، هم از اعمال و هم از انجام دهندگان آن سخن به م              
ز كرده است، ي پرهيينندگان قرار داده، و از صراحت گوي بيش رويو سزا و جزا را پ

  .حتر و روشنتر استيح صريچرا كه اشاره و تلو
و . زگاران است ياز آن پره  ا و آخرت    يك در دن  يو دانسته شد كه عاقبت و سرانجام ن       

امبران آورده انـد    يك از آن مومنان است و هركس كه از آنچه پ          يعاقبت و سرانجام ن   
لِــح الَ إِنَّـه « :ن فرمـود يبنــابرا. د سـر انجــامش بـد خواهـد بـود    يـ  نماي گردانـ يرو  يفْ

ا از تمـام    يـ  گرچه در دن   يپس هر ستمگر  .  شوند يو ستمگران رستگار نم   » الظَّالِمونَ
 لِلظَّـالِم   يملِيإنَّ اهللا لَ  « : گردد يت نابود و مضمحل م    يه ها برخوردار باشد، در نها     بهر
 ي دهد، اما ناگهان او را مـ       يهمانا خداوند به ستمگر مهلت م     » فلِتُهي إذاَ أَخَذَه لَم     يحتَّ
  . كنديش نميرد و رهايگ
  :136- 140 يه يآ

لّهِ وجعلُواْ لّـهِ  هــذَا  فَقَـالُواْ  نَـصِيبا  واألَنْعـامِ  الْحـرْثِ  مِنَ ذَرأَ مِما لِ  وهــذَا  بِـزَعمِهِم  لِ
لّهِ كَانَ وما اللّهِ إِلَى يصِلُ فَالَ لِشُرَكĤَئِهِم كَانَ فَما لِشُرَكĤَئِنَا  شُرَكĤَئِهِم إِلَى يصِلُ فَهو لِ

  ينـصيب   اسـت   ريـده آف  كه  يچارپايان و ها  كشته از خدا  ي؛ برا يحكُمونَ ما ساء
  بتـان   آن از  ايـن  و  خداسـت   آن از  ايـن   كـه  گفتند خود  خيال به و، كردند  معين
 خـدا   آن از  آنچـه  و ، رسيد  ينم خدا  به بود  بتانشان  آن از  آنچه   پس   ماست

  .كردند  يم  يداور بد  يا  گونه  به  رسيد يم  بتانشان   به بود
كَذَلِكنَ وينَ ثِيرٍلِكَ زشْرِكِينَ مقَتْلَ الْم الَدِهِمأَو مؤُهĤَشُرَك موهرْدواْ لِيلْبِس لِي و هِملَي ع 
مدِينَه لَوشَاء و ا اللّهم لُوهفَع مها فَذَرمفْتَرُونَ وفرزند  كشتن ،  كاهنان ،  ؛ همچنين ي 

  به  دينشان  باره در و كنند  شانتاهالك  بياراستند  مشركان از  يبسيار نظر در را
  يدروغ با  پس  كردند  ينم  چنين  خواست   يم خدا اگر  افكنند  اشتباهشان و  شك
  .ساز  رهايشان بافند  يم  كه

 حرِّمـت  وأَنْعـام  بِـزَعمِهِم  نّـشَاء  مـن  إِالَّ يطْعمهـا  الَّ حِجرٌ وحرْثٌ أَنْعام هـذِهِ وقَالُواْ
اظُههور امأَنْعذْكُرُونَ الَّ وي ما اللّهِ اسهلَي هِ افْتِرَاء علَي زِيهِم عجيا سفْتَرُونَ كَانُواْ بِم؛  ي
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 جـز،    كـس   هـيچ    است  ممنوع  كشتزاران و  چارپايان اينها : گفتند پندار  يرو از
 سـوار    كـه   اسـت   يچارپايـان  اينهـا  و  بخـورد  آنهـا  از نبايـد  ،  بخـواهيم  ما  آنكه

  به  نكنند ياد  آنها بر را خدا  نام  كه  است  يچارپايان اينها و  است  حرام  شدنشان
 را  اندجزايـشان   بـسته    يم  كه  يافتراي كيفر  به  يزود  به و بندند  يم افترا خدا

  .داد خواهد
 ميتَةً يكُن وإِن أَزواجِنَا علَى ومحرَّم رِنَالِّذُكُو خَالِصةٌ األَنْعامِ هـذِهِ بطُونِ فِي ما وقَالُواْ

مشُرَكَاء فِيهِ فَه زِيهِمجيس مفَهصو إِنَّه حِكِيم لِيمايـن   شـكم  در  آنچـه  : گفتند ؛ و ع  
 مردار اگر و ،  است  حرام  زنانمان ، يبرا و  حالل ما  مردان  يبرا  است  چارپايان

  كرد خواهد  مجازاتشان گفتار  اين  سبب   به خدا  شريكند  آن در مرد و  زن باشد
  .داناست و  حكيم او  آينه هر
قَتَلُواْ الَّذِينَ خَسِرَ قَد مهالَدا أَوفَهرِ سلْمٍ بِغَي  اللّهِ علَى افْتِرَاء اللّه رزقَهم ما وحرَّمواْ عِ
ا ضَلُّواْ قَدمتَدِي كَانُواْ وهيحجتـ   هـيچ   يب  سفاهت  به  كه  يكسان كردند  نَ؛ زيان م  

  داده  يروز  ايـشان   به را  آنچه و بستند  دروغ خدا   به و كشتند را خود  فرزندان
  .اند  نيافته را  هدايت  راه و اند  شده  گمراه   اينان  كردند  حرام بود

 كـه   يق مـشركان  يـ م و جهالـت ع    ي و سبك مغـز    ي و نادان  ي خرد يخداوند متعال از ب   
 از ي پـاره ا يو خداوند تبارك و تعـال . دهدي كردند خبر م يب م يرا تكذ ) ص(امب ر   يپ

ادآور شـود، و مـردم از آن        يـ شان را   يـ  شـمارد تـا گمراه     يشان را برمـ   يخرافات ها 
 را يبيآورده است نقص و ع) ص(امبر ي كه پي خردان با حقين بيمخالفت ا. زنديبپره

 آن را يستگيـ را آنهـا شا   يـ  سـازد، ز   يرسالت رسول اكرم نمـ    ام و   يت پ يمتوجه حقاّن 
  .ستنديندارند كه در مقابل حق با

 ذَرأَ مِما لِلّهِ جعلُواْ« ن نكته اشاره كرد كه آنها يپس خداوند از جمله خرافات آنان به ا
ه اسـت   ديـ  كه آفر  ياني خداوند از كشتزار و چهارپا     يبرا» نَصِيبا واألَنْعامِ الْحرْثِ مِنَ

 كـه   يدر حـال  . شان در نظـر گرفتنـد     يـ  بتها ي از آن بـرا    ي قرار دادند، و سهم    يبهره ا 
پس .  آنان قرار داده است يده و آن را روزي بندگانش آفريزها را براين چيخداوند ا

ز يـ د از آن پره   يـ ز را كه با   يآنان دو امر ممنوع را در كنار هم قرار دادند، بلكه سه چ            
 قـرار داده  ي او سـهم ينكه بر خدا منت نهادند كه بـرا      ي ا يكي: شود با هم انجام دادند    

نكه ي ايكيو .  است نسبت به خداين كار احسانين اعتقاد و باور بودند كه اياند، و بر ا
اورده يـ  آنان به وجـود ن ي را برايزيچ چي نداده و هيشان را كه به آنها روز   يبت ها 
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 ستمگرانه آنهاست يحكم و داورو موضوع سوم . دنديك گردانين امر شريبودند درا
 دادند، اما اگر همان سهم      ي نم يتيكه به آنچه سهم خدا بود توجه نكرده و به آن اهم           

 كردنـد، و از آن  ي دادنـد بـه آن توجـه مـ    ي بت ها قرار ميد و برا ي رس يبه بت ها م   
را هرگـاه از كـشتزارها و   يـ ز.  دادندي از آن به خدا نميزي نمودند، و چ  ي م يپاسدار

 آوردند، آن ي به دست ميزيده بود چي آنان آفري كه خداوند برايواناتيه ها و حويم
و » .ن به گفته و گمان آنها از آن خداست        يا« : گفتند يم كرده و م   يرا به دو بخش تقس    

 را كـه بـه او       يرد، و عمل كـس    ي پذ ي او باشد نم   ي كه خالصانه برا   يزيخداوند جز چ  
ه شـركا اعـم از بـت هـا و     ي را كـه سـهم  گـر يو بخـش د .  كنـد يشرك بورزد قبول نم 

 از آنچه كه سهم خدا قرار داده بودند با آنچه           يزيپس اگر چ  . دادند يكان قرار م  يشر
 ي نكـرده و مـ   ي شد، بـه آن تـوجه      ير خدا در نظر گرفته بودند مخلوط م       ي غ يكه برا 
  از آنچـه   يزيـ و اگـر چ   .  گرداندند ياز است، و آن را باز نم      ي ن يخداوند از آن ب   :گفتند
 شد، ي خدا مقرر كرده بودند مخلوط ميشان قرار داده بودند با آنچه براي خداهايبرا

د سهم آنان برگردانده يرند و بايبت ها فق:  گفتنديش برگردانده، و ميآن را به سر جا
را يز! ن هست؟ي ستمگرانه تر از ايا حكمين هست؟ و آي بدتر از ايا حكميپس آ. شود

 كـه آن گونـه از       يي كردند تا جا   يت م يار داده بودند حما    مخلوق قر  ياز آنچه كه برا   
  . كردنديحق خدا  محافظت نم
) ص(امبر يح از پيث صحيمه آن گونه باشد كه در حديه كريل آيو احتمال دارد كه تاو

 الشُّرَكَاءِ عِنِ الشَّركِ ، من أشرَك يأَنَا أغنَ« : كنديثابت شده است كه از خداوند نقل م
ازم، و هركس كـه     ي ن ير آن ب  يمن از هر نوع مشاركت و غ      »  تَركُتُه وشِركَه  ئَاي شَ يمعِ
ل شود، يك قاي شريم در هر كاري برا يعني را انجام دهد،     ير من كار  يت من و غ   يبه ن 

ن است كـه    يه ا ي آ يمعن.  كنم ير واگذار م  يرد، بلكه آن را به آن غ      ي پذ يآن را از او نم    
 جـسته   يكـ ي خود نزد  يله آن به بت ها    يده و بوس  شان قرار دا  ي بت ها  يآنچه آنها برا  

 ي از آن بـه خـدا تعلـق نمـ          يزيـ ر خداست، وچ  ي غ ي خالصانه برا  ياند، تقرب و عبادت   
 رسد، ير خدا در نظر گرفته بودند به خدا نمي غيو آنچه راكه به گمان خود برا. رديگ

از يـ  ن يان است، چون خداوند از آن بـ       يچون آن شرك است؛ بلكه سهم شركا و همتا        
  .ردي پذيك قرار داده شود، نميدگانش شري از آفريكي را كه در آن ياست و عمل

 سـران و    يعنـ ين اسـت كـه شـركا        يـ ن ا ي مـشرك  ي و گمراهـ   ي خرد ي از موارد ب   يكي
.  دادنـد  يبـا جلـوه مـ     ين ز ي از مـشرك   ياري بـس  ين آنها كشتن فرزندان را بـرا      ياطيش
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نان پسران را از تـرس فقـر و         وكشتن فرزندان، به صورت زنده بگور كردن بود، و آ         
ن يو ا.  كردندي، و دختران را از ترس آلوده شدن به عار و ننگ زنده به گور مينادار

 خواسـتند آنهـا را هـالك سـازند، و     ي كه م ييطان ها يش. ن بود ياطيب و خدعه ش   يفر
 و يتِ زشتي را انجام دادند كه در نهايينشان را بر آنان مشتبه گردانند، پس كارهايد
 دادند،  يبا جلوه م  ي آنان ز  يشان را برا  يشان كارها يو همواره شركا  . ح قرار داشت  قب

  .  آوردنديده به حساب مي كه آن را خوب، و عادت پسندييتا جا
 خواست آنها را باز دارد و مـانع كـشته شـدن فرزندانـشان شـود،          يو اگر خداوند م   

 يشان رها كند، و مانعيكارهااما حكمت  او اقتضا نمود تا آنها را با .  كردندين نميچن
. شتر در گناه فرو روند، و به آنها مهلت بدهديشان قرار ندهد، تا بيان آنان و كارهايم

شان رها كن، و بر يپس آنها را با دروغ و افترا» يفْتَرُونَ وما فَذَرهم« :ن فرموديبنابرا
  . رسانندي به خدا نميانيچ زيرا آنها هين مباش، زيآنان اندوهگ

 آنها ي را كه خداوند برايانين است كه چهارپاي آنان اي خبريق بيگر از مصادي ديكي
 يي و رحمت آنان قرار داده تـا از بـدعتها و سـخنها             يه روز يحالل نموده و آن را ما     

ان و  ي از چهارپا  يپس آنان در مورد برخ    . ده اند ي در مورد آنها تراش    يبيب و غر  يعج
 ممنوع يان و كشتزارهاينها چهارپايا» حِجرٌ وحرْثٌ أَنْعام هـذِهِ« :ندي گويكشتزارها م

 از آن بخـورد، مگـر   يست كسيز ن يجا» نّشَاء من إِالَّ يطْعمها الَّ«  هستند كه    يو حرام 
. مي متصف نموده باشـ    ي كه ما  او را به صفت خاص        يا كس يم، و   ي كه ما بخواه   يكس

ز يـ خته بودند و جز زغـم و گمـان  آنهـا چ            ش خود سا  ين بحث ها را از پ     يالبته همه ا  
ن مـواردِ  يـ  بـر ا يال و خواست و نظر فاسدشان سند و حجت        ي نبودند و جز ام    يگريد

  . مزعوم ندارند
 وجود داشت كه از هر جهت حرام قرار داده نشده بودند، بلكه آنان فقط يانيو چهارپا

وانـات را از    ي  ح  سوار شدن، و بار بردن بـا آنهـا را حـرام قـرار دادنـد، و پـشت آن                   
 بود كـه هنگـام      يانيو چهارپا . دندي نام ي و بار حفاظت كردند، و آن را حام م         يسوار

دند بر ي پرستير از خدا مي بردند، بلك نام بت ها و آنچه غ     يذبح نام خدا را بر آن نم      
ن امر، دروغگـو و  ي دادند، و آنها در اين كارها را به خدا نسبت م    ي بردند و ا   يآنها م 

  .دندفاسق بو
 ي كه بر خدا مـ ي آنها را به سبب دروغ    يپس به زود  » يفْتَرُونَ كَانُواْ بِما سيجزِيهِم« 

 كـه منـافع     يي هـا  ي خدا، و حرام كردن خوردن     يك برا يل قرار دادن شر   يبستند، از قب  
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ن يـ  ارزش آنها ايو از جمله آرا و نظرات ب.  در بردارند، مجازات خواهد كرد يفراوان
 يان را بر زنان نه بر مردان حـرام كـرده و مـ             ي از چهارپا  ينِ برخ يناست كه آنان ج   

ان يـ ن چهارپا يـ آنچه در شكم ا   »  لِّذُكُورِنَا خَالِصةٌ األَنْعامِ هـذِهِ بطُونِ فِي ما« :گفتند  
 مـردان حـالل اسـت و زنـان بـا مـردان در آن                ي بـرا  يعني. ژه مردان ماست  ياست و 

  . مشاركت ندارند
 »رَّمحملَى واجِنَا عووان، يـ نِ حي بود كـه جنـ  ين زمان يو بر زنان ما حرام است، ا      » أَز

وان به صورت مرده متولـد شـود آنهـا هـم در آن     ينِ حيد، و اگر جنيايا ب يزنده به دن  
« .  زنـان حـالل اسـت     ي مـردان و هـم بـرا       ين مرده هم بـرا    ي جن يعني. ك هستند يشر

زِيهِمجيس مفَهصرا آنچه  يفشان را خواهد داد، ز    يفر توص يوند ك  خدا يپس به زود  » و
عت خدا يپس با شر.  را حالل نمودنديرا خدا حالل كرده است حرام كردند، و حرام و

» حِكِـيم  إِنَّـه « .ن را به خدا نسبت دادند     يم آن را شكستند، و  ا      يده و حر  يمخالفت ورز 
 داده ، با حكم يين توانا ن كه به آنان مهلت داده، و آنها را بر گمراه شد           يخداوند در ا  

ُيعلِ« . است ست و خداونـد    يده ن ي بر او پوش   يزيچ چ يو به حال آنان آگاه است؛، ه      » م
 سازند آگاه است، ي كه به او نسبت داده واز جانب خود آن را ميبه آنان و به دروغ

  .  دهدي مي گذرد و به آنان روزين  حال از آنها در ميبا ا
 قَتَلُواْ الَّذِينَ خَسِرَ قَد« :دي فرما يان نموده و م   يآنها را ب   ي خرد ي و ب  يانكاريسپس ز 
مهالَدا أَوفَهرِ سلْمٍ بِغَي  ي سـفاهت و نـادان  ي كه فرزندانشان را از رو     يهمانا كسان » عِ
 و ي خـرد يش را از دست داده، و در سفاهت و بـ ين و فرزندان و عقل خويكشتند، د 
  .نند زي دست و پا مي و گمراهيسرگشتگ

 يعني.  داده است حرام كردنديشان روزيو آنچه را خدا برا» اللّه رزقَهم ما وحرَّمواْ« 
 آنها گردانده است، بر ي آنها قرار داده، و آن را روزي برايآنچه را كه خداوند رحمت

ن هم يبه ا. خود حرام كردند؛ پس آنها كرامت و بخشش پروردگارشان را رد نمودند 
. ن حاللها بودي كه از حالل تريف نمودند، در حاليكردند، بلكه آن را حرام توصاكتفا ن

ن ي ايدروغ بستن بر خداست، و هر مخالف و ناسپاس» اللّهِ علَى افْتِرَاء« نها، يو همه ا
 گمراه گشتند و ي كه بسيبه راست» مهتَدِينَ كَانُواْ وما ضَلُّواْ قَد« .  بافديدروغها را م

  .ان نشدنديشان راهي كدام از كارهاچيدر ه
  :141 يه يآ
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وهنَّاتٍ أَنشَأَ الَّذِي ورُوشَاتٍ جعـرَ  مغَيرُوشَـاتٍ  وعالنَّخْـلَ  مو  عالـزَّرلِفًـا  و لُـه  مخْتَ  أُكُ
 يـوم  حقَّـه  وآتُـواْ  أَثْمـرَ  إِذَا ثَمرِهِ مِن كُلُواْ متَشَابِهٍ وغَيرَ متَشَابِها والرُّمانَ والزَّيتُونَ
  به نيازمند آفريد  يباغهاي  كه  اوست ؛ و الْمسرِفِينَ يحِب الَ إِنَّه تُسرِفُواْ والَ حصادِهِ
  گونـاگون   يطعمها با ، كشتزار و خرما  ودرخت ،،  داربست از نياز  يب و  داربست

 آنهـا  از آوردنـد   ثمـره   چـون   ناهماننـد   حـال   درعين  ، همانند ، انار و  زيتون و ،
  اسرافكاران خدا  كه مكنيد  اسراف و بپردازيد نيز را آن   حق درو روز در و بخوريد

  .ندارد  دوست را
ل كـشتزارها و    يـ  از امـور حـالل از قب       يارين را در بـس    ي خداوند تصرف مشرك   يوقت

فـه  يد، و وظ داشته بود برشمري را كه به آنها ارزان    ييان ذكر نمود، نعمت ها    يچهارپا
» جنَّاتٍ أَنشَأَ الَّذِي وهو« :ان داشت، و فرموديوانات بيآنها را در مورد كشتزارها و ح

 ياهان مختلفـ  يده است كه درختان گوناگون و گ      ي را آفر  يي است كه باغها   ييو او خدا  
  .در آن وجود دارد

ه درسـت شــده، و  يــن باغهـا پا يــ از اي برخـ يبــرا» معرُوشَـاتٍ  وغَيــرَ معرُوشَـاتٍ « 
ه هـا  يـ ن پايـ  شوند، و ايه ها به هر سو شكوفه داده و پخش م     يدرختانشان بر آن پا   

ه ندارنـد و بـر سـاقه        ي پا يو برخ . ندي  نما  ين كمك م  يدرختان را در بلند شدن از زم      
ن ي منافع ايادآور فراوانين يو ا.  گردندين پهن مي زميا بر روي شوند، يخود سبز م

ند بندگان را آموخته است كه چگونه آن درختان را بـاال ببرنـد و   باغها است، و خداو  
  .آن را رشد بدهند

لِفًا والزَّرع والنَّخْلَ«  لُه مخْتَ ده، كه يو خداوند متعال درخت خرما و كشتزار را آفر» أُكُ
 ي مـ ياريـ ك آب آبيـ ك خاك سر برآورده، و با يهمه از .  آن مختلف است   يوه ها يم

سپس . ل داده استيگر تفضي دي را در خوردن بر برخيند متعال برخشوند، اما خداو
ان كـرد،  يـ ژه بيـ  كه دارد به طـور و يخداوند درخت خرما و كشتزار را با انواع مختل    

 يه م ين دو نوع ته   يشتر مردم از ا   ي و خوراك ب   يرا منافع آنها فراوان است، و روز      يز
  .شود

د آورده كه يتون و انار را پديو خداوند متعال درخت ز» امتَشَابِه والرُّمانَ والزَّيتُونَ« 
گر يكـد يوه و طعـم بـا       يـ و در م  » متَـشَابِهٍ  وغَيرَ« گر همگون است،    يكديدرختشان با   

ن باغها و آنچه را كـه       ين سوال به ذهن برسد كه خداوند ا       يد ا ينجا شا يدر ا . متفاوتند
خداوند خبر داد كـه آن را       ده است؟ پس    ي آفر يزي چه چ  يبر آن عطف شده است برا     
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از » ثَمـرِهِ  مِـن  كُلُواْ« :ن فرمود يد آورده است، بنابرا   ين منافع بندگان پد   يبه خاطر تام  
 وآتُـواْ «  كه محصول داد، يوقت» أَثْمرَ إِذَا« د، يوه و محصول نخل و كشتزار بخور   يم

قَّهح موادِهِ يصي نصاب هايداراعت  يو حق كشتزار را كه ذكات است، و در شر         » ح 
خداوند آنها را دستور داد تا زكـات آن         . دين است، در روز درو كردن آن بپرداز       يمع

را در زمـان درو  يـ ز.  شـدن سـال اسـت   يرا روز درو كردن كشتزار به منزلـه سـپر   
 صـاحب   يز هنگام درو كـردن ، دادن زكـات بـرا          ين.  دوزند يمستمندان بدان چشم م   

  يدد دادن زكات است، در آن هنگـام بـه خـوب            كه در ص   يكشتزار آسان است ،و كس    
 مـردم معلـوم و   ي كند بـرا ي كه از پرداختن آن امتناع م يز كس ين.  داند چكار كند   يم

  .  گردديآشكار م
 ي در خوردن مـ    ياده رو ي شامل اسراف و ز    ين نه يد، ا يو اسراف نكن  » تُسرِفُواْ والَ« 

 يد طوريكه صاحب كشتزار نباني از حد معمول تجاوز كردن، و ايعنيو اسراف . شود
رون يـ  در بي روياده رويـ د، و اسراف و ز  يان وارد نما  يآن را بخورد كه به زكات ز      
 كه بر او واجب است يشتر از اندازه اين صورت است كه بيكردن زكاتِ كشتزار به  ا

ش از حد، به خود و خـانواده و طلبكـارانش           يبه عنوان زكات بپردازد، و با پرداخت ب       
 ي كـرده و آن را نمـ  ينها اسراف است و خداوند از آن  نهيپس همه ا. رد كندان وا يز

 ي به خاطر آن مورد نفرت او قـرار مـ  يپسندد ، بلكه خداوند از آن متنفر است و آدم    
ل خرما يوه ها از قبي است بر واجب بودن زكات در حبوبات و ميليه دلين آيرد و  ايگ

 آن بگذرد، بلكه سالِ آن هنگام درو شدن آن كسال بريست ين كه الزم نيو انگور، و ا
ش بنـده   ين محصوالت پ  يو اگر چند سال ا    .  نخل است  يدن خرما يدر كشتزارها، و چ   

 تجارت نباشد، چرا كه خداوند ي كه براي شود، و ماداميبماند زكات در آن تكرار نم
اگر و  . رون كردن زكات دستور نداده است     يدن آن به ب   يجز به هنگام درو كردن و چ      

نكـه صـاحب    ي دچار شود بـدون ا يدن به آفتيا چ يوه قبل از درو شدن      يحبوبات و  م   
و خـوردن از خرمـا و       .  شـود  ي كرده باشـد، ضـامن آن نمـ        يوه كوتاه يا م يكشتزار  

 شـود،  ين زكات محسوب نمـ   يو ا . ز است يرون  كردن زكات آن جا     يكشتزار قبل از ب   
  . ماندي مياز خوردن باق شود كه پس يرون كرده مي بيبلكه زكات از مال

 فرسـتاد تـا   ي محصوالت مردم مـ ي را براين زننده ايمحاسب و تخم) ص(امبر  يو پ 
ك چهارم يا يك سوم ي داد تا ين بزند، و او را دستور ميمقدار محصوالتشان را تخم
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گران يرد تا خودشان و د    يره در نظر بگ   ي صاحبان آن  به منظور خوردن و غ        يرا برا 
  .از آن بخورند

  :142- 144 يه يآ
 لَكُم إِنَّه الشَّيطَانِ خُطُواتِ تَتَّبِعواْ والَ اللّه رزقَكُم مِما كُلُواْ وفَرْشًا حمولَةً األَنْعامِ ومِنَ
ودبِينٌ؛ و  عاز  نيـستند   برداشتن بار خور در يا برند  يم بار  كه  يچارپايان ، نيز م  

  او  كـه  مكنيـد   يپيرو  شيطان از و بخوريد  است  داده  يروز شما  به خدا  هرچه
  .شماست آشكار دشمن
 أَمـا  األُنثَيـينِ  أَمِ حـرَّم  آلذَّكَرَينِ قُلْ اثْنَينِ الْمعزِ ومِنَ اثْنَينِ الضَّأْنِ منَ أَزواجٍ ثَمانِيةَ

لَتهِ اشْتَملَي ع امحنِ  أَرـيـؤُونِي  األُنثَيلْـمٍ بِ نَب  از  : لنگـه   ؛ هـشت  صـادِقِينَ  كُنـتُم  إِن عِ
  اسـت   كرده  حرام را نر دو آن آيا، : بگو   ماده و نر ، بز از و  ماده و نر ، گوسفند

 از گوييـد   يمـ   راسـت  اگر ؟ است   مادگان  شكم در را  آنچه يا را  ماده دو  آن يا
  .دهيد خبر  من  به  علم  يرو

لَيـهِ  اشْـتَملَت  أَمـا  األُنثَيـينِ  أَمِ حرَّم آلذَّكَرَينِ قُلْ اثْنَينِ الْبقَرِ ومِنَ ينِاثْنَ اإلِبلِ ومِنَ ع 
امحنِ أَرياألُنثَي أَم اء كُنتُمدإِذْ شُه اكُمصو ـذَا اللّهنْ بِهفَم نِ أَظْلَملَى افْتَرَى مِماللّـهِ  ع 
لْمٍ بِغَيرِ النَّاس لِيضِلَّ كَذِبا  و  ماده و نر شتر از ؛ و الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي الَ اللّه إِنَّ عِ

 يـا  را  ماده دو  آن يا  است  كرده ، حرام را نر دو  آن آيا : بگو ،  ماده و نر گاو از
 داد  يم  فرمان  چنين خدا  كه  هنگام   آن آيا ؟  است  مادگان  شكم در  كه را  آنچه
  دروغ خـدا   بـه   كـه   است  يكس آن  از ستمكاتر  يكس  چه  پس ؟ بوديد آنجا اشم
 را  سـتمكاران  خـدا   آينه هر؟  كند  گمراه را  مردم  يخبر  يب  يرو از تا بندد  يم

  .كند  ينم  هدايت
 را يواناتي را كه باربرند و حيواناتيان، حيو از چهارپا» وفَرْشًا حمولَةً األَنْعامِ ومِنَ« 

 برند و بر آنها سـوار       يوانات بار م  ي از ح  يبرخ.  د آورده است  يكه كوچك هستند پد   
ت ي صـالح  ي سـوار شـدن و بـاربر       ينكه كوچكند، برا  ي به سبب  ا    يد، و برخ  ي شو يم

  . شوديوانات فرش گفته مين حيندارند، مانند بچه شترها و امثال آن، و به ا
 شوند، اما از جهت  يم م ي دو نوع تقس   ني به ا  ي و باربر  يوانات از جهت سوار   يپس ح 

 مِما كُلُواْ« :ن فرموديبنابرا.  شودي هستند، و از همه استفاده ميخوردن، همه خوردن
قَكُمزر الَ اللّهواْ واتِ تَتَّبِعطَانِ خُطُوكه خدا بـه شـما داده        ي ا يد از روز  يبخور» الشَّي 

 يرويـ طان پي شـ يز راههـا و كارهـا   ايعنـ يد، ي نكنيرويطان پي شياست، و از گامها 
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 داده است حرام    ي از آنچه خدا به شما روز      ين است كه برخ   يد، كه از جمله آن ا     ينكن
پس شما را جز به .  آشكار استيتان دشمنيچرا كه او برا» مبِينٌ عدو لَكُم إِنَّه« . ديكن

ود دسـتور   شـ ي تان مـ   يشگي هم يانتان است و باعث شقاوت و بدبخت      يآنچه كه به ز   
  . دهدينم
زه قرار داده به    ي نموده و آنها را حالل و پاك       ي را كه خدا به بندگانش ارزان      يواناتي ح

هـشت  » اثْنَـينِ  الضَّأْنِ منَ أَزواجٍ ثَمانِيةَ« :ان كرده و فرموده است    يصورت مشروح ب  
ده است، ياز بز دو تا آفرو » اثْنَينِ الْمعزِ ومِنَ« جفت اند، از گوسفند دو تا نر و ماده، 

ان آنهـا  يـ پس شدند چهار تا، و همه در آنچه كه خدا حالل كرده است داخل انـد، و م              
  .ستي نيفرق

 ييزهـا ي از آن را حرام قرار داده و چ        ييزهاي كه چ  يران و كسان  ين سخت گ  يپس به ا  
را  كنند و همان قسمت ي از آن را بر زنان حرام ميا برخي دهند، يرا حرام قرار ن م

ز قرار ين آنچه آنها جايب:  الزام آور به آنان بگوي دانند، در قالبي مردان حالل ميبرا
ا خداونـد   يـ آ: بگـو » آلـذَّكَرَينِ « .  وجود نـدارد   يان آنچه حرام كرده اند فرق     يداده و م  

ن را به طور عام و يرا شما ايحرام كرده است؟ ز» حرَّم«  نر را ، يگوسفندان و بزها
ن سـخن شـما     يـ  مـاده را ؟ ا     يا گوسفندان و بزهـا    ي» األُنثَيينِ أَمِ« .ديي گو ير نم يفراگ

وانـات مـاده   يا تنها حيوانات نر ين دو نوع تنها حيد از ايي گويست، چرا كه شما نم    ين
  .حرام  اند

ن ماده باشد، يا جنين نر ين است كه اگر در شكم ماده ها جني ماند اي ميآنچه كه باق
لَيـهِ  اشْـتَملَت  أَمـا « :پـس فرمـود  .  باشـد ين نـامعلوم  يا در شكمشان جن   يو   ع  ـامحأَر 

د، و از يـ  دانيا بز ماده در شكم داشته باشد حرام ميش ماده  يا آنچه را م   ي» األُنثَيينِ
ز ين گفته را نيا ماده؟ شما اي كند كه آنچه در شكم دارند نر باشد ي نمينظر شما فرق

  .ديي گوينم
 يست كـه تمـام حالـت هـا    يـ ن سه گفته متعلـق بـه شـما ن      يك از ا  يچ  ي كه ه  يپس وقت 

« ! د؟ييـ  گو يو چـه مـ    ! د؟يـ  رو ي م ين اقسام منحصر است، به چه راه      يوانات در ا  يح
لْمٍ نَبؤُونِي د اگـر در  ي و دانش با خبر سـاز ي آگاهيمرا از رو»  صادِقِينَ كُنتُم إِن بِعِ

 از  يكـ ي توانند جـز     ي كه آنها نم   و مشخص است  . ديي گو يتان راست م  يگفتار و  ادعا   
 از يكـ ي گنجد، و آنهـا  ين سه مورد در عقل نمير از ايرا غيند، زين سه گفته را بگو يا
ان كـه آنهـا از      يـ  از چهارپا  يبرخـ : ندي گو يند، بلكه م  ي گو ين سه گفته مذكور را نم     يا
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از  ييا گفته ها  يو  . شان گذاشته اند بر زنان حرام هستند      ي برا ي خود اصطالحات  يسو
 ي منحـرف و آرا    يل، كه بدون شك م صدر و منبع آن جهل مركب و عقل هـا              ين قب يا

 يز بر راستي نازل نكرده است و آنان ن يلي باشد، و خداوند بر صحت آن دل       يفاسد م 
  .  ارائه نكرده انديل و حجتياش دل

و پـس از آنكـه باطـل    . ز تكـرار كـرد  يسپس مطلب فوق را در مورد شتر و گوسفند ن  
 از يرويـ  جـز پ   ي با آنها سخن گفـت كـه راهـ         يان كرد، طور  ي آنان را ب   يته  بودن گف 

 يعنـ ي» بِهــذَا  اللّه وصاكُم إِذْ شُهداء كُنتُم أَم« : نگذاشت ي آنان باق  يعت خدا برا  يشر
نكه يد، جز اي اثبات صدق و صحت آن نداري برايليچ دليد و هيش نداري بييشما ادعا
 كرده ين سفارش نموده و به ما وحيخداوند ما را به ا« :ديي و هوس بگوياز سرِ هو

 ي كه خداوند به ما وحـ      يامي فرستاده است، و پ    يامبرش وح ياست، همانطور كه بر پ    
 كننـد و كتابهـا بـر آن         ي آن دعوت مـ    يامبران، مردم را به سو    يكرده است با آنچه پ    

  ».نازل شده اند مخالف است
 مِمنِ أَظْلَم فَمنْ« :ن فرمود ي دانند، بنابرا  ي را م   است كه همه آن    يين دروغ و افترا   يو ا 

لْمٍ بِغَيرِ النَّاس لِيضِلَّ كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرَى  كه بر خدا يست ستمگرتر از كسيپس ك» عِ
 از دروغ گفتن ي هدف ويعني گمراه سازد؟ يدروغ ببندد تا مردم را بدون علم و آگاه

ه ي  توجيو برا.  استيمراه نمودن بندگان خدا از راه وو نسبت دادن دروغ به خدا، گ
»  الظَّـالِمِينَ  الْقَـوم  يهـدِي  الَ اللّـه  إِنَّ« .  از عقل و شرع ندارديل و حجتيعمل خود دل

 كه جز ظلم و ستم و دروغ بستن ي كند؛ كسانيت نميهمانا خداوند قوم ستمگر را هدا
  . خواهنديگر را نمي ديزيستند، و چيبر خدا بلد ن

  :145- 146 يه يآ
 دمـا  أَو ميتَـةً  يكُـونَ  أَن إِالَّ يطْعمـه  طَـاعِمٍ  علَـى  محرَّمـا  إِلَي أُوحِي ما فِي أَجِد الَّ قُل

 والَ اغٍب غَيرَ اضْطُرَّ فَمنِ بِهِ اللّهِ لِغَيرِ أُهِلَّ فِسقًا أَو رِجس فَإِنَّه خِنزِيرٍ لَحم أَو مسفُوحا
 را  يچيز  است  شده  يوح  من بر  آنچه  ميان در : ؛ بگو رحِيم غَفُور ربك فَإِنَّ عادٍ
  گوشـت  يـا   ريختـه   خـون  يـا  مـردار  جز ،  يابم  ينم باشد،  حرام  آن  خوردن  كه

 بـا  جز و شوند  ينافرمان  مرتكب  كشتنش در  كه   يحيوان يا  است پليد  كه  خوك
  آنكـه   يبـ  گـردد   خـوردن   بـه  ناچـار   يكـس   هرگـاه   كننـد   ذبحش  اهللا  نام  گفتن

  .است  مهربان و  آمرزنده خدا  كه  بداند ، بگذرد حد از و كند  يسركش
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لَيهِم حرَّمنَا والْغَنَمِ الْبقَرِ ومِنَ ظُفُرٍ ذِي كُلَّ حرَّمنَا هادواْ الَّذِينَ وعلَى ا عمهومالَّإِ شُح 
 وِإِنَّـا  بِبغْـيِهِم  جزَينَـاهم  ذَلِـك  بِعظْـمٍ  اخْـتَلَطَ  مـا  أَو الْحوايـا  أَوِ ظُهورهمـا  حملَت ما

 و گـاو  از و را  ينـاخن   صـاحب   حيـوان  هـر   كـرديم   حـرام  يهود بر ؛ و لَصادِقُونَ
 يـا   آنهاست  روده  چرب بر يا  آنهاست  پشت بر  آنچه جز را دو آن   پيه گوسفند

  داديم  كيفرشان  اينچنين  ستمكاريشان  سبب  به  باشد  چسبيده  استخوانشان  به
  .راستگويانيم ما  و ،

ن را به خاطر آن كه حالل را حرام كردند و آن را به خدا نسبت          ي خداوند مشرك  يوقت
چه را  امبرش را دستور داد تا آن     يشان را باطل شمرد، پ    يدادند، مذّمت كرد، و گفته ها     

 كه خارج از يزيان كند، تا بدانند هر چ  يشان ب يكه خدا بر مردم حرام نموده است برا       
و هركس حرام بودن آن را به خدا نـسبت دهـد دروغگـو              . ره باشد حالل است   يآن دا 

 يامبرش انجام نم  يم جز از طرف خدا و بر زبان پ        يد، چون تحر  ي گو ياوه م ياست، و   
 علَـى  محرَّمـا  إِلَـي  أُوحِـي  مـا  فِي أَجِد الَّ قُل« :استامبرش فرموده   يو خدا به پ   . رديگ

 ي را نميزي چيچ خورنده اي شده است بر هيدر آنچه به من وح: بگو»  يطْعمه طَاعِمٍ
م، استفاده يم و عدم تحرينجا از موضوع تحريالبته در ا. ابم كه خوردنش حرام باشدي
بحث نشده است، بلكه فقط بـه موضـوع         » دنخور «ير مساله   يزها در غ  ين چ ي از ا  ي

» ميتَـةً  يكُـونَ  أَن إِالَّ« .  خوردن پرداخته شده است    يم در مساله    يم و عدم تحر   يتحر
 حـالل  يوانين حي مرده باشد، چني است كه بدون ذبح شرعيوانيمگر مردار، و آن ح  

لَ « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است      . ستين ت عّم تَةُ والدم ولَحم   يمكُم ال يحرِ
  .وان مردار و خون و گوشت خوك بر شما حرام شده استيح» رِيالخِنزِ

 »ا أَوما دفُوحسشـود   ي كه ذبح م   يواني است كه از ح    ي، و آن خون   يا خون جار  ي» م 
 يب مـ  ي كـه آن را بخـورد آسـ        يوان، بـه كـس    يد، و ماندنِ آن در بدن ح      ي آ يرون م يب

و .  شـود يانِ خـوردنِ گوشـت برطـرف مـ    يـ د زيايرون بي جسم ب ازيرساند، اما وقت  
 مانـد حـالل و   ي مي كه بعد از ذبح در گوشت و رگها باقيمفهوم كالم، آن است خون 

  .پاك است
 »أَو مخِنزِيرٍ لَح فَإِنَّه سد، آلوده و مضر يهمه موارد سه گانه پل. ا گوشت خوكي» رِج

ك شدن  ينكه شما را از نزد    ياست و به خاطر ا    و خداوند نسبت به شما مهربان       . است
 لِغَيرِ أُهِلَّ فِسقًا أَو« . د آنها را حرام نموده  است      ي ها دور نما   ي ها و ناپاك   يبه آلودگ 

ن از جمله يپس ا. ر خدا، ذبح شده باشدي غيده شده برايوان سربرينكه حيا اي» بِهِ اللّهِ
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 ي نافرمـان يره اطاعت خدا به سويدارون رفتن از ي بيعنيفسق . امور فسق آور است 
 حـرام باشـد،     ييزهـا ين چ ين، هركس به ناچار خوردن ا     يبا وجود ا  » اضْطُرَّ فَمنِ« او  
ن صـورت كـه     يـ  از آن وادار كنـد، بـه ا        يزياز و ضرورت او را به خوردن چ       ي ن يعني
  . نداشته باشد و از تلف شدن خودش بترسديزيچ
و از حـد    » عادٍ والَ« . ار خواهان خوردن آن نباشد    ر حالت اضطر  يو در غ  » باغٍ غَيرَ« 

بـدون شـك پروردگـارت     » رحِـيم  غَفُـور  ربـك  فَـإِنَّ « از نخورد،   يش از ن  ينگذرد، و ب  
 ي باشـد خداونـد او را مـ        ين حـالت  ي چنـ  يپس هـركس دارا   . آمرزنده و مهربان است   

چند كه امور حـرام     ه اختالف دارند، هر   ين آ يعلما در مورد حصر مذكور در ا      . آمرزد
ه ذكـر نـشده اسـت، ماننـد  خـوردن گوشـت درنـدگان و                 ين آ ي هست كه در ا    يگريد

  . چنگال هستند، و امثال آني كه دارايپرندگان
ه ذكـر   يـ ن آ ي كه در ا   يگريم موارد د  يه قبل از تحر   ين آ يا:  از علما گفته اند    يپس برخ 

 كه پس يميه با  تحرين آين جهت حصر مذكور در ايبه هم. نشده اند نازل شده است
امبر آن را در آنچـه بـه او   ي ندارد، چون در آن وقت پ     ياز آن وارد شده است مخالفت     

 را كه حرام هستند در ييزهاير چيه ساين آيا:  گفته انديو برخ. افته بودي شده نيوح
ق مفهـوم و عمـومِ    ي را از طر   ي را به صراحت در برگرفته، و برخ       يرد؛ برخ ي گ يبر م 

را خداوند علت حرمت خوردن مردار، خون و گوشت خـوك،           يز.  شود يعلت شامل م  
د اسـت، و  يكه آن پل» رِجس فَإِنَّه« : ان كرده استين گونه ب  يا فقط گوشت خوك را ا     ي
د و  يـ  حرام همـه پل    يزهايرا چ يز.  شود ي م يز حرام ي است كه شامل هر چ     ين صفت يا

انت از كرامتشان حـرام كـرده   يناپاك اند، و آن را به خاطر حفاظت از بندگانش و ص          
  .است

را سنت، قرآن را ي شود، زيد و حرام ، از سنت گرفته مياء پليل اشيو مشروح و تفاص
 ها جز يان خوراكي خداوند از ميپس وقت.  كنديان مير و هدف و منظور آن را بيتفس

 تواند ي نميزيعت خدا چيم جز شريآنچه را كه ذكر شد حرام نكرده است و منبع تحر
 خدا را حرام كردنـد، بـر   ي كه روزين؛ آن كسان يد كه مشرك  ي نما ين داللت م  يباشد ا 

  .  را به دروغ به او نسبت دادندييزهايخدا دروغ بسته و از طرف خود چ
م ييم بگوي توانستي ميه خوك را ذكر نكرده بود به احتمال قوين آيو اگر خداوند در ا

م ين در رابطه با تحـر     ي گذشته مشرك  ياه در رابطه با نقض گفته ه      ياق آ يعبادت و س  
 آنهـا  ي كه حاللِ خدا را برحسب آنچـه نفسـشان بـرا      يني باشد؛ مشرك  يان م يچهارپا
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 جز آن يزيان چيان چهارپاي كه در مي كردند، در حاليم ميبا جلوه داده بود، تحر    يز
اد يست، و آن عبارت است از مردار و آنچه كه با            يه ذكر شده است حرام ن     يچه در آ  

نجا يد ذكر خوك در ا    يو شا .  باشند ير موارد حالل م   ياما سا .ر خدا ذبح شده است    يغ
 از جـاهالن خـوك را در زمـره          ين مناسبت باشـد كـه برخـ       ين احتمال به هم   يبنا برا 
ان يـ و آن را ماننـد چهارپا     .  پندارنـد  ي گوسفند مـ   يان قرار داده و آن را نوع      يچهارپا

پـس همـه    .  گذارنـد  ي نم يان فرق يو چهارپا ن آن   ي دانند، و ب   يپرورش داده و حالل م    
انت ي و صيدين امت حرام شده است به خاطر پاك كردن آنان از پلي كه بر اييزهايچ

  .از كرامت آنهاست
 بر آنها حرام است، و يزه است ولي پاكياما آنچه بر اهل كتاب حرام شده است، برخ

 حرَّمنَا هادواْ الَّذِينَ وعلَى« : ن فرمودي آنها بوده  است، بنابرايفر و سزاين بخاطر كيا
ان حـرام   يـ هودي ماننـد شـتر و امثـال آن را بـر             يوانا ناخندار يو هر ح  » ظُفُرٍ ذِي كُلَّ
لَيهِم حرَّمنَا والْغَنَمِ الْبقَرِ ومِنَ« . ميكرد آن را ي از اجزايو از گاو و گوسفند برخ  » ع 

و .  گاو و گوسفند     يه و چرب  يپ» حومهماشُ« م كه عبارت است از      يبر آنان حرام كرد   
 از ي نازكيه ي دمبه و آن اليه و چربيست، بلكه پي آن حرام نيهايه ها و چربيتمام پ

 حـالل آن را  ين چربـ يبنابرا.  باشد يه كه شكمبه و امعا را فرا گرفته است حرام م          يپ
جز آنچه كه بر پشت آنهـا       » حواياالْ أَوِ ظُهورهما حملَت ما إِالَّ« :استثنا كرد و فرمود   

ا آن  يـ » بِعظْـمٍ  اخْـتَلَطَ  مـا  أَو« .  كه با روده ها آغشته است      يا آن چرب  يقرار دارد و    
« ان،  يـ هوديم بـر    ين تحـر  يـ ا» ذَلِـك « . ختـه باشـد   ي كه با استخوان آم    يبخش از چرب  

نـدگان خـدا بـود، و       به سبب ستم و تجاوزشان بر حقوق خـدا و ب          » بِبغْيِهِم جزَينَاهم
« . فر و عقوبت دهديله كين وسيزها را بر آنان حرام نمود، تا آنها را بدين چيخداوند ا

م ي كن يم و حكم م   ي ده يم انجام م  يي گو ينه ما در هر آنچه م     يو هر آ  » لَصادِقُونَ وِإِنَّا
 بهتـر از    ي از خدا راستگوتر است، و چه كـس        يو چه كس  . ميراستگو و راستكار هست   

  !ن دارنديقي كه ي قومي كند براي مي داورخدا
  :147 يه يآ

 را تو الْمجرِمِينَ؛ اگر الْقَومِ عنِ بأْسه يرَد والَ واسِعةٍ رحمةٍ ذُو ربكُم فَقُل كَذَّبوك فَإِن
 و  خـشم  ،و،   اسـت   گسترده  يرحمت  صاحب شما پروردگار : بگو ، كردند  تكذيب
  .شد نخواهد  بازداشته  مانمجر از  عذابش
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 يب به سويق وترهيز آنها را با تشويب كردند، در آن حالت نياگر مشركان تو را تكذ
 رحمـت   يدارا» واسِـعةٍ  رحمـةٍ  ذُو« ن فرا بخوان، و به آنا خبر بـده كـه خداونـد،              يد

پس بـا فـراهم كـردن       . ردي گ ي است كه همه مخلوقات را در بر م        يريگسترده و فراگ  
ق يد، كـه اسـاس آن تـصد       ي رحمـت او بـشتاب     ي از رحمت، به سو    ياب برخوردار اسب

» الْمجرِمِينَ الْقَومِ عنِ بأْسه يرَد والَ« .  باشد يدر آنچه كه آورده است م) ص(محمد 
پس ، . اد استي كه جرم و گناهشان زي شود؛ كسانيو عذاب او از قوم مجرم دور نم

ب ين آنها تكذ  ي رسانند، كه بزرگتر   ينسان را به عذاب خدا م      كه ا  يد از گناهان  يزيبپره
  .است) ص(محمد 

  :148- 149 يه يآ
 كَـذَلِك  شَيءٍ مِن حرَّمنَا والَ آباؤُنَا والَ أَشْرَكْنَا ما اللّه شَاء لَو أَشْرَكُواْ الَّذِينَ سيقُولُ

لِهِم مِن الَّذِينَ كَذَّبتَّى قَبنَ ذَاقُواْ حأْسـلْ  قُـلْ  ابكُم  هـنْ  عِنـدعِلْـمٍ  م  ـوهإِن لَنَـا  فَتُخْرِج 
  يمـ  خـدا  اگـر   : گفـت  خواهنـد   ؛ مـشركان  تَخْرُصـونَ  إَالَّ أَنتُم وإِنْ الظَّنَّ إِالَّ تَتَّبِعونَ
   كـرديم   ينمـ   حـرام  را  يچيـز  و، شـديم    ينمـ   مشرك  پدرانمان و ما ،  خواست
 و  خـشم  و كردنـد   تكـذيب  را  پيـامبران   بودنـد  آنها از  پيش  كه  يكسان  همچنين

  سازيد آشكار ما  يبرا را  آن  هست يدانش را  شما اگر : بگو  چشيدند را ما  عذاب
  .نيستيد  بيش  يگويان  گزافه و كنيد  يم يپيرو  خويش   گمان از ، تنها ، شما  يول
لّهِ قُلْ لِ  و  محكم  دليل  خداست  خاص : أَجمعِينَ؛ بگو هداكُملَ شَاء فَلَو الْبالِغَةُ الْحجةُ فَ

  .كرد  يم   هدايت را شما  همه  خواست  يم اگر ، رسا
 موجه جلوه دادن شرك، و حرام كردن حالل ي دهد كه  مشركان برا   يخداوند خبر م  

ر و يـ ت و خواست خداوند را كه هر خي را بهانه كرده و مش    ي اله ير و قضا  يخدا، تقد 
ن راه خـود را از سـرزنش و مالمـت     يل قرار داده، و از ا     ي را فرا گرفته است دل     يشرّ

 ي را بر زبان آورند كه خداوند خبر داده بـود بـه زود             يزيو چ .  دهند ينفس نجات م  
نَ أَشـرَكُوا  يوقَالَ الذَّ« :گر فرموده استي د يه ا يهمانطور كه در آ   . آن را خواهند گفت   

اگر « : ده اند، گفتندي كه شرك ورزيو كسان» ءِ يا مِن دونِهِ مِن شَلَو شĤَء اللَّه ما عبدنَ
پس خداوند متعـال خبـر داد   » .ميدي پرستي را نميزي خواست ما جز او چيخداوند م 
 يامبران را رد مـ يـ ل پوچ دعوت پين دليله ايب كننده همواره به وسي تكذيكه امت ها 

خداوند آنها را هالك ساخت و عذاب     نداشت و    ي آنان سود  يل برا ين دل يكردند، اما ا  
  .خود را به آنان بچشاند
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 كـرد و عـذاب بـر آن فـرود     ي بود،  عذاب را از آنان دور ميل ستمين ، دل يپس اگر ا  
 ي كـه سـزاوار آن اسـت فـرود نمـ           ي آمد، چون خداوند عذاب خود را جز بر كس         ينم

  :ر آمد استل از چند جهت فاسد و ناكاين دلين دانسته شد كه ايبنابرا. آورد
 ي بود عذاب بـر آنـان فـرود نمـ    يلِ درستين، دليان كرده است كه اگر ا     ي خداوند ب  - 1

  . آمد
ن يل فقط مستند به گمان و تخمي باشد، اما اگر دل يد بر علم و برهان مبتن     يل با ي دل - 2

 هـلْ  قُـلْ « :ن فرمود يبنابرا.  باطل است  يلي رساند، و آن دل    ي را به حق نم    يباشد، آدم 
 مـا   ي نزد شما هـست كـه آن را بـرا          يا دانش يآ« : بگو» لَنَا فَتُخْرِجوه عِلْمٍ منْ معِندكُ

ن ي كـه سـر سـخت تـر        ي داشـتند در حـال     يپس اگر آنان علم و دانش     » د؟يرون آور يب
رون يـ  كه علم و دانش خود را ب       يپس وقت .  كردند   يدشمن بودند البته آن را اظهار م      

 إَالَّ أَنتُم وإِنْ الظَّنَّ إِالَّ تَتَّبِعونَ إِن« .  ندارندي دانش شود آنان علم وياورند معلوم مين
 ين كـار مـ    ي گمان و تخمـ    ي نكرده، و فقط از رو     يرويشما جز از گمان پ    » تَخْرُصونَ

انكار ين بنا كند، او بر باطل بوده و ز        يلش را براساس گمان و تخم     يو هركس دل  . ديكن
 و شـرّ و فـساد بنـا         يا بر تجاوز و سركش    لش ر ي دل يپس چگونه است اگر كس    . است
  ! نهد؟

 گذارد ، و ي نمي باقي عذريچ كسي هيل رساست و براي حجت و دلي خداوند دارا- 3
ح و  ي و عقول صح   ي و آثار نبو   ي اله يامبران و كتاب ها   ي است كه پ   يحجت خدا حجت  

پـس معلـوم اسـت      . م و اخـالق درسـت بـر آن اتفـاق كـرده انـد                ي مستق يسرشت ها 
ض حـق جـز باطـل    ي مخالفت  كند باطل است ، چون نق   يل قطع ين دل ي كه با ا   يزيهرچ

  .ستيگر ني ديزيچ
  توانـد  يله آن مـ ي داده است كـه بـه وسـ   ي قدرت و اراده  ي خداوند به هر مخلوق    - 4

 را واجب ي كاريچ كسيو خداوند بر ه.  را كه بدان مكلف شده  است انجام دهديكار
 را حرام نكرده اسـت      يزي چ يچ كس ي نباشد، و بر ه    نكرده است كه بر انجام آن قادر      

 واقعا ظلـم  ير الهيپس، بهانه قرار دادن تقد   . كه قدرت ترك كردن آن را نداشته باشد       
  . خالص استينه توزيمحض و عناد و ك

شان را تـابع  يـ شان مجبور نكـرده، بلكـه كارها    ي خداوند بندگان را بر انجام كارها      - 5
 دهنـد، و اگـر بخواهنـد        ين اگر بخواهند انجـام مـ      يابراارشان قرار داده است، بن    ياخت

 كند ي آنرا انكار نميچ كسي است قابل مشاهده ، و هين امريو ا.  دارنديدست نگاه م
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 فرق حركت   يرا هر فرد  يز. ده و امور محسوس را انكار كند      ي كه تكبر ورز   يمگر كس 
ا نـد، و تحـت      داند، گرچه همه درخواست خدا داخـل        ي را م  ي و حركت اجبار   يارياخت

  .اراده او قرار دارند
 كنند دچار تناقض ي استدالل مير الهي كه در ارتكاب گناهان به قضا و تقدي كسان- 6 

 ين را قبول داشته باشـند، بلكـه اگـر كـس           ي توانند در همه جا ا     يرا آنها نم  يهستند، ز 
« :ديآن، و بگوا  امثال يرد يا مالشان را بگي روا دارد و آنها را بزند ينسبت به آنها بد

ن يـ رنـد و بـه شـدت از ا        ي پذ ين اسـتدالل را نمـ     يـ ، ا »نگونه بوده است  ير و قضا ا   يتقد
 و ي است كـه چگونـه ارتكـاب نافرمـان    ي تعجي جا يبس.  شوند ين م ياستدالل خشمگ 

 دهنـد  ي اجازه نميچ كسير او به حساب آورده، اما به ه     ي خدا را تقد   ي ها يناخشنود
  !ر خدا را بهانه كند؟يرداند و تقد و ناخشنود بگيآنها را ناراض

 يلي دانند كه آن دلير، مقصود و هدف نبوده و آنها مي بهانه قرار دادن قضا و تقد- 7
 ي ميآنها حق را مانند مرد شرور. ن بهانه رد كردن حق استيبلكه هدف از ا. ستين

  كـه بـر دلـشان      ي آورد، پس آن را با هر كـالم و سـخن           يپندارند كه بر آنها هجوم م     
 ي آن اعتقاد هم داشته باشند از خود دور م      يخطور كند هرچند كه به خطا و نادرست       

  .كنند
  :150 يه يآ

 والَ معهـم  تَشْهد فَالَ شَهِدواْ فَإِن هـذَا حرَّم اللّه أَنَّ يشْهدونَ الَّذِينَ شُهداءكُم هلُم قُلْ
اء تَتَّبِعوواْ الَّذِينَ أَهاتِنَابِ كَذَّبيĤ َالَّذِينؤْمِنُونَ الَ وم بِاآلخِرَةِ يهو هِمدِلُونَ بِرَبع؛ بگو ي : 

  اسـت    كـرده   حـرام  را  آن يـا   ايـن  خـدا   كـه  دهنـد   يم  يگواه  كه را  گواهانتان
  آنـان  يهـا    خواسته از و ،  مده  يگواه  آنان با تو دادند  يگواه اگر  پس  بياوريد

 بـا  را  يكـسان  و ندارنـد   ايمـان   آخـرت   بـه  و انـد   كـرده   تكـذيب  را مـا   آيات  كه
  .مكن  يپيرو ، دارند  يم برابر  پروردگارشان

:  دهنـد، بگـو  ي كننـد و آن را بـه خـدا نـسبت مـ      ي كه حالل خدا را حرام مـ       يبه كسان 
ن ي اين را حرام كرده است، پس وقتي دهند كه خداوند ايد تا گواهياوريگواهانتان را ب

 ي را نمـ   يا گـواه و شـاهد     يرند؛  ي گ يان دو راه قرار م    ين به آنها گفته شد آنان م      سخ
 آورند  ي را م  ينكه كس يا ا يشان باطل و پوچ خواهد بود، و        يآورند، پس آن وقت ادعا    

 دهـد، مگـر آدم      يز گواه ين چ ي بر ا  ي دهد، و امكان ندارد كه كس      ين امر گواه  يكه برا 
اما افراد  . ستي او مورد قبول ن    يادت و گواه  شه كه شه  يدروغگو وتهمت زن و گناه پ     
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ن يروانش را از ايامبر و پي كه پين در حاليبنابرا.  دهندي نميعادل هرگز بر آن گواه
 تَتَّبِع والَ معهم تَشْهد فَالَ شَهِدواْ فَإِن« :دي فرماي كند، مي مي دادن نهيشهادت و گواه

پس اگـر  »  يعدِلُونَ بِرَبهِم وهم بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ والَّذِينَ نَابĤِياتِ كَذَّبواْ الَّذِينَ أَهواء
ات مـا  ي مكن كه آيروي پي و هوس كساني مده، و از هو    ي دادند، با آنان گواه    يگواه

 آورند، و از    يمان نم يامت ا ي مكن كه به روز ق     يروي پ ي كنند، و از كسان    يب م يرا تكذ 
ك خـدا   يان را شر  ي بت ها و همتا    يعني. رندي گ يك م يشان شر  پروردگار يآنها كه برا  

  . دهندي قرار مي سازند و با او برابر و مساويم
 و هوسـشان بـا      ي دانستند، هو  يگانه نم يامت را انكار كرده و خدا را        يو چون روز ق   

سته است كه خداوند    يپس شا . ب فرو رفتند  يده شان همسو شد و در شرك و تكذ        يعق
 نفـس بـاز دارد و او را از     ي كردن از خواسـت و هـوا       يروي را از پ   ده اش يبنده برگز 

و دانسته شد كـه حـرام كـردن حـاللِ           .  كند ي و هوس نه   يروان هو ي دادن با پ   يگواه
  .ردي گي و هوسِ گمراه كننده آنان سرچشمه ميخدا، از هو

  :151- 153 يه يآ
اْ قُلْ الَوا أَتْلُ تَعم رَّمح كُمبر كُملَي ئًا بِهِ تُشْرِكُواْ أَالَّ عنِ شَييالِدبِالْوانًا وسالَ إِحتَقْتُلُواْ و 

 بطَـنَ  وما مِنْها ظَهرَ ما الْفَواحِش تَقْرَبواْ والَ وإِياهم نَرْزقُكُم نَّحنُ إمالَقٍ منْ أَوالَدكُم
لِكُم بِالْحقِّ إِالَّ اللّه حرَّم الَّتِي النَّفْس تَقْتُلُواْ والَ  بياييد : تَعقِلُونَ؛ بگو لَعلَّكُم بِهِ وصاكُم ذَ
  به  اينكه   بخوانم برايتان ، است  كرده  حرام شما بر  پروردگارتان  كه را  آنچه تا

 خود  فرزندان  يدرويش  ازبيم و  كنيد  ينيك مادر و پدر  به و  مياوريد  شرك خدا
  پنهان  چه  زشت  يكارها  به و   دهيم   يم  يروز  ايشان و اشم  به ما  مكشيد را
  اسـت   كـرده   حـرام  را  كشتنش خدا  كه  را  يكس و  مشويد  نزديك آشكارا  چه و

  كه باشد ، كند  يم  سفارش  بدان را شما  خدا  آنچه  اينهاست  مكشيد  حق  به مگر
  .دريابيد  عقل  به
 والْمِيـزَانَ  الْكَيـلَ  وأَوفُواْ أَشُده يبلُغَ حتَّى أَحسنُ هِي بِالَّتِي إِالَّ تِيمِالْي مالَ تَقْرَبواْ والَ

لْتُم وإِذَا وسعها إِالَّ نَفْسا نُكَلِّف الَ بِالْقِسطِ  اللّـهِ  وبِعهـدِ  قُرْبـى  ذَا كَـانَ  ولَو فَاعدِلُواْ قُ
لِكُم أَوفُواْ لَّكُم بِهِ وصاكُم ذَ بـه  مگـر  مـشويد   نزديـك   يتـيم   مـال   ؛ بـه  تَـذَكَّرُونَ  لَع  

 را  وزن و  پيمانه و  رسد  بلوغ  سن به تا، باشد او  صالح  به  كه  يوجه  نيكوترين
 و   كنيم  ينم  تكليف  توانش  اندازه  به  جز  يكس  به ما  كنيد  تمام  عدل  يرو از
 عهد  به و  باشد  خويشاوندان  باره در چند  هر ييدگو  عادالنه گوييد  سخن  گاه هر
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 پنـد   كـه  باشـد  ، كند  يم  سفارش  بدان را شما خدا   آنچه  اينهاست  كنيد وفا خدا
  .گيريد
لِكُـم  سـبِيلِهِ  عـن  بِكُم فَتَفَرَّقَ السبلَ تَتَّبِعواْ والَ فَاتَّبِعوه مستَقِيما صِرَاطِي هـذَا وأَنَّ  ذَ

اكُموبِهِ ص لَّكُم بـه  و كنيـد   يپيـرو   آن از   مـن   راست  راه  است  اين تَتَّقُونَ؛ و  لَع  
  آنچه  اينهاست  سازد  يم  پراكنده خدا  راه از را شما ، مرويدكه   گوناگون  يراهها
  .شويد پرهيزگار شايد ، كند  يم  سفارش  بدان  را شما خدا

 ي كه حالل خدا را حرام ميبه كسان» قُل«: دي فرمايم) ص(امبرشيخداوند متعال به پ
لَيكُم ربكُم حرَّم ما أَتْلُ تَعالَواْ« :كنند، بگو  د آنچـه را پروردگارتـان بـر شـما          ييايب» ع

 آنچه را كه خداوند به طور عام حرام نموده يعني. ان كنميتان بيحرام نموده است برا
 ها و گفتار يدني ها و نوشيل خوردنيمات از قب  خوانم، كه همه محر    يتان م ياست برا 

 را  ياد و كمـ   يز ز يچ چ ينكه ه يا» شَيئًا بِهِ تُشْرِكُواْ أَالَّ« . ردي گ يو كردارها را در بر م     
ن است كـه مخلـوق، ماننـد خـدا     يدن به خدا ا يقت شرك ورز  يو حق . ديك او نساز  يشر

ت بـه او    يـ ت و الوه  يـ ربوب يهـا يژگي از و  يكيا  يم شود،   يا مانند خدا تعظ   يپرستش، و   
  .اختصاص داده شود

 شود و در همه     يكتاپرست م ي كه بنده تمام انواع شرك را ترك كند موحد و            يو وقت 
ن حق خدا بر بندگان است كه او را بپرسـتند و       يبنابرا.  گردد يحاالتش مخلص خدا م   

  .ك ا و نسازندي را شريزيچ
» إِحسانًا وبِالْوالِدينِ« :و فرمودن حق پس از حق خود پرداخت يان مهم تريسپس به ب

ده بـا آنهـا   يبا و پسندي زي با سخنان خوب و كارها يعنيد،  ي كن يكيو با پدر و مادر ن     
ا يـ  برسـد  يله آن به پدر و مادر سـود ي كه به وس   يا  كار  يپس هر سخن    . دي كن يكين

و و هرگـاه احـسان      .  و احـسان اسـت     يكوكاري آنها شود از جمله ن     يباعث خوشحال 
 والَ« .  گرددي مي آنان منتفيرد عقوق و نافرماني با پدر و مادر صورت پذ     يكوكارين

  .دي مكشيو دختر و پسرانتان را از ترس فقر و تنگدست» إمالَقٍ منْ أَوالَدكُم تَقْتُلُواْ
د، يد آنها را نكشيري آنها در تنگنا قرار نگين روزي تامينكه براي به سبب فقر و ايعني

ت يـ ان مردمـان سـنگدل و سـتمگرِ دوران جاهل   يـ وه و رسـم در م    ين ش ينه كه ا  ان گو 
  .وجود داشت

 از  يق اولـ  ي شده اند به طر    ين حالت از كشتن فرزندانشان نه     ي كه آنها در ا    يپس وقت 
 نَـرْزقُكُم  نَّحـنُ « . شـوند  ي مـ  يگران نه يلِ آنان و از كشتنِ فرزندان د      يكشتنِ بدون دل  
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ماهإِيم، يـ  همه را به عهده گرفتـه ا       يما روز . م  ي ده ي م يشان را روز  ياما شما و    » و
د خودتان را هم ي توانيد، بلكه نمي دهيد كه فرزندانتان را روزيستي نيپس شما كسان

  .ستي بر شما نيچ فشاري فرزندان هيپس به خاطر روز. دي بدهيروز
 ظَهـرَ  مـا « . ديك نشوي نزدار زشتيو به گناهان بزرگ و بس    » الْفَواحِش تَقْرَبواْ والَ« 

ز بـه   يـ  دارد، ن  ي بـستگ  يد كـه بـه ظـاهر آدمـ        يك نـشو  ي نزد يبه گناه » بطَنَ وما مِنْها
 كـردن   يو نه . د كه به باطن و قلب و درون انسان مربوط است          يك نشو ي نزد يگناهان
غ تـر و    يـ  كـردن از انجـام دادن آن بل        ي ها ، از نه    يك شدن به گناهان و زشت     ياز نزد 
 از ارتكاب مقـدمات گنـاه و   يك شدن به گناه شامل نهي از نزد يرا نه ي است، ز  رساتر
  . رساندي است كه انسان را بدان ميوسائل

 را حـرام    يد كـه خـدا كـشتن و       ي را نكش  يو انسان » اللّه حرَّم الَّتِي النَّفْس تَقْتُلُواْ والَ« 
ا بـزرگ،  يـ  باشـد  ا زن، كوچـك يـ و آن مسلمان است ، خواه مرد باشـد          . نموده است 

ت قـرار  يمان جان او در مـصون يله عهد و پي كه به وسيا فاسق، كافر يكوكار باشد   ين
  .گرفته است

 را  يگـر ي كـه د   يا كـس  يـ  كه متاهل باشد، و      يمگر به حق، مانند زناكار    » بِالْحقِّ إِالَّ« 
رون رفتـه  يـ ن بينش را رهـا كـرده و از جماعـت  مـسلم    ي كه د يا كس يكشته است، و    

لَّكُم بِهِ وصاكُم«  ذكر شده، يزهاين چ يا» ذَلِكُم « .باشد قِلُونَ لَعاسـت كـه   يامور» تَع 
د، سـپس آن    يخداوند شما را بدان سفارش كرده است، باشد كه سفارش خدا را بفهم            

د كـه   ي نما يه داللت م  ين آ يا.ديت كرده و انجام بده    يد و آن را رعا    يرا به خاطر بسپار   
ز عقل و شعور برخوردار باشد به همان اندازه دستورات خـدا را             بنده به هر اندازه ا    

  . دهديانجام م
ن صـورت كـه آن را       يـ د بـه ا   يك نـشو  يـ م نزد يتـ يو به مـال     » الْيتِيمِ مالَ تَقْرَبواْ والَ« 

 إِالَّ« . ديـ ا بـدون سـبب آن را بردار       يـ د،  يـ ا آنرا به نفع خودتان عوض كن      يد، و   يبخور
ن يـ ابد، و آنها از ا    ي كه اموال آنها سامان و بهبود        يمگر به صورت  » أَحسنُ هِي بِالَّتِي
م و تـصرف  يتـ يك شدن به اموال يد كه نزد  ي نما ين داللت م  يپس ا . ده ببرند يق فا يطر

 در بردارد يده اي كه نه فايا به صورتيند و يان ببيم زيتي كه يكردن در آن به صورت
  .ستيز ني، جايو نه ضرر
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وه تصرف را بدانـد،     يم به حالت رشد خود برسد و ش       يتينكه  يتا ا » أَشُده يبلُغَ حتَّى« 
 شـود، و او  يد، آن وقت مالش بـه او داده مـ        ي كه به رشد و كمال خود رس       يپس وقت 

  .دي نمايطبق نظر  خودش در آن تصرف م
نكه به مرحله رشد و بلوغ برسد از تصرف در يم قبل از ايتيد كه ي نماين داللت ميو ا

ن يد، و اي نما ي شود، و سرپرست او به نحو احسن در مالش تصرف م           ي منع م  مالش
  . رسديان ميم به حد كمال و رشد به پايتيدن يتِ از تصرف ، با رسيممنوع

 و به صورت تمام     يمانه و ترازو را با دادگر     يو پ » بِالْقِسطِ والْمِيزَانَ الْكَيلَ وأَوفُواْ« 
 إِالَّ نَفْـسا  نُكَلِّـف  الَ« د، يـ ن مـورد تـالش كرد    يـ ا در ا   شـم  يپس وقتـ  . دييمايو كمال بپ  

 ي كـه مـ  يبه اندازه ا. مي سازيچ كس را جز به اندازه توانش مكلف نم   يما ه » وسعها
مانـه و وزن عالقمنـد     يپس هر كس به كامل كـردن پ       . ردي گ يتواند و در تنگنا قرار نم     

 ين مـورد از او كوتـاه  يـ  در اغ نـورزد سـپس  ي دريچ تالش ين راه از ه   يباشد، و در ا   
 او نبوده و خود بدان واقف نباشـد؛ پـس       يا كوتاه ي ياده رو يسربزند، اما به سبب ز    

ه استدالل كرده   ين آ ي با استفاده از ا    ي اصول يخداوند آمرزنده ومهربان است و علما     
 سـازد، و هـركس از   ي توانـد مكلـف نمـ   يچ كس را به آنچه كـه نمـ      ياند كه خداوند ه   

 كـه در تـوان      يآنچه بدان دستور داده است، بترسد و در انجـام دسـتور           خداوند در   
  .ستي نين بر او گناهيزگار باشد فراتر از اياوست پره

لْتُم وإِذَا«  د و بـا آن در  يـ ان مردم قضاوت نموديد كه با آن م    ي گفت يو هرگاه سخن  » قُ
د ي كن ي خود دادگر  در سخن »  َفاعدِلُواْ «د،  يرابطه با گفته ها و حاالت مردم سخن گفت        

 ي كه آنها را نمـ     يد و كسان  ي كه دوست دار   ي را در مورد كسان    ييو عدالت و راستگو   
د، يد پنهان نكنييد بگويد، و آنچه را كه بايد، و انصاف داشته باشييت نمايد، رعايپسند

 كه او را دوسـت      ي كه سخنان كس   ي كس يدن در سخن گفتن درباره      يرا ستم ورز  يز
  . باشديم مد، ظلم و حرايندار

د، بـر او واجـب اسـت كـه بـه هـر       ي اهل بدعت سخن گو    يه گفتارها يو هرگاه عالم عل   
 ينه دورين زميد در ا يد، و با  يان نما ي، حقش را بدهد، و حق و باطل را ب         يصاحب حق 

 واجب اسـت  يبر قاض« :و فقها گفته اند.  گفتار اهل بدعت به حق را بسنجد     يكيو نزد 
  ».  كندي دادگري طرف دعوان دويكه در نگاه و سخنش م

 است كه خداوند بـا      ين شامل عهد  يو ا . ديمان خدا وفا كن   يو به پ  » أَوفُواْ اللّهِ وبِعهدِ« 
 يمـان يز شامل پين.  را انجام دهند، و به آن وفا كننديبندگان بسته است،كه حقوق اله 
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تن آن و   مانها واجب، و شكس   يوفا كردن به همه پ    .  شود يام مردم بسته م   ياست كه م  
  .اخالل در آن حرام است

لَّكُـم  بِهِ وصاكُم«  كه ذكر شد، ياحكام» ذَلِكُم«  خداونـد شـما را بـدان    »  تَـذَكَّرُونَ  لَع
سته است انجام يد، و سفارش خدا را آن گونه كه شايريسفارش نموده است تا پند بگ

  .ديابيد، و حكمت و احكام آن را در يده
ان كرد،  ين مهم را ب   ين و قوان  يي از دستورات بزرگ و آ     يرايپس از آن كه خداوند بس     

 وأَنَّ« :رتر است اشـاره نمـود و فرمـود     ين موضوع و آنچه كه از آن عام و فراگ         يبه ا 
ان كـرده و آن     ين احكام وامثال آن كه خداوند در كتابش ب        يا» مستَقِيما صِرَاطِي هـذَا

 يكـه انـسان را بـه او و بـه سـرا       ح داده، راه خداونـد اسـت        ي بندگانش توض  يرا برا 
  . انه و آسان و كوتاهي است مي رساند، و آن راهي ميكرامت و بخشش و

 »وهد و به آرزوها يابيت دست ي و موفقيد تا به رستگاري كنيرويپس، از آن پ» فَاتَّبِع
« د، ي نكنيروين راه پي مخالف با ايو از راهها» السبلَ تَتَّبِعواْ والَ« . ديها برسيو شاد
كه شما را از راه گمراه و  منحرف ساخته، و به چپ و راست » سبِيلِهِ عن بِكُم فَتَفَرَّقَ
 يد، جز راهيو آنگاه كه از راه راست منحرف شد.  كنديل گردانده، و پراكنده م يمتما

  . رساند وجود ندارديكه انسان را به جهنم م
 »لِكُم لَّكُم بِهِ وصاكُم ذَ هـستند كـه خداونـد شـما را بـدان          ييزهـا ينهـا چ  يا» تَّقُونَتَ لَع 

ان كـرده اسـت انجـام       يرا اگر آنچه را كه خدا ب      يز. ديزگار شو يسفارش نموده تا پره   
 يزگاران و از بندگان رستگار خدا ميد از پرهيد و بدان عمل كن    ياموزيد و آن را ب    يده
 هـذَا وأَنَّ« : داد و فرمودان كرد و به خود نسبتيب» مفرد«و راه را به صورت . ديشو

 است كه انـسان را      ين است راه راستِ من، چون آن تنها راه        يو ا » مستَقِيما صِرَاطِي
  .دي نماي مياريش گرفته اند ي را كه راه او را در پي رساند، و خداوند كسانيبه خدا م

  :154- 157 يه يآ
نَا ثُمى آتَيوسم ا الْكِتَاباملَى تَمالَّ عنَ ذِيستَفْصِيالً أَحءٍ  لِّكُلِّ وى  شَـيـدهـةً  ومحرو 

لِقَاء لَّعلَّهم  نيكوكـار   كه  يكس بر تا  داديم  كتاب  يموس  به  سپس؛  يؤْمِنُونَ ربهِم بِ
 و  يراهنماي  يبرا نيز و  يچيز هر  بيان  يبرا و  كنيم تمام  را  نعمت  است  بوده

  .بياورند  ايمان  پروردگارشان ديدار   به  كه باشد  رحمت
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لْنَاه كِتَاب وهـذَا لَّكُم واتَّقُواْ فَاتَّبِعوه مبارك أَنزَ ونَ؛ اين لَعممبارك  است  يكتاب  تُرْح   
  كـه  باشـد  ، باشـيد  پرهيزگـار   كنيـدو   يپيرو  آن از ،  پس   ايم  كرده  نازل را  آن

  .گيريد قرار  رحمت مورد
لِنَا مِن طĤَئِفَتَينِ علَى الْكِتَاب أُنزِلَ إِنَّما تَقُولُواْ أَن إِن قَبن كُنَّا وع تِهِماسلَغَافِلِينَ؛ تا  دِر 

 از ومـا  ، شـده   نـازل   كتـاب  بودند ما از  پيش  كه  يا  طايفه دو بر تنها  كه نگوييد
  .ايم  بوده  غافل آنها  آموختن

تَقُولُواْ أَو نَا أُنزِلَ اأَنَّ لَولَي ع ى لَكُنَّا الْكِتَابدأَه ممِنْه اءكُم فَقَدنَةٌ جين بم كُمبى ردهو 
 عـنْ  يـصدِفُونَ  الَّذِينَ سنَجزِي عنْها وصدف اللّهِ بĤِياتِ كَذَّب مِمن أَظْلَم فَمنْ ورحمةٌ
  يم  نازل  كتاب نيز ما بر اگر  كه نگوييد  ؛ يا يصدِفُونَ واْكَانُ بِما الْعذَابِ سوء آياتِنَا
  پروردگارتـان   جانـب  از نيـز  شما بر   رفتيم  يم  هدايت   راه  به  آنان از بهتر شد
  كس  آن از ستمكارتر  يكس  چه  پس  رسيد فرا  رحمت و   هدايت و  روشن  دليل
  يكسان  يزود  به ؟ شد  رويگردان آنها زا و  پنداشت  دروغ  را خدا  آيات  كه  است

 بـد   يعـذاب   بـه   اعراضشان  اين  سبب  به اند  شده  رويگردان  ما  آيات از  كه را
  .داد  خواهيم كيفر

»منظور از   . سپس» ثُم»ش از  ي پـ  يرا زمان موس  يست، ز ي ن يب زمان ينجا ترت يدر ا » ثُم
د، بلكه  منظور از ي و آن را ابالغ نماقرآن را تالوت كند) ص(امبر يآن بوده است كه پ

»يپس خداوند خبر داد كه او به موس.  استيب اخباريترت» ثُم ، »كتاب تورات » الكِتَب
 الَّـذِي  علَى« ه اتمام و اكمال نعمت و احسان خدا باشد،          يتا ما » تَماماً« را داده است،    

كوكـاران امـت    يپس خداوند بر ن   .   كرده اند   يكي كه ن  ي از امت موس   يبركسان» أَحسنَ
كه از جمله آن نعمتها، و از تمام و         .  كران احسان نمود   ي ب ي با دادن نعمت ها    يموس

كمال آن نعمت ها نازل كردن تورات بر آنان بود، پس با نازل شدن تورات نعمت خدا 
  .ديد، و شكر و سپاس آن بر آنها واجب گرديبر آنها كامل گرد

د و  امثـال  ي و عقا ي از حرام و حالل و امر ونه       يزيو تا هر چ   » شَيءٍ لِّكُلِّ وتَفْصِيالً« 
 ير و خوبي خي آنان را به سويعني» يوهد« . مييان نماياز داشتند بيآن را كه بدان ن

 باشـد   يو رحمت » ورحمةَ« . د، و اصول و فروع شر را به آنان نشان دهد          يت نما يهدا
د يتـا شـا   » لَّعلَّهم« . ر فراوان را بدست آورند    يله آن سعادت و رحمت و خ      يكه به وس  

لِقَاء« م، يل را بر آنها فرو فرستادينكه  كتاب و داليآنان به سبب ا به » يؤْمِنُونَ ربهِم بِ
 اثبـاتِ   يل قطعـ  يـ را تـورات مـشتمل بـر دال       يـ اورند، ز يمان ب يمالقات پروردگارشان ا  
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 بـود كـه موجـب    ييزهـا ي بـر چ ز و زنده شدن پس از مرگ و جزا، و مشتمل          يرستاخ
  . آن روز بوديمان به مالقات پروردگار و آماده شدن برايا
لْنَاه كِتَاب« م،  ي خداوند حك  يادآورين قرآن بزرگ و     يو ا » وهذَا«  يكتـاب » مبـارك  أَنزَ

قرآن . اد نهفته استير فراوان و علم زيدر آن خ. مياست مبارك كه ما فرو فرستاده ا
رات ي خ ي شود، و مصدر تمام    ير علوم و دانش ها از آن گرفته م        ي سا  است كه  يكتاب

نكه قرآن به آن دستور داده و ي وجود ندارد مگر اير خوبيچ خيپس ه. و بركات است
 كه انسان را بـر انجـام آن   يو هر حكمت و مصلحت  . ق كرده است  يبر انجام آن  تشو    

  .ان كرده است يد بيك نمايتحر
 را از آن    ي كـرده و آدمـ     ينكه قـرآن از آن نهـ      يدارد مگر ا   وجود ن  يچ شر و بد   يو  ه  

ان داشـته و    يـ  دارد، ب  ي را كه انسان را از انجـام آن بـاز مـ            يبرحذر داشته، و اسباب   
ات قـرآن   يپس، از دستورات و منه    » فَاتَّبِعوه« . م آن را ذكر كرده است     يسرانجام وخ 

و از خداوند » واتَّقُوا« . دينهنتان را براساس قرآن بنا يد و اصول و فروع دي كنيرويپ
باشد كه اگر از » لَعلَّكُم«. ديش مخالفت بورزي از دستورهاينكه با دستوريد، و ايبترس
  .رديمورد رحمت او قرار گ » ُترْحمونَ«د، ي كنيرويآن پ

ن كتاب است كـه     ي كردن از ا   يروي به رحمت خدا پ    يابي دست   ين راه برا  يپس مهمتر 
  . ميم و بدان عمل كنياموزيد آن را بيبا
لِنَا مِن طĤَئِفَتَينِ علَى الْكِتَاب أُنزِلَ إِنَّما تَقُولُواْ أَن«  ين كتابِ با بركت را به سـو       يا» قَب 

« :دييـ م تا مبادا بگوين را فرو فرستاد يد، و ا  ي نداشته باش  يليم تا دل  يشما فرو فرستاد  
» « .ان و نصارا نازل شده استيهودي يعنيش از ما تنها بر دو گروه ي پيكتاب آسمان

 بر ما نازل نشده است، و مـا        يكتاب« : ديينكه بگو يو ا » لَغَافِلِينَ دِراستِهِم عن كُنَّا وإِن
از » .مي نداشـت ي علم و شناختيش از ما ناز ل نموده اي پ ي كه بر گروهها   ييبه كتابها 

 واضح تـر و روشـن    جامع تر ويچ كتابيم كه هي شما فرستادي به سوين رو كتاب  يا
  .تر از آن از آسمان نازل  نشده است

 »تَقُولُواْ أَو نَا أُنزِلَ أَنَّا لَولَي ع ى لَكُنَّا الْكِتَابدأَه ماگر كتاب بر « :ديينكه بگويا ايو » مِنْه
د كه اصل و اساس ياوري تا عذر نيعني» .ميافته تر بودي شد ما از آنها راه يما نازل م

له يپـس بـه وسـ   . ديـ ا عدم كامل بودن آن را بهانـه نكن      يده است،   ي شما نرس  ت به يهدا
 بينَةٌ جاءكُم فَقَد« :ن فرمود يبنابرا. ده است يت و كمال به شما رس     يكتابتان اساس هدا  
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« و .  از جانب پروردگارتان نزد شما آمده استيل روشني كه دليبه راست» ربكُم من
ُيب   .ان دارد در آن داخل استي هر آنچه كه حق را باسم جنس است و» نّةُ
 »دهةُ« . يص گمراه ي تشخ ي است برا  ي و رهنمود  ييو راهنما » يوحمرو موجب  » و

پس بر شما واجب است كه در برابر احكـام آن           .  باشد ي شما م  ياين و دن  يسعادت د 
ب ين را تكذ نكند و آييو هركس بدان اعتنا. دياوريمان بيد و به اخبارش ايم شويتسل
 اللّهِ بĤِياتِ كَذَّب مِمن أَظْلَم فَمنْ« : ن فرمود يبنابرا. ن ستمگران است  يد، ستمگرتر ينما

فدصا ونْهب كنـد و از آن  يات خـدا را تكـذ  يست ستمگرتر از آن كس كه آ   يپس ك » ع
  !  بگرداند؟يرو
ات ما ي را كه از آي كسانيبه زود» ذَابِالْع سوء آياتِنَا عنْ يصدِفُونَ الَّذِينَ سنَجزِي« 
م كه صـاحبش را  ي  كني دچار مين عملشان به عذابي كنند به سبب ا   ي م ي گردان يرو
نكه هم يبه سبب ا» يصدِفُونَ كَانُواْ بِما« .دي آيار بر او گران مي سازد و بسين ميغمگ

 كار ين سزايو ا كردند، ي گردان ميگران را روي گرداندند، و هم دي ميخودشان رو
ّلعِب   « .بدشان است  لَّمِ لِ  ي روا نمـ يچ سـتم يو پروردگارت بر بندگان ه» دِيوما ربّك بِظَ

  .دارد
ن و گـسترده  ين و با بركـت تـر  يانگر آنند كه علم و دانش قرآن بزرگتريات بين آ يو ا 
د؛ يـ  آ يله علم قـرآن بدسـت مـ       يت شدن به راه راست به وس      ين علوم است، و هدا    يتر
االت اهل فلسفه و ين اهل كالم، و افكار و خ    ي را از گمان و تخم     ي كه آدم  يت كامل يهدا

  . كندياز مي نيندگان بيعلوم گذشتگان و آ
 كه يه ود و نصارا نازل نشده است ، پس هنگامي ومعروف آن است كه كتاب جز بر   

تش ل آير گروهها از قبي است ، و سا   يهود و نصار  يمقصود  » اهل كتاب « : گفته شود 
د كه مردمـان دوره  ي آيات به نظر مين آياز ا. ستنديگران در آن داخل ن    يپرستان و د  

 قرار داشتند و از آنچه كه در نـزد  يدي قبل از نازل شدن قرآن، بر جهالت شد      يجاهل
  .اهل كتاب بود غافل بودند

  :158 يه يآ
 يأْتِي يوم ربك آياتِ بعض يأْتِي أَو ربك يأْتِي أَو الْمآلئِكَةُ تَأْتِيهم أَن إِالَّ ينظُرُونَ هلْ

ضعاتِ بآي كبالَ ر نفَعا يا نَفْسانُهإِيم تَكُنْ لَم نَتلُ مِن آمقَب أَو  تبـا  فِـي  كَـسانِهإِيم 
  نزدشـان   گانفرشـت   كه دارند  آن جز  يانتظار ؛ آيا منتَظِرُونَ إِنَّا انتَظِرُواْ قُلِ خَيرًا
 ؟ شـود  ظـاهر  آنهـا  بـر  خـدا   يها  نشانه از  يا  يانشانه ،؟  پروردگارت يا ؟ بيايند
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  آن از  پـيش   كـه   يكـس   ايمـان  ، شود آشكار خدا   يها  نشانه  يبرخ  كه  يروز
  يسود او  يبرا ،  است  نداده  انجام  ينيك كار ايمان   هنگام  به يا  نياورده  ايمان

  .راهيم  به  چشم نيز ما ، باشيد  راه به  چشم :  بگو   تداش نخواهد
 يشان ادامه مينه توزي كه به ستم و مخالفت و كيا كسانيآ: دي فرمايخداوند متعال م

ش يامت پيكه  مقدمات عذاب و مقدمات ق» تَأْتِيهم أَن«  كشند، ين انتظار ميدهند جز ا
ـ « ن صورت كـه ،     يد؟ به ا  يايآنها ب   گـرفتن جانهـا و قـبض    يفرشـتگان بـرا  » ةُالْمآلئِكَ

 ي مـ  يمان به آنان سود   ين حالت برسند نه ا    يو چون به ا   . نديايش آنها ب  يارواحشان پ 
نكـه  يا ا يـ » ربـك  يـأْتِي  أَو« .  كـه انجـام داده انـد       يسته ا يـ  شا يبخشد، و نـه كارهـا     

و مجـازات   كوكاران  يان بندگان، و پاداش دادن به ن      يصله دادن م  ي ف يپروردگارت برا 
 خـارق   ي از نشانه هـا    ي كه پاره ا   يروز» ربك آياتِ بعض يأْتِي أَو« د؟يايبدكاران ب 

ك شـده و  يـ امـت نزد  ي شود كه ق   يد و با آمدن آن دانسته م      ي آ يالعاده پروردگارت م  
 فِـي  كَـسبت  وأَ قَبلُ مِن آمنَت تَكُنْ لَم إِيمانُها نَفْسا ينفَع الَ« ده است،   يامت فرا رس  يق

د اگـر كـافر در آن       يد آ ي خدا پد  ي از نشانه ها   ي كه پاره ا   ي هنگام يعني» خَيرًا إِيمانِها
ش تـر  ي كـه پـ  ي دهد، و مـومن ي نميده ايمان آوردنش به او فاياورد، ا يمان ب يهنگام ا 
 ي نمـ يد بـه او سـود  يفزايده است، چنانچه در آن هنگام بر كار خوب ب       ي ورز يكوتاه
 كـه   يو خوب .  دهد يده م ي كه قبل از آن  هنگام داشته است به او فا           يمانيه ا بلك. رسد

ن يـ و حكمـت در ا .  رساندي سود مين نشانه ها با او بوده است به و        يقبل از آمدن ا   
ار و يـ  اختيب و از رويـ  رسـاند كـه بـه غ      يده مـ  ي فا يمانيرا ا يمورد آشكار است ، ز    

 يامت آشـكار مـ    يشوند آن وقت مسئله ق    افت  ي نشانه ها    ياما وقت . انتخاب بنده باشد  
و .  مانـد ي مـ ي و ضـرو   يمان اضطرار ين هنگام به سان ا    يمان آوردن در ا   يگردد و ا  
و .  سوزد، و امثال آنيا در آتش مي شود، ي است كه غرق ميمان آوردن كسيمانند ا

همـان طـور كـه      .  كـشد  يند از آنچه كه در آن قرار دارد دست م         ي ب يچون مرگ را م   
لَما رأَوا بأسنَا قَالُوا ءامنَا بِاللَّهِ وحده وكفَرنَا بِما كُنَّابِهِ « :تعال فرموده استخداوند م فَ

ـ    يمنُهم لَما رأَوا بأسنَا سنَّت اهللاِ الَّتِ      ينفَعهم إِ يك  ينَ ، فَلَم    يمشرِك »  عِبـادِهِ  ي قَـدخَلَت فِ
 يك ميم و به آنچه با خدا شريمان آوردي خدا اتنها به« :دند، گفتندي عذاب ما را ديوقت

 يمان آوردنشان به آنـان سـود      يدند ا ي عذاب ما را د    ي، پس وقت  » ميم  كافر شد   يگرفت
و .  شـده اسـت      ين جار يرباز درباره بندگانش چن   ين سنت خداست كه از د     ينداد، و ا  

از  يپـاره ا  « ثابت شـده اسـت كـه منظـور از           ) ص(امبر  ي از پ  ياديح ز يث صح ياحاد
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نند ي بي مردم آنرا مينكه وقتي كند، و اي ميد از مغرب باقيرا طلوع خورش» نشانه ها
ن هنگام دروازه توبه ي رساند، و در اي نميمانشان به آنان سودي آورند، و ايمان ميا

  .  شوديبسته م
 يب ميرا تكذ) ص(امبر ي كه پي كساني بود قابل انتظار براين هشداريو از آنجا كه ا

 ي روزگار و دشواريبت هايروانش به مصيو  پ) ص(امبر يو منتظر بودند تا پكردند 
د ما هـم منتظـر      يانتظار بكش : بگو» منتَظِرُونَ إِنَّا انتَظِرُواْ قُلِ: ها گرفتار شوند، فرمود   

  . ش سزوارتر استيت و آسايك از ما به امنيد دانست كه كدام يپس خواه. ميهست
 ماننـد   ياريـ ب اهل سنت و جماعت است كه افعال اخت         بر صحت مذه   يليه دل ين آ ي وا

 را  يين صفت هـا   ي كنند، كه خدا چن    ي خدا ثابت م   ين آمدن، و آمدن را برا     يياستوا، پا 
و در كتاب و سنت از . ه كنندين صفات با مخلوق تشبينكه او را در ايداراست، بدون ا

امـت  ي ق يالمـت هـا   انگر آن است كه از جملـه ع       يز ب ين.  شود يافت م ياد  ين موارد ز  يا
م اسـت و  عـادت و سـنت          ينكه خداوند حك  يو ا . د از سمت مغرب است      يطلوع خورش 

نكه يار و انتخاب باشد نه اي اختيده دهد كه از روي فايمان زماني بر آن است كه اياله
ن مطلـب   يه به ا  يز آ ين. ان شد يهمانطور كه قبال ب   .  باشد ي ناچار ي و از رو   ياضطرار
پـس  .  آورد يمانش بـه دسـت مـ      يه ا ي را در سا   يكير و  ن   يسان خ  كند كه ان   ياشاره م 

مان ين هرگاه قلب از ايبنابرا. مان داشته باشدي كه بنده ايزگاري و پرهيكيعبادت و  ن
  . دهديده نمي كارها به او فاي از ايزي باشد، چيخال
  :159- 160 يه يآ

 ثُـم  اللّـهِ  إِلَـى  أَمـرُهم  إِنَّمـا  شَيءٍ فِي مِنْهم ستلَّ شِيعا وكَانُواْ دِينَهم فَرَّقُواْ الَّذِينَ إِنَّ
  دسـته  و كردنـد   فرقه  فرقه  خويش  دين  كه آنها با را يفْعلُونَ؛ تو  كَانُواْ بِما ينَبئُهم
  كـه   يكارهاي  به را  آنان خدا و   خداست با آنها كار   نيست ، يكار ، شدند  دسته

  .سازد  يم  آگاه  كردند  يم
لَه بِالْحسنَةِ جاء من لَهـا  إِالَّ يجـزَى  فَـالَ  بِالـسيئَةِ  جاء ومن أَمثَالِها عشْرُ فَ  الَ وهـم  مِثْ

  كار  كه هر و ، دهند  پاداش او  به برابر  ده دهد  انجام  ينيك كار  كس يظْلَمونَ؛ هر
  .باشد  نرفته آنها بر  يستم تا ، بيند كيفر  آن همانند تنها دهد  انجام  يبد

 آن را تكه تكه يعني.  دهدينشان را پراكنده ساختند هشدار مي كه ديخداوند به كسان
 خـودش اسـم و   يك بـرا يـ  و تفرقـه شـدند و هر   ي كردند و در آن دچار پراكنـدگ       يم

 رسـاند و  ي نمـ يده ايـ نش فاي را در دي نهاد كه آدم ي قرار داد، و بر خود نام      يرسم
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 از يت، كـه بخـش  يت و مجوس يت و نصران  يهودي گردد، مانند    ي با آن كامل نم    مانشيا
گـر را رهـا     ي د يش قرار داده انـد، و بخـش       ين خو يعت را اخذ كرده اند و آن را د        يشر

 را اخذ كرده اند، و آنچه را كه مهم تر است رها نموده اند،               يزينكه چ يا ا يكرده اند ،    
 كه امت را دچار تفرقه ي و كسانيعت و گمراهل اهل بديآن گونه كه اهل اختالف از قب

  .باشندين مي كنند چنيم
 دهد و از تفرقه و اختالفِ ين به اتحاد و ائتالف دستور ميد كه دي نمايه داللت ميو آ

 ي مـ ي نهي و فروعير مسائل اصولين از اختالف در سا   يز د ين.  كند ي م ين نه ياهل د 
نـشان را پراكنـده و      ي كه د  يكه از كسان   دهد   يامبرش را دستور م   يو خداوند پ  . دينما

 و  يستيتو از آنان ن   » شَيءٍ فِي مِنْهم لَّست« :د، پس فرمود  ي بجو يزاريمتفرق كردند ب  
همانا » اللّهِ إِلَى أَمرُهم إِنَّما« . ده انديستند، چون آنان با تو مخالفت ورز  يآنان از تو ن   

 و آنها را طبـق اعمالـشان مجـازات           گردند، ي او باز م   يكارشان با خداست و به سو     
 كردند با خبر يسپس آنها را از آنچه كه م» يفْعلُونَ كَانُواْ بِما ينَبئُهم ثُم« . خواهد كرد

  . كنديم
هـركس  » بِالْحـسنَةِ  جـاء  مـن « :ان كرد و فرمود   ي پاداش را ب   يت و چگونگ  يفيسپس ك 

ا پنهان، مربوط به حق يدار، آشكار باشد ا با كري انجام دهد، خواه با زبان باشد يكين
لَه« ا به حق خلق خدا،      يخدا باشد     يبه او ده برابر آن پاداش داده مـ      » أَمثَالِها عشْرُ فَ
لَها إِالَّ يجزَى فَالَ بِالسيئَةِ جاء ومن« . ن مقدار پاداش  است    ين كمتر يشود، و ا   و »  مِثْ

ن از كمال عدالت    يو ا .  شود يفر داده نم  يدازه آن ك  هركس كار بد انجام دهد جز به ان       
 وهم« :ن فرموديبنابرا.  كند ي ستم نميو  احسان خداست، و خداوند به اندازه ذره ا     

  . شوديو بر آنان ستم نم» يظْلَمونَ الَ
  :161- 165 يه يآ

 مِـنَ  كَـانَ  وما حنِيفًا إِبرَاهِيم لَّةَم قِيما دِينًا مستَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى ربي هدانِي إِنَّنِي  قُلْ
  يدينـ   بـه  ،  است  كرده  هدايت  راست  راه  به مرا  من پروردگار : الْمشْرِكِينَ؛ بگو 

  .نبود  مشركان از او و   ابراهيم  حنيف  دين ، استوار همواره
لّهِ ومماتِي ومحياي ونُسكِي صالَتِي إِنَّ قُلْ   يقربـان  و  من نماز : الْعالَمِينَ؛ بگو  رب لِ
  .است  جهانيان  پروردگار  آن خدا  يبرا  من  مرگ و  من  يزندگ و  من
لِمِينَ؛ او  أَولُ وأَنَاْ أُمِرْت وبِذَلِك لَه شَرِيك الَ سچنـين   من  به   نيست  يشريك را الْم  

  . مسلمانانم   نخستين از  من و ،  است  شده امر
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لَيهـا  إِالَّ نَفْـسٍ  كُـلُّ  تَكْـسِب  والَ شَـيءٍ  كُلِّ رب وهو ربا أَبغِي اللّهِ أَغَيرَ قُلْ الَ عو  تَـزِر 
لِفُونَ فِيهِ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم مرْجِعكُم ربكُم إِلَى ثُم أُخْرَى وِزر وازِرةٌ  آيـا  : ؛ بگـو  تَخْتَ

 كيفـر  تنهـا   كس هر و  است  يچيز هر پروردگار او ؟  جويم  يدگارپرور ،  اهللا جز
  سـپس  كـشد  ينمـ    دوش بـر  را  يديگر  گناه بار  يكس و  بيند  يم را  خويش كار

  كـه   يچيزهـاي  آن   به را شما او و  است  پروردگارتان نزد  به شما  همه  بازگشت
  .كند  يم  آگاه ورزيديد  يم  اختالف  آن در

وهالَّذِي و لَكُم عج ضِ خَالَئِفاألَر فَعرو ضَكُمعقَ بضٍ فَوعاتٍ بجرد كُملُوبـا  فِـي  لِّيم 
إِنَّ آتَاكُم كبر رِيعالْعِقَابِ س إِنَّهو لَغَفُور حِيمخليفگان را شما  كه  يخداي  ؛ اوست ر  
 در را شـما  تـا  ، داد  يبرتـر   يجاتدر   به ديگر  بعض بر را  يبعض و ، كرد  زمين
 دهد  يم كيفر زود  پروردگارت  هرآينه  بيازمايد  است  كرده  عطايتان  كه  يچيز

  .است  مهربان و  آمرزنده او و
ت و رهنمود شدن به راه      ي دهد كه از هدا    يرا دستور م  ) ص(امبرش  يخداوند متعال پ  

 از ي و نهيه و فرمان به هر خوبستي شايد و كارهايد مفيانه، كه عقاين ميراست و د
 كـه  ينـ يد. ان آورديـ  را در بردارد، و خود بـر آن قـرار دارد، سـخن بـه م            يهر زشت 

ه الـصالة و الـسالم امـا        يـ م عل يل خـدا ابـراه    يـ ژه خل يـ امبران بر آن بوده اند، بـه و       يپ
ن است، كـه  ين راستي كه پس از او مبعوث شده اند، و آن د        يامبرانيان و پدر پ   يحقگو
 يك امر عام و كل   ين  يو ا . ن به دور است   يان و نصارا و مشرك    يهودين منحرف   يياز آ 

 صالَتِي إِنَّ قُلْ« :ان كرد و فرمودين عبادت ها به طور خاص بيف ترياست، سپس شر
ن دو  يـ لت ا ين بـه خـاطر شـرافت و فـض         يو ا . » من ينماز من و قربان   « : بگو» ونُسكِي

انگر محبـت خداونـد متعـال و        ين دو عبادت ب   ين است كه ا   يو به خاطر ا   . عبادت است 
 ي بـا قلـب و زبـان و جـوارح، و قربـان     يك جستن بـه و  ي او، و نزد   ين برا ياخالص د 

بذل و بخشش مال در .  است كه انسان آن را دوست دارديكردن و مبذول داشتن مال
و . شتر دوسـت دارد و آن خداونـد متعـال اسـت           يـ  كه بنده او را از مالش ب       يراه كس 
ز يـ ش ن ير كارهـا و گفتـه هـا       ي كردنش مخلص باشد، در سا     يدر نماز و قربان   هركس  

  .مخلص است
 »اييحماتِي وممدهـم، و آنچـه كـه    ي ام انجـام مـ   يات و زنـدگ   يو آنچه كه در ح    » و 

لّـهِ « نهـا،  يد، همـه ا ي نماي پس از مرگ مقدر م ياي من در دن   يخداوند متعال برا    رب لِ
  . باشديان مي است كه پروردگار جهانياوند خديبرا» الْعالَمِينَ
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ر امور ي و تدبي ندارد، همان طور كه در پادشاهيكياو در عبادت شر» لَه شَرِيك الَ « 
ست كه ي تازه و نوظهور نيده اين اخالص از جانب من پدي ندارد، و ابراز ايكيز شرين

 و ي حتمـ يمر شـده ام؛ امـر  بدان ا» أُمِرْت وبِذَلِك« از خود بوجود آورده باشم بلكه       
لِمِينَ أَولُ وأَنَاْ« .  از آن  يروي مانم جز به پ    ي و از عاقبت بد به دور نم       يقطع سو » الْم

 از يكير از خدا، يا غيآ: بگو» اللّهِ أَغَيرَ قُلْ« .ن امت هستميان اين مسلمان در ميمن اول
سته اسـت و  ين شايا اي آيعنيم؟  ريبه عنوان پروردگار برگ   » ربا أَبغِي« مخلوقات را،   

رم، حـال آنكـه خداونـد    يـ  و مـدبر بگ ير از خـدا را مربـ  يـ ز اسـت كـه غ    ي من جا  يبرا
م يت او، و تـسل    يـ  است؟ پس مـردم و مخلوقـات همـه تحـت ربوب            يزيپروردگار هرچ 

  . دستور او هستند
چ يم، و خود را به ه     ي باش يم، و به آن راض    يري بگ يد خدا را به پروردگار    ين با يبنابرا

  .مير و ناتوان وابسته نكنيدگان فقيك از آفري
 تَكْسِب والَ« :ق و برحذر داشت و فرموديان پاداش و جزا ، مردمان را تشويسپس با ب

.  خودشيمگر برا» علَيها إِالَّ«  آورد، ي به دست نمير و شريچ كس خيو ه» نَفْسٍ كُلُّ
لِنَفـسِهِ ومـن أَسـاء           مـن ع  « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است       مِـلَ صـلِحا َ فَ

لَ ايفَعانجام دهد به نفع خودش است، و هركس كار بد كند            يسته ا يهركس كار شا  » ه 
گران را به يچ كس بار گناه ديو ه» أُخْرَى وِزر وازِرةٌ تَزِر والَ« . ان خودش استيبه ز

  . برگردن خودش استيرد، بلكه گناه هركسي گيدوش نم
گر باشد گناه واسطه شدن بر او خواهد بود، بدون ي دي كسي عامل گمراهياگر كسو 
 ثُـم « .  كاسـته شـود  يزي كه دست به ارتكاب گناه زده است چ ينكه از بار گناه كس    يا

« د،  يـ  گرد ي پروردگارتان بـاز مـ     يامت به سو  يسپس در روز ق   » مرْجِعكُم ربكُم إِلَى
لِفُونَ فِيهِ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم د بـا خبـر     ي كرد يو شما را از آنچه در آن اختالف م        » تَخْتَ

 سازد، و شما يد آگاه مي كه انجام داده اي شما را از هر كار خوب و بديعني.  كنديم
  .  دهدين صورت سزا و جزا ميرا طبق آن به كاملتر

 »وهالَّذِي و لَكُم عج ضِ خَالَئِفن ينان زمـ  ي كه شـما را جانـش       ا ست  ييو او خدا  » األَر
و . دي شـو يگـر مـ  ي دين برخـ ي از شـما جانـش  ي كه برخـ يبه گونه ا  . قرار داده است  

ن اسـت  ين قرار داده است و همه آنچه را كـه در زمـ       ين جانش يخداوند شما را در زم    
 كند تا بنگرد كه چگونه  كـار         يش م يتان مسخّر و رام كرده است و شما را آزما         يبرا
 ي از شما را در قدرت و سالمتيو برخ» درجاتٍ بعضٍ فَوقَ بعضَكُم فَعور« . دي كنيم
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 داده ي باال بـرده و برتـر  يگر درجاتي دينش و اخالق بر برخ   يب آفر ي و ترك  يو روز 
پـس  . ديـ ازمايتا شما را در آنچه به شـما داده اسـت ب      » آتَاكُم ما فِي لِّيبلُوكُم« . است

 را كه از او     يهمانا پروردگارت كس  » الْعِقَابِ سرِيع ربك إِنَّ « .اعمالتان متفاوت است  
و » رحِـيم  لَغَفُـور  وإِنَّـه «  دهـد،    يب كند، زود عقاب مـ     ياتش را تكذ  ي كند و آ   ينافرمان

اورد و عمل صالح انجام دهد و از گناهان     يمان ب ي ا ي كه به و   يهمانا او نسبت به كس    
  .د آمرزنده و مهربان استيماتوبه ن» هالك كننده« رهيكب
   انعامير سوره يان تفسيپا
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  ر سوره اعرافيتفس

  .ه استي آ206 و يمك

  :1- 7 يه يآ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  صاد ،  ميم ،  الم ،  ؛ الف المص
أُنزِلَ كِتَاب كلَي لْمـؤْمِنِ  وذِكْـرَى  بِهِ لِتُنذِر منْه حرَج صدرِك فِي يكُن فَالَ إِ   يينَ؛ كتـاب   لِ
  يده  بيم آن   به تا ، نباشد  يترديد  آن از تو  دل در ،  شده  نازل تو بر ، كه  است

  .باشد  يپند را  مؤمنان و
لَيكُم أُنزِلَ ما اتَّبِعواْ لِياء دونِهِ مِن تَتَّبِعواْ والَ ربكُم من إِ ا قَلِيالً أَوآنچـه  تَذَكَّرُونَ؛ از  م  

 از ، او يسـوا   و كنيـد   يپيـرو   اسـت   شده  نازل  برايتان  پروردگارتان  بجان از
  .پذيريد  يم پند  اندك  چه شما  مكنيد  متابعت ديگر  خدايان

لَكْنَاها قَرْيةٍ من وكَم ا أَهاءهنَا فَجأْساتًا بيب أَو مئِلُونَ؛ چه  هĤَكـه   يهـاي   قريه بسا  ق  
  خواب  به  كه  آنگاه يا،  هنگام   شب ما  عذاب و ،  رسانيديم  هالكت  به را  مردمش
  .رسيد در  آنان  به ، بودند  رفته فرو  ينيمروز

  آنان  به ما  عذاب  ظَالِمِينَ؛ چون كُنَّا إِنَّا قَالُواْ أَن إِالَّ بأْسنَا جاءهم إِذْ دعواهم كَانَ فَما
  .ستمكاربوديم  ما : گفتند  هك نبود  اين جز  سخنشان رسيد در

لَنَسأَلَنَّ لَـيهِم  أُرسِلَ الَّذِينَ فَ لَنَـسأَلَنَّ  إِ ـلِينَ؛ البتـه    ورْسبرايـشان   كـه   يمردمـ  از  الْم  
  خواهيم  سؤال اند  شده  فرستاده كه   يپيامبران از نيز و  شده  فرستاده  يپيامبران

  .كرد
لَنَقُصنَّ لَيهِم فَ ا بِعِلْمٍ عمئِبِينَ؛ و كُنَّا وĤَبرايشان  تمام  يآگاه با اند  كرده  چه هر از غ  
  .ايم  نبوده  غايب هرگز ما  زيرا ، كرد  خواهيم  حكايت

 دارد،  يان م يب) ص(امبرش محمد   ي پ ي كه عظمت قرآن را برا     يخداوند متعال در حال   
لَيك أُنزِلَ كِتَاب« :دي فرما يبه او م    تـو   ي اسـت كـه بـه سـو        يبزرگن قرآن كتاب    يا» إِ

 و  ياز دارند، و همه مطالب الهـ يفرستاده شده است و تمام آنچه را كه بندگان بدان ن         
  . را به طور  استوار و مشروح در برداردياهداف شرع

 يدي و ترديچ تنگيه آن در دل تو هيد از ناحيپس نبا» منْه حرَج صدرِك فِي يكُن فَالَ« 
ن كتاب از جانب خداوند با حكمـت و سـتوده نـازل شـده               ي كه ا  يبداند  يبلكه با . باشد
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لَا مِن خَلفِهِ تَنزِ    يدينَ  يهِ البطِلُ مِن ب   يأِتِيلَّا  « :است ك  يه ومِيلِ مِّن حچ يباطل از ه» دِيمِ ح
 خداوند فرزانه و ستوده فرو فرستاده شده يابد، از سوي يسمت و سو در آن راه نم

 گـشاد  ينه ايد در مـورد آن سـ   يـ پـس با  . ن سخن اسـت   ي تر ن قرآن راست  يو ا . است
، و ي آن را آشكارا ابالغ كنيد اوامر و نواهيو خاطرات جمع باشد، و با . يداشته باش

  .ي نترسيچ سرزنش كننده و مخالفياز ه
 »ت بـر مخالفـان       يم داده و آنان را پند ده      يله آن مردم را ب    يتا بوس » بِهِ لِتُنذِرو حج 

لْمؤْمِنِينَ وذِكْرَى« . اقامه شود  و همانطور كه خداونـد  .  مومنان پند باشد  يو تا برا  » لِ
ّ فَإِنَّ الذِّكرَ  « :متعال فرموده است   را پنـد دادن    يـ ز. و پنـد بـده    » نَي تَنفَع المومِن  يوذَكرِ

افتـه و خـوب و بـد        يله قرآن راه راست را      يو مومنان بوس  .  دهد يده م يمومنان را فا  
 را شناخته و ي و باطني ظاهريافته و خوب و بدِ كارهاي را ي باطن وي ظاهريكارها

  .  شونديص داده و با موانع راه آشنا ميراه را از چاه تشخ
ن كتـاب   يـ سپس خداوند متعال بندگانش را مورد خطاب قرار داد و توجه آنها را به ا              

لَيكُم أُنزِلَ ما اتَّبِعواْ« :ل القدر جلب كرد و فرمود     يجل  ي كـه بـرا    ياز كتـاب  » ربكُم نم إِ
ن كتـاب از جانـب پروردگارتـان        يـ و ا » ربكُم من« . دي كن يرويشما نازل شده است پ    

ن يپس ا .  گرداند ين كتاب در مورد شما كامل م      يق ا يش را از طر   يت خو ياست، و ترب  
ن ي شـود، و شـما بـه بهتـر    ي گردد، و نعمت بر شما كامل ميكتاب را بر شما نازل م 

 دونِـهِ  مِـن  تَتَّبِعـواْ  والَ« . دي شـو  ين آن رهنمـود مـ     ين اخالق و واالتـر    يارها و بهتر  ك
لِياء د يري نگي آنها را به دوستيعني. دي نكنيروير از او پي غ يا و معبودان  يو از اول  » أَو

  .دييد، و به خاطر آنان حق را ترك ننماي مكنيروي و هوسشان پيو از هو
د و صـالح كـار را   يـ  گرفتيد، و اگر پند م يري پذ يار كم پند م   يبس» رُونَتَذَكَّ ما قَلِيالً« 

ح يان و ضرر را به نفع و سود ، و دشـمن را بـر دوسـت تـرج       يد ز ي داد يص م يتشخ
 را گرفت   يي برحذر داشت كه دامن امت ها      يسپس خداوند آنها را از عذاب     . دي داد ينم

د با آنها مشابهت داشته يت كه نباو آنان را برحذر داش. ب كردنديامبران را تكذيكه پ
لَكْنَاها قَرْيةٍ من وكَم« :باشند، پس فرمود   ا أَهاءهنَا فَجأْسي آبـاد  يار اهـال  يچه بس » ب 

شبانگاه » قĤَئِلُونَ هم أَو بياتًا« م، پس عذاب سخت ما آنها را ، ي را هالك نموده اييها
 يم كه آنها غافل و بيان برداشتيان را از م   آن ي زمان يعني. ا به هنگام ظهر فرا گرفت     ي

  . كرديخبر بودند و هالك شدن به دل آنها خطور نم
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انشان يش آنها آمد، آن را از خودشان دور نكردند، و خدا          ي كه  عذاب خدا پ     يپس وقت 
 را ي را از آنها دور نكرده و نتوانستند ستم و گناهانيزيكه به آنان دل بسته بودند چ

 إِنَّـا  قَالُواْ أَن إِالَّ بأْسنَا جاءهم إِذْ دعواهم كَانَ فَما« . ودند انكاركنند كه مرتكب شده ب   
ن نبـود كـه     يـ ش آنهـا آمـد جـز  ا        ي كه عـذاب مـا پـ       يپس سخن آنها وقت   » ظَالِمِينَ كُنَّا

وكَم قَصمنَا « :همچنان كه خداوند متعال فرموده است. ميهمانا ما ستمگر بوده ا:گفتند
لِمةَ وأَنشَأنَا بعدها قَوماً ءاخَر      يرمِن قَ  نَ، فَلَّما أَحـسوا بأسـنَا إِذا هـم مِنهـا           يةَ كَانَت ظَ

لَ     ي ّلـك دعـوئهم        يهِ ظَلِم ي مĤ آُترِفتُم فِ   يركُضُونَ ، لَا تَركٌضُوا وارجِعوا إِ نَ ، فَما زالَت تِ
ها و ساكنانشان را كه بـر       يهرها و آباد  ار ش يو چه بس  » نَيداً خَمِد ي جعلنَهم حصِ  يحتَّ

 كه در حق خود روا يامبران آورده بودند، و به سبب ستميدن به آنچه پياثر كفر ورز
. ميـ  را بوجـود آور    يگـر يم، و بعد از آنان قـوم د       يداشته بودند، هالك و نابود ساخت     

د، در  شان فرار كردنـ   يهايدند، به سرعت از آباد    يكه آن ستمگران عذاب ما را د      يهنگام
د كه در آن ي برگرديش و تنعمي عيد، و به سويآن حال فرا خوانده شدند كه فرار نكن

ده باشـد كـه مـورد    يـ  مرتفع و محكم خـود بازگرد ي خانه ها  يد و به سو   يقرار داشت 
ن يـ وسـته ا  يپ. مي، واقعا مـا سـتمكار بـود       » بر ما  ي وا يا« : گفتند. ديريپرسش قرار گ  

  .مي جان گردانديرو شده بنكه آنان را ديسخنشان بود تا ا
لَنَسأَلَنَّ«  لَيهِم أُرسِلَ الَّذِينَ فَ  آنهـا  يامبران بـه سـو  يـ  كـه پ ييپس حتما از امت هـا  » إِ

هِم ينَـاد يوم يـ و« امبرانشان را چه پاسـخ دادنـد؟  يد كه پيم پرسيفرستاده شدند خواه 
لَ   يفَ : دي فرماي زند و ميرا صدا م  كه خداوند آنان     يو روز » نَيقُولُ ماذَا أَجبتُم المرسِ
لَنَسأَلَنَّ« د؟  يامبران را چه جواب داد    يپ ـلِينَ  ورْسامبران در مـورد    يـ و حتمـا از پ    » الْم

شان بـه آنـان     يـ  كه امت ها   يد، و از پاسخ   يم پرس يام پروردگارشان خواه  يرساندن پ 
لَنَقُصنَّ« . مي پرس يدادند م  لَيهِم فَ رده انـد، آگاهانـه      را كه مردم كـ     ييو همه كارها  » ع

 كه خداوند متعال نسبت بـه    ي و علم  ي آگاه ياز رو » بِعِلمِ« . مي كن يان م ي آنان ب  يبرا
همان . مي از اوقات غائب نبوده ايچ وقتيو ما در ه» غĤَئِبِينَ كُنَّا وما« . اعمالشان دارد

ـ     « :طور كه خداوند متعال فرموده است      لَقنَا فَوقُكُم سبع طَرَائِ لَقَد خَ ـا كُنَّـا عِـنِ       ومقَ و
 يم و ما از خلـق بـ  يده ا ي سر شما هفت آسمان را آفر      يو همانا بر باال   » نَيالخَلِق غَفِل 

  :ان كرد و فرموديسپس پاداش و جزا را بر طبق اعمالتان ب. م يخبر نبوده  ا
  :8- 9 يه يآ
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لَـئِك موازِينُه ثَقُلَت فَمن الْحقُّ يومئِذٍ والْوزنُ فَأُو  ـمـونَ؛ در   هفْلِحوزن ، روز  آن الْم  
  .رستگارانند ، است  سنگين  ترازويشان  كه آنها  بود خواهد  حق  به  كردن
لَـئِك موازِينُه خَفَّت ومنْ م خَسِرُواْ الَّذِينَ فَأُوها أَنفُساتِنَا كَانُواْ بِميĤِـونَ؛ آنـان    بيِظْلِم  
  ايمـان   مـا   آيات  به  كه هستند  يكسان  است  گشته  سبك  اعمالشان  يترازو  كه

  .اند  رسانيده  زيان خود  به رو  اين از و بودند  نياورده
چ ي شود و به هي و انصاف انجام ميامت به دادگريموازنه وسنجش اعمال در روز ق

 يپـس هـركس تـرازو     » موازِينُـه  ثَقُلَت فَمن« .  وجود ندارد  يوجه در آن ظلم و ستم     
ن تـر  يش سـنگ ي هـا  يش از بـد   ي ها يكين صورت كه كفه ن    ين باشد، به ا   ياعمالش سنگ 

لَـئِك« . شود فَأُو مونَ هفْلِحهـا و دسـت     يافتگـانِ از ناگوار   يشان نجـات    يـ  ا يعنـ ي» الْم
 ي را به دست ميشگيده بزرگ و سعادت هميها هستند، و فايافتگان به دوست داشتني

ن صـورت   ي اعمالش سبك باشد، به ا     يو هركس ترازو  » ازِينُهمو خَفَّت ومنْ« . آورند
لَـئِك«  تر باشد، يش سنگيهايكه كفه بد م خَسِرُواْ الَّذِينَ فَأُوهاند يشان كسانيا» أَنفُس 

را نعمت جـاودان را از دسـت داده انـد و بـه عـذاب                يز. شتن را تباه كرده اند    يكه خو 
ات ما يبدان سبب كه نسبت به آ» يِظْلِمونَ بĤِياتِنَا واْكَانُ بِما« دردناك گرفتار شده اند، 

م يپس آن چنانكه بر آنان واجب بود در برابـرش منقـاد و تـسل           .  داشتند يستم روا م  
  .نشدند

  :10 يه يآ
لَقَد و كَّنَّاكُمضِ فِي ملْنَـا  األَر عجو  ـا  لَكُـمفِيه  ـايِشعـا  قَلِـيالً  مزمـين  تَـشْكُرُونَ؛ در   م  

  سپاس  اندك چه  و   داديم قرار  آن در را  معيشتتان  يراهها و  داديم  جايگاهتان
  .گزاريد  يم

شت آنان را ي داد و اسباب معين سكنينكه بندگانش را در زم يان ا يخداوند متعال با ب   
لَقَد« :دي فرما ي نهد و م   يفراهم ساخت بر آنان منت م      و كَّنَّاكُمضِ فِي ما و همانـ  » األَر

د ، و آن را شخم يد در آن خانه بسازي كه بتوانيم، طوريتان آماده نمودين را برايزم
لْنَا« . ديد و انواع استفاده ها را از آن ببريبزن عجو ا لَكُمفِيه ايِشعتان يو در آن برا» م

 و انـواع    ينـ يرزمياهـان و معـادن ز     يل درختـان و گ    يم، از قب  ي قرار داد  يل زندگ يوسا
ار يـ تان فـراهم نمـودو اسـباب آن را در اخت      ينها را خداوند برا   يا.  تجارت ها  ع و يصنا

د يـ  آور ي م يار كم شكر خداوند را به جا      ياما بس » تَشْكُرُونَ ما قَلِيالً« . شما قرار داد  
  . و رنج ها را از شما دور نموده استيكه انواع نعمت ها را به شما داده، و سخت
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  :11- 15 يه يآ
لَقَد لَقْ و لْنَا ثُم صورنَاكُم ثُم نَاكُمخَ  يكُن لَم إِبلِيس إِالَّ فَسجدواْ آلدم اسجدواْ لِلْمآلئِكَةِ قُ
  فرشـتگان   بـه   آنگـاه  ،  بخـشيديم   صـورت  و ،  بيافريديم را شما الساجِدِينَ؛ و  منَ

 شـمار  در  ابليس و دندكر  سجده ،  ابليس جز ،  همه  كنيد  سجده را   آدم  : گفتيم
  .نبود  كنندگان  سجده

لَقْتَنِي منْه خَيرٌ أَنَاْ قَالَ أَمرْتُك إِذْ تَسجد أَالَّ منَعك ما قَالَ لَقْتَه نَّارٍ مِن خَ طِينٍ؛  مِن وخَ
 ؟ ، بازداشت   آن از را تو چيز  چه ،  دادم  فرمان  سجده  به را تو  يوقت  : گفت خدا
  .گل  از را او و  يا  آفريده  آتش از مرا ،  بهترم او از  من   :گفت
  اين از  : الصاغِرِينَ؛ گفت مِنَ إِنَّك فَاخْرُج فِيها تَتَكَبرَ أَن لَك يكُونُ فَما مِنْها فَاهبِطْ قَالَ
 از تـو   كـه  رو بيرون  ؟  يكن  يگردنكش  آن در  كه رسد  چه را تو  شو فرو  مقام
  .يشدگان ارخو
  مهلت شوند  يم  زنده  كه  قيامت روز تا مرا  : يبعثُونَ؛ گفت  يومِ إِلَى فَأَنظِرْنِي قَالَ
  .ده
  .ييافتگان  مهلت از تو  : المنظَرِينَ؛ گفت مِنَ إِنَّك قَالَ

لَقَـد « :دي فرما يخداوند متعال انسانها را مخاطب قرار داده و م         و  لَقْنَـاكُم ا و همانـ  » خَ
« ه السالم است، يو آن آدم عل. ميديد، آفريد آمدي را كه شما از آن پد    ياصل و ماده ا   

ثُم نَاكُمرومين وجه خلق كرديم و او را به بهتري آدم پرداختيسپس به صورتگر» ص .
 آموخت، و آن عبـارت از       ي آدم بود، به و    يو خداوند آنچه را كه مكمل صورت باطن       

  .ابودينام اش
 اظهار يتگان بزرگوار را دستور داد تا به منظور اكرام و احترام آدم و براسپس فرش

فرشتگان از دستور پروردگارشان فرمان برده      .  سجده كنند  يلت او در مقابل و    يفض
س كـه بـه     يجز ابل » إِبلِيس إِالَّ« پس همه سجده كردند،     » فَسجدواْ« و اطاعت نمودند،    

، از سـجده بـردن   يد و بـه خـاطر خودپـسند   ي دير منكه خود را از او بزرگت  يخاطر ا 
 أَالَّ منَعـك  مـا « :ن كار سرزنش نمـود و فرمـود       يپس خداوند او را بر ا     . ديامتناع ورز 

دجكـه مـن بـا دو دوسـت     ي كسي براينكه سجده كنيز ترا بازداشت از ا  يچه چ » تَس 
دم بـه   ي بخـش  ي برتر لت او را  ين فض ي او را شرافت دادم، و با ا       يعني! ده ام؟ يخود آفر 

 نمـوده، و در     يچيلت را ندارد، و تو از فرمـان سـرپ         ين فض يگر ا ي د ي كه كس  يگونه ا 
 كـه بـا پروردگـارش       يطان در حـال   يشـ » قَـالَ «! ي كـرد  يمورد دستورم سهل انگـار    
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ن يـ  اثبـات ا  يسپس بـرا  . من از او بهتر هستم    » منْه خَيرٌ أَنَاْ« : كرد، گفت  يمعارضه م 
لَقْتَنِي« :آورد و گفتل ي باطل دليادعا لَقْتَه نَّارٍ مِن خَ ده يمرا از آتش آفر» طِينٍ مِن وخَ

ده شـده از آنچـه از   يـ  كند كه آنكه از آتـش آفر ين اقتضا مي و او را از خاك ، و ا       يا
ن يـ رد و ا  يـ  گ ي خاك قـرار مـ     يده شده است بهتر باشد، چون آتش بر باال        يخاك آفر 

  :اس از چند جهت فاسد و باطل استيق
 كـه بـا   ياس وقتـ  ياس در مقابل دستور خدا به سجده كردن انجام شد، و ق           ين ق ي ا - 1

 ين است حكمياس اي است، چون منظور از قياس باطلينص معارض و مخالف باشد ق
    وارد شـده اسـت           يامده است، با امور   ي ن يكه در مورد آن نص كه در مورد آن نـص 

 با نص مخالفت كند، و معتبر دانسته  كهياسياما ق. رديك شود و تابع آن قرار گ    ينزد
اس هاستين قي از زشت ترياسين قي گردد، چنيشدن آن منجر به لغو شدن نص.  

 نقـص و    ين گفتـه بـرا    يو همـ  . من از او بهتر هـستم     » منْه خَيرٌ أَنَاْ« :طان گفت ي ش - 2
ر  و تكبـ ي است ، چون  او نقص و كمبود خود را با خودپسنديد كاف يس پل يكمبود ابل 

 يو چـه كمبـود    .  اثبـات نمـود    يو سخن گفتن در مورد خدا آن هم بدون علم و آگاه           
  !ن وجود دارد؟يبزرگتر از ا

 و يرا در ماده خاك فروتنيطان در برتر قرار دادن آتش بر خاك دروغ گفت، زي ش- 3
اهـان  يل درختـان و انـواع گ      يـ ن از قب  ي زمـ  يسكون و متانت وجود دارد، و بركت هـا        

  . داردي و سوزندگي و شتابزدگيند، اما آتش صفت سبكي روي مگوناگون از خاك
ن ين تريي خود به پاي كرد از مقام وااليچيس از فرمان خدا سرپي كه ابلين وقتيبنابرا

 فَمـا « از بهشت فرو شـو،  » مِنْها فَاهبِطْ« :گاه سقوط نمود، و خداوند به او فرمود   يجا
، چون بهـشت سـران پاكـان        ي در آن تكبر كن    يو حق ندار  ت» فِيها تَتَكَبرَ أَن لَك يكُونُ

  .ستين خلق خدا نين و بدتريدتريسته پلياست و شا
 »فَاخْرُج اغِرِينَ مِنَ إِنَّكل شـدگان و خوارشـدگان      يـ رون بـرو، تـو از ذل      يپس ب » الص

 بـا   يس دشمن ي كه ابل  ين هنگام يبنابرا.  او بود  يفر تكبر و خودپسند   ين، ك يو ا . يهست
 بــا آدم و فرزندانــشان را اعـالم كــرد، از خداونــد خواسـت كــه او را تــا روز   خـدا و 
و از آن جا    . شتر گمراه سازد  يز مهلت بدهد تا بتواند فرزندان آدم را هرچه ب         يرستاخ

ش قـرار دهـد و راسـتگو از         ي كنـد بنـدگان را مـورد آزمـا         ي اقتضا مـ   يكه حكمت اله  
د ي نمايت مي كه از دشمن خدا تبعي كند از كسي كه از خدا اطاعت ميدروغگو، و كس



٨٠٠ 

افته يتو از مهلت » المنظَرِينَ مِنَ إِنَّك« :رفت و فرموديمشخص گردد، خواسته او را پذ
  .يگان
  :16- 17 يه يآ

  ساخته نوميد مرا  كه  حال  : الْمستَقِيم؛ گفت صِرَاطَك لَهم ألَقْعدنَّ أَغْويتَنِي فَبِما قَالَ
  .كنم  يم  منحرف  تو  راست  راه از را  ايشان  هم  من ،  يا

م ثُمنَّهن آلتِينِ ميب دِيهِممِنْ أَيو لْفِهِم لِهِم وعن أَيمانِهِم وعنْ خَ  أَكْثَرَهم تَجِد والَ شَمĤئِ
  و   تـازم   يمـ  آنهـا  بـر   راسـت  از و  چـپ  از و  پس از و  پيش از  شَاكِرِينَ؛ آنگاه 

  .يافت  يخواه  ناسپاس را ، نشانبيشتري
 صِـرَاطَك  لَهـم  ألَقْعـدنَّ  أَغْـويتَنِي  فَبِما« :د شد، گفت  ي از رحمت خدا ناام    يطان وقت يش

تَقِيمسين مردم مـ ي، بر سر راه راست تو به كم       ينكه مرا گمراه ساخت   يبه سبب ا  » الْم 
ت تالش خـود را مبـذول   ي همواره بر سر راه راست تو خواهم بود و نها يعني. نمينش
  .ش گرفتن راه تو بازدارمي دارم تا مردم را از در پيم
 »م ثُمنَّهن آلتِينِ ميب دِيهِممِنْ أَيو لْفِهِم لِهِم وعن أَيمانِهِم وعنْ خَ سپس از همه   » شَمĤئِ

 از  ي ا  كه بتوانم به پـاره     يجهات و اطراف بر آنها حمله ور خواهم شد، و از هر راه            
 دانست كه آنها يث ميطان ِ خبيو از آنجا كه ش. ابم استفاده خواهم كردياهدافم دست 

م ي گمـراه كـردن آنهـا تـصم        ي از آنها غالب است، و برا      ياريناتوانند، و غفلت بر بس    
و » شَاكِرِينَ أَكْثَرَهم تَجِد والَ« : داشت، گمان برد و گمانش راست درآمد، و گفتيقطع

 ي از نشانه هايكي آوردن شكر يرا به جايافت، زي يا را سپاسگزار نخواهشتر آنهيب
  خواست آنان را از راه راست باز دارد، و شكر خدا يو او م. مودن راه راست استيپ

كُونُـوا مِـن    يدعوا حِزبـه لِ   يـ إِنَّمـا   « :خداوند متعال فرمـوده اسـت     . اورندي ن يرا به جا  
و .  خوانـد تـا از اهـل دوزخ شـوند          يگروهش را فرا م   طان  يهمانا ش » رِيأَصحبِ السع 

 گرفته است، آگاه يم قطعيطان گفته، و بر انجام آن تصميخداوند ما را از آنچه كه ش
طان از آن ي كه شـ يم و با شناخت راهي مقابله با دشمن آماده كنيكرد تا خود را برا   

پـس  . ميز  كنـ يـ  پرهي كند از و   يدا م ي كه از آن به انسان راه پ       ييد و روزنه ها   ي آ يم
  .ن نعمت را به ما داده استين منّت را بر ما نهاده و بزرگترين كار بزگتريخداوند با ا

  :18 يه يآ
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  : أَجمعِينَ؛ گفت مِنكُم جهنَّم ألَمألنَّ مِنْهم تَبِعك لَّمن مدحورا مذْؤُوما مِنْها اخْرُج قَالَ
 شما  همه از  گزينندو تو  يپيرو  كه  يكسان از  طرودم منفور ، شو  بيرون اينجا از

  .انباشت  خواهم را  جهنم
نجـا  يبا حقارت و ذلت از ا     » مِنْها اخْرُج« : ن گفت، خداوند فرمود   يطان چن ي كه ش  يوقت
»  َّمدحورا«ده، يل و خوار و نكوهيذل» مذْؤُوما« رون برو، نه با احترام و اكرام، بلكه يب

 لَّمـن « .  شـو  ي بـر  يو از رحمت او و از هـر خـوب         .  و رانده شده از خدا     و طرد شده،  
كتَبِع مألنَّ مِنْهألَم نَّمهج عِينَ مِنكُممگمان جهنم را از تو و از هركس از آنان   يب» أَج 

 يگـاه و سـرا    ين سوگند خداست كـه جهـنم جا       يو ا .  سازم ي كند پرم  يرويكه از تو پ   
 ي مـ يرويـ  كـه از او پ يين و انسانها و جن ها     ياطي را از ش    باشد و آن   يگناهكاران م 

  . سازديكنند پر م
  :19- 24 يه يآ

 الـشَّجرَةَ  هــذِهِ  تَقْرَبـا  والَ شِـئْتُما  حيـثُ  مِنْ فَكُالَ الْجنَّةَ وزوجك أَنت اسكُنْ آدم ويا
  كه جا هر از  گيريد  مكان  تبهش در  همسرت و تو ،  آدم  يالظَّالِمِينَ؛ ا  مِنَ فَتَكُونَا
  سـتم   خويش بر شمار در  كه مشويد  نزديك  درخت  اين  به  يبخوريدول  خواهيد
  .شد خواهيد   كنندگان
سوسا فَومطَانُ لَهالشَّي دِيبا لِيما لَهم ورِيا ومنْها مِن عاتِهِمءوقَالَ سـا  وـا  ماكُمنَه 

لَكَينِ تَكُونَا أَن إِالَّ الشَّجرَةِ ـذِهِه عنْ ربكُما م آن  شيطان  ؛ پس الْخَالِدِينَ مِنَ تَكُونَا أَو  
  نظرشـان  بـوددر  ، پوشـيده  آنهـا  از  كـه  را  شرمگاهـشان  تـا  ، كرد  وسوسه را دو

 از مبـاد  كردتـا    منـع   درخـت   ايـن  از را شـما   پروردگارتـان   : گفت و  كند آشكار
  .شويد  جاويدانان يا  فرشتگان

  .شمايم  نيكخواه  كه خورد سوگند  برايشان النَّاصِحِينَ؛ و لَمِنَ لَكُما إِنِّي وقَاسمهما
لَما بِغُرُورٍ فَدالَّهما لَيهِمـا  يخْـصِفَانِ  وطَفِقَا سوءاتُهما لَهما بدت الشَّجرَةَ ذَاقَا فَ مِـن  ع 

لْكُما عن أَنْهكُما أَلَم ربهما اهماونَاد الْجنَّةِ ورقِ  لَكُما الشَّيطĤَنَ إِنَّ لَّكُما وأَقُل الشَّجرَةِ تِ
ودبِينٌ عخوردنـد   درخـت   آن از  چون  افكند  يپست  به و  بفريفت را دو  آن ؛ و م 

 نـد پرداخت  بهـشت   يبرگهـا  از  خـويش   پوشيدن  به و شد آشكار  شرمگاههايشان
  بـودم    نگفته و  بودم  نكرده  منع  درخت  آن از را شما آيا : داد ندا پروردگارشان

  ?  شماست  دشمن آشكارا  به شيطان  كه
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لَمنَا ربنَا قَاالَ   يا : الْخَاسِـرِينَ؛ گفتنـد    مِنَ لَنَكُونَنَّ وتَرْحمنَا لَنَا تَغْفِرْ لَّم وإِن أَنفُسنَا ظَ
  ينيـاور   مارحمـت  بر، و  ينيامرز را ما اگر و  كرديم  ستم خود  به ، ما پروردگار

  .بود  خواهيم  ديدگان  زيان از
لَكُم عدو لِبعضٍ بعضُكُم اهبِطُواْ قَالَ ضِ فِي وتَقَرٌّ األَرسم تَاعمفرو  : حِينٍ؛ گفت إِلَى و 

  تمتـع   يجا  و قرارگاه  ينزم  قيامت روز تا و ، ديگر  يبرخ  دشمن  يبرخ ، شويد
  .بود خواهد شما

 أَنـت  اسـكُنْ  آدم ويـا « :طان برحذر داشت و فرمـود     ي سپس خداوند آدم را از شر ش      
كجوزنَّةَ وخداوند متعال يعني. ديتو و همسرت در بهشت ساكن شو!  آدم يو ا » الْج 

ابد، دستور يو آرامش  داده بود تا در كنار ا      ي ارزان يآدم و همسرش حوا را كه به و       
 خواهند در بهشت ي خواهند بخورند، و هرگونه كه مي بهشت كه ميداد تا از هر كجا

 را مشخص كرد و آنها را از خوردن آن ي آنها درختيبهره مند شوند، اما خداوند برا
ن  كـردن آن     يـي  بوده اسـت، و در تع      ي داند كه چه درخت    ي كرد، و خداوند بهتر م     ينه

پـس، از  » الظَّـالِمِينَ  مِـنَ  فَتَكُونَا« :نكه فرموديل اي دو حرام كرد، به دل   درخت را بر آن   
نكـه  ي كردنـد تـا ا     يآدم و حوا همواره از دستور خدا اطاعت م        . د  ي شو يستمكاران م 

جـاد  ي در دل آنها ا    يب و مكرش در آنها نفوذ كرد، و وسوسه ا         يله فر يطان به وس  يش
 تَكُونَـا  أَن إِالَّ الـشَّجرَةِ  هــذِهِ  عنْ ربكُما نَهاكُما ما« :ب داد و گفت   ينمود و آنان را فر    

لَكَينِ نكه مبادا ين درخت بازنداشته است مگر به خاطر ايپروردگارتان شما را از  ا» م
نكـه  يا ا يـ » الْخَالِـدِينَ  مِنَ تَكُونَا أَو« . دي از جنس فرشتگان شو    يعني. ديدو فرشته شو  

ـ     « :گر گفته است  ي د يه ا يهمانطور كه در آ   . ديمبادا از جاودانگان شو    لَ ع ـل أَدلُّـكيه 
 كـه تمـام   ي و سلطنت و ملكـ يا ترا به درخت جاودانگ يآ» يبلَيشَجرَةِ الخُلدِ وملكِ لَّا     

«  آدم و حوا سوگند خورد كـه ،          ين سخن، برا  ي كنم؟ و با گفتن ا     يي شود راهنما  ينم
ن سـخنان را بـه      يرخواهان شما هستم كه ا    يمن از زمره خ   » النَّاصِحِينَ لَمِنَ لَكُما إِنِّي

ن حالـت شـهوت بـر عقـل     يـ ب خوردند و در ا    يزها فر ين چ يآدم و حوا با ا    . شما گفتم 
  .غالب آمد

 از گناهان بود فـرود   يشان كه دور  يطان آنها را از مقام واال     يو ش » بِغُرُورٍ فَدالَّهما« 
پـس آن دو  اقـدام بـه    . گنـاه در انـداخت   ي هايدي آلوده شدن به پليآورد، و به واد 

  .وه آن درخت كردنديخوردن م
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لَما«  دند، عورتـشان   يوه درخت چـش   ي از م  يوقت» سوءاتُهما لَهما بدت الشَّجرَةَ ذَاقَا فَ
ان شد، پـس لخـت شـدن    يده و پنهان بود نمايك كه پوشي عورت هريعني. آشكار شد 

رون يـ رون و درون ب   يـ اسِ ظاهر اثر كرد و لباس ب        ،در لب   يزگاريدرون از لباسِ پره   
 يد و شرمنده شدند، و شروع به چسباندن برگ هـا          يشان آشكار گرد  يآمد و عورتها  

  .نگونه خود را بپوشاننديشان كردند ، تا ايدرختان بهشت به شرمگاهها
خ و سرزنش ين حالت خداوند آنان را ندا داد و در قالب توبيو در ا» ربهما ونَاداهما« 

لْكُما عن أَنْهكُما أَلَم« :فرمود ا يـ آ» مبِـينٌ  عـدو  لَكُما الشَّيطĤَنَ إِنَّ لَّكُما وأَقُل الشَّجرَةِ تِ
تـان  يطان براين درخت بازنداشته بودم، و به شما نگفـتم كـه شـ   يشما را از خوردن ا  

د و از ي مرتكـب شـد  دي شده بودي آشكار است؟ پس چرا آنچه را كه از آن نه     يدشمن
  !د؟يدشمن خود  اطاعت كرد

رفتن آن بـر آنـان منّـت نهـاد و آنـان بـه               ين هنگام خداونـد بـا توبـه و پـذ          يپس در ا  
 ربنَـا « :گناهانشان اعتراف كردند و از خداوند عفو و بخشش را طلب نموده و گفتنـد              

لَمنَا مـا بـا    ! پروردگـارا » « الْخَاسِرِينَ مِنَ كُونَنَّلَنَ وتَرْحمنَا لَنَا تَغْفِرْ لَّم وإِن أَنفُسنَا ظَ
 ير گناهان بر ما رحم نكنـ      يمحو كردن اثر گناه و عقوبت آن و قبول توبه، و عفو سا            

 ءادم ربه يوعص« د، يپس خداوند گناهانشان را بخش. م بوديانكاران خواهيقطعا از ز
لَيفَغَوع فَتَاب هبر هاجتَب هِي، ثُمدهكرد و گمراه يو آدم از پروردگارش نافرمان» ي و 
  .ت نموديرفت و هدايد و توبه اش را پذيسپس پروردگارش او را برگز. شد

 خود ادامه داده و از گناهش دسـت        يس همچنان بر سركش   ي است كه ابل   ين در حال  يا
را پس هركس چون آدم به گناه اعتراف كند و از خداونـد بخواهـد كـه او                  .  كشد ينم
ده يمان شود و از آن دست بكشد، پروردگارش او را برگز         يامرزد، و از گناهش پش    يب

 از او سـربزند آن را     يس باشد و هرگاه گنـاه     يو هركس مانند ابل   . دي نما يت م يو هدا 
  . شوديادامه دهد همواره از خدا دورتر م

  :25- 26 يه يآ
 كرد خواهيد  يزندگ آنجا در  : تُخْرَجونَ؛ گفت ومِنْها تَموتُونَ وفِيها تَحيونَ فِيها قَالَ
  .آورند بيرونتان   آن از و مرد خواهيد آنجا در و
لْنَا قَد آدم بنِي يا لَيكُم أَنزَ ا عاسارِي لِبوي اتِكُمءورِيشًا سو اسلِب و ىالتَّقْو ـرٌ  ذَلِكخَي 

ـاتِ  مِـنْ  ذَلِكاللّـهِ  آي  ـملَّه ـذَّ  لَعيا  جامـه  شـما   يبـرا  ،  آدم  فرزنـدان   ي؛ ا كَّرُونَي  
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 هر از  يپرهيزگار  جامه و   زينت  جامه نيز و، بپوشد را  شرمگاهتان تا  فرستاديم
  .گيرند پند  كه باشد ،  خداست  ازآيات   ييك  اين و   است بهتر  يا  جامه
رد و آنهــا را از ن آويين پــاي خداونــد آدم و همــسر و فرزندانــشان را بــه زمــيوقتــ

 قرار داده ين درجات و زندگيشان در زمين خبر داد، و براي اقامتشان در زميچگونگ
د، ي آي قرار داده است و به دنبال آن مرگ ميات و زندگين حيشان در زمياست و برا

.  برنديش است و آنان همواره در آن بسر مي سرشار از امتحان و آزماين زندگيو ا
 كند يش را بر آنان نازل مي فرستد و كتابهاي آنان مين خود را براامبرايو همواره پ

 كه مـدت    يسپس وقت .  شوند ين دفن م  ي رسد، پس در زم    يكه مرگشان فرا م   يتا زمان 
 يين بـه سـو  يزد و از زمـ  يـ   انگ  يخود را در قبر كامل گرداندند خداوند آنها را بر مـ           

  . كنديرون مي است بيقي حقي كه سراييسرا
 و لبـاس    ي آنان فراهم نمود؛ لباس ضـرور      ينكه دو نوع لباس را برا     ي ا انيسپس با ب  

ل غذا و آب و مركب و نكاح و يا را از قبيگر اشينكه ديان ايز با بيش، و نيتجمل و آرا
 آنـان فـراهم   ي را بـرا ينكه نعمات الزم و ضـرور     يشان فراهم نمود، و ا    يره را برا  يغ

ان كـرد كـه   يـ شان بيان منت گذاشت، و براز فراهم نمود بر آنيكرد، و مكمل آنها را ن 
 عبادت و يده است تا در راستايستند، بلكه خداوند آنها را آفرين نعمات ذاتا هدف نيا

لِباس« :ن فرمود يبنابرا. رنديطاعت او از آنها بهره گ      و  ىالتَّقْـو  ـرٌ  ذَلِـكو لبـاس   » خَي
 همواره همواره بنـده     يزگاريرا لباس پره  يز.  برتر است  ي از لباس ظاهر   يزگاريپره

 قلب و روح است ييباي رود، و آن لباس زين نمي شود، و از بيخواهد بود، و كهنه نم
 انسان اسـت و     ييباي ز يا برا ي پوشاند، و    ي عورت را م   ي فقط مدت  ي لباس ظاهر  يول
  .گر نداردي ديده اين فاير از ايغ
د كه ظاهر شـدن      شو ي انسان آشكار م   ين لباس، عورت ظاهر   يز به فرض نبودن ا    ين

 وجـود   يزگـار ي اگـر لبـاس پره     ي ندارد، ول  ياني و ضرورت ز   يآن در صورت ناچار   
  . شودي گردد و خوار و رسوا ميان مي انسان نماينداشته باشد عورت درون

 »اتِ مِنْ ذَلِكاللّهِ آي ملَّه ذَّكَّرُونَ لَعييزهايله آن چيآنچه از لباس كه ذكر شد بوس»  ي 
 رساند يان مي را كه به شما زيليز مسايو ن.  دهديده مي كه به شما  فادي آموزيرا م

  .ديري گي كمك مي لباس باطني برايد و از لباس ظاهري شويمتذكر م
  :27 يه يآ
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 مالِباسـه  عنْهمـا  ينـزِع  الْجنَّـةِ  مـنَ  أَبويكُم أَخْرَج كَما الشَّيطَانُ يفْتِنَنَّكُم الَ آدم بنِي يا
لْنَـا  إِنَّـا  تَـرَونَهم  الَ حيـثُ  مِنْ وقَبِيلُه هو يرَاكُم إِنَّه سوءاتِهِما لِيرِيهما عاطِينَ  جالـشَّي 
لِياء لَّذِينَ أَو   كـه   همچنـان  ، نفريبد را شما  شيطان ،  آدم  فرزندان  ي؛ ا يؤْمِنُونَ الَ لِ

 را  شرمگاهـشان  تا كند  تنشان از  لباس ، راند  بيرون  ازبهشت  را  مادرتان و پدر
   يمـ  را شـما  بينيـد   ينمـ  را آنهـا   كه  يجاي از  اش  قبيله و او  بنماياند   ايشان  به

  .آورند  ينم  ايمان  كه  داديم قرار  يكسان  دوستان را شيطانها ما  بينند
 كنـد كـه بـا       يها كـار  طان با آن  ي دارد كه مبادا ش    يخداوند متعال انسانها را برحذر م     

طان شـما را    يشـ !   فرزنـدان آدم    يا» الشَّيطَانُ يفْتِنَنَّكُم الَ آدم بنِي يا« : پدرشان كرد 
 گناه يبا جلوه دهد، و شما را به سو  يتان ز ي را برا  ين صورت كه نافرمان   يبد به ا  ينفر

 أَبويكُم أَخْرَج ماكَ« . ديق كند، و از او فرمان ببري فرا بخواند و بر آن تشويو نافرمان
رون كرد و آنهـا را از مقـام         يهمان گونه كه پدر و مادرتان را از بهشت ب         » الْجنَّةِ منَ

و . ز بكنـد  يـ  خواهد همان كار را بـا شـما ن         يطان م يپس ش . ن كشاند ييواال به مقام پا   
شه يد هميپس شما با.  دارديغ نمي دريچ كوششينكه شما را گمراه سازد از هي ايبرا

د كـه  يـ  را ببندييد و دروازه هـا يطان را بپوشـ يه شـ يد و لباس جنگ عل  يزياز او بپره  
  . شودي شما وارد ميطان از آن به سويش
 »طان همواره مراقب شماست ، و او       يش» إِنَّه »رَاكُمي  ـوه  قَبِيلُـهن ياطيگـر شـ  يو د» و
لْنَـا  إِنَّا متَرَونَه الَ حيثُ مِنْ« نند،  ي ب ي همدستش شما را م    يجنّ عاطِينَ  جـاء  الـشَّيلِي أَو 

لَّذِينَ طان هـا را دوسـتان   يهمانـا شـ  . ديني بي كه شما آنها را نم  يياز جا » يؤْمِنُونَ الَ لِ
مان نداشـتن موجـب منعقـد شـدن         ي آورند، پس ا   يمان نم يم كه  ا   ي قرار داده ا   يكسان

  . شوديطان ميان انسان و شيم
لَ  ي الذَّ يطَنُ علَ س لَه سل  يإِنَّه لَ «  عنُوا وامّهِم   ينَ ء لَ   ي ربِ ع لطَنُها سكَلُونَ، إِنَّمنَ ي الـذَّ  يتَو
مـان آورده انـد و بـر        ي كـه ا   يهمانـا او بـر كـسان      » نَ هم بِهِ مـشرِكُونَ    يتَولَّونَه والَّذِ ي

 ي ندارد ،بلكه سلطه او بر كـسان       يچ قدرت و سلطه ا    ي كنند ه  يپروردگارشان توكل م  
 يك م ي است كه با خدا شر     ي گرفته اند، و سلطه او بر كسان       ياست كه او را به دوست     

  .رنديگ
  :28- 30 يه يآ

لَيهـا  وجدنَا قَالُواْ فَاحِشَةً فَعلُواْ وإِذَا اءنَـا  عآب  اللّـهرَنَـا  وـا  أَمإِنَّ قُـلْ  بِه  رُ  الَ اللّـهـأْمي 
  پـدران  : گوينـد  ، كننـد   يزشت كار  ؛ چون تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ علَى أَتَقُولُونَ بِالْفَحشَاء
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  بـه  خـدا  : بگـو    اسـت   داده  فرمـان   بدان مارا خدا، و  ايم  يافته  چنين نيز را خود
 دانيد  ينم  كه دهيد  يم  نسبت خدا  به  يچيزهاي  چرا  دهد  ينم  فرمان  يزشتكار

?  
 كَما الدينَ لَه مخْلِصِينَ وادعوه مسجِدٍ كُلِّ عِند وجوهكُم يمواْوأَقِ بِالْقِسطِ ربي أَمرَ قُلْ

أَكُمدونَ؛ بگو  بودهـر   هنگام  به و ،  است  داده  فرمان  عدل  به  من پروردگار : تَع 
 شما  كه  همچنان و  بخوانيد  خالص  ايمان با را او و داريد او  جانب به   يرو نماز
  .گرديد  يم باز  است  ريدهآف  را

لَيهِم حقَّ وفَرِيقًا هدى فَرِيقًا لَةُ ع لِيـاء  الـشَّياطِينَ  اتَّخَذُوا إِنَّهم الضَّالَ ونِ مِـن  أَواللّـهِ  د 
 در را  يگمراهـ   يا  فرقـه  و  كـرده   هـدايت  را  يا  مهتَدونَ؛ فرقـه   أَنَّهم ويحسبونَ

  هدايت  كه پندارند  يم و گرفتند  يدوست  به خدا  يجا  به را  شيطانها  اينان  خورند
  .اند  يافته

 كنـد كـه گنـاه را انجـام     يان مين را بي حالت مشركي كه زشتيخداوند متعال در حال  
او مـا را بـه گناهـان دسـتور داده           : ندي گو ي دهند و م   يداده و آن را به خدا نسبت م       

« .  دهنـد ي را انجام مي كه كار زشتيو هنگام » احِشَةًفَ فَعلُواْ وإِذَا« :دي فرما ياست، م 
ن بود كه آنها گرداگرد ي است كه زشت دانسته شود، و از آن جمله ايهركار» فاحشه

  . كردنديان طواف ميكعبه بدون لباس و به صورت لخت و عر
لَيها وجدنَا قَالُواْ«  اءنَا عن يـ  و آنهـا در ا     .ميـ ده ا يما پدران خود را بر آن د      : گفتند» آب

و خداوند ما را به » بِها أَمرَنَا واللّه« ن بودند، ي گفتند و پدرانشان چن    يمورد راست م  
ن يـ ن خداونـد ا   ي گفتنـد، بنـابرا    ين سخن دروغ م   ين كار دستور داده است، اما در ا       يا

ا خداوند به كـار     قطع: بگو» بِالْفَحشَاء يأْمرُ الَ اللّه إِنَّ قُلْ« :نسبت را رد كرد و فرمود     
ست كه بندگانش را يسته كمال و حكمت او ني شايعني.  دهديزشت و فحشا دستور نم

 كه مشركان انجام يخداوند به كار زشت  .  زشت را انجام دهند    يدستور دهد تا كارها   
  . كنند، دستور نداده استيگران مي كه دي دهند و به كار زشتيم
و ! د؟ي دانيد كه نمي دهي به خدا نسبت ميزيا چيآ»  تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ علَى أَتَقُولُونَ« 

  !ن است؟ي بزرگتر از ايچه تهمت
» بِالْقِـسطِ  ربـي  أَمـرَ  قُلْ« :ان كرد و فرمود   ي دهد ب  يسپس آنچه را كه بدان دستور م      

 در عبادات و معامالت فرمان داده اسـت نـه بـه     يپروردگارم به عدالت و دادگر    : بگو
د ي به خدا  كن    ي رو يو در هر مسجد   » مسجِدٍ كُلِّ عِند وجوهكُم وأَقِيمواْ« .ظلم و ستم  
و آن را بـه طـور       » نمـاز «د، بـه خـصوص      ييل كردن عبادت ها كوشش نما     يو در تكم  
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 كنـد پـاك     ي كه آن را فاسـد مـ       ي برپا داشته و از هر نقص و كمبود        ي و باطن  يظاهر
  .ديدار
 »وهعادخْلِصِينَ وم ينَ  لَهرا  يد و ي پرسـت  ي كـه مخلـصانه او را مـ        يو در حـال   »  الـد 

و دعا شامل .  ندارديكيگانه باشد كه شري ي هدفتان از عبادت فقط خدايعني. ديبخوان
 كـردن   ي جـز بنـدك    يتان هـدف  ي در دعا  يعني شود،   ي عبادت م  ي خواستن و دعا   يدعا
ن بـار  ي همان طور كه نخـست »بدأَكُم كَما« . دي او نداشته باش   ي خدا و طلب رضا    يبرا

 كـه   يد كـس  يـ د، و بدان  يـ  گرد يز بر مـ   ي رستاخ يبرا» تَعودونَ« . ده است يشما را آفر  
نـد، و  يافري توانـد دوبـاره شـما را ب     ين شما را داشته است، مـ      يدن آغاز ي آفر ييتوانا

  .ن آسان تر استينش نخستينش از آفريتكرار آفر
 ي آنهـا را بـرا     يعني. ت كرده است  يخداوند هدا » يهد«  از شما را،     يدسته ا » فَرِيقًا« 

شان يـ شان فراهم كرده و موانع آن را برايت را برا  يق داده ، و اسباب هدا     يت توف يهدا
لَيهِم حقَّ وفَرِيقًا« . برداشته است  لَةُ ع  خود بـه    ي به خاطر آنچه برا    يو عده ا  » الضَّالَ

گمراه شدن بر آنان واجب شـده        را به كار گرفته اند،       يوجود آورده و اسباب گمراه    
  .است

 »ماطِينَ اتَّخَذُوا إِنَّهاء الشَّيلِي ونِ مِن أَوگرفتند ين را به دوستياطيچون آنان ش» اللّهِ د 
لِ يتَّخِذ الشَّ يومن  « . نه خدا را     بِ     يطَنَ وونِ اهللاِ فَقَد خَسِرَ خُسرَانَا مو هركس » نَايا مِّن د

  . شده استيان و خسارت آشكاريرد دچار زي بگي به دوستطان راي خدا شيبه جا
طان را ي شـ يرون آمدنـد، و دوسـت  يـ  خداوند بخشنده ب  يره دوست ي كه از دا   يپس وقت 

د، و به خودشـان سـپرده شـدند، پـس           يب آنان گرد  ي كامل نص  ييح دادند، رسوا  يترج
 ين مـ  يو آنان چنـ   » نَمهتَدو أَنَّهم ويحسبونَ« . ديان متوجه آنان گرد   ين ز يسخت تر 

ن باطل ي آنان دگرگون شده است، بنابرايق برايچون حقا. ت شده انديپندارند كه هدا  
  . پندارنديرا حق، و حق را باطل م

 تـابع حكمـت خداونـد و مـصلحت     ي شود كه اوامر و نواهيات استنباط مين آيو از ا  
د كه عقلها آن را  دستور دهيزيست، خداوند به چين كه ممكن ن  يو آن ا  . بندگان است 

ن يـ و از ا.  دهـد ي و اخالص فرمان م يزشت و ناپسند بدانند، و خداوند جز به دادگر        
 گردد، و   يت بنده به سبب فضل و منت خدا حاصل م         ي شود كه هدا   يات استنباط م  يآ

گمراه شدن او بدان سبب  است كه خداوند او را به حال خود رها  كرده است، و آن                    
رد، و عامـل  يـ  بگيطان را بـه دوسـت  ي سبب جهالت و ستم، شـ  است كه بنده به  يزمان
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كه گمراه باشد، يافته است، در حاليو هركس بپندارد كه او راه .  خودش بگردديگمراه
 ين پنـدار او از سـتم      يـ ت را دارد، و ا    ي بـه هـدا    يابي دست   ييرا توانا ي ندارد، ز  يعذر

 كه  يست از ترك راه   سرچشمه گرفته است كه آن را انجام داده است، و آن عبارت ا            
  . رسانديت ميانسان را به هدا

  :31 يه يآ
 يحِـب  الَ إِنَّـه  تُـسرِفُواْ  والَ واشْـرَبواْ  وكُلُـواْ  مسجِدٍ كُلِّ عِند زِينَتَكُم خُذُواْ آدم بنِي يا

 نيـز  و  بپوشـيد  خـود   لبـاس   عبـادت  هر  هنگام  به ،  آدم  فرزندان  يالْمسرِفِينَ؛ ا 
  .دارد  ينم  دوست را  اسرافكاران خدا  كه ، مكنيد  اسراف  يول وبياشاميد وريد،بخ

 پوشاند و  يد كه عورتشان را م    ي آفر ي آدم لباس  ي بن ينكه برا يخداوند متعال بعد از ا    
 ي بنـ  يا» مسجِدٍ كُلِّ عِند زِينَتَكُم خُذُواْ آدم بنِي يا« :اراست، فرمود يشان ب يآن را برا  

را پوشاندن عورت يد، زيا نفل بپوشانيرت خود را به هنگام نماز، فرض باشد عو! آدم
 بدن است همان گونه كه ظاهر شدن عـورت بـدن انـسان را زشـت و بـد         ي برا ينتيز
ن بوده و بـه     ينجا فراتر از ا   يدر ا » نتيز«و احتمال دارد كه منظور از       .  كند يخت م ير

دستور داده شده اسـت كـه در نمـاز          نجا  يپس در ا  . زه و خوب باشد   ي لباس پاك  يمعن
 ها  يديها و پل  يبا استفاده شده و عورت از آلودگ      يعورت پوشانده شود، و از لباس ز      

  .پاك گردد
 كه خدا به شـما داده اسـت        يزه ا ي پاك يهايو از روز  » واشْرَبواْ وكُلُواْ« :سپس فرمود 

ش يو اسراف با استفاده ب. ديدر آن اسراف نكن»  تُسرِفُواْ والَ« د، و ياشاميد و بيبخور
 كـه بـه بـدن     يي ه ا  يد به خوردن  يا با عالقه شد   يرد،  ي گ ياز اندازه از نعمت صورت م     

، يك پوشـ ي و شـ يي و سفره آراي در خوشگذران  ياده رو يا با ز  ي كند،   يان وارد م  يز
 يحِب الَ إِنَّه« رد، ي گي حرام صورت ميا با تجاوز از حالل به سوي شود، و يانجام م

اده يـ را خداوند از ز   ي دارد، ز  يقطعا خداوند اسراف كنندگان را دوست نم      » الْمسرِفِينَ
ان يـ  اش زيو اسراف، به بـدن انـسان و زنـدگ   .  پسنددي متنفر است و آن را نم   يرو

پس .  ماندي كه بر عهده اوست ناتوان مي كه از پرداختن مخارجيي كند تا جايوارد م
دن دستور داده شده است، و از ترك خوردن و          ينوشمه به خوردن و     يه كر ين آ يدر ا 
  . شده استيدن و اسراف در آن نهينوش

  :32- 33 يه يآ
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لَّذِينَ هِي قُلْ الرِّزقِ مِنَ والْطَّيباتِ لِعِبادِهِ أَخْرَج الَّتِي اللّهِ زِينَةَ حرَّم منْ قُلْ  فِي آمنُواْ لِ
  يكس  چه : ؛ بگو يعلَمونَ لِقَومٍ اآلياتِ نُفَصلُ كَذَلِك الْقِيامةِ يوم خَالِصةً الدنْيا الْحياةِ
 را  طعم  خوش  يخوردنيها  و ،  آورده پديد  بندگانش  يبرا خدا  كه را  يلباسهاي
  ايمـان   كـه   اسـت  يكسان  يبرا  دنيا  اين در چيزها  اين : بگو ؟  است  كرده  حرام
  دانايـان   يبـرا  خـدارا   آيـات   باشـد  آنهـا   خـاص  نيـز   قيامت روز در و اند  آورده

  .كنيم  يم  بيان  تفصيل  به  اينچنين
 وأَن الْحـقِّ  بِغَيـرِ  والْبغْـي  واإلِثْم بطَنَ وما مِنْها ظَهرَ ما الْفَواحِش ربي حرَّم إِنَّما قُلْ

 : ؛ بگـو  تَعلَمـونَ  الَ مـا  اللّـهِ  علَـى  تَقُولُـواْ  وأَن سـلْطَانًا  بِـهِ  ينَزِّلْ لَم ما بِاللّهِ تُشْرِكُواْ
  يافزون و گناهان نيز، و  پنهان  چه و باشند آشكار  چه را زشتكاريها  من پروردگار

 خدا  شريك را  يچيز   است  حرام نيز و ،  است  كرده  حرام ، را  ناحق  به  جستن
  يخـداچيزهاي   باره در  يا ،  است  نشده  نازل  آن وجود بر  يدليل  هيچ  كه سازيد
  .دانيد  ينم  كه بگوييد

 را كه خدا حالل كـرده       ي پاك يزهاي كرده و چ   يري كه سخت گ   يخداوند متعال بر كس   
 أَخْـرَج  الَّتِـي  اللّهِ زِينَةَ حرَّم منْ قُلْ« :دي فرما ي كند، اعتراف نموده و م     ياست حرام م  

 پاك از   ي ها ي گوناگون، و روز   يل لباسها ينت خدا را از قب    ي ز يه كس چ: بگو» لِعِبادِهِ
 يعنـ ي! ده، حرام كرده اسـت؟    ي بندگانش آفر  ي ها كه برا   يدني ها و نوش   يل خوردن يقب

 نموده است اقدام ي كه خداوند به بندگانش ارزان   يي بر حرام كردن نعمت ها     يچه كس 
  ! كند؟يرده نموده است تنگ م آنان گستي آنچه را كه خداوند براي كند؟ و چه كسيم

 بنـدگانش بـه صـورت گـسترده و بـدون            يزه را بـرا   ي پـاك  يزهاين كه خداوند چ   يو ا 
رند، ير عبادت خدا از آن كمك بگيده بدان خاطر است كه بندگان در مسيت آفريمحدود
. ز قـرار داده اسـت     ي بندگان مـومنش مبـاح و جـا        يزها را خداوند جز برا    ين چ يپس ا 
لَّذِينَ هِي قُلْ« :ن فرموديبنابرا ن ، يا: بگو» الْقِيامةِ يوم خَالِصةً الدنْيا الْحياةِ فِي آمنُواْ لِ

 مومنـان   يامت تنها برا  يمان آورده اند و در ق     ي است كه ا   ي كسان يا برا ي دن يدر زندگ 
 مومنان اسـت و آنـان آزادنـد    ين نعمت ها منحصرا برا    يامت ا ي در روز ق   يعني. است

 يچ محاسـبه ا ي از آنهـا هـ  ي بخواهند از آنها استفاده  كنند و بر استفاده   هرگونه كه 
 خدا در ياورد، و از نعمت هايمان نين است كه هركس به خدا ايه ايو مفهوم آ. ندارند
 ي او مباح نمـ يستند، و براي او نين نعمت ها براي او استفاده كند، ا   ي نافرمان يراستا
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امـت در   ي استفاده از آنها مجازات شده و در روز ق         ن نعمت ها و   يباشند، بلكه او بر ا    
  . شوديرابطه با آنها بازخواست م

 »لُ كَذَلِكاتِ نُفَصمٍ« م، ي دهيح ميات را توضينگونه آيا» اآليونَ لِقَولَمعي قوميبرا» ي 
ل داده يح و تفـص يش توضـ  يات خـو  يـ را آنان از آنچه كه خداوند از آ       ي دانند، ز  يكه م 

ات خـدا را فهـم      ي دانند كه از جانب خدا هستند، پس آ        يو م .  شوند يند م است بهره م  
  .ندي نماي  كنند و آن را درك ميم

ان كـرد و  يـ عت ها حرام نموده است ب     ي را كه تمام شر    ي حرام يزهايسپس خداوند چ  
 همانا پروردگـارم گناهـان بـزرگ را كـه         : بگو» الْفَواحِش ربي حرَّم إِنَّما قُلْ« :فرمود

 مِنْهـا  ظَهـرَ  ما« . رهي شوند حرام كرده است، مانند زنا و لواط و غ          يزشت شمرده م  
 يعنـ ي. رديآنچه آشكارا انجام شود و آنچه كه به صورت پنهان صورت گ           » بطَنَ وما

 كه به بـاطن و قلـب مربـوط اسـت،            ي زشت ي كه به ظاهر و بدن، و كارها       ييزشت ها 
  .فاق و امثال آنا و ني و ريمانند تكبر و خودپسند

 »اإلِثْمو غْيالْبرِ وقِّ بِغَيمـال  ي كه منجر بـه پا     ي گناهان يعني. و گناه و ستم ناحق    » الْح
 دارد، و تجـاوز بـر خـون و مـال و     ي را در پـ يكردن حقوق خدا شـده  و عقوبـت و       

ز يـ نـد، ن ي اسـت كـه مربـوط بـه حقـوق خدا     ين شامل گناهان  يو  ا  .  مردم است  يآبرو
 بِـهِ  ينَـزِّلْ  لَم ما بِاللّهِ تُشْرِكُواْ وأَن« .  شوند يه به حقوق انسانها مربوط م      ك يگناهان
 نـازل  يل و حجتـ  يـ د كه بر صـحت آن دل      يك خدا ساز  ي را شر  يزينكه چ يو ا » سلْطَانًا

  .د فرستاده استيل و برهان را بر توحينكرده است، بلكه خداوند دل
ك قـرار   يدگان در عبادت با خداوند شـر      يفر از  مخلوقات و آ     يكينكه  ي ا يعنيو شرك   
ن ير خدا و امثال آن در ا      يا و سوگند خوردن به غ     يو شرك اصغر مانند ر    . داده شود 

نكه در مورد اسما و صفات و يو  ا» تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ علَى تَقُولُواْ وأَن« . داخل هستند
  .دي دانيد كه نمي نسبت دهي به ويزيعت خدا چيكارها و شر

نها را حرام كرده، و بندگان را از ارتكاب آنهـا بـاز داشـته اسـت،                 يپس خداوند همه ا   
ن كارهـا سـتم، و      يـ  وجود دارد، و  انجـام ا       ين كارها مفاسد خاص و عام     يچون در ا  

 محسوب يعت وير دادن شريي بر بندگان خدا و تغيجرات كردن بر خدا و دست دراز
  . شوديم
  :34 يه يآ
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لِكُلِّ ةٍ ولٌ أُماء فَإِذَا أَجج  ـملُه تَأْخِرُونَ  الَ أَجـسةً  يـاعالَ سونَ؛ و بـرا    وتَقْدِمـسهـر  يي 
ر ي از آن تـاخ    ي است، پس هرگاه مدت آن فـرا رسـد نـه لحظـه ا              ي مدت زمان  يگروه

  .رندي گي ميشي پيخواهند كرد و نه لحظه ا
د، و يـ ن سـاكن گردان ن آورد و آنهـا را در آ يين پـا ي زمـ  ي آدم را به سـو     يخداوند بن 

 تواند ي نه جوامع و نه افراد نميچ ملت وگروهي مشخص قرار داد كه هيشان مدتيبرا
  .ر بورزديا از آن تاخي جسه و يشين شده پياز مدت مع

  :35- 36 يه يآ
لَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأْتِينَّكُم إِما آدم بنِي يا اتِي عنِ آياتَّقَى فَم ولَحفَالَ أَص فخَو 

هِملَي الَ عو مزَنُونَ؛ ا  هحو بيايند شما خود از  يپيامبران  گاه هر ،  آدم  فرزندان  يي 
 بر  يبيم آيند  صالح  به و كنند  يپرهيزگار  كه  يكسان ، بخوانند شما  بر مرا  آيات
  .شوند  ينم  غمگين وخود  نيست  آنها

لَـَئِك عنْها واستَكْبرُواْ بĤِياتِنَا كَذَّبواْ والَّذِينَ أُو ابحالنَّارِ أَص ما هونَ؛ و فِيهآنها خَالِد 
 و جهنمنـد  اهـل  انـد،   تافتـه  بـر  سر  آن از و  داده  نسبت  دروغ  به را ما  آيات  كه

  .بود خواهند  آن در  جاودانه
امبران و نـازل    يبا فرستادن پ  رون كرد، آنان را     ي آدم را از بهشت ب     ي خداوند بن  يوقت

ات خـدا را بـر آنهـا خواندنـد و           يـ امبران، آ يش قرار داد، و پ    يكردن كتابها مورد آزما   
امبران را  ي را كه پ   يلت  كسان  يسپس خداوند فض  . ان نمودند يشان ب ياحكام خدا را برا   

ان داشت و ي كنند بيامبران را اجابت نمي را كه دعوت پيان كساني كنند و زياجابت م
ل شرك، گناهان كبره    يپس هركس از آنچه خدا حرامنموده، از قب       » اتَّقَى فَمنِ« :فرمود
 فَـالَ « د، ي اش را اصالح نماي و باطنيو اعمال ظاهر» وأَصلَح« ز كند، يره پره يو صغ 
فخَو هِملَي الَ«  هراسند،   ي ترسند نم  يگران از آن م   ي كه د  يپس آنان از شر   » عو  ـمه 

 كـه تـرس و   يو وقتـ .  گردنـد ين نميو آنان بر آنچه از دست داده اند غمگ       » يحزَنُونَ
  .دي آي به دست ميشگي هميت كامل و سعادت و رستگاري شد امنياندوه منتف

ب كردند و تكبر يات ما را تكذي كه آيو كسان» عنْها واستَكْبرُواْ بĤِياتِنَا كَذَّبواْ والَّذِينَ« 
م آن يشان تسليمان آورد ونه اعضايات ما باور و  ايشان به آيها نه دليعني. دنديورز
لَـَئِك« . شد أُو ابحالنَّارِ أَص ما هونَ فِيهشه يـ  هم يشان اهل دوزخ اند و بـرا      يا» خَالِد

ب ين  كردند و همـواره آن را تكـذ         يات خدا توه  يو همانگونه كه به آ    .  مانند يدر آن م  
  .رندي گي اهانت قرار م مورديشگينمودند، با عذاب هم
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  :37 يه يآ
 الْكِتَابِ منَ نَصِيبهم ينَالُهم أُولَـئِك بĤِياتِهِ كَذَّب أَو كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم فَمنْ
لُنَا جاءتْهم إِذَا حتَّى سر منَهفَّوتَونَ قَالُواْ يا أَيم ونَ كُنتُمعونِ مِن تَدضَلُّواْ قَالُواْ اللّهِ د 
 خـدا   به  كه  آن از ستمكارتر  ؛ كيست كَافِرِينَ كَانُواْ أَنَّهم أَنفُسِهِم علَى وشَهِدواْ عنَّا

 آنهـا   به  شده مقرر  برايشان  كه  ينصيب؟  انگارد  دروغ را او  آيات يا بندد  دروغ
 : پرسـند   يمـ  ، بگيرند را  جانشان تا دمابياين   فرستادگان  كه  آنگاه  رسيد خواهد

  تباه : گويند ؟ كجايند  اكنون ، كرديد  يم  پرستش  خدا  يجا  به  كه  يچيزهاي  آن
  كـه  زيـرا  ، دهند  شهادت خود  زيان  به  حال  اين در و  رفتند ما  دست از و شدند
  .اند  بوده كافر

بـا قـرار دادن   » كَـذِبا  اللّـهِ  علَى ىافْتَرَ« ست كه ،   ي ن يچ كس ستمگرتر از كس    ي ه يعني
 را به او يزيا چي دروغ ببندد، و يا نسبت دادن نقص به او بر وي خدا و يك برايشر

ات واضح و روشـن كننـده حـق، و         يا آ ي» بĤِياتِهِ كَذَّب أَو« . نسبت دهد كه نگفته است    
هره مند شـوند و     ا ب يشان گرچه از دن   يب كند، پس ا   يت كننده به راه راست را تكذ      يهدا

 ينوشته شده است بدانان برسد، اما سـود       » لوح المحفوظ « شان در   ي كه برا  يبهره ا 
 عذاب داده ي طوالني بهره مند شده، سپس مدتي رساند، چرا كه مدت اندكيبه آنها نم

  . شونديم
لُنَا جاءتْهم إِذَا حتَّى«  سر منَهفَّوتَوگرفتن جـان و      كه موظف به   ينكه فرشتگان يتا ا » ي 

ن حالـت از    يـ فرشـتگان در ا   » قَـالُوا « ند،  ي آ يش آنها م  ي باشند، پ  يقبض ارواحشان م  
كجا هستند بـت    » اللّهِ دونِ مِن تَدعونَ كُنتُم ما أَينَ« :ندي گو ي سرزنش به آنها م    يرو
 تواننـد بـه شـما    ياز است، اگر آنهـا مـ  يد؟ اكنون وقت ن  ي خواند ياد م ي كه به فر   ييها
  . را دور كنند، دست به كار شونديا ضرري برسانند يه اديفا
ن رفتند و مضمحل گشتند و      يد شدند، و از ب    ياز ما ناپد  : ندي گو يم» عنَّا ضَلُّواْ قَالُواْ« 
 كَانُواْ أَنَّهم أَنفُسِهِم علَى وشَهِدواْ«  از عذاب خدا را از ما دور  كنند، يزي توانند چينم

 دهند كه آنها كافر بـوده انـد، و سـزاوار عـذاب خـوار       ي م يود گواه و بر خ  » كَافِرِينَ
  . هستنديشگيكننده وهم

  :38- 39 يه يآ
 لَّعنَت أُمةٌ دخَلَت كُلَّما النَّارِ فِي واإلِنسِ الْجِنِّ من قَبلِكُم مِن خَلَت قَد أُممٍ فِي ادخُلُواْ قَالَ

 فَـĤتِهِم  أَضَلُّونَا هـؤُالء ربنَا ألُوالَهم أُخْرَاهم قَالَت جمِيعا فِيها اداركُواْ إِذَا حتَّى أُخْتَها
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  كه  يامتهاي  ميان  به : ؛ گويد تَعلَمونَ الَّ ولَـكِن ضِعف لِكُلٍّ قَالَ النَّارِ منَ ضِعفًا عذَابا
  بـه   كـه   يامت هر  ويدش  داخل ، آتش  در ،  انس و  جن از ، اند  بوده شما از  پيش
 گـرد  آنجـا  در  يهمگـ   چون تا  كند   لعنت را خود  همكيش  امت شود  داخل  آتش
 : گويند اند  بوده پيشوا  كه  يگروههاي  باره  در اند  بوده پيرو  كه  يگروههاي ، آيند

  :گويـد    كـن   عذابشان  آتش در  چندان دو كردند،   گمراه را ما  اينان ، پروردگارا
  .دانيد  يشمانم  يول   است  چندان دو  همه  عذاب
قَالَتو مأُوالَه ما ألُخْرَاهكَانَ فَم نَا لَكُملَي فَذُوقُواْ فَضْلٍ مِن ع ذَابا الْعبِم ونَ؛  كُنتُمتَكْسِب

 كيفـر  ، بـه   اينـك  ،  نيست  يبرتر  هيچ ما بر را شما : گويند  پيروان  به  پيشوايان
  .بچشيد را  عذاب بوديد  كرده  كه  يكارهاي

 قَـد « د،  ي وارد شـو   ييدر زمره گروهها  » أُممٍ فِي ادخُلُواْ« :ندي گو يفرشتگان به آنها م   
لِكُم مِن خَلَتن قَباإلِنسِ الْجِنِّ مش از شما بوده اند و ي از جن و انس كه پييگروهها» و

پـس همـه سـزاوار      . قـرار داشـتند   د،  يـ  كه شما بـر آن  قـرار دار         يبر كفر و استكبار   
 از  يهـر وقـت كـه گروهـ       .  در جهـنم شـدند     ي و هالكت و ماندگار    ي و نابود  ييرسوا
ش خـود را    يهم جنس و هـم كـ      » أُخْتَها لَّعنَت«  شود،   ي سركش وارد جهنم م    يآدمها
كفُـرُ  يمـةِ   يوم القِ يـ ثُـم   « : همان طور كه خداوند متعال فرمـوده اسـت        .  كند ين م ينفر

گـر   ي دي از شما بـه برخـ     يامت برخ يو روز ق  » لعنُ بعضُكُم بعضَاَ    يكُم بِبعضِ و  بعضُ
  . كندين ميگر را نفري دي از شما برخي ورزد و برخيكفر م

ن، رهبران ين و آخرينكه تمام اهل آتش اعم از اوليتا ا» جمِيعا فِيها اداركُواْ إِذَا حتَّى« 
» أُخْـرَاهم  قَالَـت « نـد،   ي آ يدر آتـش جهـنم گـرد مـ        روان همـه    ين و پ  يو روسا و مقلد   

 كنند يت ميش خدا شكايند، و پي گوي خود ميبه روسا» ألُوالَهم« روان يان و پينيپس
 مـنَ  ضِـعفًا  عـذَابا  فĤَتِهِم أَضَلُّونَا هـؤُالء ربنَا« ن روسا ما را گمراه ساخته اند،      يكه ا 
 دو چنـدان از آتـش       يشان عـذاب  ي را گمراه كردند، پس به ا      نان ما يا! پروردگارا» النَّارِ
 ين برابر كن، چون آنها ما را گمراه سـاختند و كارهـا            ي عذاب آنان را چند    يعني. بده
ك از يعذاب هر: دي فرمايخداوند م» ضِعف لِكُلٍّ قَالَ« .مان آراستنديد و زشت را برايپل

» تَعلَمونَ الَّ ولَـكِن« د  يز عذاب دار   ا يك از شما بهره ا    ين برابر است، و هر    يشما چند 
  .دي داني نميول
 »قَالَتو مأُوالَه ما« : روانشان گفتنديو سران و روسا به پ» ألُخْرَاهكَانَ فَم نَا لَكُملَي ع 
 و فـراهم    ي همـه مـا در گمراهـ       يعنـ ي. دي بر ما ندار   يچ گونه برتر  يشما ه » فَضْلٍ مِن
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 فَـذُوقُواْ « د؟  يـ  بـر مـا دار     يلتيم، پس شما چه فـض     يهستكردن اسباب عذاب مشترك     
ذَابا الْعبِم ونَ كُنتُمامـا  . ديـ  كرد يد عذاب را به سبب آنچه خود مـ        يپس بچش » تَكْسِب

ان گمراه كننده سخت تر و زشت تر از عذاب    يشوايمشخص است كه عذاب سران و پ      
 آن از پـاداش     يات و روسـ   يان هـدا  يشوايـ  پ يروان است همان طور كه نعمـت هـا        يپ
لِ ينَ كَفَرُوا وصدوا عـن سـبِ      يالَّذ« :خداوند متعال فرموده است   .  روان بزرگتر است  يپ

دند و مردم را    ي كه كفر ورز   يكسان» فسِدونَ  ياهللاِ زِدنَهم عذَابا فَوقَ العذَابِ بِما كَانُوا        
ات ين آيپس ا. ميفزود كردند بر عذابشان اياز راه خدا بازداشتند، به سبب آنچه كه م

 ي كننـد، بـرا    يب مـ  يات خـدا را تكـذ     ي كه  آ   ير كسان يند سا ي نما يو امثال آن داللت م    
 مانند، و در اصل عذاب آن مشترك اند گرچه برحسب اعمالشان يشه در  عذاب ميهم

. گر تفاوت دارنديكديشان در مقدار عذاب با يو برحسب عناد و مخالفت و ستم و افترا
 و يامـت بـه دشـمن   يان آنها برقـرار بـود در روز ق      يا م ي كه در دن   يت و مود  يو دوست 

  . شودين مبدل مينفر
  :40- 41 يه يآ

 الْجنَّةَ يدخُلُونَ والَ السماء أَبواب لَهم تُفَتَّح الَ عنْها واستَكْبرُواْ بĤِياتِنَا كَذَّبواْ الَّذِينَ إِنَّ
  يرو بر  آسمان  ي؛ درها الْمجرِمِينَ نَجزِي وكَذَلِك الْخِياطِ مس فِي الْجملُ يلِج حتَّى
  گـشوده  ، انـد   تافتـه  سـربر   آنهـا  از و انـد   كـرده   تكـذيب  را ما  آيات  كه  يكسان

 كيفر  اينچنين را  ومجرمان  بگذرد  سوزن  سوراخ از شتر  كه  آنگاه تا شد نخواهد
  .دهيم  يم

  آتـش  از  يالظَّـالِمِينَ؛ بـستر    نَجـزِي  وكَـذَلِك  غَواشٍ فَوقِهِم ومِن مِهاد جهنَّم من لَهم
  اينچنـين  را  ستمكاران  و  دارند  يرو بر  جهنم  آتش از  يپوشش و زير در  جهنم
  .دهيم  يم كيفر

مان ي كند و به آن ايب ميات او را تكذي دهد كه آي خبر ميخداوند متعال از عذاب كس
 يرفتن آن بـاالتر مـ     ي روشن اند اما خود را از پـذ        ياتيات او آ  ينكه آ يآورد و با ا    ينم

 يو خبر م.  گرداندي ميب كرده و رويم احكام آن نشده، بلكه آنها را تكذيداند و تسل
 آسـمان بـر     يرنـد درهـا   يدانـد، و چـون بم     ي ناام ير و بركتـ   يـ شان از هر خ   يدهد كه ا  

 ي خواهند به سو   ي روند و م   يحشان باال م  هرچند اروا .  شود يارواحشان گشوده نم  
 ي خواهند، اما به ارواح آنان اجـازه بـاال آمـدن داده نمـ              يخدا عروج كنند، و اجازه م     

  .شود



٨١٥ 

مان آوردن به خدا و شناخت و محبت او         ي  ا  يا به سو  يهمانطور كه ارواحشان در دن    
را ي روند، ز  يز باال نم  يباال نرفته و عروج نكردند، پس به همان صورت بعد از مرگ ن            

  ارواح مومنان ين است كه برايه ايو مفهوم آ.  شوديجزا از نوع و جنس عمل داده م
 آسـمان  ي كننـد درهـا  يق مـ يات او را تـصد  يـ  برنـد و آ    يكه از دستور خدا فرمان م     

 برسند كـه خـدا   ي در عالم اعلي خدا عروج كنند و به جاي شود تا به سو يگشوده م 
به پروردگارشـان شـاد و مـسرور، و بـا بـه دسـت               ك شدن   يخواسته است و با نزد    

  .  بهره مند گردندي ويآوردن خشنود
 سـم  فِـي  الْجمـلُ  يلِـج  حتَّـى  الْجنَّةَ يدخُلُونَ والَ« :و در مورد اهل جهنم فرموده است      

.  بگـذرد  ياطيـ نكه شتر از سوراخ سـوزن خ      ي شوند مگر ا   يو وارد بهشت نم   » الْخِياطِ
وانات است از سوراخ سوزن     ين ح ي از بزرگتر  ي شتر كه از نظر جسم     نكهي مگر ا  يعني
 اسـت بـه امـر       يزين معلّق كردن چ   ين سوراخ است عبور كند، و ا      ي كه تنگ تر   ياطيخ
 همان طور كه داخل شـدن و عبـور كـردن شـتر از سـوراخ سـوزن             يعني. ر ممكن يغ
 خـدا را  اتيـ  كـه آ ي كسانيرممكن و محال است، داخل شدن به بهشت برا     ي غ ياطيخ

شرِك يإِنَّه من « :خداوند  متعال فرموده است. رممكن استي كنند محال و غيب ميتكذ
لَ     ع اللَّه رَّميبِاهللاِ فَقَد ح   النَّار ئهأومنَّةِ ول يـ ك قا ي خـدا شـر    ي كه بـرا   يهمانا كس » هِ الج

جـا  نيگاهش آتش جهـنم اسـت، و در ا  يشود، خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جا       
تكار و مجرم هستند ي را كه جناين گونه كسانيو ا» الْمجرِمِينَ نَجزِي وكَذَلِك« :فرمود

  . مي دهيد است سزا مي شان شديو سركش
 فَـوقِهِم  ومِـن « .  از جهـنم اسـت     يراندازي آنان فرش و ز    يبرا» مِهاد جهنَّم من لَهم« 

 وكَذَلِك« .  پوشانديذاب است و آنان را م از عييه هاي سرشان سايو بر باال» غَواشٍ
ن يم، و اي دهي را كه بر خود ستم كرده اند سزا مين گونه كسانيو ا» الظَّالِمِينَ نَجزِي
  . كندي كامل و برابر است، و پروردگارت بر بندگان ستم نمييسزا

  :42- 43 يه يآ
لِّ الَ الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ والَّذِينَ لَـئِك وسعها إِالَّ نَفْسا فنُكَ أُو ابحنَّةِ أَصالْج مه 

  ايمـان   كه  آنان   كنيم  ينم  تكليف  توانش  اندازه جز  كس  هيچ  به؛  خَالِدونَ فِيها
  .جاويدانند آنجا در و بهشتند  اهل اند  كرده نيكو  يكارها اندو،   آورده
 هدانَا الَّذِي لِلّهِ الْحمد وقَالُواْ األَنْهار تَحتِهِم مِن تَجرِي غِلٍّ نْم صدورِهِم فِي ما ونَزَعنَا
لْكُم أَن ونُودواْ بِالْحقِّ ربنَا رسلُ جاءت لَقَد اللّه هدانَا أَنْ لَوال لِنَهتَدِي كُنَّا وما لِهـذَا  تِ
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   كنيم  يم بر  دلشان از را  يا  كينه  گونه هر  ؛ و تَعملُونَ مكُنتُ بِما أُورِثْتُموها الْجنَّةُ
  راه  بدين را ما  كه را  يخداي  سپاس : گويند   است   يجار  پايشان زير در نهرها
  رسـوالن    يافتيم  ينم  خويش  راه ، بود  نكرده  يرارهبر  ما اگر و  كرده  يرهبر

  كه  يكارهاي  پاداش  به  كه دهند ندا را  ايشان  هآنگا و آمدند   حق  به ما پروردگار
  .اند  داده شما  به را  بهشت   اين كرديد  يم

ان كرد، پاداش فرمـانبرداران را      ي خداوند عقاب و عذاب گناهكاران ِ ستمگر را ب         يوقت
ـ « مـان آوردنـد،     ي كه قلبـا ا    يو كسان » آمنُواْ والَّذِينَ« :ز ذكر نمود و فرمود    ين لُ  واْوعمِ

مـان  يسته انجام دادنـد، پـس هـم ا   ي شايو با اعضا و جوارح خود كارها   » الصالِحاتِ
 را، هم ي را انجام دادند و هم اعمال باطنيآوردند، و هم عمل كردند، هم اعمال ظاهر

و از آن جـا كـه       .  حـرام را تـرك گفتـد       ي واجب را انجام دادند و هـم كارهـا         يكارها
سته اعم از ي شاير است و همه كارهايعام و فراگ» الصالِحاتِ وعمِلُواْ« ، يفرموده اله

 بنـده مقـدور   ي از آن بـرا يرد، و ممكن اسـت برخـ   ي گ يواجب و مستحب را در بر م      
 يچ كس را جز به اندازه توانش مكلف نميه» وسعها إِالَّ نَفْسا نُكَلِّف الَ« :نباشد، فرمود

ش مـشكل   ي در توانش هـست، و انجـام آن بـرا           كه ي به مقدار و اندازه ا     يعني. ميساز
ن حالت بر او الزم است كه به اندازه توانش از خداونـد بترسـد،  و                 يست، پس در ا   ين

 توانـستند آن را انجـام   يگران مي از واجبات ناتوان شد كه دي كه از انجام برخ    يوقت
لَا « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است      .  شود يدهند، آن واجب از او ساقط م      

لَّا وسعهاي .  سازديچ كس را جز به اندازه توانش مكلف نميخداوند ه» كَلِف اللَّه نَفساَ إِ
لَّا مĤ ءاتَئَها يلَا «   سازد مگر به اندازه يچ كس را مكلف نميخداوند ه» كَلِف اللَّه نَفساَ إِ

 ين مشكليو خداوند در د» ن حرَجِنِ مِي الدِّيكُم فِيوما جعلَ علَ« .آنچه به او داده است
د از ي تواني كه م  يپس به اندازه ا   » فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم   « تان قرار نداده است،     يبرا

  .ديخدا بترس
ست، و در صورت ضـرورت و  ي ني بر گردن آدم ي، واجب ين در صورت ناتوان   يبنابرا
لَـئِك« .  باشد يان نم ي در م  ي حرام يناچار مـان و عمـل صـالح       يان كـه بـه ا     شيـ ا» أُو

شه در آن يـ  همياهل بهشت اند و برا» خَالِدونَ فِيها هم الْجنَّةِ أَصحاب« متصف اند،   
گـر را طلـب   ي ديزي آن چي شوند، و به جاي از آن برگردانده نم يعني.  مانند ي م يباق
 فراتر از آن نند كهي بي كنند، چون آنها در بهشت انواع لذت ها و خواسته ها را مينم
  . شودي خواسته نميزيست، و باالتر از آن چي نيزيچ
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. مي كش يرون م يشان ب ينه را از دلها   يو هرگونه ك  » غِلٍّ منْ صدورِهِم فِي ما ونَزَعنَا« 
شان يـ  را كه در دلها    ينه ا يرا ك ي اهل بهشت است، ز    ين از كرم و احسان خدا برا      يو ا 

 بـرد، تـا بـرادران       ين مـ  يبود برطرف كرده و از بـ      ان آنان   ي را كه درم   يبود و رقابت  
ـ     « :خداوند متعال فرمـوده اسـت       .  باشند يمي همدل و صم   يودوستان  يونَزَعنَـا مـا فِ

لَ      نَّا عورِهِم مِنّ غِلِ ّ إِخودتَقَبِل  يصم ِر شان يـ  را كه در دلهاينه ا يو هرگونه ك  » نَي سرِ
 شـوند كـه بـر تخـت هـا و روبـرو       ي ميل به برادران يم، و آنان تبد   يرون آورد يبود ب 

 كـه شـادو   ي دهد بـه گونـه ا   ي م يك كرامت و بزرگوار   يو خداوند به هر   . نشسته اند 
تـصور  .  بردي را باالتر از آنچه كه او در آن بسر م يچ نعمت ي شود و ه   يخوشحال م 

را در بهـشت اسـباب   يـ  ماننـد، ز ي در امام مـ ينه ورزيپس، از حسادت و ك    .  كند ينم
  . وجود نداردينه ورزيحسادت و ك

رشان روان است و آن را بـه هـر كجـا كـه              يرودها از ز  » األَنْهار تَحتِهِم مِن تَجرِي« 
 بلنـد و    يا در اتاق ها   ياگر بخواهند آن را در داخل قصرها        .  كنند ي م يبخواهند جار 

 كه در يي كنند، رودهاي مي شكوفا جارير باغچه هاي بهشت و در زيا در باغهايباال 
 يتي كـه نهـا    يي هـا  يكيان دارند و ن   ير آن جر  ين نه ز  ي بر سطح زم   ي فراوان يكانال ها 

  .ندارد
 ي كننـد كـه خداونـد بـه آنهـا ارزانـ      ي را مشاهده ميي نعمتها ين وقت يبنابرا» وقَالُوا« 

لّـهِ  الْحمد« :ندي گو يله آنها اكرام نموده است، م     ينموده، و آنان را بوس      هـدانَا  الَّـذِي  لِ
ن رهنمود ساخت و بـر مـا منـت نهـاد و بـه      ي را كه ما را به ا     يسپاس خداوند » ذَالِهـ
 كـه   ييمان آورد و بـر انجـام كارهـا        يمان به او ا   يمان القا و الهام كرد، پس دلها      يدلها

مـان و اعمـال مـا را        يع شد، و خداونـد ا     ي رساند منقاد و مط    ين سرا م  يانسان را به ا   
پـس چـه خـوب اسـت     . دين سـرا رسـان  يـ  را بـه ا    له آن ما  ينكه بوس يحفاظت نمود تا ا   

 و ي ظـاهر يپروردگار بزرگ و بخشنده كه از همان ابتدا به ما نعمت داد و نعمت ها             
  .ر كردي ما سرازير قابل شمارش است به سوي را كه غيباطن
از  يرويـ ش و پ  يت خـو  يو اگر خداونـد بـا هـدا       » اللّه هدانَا أَنْ لَوال لِنَهتَدِي كُنَّا وما« 
 جاءت لَقَد« .ت نبوديرش هدايت پذي گذاشت در وجود ما قابليامبرانش بر ما منت نميپ

 ي وقتيعني. امبر و فرستادگانِ پروردگار ما حق را آوردنديهمانا پ» بِالْحقِّ ربنَا رسلُ
ن خبـر   يامبران از آن خبر داده بودند و ا       ي بهره مند شدند كه پ     ييكه آنها از نعمت ها    

آنچه را : ندي گوين هم داشتند ميقين گشت، بعد از آنكه علم يقيل به حق يشان تبديبرا
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م و همه آنچه آنها يم و آن را به دست آورد  يديامبران به ما وعده داده بودند، د      يكه پ 
ك يو به عنوان تبر» ونُودواْ«  در آن وجود نداشت، يآوردند حق بود و شك و اشكال  

لْكُم أَن«  شوند كه ،     ياده م و بزرگداشت و احترام ندا د       كُنـتُم  بِما أُورِثْتُموها الْجنَّةُ تِ
ه شـما   يدو سـهم  ي شما آن را به ارث برد      يعني. دين بهشت شد  يشما وارث ا  » تَعملُونَ

ن بهشت را به سـبب آنچـه        يه كافران آتش جهنم است، و شما ا       ياما سهم . قرار گرفت 
اهل بهشت با بخشش و عفو خدا از : گفته اند از سلف يبرخ. ديد به ارث بردي كرديم

م يله رحمت خدا وارد بهشت شده و منـازل را تقـس           يافته و به وس   يآتش جهنم نجات    
ن از رحمـت خـدا، بلكـه از    ي شوند و اي كنند و به سبب اعمال صالح و  ارث آن م   يم

  .ن انواع رحمت اوستيباالتر
  :44- 45 يه يآ

 ما وجدتُّم فَهلْ حقا ربنَا وعدنَا ما وجدنَا قَد أَن النَّارِ حابأَص الْجنَّةِ أَصحاب ونَادى
دعو كُمبا رققَالُواْ ح مؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ نَعم منَهينَةُ أَن بلَـى  اللّهِ لَّع؛ بهـشتيان  الظَّـالِمِينَ  ع   

  وعده  پروردگارمان ، كه را  آنچه  ميافتي  حقيقت  به ما  كه دهند آواز را  دوزخيان
  داده  وعده  پروردگارتان  كه  را  آنچه ايد  يافته  حقيقت  به نيز شما آيا ، بود  داده
 بر خدا  لعنت  كه دهد آواز  ميان  آن  در  يا  دهنده آواز  آنگاه   يآر : گويند ؟ بود

  . باد  كافران
  راه از  كه  كَافِرُونَ؛ آنان بِاآلخِرَةِ وهم عِوجا ويبغُونَها اللّهِ سبِيلِ عن يصدونَ الَّذِينَ
  .ندارند  ايمان  قيامت   به و پندارند  يم  يكجرو را  آن و گردانند  يم بر  يرو خدا

شان و پـس از آنكـه       يك از دو گروه در سرا     يان استقرار هر    يخداوند متعال پس از ب    
ان كـرده  يـ امبران از آن خبـر داده و كتابهـا آن را ب  يپافتند كه ي را دريپاداش و عذاب  

 ما وجدنَا قَد أَن« :ندي گو ياهل بهشت اهل جهنم را صدا كرده و م        : دي فرما يبودند، م 
م، آنگاه كه   يافتيآنچه را كه پروردگارمان به ما وعده داده بود حق           » حقا ربنَا وعدنَا

مل صالح ، بهشت را به ما بدهد، پس مـا وارد آن             مان و ع  يبه ما وعده داد در برابر ا      
  .ميف كرده بود مشاهده  كرديمان توصي را كه خدا برايزيم و چيشد
ا آنچه را كه پروردگارتان به شما در برابـر          يپس آ » حقا ربكُم وعد ما وجدتُّم فَهلْ« 

مـا آن را  ! يآر: نـد ي گو يمـ » نَعـم  قَالُواْ« د؟  يافتي وعده داده بود حق      يكفر و نافرمان  
 ي همه مـردم روشـن مـ       يپس راست بودن وعده خدا را برا      . ميافتيقت و درست    يحق

  ! از خدا راستگوتر است؟يگردد، و چه كس
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 گـردد و  ين مـ يقـ يل بـه حـق ال   ي شود و مسئله تبـد     يد و شبهات از آنها دور م      يوترد
 يد مـ  يـ  ناام يو خـوب  ر  ي شوند، و كافران از هر خ      يمومنان به وعده خدا خوشحال م     

  . كنند كه آنان سزاوار عذاب هستنديگردند و اقرار و اعتراف م
 ين اهل بهشت و اهل دوزخ ندا داده و مـ          ي ب يپس  ندا دهنده ا    »  بينَهم مؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ« 
بـر  » الظَّـالِمِينَ  علَـى « ،  ير و خـوب   ي از هر خ   ين خدا و دور   ينفر» اللّهِ لَّعنَةُ أَن« :ديگو
 آنـان بـاز     يش را بـرا   ي رحمت خو  ي كه خداوند دروازه ها    يرا وقت يتمكاران باد، ز  س

گران را هـم از آن  ي ستم، خودشان را از آن بازداشته و دور كردند، و د         يكرد از رو  
و خداونـد آن راه  . گران را گمراه كردنديپس هم خود گمراه شدند و هم د  . بازداشتند

  . باشنديانه روين راه ا و اهل اعتدال و منكه سالكاي خواهد و ايرا راه راست م
 »ا« نها، ياما  ا» وغُونَهبيا وجخواهند و در صددند آن را يآن را منحرف و كج م» عِو 

 است  يزين چ يو ا . و آنان به آخرت كافرند    » كَافِرُونَ بِاآلخِرَةِ وهم« كج نشان دهند،    
ز ياوردن به رستاخيمان نيفس، و ا آوردن به شهوات حرام نيكه انحراف از راه و رو

  .د آورده استي آنان پديد نداشتن به پاداش را برايدن از عذاب و  اميو نترس
 ي او آنان را در بـر مـ        يكين است كه رحمت خدا بر مومنان است ون        ين ندا ا  يمفهوم ا 

  .رد و احسانش همواره بر آنهاستيگ
  :46- 49 يه يآ

 أَن الْجنَّةِ أَصحاب ونَادواْ بِسِيماهم كُال يعرِفُونَ رِجالٌ رَافِاألَع وعلَى حِجاب وبينَهما
الَمس كُملَي ع ا لَمخُلُوهدي مهونَ وعطْماعـراف  بـر  و ،  اسـت   يحـايل   ميانـشان  ؛ و ي  
  يمـ  آواز را  بهـشت   اهل و شناسند  يم نشانيشان ، به را  همه  كه هستند  يمردان

  داخل  بدان هنوز  يول دارند  بهشت  طمع چند هر  اينان  باد شما بر  سالم  كه هندد
  .اند  نشده
لْقَاء أَبصارهم صرِفَت وإِذَا لْنَا الَ ربنَا قَالُواْ النَّارِ أَصحابِ تِ عتَج عمِ  مالظَّـالِمِينَ؛   الْقَـو
 شمار  در را ما ، ما پروردگار  يا:  گويند گردانند  دوزخيان  جانب  به  چشم  چون

  .مده قرار  ستمكاران
 وما جمعكُم عنكُم أَغْنَى ما قَالُواْ بِسِيماهم يعرِفُونَهم رِجاالً األَعرَافِ أَصحاب ونَادى
تَكْبِرُونَ كُنتُمآواز شناسـند   يم  نشانيشان از  كه را  يمردان  اعراف  ؛ ساكنان تَس 

 داشتيد  كه  يسركش  همه  آن و بوديد  آورده گرد  كه  خواسته  آن :گويند و هندد
  .نبخشيد يا  فايده را شما
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لَـيكُم  خَـوف  الَ الْجنَّـةَ  ادخُلُواْ بِرَحمةٍ اللّه ينَالُهم الَ أَقْسمتُم الَّذِينَ أَهـؤُالء الَ عو  أَنـتُم 
 خداوند،  رحمت  كه بوديد  خورده سوگند شما  كه كسانند  همان  اينان تَحزَنُونَ؛ آيا

   غمگين  نه و  شماست بر  يبيم  نه ، شويد  بهشت در  داخل ؟ شود  ينم  نصيبشان
  .شويد  يم
 شـود؛ نـه از      ي وجود دارد كه به آن اعرافگفته مـ        ين اهل بهشت و اهل دوزخ مانع      يب

 آن  يار دارد و هـركس كـه رو        هر دو سـرا قـر      يبهشت است و نه از جهنم و بر باال        
ك از يـ  هستند كه هـر  ين مانع مرداني ايو بر باال.  كنديباشد هر دو گروه را نگاه م  

 كـه بـا آن      يي با نشانه ها و عالمت هـا       يعنيشان  يماياهل بهشت و اهل جهنم را با س       
 ي كنند آنا را صدا مـ      ي به اهل جنت نگاه م     يپس وقت .  شناسند ي شوند، م  يشناخته م 
لَيكُم سالَم أَن«  ،   زنند كه  كنند، و آنان هنوز     ي آنان را سالم م    يعني. درودتان باد » ع 

د ورود به بهشت را     يدوارانه وارد آن شوند و خداوند ام      يوارد بهشت نشده اند اما ام     
ش بهـره منـد   ي خواهد آنها را از بخـشش خـو  يشان قرار داده است، چون م    يدر دلها 
  .سازد

لْقَاء صارهمأَب صرِفَت وإِذَا«  شان متوجـه اهـل     يـ  كه چشمها  يو وقت » النَّارِ أَصحابِ تِ
لْنَـا  الَ ربنَا قَالُواْ« نند،  ي ب ي زشت و هولناك را م     ي شود و منظره ا    يدوزخ م  عتَج  ـعم 
 اهل  يوقت. ما را همراه قوم ستمكار قرار مده      ! پروردگارا: ندي گو يم» الظَّالِمِينَ الْقَومِ

ند، و به آنان سـالم  يدواراند همراه آنها به بهشت درآ    ينند، ام يل بهشت را بب   اعراف اه 
 شود ي اهل دوزخ برگردانده ميار چشمشان به سوي كه بدون اختيو هنگام.  كننديم

  . برندياز حالت آنها بصورت عام به خدا پناه م
 رِجاالً عرَافِاألَ أَصحاب ونَادى« :ان كرد و فرموديب» عام « را پس از » خاص« سپس 

مرِفُونَهعي ماهيشا ميماي زنند كه آنا را از سي را صدا ميو اهل اعراف مردان» بِسِيم 
 اُبهـت و شـرافت و امـوال و فرزنـدان            يا دارا يشناسند و آنها اهل دوزخند كه در دن       

 بـه  نندي بيادرس مياور و فري آنها را در عذاب، تنها و بدون         ياهل اعراف وقت  . بودند
له يا كه بوسي شما در دنيت و گروهبنديجمع» جمعكُم عنكُم أَغْنَى ما« :ندي گويآنها م

ن يد، امـروز از بـ     يدي رسـ  يتان مـ  يد و به خواست ها    ي كرد ي ها را دور م    يآن ناگوار 
دنتان بر حق و خود     ين تكبر ورز  يهمچن.   كند  ي را از شما دور نم     يزيرفته است و چ   

 يروي كه از آن پ    ي كه آن را وارد و از كس       يرش آن و از كس    ي پذ را باالتر دانستن از   
  . به شما داديكرد چه سود
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ر و نـاتوان    يـ ا فق ي كنند كه در دن    ي از اهل بهشت اشاره م     ي مردم يسپس آنها به سو   
« :نـد ي گوي  كردند، پس به اهل جهنم مـ يا آنها را مسخره ميان در دنيبودند و دوزخ 

 الَ أَقْـسمتُم  الَّـذِينَ « اوند آنها را وارد بهـشت نمـوده اسـت،           نان كه خد  يا ا يآ» أَهـؤُالء
منَالُهي ةٍ اللّهماز  يزيـ د خداونـد چ   يـ  خورد يستند كه شما سـوگند مـ      ي ن يكسان» بِرَح 

 يد و به خود مي كرديرميو شما آنها را تحق!  رساند؟يشان نميش را به ايرحمت خو
د يتان آشكار گردي از جانب خدا برايزيو چتان شكسته شد يهمانا سوگندها! د؟يديبال

  .دي كرديكه فكرش را نم
 بـه عنـوان   يعنـ ي. ديد وارد بهـشت شـو  يـ  كرد يپس به سبب آنچه م    » الْجنَّةَ ادخُلُواْ« 

 يبه سبب اعمال صالح و كارهـا      :  شود ين ناتوانان گفته م   ياحترام و بزرگداشت به ا    
نـده  ي آ ي هـا  يشما نـه از نـاگوار     » لَيكُمع خَوف الَ« د،  يسته تان وارد بهشت شو    يشا

ت يد، بلكه در امني شوين ميو نه بر گذشته اندوهگ» تَحزَنُونَ أَنتُم والَ« د، ي داريترس
 كه بر شما داده شده است ي و بركتيد و از خوبينان خاطر قرار داريش و اطميو آسا

نَ يإِنَّ الَّذ« :موده استن مانند گفته خداوند متعال است كه فريو ا. دي گرديخوشحال م
 كه يهمانا كسان» تَغامزُونَيضحكُونَ، وإِذا مرُّوا بِهِم ينَ ءامنُوا يأَجرَموا كَانُوا مِنَ الَّذِ

 گذشتند يدند، و هرگاه مومنان از كنارشان م      ي خند يشه بودند به مومنان م    يت پ يجنا
نَ ءامنَوا مِنَ الكُفَّارِ يوم الذَِّيفَال« :دي فرماينكه ميتا ا.  كردند يبا چشم به آنان اشاره م

لَ ي كُونَ، عآئِكِ يضحيمان آوردند، به كافران مي كه ايپس امروز كسان» نظُرُونَي األَر 
  . كننديه زده و نگاه ميخندند و بر تخت ها تك
ست، اخـتالف   يـ  هستند و كارشان چ    ينكه اهل اعراف چه كسان    يو اهل علم در مورد ا     

شان يـ  ها ي و بـد   يكي هستند كه ن   يح آن است كه اهل اعراف گروه      يو صح . كرده اند 
شان يـ  ها يكـ يشتر است كه وارد جهنم شوند و نه ن        يشان ب يهايبرابر است، پس نه بد    

 كه خدا بخواهد،    يپس در اعراف مانده اند تا وقت      . شتر است تا وارد بهشت بگردند     يب
را يـ د، زيـ  نمايهـشت مـ  ش وارد بيسپس خداوند متعال آنها را به سـبب رحمـت خـو        

 يزيـ  گرفته و غالب آمده است و رحمت او هر چ          يشيرحمت او بر خشم و غضبش پ      
  .ردي گيرا در بر م

  :50- 53 يه يآ
لَينَا أَفِيضُواْ أَنْ الْجنَّةِ أَصحاب النَّارِ أَصحاب ونَادى اء مِنَ عالْم ـا  أَومِم  قَكُـمزر  اللّـه 
  آب  ياندك  كه دهند آواز را  بهشتيان  ؛ دوزخيان الْكَافِرِينَ علَى حرَّمهما اللّه إِنَّ قَالُواْ
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 خـدا  : گوينـد   ريزيـد  فرو ما بر  است  كرده  يشماارزان  به خدا  كه  يچيزهاي از يا
  .است  كرده حرام  كافران بر را آنها

لَعِبا لَهوا دِينَهم اتَّخَذُواْ الَّذِينَ و غَرَّتْهواةُ ميا الْحنْيالد موفَالْي ماها نَنسواْ كَملِقَـاء  نَس 
مِهِموـذَا يا هماتِنَا كَانُواْ ويĤِونَ بدحجو لهـو   خـويش   ديـن   كـه  را  آنان  ؛ امروز ي 
  همچنـان  ،  كنـيم   يم  فراموش بود  داده فريبشان  دنيا  يزندگ و پنداشتند  بازيچه

  يمـ   تكـذيب  را مـا   آيـات  و بودند  برده ازياد را روز  اين  به  رسيدن نيز آنها  كه
  .كردند
لَقَد م وبِكِتَابٍ جِئْنَاه لْنَاه لَى فَصى  عِلْمٍ عـدـةً  همحرمٍ  وؤْمِنُـونَ؛ بـرا    لِّقَـوهـدايت   يي  

  يرو رااز چيـز،  هـر   آن در  كـه   آورديـم   يكتـاب   ايـشان   به  بخشايش و  مؤمنان
  .ايم  كرده  بيان  تفصيل  به  انشد

 رسـلُ  جـاءت  قَـد  قَبلُ مِن نَسوه الَّذِينَ يقُولُ تَأْوِيلُه يأْتِي يوم تَأْوِيلَه إِالَّ ينظُرُونَ هلْ
 قَـد  نَعمـلُ  كُنَّـا  الَّـذِي  غَيرَ فَنَعملَ نُرَد أَو لَنَا فَيشْفَعواْ شُفَعاء مِن لَّنَا فَهل بِالْحقِّ ربنَا

 دارند  يانتظار  اعمال  نتيجه جز ؛ آيا يفْتَرُونَ كَانُواْ ما عنْهم وضَلَّ أَنفُسهم خَسِرُواْ
 بودند  برده ياد از را روز  آن  كه  يكسان  ، شود پديدار  اعمال  نتيجه  كه  يروز ؟
 را مـا   كـه  هـستند   يشفيعان آيا  آمدند  حق به  ما پروردگار  پيامبران : گويند  يم

  آن جز  يديگر  يكارها تا بازگرداند را ما  كه هست   يكس  آنكه يا ؟ كنند  شفاعت
  كـه  را  بتان  آن و رسانيدند  زيان خود  به ؟  دهيم  انجام  ،  كرديم  يم  كه كارها
  .اند  داده  ازدست  اينك خواندند يم خدا  شريك

ش از ي بـ ي و هالكت افكنده، و گرسـنگ يرا به اوج بدبخت  اهل دوزخ كه عذاب خدا آنها       
 دردآور به آنان دست داده است، اهل بهـشت را صـدا             يحد آنها را فراگرفته و تشنگ     

لَينَـا  أَفِيضُواْ أَنْ« :ندي گو ي زنند و از آنان كمك خواسته و م        يم ـاء  مِـنَ  عالْم ـا  أَومِم 
قَكُمزر پس اهل . دي داده است به ما ببخشيبه شما روزا آنچه خدا ي آب يمقدار» اللّه

 يهمانا خداونـد آب و غـذا  » حرَّمهما اللّه إِنَّ« :ندي گو يبهشت به آنان پاسخ داده و م      
 كـافر  ين سـزا يـ و ا. بـر كـافران حـرام نمـوده اسـت     »  الْكَـافِرِينَ  علَـى « بهـشت را،  

 داده شده بودند بـر آن  نشان را كه دستور   ينكه د يات خدا است، و ا    يدنشان به آ  يورز
لَعِبا لَهوا« : گرفتند يچه و سرگرم  يم و استوار باشند، به باز     يمستق شان ي دلها يعني» و

ا يو  .  گرفته و مسخره كردند    ياز آن غافل شد و از آن اعراض نمود، و آن را به باز             
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و ن خود قرار دادند     ين و د  يي را آ  ي و سرگرم  يو آنها باز  : ن است ي آن چن  ينكه معن يا
  . گرداندندين استوار روي از دي و سرگرميبا چنگ زدن به باز

 »موفَالْي ماهي آنان را در عذاب رهـا مـ  يعنيم ي برياد ميپس امروز انها را از      » نَنس 
اد يـ ن روز را از     يـ دن ا يهمانگونه كه آنها فرا رس    » هـذَا يومِهِم لِقَاء نَسواْ كَما« . ميكن

 يـي ده شده بودند و سـزا و جزا       يا آفر ي كردن در دن   ي زندگ ي برا بردند، انگار كه فقط   
 يات ما را انكار كردند در حـال يو آ»  يجحدونَ بĤِياتِنَا كَانُواْ وما« .  ندارنديش رويپ

 جِئْنَـاهم « ل خـدا نبـود، بلكـه    يـ ات و دال يـ ن انكارشان به خاطر كمبود و نقص آ       يكه ا 
لْنَاه بِكِتَابٍ ي همه مطـالب   يعني. ميان كرد يم كه آن را ب    يش آنها آورد  يرا پ  يكتاب»  فَص 

آنچـه را كـه بـه    » عِلْـمٍ  علَى« . ميان نمودياز دارند در آن كتاب بيرا كه مردم به آن ن   
 ي بندگان در تمـام    ي ِ خدا از حالتها    ي بر آگاه  يم مبتن يطور مفصل در آن كتاب آورد     

سته ي آنان شاينان است و آنچه كه برازمانها و مكانها، و علم به آنچه كه به صالح آ
 از حـاالت را ندانـد و     يست كه برخ  ي ناآگاهانه ن  يحيح خدا توض  يو توض . ست، بود ين

 اسـت كـه   ي و دانـش ي آگـاه يان خـدا از رو   يـ بلكه ب . دي نامناسب را صادر نما    يحكم
 ورحمةً هدى« .  را در برگرفته است    يزي را احاطه نموده و رحمت او هر چ        يزيهرچ
ت مومنـان حاصـل شـده و حـق و باطـل و              ين كتـاب، هـدا    يه ا يدر سا » يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ
ن كتاب مومنان به رحمـت      يله ا يز بوس ين.  شود   يان م ي آنان ب  يت برا ي و هدا  يگمراه

 و يه قرآن گمراهيپس در سا. ابندي يا و آخرت دست مير و سعادت دني خيعني ياله
ن يـ  كه عذاب بر آنان واجب شـده اسـت بـه ا           ينو كسا .  شود ي از آنها دور م    يبدبخت

 آنـان  ي آن فرمان نبرده اند، پـس بـرا  ياورده و از اوامر و نواهيمان ن يكتاب بزرگ ا  
 باشند كه قرآن از آن خبـر     ينكه مستحق نزول عذاب   ي نمانده است جز ا    يچ  راه حلّ   يه

  . داده است
ل آن  يـ  كشند كـه تاو    ين انتظار م  يا جز ا  يآ» تَأْوِيلَه إِالَّ ينظُرُونَ هلْ« :ن فرمود يبنابرا

ه يـ وسـف عل  يد كه قرآن از آن خبر داده است ؟همان طور كه            ياي ب يزي چ يعنيد؟  يايب
ل يـ ن تاو يـ ا»  مِن قَبـلُ   ييلُ رء يهذَا تَأوِ « :ر خوابش اتفاق افتاد، گفت    ي تعب يالسالم وقت 

  .ا و خواب گذشته من استيرو
 »موأْتِي يي قُولُ تَأْوِيلُهالَّذِينَ ي وهلُ مِن نَسكـه   يد كسان ي آ يلش م ي كه تاو  يروز» قَب 

مان شده و به سبب انچه كـه در گذشـته از          يا فراموش كرده اند پش    يآن را قبال در دن    
 هـستند تـا     ي شفاعت كننده ا   ياي كه جو  ي خورند، و در حال    يدست داده اند تاسف م    
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ن از آن خبـر داده انـد اقـرار          امبرايده شود، به آنچه پ    يسفارش كند گناهانشان آمرز   
 أَو لَنَـا  فَيـشْفَعواْ  شُـفَعاء  مِن لَّنَا فَهل بِالْحقِّ ربنَا رسلُ جاءت قَد« :ندي گو يكرده و م  

يگرانيانجيـ  مـا م   يا برا يامبران پروردگارمان حق را آوردند، پس آ      ي گمان پ  يب» نُرَد 
 غَيـرَ  فَنَعمـلَ « م؟ يا برگردانده شـو   ي دن ا به ي كنند،   يگريانجيمان م يوجود دارد كه برا   

م؟ فرصت از دست يم انجام دهي دادير از آنچه كه انحام مي غيو عمل» نَعملُ كُنَّا الَّذِي
پـس شـفاعتِ   » نَيفَما تَنفَهم شَفَعةُ الشَّفِع « . ستيا ن يرفته است و وقت بازگشت به دن      

ا يـ ن كـه بـه دن     يـ  بـر ا   ي آنهـا مبنـ    و درخواست .  دهد ي نم يگران به آنان سود   يانجيم
ست، و يش ني بي كه انجام داده اند ، انجام دهند دروغ      ير از عمل  ي غ يبازگردند تا عمل  

« :دي فرمايخداوند متعال م.  است كه به آن گرفتار شده انديهدفشان دور كردن عذاب
برگردانده شوند باز آنچه را كه      و اگر   » ولَو ردوا لَعادوا لِما نُهوا عنه وإِنَّهم لَكَذِبونَ       

» أَنفُسهم خَسِرُواْ قَد« . اننديشان دروغگو ي كنند، همانا ا   ي شده اند تكرار م    ياز آن نه  
 فراوان را از دسـت دادنـد و         يع كردند، آنگاه كه سودها    يشتن را ضا  يبدون شك خو  

وال و كاالها انِ از دست دادن ام    يان، همانند ز  ين ز يو ا . ش گرفتند يراه هالكت را در پ    
  . باشدي است كه قابل جبران نميانين زي باشد، بلكه ايا فرزندان نمي
 خود ساختند از يا به دروغ برايو آنچه را كه در دن     » يفْتَرُونَ كَانُواْ ما عنْهم وضَلَّ« 

طان به ي خودشان بود و شيال و آرزوهاي بر امي كه مبتنييزهاي چيعني. دست دادند
 آمـده انـد كـه گمـان آن را           يي شـود، و بـه جـا       يد م ي داد، از آنان ناپد    يآنها وعده م  

امبران ي آنچه كه پيده، و راستيشان روشن گردي شان براينداشتند، و باطل و گمراه
  .شان واضح و روشن گشته استيآورده بودند برا

  :54 يه يآ
 الْعـرْشِ  علَـى  اسـتَوى  ثُـم  أَيامٍ سِتَّةِ فِي واألَرض السماواتِ خَلَقَ الَّذِي اللّه ربكُم إِنَّ

لُبه النَّهار اللَّيلَ يغْشِي  لَـه  أَالَ بِـأَمرِهِ  مـسخَّرَاتٍ  والنُّجـوم  والْقَمرَ والشَّمس حثِيثًا يطْ
  زمين و آسمانها  كه  است  اهللا شما ؛ پروردگار الْعالَمِينَ رب اللّه تَبارك واألَمرُ الْخَلْقُ

 و پوشـاند   يمـ  روز در را  شـب    پرداخت ، عرش به   پس  آفريد روز  شش در را
  هـستند  او  فرمان مسخر  ستارگان و  ماه و  وآفتاب  طلبد  يم را  آن  شتابان روز
    به  جهانيان پروردگار  آن خدا  يفرمانرواي و  آفرينش   راست او  كه باشيد  آگاه
  .است  بزرگ  غايت
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« :دي فرماي ندارد ، ميكيگانه است و شرينكه او پروردگار و معبود   يان ا يخداوند با ب  
 اسـت كـه     يهمانا پروردگارتان خداوند  » واألَرض السماواتِ خَلَقَ الَّذِي اللّه ربكُم إِنَّ

 و  ي و محكمـ   ي و گـستردگ   ين آنهاسـت را بـا بزرگـ       ين و آنچـه در بـ      يآسمانها و زم  
ده اسـت،   يآنها را در مدت شش روز آفر      » أَيامٍ سِتَّةِ فِي« . ده است   يان آفر  ش يشگفت

ن را ينش آسمانها و زمي كه آفريو وقت. كشنبه و آخر آن روز جمعه استيكه اول آن 
» الْعـرْشِ  علَى استَوى« عه نهاد،   يان رساند و حكم و فرمانش را در آنها به ود          يبه پا 

ن و آنچه يد كه آسمانها و زميم بلند ومرتفع گردي عرش تعظ بريخداوند تبارك و تعال
 و  يمنظـور از اسـتوا بلنـد   . رديـ  گيان آنهاست در بر مـ     يرا در آنهاست و آنچه را م      

 يسته و مناسـب شـكوه و عظمـت و پادشـاه    يـ  اسـت كـه شا     ي و ارتفاع  يارتفاع بلند 
د و احكـام   كـر يي فرمـانروا يد و بر هـست   يبلند و مرتفع گرد   » عرش« پس بر   . اوست

» النَّهـار  اللَّيـلَ  يغْـشِي « :ن فرمود يبنابرا.  اش را بر آن اجرا نمود      يني و احكام د   يكون
ن را فـرا گرفتـه و       ي، گستره زم  يكي پوشاند، پس تار   يك م يروز روشن را با شب تار     

 برنـد، و از     يشان پنـاه مـ    يـ رند و مخلوقات به منـازل و خانـه ها         ي گ يانسانها آرام م  
  .ندي آسايآمد روزانه م رفت و يخستگ

 »هلُب  رود، و   يد روز مـ   يايشب شتابان به دنبال روز است، هر وقت شب ب         » حثِيثًا يطْ
 كـه خداونـد     ين روند ادامه دارد، تا روز     ي رود، و تا ابد ا     يد شب م  يايهر وقت روز ب   

 ين سرا و جهان بـه سـرا و جهـان     يچد و بندگان از ا    ي پ ين جهان را در هم م     يبساط ا 
  . شوندي منتقل مگريد
 »سالشَّمرَ والْقَمو ومالنُّجخَّرَاتٍ وسرِهِ مد و ماه و ستارگان را كه به      يو خورش » بِأَم

نكـه  يد و ستارگان به سـبب ا      ي ماه و خورش   يعني. د آورد يفرمان او مسخر هستند پد    
 ي كـه بـر صـفت هـا    ير نموده است رام و مسخر شده اند؛ امر       يخداوند آنها را تسخ   
ده است كـه  ين مخلوقات با عظمت را آفريپس خداوند ا. دي نما يكمال خداوند داللت م   

ك آنها بر كمـال حكمـت      يستماتيو استحكام و نظم س    . انگر كمال و قدرت او هستند     يب
 رحمـت و    ي كه در آنهاسـت بـر گـستردگ        يو منافع و مصالح   .  كند يخداوند داللت م  

 او  ي است و عبـادت جـز بـرا        يقيمعبود حق نكه او   يد، و ا  ي نما يدانش خداوند داللت م   
  .ستيسته نيشا
 يعني. نش و فرمان دادن تنها از آن اوست       يد كه آفر  يآگاه باش » واألَمرُ الْخَلْقُ لَه أَالَ« 

شان را او ين، و صفت ها و كارهاييرا همه مخلوقات باال و پا يدن از آن اوست، ز    يآفر
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امبران يعت ها و ارسالِ پ    يكه شامل شر  ز از آن اوست     يو فرمان دادن ن   . ده است يآفر
متضمن احكـام   » امر«  خداست، و    يري و تقد  يمتضمن احكام كَون  » خلق« پس  . است  

  .امت استي خدا در روز قيي و جزاي، شرعينيد
 »كارتَب ر و احسان او فراوان است، پس درذات ي و خيبزرگ است خداوند تعال» اللّه

ز بـا  يـ گران ني ديو برا. كماالتش بزرگ است    خودش با بركت است چون اوصاف و        
 ير و بركتيپس هر خ. اد به آنان داده استي زيكير فراوان و نيبركت است، چرا كه خ

با » الْعالَمِينَ رب اللّه تَبارك« :ن فرموديبنابرا. كه در جهان است از آثار رحمت اوست
 عظمت و يوقت. ان استيجهان كه پروردگار ير فراوان است خداوندي خيبركت و دارا
 كند تا تنها او را بپرستند و همه ي مييان نمود كه خردمندان را راهنمايشكوهش را ب

 شـود   ين امر مترتب مـ    يازها و حاجاتشان را از آستانه او بطلبند، به آنچه كه بر ا            ين
  :دستور داد و فرمود

  :55- 56 يه يآ
 در و  تـضرع  بـا  را  الْمعتَدِينَ؛ پروردگارتان  يحِب الَ هإِنَّ وخُفْيةً تَضَرُّعا ربكُم ادعواْ
  .ندارد  دوست را   سركش  متجاوزان او زيرا ، بخوانيد  نهان
 منَ قَرِيب اللّهِ رحمت إِنَّ وطَمعا خَوفًا وادعوه إِصالَحِها بعد األَرضِ فِي تُفْسِدواْ والَ

  يرو از را خدا و  مكنيد فساد  است  آمده  صالح  به  كه  آنگاه  مينز الْمحسِنِينَ؛ در
  .است  نزديك  نيكوكاران  به خدا  رحمت و  بخوانيد واميد ، بيم

پـس خداونـد دسـتور داد تـا او را           .  عبادت اسـت   ي خواستن و دعا   يدعا، شامل دعا  
ز مـستمر   يـ عبـادت ن   و در    يش جـد  يناي در دعا و     يعني» تَضَرُّعا« فروتنانه بخوانند،   

. ا در آن باشـد    يـ م ر ي كه ب  ي و آهسته نه آشكارا و علن      ي پنهان يدعا» وخُفْيةً« . ديباش
  . خدا باشديرد و مخلصانه براي صورت پذيد آهسته و به صورت پنهانيبلكه دعا با

 »الَ إِنَّه حِبتَدِينَ يعنـد   گذر ي از حد م   يبدون شك خداوند آنان را كه در هركار       » الْم
 را از خدا بخواهـد كـه        ييزهاين است كه بنده چ    ي تجاوز ا  يو از جمله    . دوست ندارد 

ش را  ينكه در دعـا صـدا     يا ا ي قطع صله رحم را بكند، و        يست، و با دعا   يسته او ن  يشا
  . شده است داخل اندي كه از آن نهينها در تجاوزيپس همه ا. ش از حد بلند كنديب
 بعـد « د،  يـ  مكن ين فـساد و تبـاه     يو با انجام گنـاه، در زمـ       » األَرضِ فِي تُفْسِدواْ والَ« 

را گنـاه باعـث     يـ له طاعت و عبـادت، ز     ي و اصالح آن به وس     يبعد از آبادان  » إِصالَحِها
همان طور كـه خداونـد متعـال فرمـوده          .  گردد ي ها م  ي اخالق و كارها و روز     يتباه
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ّ والبحرِ بِما  يظَهرَ الفَساَد فِ  « :است به سبب آنچه كـه مـردم   »  النَّاسِيدِيكَسبت أ البرِ
همان طور كه اخالق و اعمـال و        . ا آشكار شده است   ي و در  يكرده اند فساد در خشك    

و » وطَمعـا  خَوفًا وادعوه« . ابدي يا و آخرت با طاعات و عبادات سامان م        يحاالت دن 
د و به پاداش ي ترسيب او م كه از عذاي در حاليعنيد، يد بخوانيم و اميخداوند را با ب

و خـدا را    . دي ترسـ  يتان مـ  يد و از رد شدن دعا     يدواريرفته شدن عبادتتان ام   ياو و پذ  
 كند ي ميي دهد و او را راهنما     يد كه به پروردگارش دستور م     ي دعا نكن  يمانند بنده ا  

گاهش يشتن را باالتر از جاي كه خودپسند بوده و خوين كن و چنان كن؛ بنده ايكه چن
.  كندي خبر و غافل است و دعا ميد كه بي مخوانيز خدا را بسان كسين.  دهدير مقرا

د مخلصانه و تنهـا     يدعا با : ن است يان كرده چن  ي دعا ب  ي كه خداوند برا   يخالصه آداب 
م يد ب ينكه قلب با  يو ا .  متضمن اخالص است   ي پنهان ي خدا انجام شود، چون دعا     يبرا

 يرفتـه شـدن دعـا تـوجه    يبوده و به اجابت و پذ   خبر   ينكه ب يد داشته باشد نه ا    يو ام 
را احـسان در  يـ ن نوعِ دعا كردن، و احسانِ در دعا است، ز    ين بهتر ينداشته باشد، و ا   

چ نقـص و  ينكـه هـ  ي آن است كه تالش شـود بـه صـورت كامـل و بـدون ا                يهر عبادت 
 قَرِيـب  اللّـهِ  رحمت إِنَّ« :ن فرمود يبنابرا.  در آن وجود داشته باشد ادا شود       يكمبود

 كه عبادت خدا يك است، كسانيكوكاران نزدي گمان رحمت خدا به نيب» الْمحسِنِينَ منَ
پس هـر  . ندي نماي رفتار ميكي و احسان انجام داده و با بندگان خدا به ن     ييكويرا با ن  

 يك تـر مـ    يشتر باشد به رحمت پروردگارش نزد     ي اش ب  يكوكاريچه بنده احسان و ن    
  .ق شده استي تشويكوكاريانسان مسلمان بر احسان و نه ين آيدر ا. شود

  :57- 58 يه يآ
وهرْسِلُ الَّذِي وي احشْرًا الرِّينَ بيب يدتِهِ يمحتَّى رإِذَا ح ا أَقَلَّتابحثِقَاالً س قْنَاهلَدٍ سلِب 
لْنَا ميتٍ  تَذَكَّرُونَ لَعلَّكُم الْموتَى نُخْرِج كَذَلِك مرَاتِالثَّ كُلِّ مِن بِهِ فَأَخْرَجنَا الْماء بِهِ فَأَنزَ

   چـون   فرسـتد   يمـ   بـشارت   بـه  را بادهـا  خـود   رحمـت   پيشاپيش  كه  اوست ؛ و 
 و  سازيم   روان  مرده  يسرزمينها  به را  آن ما ، بردارند را گرانبار  يبادهاابرها

   رويـانيم    يمـ  را  يا  ثمـره   گونـه  هـر   بـاران   بـه  و  فرسـتيم   يمـ   باران  آن از
  .گيريد پند شايد  گردانيم  يم  زنده  اينچنين نيز را مردگان
لَد الْبو بالطَّي خْرُجي اتُههِ بِإِذْنِ نَببالَّذِي رـثَ  والَ خَب  خْـرُجا  إِالَّ ينَكِـد  كَـذَلِك  رِّفنُـص 
  يمـ   پروردگـارش   فرمـان   بـه   آن  گياه  خوب  سرزمين يشْكُرُونَ؛ و  لِقَومٍ اآلياتِ
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  كـه   يمردمـ   يبـرا   آيـد   ينمـ  پديـد   آن از  يگيـاه  ، اندك  جز بد  زمين و ، رويد
  .كنيم  يم  بيان  گون  گونه  رااينچنين خدا   آيات گويند  يم  سپاس

ان يـ ش را ب  ين رحمـت خـو    ي عطرآگ يمهاي از نس  يمي از آثار قدرت و نس     يخداوند اثر 
و خداوند است   » رحمتِهِ يدي بينَ بشْرًا الرِّياح يرْسِلُ الَّذِي وهو« :دي فرما يو م كرده  

 كه آن ي نزول باران هستند، باراني كه مژده دهنده يي فرستد؛ بادهايكه  بادها را م  
 يزانند، آنگاه مـردم بـه رحمـت خـدا شـادمان مـ      ي خين بر ميرا به فرمان خدا از زم  

  .ردي گيز از نزول باران آرام ميشان نيب هاگردند و قل
 يبرخـ .  را بردارند  يني سنگ ي كه بادها ابرها   يتا هنگام » ثِقَاالً سحابا أَقَلَّت إِذَا حتَّى« 

گر آن را ي ديد و بادي نمايگر آن را جمع مي ديك كرده، و بادياز بادها ابرها را تحر
 مـرده   يني سـرزم  يآنگاه آن را به سو    » ميتٍ دٍلِبلَ سقْنَاه« .  برد ي م يي به جا  يياز جا 

د يوانات آن هالك شده و مردمانِ آن از رحمت خدا ناام          يك است ح  يم كه نزد  ي ران يم
  .شوند

لْنَا«  م، ي فرست ين مرده، آب فراوان از آن ابر فرو م        يپس در آن سرزم   » الْماء بِهِ فَأَنزَ
 را يگـر ير كنـد، و بـاد د      ي سـراز   كند كه آن را    ي را مسخر م   ي آن باد  يو خداوند برا  

  .دي سازد كه آن را به فرمان خدا پراكنده نمايمسخر م
م يـ  آور يد مـ  يـ وه  هـا پد    يـ له آن از انواع م    يپس بوس » الثَّمرَاتِ كُلِّ مِن بِهِ فَأَخْرَجنَا« 

 بهره مند يرات و بركات وي گردند و از خين مردم به رحمت خدا خوشحال م  يبنابرا
  . شونديم
لَّكُم الْموتَى نُخْرِج لِككَذَ«  م، باشد كه ي آوريرون مينگونه مردگان را بيا» تَذَكَّرُونَ لَع

انـدن  ينكه مـرده بـود بـا رو     ين را پس از ا    ي همان طور كه زم    يعني. ديشما متذّكر شو  
نكه فرسوده شـده و     يز مردگان را پس از ا     يم، همان گونه ن   يها در آن، زنده كرد    يسبز
 ين استدالل روشنيو ا. مي آوريرون ميشان بياره پاره شدند از قبرهان رفته و پياز ب

ز و زنـده شـدن      ي كه رسـتاخ   ي  ندارند، پس كس    ين دو مسئله با هم فرق     يرا ا ياست، ز 
 ينـد، از رو ي بير و مانند آن را مـ ينكه او نظي كند با وجود ايپس از مرگ را انكار م   

 ي به تامل در نعمت ها     يه آدم ين آ ياو در .  كند ين م يعنادِ و انكارِ امور محسوس چن     
ق شـده  يخدا و نظر افكندن در آن با چشم عبرت و استدالل نه با چشم غفلـت ، تـشو    

  .است
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لَـد « :ان كـرد و فرمـود     يـ  بـارد ب   ي را كه بر آن باران مـ       يين ها يسپس تفاوت زم   الْبو 
بكه باران بر آن ببـارد      ين كه خاكش خوب و آماده است وقت       يو زم » الطَّي   ، » خْـرُجي 
اتُهبِإِذْنِ«  دارد،   ي روش آمادگ  ين برا يد، چرا كه آن زم    ي رو ياه و سبزه آن م    يگ» نَب 
پـس  . ديـ  آيرون مـ يـ اه و سبزه آن به اراده و خواسـت پروردگـارش ب     ي گ يعني» ربه

نكـه خداونـد بـه آن    ياورنـد مگـر ا  ي را بوجود بيزيچ چي توانند هياسباب، مستقال نم 
اه يـ جـز گ  » نَكِدا إِالَّ يخْرُج الَ« ست،  ي كه  خوب ن    ينيو زم » خَبثَ الَّذِيو« . فرمان دهد 

  .اندي روي ندارد نميده و بركتي كه فايزيناچ
 »كَذَلِك رِّفاتِ نُصمٍ اآليشْكُرُونَ لِقَوگونـاگون   يات را به صورت ها    ين آ ين چن يا» ي 
م كه يي نمايان مي بي موسيرا برام و آن ي كنيم، و در آن مثالها ذكر مي داريان م يب

 ي او، شـكر و    ي خدا و به كار بردنِ آن در راه خشنود         يبا اعتراف و اقرار به نعمتها     
 كـه خداونـد در      ي انـد كـه از احكـام و مطـالب          يپس آنان كسان  .  آورند ي م يرا به جا  

 برنـد، چـون   يده ميان كرده است بهره مند شده و فاي مختلف ب يوه ها يكتابش به ش  
 دانند  ي م يين نعمتها يان كرده است جز بزرگتر    يآنچه را كه خداوند در كتابش ب      آنان  

 داننـد و  يازمند آن ميپس خود را ن  . ده است ي پروردگارشان به آنان رس    يكه از سو  
پس .  رونديشند، و به تامل فرو مي  انديرند و در آن مي گي آن را فرا ميبا خوشحال

 كـه   يي دلهـا  ي اسـت بـرا    ين مثال يو ا . ابندي ي آن را در م    يبرحسب استعداشان معان  
 اسـت، همـان طـور كـه     يات و زندگي كه اساس حيي شود؛ وح ي بر آنها نازل م    يوح

د آن ي آي ان مي به سوي كه وحيپس دل خوب و پاك وقت.  استيباران اساس زندگ
  .اندي روي ميكي و نيرد و برحسب پاك و خوب بودن عنصرش خوبي پذيرا م

د يـ  آي آنها مـ ي به سوي كه وحيست وقتي در آن نيري و بد كه خ ناپاكيو اما دلها  
 گردانده و با آن مخالفت يرفته بلكه خود را به خواب غفلت زده و از آن رو       يآنرا نپذ 

گ ها و ي است كه بر شوره زار و رين دلها مانند باراني بر ايپس نزول وح.  كننديم
 ي كه مـ   ين مانند فرموده اله   ياو.  گذارد ي نم ي بر جا  يچ اثر ي بارد و ه   يصخره ها م  

ّماءِ مĤء فَسالَت أَودِ     « :ديفرما يأَنزَلَ مِنَ الس     ـلَ الـسا فَاحتَمهريةُ بِقَد ابِ يـ لُ زا راز » اَيـ د
ل، كـف   ير شد، و سـ    ي به اندازه دره ها سراز     يي فرو فرستاد ، پس رودها     يآسمان آب 

  . را برداشتيانباشته شده ا
  :59- 64ه يآ
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لَقَد لْنَاأَر ا سمِهِ إِلَى نُوحا فَقَالَ قَومِ يواْ قَودباع ا اللَّهنْ لَكُم ملَـهٍ م  أَخَـاف  إِنِّي غَيرُه إِ
كُملَي ع ذَابمٍ عوظِيمٍ يقوم  يا  : گفت   فرستاديم  رسالت  به  قومش بر را  ؛ نوح ع  

  بـزرگ   يروز  عـذاب  از  من ،  يستن او جز  يخداي را شما ، بپرستيد  را  اهللا ،  من
  .بيمناكم  شما بر

  بـه  را تـو  : گفتنـد   قـومش   مبِـينٍ؛ مهتـران    ضَـالَلٍ  فِي لَنَرَاك إِنَّا قَومِهِ مِن الْمألُ قَالَ
  .بينيم  يم  يگمراه در آشكارا

لَةٌ بِي لَيس قَومِ يا قَالَ لَكِنِّي ضَالَ ولٌ وسن رم بالَمِ رمـن   قـوم   يا  : ينَ؛ گفت الْع  ، 
  .جهانيانم پروردگار ، جانب از  يپيامبر  من ،  نيست  يراه  من در را  يگمراه
لِّغُكُم االَتِ أُبي رِسبر حأَنصو لَكُم لَم أَعا اللّهِ مِنَ وونَ؛ پيامها  الَ ملَمپروردگارم  يتَع  

 شما  كه  دانم  يم  ،آن  خدا از و  همد  يم اندرز را شما و  رسانم  يم شما  به را
  .دانيد  ينم

تُمجِبعأَن أَو اءكُمن ذِكْرٌ جم كُمبلَى رلٍ عجر نكُمم كُمنذِرلِتَتَّقُواْ لِيو لَّكُملَعونَ؛  ومتُرْح
 تا است   شده  نازل  يوح  پروردگاتان  جانب از  خودتان از  يمرد بر  اينكه از آيا

  بـه  گيريد،  قرار  رحمت مورد  كه كند  يكار و كنيد  يپرهيزگار و بترساند را شما
  ? ايد  آمده  شگفت
وهفَكَذَّب نَاهيالَّذِينَ فَأَنجو هعأَغْرَقْنَا الْفُلْكِ فِي مواْ الَّذِينَ واتِنَا كَذَّبيĤِب مماً كَانُواْ إِنَّهقَو 

 رهانيديم بودند  يكشت در او با  كه را  يكسان و او ما و دكردن  تكذيبش  عمِينَ؛ پس
   يبـ   يمردمـ   كـه  ،  سـاختيم   غرقه انگاشتند  يم  دروغ را ما  آيات  كه را  آنان و،

  .بودند  بصيرت
ان يـ ش را ب  ي خـو  يگـانگ يد و   يل توح يسته از دال  ي شا يپس از آنكه خداوند مجموعه ا     

د خـدا فـرا     يـ  و توح  يگـانگ ي ي را بـه سـو     امبران كـه مـردم    يكرد، با ذكر سرگذشت پ    
شان كه به انكار و مخالفت با آنان پرداختند، و          يخواندند، و با ذكر سرگذشت امت ها      

 را كه با آنان مخا لفت كردند ي نمود و كسانياريد را  ينكه خداوند چگونه اهل توح    يا
و مستحكم د يش را مويد خويل دالّ بر توحيو از آنها فرمان نبردند هالك ساخت، دال

ده و بـاور متفـق      يـ ك عق ين و   ييك آ يامبران بر   يان نمود كه دعوت همه پ     يو ب . ساخت
لْنَا لَقَد« :امبر فرمود ين پ يپس در مورد نوح اول    . است سا أَرمِهِ إِلَى نُوحگمـان   يب» قَو 

گانـه فـرا    ي يم تا آنها را به عبـادت و پرسـتش خـدا           ي قومش فرستاد  ينوح را به سو   
 قَـومِ  يـا « :پس به آنهـا گفـت     » فَقَال« . دندي پرست ي كه آنان بتان را م     يالخواند، در ح  
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لَـهٍ منْ لَكُم ما« د، يتنها خدا را بپرست!  قوم منيا» اللَّه اعبدواْ ر از او يشما غ» غَيرُه إِ
ر از او ي دهنده و مدبر همه امور است و غ  يننده و روز  يچون او آفر  . دي ندار يمعبود
.  ندارند يارير خدا قرار داشته و از خود اخت       يده و مخلوق اند و تحت تدب      يآفر يجملگ

م داد كه اگر از او اطاعت نكنند به عذاب خـدا گرفتـار              يسپس نوح آنها را ترساند و ب      
لَيكُم أَخَاف إِنِّي« :پس گفت .  شوند   يم ع ذَابمٍ عوظِيمٍ يترسم كـه    يمن بر شما م   » ع 

 ي و مهربـان   يرخـواه ي و خ  يين از انـدرزگو   يو ا . دي گرفتار شو   بزرگ يبه عذاب روز  
 ي و شقاوت و جـاودانگ     يشگي آنها بود كه آنان را از عذاب هم        يه السالم برا  ينوح عل 

شتر از پدران و مـادران نـسبت بـه مـردم            يامبرش كه ب  يهمچنانكه برادران پ  . م داد يب
.  داشـتند  يدا بر حذر مـ    مهربان و دلسوز بودند، مردم را از گرفتار شدن به عذاب خ           

 مِن الْمألُ قَالَ« ن صورت او را پاسخ دادند، ين سخن را گفت، به زشت تري نوح ايوقت
ن ي كردند كه غالبـا همـ      ي م يرويروسا و ثروتمندان قومش كه مردم از آنها پ        » قَومِهِ

 إِنَّـا « : دهنـد گفتنـد    يامبران گوش فـرا نمـ     ي ورزند و به پ    يگروه در برابر حق تكبر م     
بِينٍ ضَالَلٍ فِي لَنَرَاكن اكتفـا   يـ آنان به ا  . ميني ب ي م ي آشكار يهمانا ما تورا گمراه   » م

 ي كنند، بلكه خود را باالتر از آن دانستند كـه از و            يچينكردند كه از فرمان نوح سرپ     
 متهم كردند و ين را به او روا داشتند و او را به گمراهين توهياطاعت كنند، و بزرگتر

  .دندي نامي آشكاريرا گمراه او يگمراه
ن يـ و ا .  گنجـد  ين مـردم نمـ    يف تر ين نوع تكبر است كه در عقلِ ضع       ين زشت تر  يو ا 

 آمدند كه خود ي مييان قوم نوح وجود داشت، چرا كه آنها به نزد بت هايصفت در م
 كـه   يده بودند؛ جمادات  ي خودشان آن را تراش    ي كرده و با دست ها     يآن را صورتگر  

 ين جمادات را به جا    يو آنها ا  .  از آنها ساخته نبود    يدند و كار  ي شن يدند و نم  ي د ينم
 ين بتها انجام مي اين قرار داده بودند و انواع عبادتها را برا    يننده آسمانها و زم   يآفر

  . دادند 
 يله آن حجت خدا بر آنان اقامه شود، بر آن حكم م           ي داشتن كه بوس   يو اگر آنها عقل   

 پاسخ ي و دلسوزي و مهربانيپس نوح با نرم. افته ترنديوانگان از آنان راه يشد كه د
لَةٌ بِي لَيس قَومِ يا« :ن گفتيبنابرا. د فرمان برنديآنها را داد تا شا   !  قوم مـن يا» ضَالَ

افته ام، بلكه ي ني به گمراهيچ مسئله اي من در هيعني. ستي نيچ گونه گمراهيدر من ه
ه الـصالة و الـسالم از نـوع و          يت او عل  يه هدا افته هستم وبلك  يت كننده و راه     يمن هدا 

ن آن يت و كـاملتر ين انـواع هـدا  يامبران اولـوالعزم اسـت كـه بـاالتر    يـ ت پيجنس هـدا  
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« : ن گفـت يبنـابرا . ت همان رسالت تـام و كامـل اسـت    ين هدا ي شود، و ا   يمحسوب م 
لَكِنِّي ولٌ وسن رم بالَمِينَ ران يـ روردگـار جهان   از جانـب پ    يبلكه من فرستاده ا   » الْع
ق است و من و شما و همه را ي كه پروردگار من و شما و همه خاليپروردگار. هستم

 ين اسـت تـا آنهـا را بـه انجـام كارهـا             يـ ن پرورش او ا   يبزرگتر. پرورش داده است    
زها ين چ يكو دستور دهند، و آنان را از مخالفت با ا         يد ن يسته و اخالق برتر و عقا     يشا

  .برحذر دارند
لِّغُكُم« :ن فرموديبنابرا االَتِ أُبي رِسبر حأَنصو پروردگارم را به شما يامهايو پ» لَكُم 

د و  اوامـر و  يان توحيغ و بيفه من تبلي وظيعني. مي گوي رسانم و شما را اندرز م   يم
ان يـ  نسبت بـه شـما ب  ي و مهربانيرخواهي خداست، و آن را از سرِ اندارز و خ  ينواه

 دانم كـه شـما      ي م ييزهايو از جانب خدا چ    » تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ مِنَ علَموأَ« .  كنم   يم
  .ديد و از دستورم فرمان ببري كنيرويد از من پيد باي دانيپس اگر م. دي دانينم
 »تُمجِبعأَن أَو اءكُمن ذِكْرٌ جم كُمبلَى رلٍ عجر نكُمد اينكه يد از اي كنيا تعجب ميآ»  م

تان آمـده اسـت؟     ي از شما برا   ي و پند و موعظه از جانب پروردگار توسط مرد         يآور
ن است يست از آن تعجب شود، و آن ا   يسته ن يد كه شا  ي كن ي تعجب م  يچگونه از حالت  

 از خودتان آمده است كـه شـما صـداقت و           يحت توسط مرد  يكه پند و موعظه و نص     
  .دي دانيحالت او را م

د ي و احسان او نسبت به شماست كه با        يكي توجه خدا و  ن     ت و ين از زمره عنا   ي پس ا 
لِتَتَّقُواْ لِينذِركُم« .  به استقبال آن رفت    يرش و شكرگذار  يبا پذ  و لَّكُم لَع ونَ ومتا » تُرْح

د، كه يه نجات شماست فراهم كني را كه مايم دهد، و اسبابيشما را از عذاب دردناك ب
له رحمـت  ين وسـ يو بـد .  در ظـاهر و بـاطن اسـت     و ترس از خدايزگاريآن هم پره  

  .ديگسترده خود را شامل حال خود ساز
« . آنـان در برنداشـت  ي بـرا يده ايـ ن سخنان در مورد آنها كار ساز نشد و فا    ي ا يول

وهفَكَذَّب نَاهيالَّذِينَ فَأَنجو هعرا  يب كردند، پس او و كسان     ياما  او را تكذ    » الْفُلْكِ فِي م 
ه يـ  كه خداوند، نوح عل    ي ا يهمان كشت . مي بودند، نجات داد   ي در كشت  ياه با و  كه همر 

 دو  يوانـات ي  كرد كه از هـر نـوع ح         يالسالم را به ساختن آن دستور داد و به او وح          
مـان آورده اسـت در آن   يجفت را در آن سوار كند، و خانواده اش، و هركس را كـه ا    

  . نجات داديله كشتيان را بوسسوار كند، پس آنها را سوار كرد و خداوند آن
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ات مـا را    يـ  را كـه آ    يو كـسان  » عمِينَ قَوماً كَانُواْ إِنَّهم بĤِياتِنَا كَذَّبواْ الَّذِينَ وأَغْرَقْنَا« 
كـه  ينا بودند، در حال   ي ناب يت قوم يم، همانا آنها در برابر هدا     يب كردند غرق نمود   يتكذ

نوح به آنان نـشان داد كـه هـر انـسان             توسط   يل روشن يدند، و خداوند دال   يحق را د  
اما آنهـا نـوح را مـسخره كردنـد و بـه او              .  آورد يمان م ي با مشاهده آن  ا     يخردمند

  .دندين نمودند و كفر ورزيتوه
  :65- 72 يه يآ

لَـهٍ منْ لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ هوداً أَخَاهم عادٍ وإِلَى  بر تَّقُونَ؛ و تَ أَفَالَ غَيرُه إِ
  كـه  رابپرسـتيد   اهللا ،  من  قوم  يا  : گفت   فرستاديم را هود  برادرشان ، عاد  قوم
  ? پرهيزيد  ينم چرا و ،  نيست  يخداي او جز را شما
  ذِبِينَ؛ مهترانالْكَا مِنَ لَنَظُنُّك وِإِنَّا سفَاهةٍ فِي لَنَرَاك إِنَّا قَومِهِ مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ الْمألُ قَالَ
  يا  شـده  گرفتار   يبيخرد  به  كه  بينيم  يم : گفتند ، بودند  شده كافر  كه او  قوم
  .يباش  دروغگويان از  كه  پنداريم و

لَكِنِّي سفَاهةٌ بِي لَيس قَومِ يا قَالَ ولٌ وسن رم بالَمِينَ؛ گفت ردر ،  من  قوم  يا  : الْع 
  .جهانيانم  پروردگار پيامبر  من ،  نيست  يبيخرد از  ينشان  من

لِّغُكُم االتِ أُبي رِسبأَنَاْ رو لَكُم يمـ  شـما   بـه  را  پروردگـارم   يأَمِينٌ؛ پيامهـا   نَاصِح  
  .امينم  ياندرزگوي را شما و  رسانم

تُمجِبعأَن أَو اءكُمن ذِكْرٌ جم كُمبلَى رلٍ عجر نكُملِ مكُمنذِراذكُرُواْ يإِذْ و لَكُمعخُلَفَاء ج 
لَّكُم اللّهِ آالء فَاذْكُرُواْ بسطَةً الْخَلْقِ فِي وزادكُم نُوحٍ قَومِ بعدِ مِن ونَ لَعاز آيا ؛ ، تُفْلِح 

 شما تا است   شده  نازل  يوح  پروردگارتان  جانب از  خودتان از  يمرد بر  اينكه
  قـوم   راجانشين  شما  كه را  زمان  آن آريد ياد  به ؟ كنيد  يم  تعجب ، بترساند را

  كه باشد ، آوريد  ياد  به را خدا  ينعمتها  پس  داد  يفزون  جسم  به و  ساخت  نوح
  .گرديد رستگار

 مِـنَ  كُنـت  إِن تَعِـدنَا  بِما افَأْتِنَ آباؤُنَا يعبد كَانَ ما ونَذَر وحده اللّه لِنَعبد أَجِئْتَنَا قَالُواْ
 ، كـه  را  آنچـه  و  بپرسـتيم  را  اهللا تنهـا  تـا   يا  آمـده  مـا  نزد آيا : الصادِقِينَ؛ گفتند 

  مـا   بـه   كـه  را  آنچـه   يگـوي   يمـ   راست اگر ؟  كنيم رها پرستيدند  يم  پدرانمان
  .بياور  يده يم  وعده
لَيكُم وقَع قَد قَالَ ن عم بركُم سرِج غَضَبادِلُونَنِي واء فِي أَتُجما  أَسوهتُميـمس  أَنـتُم 

  عذاب  : ؛ گفت الْمنتَظِرِينَ منَ معكُم إِنِّي فَانتَظِرُواْ سلْطَانٍ مِن بِها اللّه نَزَّلَ ما وآبĤؤكُم
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  كـه   يبتهاي  ناي  باره  در آيا شد خواهد  نازل شما بر حتما  پروردگارتان  خشم و
  نـساخته   نـازل  آنهـا  بـر   يدليل  هيچ خدا و اند  ناميده نامها  بدين  پدرانتان و خود
  يمـ  انتظـار   بـه  شـما  با هم  من بمانيد  انتظار  به ؟ كنيد  يم  ستيزه  من با ،  است
  .مانم

نَاهيالَّذِينَ فَأَنجو هعةٍ ممنَّا بِرَحنَا مقَطَعابِرَ وواْ ذِينَالَّ داتِنَا كَذَّبيĤِا بمؤْمِنِينَ؛  كَانُواْ وم
 آيات   كه را  يكسان و  رهانيديم  خويش  رحمت  يپايمرد  به را  همراهانش و هود

  .بركنديم  ريشه از بودند  نياورده  ايمان و كردند  تكذيب را ما ،
من بودند، بـرادر    ين  يدر سرزم ن كه   ي عادِ نخست  يو به سو  » هوداً أَخَاهم عادٍ وإِلَى« 

د فرا خوانـد، و از  ي توحيم كه آنها را به سويه السالم را فرستادي آنان هود عل  ينسب
لَـهٍ منْ لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ« . ن بازداشت ي در زم  يشرك و سركش    غَيـرُه  إِ

ا يـ د، آ ي جز او ندار   يشما معبود برحق  د،  يخدا را بپرست  !  قوم من  يا: گفت» تَتَّقُونَ أَفَالَ
د؟ ي ترسي او نميد از عذاب و ناخشنوديدار بمانيد پاياگر بر آنچه كه بر آن قرار دار

  .رفتند و فرمان نبردندياما آنها نپذ
 كه دعوت ي كافرِ قومش در حالياشراف و روسا » قَومِهِ مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ الْمألُ قَالَ« 

 وِإِنَّـا  سـفَاهةٍ  فِـي  لَنَرَاك إِنَّا« : و نظر او را خار شمردند ، گفتند     يرااو را رد كرده و      
م، و گمان غالب يني بي خرد نمي ابله و بيهمانا ما تو را جز فرد» الْكَاذِبِينَ مِنَ لَنَظُنُّك

 آن دگرگـون و منقلـب شـده    يقت برايو حق. يانين است كه تو از زمره دروغگو  يما ا 
ه السالم را به سبب آنچه كه يامبرشان عليدتر شد، آنگاه كه پي شد شانيبود، و كور

 يبـ يخود بدان متصف بودند مورد نكوهش و مذمت قرار دادند، حال آنكـه او از هرع     
و چه سفاهت و  . قت آنان خود ابله و كم خرد و دروغگو بودند         يرا در حق  يدور بود، ز  

د، و از فرمان ي آن مقابله نما حق را انكار و باي بزرگتر از آن است كه كس      ي خرد يب
 يطان سركش يرخواهان سرباز زند، و قلب و جسمش از هر ش         يبردن از رهبران و خ    

 را بپرستد   يير خدا انجام دهد و درختان و سنگ ها        ي غ ياطاعت كند، و عبادت را برا     
ن ي از ايزي چي بزرگتر از آن است كه كسيو چه دروغ!  كنند؟ي نمي او كاريكه برا

  !ه خدا نسبت دهد؟امور را ب
 خـرد   يه وبـ  يچ وجه مـن سـف     يبه ه !  قوم من  يا: گفت» سفَاهةٌ بِي لَيس قَومِ يا قَالَ« 
لَكِنِّي« . امبر و راهنما وعاقل بود    يبلكه او و پ   . ستمين ولٌ وسن رم بالَمِينَ ربلكه » الْع

لِّغُكُم« . انمي پروردگار جهاني از سويمن  فرستاده ا االتِرِ أُبي سبأَنَاْ رو لَكُم نَاصِح 
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ن ي امـ  يي شـما انـدرزگو    ي رسانم و مـن بـرا      ياوامر و احكام خدا را به شما م       » أَمِينٌ
  .ديان فرمان بريد و از پروردگار جهانيريپس بر شما واجب است كه آن را بپذ. هستم

 »تُمجِبعأَن أَو اءكُمن ذِكْرٌ جم كُمبلَى رلٍ عجر نكُمم كُمنذِريزي چگونه از چيعني» لِي 
 از شما ين كه خداوند مرديست؟ و آن اي در آن نيچ تعجبي هيد كه جاي كنيتعجب م

د، و شما را به آنچه كه مـصلحت و          ي شناس يتان فرستاده است كه او را م      يرا به سو  
زد، يـ  انگي دهد، و شما را بر آنچه كه به سود شماست بـر مـ    يمنفعت شماست پند م   

  !دي كني تعجب مي انكار از ويپس شما از رو
لَكُم إِذْ واذكُرُواْ«  علَفَاء ج د و سپاس يش كنيپروردگارتان را ستا» نُوحٍ قَومِ بعدِ مِن خُ

 هالك شده كرده ينان امت هايرا قدرت ونعمت به شما داده و شما را جانشيد زيبگوئ
س خداوند آنها را هالك ساخت و شما را ب كردند پيامبران را تكذي كه پياست؛ كسان

ب كـردن   ينكه بـه تكـذ    يد از ا  يزيو بپره . دي كن يند كه چگونه عمل م    ي گذاشت تا بب   يباق
ز يـ د به شما ن   ي كه به آنان رس    يب كردند ، پس عذاب    يد همان طور كه آنها تكذ     يبپرداز

  . رسديم
« :ن اسـت كـه   ين او آ. د كه آن را اختصاصا به شما داده   ياد آور يو نعمت خدا را به      

كُمادزطَةً الْخَلْقِ فِي وسشتر كرده يگر مردمان بي جسم شما را از ديقدرت و بزرگ» ب
« . دياد آوري او را به ي در پ ي گسترده و پ   ييپس نعمت ها  » اللّهِ آالء فَاذْكُرُواْ« . است
بـه  » لِحـونَ تُفْ«  آوردن شكر نعمـت و ادا كـردن حـق آن،            يباشد كه با به جا    » لَعلَّكُم

پـس هـود   . ديـ دا كنيـ د و از امر ناگوار و نامطلوب نجـات پ يازيتان دست يخواسته ها 
 ي امر نمود، و برايكتاپرستيد و ي آنها موعظه كرد و آنان را پند  داد، و به توحيبرا

و آنـان را برحـذر      .  آنـان اسـت    ين برا ي ام ييرخواه و  اندرزگو   يان كرد كه خ   يآنها ب 
ش از آنهـا  ي را كـه پـ  ينها را به عذاب گرفتار كند، همانطور كـسان داشت كه خداوند آ 
 نهموده و ي را كه خداوند به آنها ارزانييو نعمتها. ش گرفتار كرديبودند به عذاب خو

ادآور شد، اما فرمان    ير كرده بود به آنان      ي آنان سراز  ي را كه به سو    ي فراوان يروز
  .رفتندينبردند و دعوت او را نپذ

 كه او را مطلع ساختند كه محال است از           ي با تعجب از دعوت هود، و در حال        »قَالُواْ« 
ش ما يا پيآ» آباؤُنَا يعبد كَانَ ما ونَذَر وحده اللّه لِنَعبد أَجِئْتَنَا« :او  اطاعت كنند، گفتند

  م؟يدند رها كني پرستيم و آنچه را كه پدران ما مي تا تنها خدا را بپرستيآمده ا
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نِ واجبـات و كامـل      ي را كه واجـب تـر      يزيآنان چ ! خداوند خوار و شرمسارشان كند    
 ي نمي قرار دادند كه در آن به مخالفت راه و برنامه ا        يزيف چ ينِ آن است در رد    يتر

پس شرك و پرستش بت هـا را كـه          . افتندياكان خود را بر آن      يپردازند كه پدران و ن    
ح دادنـد و    ي خـدا تـرج    يگـانگ يد و   يـ نـد بـر توح    افته بود يپدرانِ گمراه خود را بر آن       

پس آنچه  » الصادِقِينَ مِنَ كُنت إِن تَعِدنَا بِما فَأْتِنَا« :ب كردند و گفتند   يامبران را تكذ  يپ
ن يـ و آنـان بـا ا     ! يانياور اگـر تـو از راسـتگو       يـ مـان ب  ي برا ي ده يرا كه به ما وعده م     

  .ش را طلب  كردندي خويدرخواست نابود
لَيكُم وقَع قَد« :ه السالم به آنان گفتيود عله» قَالَ«  ن عم كُمبر سرِج غَضَبعذاب » و

.  شـود  ي حتما واقع مـ    يعني.  از جانب پروردگارتان بر شما واقع شد       يو  خشم بزرگ   
  .ده استيرا اسباب آن فراهم شده و وقت و زمان هالكت فرا رسيز
 ييزهـا يچگونه با من در مورد چ     » وآبĤؤكُم أَنتُم يتُموهاسم أَسماء فِي أَتُجادِلُونَنِي« 

د ي كني با من مجادله مييقت ندارند؟ و چگونه در مورد بت هايد كه حقي كنيمجادله م
ت و  يـ  از صفات الوه   ي ذره ا  ي به اندازه    ي حت يزيچ چ يد، و ه  يده ا يكه آن را خدا نام    

   در آن بت ها وجود ندارد؟ييخدا
را ي نفرستاده است ، زيليه دلين قضيد اييخداوند در  تا» سلْطَانٍ مِن بِها اللّه نَزَّلَ ما« 

 است بر يلين دليپس ا.  فرستادي فرو ميلياگر آن درست بود خداوند برصحت آن دل
ژه در امور بزرگ و كالن مگـر        يست به و  ي ن يچ مساله ا  يرا ه ين ادعا، ز  يباطل بودن ا  

ده ي پوش يه آن، مساله بر كس    يان كرده كه در سا    ي ب يلينكه خداوند در مورد آن دال     يا
  . ماندينم
 معكُـم  إِنِّـي « د كه من شما را بدان وعده داده ام،  ي باش يپس منتظر عذاب  » فَانتَظِرُواْ« 

ن دو انتظـار فـرق    يـ ان ايو م. همانا من همراه شما از منتظران هستم  » الْمنتَظِرِينَ منَ
 يدن كـس ي ترسد، و انتظار كـش ي از واقع شدن عذاب م     كه يدن كس ياست، انتظار كش  

ان دو گروه قصاوت كـرد و       ين خداوند م  يبنابرا.  دارد ياريكه از خدا چشم پاداش و       
« م،  يـ  هـود را نجـات داد      يعنـ ي» فَأَنجينَـاه « :پـس فرمـود   . صله داد ين موضوع را ف   يا

  . از جانب مايهمراه با او به رحمت» امنَّ بِرَحمةٍ معه« مان آوردنديو آنان كه ا» والَّذِينَ
مـان آنـان را     يتشان كـرد و ا    يمان هدا ي ا ي بودند كه خداوند به سو     يآنان همان كسان  

ش يپس آنان را به سبب رحمـت خـو  . ش قرار داديل آنها به رحمت خوي ن ي برا يسبب
چ كس از ي كه هي عذاب سختلهيو بوس» بĤِياتِنَا كَذَّبواْ الَّذِينَ دابِرَ وقَطَعنَا« . نجات داد
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م و خداوند طوفان و يم و نابودشان كرديشه كن نمودي نگذاشت آنها را ريآنان را باق
 كـرد آن را چـون   ي برخورد م يزي را برآنها مسلط نمود، كه با هر چ        يديتند باد شد  

 بر سر آنان آمـد كـه        ييپس هالك شدند و چنان بال     .  گرداند ياستخوان پودر شده م   
م داده شدگان چه    يپس بنگر سرانجام ب   .  خورد   يشانبه چشم م  يكن ها  جز مس  يزيچ

مـان فـرا خوانـده      يم آن نشدند، وبه ا    ي كه حجت بر آنها اقامه شد اما تسل        يكسان! شد
  . شديي و رسواي آنها و هالكت و خوارياورده اند ، و سرانجاميمان ني ايشدند ول

اَ لِعادِ قَـومِ      ي القِ وميا لَعنَةَ و  ي هذِهِ الدن  يوأُتِبعوا فِ « عدلَا ب ّهم أَ باَ  كَفَرُوا ر ادإِنَّ ع Ĥَل مةَ أَ
همانا قوم ! يآگاه باش. ن به دنبالشان است يامت نفر يا و در روز ق    ين دن يو در ا  » هودِ

  .له عاد، قوم بودي كردند ، نابود باد قبيعاد پروردگارشان را ناسپاس
 را يو كسان» مؤْمِنِينَ كَانُواْ وما بĤِياتِنَا كَذَّبواْ الَّذِينَ ابِرَد وقَطَعنَا« : نجا فرموديو در ا
ات يو آنان آ. ميشه كن ساختياوردند نابود و ريمان نيب كردند و ايات ما را تكذيكه آ

ب و مخالفـت و تكبـر و   ياوردند ، بلكـه تكـذ  يمان ني ايچ وجهيب كردند و به هيرا تكذ 
  . دفساد در قلب آنان رسوخ كر

  :73- 79 يه يآ
 بينَةٌ جاءتْكُم قَد غَيرُه إِلَـهٍ منْ لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ صالِحا أَخَاهم ثَمود وإِلَى
 وءٍبِـس  تَمـسوها  والَ اللّـهِ  أَرضِ فِـي  تَأْكُـلْ  فَـذَروها  آيةً لَكُم اللّهِ نَاقَةُ هـذِهِ ربكُم من

أْخُذَكُمفَي ذَابع يا  : گفـت    فرسـتاديم  را  صـالح   برادرشـان  ، ثمود  قوم ؛ بر أَلِيم  
  يبرا خدا  جانب از ،  نيست او جز  يخداي  هيچ را شما ، بپرستيد را   اهللا ،  من  قوم
  شرهاي   است  يا  نشانه  برايتان ، خدا شتر  ماده  اين  آمد آشكار  يا  نشانه  شما
 شما دردآور   يعذاب  كه نرسانيد او  به  يآسيب  هيچ و بچرد خدا  زمين در تا كنيد
  .گرفت خواهد فرا را

لَكُم إِذْ واذْكُرُواْ علَفَاء ج  سـهولِها  مِـن  تَتَّخِـذُونَ  األَرضِ فِـي  وبـوأَكُم  عـادٍ  بعـدِ  مِن خُ
  ؛ بـه  مفْسِدِينَ األَرضِ فِي تَعثَوا والَ اللّهِ آالء ذْكُرُواْفَا بيوتًا الْجِبالَ وتَنْحِتُونَ قُصورا

  يجـا  ، زمـين   اين در و كرد عاد  قوم  جانشينان را شما  كه را  زمان  آن آريد ياد
 بكنيـد    يهـاي   خانـه   كوهستانهايش در و برافرازيد قصرها  خاكش  يرو بر تا داد

  .مكنيد فساد و  يتبهكار  زمين در و كنيد ياد را خدا  ينعمتها
لَّذِينَ قَومِهِ مِن استَكْبرُواْ الَّذِينَ الْمألُ قَالَ  أَنَّ أَتَعلَمـونَ  مِـنْهم  آمـنَ  لِمـنْ  استُضْعِفُواْ لِ

  كـه   قـومش   ؛ مهتـران  مؤْمِنُـونَ  بِـهِ  أُرسِـلَ  بِمـا  إِنَّـا  قَـالُواْ  ربـهِ  من مرْسلٌ صالِحا
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 آيا : گفتند بودند ، آورده  ايمان  كه  قوم  شدگان  زبون  به ، كردند  يم  يگردنكش
  كـه   يآيين  به ما : گفتند  ؟  است  آمده  پروردگارش  جانب از  صالح  كه دانيد  يم

  .داريم  ايمان  شده مامور  بدان
  كه  يكس  به ما : گفتند  گردنكشانكَافِرُونَ؛   بِهِ آمنتُم بِالَّذِي إِنَّا استَكْبرُواْ الَّذِينَ قَالَ
  .آوريم  ينم  ايمان ايد  آورده  ايمان شما

اْ النَّاقَةَ فَعقَرُواْ تَوعنْ ورِ عأَم هِمبقَـالُواْ  رـا  وي  ـالِحـا  ائْتِنَـا  صنَا  بِمإِن تَعِـد  مِـنَ  كُنـت 
 و زدند باز سر  رشانپروردگا  فرمان از و كردند  يپ را شتر  ماده  الْمرْسلِينَ؛ پس

  .بياور  يده  يم  وعده ما  به را  آنچه  يهست پيامبر اگر ،  صالح  يا  :گفتند
مفَةُ فَأَخَذَتْهواْ الرَّجحبفِي فَأَص ارِهِماثِمِينَ؛ پس  دفـرو  را  آنان  سخت  يا  زلزله  ج 

  .مردند  يجا بر خود  يها  خانه در و  گرفت
لَغْتُكُم لَقَد قَومِ يا وقَالَ عنْهم فَتَولَّى الَةَ أَبـي  رِسبر  تحنَـصو  لَكِـن  لَكُـمـونَ  الَّ وتُحِب 

  رســالت ،  مــن  قـوم   يا  : گفــت و برگردانيــد  يرو  آنـان  از  صــالح النَّاصِـحِينَ؛ ، 
  دوست را  نيكخواهان شما  يول  دادم  اندرزتان و  رسانيدم شما  به  را  پروردگارم

  .نداريد
و اطـراف آن در     » حجر«له معروف ثمود كه در      ي قب يو خداوند به سو   » ثَمود وإِلَى« 

برادرشان صـالح   » صالِحا أَخَاهم« رة العرب سكونت داشتند،     ين حجاز و جز   يسرزم
د فرا خواند و از شرك و  انبـاز       يمان و توح  يامبر بود و آنان را به ا      يرا فرستاد، كه پ   

لَـهٍ منْ لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ« .  كرد يا نه  خد يگرفتن برا   يا: گفـت » غَيـرُه  إِ
ه يـ دعـوت صـالح عل  . دي به حق نداريد، شما جز او معبوديخداوند را بپرست ! قوم من 

امبرش بود كه مردم را به عبادت خـدا  ير برادران پيالسالم از جنس و نوع دعوت سا    
  .ندارند» اهللا « جز ي كرد كه معبوديان مي آنان بي خواند و برايفرا م

 »اءتْكُم قَدنَةٌ جين بم كُمباز جانب پروردگارتان نزد شما آمده ي گمان معجزه ايب» ر 
 تواند باشد، يگر نمي ديزي چي آسماني خارق العاده كه جز نشانه اي امريعني. است

« :ح داد و گفـت    ين معجـزه را توضـ     يپس ا س. اورندي توانند مانند آن را ب     يو مردم نم  
 يعنـ ي.  شماي است براين شتر خداست، نشانه و معجزه ا      يا» آيةً لَكُم اللّهِ نَاقَةُ هـذِهِ

ن نـسبت ،    يـ ف و برتر است، چون به خدا نسبت داده شده است، و ا            ي شر ين، شتر يا
لَّها « : استگر فرمودهي ديه ايو در آ.  استينسبت اكرام و بزرگداشت و نشانه بزرگ
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    لَكُم شِربو علومٍ يشِربدن اسـت، و    ي آب نوشـ   ي مشخص بـرا   ي او روز  يبرا» ومٍ م
  .  مشخصي شما روزيبرا

 داشتند و آن معروف به چاه شتر بود كه آنها و شتر به نوبت از آن آب يو آنان چاه
 ير مــيش شــيد و آنــان از پــستانهاي نوشــي شــتر از آن آب مــي خوردنــد؛ روزيمــ

  . شدي آمدند و شتر از آنها دور ميك روز نوبت آنها بود كه بر چاه ميند، و دينوش
آن را  » اللّـهِ  أَرضِ فِـي  تَأْكُـلْ  فَذَروها« :ه السالم به آنها گفت    يامبرشان صالح عل  يو پ 

و » بِـسوءٍ  تَمـسوها  والَ« . ستين خدا بچرد و مخارج آن بر شما ن        يد تا در زم   يبگذار
 دردنـاك   يكه عـذاب  » أَلِيم عذَاب فَيأْخُذَكُم« .رآنيا غ يدن  يد، با سر بر   يهآن را آزار ند   
  . ردي گيشما را فرا م

لَكُم إِذْ واذْكُرُواْ«  علَفَاء ج ن قـرار   ين جانش ي كه شما را در زم     يد وقت ياد آور يو به   » خُ
د آنهـا را هـالك   بعد از قوم عاد كه خداون   » عادٍ بعدِ مِن« . داد، و بهره مندتان ساخت    

  .ن قرار دادينمود، و شما را پس از آنها جانش
 »أَكُموبضِ فِي ون قدرت و نعمـت     ي به شما در زم    يعني. تان داد ين جا يو در زم  » األَر

« .  رسـاند  يد مـ  ي خواست ي را فراهم آورد كه شما را به آنچه م         يتان اسباب يداد و برا  
 بلند  ي خود كاخ ها   ي هموار و صاف برا    ين ها يدر زم » قُصورا سهولِها مِن تَتَّخِذُونَ

ده يو كوهها را تراش» بيوتًا الْجِبالَ وتَنْحِتُونَ« . دي سازي مستحكم ميو ساختمان ها
ل خانـه هـا و تونـل        يـ د كه تاكنون آثار آنان از قب      ي كن ي خود خانه بنا م    يو از آن برا   

 ي هستند باقي كه كوهها باقيوقتن آثار تا يو ا.  شود  يشان در كوهها مشاهده م    يها
  .است

 را كه بـه شـما       ي و قدرت  ي خدا و بخشش و روز     يپس نعمت ها  » اللّهِ آالء فَاذْكُرُواْ« 
ن را بـه    يو زمـ  » مفْـسِدِينَ  األَرضِ فِـي  تَعثَـوا  والَ« . دياد آور ي نموده است به     يارزان
 آباد را خراب ين هايسرزمرا گناهان يد، زي فساد و گناه و  تباه و خراب نكنيله يوس
 آنان را   ي گرداند و خانه ها    ينشان را از آنان خال    يو گناهان سرزم  .  كند يران م يو و 

  .پس از آنها متروكه نمود
رفتن  يروسا و اشراف مستكبر قومش كه از پذ» قَومِهِ مِن استَكْبرُواْ الَّذِينَ الْمألُ قَالَ« 

لَّذِينَ« ده بودند،   يحق تكبر ورز   و از آن جـا كـه       . به مستضعفان گفتنـد   » استُضْعِفُواْ لِ
» ربهِ من مرْسلٌ صالِحا أَنَّ أَتَعلَمونَ مِنْهم آمنَ لِمنْ« مستضعفان همه مومن نبودند، 

د كه صالح از جانب     ي دان يا شما م  يآ: مان آورده بودند، گفتند   ي از آنان كه ا    يبه كسان 
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ا دروغ؟ مستضعفان يد ي  گويا او راست مي آيعنيت؟ پروردگارش فرستاده شده اس  
ل يافته است از قبيهمانا ما به آنچه او بدان رسالت » مؤْمِنُونَ بِهِ أُرسِلَ بِما إِنَّا« :گفتند
  .ميمان داري او ايد و خبر دادن از آن و  امر و نهيتوح
ما به آنچه شما   : مستكبران گفتند » كَافِرُونَ بِهِ آمنتُم بِالَّذِي إِنَّا استَكْبرُواْ الَّذِينَ قَالَ« 

م حـق  يپـس تكبـر، آنهـا را وادار سـاخت تـا تـسل      . ميد كافر هستيمان آورده ا يبدان ا 
 يپس شـتر » النَّاقَةَ فَعقَرُواْ« . م آن شده بودند  ينشوند كه ناتوانان و مستضعفان تسل     

 برسـانند عـذاب   ي آزاررا كشتند كه صالح آنها را هـشدار داده بـود چنانچـه بـه آن               
  . رسدي به آنها ميدردناك

 ي سـنگدل  يعنـ ي.  كردنـد  يچيو از فرمان پروردگارشان سرپ    » ربهِم أَمرِ عنْ وعتَواْ« 
 يچي تكبر از دستور خدا سربرتافتند، كه هركس از دسـتور او سـرپ    يكردند و از رو   

 را بر آنها فرود آورد يو خداوند عذاب.  چشاندي را به او ميد خداوند عذاب سختينما
  .اورده بودي فرود نيگريچ كس ديكه آن را بر ه

 ين افعال در مقابل خدا جسارت و گستاخينكه با انجام دادنِ ايو با وجود ا» وقَالُوا« 
 دادند و نسبت به آنچه كـه انجـام داده           ي را به خدا نسبت م     ينموده، و عجز و ناتوان    

 ائْتِنَـا  صـالِح  يا« :دند، گفتند ي ورز يبه آن افتخار م    ي كرده، بلكه حت   ي مباالت يبودند ب 
 ياور، اگر شما در مسئله      ي، ب ي ده ي ر اكه به ما وعده م      يعذاب!  صالح يا» تَعِدنَا بِما
لَثةَ يتَمتَّعوا فِ« :پس صالح فرمود. يانياز راستگو» گرفتار شدن ما به عذاب«  دارِكُم ثَ
د، آن وعـده    يتـان سـه روز بهـره منـد شـو          يدر خانه ها  » بِرُ مكذُو يامِ ذَلِك وعد غَ   يأَ

پس زلزله آنها را    » جاثِمِينَ دارِهِم فِي فَأَصبحواْ الرَّجفَةُ فَأَخَذَتْهم« . ستي ن ينيدروغ
شه يشان افتادند و خداوند آنها را هالك و ر        يشان بر زانوها  يفرا گرفت و در خانه ها     

ه السالم ي خداوند آنان را دچار عذاب ساخت، صالح عل   ي وقت »عنْهم فَتَولَّى« . كن كرد 
 سـرزنش و    ينكه خداوند آنها را هـالك كـرد، از رو         ي برتافت و پس از ا     ياز آنان رو  

لَغْتُكُم لَقَد قَومِ يا« :خ خطاب به آنها گفت    يتوب الَةَ أَبي رِسبر  تحنَـصو  قـوم   يا» لَكُـم 
تان فرستاده بود به شما رساندم، يوند مرا با آن به سوهمانا همه آنچه را كه خدا! من

ن اسـتوار را در     يت شما تالش كردم، و كوشش نمودم تا راه راست و د           ي هدا يو برا 
  .ديريش بگيپ
و گفتـه    . ديـ حت كنندگان را دوسـت ندار     ي شما نص  يول» النَّاصِحِينَ تُحِبونَ الَّ ولَكِن« 

 ي اطاعت ميطان رانده شده ايكرده، و ازهر شحت كنندگان را رد يان و نصياندرزگو
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 يشتر از صخره ا: ندي گوين قصه مين در رابطه با اي از مفسرياريبدان كه بس. ديكن
رون يشنهاد كرده بودند شتر را از آن بيرون آمد كه آنها به صالح پيسخت و صاف ب

رون آمد يتر بنكه شيمان مبتال شد تا اين صخره چون زنِ باردار به درد زايو ا. آورد
 داشت ي زدند و كشتند بچه شتري شتر را پيوقت: و گفته اند. و آن را مشاهده كردند

ه يد و در آن داخل شد، و صالح عليش شكافته گردياد برآورد و كوه برايكه سه تا فر
تان ين است كه در روز اول چهره هاينشانه آمدن عذاب بر شما ا: السالم به آنها گفت

.  گرددياه ميتان سيتان قرمز، و در روز سوم چهره هايدوم چهره هازرد، و در روز 
 است كه نقل كردن آن يليي اسرايتهاين داستان از روايا« :و همانطور كه صالح گفت   

 يزيـ چ صـورت چ   يست، و در قرآن بـه هـ       يسته ن ير  كتاب خداوند متعال شا     يدر تفس 
ن درست بود خداوند آن را ن داستايد، و اگر ايوجود ندارد كه بر صحت آن داللت نما

 ييز و عبرت ها و نشانه هـا       ي شگفت انگ  ييزهاين داستان چ  يچون در ا  .  كرد يان م يب
 به يق كسيده نگذاشته است تا از طر يوجود دارد كه خداوند آنها را مهمل و سرپوش        

 از امـور مـذكور      يبلكه قرآن پاره ا   . ستي ن يمردم برسد كه به نقل كردن او  اعتماد        
لَثَة أَ   يتَمتَعوا فِ « :صالح به آنها گفت   . دي نما يب م يتان را تكذ  ن داس يدر ا  » امِي دارِكُم ثَ

ار ين وقتِ بسيو در ا. دييش و نوش نمايد و عيتان بهره مند شويسه روز در خانه ها
 يو برا. تان وجود نداردين چند روز براي جز اي و لذتيد چون بهره منديكم، لذّت ببر

ان كرده يشان بياب را به آنها وعده داد، و مقدمات آن را براامبرشان عذي كه پيكسان
دا يشتر تحقق پ  ي مقدمات آن عذاب روز به روز ب       يو انگه !  وجود دارد؟  ياست چه لذت  

ا يآ. اه شود يشان سرخ سپس زرد و سپس س      ي كه همه آنها چهره ها     يكند، به صورت  
 وجـود  ييرهنمودهـا ت و يدر قرآن هدا! ست؟يل با قرآن مخالف و متضاد ن     ين مسا يا

در ) ص(امبر يح از پي صحيثيالبته اگر حد.  كندياز مي نير قرآن بيدارد كه ما را از غ
 ينه ثابت شده باشد كه با كتاب خدا مخالفت نورزد آن را بر سر و چـشم مـ            ين زم يا

ومـĤ ءاتَـئكُم الرَّسـولُ      « . كردن از آن دستور داده است      يرويرا قرآن به پ   يم، ز يگذار
د و از آنچه    يريامبر به شما داده است، بگ     يآنچه را پ  » ذُوه وما نَهكُم عنه فَانتَهوا      فَنخُ

ر كردن كتاب خدا با يو قبال گذشت كه تفس. دييكه شما را از آن باز داشته است باز آ
 كه بـه دروغ     يات را در امور   يليت اسرائ يست، هرچند كه روا   يز ن ي جا يلياخبار اسرائ 
 هستند و اخبار و     ينيقي كتاب خدا    يرا معان يم، ز يز قرار بده  يست جا ين ن يقيبودن آن   
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پس برابـر قـرار دادن امـور        . ب كرد يا تكذ يق  ي توان  تصد   ي را نم  يلي اسرائ يتهايروا
  . باشدير نميد هست امكان پذي كه در آن تردي با امورينيقي
  :80- 84 يه يآ

 را لـوط  و؛  الْعالَمِينَ من أَحدٍ مِنْ بِها سبقَكُم ما شَةَالْفَاحِ أَتَأْتُونَ لِقَومِهِ قَالَ إِذْ ولُوطًا
  كس  هيچ  كه  ، كنيد  يم  زشت  يكار چرا  : گفت خود  قوم  به  آنگاه   فرستاديم

  ?  است  نكرده شما از  پيش  جهان  مردم از
الَ لَتَأْتُونَ إِنَّكُمةً الرِّجون شَهونِ ماء دلْ النِّسأَ بنتُم مرِفُونَ  قَوـسيجـا   بـه  شـما ؛  م  
  .هستيد تجاوزكار  يمردم شما رانيد  يم  شهوت  مردان با  زنان
  جواب؛ يتَطَهرُونَ أُنَاس إِنَّهم قَرْيتِكُم من أَخْرِجوهم قَالُواْ أَن إِالَّ قَومِهِ جواب كَانَ وما
  يمردمـ   آنـان  ، كـه  برانيـد  خـود   قريـه  از را آنهـا  : گفتند  كه نبود  اين جز او  قوم

  .جويند  يم  يبيزار ما كار از  كه هستند
نَاهيفَأَنج لَه أَهإِالَّ و رَأَتَهام جز   داديم  نجات را  خاندانش و لوط؛  الْغَابِرِينَ مِنَ كَانَت 

  .ماند شهر در  ديگران با  كه  زنش
لَيهِم وأَمطَرْنَا طَرًا عانظُرْفَ م فةُ كَانَ كَياقِبرِمِينَ عجباريـديم   يبـاران  آنهـا  بر؛  الْم  ، 

  .بود  چگونه  مجرمان  عاقبت  كه بنگر
 قـومش   ي كه او را به سو     ياور، وقت ياد ب يه السالم را به     يو بنده ما لوط عل    » ولُوطاً« 

ش از ي كه پيگانه دستور دهد، و از كار زشتيم تا آنان را به پرستش خداوند يفرستاد
آنگاه كه  » الْفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ لِقَومِهِ قَالَ إِذْ« .  كند يچ كس آن را انجام نداد، نه      يآنان ه 

 بـاالتر از آن وجـود       يچ زشـت  يد كه ه  ي ده ي را انجام م   يا كار زشت  يآ: به قومش گفت  
 بود كه قوم يار زشتي بسن عمل، كاريا» الْعالَمِينَ من أَحدٍ مِنْ بِها سبقَكُم ما« ندارد؟ 

سپس . ادگار گذاشتند يان خود به    يني پس ين راه منحرف را برا    يلوط ابداع كردند، و ا    
چگونه زنان » النِّساء دونِ من شَهوةً الرِّجالَ لَتَأْتُونَ إِنَّكُم« :ان نمود و فرموديآن را ب

 و شهوت يبهره بردارد كه در زنان محل    ي كن يده است رها م   يتان آفر يرا كه خدا برا   
 ي وجود دارد و با فطرت موافق است، و به مـردان رو            يزه جنس ي غر ي و ارضا  يران
ن يو ا! د است؟يت زشت و پلي نهاين كار، بيد كه اي كنيزش ميد و با آنان آمي آوريم

د و انسان از نام بردن آن شـرم         ي آ يرون م ي و كثافت از آن ب     ي است كه آلودگ   يمحل
 قَـوم  أَنـتُم  بـلْ « . ديـ زش نمايـ  آمين محـل بـا كـس      ينكه در ا  يبه ا  كند تا چه رسد      يم

د كه از مرز خدا تجاوز نمـوده و بـر ارتكـاب حـرام     ي هست يبلكه شما قوم  » مسرِفُونَ
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 أُنَاس إِنَّهم قَرْيتِكُم من أَخْرِجوهم قَالُواْ أَن إِالَّ قَومِهِ جواب كَانَ وما« . ديجرات كرده ا
رُونَيرون يـ ارتان بيآنها را از شهر و د:ن نبود كه گفتند  يو پاسخ قوم لوط جز ا     » تَطَه
وما نَقَموا مِـنهم    « .ندي جو ي م ي دور ي هستند كه از انجام دادن زشت      يد، آنان قوم  يكن

لَّا أَن     نكـه بـه   يو از آنان انتقام نگرفتند جـز بـه خـاطر ا           » دِيزِ الحم يومِنُوا بِاللَّهِ العز  يإِ
  .مان آوردندي توانا و ستوده ايخدا
 »نَاهيفَأَنج لَه أَهإِالَّ و رَأَتَهام م يپس او و خانواده اش را نجات داد» الْغَابِرِينَ مِنَ كَانَت

خداوند به لوط دستور داد تا .  ماندگانِ هالك شده معذّب بوديجز همسرش كه از باق
 يا عذاب به هنگام صبح بر قومش فرود مريرون ببرد، زيشب هنگام خانواده اش را ب

 ماند، و يرون برد جز همسرش كه باق     يآمد، پس لوط به هنگام شب خانواده اش را ب         
لَيهِم وأَمطَرْنَا« . ديد به او هم رسي كه به قومش رسيعذاب طَرًا عو آنان را با سنگ » م
م، و خداوند آن    يافته بود سنگباران كرد   يل  ي گرم و سخت كه از سنگ و گل تشك         يها

پس بنگر كه » الْمجرِمِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرْ« . ر و رو كرديدهكده ومردمانش را ز
 يشگيـ  هم ييسرانجام گناهكاران چگونه بوده است؟ سر انجامشان هالكـت و رسـوا           

  .بوده است
  :85- 87 يه يآ

 بينَةٌ جاءتْكُم قَد غَيرُه إِلَـهٍ منْ لَكُم ما اللّه بدواْاع قَومِ يا قَالَ شُعيبا أَخَاهم مدينَ وإِلَى
 األَرضِ فِي تُفْسِدواْ والَ أَشْياءهم النَّاس تَبخَسواْ والَ والْمِيزَانَ الْكَيلَ فَأَوفُواْ ربكُم من
دعا بالَحِهإِص لِكُم   شعيب  برادرشان  مدين  مردم بر ؛ و مِنِينَمؤْ كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ ذَ
  نيست او جز  يخداي را شما ، بپرستيد را،   اهللا ،  من  قوم  يا  : گفت   فرستاديم را
  خيانت ترازو و  پيمانه در   است  آمده  روشن   يا  نشانه  پروردگارتان  جانب از ،

 در  است  آمده  صالح  به  ينزم  كه  پس  آن واز  مفروشيد  كم  مردم  به و مكنيد
  .است بهتر  برايتان  اين ، ايد  آورده   ايمان اگر  كه ، مكنيد فساد  آن
 عِوجا وتَبغُونَها بِهِ آمنَ منْ اللّهِ سبِيلِ عن وتَصدونَ تُوعِدونَ صِرَاطٍ بِكُلِّ تَقْعدواْ والَ

 راههـا  سر بر ؛ و الْمفْسِدِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف وانظُرُواْ رَكُمفَكَثَّ قَلِيالً كُنتُم إِذْ واذْكُرُواْ
  بـه  و سـازيد   رويگـردان  خـدا،   راه از و بترسـانيد  را خـدا   بـه   مؤمنان تا منشينيد
  افـزود  شما شمار بر خدا ، بوديد   اندك  كه  آنگاه آريد ياد  به و  واداريد  يكجرو

  .است   بوده  چگونه  مفسدان  عاقبت  كه بنگريد و
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 يحكُم حتَّى فَاصبِرُواْ يؤْمِنُواْ لَّم وطĤَئِفَةٌ بِهِ أُرسِلْت بِالَّذِي آمنُواْ منكُم طĤَئِفَةٌ كَانَ وإِن
نَنَا اللّهيب وهرُ واكِمِينَ؛ اگر  خَيبدان خدا  جانب از  من  آنچه  به شما از  يگروه الْح  

 كنيد صبر ، اند  نياورده  ايمان هنوز  يگروه و اند  آورده   ايمان ،  ام  شده  مبعوث
  .است  داوران  بهترين او  كه كند حكم  ما  ميان خدا تا
ب را  يبرادرشان شـع  » شُعيبا أَخَاهم« ن،  يله معروف مد  ي قب يو به سو  » مدينَ وإِلَى« 

ك فـرا بخوانـد، و بـه آنهـا          ير شـ  يگانـه و بـ    يم تا آنان را به عبادت خداوند        يفرستاد
مانه و ترازو را به صورت كامل بپردازنـد، و حقـوق مـردم را كـم                 يدستور دهد كه پ   

 والَ« :ن فرمـود  يبنـابرا . نـد ي ننما ين فـساد و تبـاه     ينكنند و با انجام دادن گناه در زم       
لِكُم إِصالَحِها بعد األَرضِ فِي تُفْسِدواْ ن بعد از يو در زم» مؤْمِنِينَ مكُنتُ إِن لَّكُم خَيرٌ ذَ

را ترك گناهان يز. ديتان بهتر است اگر شما مومن هستين برايد اياصالح آن فساد مكن
 بنـده بهتـر و   ي جـستن بـه او بـرا   يكـ يبه خاطر فرمان بـردن از دسـتور خـدا و نزد    

 خداوند جبـار و    يسودمندتر از آن است كه مرتكب گناهان شود، و موجب ناخشنود          
  .نم گرددعذاب جه

 كـه   ي راه يعني. ندين مردم ننش  ي به  كم   يو بر سر هر راه    » صِرَاطٍ بِكُلِّ تَقْعدواْ والَ« 
و مردم را » تُوعِدونَ« د، ياد است، و مردم را از آن بر حذر نداريرفت و آمد در آن ز

 را  يو كسان » بِهِ آمنَ منْ اللّهِ سبِيلِ عن وتَصدونَ« د،  يش گرفتن آن مترسان   ياز در پ  
 خواهنـد بـه     ي را كـه مـ     ي كسان يعني. ديمان آورده اند از راه او باز ندار       يكه به خدا ا   

 يو راه خـدا را كـج مـ        » عِوجـا  وتَبغُونَهـا « د،  يـ ت شوند، بازندار  ين راه هدا  يله ا يوس
حال آنكه بر شما . دي خود همسو ساي نفساني كه آن را با هواهايد، به گونه ايخواه

 را بـه  ي بندگانش قرار داده است و آدم ي را كه خداوند برا    ي واجب بود راه   گرانيود
ن ي كـه بزرگتـر    يراه. ديريش بگ ي كند در پ   ي م يي كرامت راهنما  ي او و سرا   يخشنود

د و بـه    ي آن مسلك بشتاب   ياريپس به   .  خدا نسبت به بندگان است       يرحمت و مهربان  
د، و مـردم    ين راه باش  يكه راهزنان ا  نينه ا . ديت كن يد و از آن حما    ي آن فرا بخوان   يسو

 نعمت خدا و مخالفت و مبارزه با او، و كج           ين كار ناسپاس  يرا ا يد، ز يرا از آن بازدار   
ش ين راه را در پـ     يـ  كـه ا   ياما شما به كس   . ن راه است  يانه تر ين و م  يكردن راست تر  

د نعمت خـدا را،  ياد آوريو به  » فَكَثَّرَكُم قَلِيالً كُنتُم إِذْ واذْكُرُواْ« .دي كن ين م يرد توه يگ
 شما را با دادنِ همسران و فرزنـدان  يعني. اد نموديد، پس شما را زيآنگاه كه كم بود  

 كه  يي ها يماريگر ب يو د » وبا«ل  ي از قب  يي ها يماري رشد داد و شما را با ب       يو سالمت 
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 را بـر شـما مـسلط نگردانـد كـه      يازمود، و دشـمن ي كاست نياز نسل و تعداد شما م    
ر يكجا و سرازين پراكنده نكرد، بلكه با گرد آوردن در يو شما را در زم. ودتان كندناب

 كَـانَ  كَيـف  وانظُـرُواْ « .  نسل بر شما انعـام كـرد       يتان و فراوان  ي به سو  يكردن روز 
د كه سرانجام فسادكنندگان چگونه است؟ پس شما آنها را          يو بنگر » الْمفْسِدِينَ عاقِبةُ

 در اماكن سكونتشان ياهانيند، و جز وحشت و گي بيز پراكنده نمشان جيدر گروه ها
ن و در روز    يا نفـر  يـ  نگذاشـته انـد، بلكـه در دن        ي از خود برجا   يكيو نام ن  . ديابي ينم
  . بهره آنان استيي و رسوايامت خواريق
 از  يو اگر گروهـ   » يؤْمِنُواْ لَّم وطĤَئِفَةٌ بِهِ أُرسِلْت بِالَّذِي آمنُواْ منكُم طĤَئِفَةٌ كَانَ وإِن« 

اورد كـه   يمان ن يگر ا ي د يمان آورد و گروه   يشما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ا        
 بينَنَا اللّه يحكُم حتَّى فَاصبِرُواْ«  دهد،   يل م يمان تشك ي ا يبخش اعظم آنان را گروه ب     

وهرُ واكِمِينَ خَين داوران  ي كند، و او بهتـر     يداوران ما   يد تا خدا م   يپس صبر كن  » الْح
  .ان را به عذاب و عقوبت دچار خواهد كردي داده و باطل گرايارياست؛ اهل حق را 

  :88- 93 يه يآ
 قَرْيتِنَا مِن معك آمنُواْ والَّذِينَ شُعيب يا لَنُخْرِجنَّك قَومِهِ مِن استَكْبرُواْ الَّذِينَ الْمألُ قَالَ
أَو ودلَّتِنَا فِي نَّلَتَع   كرده  پيشه  يسركش  كه  قومش  كَارِهِينَ؛ مهتران كُنَّا أَولَو قَالَ مِ

  قريـه  از انـد   آورده  ايمـان  تـو   به  كه را،   يكسان و تو ،  شعيب  يا : گفتند بودند
  كراهت  آن از چند هر و  : گفت  برگرديد ما   آيين  به  آنكه مگر  رانيم  يم  خويش
  ?  باشيم  هداشت

لَّتِكُم فِي عدنَا إِنْ كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرَينَا قَدِ  أَن لَنَـا  يكُـونُ  وما مِنْها اللّه نَجانَا إِذْ بعد مِ
ودا نَّعشَاء أَن إِالَّ فِيهي نَا اللّهبر سِعنَا وبءٍ كُلَّ را شَيلْم لْنَا اللّهِ علَى عِ  افْـتَح  نَارب تَوكَّ
 شما  كيش از را ما خدا  آنكه از  ؛ پس الْفَاتِحِينَ خَيرُ وأَنت بِالْحقِّ قَومِنَا وبينَ بينَنَا

 بـار  ديگـر  مـا  و ،  باشـيم   بسته  دروغ برخدا ،،  بازگرديم  بدان اگر  است  رهانيده
 زيرا  باشد  خواسته ام پروردگار  آن خدا  آنكه  مگر ،  گرديم  ينم باز  كيش  بدان
  يا   كنـيم   يمـ   توكـل  خـدا  بـر  مـا   دارد  احاطـه   چيـز   همـه  بر ما پروردگار  علم

  راهگشايان  بهترين تو  كه بگشا  يراه ،  حق  به ما   قوم و ما  ميان ، ما پروردگار
  .يهست
  لَّخَاسِـرُونَ؛ مهتـران    إِذاً إِنَّكُـم  يباًشُـع  اتَّبعـتُم  لَـئِنِ  قَومِهِ مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ الْمألُ وقَالَ

  .ايد  كرده  زيان   سخت كنيد  يپيرو  شعيب از اگر : گفتند ، بودند كافر  كه  قومش
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مفَةُ فَأَخَذَتْهواْ الرَّجحبفِي فَأَص ارِهِماثِمِينَ؛ پس  دفـرو  را  آنان  سخت  يا  زلزله  ج 
  .مردند  يجا بر خود  يها  خانه در و  گرفت
اْ لَّم كَأَن شُعيبا كَذَّبواْ الَّذِينَ غْنَوا يواْ الَّذِينَ فِيها كَذَّببيكَانُواْ شُع مآنـان ؛  الْخَاسِرِينَ ه  

  اند  نبوده  ديار  آن در هرگز  كه  يگوي ، دادند  نسبت  يدروغگوي  به را  شعيب  كه
  .كردند  زيان خود دادند  نسبت  يدروغگوي  به را  شعيب  كه  آنان

لَغْتُكُم لَقَد قَومِ يا وقَالَ عنْهم فَتَولَّى االَتِ أَبي رِسبر تحنَصو لَكُم فـى  فَكَيلَـى  آسع 
 يپيامها  آينه هر ،  من  قوم  يا  : گفت و شد  رويگردان آنها از ،  كَافِرِينَ؛ پس قَومٍ

  كـافر   يمردمـ  بـر   چگونـه    دادم  انـدرزتان  و  دمرسـاني  شما  به را  پروردگارم ،
  ?  شوم  اندوهگين

اشراف و سران متكبر قومش كه از خواست ها » قَومِهِ مِن استَكْبرُواْ الَّذِينَ الْمألُ قَالَ« 
 هـا سـرگرم و غافـل شـده          ي كرده و با لذت ها و خـوش گـذران          يرويال خود پ  يو ام 

ست، يـ دشان موافق ن  ي پل يدند كه با خواستها   ي و د  ش آنان آمد  ي كه حق پ   يبودند، وقت 
ب و مومنـان  يامبرشان شعيدند ، و به پ يرفتن آن امتناع ورز   يآن را رد كردند و از پذ      

 مِـن  معـك  آمنُـواْ  والَّذِينَ شُعيب يا لَنُخْرِجنَّك« : كه همراه او بودند، گفتند  يمستضعف
لَّ فِي لَتَعودنَّ أَو قَرْيتِنَا مـان  ي را كـه همـراه تـو  ا         يحتما تو و كـسان    ! بي شع يا» تِنَامِ

آنها . دين ما برگرديد به دينكه بايا ايم، ي كنيرون مي خود بيآورده اند از شهر و آباد
ن و يچ دي خود را در مقابله با حق به كار گرفتند و هيي ردمنشانه و درنده خويروين

شان را در نظر گرفتند و يخواستها وهوس و يت نكردند، بلكه هوي را رعايعهد و حق
 يرويـ  كـرده بـود پ     يين سخن فاسد راهنمـا    ي خود كه آنان را بر ا      ياز سفاهت و ابله   

ا يد و ي گردين ما بر ميمان آورده اند به دي كه به شما  ايا تو و كساني:نموده وگفتند
آنان ه الصالة و السالم يب عليپس شع. مي كنيرونتان مي خود بينكه از شهر و آباديا

 يرويـ د كردند كه اگر از ما پ      ياما او را تهد   . اورنديمان ب يدوار بود ا  يرا فرا خواند وام   
 كه همراهش بودند به ي كه او و كسانيدر حال. م ي كنيد شما را از وطن اخراج مينكن

ه الـصالة و الـسالم بـا تعجـب از           يـ ب عل يشـع » قَـالَ « . اقامت در آن سزاوارتر بودند    
ن باطلتان متنفـر    ين و آئ  ينكه از د  ي رغم ا  يا عل يآ» كَارِهِينَ كُنَّا لَوأَو« : سخنشان گفت 

ن شما فرا ي به ديرا كسيز! م؟يي نمايرويم باز از شما پي دانيم و آن را باطل ميهست
 كه آشكارا مردم را از آن باز ي شود كه به آن عالقه داشته باشد، اما كسيخوانده م

  ! شود؟ي آن فرا خوانده مي كند چگونه به سويح ميروان آن را تقبي دارد و پيم
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د يبر ما گواه باش» مِنْها اللّه نَجانَا إِذْ بعد مِلَّتِكُم فِي عدنَا إِنْ كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرَينَا قَدِ« 
م بعد از آنكه خدا ما را از شـر آن نجـات داده اسـت، مـا                  ين شما برگرد  يكه اگر به د   

چ دروغ و يم كـه هـ   ي دانـ  يرا مـ  يـ م، ز ي دهـ  يبه خدا دروغ نسبت م    م، و   يدروغگو هست 
گانه يك قرار بدهد، حال آنكه او       ي خدا شر  ي برا يست كه كس  ي بزرگتر از آن ن    ييافترا
 ي و نه در پادشاهي دارد ونه فرزند ي كه نه همسر   ياز است؛  خداوند   ي ن يكتا و ب  يو  

م و بـه آن  ييو ما را نسزد كه به آن درآ  » افِيه نَّعود أَن لَنَا يكُونُ وما« .  دارد يكيشر
  .ميبرگرد

ه يـ ب عل يپس شـع  . ك امر محال است   ين  يم و ا  ير ممكن است كه به آن برگرد      ي غ يعني
 يكـ يد كـرد؛    ينكه با آنان موافقت  كند از چند جهت ناام         يالصالة و السالم آنها را از ا      

گـر  يد. ارند متنفر هـستند    كه بر آن قرار د     ي پسندند، و از شرك    ين آنها را نم   ينكه د يا
ن آنها را توهم و دروغ به حساب آورد ، و آنها را گواه گرفت كه اگر ييب آينكه شعيا

نكه يگر ايو د.  باشندي كنند دروغگو ميروي كه همراهش هستند از آنها پياو و كسان
 داشـته بـود اعتـراف كردنـد و آن           ي كه خدا به آنان ارزان     يارانش به نعمت  يب و   يشع

نكه برگشتن آنها   يگر ا يو د . ن منحرف نجات داده است    يخداوند آنان را از آن د     نكه  يا
و . رممكن و محال استيت  كرد غ ينكه خداوند آنها را هدا    ي پس از ا   ين خراف يبه آن د  

كتا است ينكه او معبود ي او و ايشان و اعتراف به بندگيم خدا در دلهايبا توجه به تعظ
نكه معبودان مشركان باطل هستند ي، و اقرار به ا ستيست ن ي او شا  يو عبادت جز برا   

 ي را ارزانـ يرا خداوند به آنان عقل و خردين آنان برگردند، ز  ي، امكان ندارد كه به د     
  .  دهنديص مي را تشخيت و گمراهيله آن حق و باطل و هداينموده است كه بوس
 تواند يكس  نمچ يدگانش نافذ است و ه    يت خدا و اراده او در آفر      ياما از آنجا كه مش    

 اسباب دست به دست هم دهند يرون رود گرچه تماميت و خواست او بيره مشياز دا
ا ي را خواهند كرد     يزي كنند كه چ   يروها همسو باشند آنها بر خود حكم نم       ي ن يوتمام

 فِيها نَّعود أَن لَنَا يكُونُ وما« : ل شدند و گفتند   ي قا يين استثنا يبنابرا. آن را ترك كنند   
نكـه  يم مگـر ا   يو مـا را نـسزد كـه بـه آن برگـرد            » ربنَـا  وسِـع  ربنَـا  اللّه يشَاء أَن الَّإِ

ره خواسـت و  يـ ست كـه از دا يـ گران ممكن ن  ي ما و د   ي برا يعني. پروردگار ما بخواهد  
لْمـا  شَيءٍ كُلَّ ربنَا وسِع« . ميرون رو يت خدا كه تابع علم و حكمت اوست ب        يمش و » عِ

پس خداوند آنچـه را كـه   .  را حاطه نموده استيزي پروردگارمان هر چيگاهعلم و آ 
» تَوكَّلْنَا اللّهِ علَى« . ر امور آنان بر عهده اوستي داند، و تدبيسته بندگان است، ميشا
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بر او توكل نموده . ت خواهد كرديم و او ما را به راه راست هدا  يبر او اعتماد نموده ا    
را هركس بر خدا توكل كند خدا ي دهد، زي جهنم نجات ميراههام و او ما را از همه يا

  . گرداندي او آسان ميش را براياين و دني است و امر دياو را كاف
.  كن ين ما و قوم ما به حق داور       يب! پروردگارا» بِالْحقِّ قَومِنَا وبينَ بينَنَا افْتَح ربنَا« 
 خَيـرُ  وأَنـت « . روز گـردان  يـ لف حـق پ    مظلوم و صاحب حق را بر ظالم و مخـا          يعني

 بنـدگانش بـه دو صـورت        يو خداوند برا  . يندگان هست ين گشا يو تو بهتر  » الْفَاتِحِينَ
ت يله روشن شدن حق از باطل و هـدا        ي آورد؛ گشودن علم ودانش به وس      يش م يگشا

 از آن ي بـر راه راسـت اسـت و چـه كـس     ينكه چه كـس ي، و روشن كردن ا  ياز گمراه 
له عقوبت سـتمگران و     يش خدا به وس   ي و گشا  يو نوع دوم داور   . ه است منحرف گشت 

ان يـ پس آنان از خدا خواستند كـه م       . ردي پذ ينجات و بزرگداشت صالحان صورت م     
 بـه   ييزهـا يش چ ي كند و از نشانه ها و عبرتها       يآنها وقومشان به حق و عدالت داور      

  .ندگر جدا كنيكديآنان نشان دهد كه هر دو گروه راهشان را از 
 كـافر قـومش مـردم را از    يو اشـراف و روسـا    » قَومِهِ مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ الْمألُ وقَالَ« 
 إِذاً إِنَّكُـم  شُـعيباً  اتَّبعـتُم  لَـئِنِ « : گفتنـد  يب برحـذر داشـته و مـ       ي كردن از شع   يرويپ

 يزين چ يا. د  يان كاران هست  يد آن گاه از ز    ي كن يرويب پ ياگر شما از شع   » لَّخَاسِرُونَ
 در  يان و بـدبخت   يـ ب داده بود كه ز    ي آنها آراسته و آنان را فر      يبود كه نفسشان برا   

ان كامـل و همـه جانبـه در        يـ اما ندانـستند كـه ز     . ت ورشد است  ي كردن از هدا   يرويپ
 يو زمـان . گران اسـت، كـه آنـان بـر آن بودنـد      ي و گمراه كردن د    ي به گمراه  يبنديپا

  .نها را فرا گرفته شدند كه عذاب آين قضيمتوجه ا
 »مفَةُ فَأَخَذَتْهواْ «  آنان را فـرا گرفـت،        يديپس زلزله شد  » الرَّجحـبفِـي  فَأَص  ارِهِـمد 

خداوند متعال حـال    . ده و مرده افتادند     يهوش و خشك  يشان ب يو در خانه ها   » جاثِمِينَ
اْ لَّم أَنكَ شُعيبا كَذَّبواْ الَّذِينَ« :دي فرما يان كرده و م   يبد آنها را ب    غْنَوا ييكـسان »  فِيه 

شان سـكونت نداشـته و از آن لـذت         ي كه در خانه ها    ييب كردند گو  يب را تكذ  يكه شع 
  . ر آن استفاده نكرده اندي دلپذيه هاينبرده و از سا
 درختان آن نخـورده     يوه ها ي آن تفرّج نكرده و از م      يحگاه ها و نهرها   يانگار در تفر  

 آنهـا را  يي و لـذت جـو  ي و بازيدر برگرفت و مكان سرگرمپس عذاب ، آنان را    . اند
 شُـعيبا  كَـذَّبواْ  الَّـذِينَ « :ن فرمـود  يبنابرا.  و عذاب كرد   يل به مكان اندوه و بدبخت     يتبد
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ان كـاران  يـ د همانـا آن گـاه از ز   يـ  كن يرويب پ ياگر شما از شع   » الْخَاسِرِينَ هم كَانُواْ
  .ديهست

«  برتافـت،    يه الصالة و السالم از آنـان رو       يشان عل امبري كه هالك شدند پ    يپس وقت 
 لَقَـد  قَـومِ  يـا « :خ خطـاب بـه آنـان گفـت    يو پس از مرگشان با سرزنش و تـوب   » وقَالَ

لَغْتُكُم االَتِ أَبي رِسبپروردگارم را به شما رسـاندم، و        يامهايهمانا پ !  قوم من  يا» ر 
 يد، و در آن جـا     يتـان رسـ   ي و دلها   كه به اعمـاق وجـود      يان كردم به نحو   يتان ب يبرا

و شـما را    » لَكُـم  ونَـصحت « .  باالتر از آن وجود نـدارد      ياميد كه پ  يافتيگرفت، و در    
د بلكـه  يـ  ها اطاعت نكردييد و از راهنما   يرفتيحت مرا نپذ  يحت كردم اما شما نص    ينص
  . دي نمودي و سركشيچيسرپ

 »فى فَكَيلَى آسمٍ عيريـ ن شوم كـه خ    ي اندوهگ ي كسان يونه برا پس چگ » كَافِرِينَ قَو 
ن جز شر يبنابرا. رفتنديش آنها آمد اما آن را رد كرده و نپذير پيست؟ و خيدر آنها ن 

بار . د شاد شديسته اندوه خورد، بلكه به هالكت و نابودشدنشان باي شايزي چيو بد
رگتر از آن  بزيو چه شقاوت و عقوبت!  برمي به تو پناه مي و خواريياز رسوا! ايخدا

  !د؟ي جويزاري بين مردم از ويرخواه تري برسد كه خي به حالتياست كه آدم
  :94- 95 يه يآ

لْنَا وما سةٍ فِي أَرن قَرْيم ا أَخَذْنَا إِالَّ نَّبِيلَه اء أَهأْسالضَّرَّاء بِالْبو ملَّهونَ؛ و لَعضَّرَّعما ي 
  يسـخت  به  را  ساكنانش  آنكه مگر  نفرستاديم  يا  قريه  هيچ  به را  يپيامبر  هيچ

  .كنند  تضرع  كه باشد ،  كرديم گرفتار  يبيمار و
لْنَا ثُم دكَانَ بئَةِ مينَةَ السستَّى الْحفَواْ حقَـالُواْ  عو  قَـد  ـساءنَـا  مرَّاء  الـضَّرَّاء  آبالـسو 

  يخـوب  و  يخوشـ   به را  محنت و بال  يجا  ونَ؛ آنگاه يشْعرُ الَ وهم بغْتَةً فَأَخَذْنَاهم
  يسـخت  دچار  كه بودند ما  پدران  آن : وگفتند  شد  افزون  شمارشان تا ،  سپرديم

  .گرفتيم فرو خبر  يب را   آنان  ناگهان  شدند  يبيمار و
لْنَا وما« :دي فرما يخداوند متعال م   سةٍ فِي أَرن قَرْيم يچ شـهر و آبـاد     ي هـ  و در » نَّبِي 

 بـاز   يم كه آنان را به عبادت خدا فرا خوانـد و از شـر و بـد                ي را نفرستاده ا   يامبريپ
لَها أَخَذْنَا إِالَّ«  نكنند،   يروي پ ين و يدارد، و آنان از د     نكه اهـل آن جـارا،       يمگر ا » أَه »

. مي قرار داده اشيبت ها مورد آزما ي و انواع مص   يماريبا فقر و ب   » والضَّرَّاء بِالْبأْساء
 »ملَّه و  . بت هـا دچـار گردنـد فـروتن شـوند          ين مـص  يـ  كـه بـه ا     يد وقتـ  يتا شـا  » لَع »

  .م حق شونديند و تسلي و تضرع نمايبه درگاه خدا زار» يضَّرَّعونَ
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 »ب در آنان كارساز نـشد و اسـتكبار آنهـا           ي كه دچار شدن به مصا     يسپس وقت » ثُم
لْنَا« شتر شد،   ين ب  شا يان و سركش  يافت و طغ  يادامه   دكَانَ بئَةِ  مينَةَ  الـسـسبـه  » الْح

 آنهـا  ي هـا را بـه سـو      يپـس خداونـد روز    . ميـ  را قرار داد   يكي، ن ي و بد  ي سخت يجا
بت هـا را از    يشان را تندرست و سالمت كـرد، و بـال و مـص            ير نمود و جسمها   يسراز

شان فراوان شد، و در ي هايوزاد شدند و رينكه زيتا ا» عفَواْ حتَّى« آنان دور ساخت، 
«   كه بر آنان آمده بود فراموش نمودنـد،  ييبتهاينعمت و فضل خدا فرو رفتند، و مص   

 ي و خوشـ   يپـدرانمان را ناخوشـ    : و گفتنـد  » والـسرَّاء  الـضَّرَّاء  آباءنَا مس قَد وقَالُواْ
گان موجـود   نـد يان گذشتگان و آ   يوه همواره در م   ين عادت و ش   ي ا يعني. ده است يرس

 و  ي درخوشـ  ي زمـان و چـرخش روزگـار گـاه         يهـا يبوده است؛ و برحـسب دگرگون     
و پنداشـتند كـه   .  قرار داشتندي و تنگدستي در ناراحتي به سر برده و گاه    يثروتمند

نكـه  يتا ا. ستيبت ها به خاطر پند گرفتن و موعطه و  استدراج و باز آمدن ن    ين مص يا
فته و يا آنهـا را شـ  يـ دنـد و دن ي خوشـحال گرد شاد شدند و به آنچه داده شده بودنـد  

 الَ وهـم  بغْتَـةً « .ميبـان آنهـا را گـرفت      يپس بناگاه گر  »  َفأَخَذْنَاهم «. مجذوب خود كرد  
 هالك شدن و    يعني. دندي فهم ي كه آنان نم   يم در حال  يناگهان آنان را گرفت   » يشْعرُونَ

 يستگيـ د كـه آنهـا شا   بردنـ ي كـرد و گمـان مـ       ينابود گشتن به ذهن آنان خطور نمـ       
و .  توانند آنها را در قبضه خود نگاه دارنـد         ين نعمات را دارند و م     ي از ا  يبرخوردار

گـر  ي د ييشه در دسترس آنان بوده و به جـا        ين نعمت ها هم   ين پندار بودند كه ا    يدر ا 
  .منتقل نخواهند شد

  :96- 99 يه يآ
لَولَ أَنَّ ونُواْ الْقُرَى أَهاتَّقَواْ آمنَالَفَتَ وهِم  حلَـي رَكَـاتٍ  عـنَ  باء  ممضِ الـساألَرلَــكِن  وو 

  يپرهيزگار و  آورده  ايمان ها  قريه  مردم ؛ اگر يكْسِبونَ كَانُواْ بِما فَأَخَذْنَاهم كَذَّبواْ
  يولـ  ،  گـشوديم   يمـ   رويـشان   به را  زمين و آسمان ، بركات بودند  كرده  پيشه

  شان  مؤاخذه  كردارشان كيفر  به نيز ما  دادند  نسبت   يروغگويد  به را  پيامبران
  .كرديم
 از پنداشتند ها  قريه  مردم نĤَئِمونَ؛ آيا وهم بياتاً بأْسنَا يأْتِيهم أَن الْقُرَى أَهلُ أَفَأَمِنَ
  ? امانند در ، بيايد آنها سر بر اند  رفته   خواب  به  كه  هنگام  شب ما  عذاب  اينكه
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لُ أَمِنَ أَوأَن الْقُرَى أَه مهأْتِينَا يأْسى  بضُـح  ـمهـونَ  وبلْع هـا   قريـه   مـردم  آيـا  و؛  ي 
 آنها سر بر مشغولند  بازيچه   به  كه  چاشت  هنگام  به ما  عذاب  اينكه از پنداشتند

  ? امانند در ، بيايد
 خدا مكر از  كه پنداشتند آيا؛ الْخَاسِرُونَ الْقَوم إِالَّ اللّهِ كْرَم يأْمنُ فَالَ اللّهِ مكْرَ أَفَأَمِنُواْ

  .ننشينند ، ايمن  زيانكاران جز خدا مكر از ؟ امانند در
 و يري كنند به منظور پندپذيب ميامبران را تكذي كه پيخداوند متعال ذكر نمود كسان
 و از بـاب اسـتدراج و     شوند، يها گرفتار م  ي و ناگوار  يبرحذر داشته شدن به ناخوش    

مان ي ها قلبا اي آباديان نمود كه اگر اهال يسپس ب . ازندي ي ها دست م   يمكر به خوش  
ند، و در ظاهر و باطن با يق نماي صادق و راست كه اعمال آن را تصديمانياورند؛ ايب

 يت كنند، بركت هاي را رعاي الهيترك  كردن همه آنچه از خدا حرام نموده است تقوا
 ي از آسـمان بـرا     ي درپ ي شود، و خداوند پ    ي آنان گشوده م   ين بر رو  ي زم آسمان و 

انـد كـه خـود و       ي رو ي آنـان مـ    ي بـرا  ييزهـا ين چ ي فرسـتد و از زمـ      يآنان بـاران مـ    
 فـراوان خواهنـد داشـت، و    ي شاد و خـرم و روز يله آن زندگيانشان به وس يچهارپا
اما آنهـا   .  شوند و زحمت    ي به دست آوردن آن دچار رنج و خستگ        ينكه برا يبدون ا 

پس ناگهـان  »   يكْسِبونَ كَانُواْ بِما فَأَخَذْنَاهم«  نكردند، يزگارياوردند و پرهيمان نيا
 كردند به عقوبت ها و بالها و قطع بركات، و نزول آفت             يآنان را به سبب آنچه كه م      

آنهـا   از اعمالشان است، و اگر خداوند  ي پاره ا  ين سزا يم، و ا  ياد گرفتار كرد  ي ز يها
 ين باقي زمي را بر رويچ جنبده ايد، هيرا به سبب همه آنچه كه كرده اند مجازات نما

ِ  « .نخواهد گذاشت  قَهم بعـض   يذِي النَّاسِ لِ  يدِي البرِ والبحرِ بِما كَسبت أَ     يظَهرَ الفَساد فِ
لَّهم    يالَّذِ مِلُوا لَعونَي عب آنچه مردمـان  ا به سب  ي و در  ي در خشك  يفساد و تباه  » رجِع

د ي از آنچه كه كرده اند را به آنان بچشاند، شاي پاره ايد، تا سزايكردند آشكار گرد
  .نديباز آ

ب كردنـد   يامبران را تكـذ   يـ  كه پ  يي ها ي آباد يا مردمان و اهال   يآ» الْقُرَى أَهلُ أَفَأَمِنَ« 
 بياتـاً « د؟ يايسراغ آنها بنكه عذاب  سخت ما به    ياز ا » بأْسنَا يأْتِيهم أَن« من شدند،   يا

مهونَ وئِمĤَي خبر ي در حالت غفلت و ب     يعنيده اند؟   ي كه خواب  يشبانگاهان در حال  » ن 
 يأْتِيهم أَن الْقُرَى أَهلُ أَمِنَ أَو« رد؟  ي كه در استراحت هستند آنها را فرا گ        يو در حال  

لْعبونَ وهم ضُحى بأْسنَا نكـه عـذاب مـا      يمـن شـدند از ا     يها ا ا مردمـان شـهر    يـ و آ » ي
 آنها  يزيپس چه چ  !  هستند؟ ي كه مشغول باز   يد، در حال  يايچاشتگاه به سراغ آنها ب    
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ت ي كه آنها اسبابش را فراهم كرده و انجام داده و جنا           يمن داشته است، در حال    يرا ا 
 از آن   يشان فقـط پـاره ا     يـ  هالكـت و نابود    ي را مرتكب شده اند كه بـرا       ي بزرگ يها

  ! است؟يت ها كافيجنا
من شدند، و مطمئن هستند كه آنان را مهلت داده يا از مكر خدا ايآ» اللّهِ مكْرَ أَفَأَمِنُواْ« 

 مكْرَ يأْمنُ فَالَ« . ار محكم استيد؟ همانا مكر خدا بسي نمايو ناگهان آنان را نابود نم
ان كارنـد،   يـ  كـه ز   ي شود مگر قوم   يمن نم يو از مكر خدا ا    » الْخَاسِرُونَ الْقَوم إِالَّ اللّهِ
 اعمال ، و ي است كه به سزا و جزايمن باشد بدان معنيرا هركس كه از عذاب خدا ايز

فه به شـدت بـر حـذر داشـته     يه شرين آيدر ا. اورده استي نيمان واقع يامبران ا يبه پ 
از د بترسد يشه بايمن باشد بلكه هم  ي كه دارد ا   يمانيد به خاطر ا   يم كه بنده نبا   يشده ا 

ن يد خداوند را چنـ    يو همواره با  . مان او را سلب كند    ي گرفتار شود كه ا    يينكه به بال  يا
 و تالش كند يد سعيو با. »نت استوار بگردانيدلم را بر ز!  گرداننده دلهايا« :بخواند

 دهد، به دست ي را كه به هنگام واقع شدن فتنه ها او را نجات ميله ايهر سبب و وس
  .ست كه از آفت ها سالم بماندي ني كه باشد ضمانتي هر مقامرا بنده دريز. آورد

  :100- 102 يه يآ
لَمدِ أَوهلَّذِينَ ي لِها بعدِ مِن األَرض يرِثُونَ لِ أَن أَه م نَشَاء لَّونَاهبأَص  بِـذُنُوبِهِم  ـعنَطْبو 
  ارث  بـه   پيـشينيان  از را  مـين ز  كـه   آنان  يبرا آيا ؛   يسمعونَ الَ فَهم قُلُوبِهِم علَى
  بـه   گناهانـشان  كيفر  به نيز را آنها  بخواهيم اگر  كه  است   ننموده باز ، اند  برده

  ? نتوانند  شنيدن تا  نهيم  يم مهر  دلهايشان وبر   رسانيم  يم  عقوبت
الْقُرَى تِلْك نَقُص كلَي ا مِنْ عئِهĤأَنب لَقَد و ماءتْهلُ جسمرنَاتِ هيا بِالْبؤْمِنُـواْ  كَانُواْ فَملِي 
  كـه   است  يهاي  قريه ؛ اينها الْكَافِرِينَ قُلُوبِ علَى اللّه يطْبع كَذَلِك قَبلُ مِن كَذَّبواْ بِما
  آن  به و  آمدند  روشن  داليل با ، پيامبرانشان   كنيم  حكايت تو بر را  اخبارشان ما

  يدلهـا  بـر  خـدا  و  نياوردنـد   ،ايمـان  بودند  خوانده   دروغ  پيش  آن از  كه چيزها
  .نهد   يم مهر  اينچنين  كافران

  به  يوفا  بيشترينشان لَفَاسِقِينَ؛ در أَكْثَرَهم وجدنَا وإِن عهدٍ منْ ألَكْثَرِهِم وجدنَا وما
  .نديديم  نافرمانان جز را  بيشترين و  نيافتيم عهد
 ي هالك شده گذشته آمده اند، ميي كه پس از امتهاييداوند متعال با تذكر به امت هاخ
لَّذِينَ يهدِ أَولَم« :ديگو لِها بعدِ مِن األَرض يرِثُونَ لِ أَن أَه م نَشَاء لَّونَاهبأَص  بِـذُنُوبِهِم «
شـده خـود وارث    كه پس از گذشتگانِ گناهكار و هالك        يي امت ها و ملت ها     يا برا يآ
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ه اعمال آن قوم هالك شده انجام دادند روشن نشده          ي شب ين گشتند، سپس اعمال   يزم
را يـ د؟ ز يـ  نما يب مـ  ياست كه اگر خدا بخواهد آنان را به سبب گناهانشان دچار مص           

  .ان استينيان و پسينيشيان پي خدا در مين، سنت و روش جاريا
 »عنَطْبلَى وع قُلُوبِهِم مالَ فَه ونَيعمكه خداوند آنها را آگاه ساخت اما      ي وقت يعني» س 

ل يـ ادآور نشدند، و آنان را با دالي پند نگرفتند و يآگاه نشدند، و آنان را تذكر داد ول  
 يافتند، پس خداوند آنها را مجازات ميافته و راه نيت ني كرد اما هدايو عبترها راهنما

 شود، تـا    يشان انباشته م  ي چرك بر دلها    زند، و زنگ و    يشان مهر م  يد و بر دلها   ينما
 به ير و خوبيچ خي شود، و هيشان سفت و محكم گشته و حق وارد آن نمينكه دلهايا

 شنوند ي را ميزي شنوند، و چي را كه به سودشان است نمييزهاي رسد، و چيآن نم
  . كنديكه حجت را بر آنان اقامه م

 »ر ذكر آن گذشت،     ش ت ي كه پ  يي ها ين آباد يا» الْقُرَى تِلْك »نَقُص كلَي ا مِنْ عئِهĤأَنب «
رندگان از آن عبرت ي كه عبرت گي كنم، اخباريان مي تو بي از اخبار آن را برايبخش

 ين اخبار، پند  يو ا . نديش بازآ ي شود كه ستمكاران از ستم خو      يرند، و باعث م   ي گ يم
  .زگاران ي پرهياست برا

 »لَقَد و ماءتْهم جلُهسنَاتِ ريب ين تكـذ  يـ امبرانـشان بـه نـزد ا      ي كه پ  يو به درست  » بِالْب
 فرا خواننـد كـه سعادتـشان در آن بـود، و             يزي چ يكنندگان آمدند تا آنان را به سو      

 يان م ي كه حق را به طور كامل ب       يليامبران را با معجزات آشكار و دال      ين پ يخداوند ا 
شان نداشت، و آنان را از      ي برا يده ا ي به آنها نرساند و فا     يد نمود، اما سود   يكرد، تائ 

 را كه يزياما آنان چ» قَبلُ مِن كَذَّبواْ بِما لِيؤْمِنُواْ كَانُواْ فَما« از نكرد، ي ني بيزيچ چيه
 كار حـق    ينكه در همان ابتدا   ي به سبب ا   يعني. اوردنديمان ن يب كردند بدان ا   يقبال تكذ 
ن يو ا. ت نكرديمان هداي اي آنها را به سوب  كردند و آن را رد نمودند خداونديرا تكذ

همان طور كه پروردگار متعـال فرمـوده        . ب و رد كردن حق بود     يپاداش آنان بر تكذ   
ـ    يونُقَلِب أَفِئدتَهم وأَبصرَهم كَما لَم  « :است نِهمِ يـ  طُغيومِنُوا بِـهِ أَولَ مـرَّةِ ونَـذَرهم فِ

ن بار به آن يم، همانطور كه نخستي كنيگرگون مشان را ديو دلها و چشم ها» عمهونَي
 اللّه يطْبع كَذَلِك« . مي كني شان سرگشته رها مياوردند، و آنان را در گمراه يمان ن يا

لَىن سـزا و    يـ  نهـد، و ا    ي كافران مهر م   ين گونه خداوند بر دلها    يا» الْكَافِرِينَ قُلُوبِ ع
ستم نكرده است، بلكـه آنـان  خـود بـر            و خداوند بر آنها     .  است از جانب خدا    يفريك

  . شتن ستم كردنديخو
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 آنهـا  ي بـه سـو   يامبرانيـ  را كـه پ    ييشتر امتهـا  يـ و ب » عهدٍ منْ ألَكْثَرِهِم وجدنَا وما« 
 يت الهـ  يبند نبودند، و به وص    يدار و پا  ي پا يعني. ميافتيفرستاده شد، وفادار ِ به عهد ن      

امبران يـ  كه خداوند بر زبان پي و از دستوراتان را بدان سفارش نمود،   يكه همه جهان  
بلكـه  » لَفَاسِـقِينَ  أَكْثَـرَهم  وجـدنَا  وإِن« .  آنان فرستاده بود اطاعـت نكردنـد   يبه سو 

 يچيرون رفتـه و سـرپ     يـ  از اطاعت خدا ب    يعني. ميافتيشترشان را نافرمان و فاسق      يب
دگان را بـا فرسـتادن   پس خداوند بنـ .  نمودنديروي و  هوس خود پ     يكردند، و از هو   

ش قـرار داده و آنـان را دسـتور داده    يش مـورد آزمـا  يامبران و نازل كردن كتابها    يپ
 از مردم كه خداونـد      ي كنند، پس جز تعداد اندك     يرويمان و رهنمود او پ    ياست تا از پ   

شتر يـ قبل از همه سعادت را به آنان داده است، از فرمان او اطاعـت نكردنـد، بلكـه ب                  
ده و  يامبران آورده اند تكبر ورز    ي گردانند و در مقابل آنچه پ      ي او رو  تيمردم از هدا  

  . آوردي را بر آنان فرود مي گوناگونيپس خداوند عذابها.  تابنديسر بر م
  :103- 104 يه يآ

ثْنَا ثُمعدِهِم مِن بعى بوساتِنَا ميĤِنَ إِلَى بولَئِهِ فِرْع مواْ ولَم ـ  فَـانظُرْ  بِهـا  فَظَ كَيكَـانَ  ف 
  مبعـوث   قـومش  و  فرعـون  بـر   آياتمـان  با را  يموس آنها از الْمفْسِدِينَ؛ بعد  عاقِبةُ

  .است  بوده  چگونه  مفسدان  عاقبت  كه بنگر  اينك  برخاستند  خالفش   به   داشتيم
  من ،  فرعون  يا:   گفت  يالْعالَمِينَ؛ موس رب من رسولٌ إِنِّي فِرْعونُ يا موسى وقَالَ
  .عالميانم پروردگار  جانب از  يپيامبر

 ي قـوم يامبران بزرگـوار را بـه سـو   يـ  پيشوايـ م و پي كل يامبران، موس ين پ يبعد از ا  
ل ي داليم، و موسيان و اشراف سركشش فرستاديسركش و متجاوز، فرعون و اطراف

« .هده نشده اسـت   ر آن مشا  ي را به آنا نشان داد كه نظ       يو نشانه ها و معجزات بزرگ     
م حـق نـشدند و از آن        ين صـورت كـه تـسل      يدند، به ا  ياما بدان ستم ورز   » بِها فَظَلَمواْ

ده و خود را يآنان تكبر ورز. فرمان نبردند، و هركس از آن فرمان نبرد ستمكار است
ر كـه   پـس بنگـ   » الْمفْـسِدِينَ  عاقِبـةُ  كَـانَ  كَيف فَانظُرْ« . رفتن آن باالتر دانستند   ياز پذ 

  !سرانجام فساد كنندگان چگونه بوده است؟
ا و ين و مذمت و نكوهش دنيبنگر كه چگونه خداوند آنها را هالك و نابود نمود و نفر

 يا و آخرت كـه بـرا      يآخرت را بهره آنان قرار داد؟ چه بد است عذاب خدا و لعنت دن             
 يداده و مـ   ح  ين گونـه توضـ    ي است كه آن را ا     ين خالصه ا  يا! آنان فراهم آمده است   

مان فرا ي اي كه به نزد فرعون آمد او را به سوي وقتيو موس» موسى وقَالَ« :ديفرما
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 از  ي مـن فرسـتاده ا     يعنـ ي» الْعـالَمِينَ  رب مـن  رسولٌ إِنِّي فِرْعونُ يا« :خواند و گفت  
 ت او عـالم   يان است، و ربوب   ي بزرگوار هستم، و او پروردگار جهان      يجانب فرستنده ا  

ر خـود بـه   يش است و با تدابيده هاي همه آفر  يمرب. ن را در برگرفته  است     ييباال و پا  
 هـدف   يهـوده و بـ    ين است كه آنها را ب     يرش ا ياز جمله تداب  .  پردازد يپرورش آنان م  

 ي آنـان مـ  يم دهنده به سويامبران را به عنوان مژده دهنده و ب       ي كند، بلكه پ   يرها نم 
 جرات نموده و ادعا كند كـه        ي تواند بر و   ي نم يردچ ف ي است كه ه   يو او كس  . فرستد

 كه خداوند   يپس وقت .  كه خدا او را نفرستاده باشد      يخدا او را فرستاده است در حال      
ده است، بر او دروغ نبسته و به جز يش برگزي رسالت خوين گونه است، و مرا برايا

زا خواهـد داد، و  م مرا س  ير از آن را بگو    يرا اگر غ  يز.  را به او نسبت ندهم     يزيحق چ 
 يست آنها فرمان برنـد و از موسـ        ي با ين م يبنابرا. بانم را خواهد گرفت   يبه شدت گر  

ش آنها آمده اسـت كـه بـر         ي از جانب خدا پ    يل روشن ين كه دل  يژه ا ي كنند، به و   يرويپ
  .  نمودي  او داللت ميصحت ادعاها

 دو  ي رسالت و  پس بر آنها واجب بود تا به مقصود و منظور رسالت او عمل كنند، و              
 كردنشان از او، يرويمان آوردن به خدا و پي كرد؛ ايهدف و منظور بزرگ را دنبال م

؛ يل به همراه وي اسرائي  كردنشان از او، و فرستادن نبيروي خدا و پيو فرستادن نب
امبران، و از   ي داده بود، چرا كه فرزندان پ      يان برتر ي كه خداوند آنان را بر جهان      يملت

  . از آنها بوديكيه السالم ي عليه السالم بودند كه موسيوب علعقيدودمان 
  :105- 119 يه يآ

 بنِـي  معِي فَأَرسِلْ ربكُم من بِبينَةٍ جِئْتُكُم قَد الْحقَّ إِالَّ اللّهِ علَى أَقُولَ الَّ أَن علَى حقِيقٌ
  همراه  من   نگويم  سخن  يراست  به جز خدا  باره در  كه  است  إِسرَائِيلَ؛ شايسته

 .بفرست  من با را  اسرائيل  يبن   ام  آمده  پروردگارتان  جانب از  يا معجزه با،

  يگوي  يم  راست اگر  : الصادِقِينَ؛ گفت  مِنَ كُنت إِن بِها فَأْتِ بĤِيةٍ جِئْت كُنت إِن قَالَ
 .بياور را  آن ،  يدار  همراه  به  يا  معجزه و

لْ   .شد  راستين  ياژدهاي ،  انداخت را   عصايش؛مبِينٌ ثُعبانٌ هِي فَإِذَا عصاه قَىفَأَ
نَزَعو هدفَإِذَا ي ضَاء هِييكـه   آنـان  نظـر  در ، آورد  بيرون را  دستش و؛  لِلنَّاظِرِينَ ب  

  .بود  درخشان و سفيد ديدند  يم
لِيم لَساحِرٌ هـذَا إِنَّ فِرْعونَ قَومِ مِن الْمألُ قَالَ ايـن  : گفتنـد   فرعـون   قوم  مهتران؛  ع  

  .دانا  است  يجادوگر
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رِيدكُم أَن يخْرِجنْ يم ضِكُماذَا أَررُونَ  فَمسـرزمينتان  از را، شـما  خواهـد   يمـ ؛  تَـأْم  
  ? فرماييد  يم  چه ، كند  بيرون
 و دار  نگه را  برادرش و او : گفتند؛  حاشِرِينَ ئِنِالْمدآ فِي وأَرسِلْ وأَخَاه أَرجِه قَالُواْ
  .بفرست شهرها  به  كسان
أْتُوكاحِرٍ بِكُلِّ يلِيمٍ سبياورند تو نزد را دانا  جادوگران  همه تا؛ ع.  
  فرعون زدن  جادوگران؛ الْغَالِبِينَ نَحنُ كُنَّا إِن ألَجرًا لَنَا إِنَّ قَالْواْ فِرْعونَ السحرَةُ وجاء
  ? هست  يپاداش را ما ،  يابيم  غلبه اگر : گفتند و آمدند
  .بود خواهيد  مقربان از شما و ،  يآر  : گفت؛ الْمقَرَّبِينَ لَمِنَ وإَنَّكُم نَعم قَالَ

لْقِي أَن إِما موسى يا قَالُواْ لْقِـينَ  نَحـنُ  نَّكُونَ أَن وإِما تُ آيـا  ،  يموسـ   يا : گفتنـد ؛  الْم 
  ?  بيفكنيم ما يا ،  يافكن  يم تو  نخست

اْ قَالَ لْقُو لَما أَ اْ فَ لْقَو  ،  :گفت؛  عظِيمٍ بِسِحرٍ وجاءوا واستَرْهبوهم النَّاسِ أَعينَ سحرُواْ أَ
 و ترسانيدند را   آنان و كردند جادو را  مردم  ديدگان ، افكندند  چون  بيفكنيد شما

  .آوردند  يمعظ  يجادوي
لْقَف هِي فَإِذَا عصاك أَلْقِ أَنْ موسى إِلَى وأَوحينَا   يوحـ   يموسـ   بـه  يأْفِكُونَ؛ و  ما تَ
  يمـ  را  جادوهايـشان    همه  كه ديدند  ناگاه  به   بيفكن را خود  يعصا  كه  كرديم
  .بلعد
قَعقُّ فَوطَلَ الْحبا ولُونَ؛ پس كَانُواْ ممعباطل  آنان  يكارها و رسيد  ثبوت  به  حق  ي  
  .شد

لِبواْ لَبواْ هنَالِك فَغُ   زبـون  و خـوار  و ، شـدند   مغلـوب  جـا   همـان  صـاغِرِينَ؛ در   وانقَ
  .بازگشتند

اگـر  » الـصادِقِينَ  مِـنَ  كُنـت  إِن بِهـا  فَـأْتِ  بĤِيةٍ جِئْت كُنت إِن« : گفت يفرعون به موس  
لْقَى« .يان هست ي را نشان بده اگر از راستگو       آن ي آورده ا  يمعجزه ا  پـس  » عصاه فَأَ

و ناگهـان بـه صـورت       » مبِـينٌ  ثُعبـانٌ  هِي فَإِذَا« .ن انداخت يش را به زم   ي عصا يموس
و » يـده  ونَـزَع « .   كردند  ي رفت و آن را مشاهده م      ي آشكار در آمده كه راه م      يمار

نندگان آن را   يپس ب » لِلنَّاظِرِينَ بيضَاء هِي ذَافَإِ« رون آورد،   يبانش ب يدستش را از گر   
 ي از مـرض و درد ي ناشـ ي و درخـشندگ يدين سفينكه اي بدون ايد و درخشندگ  يسف

 ي آنچه موسـ   ي بود كه بر صحت و راست      ين، دو نشانه و معجزه بزرگ     يباشد ، پس ا   
  .  كرديامبر خدا است داللت مي فرستاده و پينكه موسيآورده بود، و ا
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 آورنـد   يمان نم يد ا يايش آنان ب  ي آورند هر چند معجزه هم پ      يمان نم ي كه ا  يا كسان ام
  .دينينكه عذاب دردناك را ببيمگر ا
 كه آنچه از ي قوم فرعون وقتياشراف و روسا» فِرْعونَ قَومِ مِن الْمألُ قَالَ« ن يبنابرا

« :ل نموده و گفتندي تاواوردند، آن رايمان نيره كرد، و به آنان ايدند آنان را خيات ديآ
لِيم لَساحِرٌ هـذَا إِنَّ استين جادوگر ماهريهمانا ا» ع .  

» ديـ ري« : را كه از نظر خرد و عقـل نـاتوان بودنـد ترسـاندند و گفتنـد                 يسپس  كسان  
كـه شـما را از وطـن و    » أَرضِـكُم  منْ يخْرِجكُم أَن«  خواهد، ين كارش م  ي با ا  يموس

گر يكـد يد؟ آنها بـا     ي ده ي م يپس چه نظر  » تَأْمرُونَ فَماذَا« . ديمانتان آواره  ن   يسرزم
 تواند ضـررش را بـه گمـان         ي چه كار بكنند، و چگونه م      يمشورت كردند كه با موس    

 آورده است درهم شكسته نـشود،      ياگر آنچه موس  : ند، و گفتند  يآنها از خود دور نما    
ن متفق ين هنگام نظر همه بر اي خواهد گرفت، پس در اي از مردم جاياريدر عقلِ بس

او و برادرش را نگاه دار و به آنـان مهلـت       » وأَخَاه أَرجِه« : نديشد كه به فرعون بگو    
 را  ي منطقه را گرد آورده و هـر جـادوگر مـاهر           ي را بفرست كه اهال    يبده، و مردمان  

ه  آورده اسـت مقابلـ     ي كـه موسـ    يزياورند تا با چ   ي ساحران ماهر را ب    يعني. اورنديب
 بگذار كه نه تو خـالف آن عمـل          يان ما و شما وعده ا     يم! ي موس يا: پس گفتند . كنند
ّ يقَالَ موعِدكُم   « .  و نه ما   يكن  فِرعـونُ  ي ، فَتَـولَّ يحـشَرَ النَّـاس صـح   ينَه وأَن يوم الزِ

شت ن كه مردم به هنگام چاينت است، و ايعاد شما روز زيم: گفت» يده ثُم أَتَيفَجمع كَ
  .  كرد، سپس آمديني گرداند و توطئه چيجمع شوند، پس فرعون رو

و جادوگران نزد فرعون آمدند و در صورت » فِرْعونَ السحرَةُ وجاء« :نجا فرموديو ا
ا اگر يآ» الْغَالِبِينَ نَحنُ كُنَّا إِن ألَجرًا لَنَا إِنَّ« :افتن از او پاداش خواستند و گفتنديغلبه 

شـما  ! يآر» نَعـم « :پـس فرعـون گفـت     » قَـالَ «م داشـت؟    ي خواه يم پاداش يروز شو يپ
. د بود يو حتما شما از مقربان خواه     » الْمقَرَّبِينَ لَمِنَ وإَنَّكُم« د  داشت،    ي خواه يپاداش

ك شدن به او، و باال رفتن مقامشان يپس هم وعده پاداش به آنان داد و هم وعده نزد
 ي شكـست دادن موسـ     يرو و توان  خـود را بـرا        يتمام ن ، تا تالش كنند و      يدر نزد و  
 ي از مردم در مقابـل موسـ       ي كه ساحران در حضور جمع بزرگ      يو وقت . رنديبكار بگ 

 يـا « : آورده اسـت، گفتنـد     ي به آنچه موس   يي اعتنا يبه منظور ب  » قَالُوا«حاضر شدند،   
لْقِي أَن إِما موسى  نَحـنُ  نَّكُـونَ  أَن وإِمـا « ،  اندازي ب يا تو آنچه را همراه خود دار      ي» تُ
لْقِينَ مي اندازيا ما مي» الْم.  
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لْقُواْ« : گفت يموس» قَالَ« تا مردم آنچه را كه با خود دارند و آنچه را كه            . دياندازيب» أَ
لَما« .  آورده است مشاهده كنند    يموس اْ فَ لْقَو شان را يـ سمان ها و عصا   ي كه ر  يوقت» أَ

 ي شدند كـه راه مـ     ييل به مارها  يسمان ها تبد  ي آنها ر  ير جادو انداختند، ناگهان بر اث   
و با آن چشم مردم » عظِيمٍ بِسِحرٍ وجاءوا واستَرْهبوهم النَّاسِ أَعينَ سحرُواْ« رفتند، 

 از خود نشان دادند كـه تـا آن زمـان            ي بزرگ يرا بستند و آنان را ترساندند و جادو       
  .افت نشده بوديرش ينظ
ت را  يم كـه عـصا    ي كـرد  ي وحـ  يو بـه  موسـ     » عصاك أَلْقِ أَنْ موسى إِلَى وحينَاوأَ« 
«  رفت، ي شد كه راه ميپس ناگهان چون مار» هِي فَإِذَا« انداز، پس آن را انداخت، يب

لْقَف و همه آنچه را كه آنها به دروغ ساخته بودند و با آن مردم را گول » يأْفِكُونَ ما تَ
  .ديع زدند بليم
 »قَعقُّ فَودي همه مشخص گرديپس حق ثابت و آشكار شد و در آن جمع برا        » الْح . »

لِبواْ كَانُواْ ما وبطَلَ و آنچه كه جادوگران در آن جا از خود نشان » هنَالِك يعملُونَم فَغُ
لَبواْ« دادند باطل شد، و مغلوب شدند،   گشتند، و و آنان خوار و رسوا» صاغِرِينَ وانقَ

 ي كه گمان مين رفت، و هدفيد و از بيشان از هم پاشيباطلشان مضمحل شد و جادو
 ين كسانيو بزرگتر. د برگشتندياورده و نااميبردند به دست خواهند آورد به دست ن   

ات ي كه انواع جادو و جزئييشان روشن گشت اهل فن و جادو بودند؛ آنهايكه حق برا
ن نـشانه و  يپس آنان دانستند كه ا .  دانستند   ين آن را نم   گراي دانستند كه د   يآن را م  
 يچ كـس نمـ  يامبران به هـ ي خداست كه آن را جز به پي بزرگ از نشانه هايمعجزه ا 

  .دهد
  :120- 129 يه يآ

لْقِي   .شدند وادار  سجده  به  ساجِدِينَ؛ جادوگران السحرَةُ وأُ
  . آورديم  ايمان  جهانيان پروردگار  به : الْعالَمِينَ؛ گفتند بِرِب آمنَّا قَالُواْ
بى روسونَ مارههارون و،  يموس پروردگار؛ و.  
 لِتُخْرِجـواْ  الْمدِينَـةِ  فِي مكَرْتُموه لَمكْرٌ هـذَا إِنَّ لَكُم آذَنَ أَن قَبلَ بِهِ آمنتُم فِرْعونُ قَالَ
لَها مِنْها أَه فوونَ فَسلَمرخـصت  شـما   به  من  آنكه از  پيش آيا  : گفت  ونفرع؛  تَع  
  انديـشيده  شـهر   اين  باره در  كه  است  يا  حيله  اين  ؟آورديد  ايمان او  به  دهم
  .دانست خواهيد  يزود  به  كنيد بيرون را  مردمش تا ايد



٨٥٩ 

لِّبنَّكُ ثُم خِالَفٍ منْ وأَرجلَكُم أَيدِيكُم ألُقَطِّعنَّ ألُصعِينَ ممبه را  پايهايتان و دستها؛  أَج  
  .كرد  خواهم  دار بر را  همگيتان و بريد  خواهم يكديگر  خالف
لِبونَ ربنَا إِلَى إِنَّا قَالُواْ   .گرديم  يم باز  پروردگارمان نزد  به ما : گفتند؛ منقَ
؛ مسلِمِينَ وتَوفَّنَا صبرًا علَينَا أَفْرِغْ ربنَا جاءتْنَا الَم ربنَا بĤِياتِ آمنَّا أَنْ إِالَّ مِنَّا تَنقِم وما

 آشكار، ما بر  پروردگارمان  يها  نشانه  چون  آنكه جز ،  يگير  ينم ما بر  خشم
  مسلمان را ما و ببار  يشكيباي ما بر ، ما پروردگار  يا   آورديم  ايمان آنها  به شد

  .بميران
 وآلِهتَك ويذَرك األَرضِ فِي لِيفْسِدواْ وقَومه موسى أَتَذَر فِرْعونَ قَومِ مِن الْمألُ وقَالَ
  فرعـون   قوم  ؛ مهتران قَاهِرُونَ فَوقَهم وإِنَّا نِساءهم ونَستَحيِـي أَبنَاءهم سنُقَتِّلُ قَالَ

  خـدايانت  و تو و فسادكنند   زمين در تا  يگذار  يم را  قومش و  يموس آيا : گفتند
  خـواهم   زنـده  را  زنانـشان  و   كشت  خواهم را  پسرانشان  : گفت ؟ گويد  ترك را

  .يابيم  يم   غلبه آنها بر و  ايشانيم از باالتر ما   گذاشت
لّهِ األَرض إِنَّ واصبِرُواْ بِاللّهِ استَعِينُوا لِقَومِهِ موسى قَالَ  عِبادِهِ مِنْ يشَاء من يورِثُها لِ

لْمتَّقِينَ؛ موس  والْعاقِبةُ  سازيد  پيشه صبر و جوييد مدد خدا از  : گفت  قومش  به  يلِ
  بـه  را  آن بخواهـد   كـه   بنـدگانش  از  كس هر  به و  خداست  ازآن ، زمين  اين  كه

  .است  پرهيزگاران  آن از  نيك  سرانجام و  دهد  يم  ميراث
 عـدوكُم  يهلِـك  أَن ربكُـم  عسى قَالَ جِئْتَنَا ما بعدِ ومِن تَأْتِينَا أَن قَبلِ مِن أُوذِينَا قَالُواْ

لِفَكُم   رنج در  يبياي تو  آنكه از  پيش : ؛ گفتند تَعملُونَ كَيف فَينظُرَ األَرضِ فِي ويستَخْ
  پروردگارتـان   كـه   است اميد  : گفت   رنجيم در  باز  يآمد  آنكه از  پس و  بوديم

 بنگرد  آنگاه  گرداند او  جانشين  زمين  يرو در را  شما و كند  هالك را  دشمنتان
  .كنيد  يم  چه  كه
 را كـه  يگفتنـد معجـزات روشـن   »  وهـارونَ  موسـى  رب  الْعـالَمِينَ  بِرِب آمنَّا قَالُواْ« 

 كـه آنـان را بـه     يفرعـوت در حـال    » فِرْعونُ الَقَ« .ميق كرد ي آورده است تصد   يموس
ا يـ آ» لَكُـم  آذَنَ أَن قَبلَ بِهِ آمنتُم« : كرد به آنان گفتيد ميمان آوردنشان تهديخاطر ا 
 مـستبد و    يث، حـاكم  يـ د؟ آن خب  يـ مان آورد ين كه به شما اجازه دهم به او ا        يقبل از ا  

گـران  ي كـرد، و د    يركوب م  مخالف را به شدت س     يان و گفته ها   يخودكامه بود كه اد   
د اطاعت كرد و دستور او را اجرا نمـود و           ي پنداشتند كه سخن فرعون را با      يچنان م 

ن حالت ملت ها دچار انحطـاط       يو در ا  . رون رود يد از گفته و فرمانش ب     يچ كس نبا  يه
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 ي مي رود، و عقل ها به ضعف و خاموشين مي شوند و ارزش و مكانت آنان از بيم
ن خداونـد در مـورد    يبنـابرا .  توانند از حقـوق خـود دفـاع كننـد          ي نم د، و ملت ها   يگرا

پس قومش را خوار و سبك انگاشـت و از          » فَاستَخف قَومه فَأطاعوه  « :فرعون فرمود 
ش از آن كه به يا پيآ» لَكُم آذَنَ أَن قَبلَ بِهِ آمنتُم« :نجا فرموديو در ا. او اطاعت كردند 

ن ي و جسارت است، و شما با ا       ي ادب ين ب يد؟ پس ا  ين آورد مايشما اجازه دهم به او ا     
سـپس قـومش را   . ديـ كار نسبت به من اسائه ادب روا داشته و بر من جـرات كـرده ا   

ن يهمانا ا» أَهلَها مِنْها لِتُخْرِجواْ الْمدِينَةِ فِي مكَرْتُموه لَمكْرٌ هـذَا إِنَّ« :ب داد و گفتيفر
  .ديرون كنيد تا صاحبانش را از آن بيده اين شهر چير است كه آن را ديتوطئه ا

و شما همراه   .  بزرگ و رهبر شما است و جادو را به شما آموخته است            ي موس يعني
روز شود، آنگاه شما از يد و او پيد تا در مقابل او شكست بخوريسه نموده ايبا او دس

ن يكنند، و صاحبان ا يرويشتر توده مردم از شما پيا بيد، سپس مردم  ي كن يروياو پ 
ز هركس كه ي دانست و نيرا فرعون مين دروغ است زيو ا. ديرون كنيشهر را از آن ب

ك از جادوگران يچ يه الصالة والسالم با هي علي داند موسي كند ميموضوع را بررس
شان جمع شده بودند، ير نظر فرعون و فرستاده هايامده بود بلكه جادوگران زيگرد ن

 آورده بود نشانه خدا بود و جادوگران آنچـه در تـوان داشـتند        يوسو آنچه را كه م    
نكه در ماندند و نـاتوان شـدند و حـق           ي مبذول داشتند، تا ا    ي شكست دادن موس   يبرا
  . ديشان روشن گرديبرا

و » فَسوف تَلَمونَ« : د كرد و گفتيسپس فرعون آنها را تهد.  نمودنديرويپس، از او پ
  . بر سرتان خواهد آمدييد دانست كه چه باليخواه

تـان را در جهـت      يبـدون شـك دسـتها و پاها       » خِالَفٍ منْ وأَرجلَكُم أَيدِيكُم ألُقَطِّعنَّ« 
ث ادعا يفرعون خب. ا برعكس قطع خواهم كردي چپ يگر دست راست و پايكديخالف 

 بـا    كـرد كـه    يد بـا آنهـا كـار      يـ ن هستند و با   ي كنندگان در زم   ينها تباه ي كرد كه ا   يم
 ثُـم « . گريكـد يل قطع  كردن دسـتها و پهـا در جهـت خـالف       ي شود، از قب   يمفسدان م 
نَّكُملِّب خت تا بـه زعـم او       يم آو يسپس شما را بر تنه درختان خرما به دار خواه         » ألُص
 شود بلكـه    ي انجام نم  يكين كار فقط با     ي ا يعني. همه تان را  » أَجمعِينَ« . ديرسوا شو 
 كـه   يمـان آورده بودنـد وقتـ      ي كـه ا   يجادوگران. ديد چش ي را خواه  ن عذاب يهمه تان ا  

لِبـونَ  ربنَـا  إِلَـى  إِنَّـا « :دند به او گفتند   يد فرعون را شن   يتهد  يهمانـا مـا بـه سـو       » منقَ
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 ي ترسان ي كه ما را از آن م      يين از عقوبت و سزا    يبنابرا. مي گرد يپروردگارمان بر م  
  . بكني خواهيپس هر آنچه كه م.  استدارتريم، و خدا بهتر و پاي ندارييپروا

 أَنْ إِالَّ« م، ي داريست كه ما گناهيد تو به خاطر آن نيو اعتراض و تهد» مِنَّا تَنقِم وما« 
 پروردگارمان  يبلكه بدان جهت است كه ما به نشانه ها        » جاءتْنَا لَما ربنَا بĤِياتِ آمنَّا
ب اسـت و صـاحب آن سـزاوار    يـ ن گنـاه و ع    يـ اگر ا . ميمان آورد يد ا ي به ما رس   يوقت

سپس از خداوند خواستند كـه آنهـا را         . ن گناه ماست  ي باشد، پس ا   يعقوبت و سزا م   
 أَفْرِغْ ربنَا« :پس گفتند. دي عطا فرماييبايد و به آنان صبر و شكيدار و ثابت قدم نمايپا

لَينَا رًا عببزرگ به ما عطا كن       ي صبر يعني. زي فرو ر  ييبايبر ما شك  ! پروردگارا» ص  .
ن يـ چـون ا  . ديـ  نما ين موضوع داللـت مـ     يبر ا » صبرًا« همانطور كه نكره آمدن كلمه      

پـس در   .  شـود  ين رفتن جانها منجر مـ     ي است كه به از ب     ي بزرگ يش و گرفتار  يآزما
از است تا دل محكم و استوار گردد و مـومن بـر             ي ن يادي ز ييباينجا به صبر و شك    يا
و » مسلِمِينَ وتَوفَّنَا« . اد از او دور شودي و اضطراب زيشانيو پرمانش ثابت باشد يا

و ظـاهرا فرعـون     . رانيـ امبران بم يـ رو پ يـ م امر خـودت و پ     ي تسل يعنيما را مسلمان،    
مان ثابت  يد، و خداوند آنها را بر ا      ي كرد، و آن سزا را به آنان رسان        يدش را عمل  يتهد

  .قدم و استوار گرداند
 يرويـ  كه فرعون و اشراف و روسا و عموم مردم كـه از اشـراف پ     بود ين در حال  يا
 سـتم و   يرفتنـد، و از رو    يده و آن را نپذ    يـ ات خدا تكبـر ورز    ي كردند ، در مقابل آ     يم

ك يـ  تحري آن را انكار كردند، و فرعون را بـر ضـربه زدن بـه موسـ            ينيخودبزرگ ب 
پـس بـه فرعـون      .  آورده باطـل و فاسـد  اسـت         يكردند و ادعا كردند كه آنچه موسـ       

 ي و قـومش را آزاد مـ       يا موسـ  يـ آ» األَرضِ فِـي  لِيفْسِدواْ وقَومه موسى أَتَذَر« :گفتند
ك كـه   يـ  ن يهـا و كارهـا    ي خوب ي به سـو   ي خدا و فراخوان   ي تا با دعوت به سو     يگذار
حال آنكه فساد همـان  ! ن فساد كنند؟ين كارهاست در زم  ين در ا  ي و صالح زم   يآبادان

 ي نمـ  يند تـوجه  ي گو ياما ستمگران به آنچه كه م     .  بر آنان قرار داشتند    است كه آنان  
 كردن از يرويو تو و معبودانت را رها كنند و مردم را از پ      » وآلِهتَك ويذَرك« . كنند

ل را همـراه بـا      ي اسـرائ  يهمانا او بنـ   : فرعون در پاسخ آنها گفت    » قَالَ« تو باز دارد؟    
 كنند، و فرعون و قومش بـه        يكه در آن رشد و نمو نم       كند   ي رها م  ي در حالت  يموس

  . ب آنان در امان خواهند بوديزعم او از آس
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م كـشت و زنانـشان را       يپسرانـشان را خـواه    » نِساءهم ونَستَحيِـي أَبنَاءهم سنُقَتِّلُ« 
م از ين كـار را بكنـ   ي كه ا  يم، پس وقت  ي رسان يم و آنان را به قتل نم      ي دار يزنده نگه م  

 ماننـد  ي مـ ي كه از آنها بـاق  يم بود، و  كسان    ياد شدن آنها در امان خواه     ي و ز  يفزون
م ي كه بخواه  ي كنند، و آنان را به هر كار       ي ما كار م   يخدمتكار ما خواهند بود، و برا     

 يآنها نم. ميره و مسلط هستيو ما كامال بر آنا چ» قَاهِرُونَ فَوقَهم وإِنَّا« . مي گماريم
 و يت سـتم و خـود كـامگ   يـ ن نهايـ و ا. رون رونـد يرمان ما سر بتابند، و بتوانند از ف  

  .  فرعون بودي و سنگدليسركش
حت آنـان پرداخـت؛     ين حالـت بـه نـص      يه السالم در ا   ي عل يموس» لِقَومِهِ موسى قَالَ« 

پس .  از خود نشان دهند    ي انجام دهند و مقاومت    ي توانستند كار  ي كه در آن نم    يحالت
« : بطلبنـد، و گفـت     ياريـ نـد و ازاو     ي نما يداري نمود كه در راه خدا پا      آنان را سفارش  

 جلب آنچه كه بـه سـود شماسـت، و دور كـردن آنچـه كـه بـه                    يبرا» بِاللّهِ استَعِينُوا
 گرهِ كار   يد، كه به زود   يد، و به خدا اعتماد داشته باش      يانتان است بر خدا توكل كن     يز

د و  يد صبر كن  ي آ يش م يتان پ يو بر آنچه كه برا    » واصبِرُواْ« شما را باز خواهد كرد،      
  . دي باشيروزيمنتظر پ

لّهِ األَرض إِنَّ«  ن از آن خدا اسـت، نـه مـال فرعـون و قـومش تـا در آن                   يهمانا زم » لِ
هركس از بندگانش را كه بخواهد وارث » عِبادِهِ مِنْ يشَاء من يورِثُها«  كنند، ييزورگو

 گردانـد   يان مردم م  يسب خواست و حكمت خود آن را م        برح يعني.  دهد يآن قرار م  
 خـدا و    ي از سو  يزگاران گرچه  مدت   يرا پره يزگاران است، ز  ياما سرانجام از آن پره    

 از آن   يروزيـ رند امـا سـرانجام پ     ي گ يش قرار م  ي مورد امتحان و آزما    يبنا بر حكمت  
  .آنها است

لْمتَّقِينَ والْعاقِبةُ«  فـه  ين وظ يـ و ا . زگاران است ي از آن پره   كو و خوب  يو سرانجام ن  » لِ
گـران را بـه انـدازه تـوان از     يت و آزار د  يـ  را انجـام دهـد كـه اذ        يبنده است كه كـار    

 كنـد و از    ييبايفه اوست كه شـك    يشتن دور سازد، و در صورت ناتوان بودن وظ        يخو
 ي طوالني كه مدتي در حاليقوم موس» قَالُواْ« . باشديروزيد و منتظر پي جوياريخدا 

« :ت به ستوه آمده بودند بـه او گفتنـد         ين وضع يت فرعون بودند و از ا     يدر عذاب و اذ   
م، و يت و آزار قرار گرفتي مورد اذييايش از آنكه نزد ما بيپ» تَأْتِينَا أَن قَبلِ مِن أُوذِينَا
ن عذاب را به ما رساندند؛ پسران مـا را كـشتند و زنـان مـا را زنـده            يان بدتر يفرعون

ت و آزار قرار    ين پس از آمدنت هم مورد  اذ       يو همچن » جِئْتَنَا ما بعدِ مِنو« گذاشتند،  
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ان يافتن از شر فرعوني يي و رهايروزيكه آنان را به پي در حال  يموس» قَالَ« . ميگرفت
لِفَكُم عدوكُم يهلِك أَن ربكُم عسى« : كرد، گفت  يدوار م يام د يـ ام» األَرضِ فِـي  ويستَخْ
 يعني. ن بگردانديگزين جايت پروردگارتان دشمنتان را هالك كند، و شما را در زماس

« . ر اُمور را به دسـت شـما بـسپارد         ي و تدب  ييو فرمانروا . شما را در آن قدرت بدهد     
ا يـ د  يـ  كن ي م يا سپاسگزار يد؛ آ ي كن يو بنگرد كه چگونه عمل م     » تَعملُونَ كَيف فَينظُرَ

  . بود كه خداوند در زمان مقرر به آن وفا كردين وعده اي ؟ و ايناسپاس
  :130- 137 يه يآ

لَقَد ونَ آلَ أَخَذْنَا ونِينَ فِرْعنَقْصٍ بِالسن ورَاتِ مالثَّم ملَّه ذَّكَّرُونَ؛ قوم  لَعرا  فرعون  ي 
  .گيرند پند شايد ،  كرديم مبتال  محصول  نقصان قحطو  به

 أَال معـه  ومن بِموسى يطَّيرُواْ سيئَةٌ تُصِبهم وإِن هـذِهِ لَنَا قَالُواْ ةُالْحسنَ جاءتْهم فَإِذَا
  يم شد  يم  نصيبشان  ينيكي  ؛ چون يعلَمونَ الَ أَكْثَرَهم ولَـكِنَّ اللّه عِند طَائِرُهم إِنَّما

 را  همراهـانش  و  يموسـ  ، رسـيد  ، يم آنها  به  يبدي  چون و   ماست  حق : گفتند
  خداست از رسد  ايشان  به  كه بد  و  نيك  آن ، باشيد  آگاه  دانستند  يم  بدشگون

  .دانند  ينم  بيشترينشان  يول ،
هر اندازه « : بِمؤْمِنِينَ؛ و گفتند لَك نَحنُ فَما بِها لِّتَسحرَنَا آيةٍ مِن بِهِ تَأْتِنَا مهما وقَالُواْ

  ».مي آوريمان نمي به تو اي تا ما را با آن جادو كنياوريا معجزه ب ميبرا
لْنَا سفَأَر هِملَي الطُّوفَانَ ع رَادالْجلَ والْقُمو الضَّفَادِعو مالداتٍ والَتٍ آيفَصرُواْ متَكْبفَاس 
  طوفان  چون  گوناگون و آشكار  يهاي  نشانه آنها بر نيز مجرِمِينَ؛ ما  قَوما وكَانُواْ

  يمردمـ   كه ، كردند  يسركش باز   فرستاديم  خون و  قورباغه و،  شپش و  ملخ و
  .بودند  مجرم
لَما و قَعو هِملَي زُ عا قَالُواْ الرِّجى يوسم علَنَا اد كبا ربِم هِدع كلَئِن عِند  نَّـا  كَـشَفْتع 

لَنُرْسِلَنَّ كلَ لَنُؤْمِنَنَّ الرِّجزَ و كعنِي مرَآئِيلَ بآمد فرود آنها بر  عذاب  چون ؛ و إِس ، 
  اين اگر  كه ،  بخوان را او  هست تو با را  خدا  كه  يعهد  بدان ،  يموس  يا : گفتند
  يمـ  تـو  بـا  را  اسـرائيل   يبنـ  و  آوريـم  يمـ    ايمـان  تـو   به  يكن دور ما از  عذاب

  .فرستيم
لَما   كـه   زمان  آن تا  ينكُثُونَ؛ چون   هم إِذَا بالِغُوه هم أَجلٍ إِلَى الرِّجزَ عنْهم شَفْنَاكَ فَ
  .شكستند را خود پيمان  ،  كرديم دور آنها از را  عذاب بودند  نهاده قرار
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 از ،  غَافِلِينَ؛ پـس   عنْها وكَانُواْ ابĤِياتِنَ كَذَّبواْ بِأَنَّهم الْيم فِي فَأَغْرَقْنَاهم مِنْهم فَانتَقَمنَا
  يمـ   دروغ را،  مـا   آيـات  زيـرا    كـرديم   غرقشان دريا در و  گرفتيم  انتقام  ايشان

  .ورزيدند  يم  غفلت آنها از و انگاشتند
 فِيهـا  باركْنَـا  تِيالَّ ومغَارِبها األَرضِ مشَارِقَ يستَضْعفُونَ كَانُواْ الَّذِينَ الْقَوم وأَورثْنَا
تتَمو تكَلِم كبنَى رسلَى الْحنِي عرَآئِيلَ با إِسرُواْ  بِمـبرْنَـا  صمدـا  وكَـانَ  م  نَعـصي 

 بودند  افتاده  يناتوان  به  كه  يمردم  آن  به ؛ و يعرِشُونَ كَانُواْ وما وقَومه فِرْعونُ
 و ،  داديـم   ميـراث   بـه   بـوديم   داده  بركـت   كه  را  سرزمين  آن  غرب و  شرق ،

  كـه   سـبب   بـدان  بـود   داده  اسـرائيل   يبنـ    بـه  تـو  پروردگـار   كه  ينيكوي  وعده
  يمـ   قـومش  و  فرعـون  را  چـه  هـر  و  رسـيد   كمال  به ، بودند  ورزيده  يشكيباي
  .كرديم ويران  افراشتند  يم بر  كه را  يكاخهاي و ساختند

 ين اواخـر بـا آن  فرعـون نمـود، مـ            يـ  كـه در ا    يند متعال در رابطه با برخورد     خداو
 ي و ناخوش  يان امت ها است كه آنها را با سخت        يوه و سنت خدا در م     ين ش يا: ديفرما

لَقَد« . كنند يد تضرع و زار   ي كند تا شا   يگرفتار م  ونَ آلَ أَخَذْنَا ونِينَ فِرْعو مـا   » بِالس
لَّهم الثَّمرَاتِ من ونَقْصٍ« .مي گرفتار كرد  يان را با قحط سال    يفرعون ذَّكَّرُونَ لَعو بـا    » ي

رنـد كـه آنچـه بـر آنـان آمـده اسـت و        يم تـا پنـد پذ     يوه ها گرفتارشان كرد   يكمبود م 
د از كفرشـان  ي است از جانب خدا تا شـا       ي كه بدان گرفتار شده اند، سرزنش      يبتيمص

 بـه آنهـا نرسـاند،    يده ايوثر واقع نشد و فازها در مورد آنان مين چ يپس ا . برگردند
  .بلكه به ستم و فساد خود ادامه دادند

 يشان دست مـ   ي به ا  ي روز ير و بركت و فراوان    ي كه خ  يوقت» الْحسنَةُ جاءتْهم فَإِذَا« 
ن يـ سته ايـ  مـا سـزاوار و شا   يعنـ ي.  ماست ين برا يا:  گفتند يم» هـذِهِ لَنَا قَالُواْ« داد،  
و اگر  » سيئَةٌ تُصِبهم وإِن«  آوردند،   ي نم ي خدا را به خاطر آن به جا       و شكر . ميهست
 و يبـه موسـ  » معـه  ومـن  بِموسـى  يطَّيرُواْ« د، ي رسيشان مي بدي و خشكسال يقحط

ش آمده است به سبب     ي ما پ  يآنچه برا :  گفتند ي م يعني.  زدند يهمراهانشان فال بد م   
 يخداونـد متعـال مـ     .  باشـد  يل از او مـ    ي اسـرائ  يت بنـ  ي و تبع  ي موس ينحس و شوم  

د كه خوب و بد آنان از جانب خدا، و به يآگاه باش» اللّه عِند طَائِرُهم إِنَّما أَال« : ديفرما
نـد، بلكـه گناهـان و كفرشـان         ي گو يست كه آنها م   يقضا و قدرت اوست، و آن گونه ن       

اما » يعلَمونَ الَ أَكْثَرَهم ولَـكِنَّ« .  است كه بدان گرفتار آمده اند      يبتي مص يعامل اصل 
  .ن خاطر هر آنچه كه خواستند گفتنديبه هم.  داننديشترشان نميب
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ان كردند، كه همواره بر باطل خود خواهند ماند و از          ي ب ي موس يو آنها برا  » وقَالُوا« 
 لَـك  نَحـنُ  فَمـا  بِهـا  نَالِّتَـسحرَ  آيـةٍ  مِـن  بِـهِ  تَأْتِنَا مهما« : شوند، و گفتند   يآن دور نم  
، پـس هـر     يم كه تو جادوگر هـست     ين باور ي ما ثابت شده و بر ا      ي برا يعني» بِمؤْمِنِينَ

م و تـرا    ي آور يمان نم يم كه جادو است و به تو ا       ي كن ي م ينيقي ياورياندازه معجزه ب  
ند،  است كه كافران در آن قرار داشتينه توزيت عناد و كين نهايو ا. مي كنيق نميتصد
ا يد، يايات و معجزات بر آنان بي است، خواه آي آنان مساويز براي كه همه چييتا جا

  .دياين
لْنَا«  سفَأَر هِملَي كـه درختـان و   ياديـ آب ز . ميل فرسـتاد  يپس بر آنان سـ    » الطُّوفَانَ ع 

« .  وارد سـاخت   يان و خـسارت فراوانـ     يـ شان را غرق كـرد و بـه آنـان ز          يكشتزارها
ــرَادالجاهانــشان را خــورديوه و كــشتزارها و گيــم، پــس مي ملــخ را فرســتادو» و .» 
اما ظاهرا همان شپش .  باشديگفته شده است كه آن عبارت از ملخ كوچك م» َوالْقُملَ

شان پـر از قورباغـه   يـ  كـه ظرفها يو قورباغه، به گونه ا  » والضَّفَادِع« . معروف است 
 يمنظـور از آن خـون     . و خون » والَّدم«. ت كرد يشان، و به شدت اذ    يشد، و آنان را پر    

 ي كـه آنهـا مـ      يشتر مفسران گفته اند آبـ     يا آن طور كه ب    يزد،  ي ر ي م ينياست كه از ب   
دند و در پخت و پز از آن ي نوشي شد، پس آنان خون ميل به خون ميدند و تبدينوش

ن كه يال بر ا است ديل روشنگرين موارد داليا» مفَصالَتٍ آياتٍ« .  كردندياستفاده م
 آورده حـق و     يانگر آن اسـت كـه آنچـه موسـ         يـ و ب . آنان دروغگو و ستمكار بودند      

« دنـد،   يدنـد، تكبـر ورز    ين نـشانه هـا را د      ي كه ا  يپس وقت » فَاستَكْبرُواْ« . راست است 
ن خداونـد آنهـا را      يبنـابرا . شه بودنـد  يـ  گنـاه پ   يو آنـان قـوم    » مجرِمِينَ قَوما وكَانُواْ

  .  گذاشتي باقين صورت كه آنان را بر گمراهيرد به امجازات ك
لَما « َ  قَعو هِملَي زُ عاحتمـال  .  كه خداوند عذاب را بـر آنـان وارد كـرد          يو هنگام » الرِّج

و احتمـال  .  از مفسران گفته انـد ياريدارد كه منظور طاعون باشد، همان طور كه بس      
ل و ملـخ و شـپش و قورباغـه و           ي سـ   مذكور اعم از   يدارد كه منظور از آن نشانه ها      

«  شدند،   ي از آن عذابها گرفتار م     يكيو هرگاه به    . نها عذاب بودند  يرا ا يخون باشد، ز  
 ييبا توسل به وح ! ي موس يا:  گفتند يم» عِندك عهِد بِما ربك لَنَا ادع موسى يا قَالُواْ

. ن عذاب را از ما بـردارد      يت فرستاده است پروردگارت را بخوان تا ا       يكه خداوند برا  
 قرار يانجيع و مي كه خدا به او داده بود، شفيعتي و شري را به سبب وحي موسيعني
لَنُرْسِلَنَّ لَك لَنُؤْمِنَنَّ الرِّجزَ عنَّا كَشَفْت لَئِن« .  دادند يم و كعنِي مرَآئِيلَ بكه اگر  » إِس
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ل را همـراه بـا تـو        ي اسـرا  يرد، و بنـ   م آو يمان خـواه  ي به تو ا   يعذاب را از ما دور كن     
 كه بر   ي جز دور شدن عذاب    ين باره دروغ گفتند، و هدف     يو آنها در ا   . م فرستاد يخواه

ن عذاب از آنان برداشته شـود  ي پنداشتند كه اگر ايآنان وارد آمده بود، نداشتند و م    
  .دي به آنان نخواهد رسيگر عذابيد
لَما«   ي به آن مي عذاب را تا مدت    يپس وقت » بالِغُوه هم أَجلٍ إِلَى الرِّجزَ عنْهم كَشَفْنَا فَ

 ماندن آنها را مقرر كـرده  ي كه خداوند باقي تا مدت  يعني. ميدند از آنان دور كرد    يرس
 هم إِذَا« .  بودين دور كردن موقتيشه دور نشد، بلكه اي هميو عذاب از آنان برا. بود

 بسته، و به او وعده داده بودند يا شكستند كه با موس ريمانيناگهان آنان پ» ينكُثُونَ
مان آوردند يپس نه به او ا. ل را خواهند فرستادي اسرائيمان خواهند آورد، و بن يكه ا 

ل را با او فرستادند، بلكه همچنان سرگشته به كفـر خـود و شـكنجه                ي اسرائ يو نه بن  
  .ل ادامه دادندي اسرائيدادن بن

د، خداوند به   ي هالكت آنان فرا رس    ي كه زمان مشخص شده برا     يپس وقت » فَانتَقَمنَا« 
ل را با خود ببـرد، و بـه او خبـر داد كـه          ي اسرائ ي دستور داد تا شب هنگام بن      يموس

ـ     « . انش آنهـا را دنبـال خواهنـد كـرد         يفرعون و لـشكر     المـدائِنِ   يفَأَرسـلَ فِرعـونَ فِ
 يه مردم را جمع كرده و بن       را مامور ساخت ك    يو فرعون در شهرها كسان    » نَيحشِر
ُ قَل « :فرعون به آنها گفت . ل را دنبال كنند   ياسرائ لَاءِ لَـشِرذِمةُ وـم لَنَـا    يإِنَّ هإِنَّهلُـونَ، و

مِ، يونِ ، وكُنُوزِ ومقـامِ كَـر      يع حذِرونَ، فَأَخرَجنَهم مِنّ جنَّتِ وع     يلَغĤَئِظُونَ ، وإِنَّا لَجم   
لَما تَرَءآ الجمعـانِ قَـالَ أَصـحب         يلَ، فَأَتبعوهم مشرِق  ي إِسراءِ ي بنِ كَذَلِك وأَورثنَها  نَ، فَ

ِ وسعِ      يمإِنَّ م Ĥَل لَ ينِ ، فَأُوح  يهدِي س ي رب ي إِنَّا لَمدركُونَ، قَالَ كَ  أَنِ اضرِب ي موس ينĤَ إِ
        حرَ فَانفَلقَ فَكَان َ كُلُّ فِرقِ كَالَّطودِ العالب اكصاألَخَـر    يظِبِع أَزلَفنَا ثَمأَنَج  يمِ، ونَـا  ينَ ، و

فه يل گروه و طاي اسرائينها بنيهمانا ا» نَينِ، ثُم أَغرَقنَا اَألَخَرِي ومن معه أَجمعيموس
  . ز و كم هستندي ناچيا

 يسرانجام بنـ  . مياط هست ي با احت  ي آورند، و همانا ما گروه     يو آنان ما را به خشم م      
. ميرون رانديروز شدند و آنان را از باغها و چشمه سارها بيان پير  فرعونل بياسرائ

راث يـ ن آنهـا را م    ين چن يم، ا يرون برد ي مجلل ب  يان گنج ها و كاخها    يشان را از م   يو ا 
ب  كردند و به دنبالشان راه يل را تعقي اسرائيها بنيو فرعون» .ميل قرار دادي اسرائيبن

 كـه هـر دو گـروه بـه هـم            يهنگـام . دندي به آنان رسـ    افتادند و به هنگام طلوع آفتاب     
« : فرمـود  يموسـ » .مي شو يما در چنگال آنان گرفتار م     « : گفتند ياران موس يدند  يرس
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 فرمـان   يپس بـه موسـ    » .ست، پروردگارم با من است، رهنمودم خواهد كرد       ين ن يچن
نـد   از آن مان  يا از هم شكافت و هـر بخـش        يا بزن، پس در   يت به در  يم كه با عصا   يداد

 و همراهانش را يم، و موسيك كرديگران را به آنها نزديو در آنجا د.  شديكوه بزرگ
  .ميا غرق كرديها را در دريم، و فرعوني نجات داديهمگ

پس » غَافِلِينَ عنْها وكَانُواْ بĤِياتِنَا كَذَّبواْ بِأَنَّهم الْيم فِي فَأَغْرَقْنَاهم« :نجا فرموديو در ا
 ي اشان از حق   ي گردان يات خدا را و به سبب رو      يب كردنشان آ  يبه سبب تكذ  آنان را   

  .مي نمود، غرق كردي بر آن داللت ميكه نشانه ها و معجزات اله
ل را كه در خدمت آل  فرعـون         ي اسرائ يبن» يستَضْعفُونَ كَانُواْ الَّذِينَ الْقَوم وأَورثْنَا« 

ن يهمه جهات زم  » ومغَارِبها األَرضِ مشَارِقَ«  دادند، وارث  يبودند و آنان را عذاب م     
ل در آن   ي اسـرائ  ين مـصر اسـت كـه بنـ        ينجا سرزم ين در ا  يمنظور از زم  . ميقرار داد 

ن مصر قرار داد و آنـان    يخداوند آنها را مالك تمام سرزم     . مستضعف و خوار بودند   
 بنِـي  علَـى  الْحـسنَى  ربـك  كَلِمـت  وتَمت فِيها باركْنَا الَّتِي« د، يرا در آنجا قدرت بخش    

و وعده و سخن پروردگارت  . مي كه در آن بركت داد     ينيسرزم» صبرُواْ بِما إِسرَآئِيلَ
 به آنها  يافت، آنگاه كه موسينكه صبر كردند، تحقق يل به خاطر اي اسرائيدر مورد بن

لَّ ياستَعِ« :گفت شĤء مِـن عِبـادِهِ والعقِبـةُ    يـ ورِثُها من يهِ نُوا بِاللَّهِ واصبروا إِنَّ األَرض لِ
ن از آنِ خـدا اسـت و        يد، همانـا زمـ    يـ  ورز ييبايد و شـك   يي بجو يارياز خدا   » نَيلِلمتَّقِ

ــ    ــرار م ــد وارث آن ق ــه بخواه ــدگانش را ك ــركس از بن ــرانجام از آن  يه ــد و س  ده
 بزرگ و يو ساختمان ها» وقَومه فِرْعونُ يصنَع كَانَ ما ودمرْنَا« . زگاران استيپره

 كَـانُواْ  ومـا « . ميران نمـود  يـ  را كه فرعـون و قـومش سـاخته بودنـد و            ييبايمنازل ز 
ةَ بِمـا   يـ وتُهم خَاوِ يفَتِلك ب « . ميران ساخت ي افراشتند و  يو آنچه را كه بر م     » يعرِشُونَ

ِ ي ذَلِك لَأَيظَلَموا إِنَّ فِ ّقُومِ  كه كرده بودند سقف يه سبب ظلم وستمپس ب» علَمونَية لِ
  . دانندي كه مي قوميست براين نشانه ايشان واژگون شد، همانا در ايخانه ها

  :138- 143 يه يآ
اْ الْبحرَ إِسرَآئِيلَ بِبنِي وجاوزنَا لَى فَأَتَومٍ عكُفُـونَ  قَوعلَـى  يـنَامٍ  عأَص  ـمـا  قَـالُواْ  لَّهي 
لَـها لَّنَا اجعل موسى  از را  اسـرائيل   يبنـ  ؛ و تَجهلُـونَ  قَوم إِنَّكُم قَالَ آلِهةٌ لَهم كَما إِ

  بودنـد   بـسته   دل خود  يبتها ، پرستش  به  كه گذشتند  يقوم بر   گذرانيديم دريا
  يخـداي   هـم  مـا   يبـرا   است  يخدايان  را آنها  كه طور  همان ،  يموس  يا : گفتند
  .هستيد خرد  يب  يمردم شما   :گفت  بساز
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 نـابود  ، آننـد  در  اينـان   يعملُـونَ؛ آنچـه    كَـانُواْ  ما وباطِلٌ فِيهِ هم ما متَبرٌ هـؤُالء إِنَّ
  .است  باطل كنند  يم  كه  يكار و  شونده

لَـها أَبغِيكُم اللّهِ أَغَيرَ قَالَ لَكُم وهو إِ   برايتـان  ،  اهللا جـز  آيـا   : گفتالْعالَمِينَ؛   علَى فَضَّ
  ? بخشيد  يبرتر  جهانيان رابر  شما  كه  اوست  آنكه  حال و ،  بجويم  يخداي
 ويـستَحيونَ  أَبنَـاءكُم  يقَتِّلُـونَ  الْعذَابِ سوء يسومونَكُم فِرْعونَ آلِ منْ أَنجينَاكُم وإِذْ

اءكُمفِي نِسالء ذَلِكُم ون بم كُمبر  ظِـيمبـه    رهانيـديم   فرعـون   آل از را شـما  ؛ و ع  
  يمـ   زنـده  را  زنانتـان  و كشتند  يم را  پسرانتان ،، آزردند  يم  سختتان  يعذابها

  .بود  بزرگ  يآزمايش  پروردگارتان  جانب از  اين در و گذاشتند
لَةً ثَالَثِينَ موسى وواعدنَا ا لَينَاهمأَتْمشْرٍبِ وع فَتَم هِ مِيقَاتبعِينَ ربلَةً أَرقَالَ لَيى ووسم 

لُفْنِي هارونَ ألَخِيهِ  بـا   شـب   ي؛ سـ  الْمفْـسِدِينَ  سـبِيلَ  تَتَّبِع والَ وأَصلِح قَومِي فِي اخْ
  چهل  پروردگارش ، وعده تا  افزوديم  آن بر ديگر  شب  ده و  نهاديم  وعده  يموس
  مـن  جانـشين    مـن   قوم بر  : گفت  هارون  برادرش  به  يموس و  شد  لكام  شب
  .مرو  مفسدان  طريق  به و گير  پيش  صالح  راه و  باش
لَما اء وى جوسلِمِيقَاتِنَا م هلَّم لَيك أَنظُرْ أَرِنِي رب قَالَ ربه وكَ  ولَــكِنِ  تَرَانِـي  لَن قَالَ إِ
لَما تَرَانِي فَسوف مكَانَه استَقَرَّ فَإِنِ بلِالْج إِلَى انظُرْ  وخَرَّ دكا جعلَه لِلْجبلِ ربه تَجلَّى فَ

لَما صعِقًا موسى لَيك تُبت سبحانَك قَالَ أَفَاقَ فَ   به  يموس  الْمؤْمِنِينَ؛ چون أَولُ وأَنَاْ إِ
 ،  مـن  پروردگـار    يا  : گفـت  ،  گفـت   سخن او اب  پروردگارش و آمد ما  ميعادگاه

 بر اگر ، بنگر  كوه  آن  به  ديد  ينخواه مرا هرگز  : گفت   كنم نظر تو در تا ،  يبنما
  يتجلـ   كـوه  بـر   پروردگارش چون  ديد  يخواه مرا نيز تو ،  يافت قرار خود  يجا

 تـو   : گفـت  آمـد   هـوش   به  چون  بيفتاد  بيهوش  يموس و كرد خرد را  كوه ، كرد
  .مؤمنانم  نخستين  من و  بازگشتم تو  به ،  يمنزه

نكـه  يبعـد از ا   . ميا گذرانـد  يل را از در   ي اسرائ يو بن » الْبحرَ إِسرَآئِيلَ بِبنِي وجاوزنَا« 
ل ي اسـرائ يخداوند آنها را از فرعون و قومش نجات داد و آنان را هـالك كـرد، و بنـ               

پس بـر  » لَّهم أَصنَامٍ علَى يعكُفُونَ قَومٍ علَى فَأَتَواْ« . ان بودندين جر يخود نظاره گر ا   
 جستند و آنـان را      ي كردند و از آنان تبرك م      ي اقامت م  يي گذشتند كه نزد بتها    يقوم

نكـه خداونـد   ي شـان، پـس از ا  ي خـرد ي و بيو آنان به خاطر نادان   .  كردند يعبادت م 
 اجعل موسى يا« :قَالُوام گفتند « ،  يامبرشان موس ي پ  بدانان نشان داد، به    يينشانه ها 

لَـها لَّنَا م يري بگيي را به خدايين را مشروع بگردان تا بت هاي ما ايبرا» آلِهةٌ لَهم كَما إِ
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 إِنَّكُـم « : به آنـان گفـت  يموس» قَالَ« . گرفته اند  ييشان بت را به خدا    يهمان طور كه  ا    
ملُونَ قَوهن است كه ي بزرگتر از اي و جهالتيو چه نادان. دي نادان هستيقومشما » تَج

ان و مرگ   يچ سود و ز   ي را كه ه   يزيننده اش را نشناسد و چ     يانسان پروردگار و آفر   
  .  ندارد با او برابر  قرار دهديو زندگ
» يعملُـونَ  كَـانُواْ  ما وباطِلٌ فِيهِ هم ما متَبرٌ هـؤُالء إِنَّ« : به آنها گفت   ين اموس يبنابرا
 دادنـد، نـابود و      ي آن بت ها انجام مـ      ي كه برا  ي كه در آن قرا ردارند و عبادت       يشرك

لَـها أَبغِيكُم اللّهِ أَغَيرَ قَالَ« . هالك شده است   ر از اهللا كـه     يـ  شـما غ   يا بـرا  يآ« :گفت» إِ
« . » ؟ميي بجويش كامل است، معبودي است و در ذات و صفات و كارهايقيمعبود حق

وهو لَكُم پس !  داده است؟  يان برتر يحال آنكه او شما را بر جهان      » الْعالَمِينَ علَى فَضَّ
   داده استينكه شما را برتريد تا در مقابل بخشش و فضلش و اي نماين اقتضا ميا

 شـود   ي او خوانده م   يدن به همه آنچه به جا     يد، و عبادت و كفرورز    ي كن يسپاسگزار
  .ردي گيانجام م

ادآور شـد و  يـ  نمـوده بـود بـه آنـان     ي را كه به آنان ارزان ييسپس خداوند نعمت ها   
 كه شما را از فرعون و يد هنگامياد آوريو به » فِرْعونَ آلِ أَنجينَاكُم منْ وإِذْ« :فرمود

  يسومونَكُم« م، يخاندان او نجات داد
ءوذَابِ سقَتِّلُـونَ « ؛   رساندند ين عذاب را به شما م     يبدتر» الْعي  نَـاءكُمونَ  أَبيتَحـسيو 

اءكُمفِي نِسداشـتند ، و     ي كشتند و زنانتان را زنده نگـاه مـ         يپسرانتان را م  » ذَلِكُم و 
 ي  بـزرگ و بخشـش  ينعمتـ »  عظِـيم  ربكُـم  من بالء« نجات دادن شما از عذاب آنها، 

 دادند ي كه آنان به شما ميه، عذابنكيا اي.  شماستيم از جانب پروردگارتان برايعظ
 آنان ي كه موسيو هنگام.  از جانب پروردگارتان بودي بزرگيش و باليتان آزمايبرا

  . باز آمدنديل به بت پرستيرا تذكر داد و موعظه كرد از تما
ش را بر ين، نعمت خويدن به آنها در زمي كه خداوند با نجات دادن و قدرت بخشيوقت

د يـ  و عقا  ي كـه احكـام شـرع      يخواست تا بـا فـرو فرسـتادن كتـاب         ل نمود،   يآنان تكم 
 شـب   ي سـ  يپس بـا موسـ    . ده در آن است نعمت خود را بر آنها كامل بگرداند          يپسند

 را  يز بر آن افزود، پس چهل شب شد، تا موسـ          يگر را ن  يوعده گذاشت ،  و ده شب د       
 آن  ي تلقـ  يد و قـومش بـرا     ي مالقات خدا و نازل شدن آن كتاب بزرگ آماده نما          يبرا

  .عالقه  مند بودند
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عاد پروردگارش رفت، برادرش هارون را در مـورد         ي م ي به سو  ي كه موس  يو هنگام 
لُفْنِي« :ار مهربان و دلسوز بود، پس به برادرش گفت      يل بس ي اسرائ يبن » قَـومِي  فِي اخْ

 كردم، ي را بكن كه من ميان آنان همان كارين من باش، و در ميان قومم جانشيدر م
 »الَ« و راه اصالح را دنبال كن،       » أَصلِحوو  ـبِيلَ  تَتَّبِـعفْـسِدِينَ  سو از راه فـساد     » الْم

  .  دهندي اند كه گناه انجام ميفسادكنندگان كسان.  مكنيرويكنندگان پ
لَما«  اء وى جوسكه يعادگاه ما آمد؛ همان زماني به مي كه موسيو هنگام» لِمِيقَاتِنَا م 

لَّمه« م، ين كرده بودييدن كتاب بر او تع   فرستا يما برا  و پروردگارش بـا او  » ربه وكَ
دن خدا عالقمند ي به دي را بر او عرضه داشت، موسي و دستوراتيسخن گفت، و نواه

دن او يـ  نمود، چون پروردگارش را دوسـت داشـت و بـه د     يقرارين امر ب  يشد و بر ا   
  . عالقمند بود

لَيك رْأَنظُ أَرِنِي رب قَالَ«  نم، يـ خودت را به من بنما تا تـرا بب      ! پروردگارا: گفت» قَالَ إِ
ا يـ ن دن يـ دن مـن را در ا     يـ  و تـوان د    يني مرا بب  ي توان ينم» ينِيلَن تَرَ « :خداوند فرمود 

 توانند او را يده است كه نمي آفريا به گونه اين دنيرا خداوند مردم را در اي، زيندار
ست كه مردم پروردگارشان را يانگر آن نين بيو ا.  ندارنددن خدا راي دياراينند، و يبب

د كـه اهـل   يـ  نماي داللت ميث نبوي و احاديچون نصوص قرآن. نندي بيدر  بهشت نم  
 يا به صورت كامل مـ     ي برند، و خداوند آنها را در آن دن        يبهشت پروردگارشان را م   

ت را در يداوند امكان رون خيبنابرا. نندي توانند خداوند را ببي كه ميند به گونه ايآفر
نكـه خداونـد    ي را در ا   يه به برقرار ماندن كوه مشروط كرده است، پـس موسـ           ين آ يا

 اسـتَقَرَّ  فَإِنِ الْجبلِ إِلَى انظُرْ« :ن قانع كرد و فرمود    يرفته است چن  يخواسته اش را نپذ   
كَانَهم فون جلوه گر شد،     كه پروردگارت به آ    ياما به كوه بنگر، پس وقت     » تَرَانِي فَس
لَما« . دي د يز برقرار ماند، تو مرا خواه     يو آن ن    كـه   يو هنگـام  » لِلْجبـلِ  ربـه  تَجلَّـى  فَ

لَه«  كوهِ سرسخت و محكم جادوگر شد، يپروردگارش برا عا جكخدا يبر اثر تجل» د 
 موسـى  وخَـرَّ « . ديـ  از شـن روان گرد يل به تپه اي شد و تبد ي و ناآرام  يدچار نارام 

لَما« . هوش افتادي كه آن را مشاهده كرد بي وقتيو موس» صعِقًا  كه يوقت» قَالَ أَفَاقَ فَ
 ي او روشن شد كه چنانچه كوه نتواند در مقابل تجل ين هنگام برا  يبه هوش آمد در ا    

و از پروردگـارش بـه   .  پابرجا نخواهد مانـد يق  اولي به طر يخدا پابرجا باشد، موس   
» سبحانَك« :ن گفت يبنابرا. ش كه چندان به جا نبود آمرزش خواست       خاطر درخواست 

 تُبـت « ، يست پـاك هـست  يـ سته شكوه و عظمتـت ن     يتو از همه آنچه كه شا     ! ايبار خدا 
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كلَي  أَولُ وأَنَـاْ «  كه نسبت به تو روا داشتم توبه كـردم،  ياز همه گناهان و جسارت   » إِ
ه الصالة و الـسالم بـه سـبب     ي عل ي موس يعني.  هستم   ن مومنان يو من اول  » الْمؤْمِنِينَ

اد داد،  يـ  دانـست بـه او       يش كامل گرداند و آنچه را كه قبال نمـ         يآنچه كه خداوند برا   
  .د نموديمانش را تجديا
  :144- 149 يه يآ

 منَ وكُن كآتَيتُ ما فَخُذْ وبِكَالَمِي بِرِساالَتِي النَّاسِ علَى اصطَفَيتُك إِنِّي موسى يا قَالَ
  ميـان  از  گفتـنم   سـخن  و  پيامهـايم   بـه  را تـو   من ،  يموس  يا  : الشَّاكِرِينَ؛ گفت 

  .باش  سپاسگزاران از و گير فرا  ام  داده تو  به را  آنچه  پس ،  برگزيدم ، مردم
 وأْمـرْ  بِقُـوةٍ  فَخُـذْها  شَـيءٍ  لِّكُلِّ وتَفْصِيالً موعِظَةً شَيءٍ كُلِّ مِن األَلْواحِ فِي لَه وكَتَبنَا
كمأْخُذُواْ قَوا ينِهسبِأَح أُرِيكُمس ارگونـه  هـر   الـواح   آن در او  ي؛ بـرا  الْفَاسِقِينَ د  
 و ، بگيـر   ينيرومنـد   به را  آن  : گفتيم   پس   نوشتيم را چيز هر  تفصيل و اندرز
 را  نافرمانـان   جايگاه  يزود  به ، كنند  ملع   آن  بهترين  به تا  يبفرما را  قومت

  .دهم  نشان شما  به
رِفأَصنْ سع اتِيرُونَ الَّذِينَ آيتَكَبضِ فِـي  يـرِ  األَرـقِّ  بِغَيإِن الْحاْ  و ـرَوـةٍ  كُـلَّ  يالَّ آي 

اْ وإِن بِها يؤْمِنُواْ رَوبِيلَ يالَ الرُّشْدِ س تَّخِذُوهبِيالً يإِ ساْ نورَوـبِيلَ  يس  الْغَـي  تَّخِـذُوهي 
 در  ناحق  به  كه را  يكسان  ؛ آن غَافِلِينَ عنْها وكَانُواْ بĤِياتِنَا كَذَّبواْ بِأَنَّهم ذَلِك سبِيالً
  كه  چنان ،  سازم  رويگردان خويش ، آيات از  كه زودا ، كنند  يم  يسركش  زمين

 اگـر  و نروند  آن از ببينند  هدايت طريق اگر و نياورند  ماناي ببينند  كه را  يآيت هر
  آن از و انگاشـتند   دروغ را  آيـات   زيرااينـان  برونـد   آن از ببيننـد   يگمراه  طريق
  .ورزيدند  غفلت

لِقَاء بĤِياتِنَا كَذَّبواْ والَّذِينَ اآلخِرَةِ و بِطَتح مالُهملْ أَعنَ هزَوجا إِالَّ يلُونَ؛ و انُواْكَ ممعي 
 در جز آيا شد، ناچيز ، انگاشتند  دروغ را  قيامت ديدار و ما  آيات  كه  آنان  اعمال
  ? ديد خواهند كيفر  كردارشان  مقابل
لِيهِم مِنْ بعدِهِ مِن موسى قَوم واتَّخَذَ الً حا عِجدسج لَّه ارخُو اْ أَلَم رَوي لِّ الَ أَنَّه  مهـم يكَ

  زيورهايـشان  از او از بعـد   يموسـ   ؛ قوم ظَالِمِينَ وكَانُواْ اتَّخَذُوه سبِيالً يهدِيهِم والَ
 بـا   گوساله  آن  كه بينند  ينم آيا  كرد يم   بانگ  كه ساختند  يا  گوساله  تنديس

  بـه  را  آن ؟ كنـد   ينمـ   هـدايت   يراهـ   هيچ   به را  ايشان و گويد  ينم  سخن آنها
  .كردند  ستم خود بر و گرفتند  يخداي
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لَما قِطَ وفَي س دِيهِماْ أَي أَورو مأَنَّه لَـئِن  قَالُواْ ضَلُّواْ قَد  نَـا  لَّـممرْحنَـا  يبغْفِـرْ  ريلَنَـا  و 
  يگمراهـ  در  كـه  ديدند و شدند  پشيمان كار  آن از  چون الْخَاسِرِينَ؛ و   مِنَ لَنَكُونَنَّ
  زمـره  در ، نيـامرزد  را ما و نكند  رحم ما  به  پروردگارمان اگر  :گفتند ، اند  افتاده
  .بود  خواهيم كردگان   زيان

نكـه  ي را بعـد از ا     ي كه خداونـد موسـ     يهنگام» النَّاسِ علَى اصطَفَيتُك إِنِّي موسى يا« 
 به او   ي فراوان يكير و ن  يدن خود باز داشت، خ    يت خداوند بود از د    يار مشتاق رو  يبس

 دادم و يدم و تو را برتريتو را انتخاب كردم و برگز ! ي موسيا: د، پس فرموديبخش
بـه واسـطه    » بِرِسـاالَتِي « دم،  يژه تو گردان  ي بزرگ و مناقب فراوان را بو      يلت ها يفض

  . دهمين مردم اختصاص نميم، كه آن را جز به بهتريرسالت ها
ن يو ا. دمي دادم و برگزيفتن ِ بدون واسطه ام با تو برترو ترا با سخن گ» وبِكَالَمِي« 

امبرش بـه آن  يان برادران پيافته و در م يم اختصاص   ي كل ي است كه به موس    يلتيفض
 كه به تـو دادم بـا شـرح    ي و امريپس نعمت ها و نه » آتَيتُك ما فَخُذْ« .معروف است 

و از  » الـشَّاكِرِينَ  مـنَ   وكُـن  «. ريرفتن و فرمان بردن فراگ    ير و آن را با پذ     يصدر برگ 
 خدا را به خاطر آنچه كه تو را بدان اختصاص داده و تو را با آن يعني. ن باشيشاكر
  .ده است، سپاسگزار باشي بخشيلت و برتريفض
 كه بندگان بـه     يزي او در الواح از هر چ      يو برا » شَيءٍ كُلِّ مِن األَلْواحِ فِي لَه وكَتَبنَا« 

 باشـد كـه مـردم را بـر انجـام            يتـا پنـد و انـدرز      » موعِظَةً« . ميرند، نوشت از دا يآن ن 
 لِّكُـلِّ  وتَفْـصِيالً « .  بـد برحـذر دارد     يد و از انجـام كارهـا      يق نما ي خوب تشو  يكارها
 فَخُـذْها « . د و اخالق و  ادب باشـد  ي و عقا  ي از احكام شرع   يزيانگر هر چ  يو ب » شَيءٍ
ت يـ م نمـودنش نها ي عمل كردن بـه آن و تحكـ      ير و برا  ي بگ تيپس آن را با جد    » بِقُوةٍ
و قومـت را دسـتور بـده تـا          » بِأَحـسنِها  يأْخُـذُواْ  قَومـك  وأْمـرْ «  خود را بكن،     يسع

ن و يرا آن بهتــريــرنــد، و آن اوامــر واجــب و مــستحب اســت، زين آن را بگيكــوترين
 كامـل و  يعتير هـر شـر  نكه دسـتورات خـدا د    ي است بر ا   يلين دل يو ا . ن است يكوترين

ن فاسقان يو به شما سرزم»  الْفَاسِقِينَ دار سأُرِيكُم« . كو استيدادگرانه و خوب و ن
شان ين هايو گناهكاران را نشان خواهم داد كه خداوند آنها را هالك ساخت و سرزم

ن افته و فروتن از آيق ي گذاشت تا مومنانِ توفيگران باقي عبرت ديرا پس از آنان برا
  . رنديعبرت گ
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از نـشانه  » آيـاتِي  عنْ سأَصرِف« :ر از مومنان فرمود  يگر غ ي د يو اما در مورد كسان    
 در آفاق ي الهي از درس گرفتن و عبرت آموختن از نشانه هايعني.  دارميم باز ميها

 بِغَيرِ ضِاألَر فِي يتَكَبرُونَ الَّذِينَ«  دارم، ي را باز ميات كتاب، كسانيو انفس، و فهم آ
 بـر بنـدگان خـدا و بـر حـق و             يعنـ ي.  ورزنـد  ين به ناحق تكبـر مـ      يكه در زم  » الْحقِّ

ن باشد خداوند او را     ي ورزند، پس هركس چن    ي كه حق را آورده اند  تكبر م        يبركسان
 ي نمـ يزي خدا چي كند و از نشانه هايد، و او را رسوا مي نماي محروم م يادير ز يخ

 شود و او    يدگان او دگرگون م   يق در مقابل د   يببرد، بلكه حقا  فهمد كه از آن استفاده      
اْ وإِن« .  انگارد يزشت را خوب م    رَوةٍ كُلَّ يؤْمِنُواْ الَّ آيا يل و نشانه   يو اگر هر دل   » بِه

امبرش به آن   يشان و مبارزه با خدا و پ      ي گردان ينند به خاطر اعتراض و رو     ي را بب  يا
اْيرَ وإِن«  آورند، يمان نميا بِيلَ والَ الرُّشْدِ س تَّخِذُوهت و استقامت را  يو اگر راه هدا» ي
 است كه   ي دهند، و آن راه    ي بدان نشان نم   يرند، و رغبت  ي گ يش نم ينند آن را در پ    يبب

اْ  وإِن« .  رسـاند  ي بهـشت مـ    يانسان را به خدا و سرا      ـرَوـبِيلَ  يس  و اگـر راه   » الْغَـي
 يتَّخِـذُوه «  رسـاند،    ي و شقاوت م   ي بدبخت ي را به سرا   نند كه صاحبش  ي را بب  يگمراه
و » غَـافِلِينَ  عنْها وكَانُواْ بĤِياتِنَا كَذَّبواْ بِأَنَّهم ذَلِك« . رندي گ يش م يآن را در پ   » سبِيالً

پس . ب كردند و از آن غافل شدنديات ما را تكذين است كه آنان آيسبب  انحرافشان ا
ات، باعـث شـد تـا آنهـا راه     يـ ر آي غفلتشان از مقاصد آن و تحق  ات خدا و  يرد كردن آ  

  .ت را رها كننديرند و راه هدايش بگي را در پيگمراه
لِقَاء بĤِياتِنَا كَذَّبواْ والَّذِينَ«  ات بزرگ ما را كـه  بـر صـحت    ي كه آ  يو كسان » اآلخِرَةِ و

« ند، يب نمايخرت را تكذ كنند، و مالقات روز آيامبرانمان آورده اند د اللت م    يآنچه پ 
بِطَتح مالُهمنـدارد و فاقـد      ي شود، چون اعمال آنهـا اساسـ       ياعمالشان نابود م  » أَع 

رفته شدن است، كـه شـرط   يرفته شدن است، كه شرط ندارد وفاقد شرط پذ يشرط پذ 
 يات خـدا و معتقـد بـودن بـه پـاداش و جـزا              يمان داشتن به آ   يرفته شدن اعمال ا   يپذ

 شود و بر اثر آن اعمالشان باطل ي كه به آنان داده مييا سزايآ» جزَونَي هلْ« .اوست
 ي كه مييجز پاداش كارها» يعملُونَ كَانُواْ ما إِالَّ«  رسند، ي گردد و به هدفشان نميم

مـان نـدارد پـاداش و       يامت ا ي كه به روز ق    يرا اعمال كس  يگر است؟ ز  ي د يزيكردند چ 
 مِـن  موسـى  قَوم واتَّخَذَ« .  گردد ين مضمحل و باطل م    ي ندارد بنابرا  يسرانجام خوب 

لِيهِم مِنْ بعدِهِ الً حا عِجدسكر گوسـاله   يشان پ ي بعد از او از زبورها     يو قوم موس  » ج
 سـاخته بـود و بـر آن    يكر گوساله را سـامر ي گرفتند، و پ  يي را ساختند و به خدا     يا



٨٧٤ 

 يي آن صـدا   يبـرا » خُـوار  لَّه« ن شد كه    پس چنا .  فرستاده انداخت    ي از رد پا   يمشت
 گرفتنـد و    ييل آن را عبـادت كردنـد و بـه خـدا           ي اسـرائ  يو بنـ  .  گاو بود  يمانند صدا 

لَه موس   « :گفتند إِ كُم ولَه  آن ي موسي است، ولي شما و موس  ين خدا يا» ي فَنَسِ يهذآ إِ
را يـ ن بـود، ز   آنا ي خرد ي از ب  ين ناش يو ا . را فراموش كرده و در پس آن رفته است        

! رنـد؟ ين و آسـمانها را بـا گـاو نـاقص اشـتباه بگ             يز است پروردگـار زمـ     يچگونه جا 
 است ي آن چناني و ذاتي فعليهايژگين مجسمه فاقد وينكه ايان اين خداوند با بيبنابرا

اْ أَلَم« :كه او را معبود بگرداند فرمود رَوي الَ أَنَّه مهلِّم با آنان دند كه آن گاو يا نديآ» يكَ
و آنان حالتشان از .  پس بزرگ استيد؟ و سخن نگفتن نقص و كمبودي گويسخن نم

  . د بهتر و كاملتر استي گوي كه سخن نميا جماديوان ين حيا
 را يويـ  دني ننمـوده و مـصلحت  يين راهنمـا  يو آنان را به راه د     » سبِيالً يهدِيهِم والَ« 
 كه سخن ييو سرشت ها ثابت است خدا عقل ها ي كند، چون برايشان حاصل نميبرا
 از باطل   يين خدا ي گرفتن چن  يي دهد، به خدا   ي رساند و ضرر نم    يده نم يد، فا ي گو ينم
»  ظَالِمِينَ وكَانُواْ اتَّخَذُوه« :ن فرموديبنابرا.  استي خرديت بين باطل هاست و نهايتر

 آن  ي از جـا   ريـ  گرفتنـد و سـتمكار بودنـد، چـرا كـه عبـادت را در غ                ييآن را به خدا   
و .  بر صحت آن وجـود نـدارد  يليك گرفتند كه دلي را شريزيگذاردند و با خداوند چ   

 از يكـ يانگر آن است كه هـركس سـخن گفـتن خـدا را انكـار كنـد بـدون شـك               ين ب يا
 كه سخن يان داشته كسيرا انكار كرده است، چون خداوند ب» اهللا«ت ي  الوهيهايژگيو
  .ت و عبادت را ندارديه الويستگيت و شايد صالحي گوينم
لَما«  د و  يـ ن حالت د  ي قومش برگشت و آنان را  بر ا        ي به سو  ي كه موس  يو هنگام » و

 يو از ناراحت  » أَيدِيهِم فَي سقِطَ« مان شدند،   يشان آگاه ساخت، پش   يآنان را به گمراه   
 اْورأَو« . ج و مـات شـدند     ي غم را در بغل گرفتنـد، و گـ         ي بركار خود زانو   يمانيو پش 
مأَنَّه ي بـه خـدا كردنـد و زار        يو دانستند كه آنها گمراه شده اند، پس رو        » ضَلُّواْ قَد 

اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما        : و گفتند » ربنَا يرْحمنَا لَّم لَئِن قَالُواْ« نمودند،  
، و ما    نكند يش را به ما ارزان    يلت عبادت خو  يد و فض  ي ننما يي خود راهنما  يرا به سو  

و پرستش گوساله را كه از ما » لَنَا ويغْفِرْ« ق ندهد، يسته توفي شايرا بر انجام كارها
م يانكـاران خـواه  يحتما از زمـره ز » الْخَاسِرِينَ مِنَ لَنَكُونَنَّ« امرزد،  يسرزده است،  ن   

  .ا و آخرت را از دست داده اندي كه دنيشد؛ كسان
  :150- 155 يه يآ
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لَما و عجر ىممِهِ إِلَى وسانَ قَوا قَالَ أَسِفًا غَضْبمونِي بِئْسلَفْتُم لْـتُم  بعـدِي  مِـن  خَ  أَعجِ
لْقَــى ربكُــم أَمــرَ لَيــهِ يجــرُّه أَخِيــهِ بِــرَأْسِ وأَخَــذَ األلْــواح وأَ  الْقَــوم إِنَّ أُم ابــنَ قَــالَ إِ

 ؛  الظَّالِمِينَ الْقَومِ مع تَجعلْنِي والَ األعداء بِي تُشْمِت الَفَ يقْتُلُونَنِي وكَادواْ استَضْعفُونِي
 من   غيبت در  : گفت ،  بازگشت خود  قوم نزد  اندوهناك و  خشمگين  يموس  چون
  الـواح   و ؟ گرفتيـد   يپيش خود پروردگار  فرمان بر چرا  بوديد  يجانشينان بد ، چه
  : گفت  هارون  كشيد خود  يسو  به و  گرفت را  رادرشب سر و ، افكند  زمين بر را
 مـرا  بكـشند،  مـرا    كـه  بـود   نزديك و يافتند  زبون مرا  قوم  اين ،  مادرم پسر  يا

  .مياور  ستمكاران شما در و  مكن  دشمنكام
لْنَـا  وألَخِي لِي اغْفِرْ رب قَالَ   يا  : گفـت ؛  ينَالـرَّاحِمِ  أَرحـم  وأَنـت  رحمتِـك  فِـي  وأَدخِ

  كـه   كـن   داخل خويش ، رحمت در را ما و بيامرز را  برادرم و مرا ،  من پروردگار
  .يمهربانان  ترين  مهربان تو
 نَجزِي وكَذَلِك الدنْيا الْحياةِ فِي وذِلَّةٌ ربهِم من غَضَب سينَالُهم الْعِجلَ اتَّخَذُواْ الَّذِينَ إِنَّ

  پروردگارشـان   غـضب   بـه   يزود  بـه  برگزيدنـد  را  گوسـاله   كـه   تَرِينَ؛ آنان الْمفْ
  دروغگويـان   افتاد خواهند  يخوار  به  ياينجهان  يزندگان در و خواهندشد  گرفتار

  .دهيم  يم كيفر اينچنين  را
رحِـيم؛   لَغَفُـور  بعدِها مِن ربك إِنَّ وآمنُواْ بعدِها مِن تَابواْ ثُم السيئَاتِ عمِلُواْ والَّذِينَ

  كه بدانند  ، آوردند  ايمان و كردند  توبه  آنگاه ، شدند بد  يكارها  مرتكب  كه  آنان
  .است  مهربان و  آمرزنده ،  توبه از  پس تو پروردگار

لَما و كَتن سى عوسم أَخَذَ الْغَضَب احفِي األَلْوا  وخَتِهـ  نُـس ىهـةٌ  دمحرلَّـذِينَ  و  هـم  لِّ
هِمونَ؛ چون  لِرَببرْهنوشـته  در و   برگرفت را  الواح ،  نشست فرو  يموس  خشم  ي  

  .بود  رحمت و  هدايت ، بيمناكند  پروردگارشان از  كه  يآنهاي يبرا ،،  آن  يها
اخْتَارى ووسم همعِينَ قَوبالً سجلَ لِّمِيقَاتِنَا ر  شِـئْت  لَـو  رب قَـالَ  الرَّجفَـةُ  أَخَذَتْهم مافَ
لَكْتَهم ن أَهلُ مقَب ايإِيلِكُنَا و ا أَتُهلَ بِماء فَعفَهإِنْ مِنَّا الس إِالَّ هِي ا تُضِلُّ فِتْنَتُكـن  بِهم 

لِينَا أَنت تَشَاء من وتَهدِي تَشَاء نَا لَنَا فَاغْفِرْ ومحارو  أَنـتـرُ  وي؛ موسـ  الْغَـافِرِينَ  خَي  
 فرو را آنها   زلزله  چون  برگزيد را مرد هفتاد  قومش  ميان از ما  گاه  وعده  يبرا

  اين از  پيش مرا  و را  ايشان  يخواست  يم اگر ،  من پروردگار  يا  : گفت ،  گرفت
  بـه  را ما اند  داده   امانج ما  بيخردان  كه  ياعمال خاطر  به آيا   يكرد  يم  هالك
  بـدان   يرابخـواه    كـس  هـر    نيـست  تـو   امتحان جز  اين و ؟  يرسان  يم  هالكت
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 و بيامرز را ،ما  يهست  ما ياور تو   هدايت  يبخواه را  كس هر و  يكن  يم  گمراه
  .يآمرزندگان  بهترين تو  كه  يببخشا ما بر
لَما«  و عجى روسمِهِ إِلَى مانَ قَوبه همـراه قـومش      ي كه موس  يو هنگام » أَسِفًا غَضْب 

 تمام وجود او را در برگرفتـه بـود، چـون            ي خشم و ناراحت   يعني. ن بر گشت  يخشمگ
لَفْتُمونِي بِئْسما قَالَ« . رخواه و دلسوز آنها بود    يرتش به جوش آمده، و كامال خ      يغ  خَ

 است  ي چه بد حالت   يعني! دي بود  من ي برا ينيبعد از من چه بد جانش     : گفت» بعدِي مِن
د، چرا كه آن حالت ي من پرداختيني كه بعد از رفتن من از نزد شما، به جانشيآن حالت
  ! استي هالكت و شقاوت ابديمقتض

 »لْتُم د كه شـما را بـه فـرو    يديا بر فرمان پروردگارتان شتاب ورز     يآ» ربكُم أَمرَ أَعجِ
ن خـصلت و عـادت      ي شما با نظر فاسدتان به ا      يول! فرستادن كتاب وعده داده است؟    

لْقَى« . دي آورديزشت رو  بِرَأْسِ وأَخَذَ« از شدت خشم الواح را پرت كرد، » األلْواح وأَ
لَيهِ يجرُّه أَخِيهِ د ي خود كشيش برادرش هارون را گرفت و آن را به سويو سر و ر» إِ

لَّا تَتَّبِعنِ أَفَعص    تَهم ضَ يما منَعك إِذ رأَ   « :و به او گفت    ز تـرا   يـ چـه چ   » يت أَمرِ يلُّوا ، أَ
ا از دسـتور مـن      ي؟ آ ي نكن يروي گمراه شدند از من پ     يدي كه آنها را د    يبازداشت وقت 

لَـا تَتَّبِـع سـبِ        ي قَـومِ  ي فِ يالخلُفِن« : كه به تو فرمان دادم     ي كرد يچيسرپ أَصـلِح ولَ ي و
ــسِد ــدر م» نَيالمف ــشي ــومم جان ــنيان ق ــن و از راه  ن م ــان را اصــالح ك  باشــد و آن

ِيبنَئُوم لَا تَأخُذ بِلحيقَالَ «  مكن؟  يرويفسادكنندگان پ  لَا بِرَأَسِيتِ ـ ي و ت أَن ي خَـشِ ي إِنِ
  ب نِ يتَقُولَ فَرَّقتلَم تَرقُب قَولِي إِسرَئِ ينَ بش مـن  يسر و ر!  پسر مادرميا: گفت» يلَ و

ل تفرقـه انداختـه و گفتـه مـرا          ي اسـرائ  يان بنـ  يم« :ييدم كه تو بگو   ير، من ترس  يرا نگ 
ختن ين بـرانگ يـ و ا .  پـسر مـادرم   » ابـنَ أُم  « : گفت» قَالَ« نجا  يو در ا  . »يت نكرد يرعا

 بـرادر   ي برد، و گرنه موسـ     ي و شفقت برادرش  است كه تنها از مادر نام م           يمهربان
ن قوم مرا يهمانا ا» ضْعفُونِياستَ الْقَوم إِنَّ« ك پدر و مادر هستند، ي او است و از يتن

قَومِ إِنَّما فُتِنتُم بِهِ وإِنَّ ربّكُم الرَّحمنُ ي« : كه به آنها گفتمير و درمانده كردند، وقتيتحق
ش ي قوم من همانا شما با پرستش گوساله مـورد آزمـا           يا» يعوا أَمرِ ي وأَطِ يفَاتَّبِعونِ

د و از   يي نما يرويحمان است، پس از من پ     د، و پروردگار شما خداوند ر     يقرار گرفته ا  
پـس  . ك بود مـرا بـه قتـل برسـانند         يو نزد » يقْتُلُونَنِي وكَادواْ« . ديدستورم اطاعت كن  

و با پرخاش   » األعداء بِي تُشْمِت فَالَ« ده ام،   ي ورز ير و كوتاه  يگمان مبر كه من تقص    
ص و  ي دشـمنان حـر    رايـ  من، دشمنان را شاد مكـن، ز       ي به سو  يكردن و دست دراز   
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» الظَّالِمِينَ الْقَومِ مع تَجعلْنِي والَ« دا كنند، يعالقمندند كه از اشتباه و لغزش من اطالع پ
  .و مرا در زمره قوم ستمكار قرار مده، و همانند تعاملِ با آنان با من معامله مكن

نكه يل از ا كرد كه برادرش مقّصر  است و شتابزده و قبيال ميه السالم خي عليموس
مان شد ياما از عمل خود پش.  را انجام دادي او را بداند نسبت به او  اقداماتي گناهيب

لْنَا« امرز،  يمن و هارون برادرم را ب     ! پروردگارا» وألَخِي لِي اغْفِرْ رب« :و گفت   وأَدخِ
 شيق رحمـت خـو    يـ  بده، و مـا را غر      يان رحمت خود جا   يو ما را در م    » رحمتِك فِي

 كند، ي ها حفاظت مي است كه انسان را از همه بديرا رحمت تو دژ محكميبگردان، ز
و تو نسبت به ما » الرَّاحِمِينَ أَرحم وأَنت« .  شوديافت مي ير و سرور  يو آنجا هر خ   

، تـو نـسبت بـه مـا از پـدران و             ي مهربـانتر هـست    ياز هر رحم كننده و از هر مهربان       
  .يمهربانتر هستمادران و فرزنداو خود ما 

 الَّـذِينَ  إِنَّ« :ديـ  فرمايدند مـ ي كه گوسـاله را پرسـت  يان حال كسانيخداوند متعال با ب 
 ربهِـم  مـن  غَضَب سينَالُهم«  گرفتند،   يي كه گوساله را به خدا     يكسان» الْعِجلَ اتَّخَذُواْ
لَّةٌ  رسـد و    يگـار بـه آنـان مـ        از جانـب پرورد    ي خشم يبه زود » الدنْيا الْحياةِ فِي وذِ
همـان طـور كـه آنـان پروردگارشـان را           . رديـ   گ  ي فرا م  يشان را خوار  ياي دن يزندگ

ن  كردند،   يل نشدند، و به آن  توه      ي قا ي ارز ي فرمان و امر و    ين كردند و برا   يخشمگ
 »كَذَلِكزِي وفْتَرِينَ نَجم، ي دهـ  ي بندند سزا مـ    ي را كه دروغ م    ين گونه كسان  يو ا » الْم

 يزيعت او دروغ بندد و چي نسبت دهد و بر شريزيهركس كه به دروغ به خدا چپس 
ا به ي دني خشم خدا و ذلت در زنديرا به خدا نسبت دهد كه او  نگفته است بهره از ا  

د چرا كه آنها را دستور داد تا خودشان يو خشم خداوند به آنها رس. دياو خواهد رس
  . شودي نميار از آنان راضن كينكه خداوند جز با ايرا بكشند و ا

 گذاشت، سپس ي را بر جايادين معركه تلفات زيگر را كشتند و اي دي، برخيپس برخ
ان فرمود كـه هـم      ين علت  خداوند حكم آنها را ب       يبه هم . رفتيخداوند توبه آنها را پذ    

 كه ي كسانو» السيئَاتِ عمِلُواْ والَّذِينَ« :و فرمود.  شوديگران را شامل ميآنها و هم د
 مِن تَابواْ ثُم« ره، يره و صغيل شرك و گناهان كبي دهند از قبي بد را انجام م يكارها
مان شده و از ين صورت كه بر گذشته پشي كنند، به ايسپس بعد از آن توبه م» بعدِها

و بـه   » وءامنوا« رند كه آن گناه را تكرار نكنند،        ي گ يم م ي كشند، و تصم   يآن دست م  
مان يو ا .  آورند يمان م ياورند ا يمان ب يو به آنچه كه واجب گردانده است به آن ا         خدا  

 ربك إِنَّ« مان مترتب است، ي شود مگر با انجام اعمال قلب و جوارح كه بر ايكامل نم
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 بعد از توبه از گناهان و بازگشتن بـه          يعنيهمانا پروردگارت بعد از آن،      » بعدِها مِن
 آمرزد، و آنها را محـو       يآمرزنده است و گناهان را م     » لَغَفُور «  انجام عبادات،  يسو
رفتن توبـه و   يو مهربان است و بـا پـذ       » رحِيم« . ن باشد ي كند، گرچه به اندازه زم     يم

  .دي نماير بر انسان رحم مي خيق دادن بر انجام كارهايتوف
لَما«  و كَتن سى عوسم فرو نشست و به حالت      ي كه خشم موس   يو هنگام » الْغَضَب 
 مهم خود   ي قرار دارد، و به كارها     يه خود بازگشت، و دانست كه او در چه حالت         ياول

و آن الـواح    .  را كـه انداختـه بـود بـر گرفـت           يو  الـواح   » األَلْـواح  أَخَذَ« مشغول شد،   
«  آن مشتمل و متضمن بر، يو نوشته ها» نُسخَتِها وفِي«  بود، يگرانقدر و ارزشمند

 روشن شـده و  يت از گمراهيدر آن، هدا.  فراوان بوديت و رحمت يهدا» ورحمةٌ هدى
ن و يكـوتر ي بـه ن يو در آن آدمـ . ان شـده بـود   يـ ر و شـر ب    ي خ يحق و باطل و كارها    

 بـود   يز در آن رحمت و سـعادت      ين.  شده بود  يين كارها و اخالق و ادب راهنما      يبهتر
امـا  .  آن را بداننـد   يدهـا و احكـام و محتـوا       كه به آن عمل كنند، و رهنمو      ي كسان يبرا

رنـد  ي پذي آن را مـ يرند، بلكه كـسان ي پذ ي را نم  يت خدا و رحمت و    ي مردم هدا  يتمام
و امـا   .  ترسـند  ياز پروردگارشان مـ   » يرْهبونَ لِرَبهِم هم«  شوند كه    يم آن م  يوتسل
 نـدارد،   ي هراسـ  ستادن و قرار گرفتن در برابـر او       ي ترسد و از ا    ي كه از خدا نم    يكس

جـه  يد، در نت  يـ  افزا ي به او نمـ    يزيز و نفرت چ   ي و گر  ي  كتاب جز سركش    يرهنمودها
  . شوديحجت خدا بر او اقامه م

 »ل توبه كردند و به عقل آمدنـد،         ي اسرائ ي كه بن  يهنگام» و » اخْتَـارـى  ووسم  ـهمقَو 
 يد، تـا بـرا    يـ ن هفتاد مرد را برگز    ن ِ آنا  يان بهتر ي از م  يموس» لِّمِيقَاتِنَا رجالً سبعِينَ

دار داد  ي كنند، و خداوند به آنها وعده د       يش پروردگارشان معذرت خواه   يقوم خود پ  
 يا» أَرِنَـا اللَّـه جهـرَةَ   « : كه حاضر شدند، گفتند يكه در آن حاضر شوند ، پس هنگام       

ت به  بر  خدا كردند و نسبيپس جرات بزرگ. خدا را آشكارا به ما نشان بده    ! يموس
ن لـرزه آنهـا را فـرو گرفـت و           يزمـ » الرَّجفَةُ أَخَذَتْهم« ن  يبنابرا.  نمودند ي ادب ي ب يو
 لَـو  رب« : و دعـا پرداخـت و فرمـود        ي به زار  يو موس . هوش افتادند وهالك شدند   يب

م شِئْتلَكْتَه ن أَهلُ مقَب ايإِيمـن و    ي توانـست  ي مـ  ي خواسـت  ياگر تو م  ! پروردگارا» و 
.  قوم خود عذر بخواهندينكه حاضر شوند و برايش از اي پيان را هالك و نابود كنآن

لِكُنَا« . پس آنان ستمكار شدند    ا أَتُهلَ بِماء فَعفَهكـه   يا ما را به خاطر كار     يآ» مِنَّا الس 
 كرد و عذر ي به درگاه خدا زاري؟ پس موسي كنيخردانمان انجام داده اند هالك ميب
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 نبودند ي عقل كاملي كه نسبت به خدا جسارت كرده اند دارايكسان: ودخواست و فرم
 شده اند   يتا آنان را از آنچه گفتند و انجام دادند باز دارد، و همانا آنان دچار فتنه ا                

پـس  . ن ببـرد  ينش را از بـ    يـ  اندازد و ترس آن را دارد كـه د         ي را در خطر م    يكه آدم 
لِينَـا  أَنـت  تَشَاء من وتَهدِي تَشَاء من بِها لُّتُضِ فِتْنَتُك إِالَّ هِي إِنْ« :گفت لَنَـا  فَـاغْفِرْ  و 

 يست، با آن هركس را كه بخواهيش تو نين جز آزمايا» الْغَافِرِينَ خَيرُ وأَنت وارحمنَا
، پـس مـا را   ي، تو سرپرست ما هـست   ي  كن  يت  م  ي هدا يگمراه و هركس را كه بخواه     

  . ين آمرزندگان هستيما و تو بهترامرز و بر ما رحم فريب
. ين بخشندگان هـست ين مهربانان و بخشنده ترين آمرزنده و مهربانتر ي تو بهتر  يعني

 به طاعت تو يبندين هدف ما پاينخست: دي فرمايه الصالة و السالم مي عليانگار موس
ه ق شما بهره مند شـد يمان ِ به تو است، و هركس كه عقل و فهم داشته  و از توف        يو ا 

ف است و فتنـه او    ي كه عقلش ضع   يو اما كس  . باشد همواره بر راه راست خواهد بود      
ن ين تـو مهربـانتر  يـ  دهـد، بـا وجـود ا   يرا در برگرفته باشد هرچه بخواهد  انجام مـ       

  .امرز و بر ما رحم فرمايپس ما را ب. ن آمرزندگاني، و بهتريمهربانان هست
  :156- 159 يه يآ

اكْتُبـذِهِ فِي لَنَا وا هنْينَةً الدسفِي حنَـا إِنَّا اآلخِرَةِ وده كلَي  منْ بِهِ أُصِيب عذَابِي قَالَ إِ
لَّذِينَ فَسأَكْتُبها شَيءٍ كُلَّ وسِعت ورحمتِي أَشَاء  هـم  والَّذِينَ الزَّكَـاةَ ويؤْتُونَ يتَّقُونَ لِ

  يافته  راه تو  يسو  به ما   بنويس  ينيك  آخرت و ادني در ما  ي؛ برا يؤْمِنُونَ بĤِياتِنَا
  همه  من  رحمت و  رسانم  يم  بخواهم  كه  كس هر  به را خود  عذاب ،  :گفت   ايم
  زكـات  و كننـد   يمـ   يپرهيزگار  كه  يكسان  يبرا را  آن  گيرد  يم بر در را  چيز

  .داشت  خواهم مقرر آورند  يم  ايمان ما  آيات  وبه دهند   يم
 واإلِنْجِيلِ التَّوراةِ فِي عِندهم مكْتُوبا يجِدونَه الَّذِي األُمي النَّبِي الرَّسولَ يتَّبِعونَ الَّذِينَ

لَـيهِم  ويحرِّم الطَّيباتِ لَهم ويحِلُّ الْمنكَرِ عنِ وينْهاهم بِالْمعرُوفِ يأْمرُهم ـ  ع  ثَالْخَبĤئِ
ضَعيو منْهع مرَهاألَغْالَلَ إِصالَّتِي و كَانَت هِملَي نُواْ فَالَّذِينَ عبِهِ آم وهزَّرعو رُوهنَصو 
لَـئِك معه أُنزِلَ الَّذِي النُّور واتَّبعواْ أُو مونَ هفْلِحايـن  ،  رسول  اين از  كه  ؛ آنان الْم  
  يمـ   يپيرو ، يابند  يم  نوشته خود ، انجيل و  تورات در را  شنام  كه  يام پيامبر
 و دارد  يمـ   بازشـان   ناشايـست  از و دهـد   يمـ   فرمانشان  ينيك  به  كه  آن كنند

 بـار  و  حـرام  را  ناپـاك   يچيزهـا   و كنـد   يمـ   حـالل  آنها بر را  پاكيزه  يچيزها
  پـس   گـشايد   يمـ  را  رشـان زنجي  و بنـد  و دارد  يمـ  بر  دوششان از را  گرانشان
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 از و كردنـد   ويـاريش  داشتند  نگاه  را  حرمتش و آوردند  ايمان او  به  كه  يكسان
  .رستگارانند ، كردند   يپيرو  ايم  كرده  نازل او بر  كه  كتاب  آن
لَيكُم اللّهِ رسولُ إِنِّي النَّاس أَيها يا قُلْ  إِلَـه ال واألَرضِ لسماواتِا ملْك لَه الَّذِي جمِيعا إِ
لِماتِـهِ  بِاللّـهِ  يـؤْمِنُ  الَّـذِي  األُمي النَّبِي ورسولِهِ بِاللّهِ فĤَمِنُواْ ويمِيت يحيِـي هو إِالَّ  وكَ

وهاتَّبِعو لَّكُم ونَ لَعتَدهـستم  شـما   همـه  بر خدا  فرستاده  من ،  مردم  يا : ؛ بگو تَه   
 او جـز   يخداي  هيچ و  اوست  آن از  زمين و آسمانها  يفرمانرواي ، كه  يخداي  آن

  كه  يام پيامبر  آن ، او  رسول و خدا  به  پس  ميراند  يوم كند  يم   زنده   نيست
   كـه  باشـد  ، كنيـد   يپيـرو  او از و بياوريـد   ايمان ، دارد  اوايمان  كلمات  و خدا  به

  .شويد  هدايت
  كه هستند  يموس  قوم از  ييعدِلُونَ؛ گروه  وبِهِ بِالْحقِّ يهدونَ أُمةٌ موسى ومِقَ ومِن
  .كنند  يم رفتار   عدالت  به و نمايند  يم  راه  حق  به را  مردم

 ياز نمـود و از و     يـ ه السالم به درگاه خداونـد بـزرگ راز و ن          ي عل يپس از آنكه موس   
رفت و آنـان را پـس از مرگـشان زنـده     يو را پـذ حاجت خواسـت، خداونـد خواسـته ا       

 لَنَـا  واكْتُـب « :  خودش گفت  ي در خاتمه دعا   يموس.  ديد و گناهانشان را بخش    يگردان
 يد، روزيل علم مفي از قب ي و خوب  يكيا ن ين دن ي ما در ا   يو برا » حسنَةً الدنْيا هـذِهِ فِي

 ما مقرر ي را برايكيز نيدر آخرت نو » اآلخِرَةِ وفِي« .فراوان و عمل صالح مقرر دار   
 إِنَّا«  داستان صالح خود آماده كرده است،        ي است كه  خداوند برا     يدار، و آن پاداش   

لَيك هدنَـا  تـو بـاز     يمان به سـو   يرمان در همه كارها   يهمانا ما  با اعتراف به تقص      » إِ
عذاب خود را به » أَشَاء نْم بِهِ أُصِيب عذَابِي« :خداوند متعال فرمود» قَالَ« . ميگشته ا

 كه خود را در معرض عذاب قرار ي بدبختي رسانم؛  به انسانهايهركس كه بخواهم م
ك و  يـ ن، و ن  ييو رحمت مـن در جهـان بـاال و پـا           » شَيءٍ كُلَّ وسِعت ورحمتِي« . دهند

نكه رحمت يست مگر اي نيچ مخلوقيفاسق و مومن و كافر را در بر گرفته است، پس ه
ژه خـدا كـه     يـ اما رحمت و  . ده و فضل و احسانش او را پوشانده است        يخدا به او رس   

 فَـسأَكْتُبها « :ن فرمـود يبنابرا.  رسديا و آخرت است به هركس نم     يموجب سعادت دن  
لَّذِينَ ره يره و صـغ يـ  مقرر خواهم داشت كه از گناهان كبي كسان يآن را برا  » يتَّقُونَ لِ

«  پردازنـد،   يو زكات واجب را بـه مـستحقان آن مـ          » الزَّكَـاةَ ويؤْتُونَ« . زندي پره يم
و از جملـه  .  آورنـد يمـان مـ  يات مـا ا يـ  كه به آ  يو كسان » يؤْمِنُونَ بĤِياتِنَا هم والَّذِينَ
 آن، و عمل كردن بـه  ي گرداند دانستن معانيات خدا را كامل ميمان به آي كه ا يامور
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در ظاهر و بـاطن و در اصـول و فـروع            ) ص(امبر  ي كردن از پ   يروي آن، و پ   يمقتضا
  .است

ـ  يـ  كـه از پ    يكـسان » األُمـي  النَّبِي الرَّسولَ يتَّبِعونَ الَّذِينَ«  و درس نخوانـده     يامبر ام 
امبر محمد  ين پ يرا منظور از ا   يامبران است، ز  ير پ ين  احتراز از سا    يا.  كنند ي م يرويپ

ل اسـت و    ي اسرائ يه در مورد احوال بن    ي آ اقيو س . است) ع(بن عبداهللا بن عبدالمطلب     
مان شـرط   يره ا ي داخل شدن آنها به دا     يبرا) ص(امبر محمد   يمان آوردن به پ   ينكه ا يا

 كننـد اهـل رحمـت       ي م يروي آورند و از او پ     يمان م ي كه به او ا    ينكه كسان ياست، و ا  
  . شان مقرر داشته استيمطلق هستند و خداوند آن را برا

سواد بودند و ي بي خوانده است چون  او از اعراب بود كه  ملتيامامبر را يو خداوند پ
 الَّذِي« . نداشتندين ملت  كتابيش از نزول  قرآن ايخواندن و نوشتن را بلد نبودند و پ

ونَهجِدا يكْتُوبم مهاةِ فِي عِندراإلِنْجِيلِ التَّوكه او را با نام و صـفاتش در          يامبريپ» و 
 ييزهاين صفات او آن است كه به چ       يابند، و از بزرگتر   ي ي  گماشته م   ليتورات و انج  

آنها را بـه معـروف    » بِالْمعرُوفِ يأْمرُهم« : دارد ي باز م  ي دهد، و از امور    يدستور م 
ده اش شـناخته شـده      يـ  و صـالح و فا     ي است كه خـوب    يزيو معروف چ  .  كنند يامر م 
 يزيـ و منكـر هـر آن چ  .  داردين را از منكر باز م     و آنا » الْمنكَرِ عنِ وينْهاهم« . است

پس آنان را به نماز و .  آن در عقل ها و سرشت ها شناخته شده استياست كه زشت
 كـردن بـا   يكـ ي كـردن بـا پـدر و مـادر و ن    يكـ يزكات و روزه و حج و صله رحم و ن  

و  ي و پاكـدامن يير مردم، و راسـتگو يده رساندن به سايه و خادم و برده و فا  يهمسا
  . دهدي و امثال آن فرمان مير خواهي و خيكين

 يدن آنچه مست مـ يدن به خدا و كشتن مردم به ناحق، و زنا و نوشيو از شرك ورز   
.  دارد ي و فساد و امثال آن باز م       يير مردم و دروغگو   يدن بر سا  يكند و از ستم ورز    

ا ين امر و  است كه به آيزيامبر خدا است چين كه او پي بر ايل مبنين دليپس بزرگتر
 ها يخوراك» الطَّيباتِ لَهم ويحِلُّ« را او، يز. ا حرام نموده استيا حالل ي، و ياز آن نه
 ي ناپـاك را بـر آنـان حـرام مـ           ي ها و ازدواج ها و  گفتارهـا و كردارهـا           يدنيو نوش 

لَيهِم كَانَت الَّتِي واألَغْالَلَ إِصرَهم عنْهم ويضَع« گرداند،  را كه ييرهاي و بار و زنج»ع 
نش آسان ين است كه دي او اي از صفت هايكي يعني.  دارديبر آنان بود از آنان بر م

« . ستيـ  دشـوار در آن ن يف هاير و تكليو ساده است و مشقت و احكام دست و پاگ  
م نهادند و مان آوردند و او را احتراي كه به او ايپس كسان»  وعزَّروه بِهِ آمنُواْ فَالَّذِينَ
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 كردنـد و از     ياريـ و او را    » معه أُنزِلَ الَّذِي النُّور واتَّبعواْ ونَصرُوه« بزرگ داشتند،   
 نمودند، و آن نور، قرآن اسـت كـه در   يروي كه با او فرو فرستاده شده است پ ينور
 شود و به هنگـام تـضارب و   يله آن راه روشن مي شك و جهالت به وس    ي ها يكيتار

لَـئِك« .  شوديض باورها و گفتارها به آن اقتدا متعار أُو مونَ هفْلِحشان يهمانا ا» الْم
ا و  يافته و از شر دن    يا و آخرت دست     ير دن ي هستند كه به خ    يآنان كسان . رستگارانند
و  امـا    .  را فراهم كـرده انـد      ين اسباب رستگار  يده اند، چون آنان بزرگتر    يآخرت ره 

 كه همراه   ي نكند و از نور    ياريم و   ياورد و او را تعظ    يمان ن ي ا امبرين پ ي كه به ا   يكس
  . باشديانكار ميد، او زي ننمايرويبا او فرستاده شده است پ

نكه يل ايش فرا خواند به دليت از خويل را به تبعي اسرائيبن) ص(امبر يپس از آن كه پ
 را  يزيـ است چ ل  ي اسرائ ين حكم  فقط منحصر به بن      ين باور بودند كه ا    ي بر ا  يعده ا 

 رسـولُ  إِنِّـي  النَّـاس  أَيها يا قُلْ« :د و  فرمودي نمايت داللت ميآورد كه بر عموم و كل   
لَيكُم اللّهِ  يبه سو.  همه شما هستميمن فرستاده خدا به سو!  مردميا: بگو» جمِيعا إِ

 ملْـك  لَـه  الَّـذِي « ره فرستاده شـده ام،      يهمه شما اعم از عرب و عجم، اهل كتاب و غ          
ن از آن اوسـت، و بـا      ي آسـمانها و زمـ     ي كـه پادشـاه    يخداونـد » واألَرضِ السماواتِ

و از جملـه    . ديـ  نما يش در آن تصرف م    ي خو ي و شرع  ير كَون يفرمانها واحكام وتداب  
تان فرستاده كه شـما  ي بزرگ را به سويامبرين است كه پ ي او ا  يني و د  ياحكام شرع 
 خواند و از هر آنچـه كـه شـما را از             يرامت و عزت فرا م     ك ي خدا و سرا   يرا به سو  

لَـه ال« .  دارد ي كند برحذر م   ي بهشت دور م   يخدا و از سرا    چ معبود بـه    يه» هو إِالَّ إِ
  . ندارديكيست و شريگانه ني ي جز خدايحق

و از » ويمِيـت  يحيِـي« .  شوديامبرانش دانسته نميق پ يو روش عبادت او مگر از طر      
ست، يك نين كار با او شريچكس در ايراندن است و هير او زنده كردن و مي تدابجمله

دان ي جاوي قرار داده است كه انسان از آن به سرايو خداوند مردان را پل و گذرگاه
را )  ص(مان داشته باشد بـه طـور قطـع محمـد            ي كه هركس به آن ا     يي رسد، سرا  يم

امبر درس  يـ پس بـه خـدا و پ      » األُمي النَّبِي رسولِهِو بِاللّهِ فĤَمِنُواْ« . دي نما يق م يتصد
« .  كه  متضمن اعمال قلـوب و جـوارح اسـت           ي قلب يمانيد، ا ياوريمان ب ينخوانده اش ا  

لِماتِهِ بِاللّهِ يؤْمِنُ الَّذِي  يمان مـ ي كه به خدا و سخنانش ا يامبر درس نخوانده ا   يپ» وكَ
د و اعمـالش بـر راه درسـت و          يـ د كـه در عقا    يـ راويمان ب يامبر ا ين پ ي به ا  يعني. آورد
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لَّكُم واتَّبِعوه« راست قرار دارد،     ونَ لَعتَدو  ينـ يد تا در منافع د    ي كن يرويو از او پ   » تَه 
  .د گشتي گمراه خواهيد بسي نكنيرويرا اگر از او پي، زيابي خود راه يويدن
 ي گروهـ  يان قـوم موسـ    يو از م  » يعدِلُونَ بِهِو بِالْحقِّ يهدونَ أُمةٌ موسى قَومِ ومِن« 

اد دادن  يـ  در يعنـ ي. نـد ي نماي مـ ي كنند و با آن دادگري مييهستند كه به حق راهنما   
و در حكـم و     .  كنند ي م ييشان، آنان را به حق راهنما     يمردم و فتوا صادر  كردن برا      

خداوند متعال همان گونه كه .  كنندي ميان مردم به حق داوريز در مي كردن نيداور
لَنا مِنهم أَئِمةَ    « :فرموده است  عجكَانُوا بِأَ يوا وروبا صونَ بِأَمرِنَا لَمنَيتِنَا يهدو » وقِنو

 كردنـد، بـه سـبب آن كـه          ي م ييم كه به فرمان ما راهنما     يدي گردان يانيشواياز آنان پ  
ه يـ  عل ي امت موسـ   يلت برا ين فض يو ا . ن داشتند   يقيات ما   يدند و به آ   ي ورز ييبايشك

 كـه بـه فرمـان او         قرار داد  يانيان آنان راهنما  يالصالة و السالم است و خداوند از م       
 است كـه قـبال      يلي احتراز از مسا   يمه نوع يه كر ين آ يو آوردن ا  .  كردند ي م ييراهنما

ان كرد كه يل را بي اسرائيب بني از معا يرا خداوند متعال در گذشته پاره ا      يگذشت، ز 
 گمان برَد كـه همـه آنـان    يپس ممكن است كس. ت متضاد بوديال و هدا  با رشد و كم   

 از آنـا بـر راه راسـت و     يان كرد كه گروهـ    ين خداوند متعال ب   ين بوده اند، بنابرا   يچن
  .ت كننده بودنديت شده و  هدايهدا
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منَاهقَطَّعو شْرَةَ اثْنَتَياطًا عبـا  أَسمنَـا  أُميحأَوـ  و لَ  أَنِ قَومـه  استَـسقَاه  إِذِ موسـى  ىإِ
 مـشْرَبهم  أُنَـاسٍ  كُـلُّ  علِم قَد عينًا عشْرَةَ اثْنَتَا مِنْه فَانبجست الْحجرَ بعصاك اضْرِب
لْنَا لَّ لَيهِم وظَ ع املْنَا الْغَم لَيهِم وأَنزَ نَّ عى الْملْوالسمِن كُلُواْ و با اتِطَيم  قْنَـاكُمزـا  رمو 
  سبطتقـسيم   دوازده  بـه  را  اسـرائيل   ي؛ بنـ  يظْلِمـونَ  أَنفُـسهم  كَانُواْ ولَـكِن ظَلَمونَا
  عـصايت   كه  كرديم  يوح او  به خواستند ، آب او از  يموس  قوم  چون و   كرديم

 آبـشخور   گـروه  هر و  شد  روان  چشمه   دوازده  سنگ  آن از   بزن  سنگ بر را
  نازل  يسلو و  من  برايشان و  ساختيم   سايبانشان را ابر و   بشناخت را  خويش
  بـه   آنان و   ايم  داده  يروز شما بر  كه   پاكيزه  يچيزها  اين از بخوريد   كرديم

  .كردند  يم   ستم  خودشان  به  بلكه نكردند  ستم ما
 الْباب وادخُلُواْ حِطَّةٌ وقُولُواْ شِئْتُم حيثُ مِنْها وكُلُواْ الْقَرْيةَ هِهـذِ اسكُنُواْ لَهم قِيلَ وإِذْ

  قريه  اين در  كه شد  گفته  آنان  به ؛ و الْمحسِنِينَ سنَزِيد خَطِيئَاتِكُم لَكُم نَّغْفِرْ سجدا
 و بريـز  را مـا   انگناه  كه بگوييد و بخوريد  خواهيد  چه هر جا هر و كنيد  سكونت
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  پــاداش  بــه   بيــامرزيم را  تاگناهانتــان ،  شــويد  داخــل  دروازه از  كنــان  ســجده
  .افزود  خواهيم  نيكوكاران

لَمواْ الَّذِينَ فَبدلَ لْنَا لَهم قِيلَ الَّذِي غَيرَ قَوالً مِنْهم ظَ سفَأَر هِملَي زًا عنَ رِجاء مما السبِم 
 را  يسـخن  بودند  كرده  ستم خود بر  كه  گروه  آن ،  آنان  ميان يظْلِمونَ؛ از  كَانُواْ

 كردنـد   يمـ   كـه   يسـتم  كيفـر   بـه   پـس   كردند ديگر بود  شده  گفته آنها،  به  كه
  .فرستاديم  عذاب آسمان  از  برايشان
ملْه  حِيتَانُهم تَأْتِيهِم إِذْ السبتِ فِي يعدونَ ذْإِ الْبحرِ حاضِرَةَ كَانَت الَّتِي الْقَرْيةِ عنِ واَسأَ

موي تِهِمبشُرَّعاً س مويبِتُونَ الَ وسالَ ي تَأْتِيهِم م كَذَلِكلُوها نَبقُونَ  كَانُوا بِمفْـس؛ در ي 
  سـنت  شـنبه   روز در  كـه   آنگاه   بپرس  ايشان از دريا  به  نزديك  قريه  آن  باره

  يم آب  يرو  بر آشكار  ماهيان كردند  يم  شنبه  كه  يروز در زيرا  شكستند  يم
  نافرمـان   يمردمـ    كـه  را  اينان  آمدند  ينم كردند  ينم  شنبه  كه  يروز و آمدند
  .آزموديم  يم  اينچنين بودند

 »منَاهقَطَّعو شْرَةَ اثْنَتَياطًا عبا أَسميگر را مـ يله كه همديه قب و آنان را به درواز    » أُم 
 كـه نـسل هـر        يم، بـه گونـه ا     يم كـرد  ي كردند، تقس  يگر صحبت م  يشناختند و با همد   

و به » قَومه استَسقَاه إِذِ موسى إِلَى وأَوحينَا« .  بوديله ايعقوب قبي از فرزندان يمرد
از او   كه   ي وقت يعني. مي نمود ي كه قومش از او آب خواست وح       ي هنگام ي موس يسو

 بدهد و خودشـان و چهـار        ي دعا كند تا به آنان آب      يخواستند به بارگاه  خداوند تعال     
 قـرار  ين بدان خاطر بود كه واهللا اعلـم در محـل كـم آبـ             يو ا . انشان از آن بنوشند   يپا

 أَنِ«  نمـود كـه ،       ي وحـ  يرفت و بـه موسـ     يداشتند، پس  خداوند خواسته آنهـا را پـذ         
 ياحتمال دارد كه آن سنگ مشخص. ت سنگ را بزنيبا عصا» الْحجرَ بعصاك اضْرِب

 آن  يپس موسـ  .  را شامل شود   يباشد و احتمال دارد كه اسم جنس باشد و هر سنگ          
دوازده چشمه، » عينًا عشْرَةَ اثْنَتَا« د، يو از آن سنگ بر جوش» مِنْه فَانبجست« را زد، 

 »قَد لِمأُنَاسٍ كُلُّ ع مهشْرَبيعني.  از مردمان آبشخور خود را بشناختيهر دسته ا» م 
د و هر كدام آبشخور ي مقرر گرديل دوازده گانه چشمه اين قباي از ايله اي هر قبيبرا

ن از  يـ و ا . دندي و مشقت و كشمكش ره     يافتند و از خستگ   يخود را شناخت و آرامش      
لْنَا« . كمال و تمام نعمت خدا بر آنها بود لَّ لَيهِ وظَ عم امه يو ابرها را بر آنان سا»  الْغَم

لْنَا« . د محافظت كند  ي خورش يم تا آنان را از گرما     يكرد لَيهِم وأَنزَ نَّ عو حلـوا را    » الْم
 از يسلوا، گوشت پرنـده ا . ميو سلوا را فرستاد» والسلْوى« م، يبر آنان فرو فرستاد   
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ه ي، پس خداونـد هـم آنـان را در سـا           ن آنان است  يذترين انواع پرندگان، و از لذ     يبهتر
 يزه از حلوا و گوشت داد و هـم آنـان را از تـشنگ              ي پاك يقرار داد، و هم به آنان غذا      

د از  يـ بخور» ظَلَمونَا وما رزقْنَاكُم ما طَيباتِ مِن كُلُواْ« :و به آنها گفته شد    . نجات داد 
 كه شكر خدا را ي وقتيعني. دندم، و بر ما ستم نكري كه به شما داده ايزه اي پاكيروز

اوردند و آنچه را كه خدا بر آنها واجب كرده بود انجام ندادند بر ما سـتم                 ي ن يبه جا 
 يرا تمـام  يـ بلكه بر خودشان ستم كردند، ز     » يظْلِمونَ أَنفُسهم كَانُواْ ولَـكِن« نكردند،  

ن در يـ و ا. دها را از دست داده و خـود را در معـرض شـرّ و عـذاب قـرار دادنـ         يخوب
و آن گاه كه به     » الْقَرْيةَ هـذِهِ اسكُنُواْ لَهم قِيلَ وإِذْ« . ابان بود يدوران ماندنشان در ب   

د تـا وطـن و مـسكن        ي داخل آن شو   يعني. دينين شهر سكونت گز   يدر ا : آنان گفته شد  
آن هـر جـا كـه       و از   » شِـئْتُم  حيـثُ  مِنْهـا  وكُلُـواْ « . بود» ايليا«و آن شهر    . شما باشد 

 بـود و در نـاز و نعمـت قـرار     يوه ا يـ  پردرخـت و پـر م      يروسـتا . ديد بخور يخواست
« . ن خداوند آنها را دستور داد تا هرجا كـه خواسـتند از آن بخورنـد               يبنابرا. داشتند
گناهان مرا عفو ! ايخدا» حِطَّةُ« : دييد، بگوي كه از دروازه وارد آن شديهنگام» وقُولُوا

ــواْ« گــذر، كــن و از مــا در لُ ــاب وادخُ ا الْبدــجدر مقابــل يو بــا خــشوع و فروتنــ» س 
پـس  . ديـ  آوريش را بـه جـا  يد، و شكر نعمـت هـا      يپروردگارتان از دروازه وارد شو    

 و آمرزش خواستن از او دستور داد و به آنها وعده داد كه يخداوند آنها را با فروتن
« :پـس فرمـود  .را به آنان خواهـد داد  ا و آخرت    ي آمرزد و پاداش دن    يگناهانشان را م  

كوكـاران از  يم و به ني آمرزيگناهانتان را م»  الْمحسِنِينَ سنَزِيد خَطِيئَاتِكُم لَكُم نَّغْفِرْ
«  فرمـان نبردنـد بلكـه،    يپس آنان از دستور الهـ . مي دهيشتر ميا و آخرت ب  ير دن يخ

لَمواْ الَّذِينَ فَبدلَ  يچي كه از فرمان خـدا سـرپ       يكسان» لَهم قِيلَ الَّذِي رَغَي قَوالً مِنْهم ظَ
 را كه بـه آنـان گفتـه شـده بـود             يل نشدند، سخن  ي دستور او ارزش قا    يكردند و برا  

 يعني، »حنطة«: گفتند» حِطَّةُُ«  خواستن آمرزش و گفتنِ كلمه يدگرگون كردند و به جا
ر دهنـد، فعـل و      ييـ  آن تغ  ي و سادگ  ي كه سخن را با وجود آسان      يدانه گندم، و هنگام   

م ينكه با حالت كرنش و تعظي اين به جايبنابرا.  دهند ير ميي تغيق اوليكار را به طر
 فَأَرسـلْنَا « . دن و نشسته وارد آن شـدند      يوارد خانه خدا شوند، برعكس با حالت خز       

هِملَي زًا عنَ رِجاء مميچيز آن سرپ كه با دستور خدا مخالفت كردند و ايپس وقت» الس 
. مي بود بر آنان فرستادي آسمانيگر عذابهايا ديا طاعون و ي كه ينمودند، عذاب سخت

» يظْلِمـونَ  كَـانُواْ  بِما« ن عذابيو خداوند با عذاب دادن آنها بر آنان ستم نكرد، بلكه ا 
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 آوردند، و يت او روي اطاعت خدا خارج شده و به معصيره يبدان جهت بود كه از دا
ن كار وادار نكـرد و بـدان سـو فـرا نخوانـد جـز         ي آنان را به ا    يزه ا يامل و انگ  چ ع يه

لْهم« .  كه در وجودشان نهفته بوديخباثت و شرّ  حاضِرَةَ كَانَت الَّتِي الْقَرْيةِ عنِ واَسأَ
آنگاه كه آنان . ا بود، بپرسي كه بر ساحل دريل درباره شهري اسرائ يو از بن  » الْبحرِ

 كه در روز يهنگام» السبتِ فِي يعدونَ إِذْ« دند و خداوند آنان را عذاب داد، تجاوز كر
كه خداوند آنها را دستور داده بود تا شنبه را احترام ي كردند، در حاليشنبه تجاوز م

« ش كرد، يم كنند، و در روز شنبه به شكار نپردازند، پس خداوند آنها را آزمايو تعظ
حِيتَانُ تَأْتِيهِممه موي تِهِمبشان در روز شـنبه بـه صـورت وفـور          ي ها يماه» شُرَّعاً س

» تَـأْتِيهِم  الَ« ر شـنبه،    يـ و در غ  » يـسبِتُونَ  الَ ويوم«  آمدند،   ي آب و نزد آنان م     يرو
« . دنـد ي دي رفتند و آنان را نمـ  يا م ي به اعماق در   يعني.  آمدند ي ها نزد آنان نم    يماه

لُو كَذَلِكمنَبا هقُونَ كَانُوا بِمفْسكردنـد   ي كـه مـ    ين گونه آنان را به سـبب فـسق        يا» ي 
ن يـ د، و بـه  ا يـ ازمايپس فسقشان باعث شد تا خداوند آنها را ب. مي  نموديش م يآزما
 شدند خداوند از يو اگر آنان مرتكب فسق و گناه نم. ش گرفتار شوندي و آزمايسخت

 داد، پس آنان يت و شرّ قرار نميعرض معص كرد و آنان را در مي ميآنها چشم پوش
 كندنـد و در آن دام       ي را م  يي به كار بردند؛ آنها چاله ها      يله ا ي شكار كردن ، ح    يبرا
 افتادند ين چاله ها و دام ميها در ايد و ماهي رسي روز شنبه فرا ميوقت.  گذاشتنديم

ن يـ  داشتند، و ا   ي م كشنبه آنها را بر   ي داشتند، بلكه روز     يو آنها را در آن روز بر نم       
  .اد شديان آنها زيكار در م

  :164- 170 يه يآ
لِكُهم اللّه قَوما تَعِظُونَ لِم منْهم أُمةٌ قَالَت وإِذَ هم أَو مهذِّبعا مذَابا عةً قَالُواْ شَدِيدذِرعم 
لَّهم ربكُم إِلَى لَع تَّقُونَ؛ و ويم پند را  يقوم چرا : گفتند  ايشان از  يگروه  كه  آنگاه ي  

 ؟  سـاخت  خواهـد  مبـتال   دردناك  يعذاب  به و كرد خواهد  هالكشان خدا،  كه دهيد
  .شوند پرهيزگار  كه باشد و  باشد  يعذر  پروردگارتان نزد را  ما تا : گفتند
لَما لَمـواْ  الَّـذِينَ  وأَخَذْنَا السوءِ عنِ ينْهونَ الَّذِينَ أَنجينَا بِهِ ذُكِّرُواْ ما نَسواْ فَ  بِعـذَابٍ  ظَ

  فرامـوش  بـود   شـده   داده آنهـا   به  كه را  ياندرز  يفْسقُونَ؛ چون  كَانُواْ بِما بئِيسٍ
  بـه  را  گنهكـاران  و  داديـم   نجـات  كردنـد   يمـ  پرهيز  يبد  از  كه را  آنان ، كردند
  .فتيمگر فرو  سخت   يعذاب  به  گناهشان  سبب
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لَما اْ فَ تَون عا عواْ منُه نْهلْنَا ع   كه  يچيز  ترك از  چون خَاسِئِينَ؛ و قِرَدةً كُونُواْ لَهم قُ
  .شويد مطرود  يبوزينگان :، گفتيم ، كردند  يسرپيچ بودند  كرده  منعشان  آن از

لَيهِم لَيبعثَنَّ ربك تَأَذَّنَ وإِذْ مِ إِلَى عوةِ يامن الْقِيم  مهومـسي  ـوءـذَابِ  سإِنَّ الْع  ـكبر 
رِيعالْعِقَابِ لَس إِنَّهو ؛ و   لَغَفُورحِيمآنـان  بـر  را  يكس  كه كرد  اعالم تو پروردگار ر  
  آينـه  هـر   گردانـد   معذبـشان  نـاگوار   يعـذاب   بـه    قيامـت  روز  بـه  تـا   كه بگمارد

  .است  مهربان و  آمرزنده نيز كندو   يم  عقوبت زود تو پروردگار
منَاهقَطَّعضِ فِي وا األَرمأُم منْهونَ مالِحالص ممِنْهونَ ود ذَلِك  منَـاهلَوبنَاتِ  وـسبِالْح 
لَّهم والسيئَاتِ ونَ؛ آنان  لَعرْجِعيبعـض  ،  كـرديم   تقسيم  زمين در  گروه  گروه را  ي  
  .بازگردند شايد ،  آزموديم بديها و نيكيها  وبه   آن جز  يبعض و نيكوكار
مِن فَخَلَف دِهِمعب رِثُواْ خَلْفو أْخُذُونَ الْكِتَابي رَضـذَا عنَى هقُولُونَ األديغْفَرُ ويلَنَا س 
لُه عرَض يأْتِهِم وإِن لَم يأْخُذُوه مثْ لَيهِم يؤْخَذْ أَ يثَا علَى يِقُولُواْ الَّ أَن الْكِتَابِ قُماللّـهِ  ع 
لَّذِينَ خَيرٌ اآلخِرَةُ والدار فِيهِ ما ودرسواْ الْحقَّ إِالَّ   اينـان  از تَعقِلُونَ؛ بعـد   أَفَالَ يتَّقُونَ لِّ

  دل  يدنيـو  متـاع  ، بـه   كـه  شدند  كتاب  آن  وارث و نشستند  جايشان  به  يگروه
  يمتاع  هم باز  آن  همانند اگر و   شويم  يم  آمرزيده  يزود  به  كه ندگفت و بستند
  يراسـت   بـه  جـز  خـدا   باره  در  كه اند  نگرفته  پيمان  ايشان از آيا  برگيرند بيابند
  يسـرا  ؟ بودنـد  خوانـده   بـود   آمده  كتاب  آن در  آنچه  آنكه  حال ، نگويند  سخن
  ? كنيد  ينم  تعقل  آيا   است بهتر هيزندپر  يم  كه  يكسان  يبرا  آخرت
  بـه   كه  آنان؛  الْمصلِحِينَ أَجرَ نُضِيع الَ إِنَّا الصالَةَ وأَقَامواْ بِالْكِتَابِ يمسكُونَ والَّذِينَ
  تباه را  نيكوكاران پاداش  كه بدانند گزارند  يم نماز و جويند  يم  تمسك خدا  كتاب

  .سازيم  ينم
شترشان در روز شـنبه تجـاوز    يم شدند؛ ب  يل در مجموع به سه گروه تقس      يسرائ ا يبن

 يو گروهـ .  جرات نمودند و آن را آشـكار انجـام دادنـد      يكردند و بر ارتكاب نافرمان    
ز اكتفا كردند بـه     ي ن يو گروه .  كردند و  بر آنان اعتراض نمودند       يآشكارا آنها را نه   

 اللّـه  قَوما تَعِظُونَ لِم« : به گروه دوم گفتند     كردند، و  ي م ينكه گروه دوم آنان را نه     يا
ملِكُه هم أَو مهذِّبعا مذَابا عد كه خداوند آنان    ي ده ي را پند م   يچرا كه شما قوم   » شَدِيد

موعظه كردن :  گفتندي دهد؟ انگار آنان مي ميا به آنان عذاب سختي كند، يرا هالك م
 كنـد و بـه      يحت را گـوش نمـ     ي شـود و نـص     ي كه مرتكـب حـرام مـ       يو پند دادن كس   

 در بـر نـدارد، و حتمـا خداونـد     يده ايـ  دهد، فاي خود ادامه م   ي و سركش  يتجاوزگر
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 ي وارد م  ي بر و  يا عذاب سخت  ي كند   يا او را هالك م    ي را سزا خواهد داد      ين كس يچن
  .آورد

  معـذِرةً «م، ي داريم و آنها را باز م  ي كن يما آنها را موعظه م    : پس پند دهندگان گفتند   
» يتَّقُونَ ولَعلَّهم« م، يشان معذور بوده باشيتا نزد پروردگارتان در مورد ا» ربكُم إِلَى

 برند، ترك كنند ،     ي را كه در آن به سر م       يد گناه ي شا يعني. زنديد آنها بپره  يو تا شا  
اشـد و  د كه موعظه در آنان كارساز بيم شايستيد نيت شدن آنان نا اميپس ما از هدا   

 ين هدف از اعتراض به آنان است، تا عـذر  ين بزرگتر يو ا . سرزنش در آنان اثر  كند     
نكـه  يد ايرد حجت اقامه شود، و به ام  ي گ ي قرار م  ي كه مورد امر و نه     يباشد و بركس  

  . عمل كندي آن امر و نهيد و به مقتضايت نمايخداوند او را هدا
لَما«   كه آنچه را كه بدان تذكر داده شده بودند تـرك            يهنگامو  » بِهِ ذُكِّرُواْ ما نَسواْ فَ

» الـسوءِ  عـنِ  ينْهـونَ  الَّـذِينَ  أَنجينَـا «  و تجاوزشان ادامه دادنـد،  يكردند و به گمراه  
ن يـ و سنت خدا در مورد بندگانش ا. مي داشتند نجات دادي باز مي را كه از بد يكسان

 كنندگان از ي  كنندگان به معروف و نهد، امرياي عقوبت و عذاب بين است كه وقتيچن
لَمواْ الَّذِينَ وأَخَذْنَا« .  دهد يمنكر را نجات م     يو آنان كسان  . ميو ستمگران را گرفت   » ظَ

 آنـان را  يبا عذاب سخت » بئِيسٍ بِعذَابٍ« . بودند كه در روز شنبه تجاوز  كرده بودند        
و اما گروه .  كه كردندي و گناهيچيبب سرپبه س» يفْسقُونَ كَانُواْ بِما« .ميگرفتار نمود

 ي را پنـد مـ     يچرا قوم »لِم تَعِظُونَ قَوما اَللَّةُ مهلِكُم    « : كنندگان گفتند  ي كه به نه   يگريد
ا هالك شدن يافتن ين در مورد نجات ي سازد؟ مفسريد كه خداوند آنها را هالك ميده
افتگار بوده  ياز جمله نجات    ن است كه آنها     يه ا يو ظاهر قض  . ن گروه اختالف دارند   يا

و خداوند . اند ، چون خداوند هالكت را مخصوص ظالمان و ستمگران قرار داده است
  .ان نكرده است كه آنها ستمگر بوده انديب

 بوده است كه در روز شـنبه تجـاوز          يژه كسان يد عقوبت و سزا و    ي نما يپس داللت م  
 به انجام يه است؛ هرگاه برخي از منكر فرض كفايو چون امر به معروف و نه. كردند

 شود، پس آنان به انكار و يگران ساقط م  ين واجب از گردن د    يزند ا يضه برخ ين فر يا
و چون آنها بر    .  كنندگان از منكر اكتفا كردند     ياعتراض امر كنندگان به معروف و نه      

وما لِم تَعِظُونَ قَ  «  كنندگان از منكر اعتراض كردند كه        يامر كنندگان به معروف و نه     
ّبهم عذَاباً شَدِ      اَياَللَّةُ مهلِكُم أَو معذِ د كـه خداونـد آنهـا را        يـ  ده ي را پند م   يچرا قوم » د

 دهد؟ پس آنـان خـشم و نفـرت خـود را از              ي به آنها م   يا عذاب سخت  ي كند   يهالك م 
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 كند كه آنان به شـدت از متجـاوزان متنفـر    ين اقتضا ميمتجاوزان آشكار كردند، و ا   
  . دانستند كه خداوند متجاوزان را به شدت سزا خواهد داديبوده و م

لَما«  اْ فَ تَون عا عواْ منُه نْهكـه سـنگدل شـدند و نـرم نـشدند و حـق را                يپس وقت » ع 
لْنَا« رفتند، ينپذ نگان يبه بوز: مير به آنان گفتيبه زبان تقد» خَاسِئِين قِرَدةً كُونُواْ لَهم قُ

ل شدند و خداوند آنـان را  ينگان تبدي پس به فرمان خدا به بوز  .ديل شو ي تبد يمطرود
 را بـر بازمانـدگان آنـان قـرار داد و     يسپس ذلـت و خـوار  . از رحمت خود دور كرد  

« ادآر آنگاه كه پروردگارت به صراحت اعـالم كـرد،           يو به   » ربك تَأَذَّنَ وإِذْ« :فرمود
لَيهِم لَيبعثَنَّ مِ إِلَى عوةِالْقِ يامن يم مهومسي وءذَابِ سرا بر يامت  كسانيتا روز ق» الْع 

 آنـان را خـوار و       يعنـ ي. ن عذاب را به آنان بچشاند     يآنان مسلط خواهد كرد كه بدتر     
 را كه از فرمانش يهمانا پروردگارت كس» الْعِقَابِ لَسرِيع ربك إِنَّ« .  گردانديل ميذل

« . ديـ  نما يا دچار عذاب مـ    ي كه او را در دن     ييهد، تا جا   د ي كند زود عذاب م    يچيسرپ
إِنَّهو لَغَفُور حِيمد آمرزنـده و مهربـان      يـ  كه باز گردد و توبـه نما       ي كس يو او برا  » ر

 كنـد ؛ بـه   ي پوشاند و بر او رحم م   يش را م  يب ها ي آمرزد و ع   ياست، گناهانش را م   
و .  آورد يش ها را بـه دسـت مـ        رفته شده و انواع پادا    يش پذ ين صورت كه عبادتها   يا

خداوند آنچه را كه به آنان وعده داده بود انجام داد، پـس همـواره آنـان در ذلـت و                     
 ي برند و پرچم آنـان برافراشـته نمـ      يگران به سر م   ي و تحت حكم و فرمان د      يخوار
  .شود

 »منَاهقَطَّعضِ فِي وا األَرمد ، آنان را در كپارچه بودنينكه آنها متحد و يو پس از ا» أُم
شان صالح هـستند، و حقـوق       ي از ا  يبرخ» الصالِحونَ منْهم« . مين پراكنده ساخت  يزم

. ن هـستند  يـ ر از ا  يـ  غ يو برخ » ذَلِك دونَ ومِنْهم«  كنند،   يخدا و بندگان خدا را ادا م      
 يهستند، مقتصد به كس» مقتصد«ا ين تر از صالحان قرار دارند؛   يي پا ي در مقام  يعني

 اوقـات  ي كند ، و گـاه ي كند و محرمات را ترك مي شود كه واجبات را ادا م    يگفته م 
ا بر خود ي دهد و ي مكروهات را انجام م ي كند و برخ   ي از مستحبات را ترك م     يبرخ

آنها » والسيئَاتِ بِالْحسنَاتِ  َبلَونَاهم «وه و سنت خود،     يو طبق ش  » و«  كنند،   يستم م 
لَّهم« . مي آزمود ي سخت  و يرا به آسان   ونَ لَعرْجِعكـه بـر آن      يد از شـرارت   يتـا شـا   » ي 

پس . ندي آنان فرستاده شده است بازآي كه به سويتيهستند برگردند، و به طرف هدا
  .صالح، ناصالح و مقتصد: رندي گين سه دسته قرار ميل در اي اسرائيبن



٨٩٠ 

 »مِن فَخَلَف دِهِمعب رِثُواْ خَلْفالْكِتَ وو شرارت   ي كه بد  ينان ناصالح يپس جانش » اب 
شتر بود بعد از آنان وارث كتاب شدند و مرجع كتاب قرار گرفتند، و آنها طبق يآنها ب

 شد تا به ي به آنان پرداخت ميادي كردند، و اموال زيخواست خود در آن تصرف م
 عـرَض  خُذُونَيأْ« . ديع  گرد  يان آنان شا  يب رشوه در م   ين ترت يناحق فتوا دهند، و بد    

ن يـ  كردنـد كـه ا  يا را گرفته و اقرار م    ين دن ي ارزش ا  ي ب يكاال» ويقُولُونَ األدنَى هـذَا
ده يـ مـا آمرز  » لَنَـا  سيغْفَرُ« : گفتند ينكه همانا آنان ستمكارند، و م     يكار گناه است و ا    

و اگر د ي آيقت، و استغفار به حساب نمي از حقي است خالين گفته ايو ا. م شديخواه
 يم مـ  ي شـدند، و تـصم     يمان م ي بود آنها بر آنچه كرده بودند پش       يقين استغفار حق  يا

 افتـاد   يگر به دستشان م   ي د ي كه رشوه ا   يگرفتند كه باز آن را تكرار نكنند ، اما وقت         
  . گرفتنديآن را م
نكـه آنچـه را كـه بهتـر اسـت           ي ا ي اندك فروختند و به جـا      يمتيات خدا را به ق    يپس آ 

خداوند در اعتراض به آنها و . دندي ارزش تر بود برگز   يچه را كه كمتر و ب     رند، آن يبگ
لَيهِم يؤْخَذْ أَلَم« :ان جسارتشان فرمود  يب يثَاقُ علَـى  يِقُولُـواْ  الَّ أَن الْكِتَـابِ  مإِالَّ اللّـهِ  ع 

 جز حق بـه خـدا نـسبت    يزيمان گرفته نشده بود كه چ    يا از آنان در كتاب پ     يآ» الْحقَّ
 و هـوس خـود      يهند؟ پس آنها را چه شد كه ناحق را به خدا نسبت داده و از هـو                ند
حـال آنكـه    »فِيهِ ما ودرسواْ« !  خود منحرف شدند؟   ي كردند، و طبق خواستها    يرويپ

 يآنها از رو.  ندارنديآنان آنچه را كه در كتاب است خوانده اند، و در فهم آن اشكال          
د، و انسان را ي نماين امر، گناه را بزرگتر ميتند، و ا دانسين كار را كردند و ميعمد ا

 از كمبـود    ين ناشـ  يو ا .  گرداند ي سخت م  يشتر سزاوار سرزنش و عقوبت و سزا      يب
 اآلخِـرَةُ  والـدار « :ن فرمـود  يبنابرا. ح دادند يا را بر آخرت ترج    ي دن يآنها بود كه زندگ   

لَّذِينَ خَيرٌ  كه به يي هاي بهتر است كه از خوردنيان كسي آخرت برايو سرا» يتَّقُونَ لِّ
 شـود و خداونـد آن را حـرام كـرده     ير حكم خدا داده مـ    ييعنوان رشوه در مقابل تغ    

ا يـ آ» تَعقِلُـونَ  أَفَـالَ « .  كنندي ميگر محرّمات دورين از ديز كرده، و همچن ياست، پره 
ك ي كدام يبراد كه   يابيد و در  يسه كن يد تا راجح و مرجوم را با هم مقا        يشما عقل ندار  

  !د كوشش و تالش نمود؟يبا
ت عقل، نگرش و نگاه  كـردن  يد مقّدم داشته شود؟ پس خاص ي با يگريك بر د  يو كدام 

ر چشم بدوزد، يز و فناپذي ناچياي كه به دنياما كس. به عواقب و سرانجام كارها است
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 ياشه يا عقل و اندي آين كسيپس چن.  را از دست داده استينعمات بزرگ و ماندگار
  !دارد؟

« :دي فرمايف نموده ومي اند كه خداوند آنها را توصيقت كسانيخردمندان عقال در حق
 كـه در علـم و عمـل بـه كتـاب             يو كـسان  » الصالَةَ وأَقَامواْ بِالْكِتَابِ يمسكُونَ والَّذِينَ

 آموزند، چرا كه آموختن ي را كه در آن هست ميند، و احكام و اخباري جويتمسك م
 دلها و  ي بخش چشمها و شاداب    ي كه روشن  ين علوم است، و به اوامر     يفتري از شر  آن

ن ي از بزرگتـر يكيو .  كننديا و آخرت در آن است، عمل م     يروح ها است، و صالح دن     
 و  ي باشد برپا داشتن نماز به صـورت ظـاهر         ي كه تمسك به آنها واجب م      ييفرمانها

لت و شرافت دارد، ين كرد ، چون فض    ايژه ب ين آن را به صورت و     يبنابرا.  است يباطن
 برپاداشـتن   ي بـرا  يزه ا يـ مان است، و برپاداشتن نمـاز انگ      يزان  ا  يو چون كه نماز م    

« :و از آنجا كه عمل آنها سراسر اصالح بود خداوند متعال فرمود. گر عبادتها استيد
م؛ آنان كه در ي كنيع نميو ما پاداش اصالحگران را ضا» الْمصلِحِينَ أَجرَ نُضِيع الَ إِنَّا

 يگـران مـ  يشتن و ديـ اتشان اصـالحگر هـستند، و بـه اصـالح خو    يگفتار و كردار و ن   
هم يامبرانش علـ  يـ د كـه خداونـد پ     يـ  نما ين داللت مـ   يه و امثال آن بر ا     ين آ يا. پردازند

 رساندن منافع يو برا.  فسادي اصالح فرستاده است نه برا يالصالة و السالم را برا    
 و اصالح هر دو ي آبادانيو آنان برا. انيجاد ضرر و زيه منظور افرستاده است نه ب

 كـردن از آنـان      يرويـ پس هر كس به اصالح بپـردازد بـه پ         . جهان فرستاده شده اند   
  .كتر استينزد

  :171- 174 يه يآ
لَّةٌ كَأَنَّه فَوقَهم الْجبلَ نَتَقْنَا وإِذ  واذْكُرُواْ بِقُوةٍ آتَينَاكُم ام خُذُواْ بِهِم واقِع أَنَّه وظَنُّواْ ظُ
لَّكُم فِيهِ ما يمـ  و  داشتيم  نگه  يسايبان  چون  سرشان برفراز را  كوه تَتَّقُونَ؛ و  لَع  

 بـا   ايـم   داده شـما   به  كه را  يكتاب  افتاد خواهد  سرشان بر ، اكنون  كه پنداشتند
  كـه  باشـد  ، داريـد  يـاد   بـه   سـت ا  آمده  آن در  كه را  چه وهر  بگيريد  ينيرومند

  .شويد پرهيزگار
 بِرَبكُم أَلَست أَنفُسِهِم علَى وأَشْهدهم ذُريتَهم ظُهورِهِم مِن آدم بنِي مِن ربك أَخَذَ وإِذْ
 از تـو  پروردگـار  ؛ و لِينَغَـافِ  هذَا عنْ كُنَّا إِنَّا الْقِيامةِ يوم تَقُولُواْ أَن شَهِدنَا بلَى قَالُواْ
  گرفـت   گواه  برخودشان  را  آنان و  آورد  بيرون را  فرزندانشان  آدم  يبن  پشت
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 در تـا   دهـيم   يمـ   ي،گواه   يآر : گفتند ؟  نيستم  پروردگارتان  من آيا : پرسيد و
  .بوديم خبر  يب  آن از ما  كه نگوييد  قيامت روز
ا تَقُولُواْ أَوأَشْ إِنَّماؤُنَـا  رَكـلُ  مِـن  آبكُنَّـا  قَبـةً  ويـن  ذُرم  ـدِهِمعلِكُنَـا  ب ـا  أَفَتُهـلَ  بِمفَع 

 بعد  بوديم  يمانسل و بودند  مشرك  اين از  پيش ما  پدران  كه نگوييد الْمبطِلُونَ؛ يا
  يمـ   هالكـت   بـه  را مـا  بودنـد   كـرده   گمراهـان   كه  يكار  سبب  به آيا و آنها از،
  ?   يانرس

كَذَلِكلُ واتِ نُفَصاآلي ملَّه لَع ونَ؛ آيات ورْجِعكنيم  يم  بيان  تفصيل  به  اينچنين را  ي  
  .گردند باز شايد ،

 كه كوه را از يادآور هنگام يو  » فَوقَهم الْجبلَ نَتَقْنَا وإِذ« :سپس خداوند متعال فرمود   
رفتن آنچـه  ي بود كه از پذيم، و آن زمانيشت سرشان نگاه دايم و بر باال ي بركند يجا

پس خداوند آنان را به عمل كردن به آنچه در  . دنديكه در تورات آمده بود امتناع ورز
پس .  سرشان نگاه داشتيش بركند و بر بااليتورات است ملزم نمود و كوه را از جا

لَّةٌ كَأَنَّه«  سر آنها قرار گرفت، يكوه باال  بر يبانيانگار كه سا» بِهِم واقِع هأَنَّ وظَنُّواْ ظُ
 خُذُواْ« :و به آنان گفته شد. آنان بود و گمان بردند كه كوه بر آنان  فرو خواهد افتاد      

 ما واذْكُرُواْ« . ديريت و تالش برگيم با جديآنچه را كه به شما داده ا» بِقُوةٍ آتَينَاكُم ما
مباحثه و عمل به آنچه كه در آن هست آن را به  و خواندن و يقِ بررسيو از طر» فِيهِ
لَّكُم« . دياد آوري د ي شويد، متقيباشد كه اگر آن را انجام ده» تَتَّقُونَ لَع.  

و بـه   » ذُريـتَهم  ظُهـورِهِم  مِن آدم بنِي مِن ربك أَخَذَ وإِذْ« :دي فرما يخداوند متعال م  
. رون آورد يـ فرزنـدان آدم فرزندانـشان را ب      ادآور آن گاه كه پروردگارت از پـشت         ي
د مثـل   يـ د كـه تول   ي آفر يد آورد و آنان را طور     ي از پشت آنان فرزندانشان را پد      يعني

  . گذارديگر را بر جاي ديكنند و هر نسل، نسل
»رون آورد،   ي كه آنان را از پشت پدران و شكم مادرانشان ب          يو هنگام » و» مهدَأَشْه  

ا مـن پروردگـار   يـ شان را بر خودشان گواه گرفت كه آ      يا» بِرَبكُم لَستأَ أَنفُسِهِم علَى
ت او اقرار كنند، چرا كه در سرشت        ي آنان را وادار كرد كه به ربوب       يعنيستم؟  يشما ن 
  .ننده و پادشاه آنان استين را نهاده بود كه اقرار كنند او پروردگار و آفريآنها ا
ن حـق   ين و آئـ   يـ چون خداونـد بنـدگان را بـر د        . م  يما به آن إقرار نمود    ! يآر: گفتند

 اوقـات   ين است، اما فطرت و سرشت، بعـض       ي چن يسرشته است، پس سرشت هركس    
.  گـردد ي شود دگرگـون مـ   ي كه بر عقلها عرضه م     يد فاسد يافته و بر اثر عقا    ير  ييتغ
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: گفتنـد »  غَـافِلِينَ  هـذَا  عـنْ  كُنَّا إِنَّا الْقِيامةِ يوم تَقُولُواْ أَن شَهِدنَا بلَى قَالُواْ« :نيبنابرا
 ما شما را يعني. مين غافل بوديما از ا: نديام نگويم، تا روز قي داديبر خود گواه! يآر

امـت  يتا مبادا روز ق   . دييت پروردگارتان اعتراف نما   ينكه به ربوب  يم تا ا  يش كرد يآزما
 نداشته، ياز آن آگاهد كه حجت خدا بر شما اقامه نشده است و شما يانكار و ادعا كن

  .دي خبر بوده ايو از آن غافل و ب
 خداوند بر شما تمام گردانده اسـت، و         يد، چرا كه حجت رسا    ي ندار يليپس امروز دل  

 مـن  ذُريـةً  وكُنَّـا  قَبـلُ  مِـن  آباؤُنَـا  أَشْرَك إِنَّما« :دييد و بگو  ياوري ب يگريل د يد دل ينبا
دِهِمعش از آنها ي پيدند، و ما فرزندان و نسلياز ما شرك ورزش يهمانا پدران ما پ» ب

م و در خـط و راه آنهـا كـه باطـل بـود حركـت       ي كـرد يروين از آنها پ يبنابرا. م  يبود
لِكُنَا« م،  ينمود ا أَفَتُهلَ بِمطِلُونَ فَعبان انجام  يا ما را به سبب آنچه كه باطل گرا        يآ» الْم

عه گذاشته كه آنچـه     يشت و فطرت شما به ود     خداوند در سر  ! ؟يي نما يدادند هالك م  
امبران آورده ي است كه پيزيپدرانتان بر آن بوده اند باطل بوده است، و حق همان چ

 يگاه بنده گفته ها! يآر. ديافته اي است كه پدرانتان را بر آن ينيين مخالف آيو ا. اند
 كـه  يينه هـا ل ونـشا يـ ن فقط بدان خاطر است كه از حجت و دال      يپدران گمراهش، و ا   

  . گردانده استي و در وجود انسان است رويدرهست
ش يان در پـ   يـ  آوردنش به آنچه كـه باطـل گرا        ي او و رو   ي گردان يپس اعراض و رو   

ر يدر تفس . ح دهد ي برساند كه باطل را بر حق ترج       ي را به حالت   يگرفته اند چه بسا و    
 اسـت كـه     يزن همـان رو   يـ ا: و گفته شـده اسـت       .  درست است  ين معن يات هم ين آ يا

مـان گرفـت و     يرون آورد پ  يـ خداوند از  فرزندان آدم آن گاه كه آنان را از پشت او ب             
ن خداوند بـه آنچـه   ي دادند، بنابرايآنان را بر خودشان گواه ساخت، پس به آن گواه  

كه آنا درآن زمان به آن اعتراف كرده اند، بر ستم و ظلمشان در ارتكاب كفر و عناد                
 كند، ين مطلب داللت نميقت بر ايه در حقين آياما ا. دي نماياج ما و آخرت احتجيدر دن

  . دي نمايز آن را اقتضا نمي با آن ندارد، و حكمت خداوند متعال نيو مناسبت
 ي كه آنها از آن سخن ميمانيرا عهد و پيز.  دهدي مين نكته گواهيز بر هميت نيواقع
 يرون آورد، در حـال    ي پشت او ب   ه و نسل آدم را از     ي بوده كه خداوند ذر    يند زمان يگو

 ياد نمـ  يچ كس آن را به      ي بردند و ه   ي بودن جهان اتم به سر م      يكه انسانها در جهان   
 را بر آنان حجـت و       يزيپس چگونه خداوند چ   . دي آ ي نم يچ انسان يآورد، و به ذهن ه    

  ! نمانده است؟ي از آن بر جايچ اثري دهد كه از آن خبر ندارند، و هيل قرار ميدل
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 يك موضوع كـامال واضـح و روشـن اسـت، خداونـد متعـال مـ                ين  ي آنجا كه ا   پس از 
لَّهم« م، ي دهيح ميات خود را توضين گونه آ  يو ا » اآلياتِ نُفَصلُ وكَذَلِك« :ديفرما لَع و 

 آنچه كه خداوند در فطرت و سرشتـشان نهـاده، و بـه      يد به سو  يو تا شا  » يرْجِعونَ
  .ندي ها باز آيسته اند باز گردند و از زشتمان بي آنچه كه با خدا پيسو

  :175- 178 يه يآ
لَيهِم واتْلُ أَ عنَب الَّذِي نَاهاتِنَا آتَيلَخَ آيا فَانسمِنْه هعطَانُ فَأَتْبالْغَـاوِينَ ؛    مِنَ فَكَانَ الشَّي
 واو   بوديم  كرده عطا او  به را  خويش  آيات  كه  بخوان  برايشان را مرد  آن خبر
  .آمد  در  گمراهان  زمره در و افتاد  اش  يپ در  شيطان و  گشت  يعار  علم  آن از

لَوشِئْنَا و نَاها لَرَفَعبِه لَـكِنَّه و لَد لُـه  هـواه  واتَّبـع  األَرضِ إِلَى أَخْ  إِن الْكَلْـبِ  كَمثَـلِ  فَمثَ
لَيهِ تَحمِلْ ثْ علْهي أَو لْ تَتْرُكْه ثيه  ثَـلُ  ذَّلِـكمِ  مواْ  الَّـذِينَ  الْقَـواتِنَـا  كَـذَّبيĤِصِ  بفَاقْـص 

صالْقَص ملَّه تَفَكَّرُونَ لَعداده او  بـه   كـه   علـم   آن  سبب  به  بوديم  خواسته ؛ اگر ي  
  خـويش   يهـوا   يپ از و بماند  زمين در او  يول ،  برديم ، يم  آسمانش  به  بوديم
  دهـان  از  زبان  يكن  حمله او  به اگر  كه  است  سگ آن   مثل  چون او  مثل   رفت

  كـه   آنان  مثل  آرد  بيرون  دهان از  زبان  هم باز يكن   رهايش اگر و آرد  بيرون
 فـرو   انديـشه   به شايد ،  يبگو را  قصه  است  چنين نيز  انگاشتند  دروغ را  آيات
  .روند
  يمردمـ   مثـل   است يظْلِمونَ؛ بد  كَانُواْ وأَنفُسهم بĤِياتِنَا كَذَّبواْ ينَالَّذِ الْقَوم مثَالً ساء
  .داشتند   يم روا  ستم خود  به و انگاشتند  دروغ را ما  آيات  كه
لَـئِك يضْلِلْ ومن الْمهتَدِي فَهو اللّه يهدِ من فَأُو ميخدا  كه را  كس الْخَاسِرُونَ؛ هر ه  
  .شوند زيانكار سازد   گمراه  كه را  آنان و  بيابد  خويش  راه ، نمايد  راه

لَيهِم واتْلُ« : دي فرما يم) ص(امبرش  يخداوند متعال به پ    أَ عنَب الَّذِي نَاهاتِنَـا  آتَيو » آي
 كتـاب خـود را بـه او    يعني. ميات خود را به او دادي را كه آيبخوان بر آنان خبر كس   

 فَأَتْبعـه  مِنْهـا  فَانـسلَخَ «  مـاهر شـد،      ي بـزرگ، و دانـشمند     يس او عـالم   م، پـ  يآموخت
را علم، صاحبش را    يرون رفت، ز  يب» ات خدا يعالم بودن به آ   « ِ   يژگيو از و  » الشَّيطَانُ

 ين مقـام مـ  ين درجات و بلندتريد، و به باالتري آرايك مي نيبه اخالق خوب و كارها  
 ي را كه كتاب بدان دستور مـ       ي سر انداخت و  اخالق     اما او كتاب خدا را پشت     . رساند
 كه خـود    يپس وقت . رون آورد يده گرفت، و آن را همچون لباس از تنِ خود ب          يداد ناد 
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گاه سقوط كـرد، و  ين جا ين تر ييطان بر او مسلط شد و به پا       ي نمود ش  يرا از آن عار   
  .دي ارتكاب گناهان كشانيطان او را به سويش
 از ين پس از آن اتفاق افتاد كه ويا. ديپس، از زمره گناهان گرد» وِينَالْغَا مِنَ فَكَانَ« 

 را ين بدان جهت بود كه خداوند متعـال و  يت دهندگان بود، و ا    يافتگان و هدا  يت  يهدا
 ولَـو « :ن فرمـود يبنابرا. شتن واگذار كرديش گذاشت و او را به خويترك نمود و تنها 

ن صورت يم، به اي برديات باال ميم او را با آن آي خواستيمو اگر » بِها لَرَفَعنَاه شِئْنَا
 يا و آخرت مقامش باال ميد، و آنگاه در دنيم تا به آن عمل نماي داديق ميكه او را توف

لَـكِنَّه« .  ماند يرفت، و از شر دشمنانش محفوظ م       يي كرد كه رسـوا    ي او كار  يول» و 
د، يي گرايويه و اهداف دني فرومايبه شهوتها» األَرضِ إِلَى أَخْلَد« پس او، . ببار آورد

 »عاتَّبو اهوش را ترك كرد، ي و اطاعتِ مواليروي و هوس خود پيو از هو» ه»ثَلُهفَم «
 تَحمِلْ إِن الْكَلْبِ كَمثَلِ« ا و وابسته بودن به آن،       يص بودن بر دن   يپس مثال او در حر    

لَيهِ ثْ علْهآورد، و يرون مـ يـ  زبان از دهـان ب ير بر آن بتازمانند سگ است كه اگ   » ي 
 همواره و در هـر حـال   يعني.  آورديرون مي، باز زبان از دهان بياگر آن را رها  كن   

 كـه دل او را  يص اسـت ، حـرص و آز  يشه حريرون آمده، و هميزبانش از دهانش ب   
و  كنـد،  ير نمـ  ي اش را سـ    يا گرسـنگ  يـ  از دن  يزيـ چ چ ي كه هـ   يده است، به گونه ا    يبر

ن مثـال   يـ ا» بĤِياتِنَـا  كَذَّبواْ الَّذِينَ الْقَومِ مثَلُ ذَّلِك« . دي نما ي او را برطرف نم    يتنگدست
نكـه  يب كردند، و از آن اطاعت ننمودند، بلكـه بعـد از ا         يات ما را تكذ   ي است كه آ   يقوم

ب و رد كردند، چون نزد خدا عزّت و يشان روانه كرد آن را تكذيخداوند آن را به سو
نكه خداوند آنان  را ي نمودند، بدون  ايروي و هوس خود پي نداشتند، و از هويارزش
  . كرده باشديين امر راهنمايبه ا
لَّهم الْقَصص فَاقْصصِ«  تَفَكَّرُونَ لَعن يد در ايشان بخوان تا شايپس داستانها را برا» ي

 يند، شناخت حاصل مـ ديشي كه اند  يشند، پس وقت  يانديمثال ها و عبرت و نشانه ها ب       
  .ندي نمايكنند، هرگاه شناخت حاصل كردند عمل م

ار زشـت اسـت     يبـس » يظْلِمـونَ  كَانُواْ وأَنفُسهم بĤِياتِنَا كَذَّبواْ الَّذِينَ الْقَوم مثَالً ساء« 
ب كرده ، و با انجام دادن انواع گناهان بر خود سـتم      يات خدا را تكذ   ي كه آ  يمثال كس 

 يو احتمال دارد منظور از كس. همانا مثال او، مثال آدم بد و زشت است . نموده است
 باشد، و خداوند داستان يني آموخت، شخص معيات را به او داد و به ويكه خدوند آ

  .ان كردي آگاه ساختن بندگان بياو را برا
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 شود كه خداوند ين حالت هركس را شامل ميو احتمال دارد كه اسم جنس باشد، در ا
 يات آدمـ  ين آ يو در ا  . رون رود يره عمل كردن به آن ب     ياتش را به او بدهد، و از دا       يآ

ق شده است، و عمل كردن به علم ، مقام ي كه دارد تشويبه عمل كردن به علم و دانش
طان ي بخشد و باعث  مصون ماندن از شرّ شي مي است از جانب خدا كه به آدميبلند
ان شده است ي نكردن به علم برحذر داشته، و ب از عمليات آدمين آيو در ا.  شوديم

 شـود   يگاه اسـت، و موجـب مـ       ين جا ين تر ييه سقوط به پا   يكه عمل نكردن به علم ما     
 كردن يروين اشاره شده است كه پيات همچنين آيدر ا. طان بر انسان مسلط شوديش

  . گرددي مييدن به شهوت ها سبب رسوايي و هوس وگراياز هو
 مـن « : سازد، فرمـود   يد و گمراه م   ي نما يت م ينكه تنها او هدا   ياان  يسپس خداوند با ب   

 خـوب  ين صورت كه او را بر انجام كارهـا       يت كند، به ا   يخدا هركس را هدا   » اللّه يهدِ
 ياد دهـد كـه آنهـا را نمـ         يـ  ي بـه و   ييزهـا ي ها باز دارد، و چ     يق دهد، و از زشت    يتوف

ــست،  ــو«  دان ــدِي فَه ــه حق» الْمهتَ ــس او ب ــت يپ ــدا يراه ق ــه اســت، چــون او ه ت يافت
و خدا هركس را گمراه سـازد و  او را           » يضْلِلْ ومن« ده است،   يپروردگارش را برگز  

لَـئِك« ق  ندهد،    ير توف يرسوا كند، و بر انجام امور خ       فَأُو  ـميپـس بـ   » الْخَاسِـرُونَ  ه 
 يان م يار ز امت دچ يشان را در روز ق    يانكارانند، و خود و خانواده ها     يشان ز يگمان ا 
  . انِ آشكار استين زيد ايآگاه باش. كنند

  :179 يه يآ
لَقَد أْنَا وذَر نَّمهنَ كَثِيرًا لِجاإلِنسِ الْجِنِّ مو ملَه  ـونَ  الَّ قُلُـوبفْقَهـا  يبِه  ـملَه نٌ  وـيالَّ أَع 

لَهم بِها يبصِرُونَ ونَ الَّ آذَانٌ وعمسا يبِه لَـئِك امِ أُولْ كَاألَنْعب مأَضَـلُّ  ه  لَــئِك أُو  ـمه 
  يدلهـاي  را  ايـشان    بيافريـديم  را  انـس  و  جن از  يبسيار  جهنم  ي؛ برا الْغَافِلُونَ

  يگوشـهاي  و بيننـد   ينمـ   بـدان   كـه   است  يچشمهاي و فهمند  ينم  بدان كه ، است
  آنهاينـد  از تـر   گمـراه   يحتـ  دچارپاياننـ  همانند  اينان  شنوند  ينم بدان   كه  است
  .غافالنند خود  اينان

 ولَقَد« :دي فرماياد هستند، ميطان زيروان شينكه گمراهان و پيان  ايخداوند متعال با ب
 از جن ها و انسان ها يادي جهنم تعداد زيو برا» واإلِنسِ الْجِنِّ منَ كَثِيرًا لِجهنَّم ذَرأْنَا
 الَّ قُلُـوب  هـم « . وانات از آنهـا بهتـر هـستند     يم كه ح  ير كرده ا  د آورده، و منتش   يرا پد 

 و مفهوم آن ي كه معنيدني شنوند؛ شني دارند كه با آن نم     ييو گوش ها  » بِها يفْقَهونَ
لَــئِك « . ابـد يشان راه   يـ به دلها  ن صـفات زشـت هـستند،        يـ  ا ي كـه دارا   يكـسان » أُو »
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 است بر آنچه يرا آنچه را كه فانيكه عقل ندارند، ز هستند يانيمانند چهارپا» كَاألَنْعامِ
  .  دهند، پس عقل را از دست داده انديح مي ماند و ماندگار است ترجي ميكه باق

ان يرا چهارپاي باشند، زيوانات سرگشته تر ميان و حيبلكه از چهارپا» أَضَلُّ هم بلْ« 
ند، و نفع و ضرر خود را  كنيده شده اند حركت مي آن آفري كه براي هدفيدر راستا
 يشان بيو ا» الْغَافِلُونَ هم أُولَـئِك« . نها بهترنديوانات از اين حيبنابرا. ندي نمايدرك م

زها غافل مانده اند؛ به آنان دل و گوش و چشم داده شده             ين چ يدتريخبرانند، و از مف   
ن هـدف  يـ ر ضـد ا ن ابزار بياست تا آنان را بر انجام دستورات خدا كمك كند اما از ا         

  . كمك گرفتند
د، و يـ  آتـش آفر يآنهـا را بـرا   . نـد يافري آتش ب  يپس سزاوارند كه خداوند آنها را برا      

ن يـ  كه از ايو اما كس.  دهندياران آتش آن را انجام م  ي دهند كه    ي را انجام م   ياعمال
مـان بـه خـدا و محبـت او     يرد، و دلـش را از ا يـ  عبادت خدا بهره بگياعضا در راستا  

 اهل بهشت را يد، و از خدا غافل نباشد، پس او اهل بهشت است، و كارهاي نماسرشار
  . دهديانجام م

  :180 يه يآ
لّهِ لِ اء ومنَى األَسسالْح وهعا فَادواْ بِهذَرونَ الَّذِينَ ولْحِدئِهِ  فِـي  يĤـمنَ  أَسزَوجـيـا  سم 
  را آنها  بخوانيد  نامهايش  بدان  نامها  ننيكوتري  است خداوند  آن يعملُونَ؛ از كَانُواْ

 خواهند  خود  اعمال كيفر  به  اينان  واگذاريد ورزند  يم الحاد خدا  ينامها  به  كه
  .رسيد

 ييبايار زي بسي صفات خدا است، كه او را نام هاي، شكوه و گستردگيان بزرگين بيا
 بـر صـفت   يه هـر اسـم  ن اسـت كـ  يو ضابطه آن ا.  استيكي هر نام ن   ياو دارا . است

با باشد، خداوند از آن برخوردار يد ، و خوب و زي نمايبزرگ از صفات كمال داللت م
كو ين صورت نين ام بر صفت داللت نكند و فقط علَم محض باشد، در اياما اگر ا. است

ا صـفت  يد كه صفت كمال نباشد، بلكه   ي داللت نما  ين اگر نام بر صفت    يو همچن . ستين
بـا  يز ز يـ ب از آن استنباط شـود، آن نـام ن         ي كه هم مدح و هم ع      ي صفت اينقص باشد،   
  . نخواهد بود

 ي شـود داللـت مـ   ي كه از آن مـشتق مـ       ي خدا بر تمام صفات    يپس هر كدام از نام ها     
 يانگر آن اسـت او علمـ      يكه ب » ميعل«مانند  . ردي گ ي آن را در بر م     يد، و تمام معن   ينما

 بـه انـدازه   ي حتيزيچ چيپس، ه. طه كرده استز را فرا گرفته، و احا  يدارد كه همه چ   
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انگر يـ كه ب» ميرح« و مانند . ستيرون نيره علم او بين و آسمان از دا    ي در زم  يذره ا 
ا يـ و . رد يـ  گي را در بـر مـ    يزيـ م است كه هر چ    ي عظ ي رحمت يآن است خداوند دارا   

 توانـد او     ي نم يزيچ چ ير دارد كه ه   ي فراگ يد او قدرت  ي نما يكه داللت م  » ريقد« مانند  
ن است كه او جز به واسطه نام يش اي نام هاييباي از محاسن و زيكيو . را ناتوان كند

ن يو ا. دياو را با آن ها بخوان» بِها فَادعوه« :ن فرموديبنابرا.  شوديش خوانده نم  يها
 از نـام    يد با نـام   ي با يپس هر خواسته ا   .  خواستن است  ي عبادت و دعا   يشامل دعا 

بـار  : ديـ  گو يمثال دعا كننـده مـ     . كه مناسب آن خواسته است طلب شود       خداوند   يها
، و توبه مرا يامرز، و بر من رحم فرما، همانا تو آمرزنده و مهربان هستيمرا ب! ايخدا
 ي كن ا  ي دهنده، و بر من مهربان     ي روز ي بده، ا  يرنده، و مرا روز   ي توبه پذ  ير، ا يبپذ

  .مهربان و امثال آن
 يد كسانيو ترك ك ن» يعملُونَ كَانُواْ ما سيجزَونَ أَسمĤئِهِ فِي يلْحِدونَ الَّذِينَ وذَرواْ« 

 كننـد  ي آنچه را كه مي سزاي زنند، به زوديف مي او دست به تحريرا كه در نام ها  
و در .  شوندي خدا عقوبت و عذاب داده ميف نام هاي به خاطر تحريعني. ديخواهند د

 آنها و خارج كردنشان يف كردن معناي تحريبه معن»  خدايمهاالحاد در نا« قت، يحق
 را بـا    ين صورت كه كس   ي آن وضع شده اند، به ا      ي است كه برا   يمي و مفاه  ياز معان 

ن يهم چنان كه مشرك. ستيسته و سزاوار آن نام ن   ي  كنند كه شا    يآن نام ها نامگذار   
  . كردندي ميمعبودان خود را با آن نام ها نامگذار

 قـرار دهنـد كـه    يي آنهـا معنـا  يند، و برايف نماي و تحري آنها را نف   ينكه معان يا  ا  يو  
ه يگر را با آن ها تشبي ديزينكه چيا ايو .  را نخواسته انديامبرش آن معنيخداوند و پ

ز يـ  خـدا پره   يكوي ن ين نام ها  يف محرّف يپس واجب است كه از الحاد و تحر       . گردانند
همانا خداوند نودونُه نام دارد، « : آمده است) ص(امبر يح از پيث صحيو در حد. شود

د وارد  يـ  آنهـا عمـل نما     يكه هركس آن ها را بشناسد و حفظشان كنـد و بـه مقتـضا              
  ». شوديبهشت م

  :181 يه يآ
لَقْنَا ومِمنْ   بـه   كه هستند  يگروه ما  آفريدگان يعدِلُونَ؛ از  وبِهِ بِالْحقِّ يهدونَ أُمةٌ خَ

  .كنند  يم رفتار،  عدالت  به و نمايند  يم  راه  حق
 خوب و فاضل هستند كه هـم خـود بـه تكامـل              يم گروه يده ا ي كه آفر  يان كسان ياز م 
گـران را بـه   ي كـرده، و خـود و د  يي كمال راهنمايگران را به سويده اند، و هم د   يرس
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 ي كنند و آن را مـ      ي دانند و به آن عمل م      يپس حق را م   . ندي نما يت م ي حق هدا  يسو
و بـا آن    » يعـدِلُونَ  وبِهِ« .  خوانند ي آن و عمل كردن به آن فرا م        يشناسند و به سو   

ره يـ  كه در مورد اموال و خ ون و حقوق و گفته هـا و غ               ييام مردم در قضاوت ها    يم
 يكي تـار  يت و چراغ هـا    يان هدا يشوايشان پ يا.  كنند يدارند، به عدل و داد قضاوت م      

 بـه حـق و      يمان و عمل صـالح و  تواصـ        يند نعمت ا   اند كه خداو   يآنان كسان . هستند
ن قرار دارند، كه  مقامشان يقي داشته است، و در زمره صدي را به آنان ارزانييبايشك

  ي متفـاوت  يان خودشـان مراتـب و مقـام هـا         يـ و آنها در م   . بعد از مقام رسالت است    
. ت متفـاوت اسـ    يگـر يت كه دارد مقامش با د     يك برحسب حالت و وضع    يدارند، و هر  

 دهد، و يش را به هركس كه بخواهد اختصاص مي كه رحمت خوييپس پاك است خدا
  . بخشش و فضل بزرگ استيخداوند دارا

  :182- 186 يه يآ
 را مـا   آيـات   كه را  آنان يعلَمونَ؛ و  الَ حيثُ منْ سنَستَدرِجهم بĤِياتِنَا كَذَّبواْ والَّذِينَ
  .سازيم  يم  خوارشان  تدريج به  دانند  ينم خود  كه  يراه از ، انگاشتند  دروغ
  .است استوار  من تدبير  كه ،  دهم  مهلت آنها  به متِينٌ؛ و كَيدِي إِنَّ لَهم وأُملِي
لَمتَفَكَّرُواْ أَوا ياحِبِهِم من بِصإِنْ جِنَّةٍ م وبِينٌ؛ آيا  نَذِيرٌ إِالَّ هدر  كـه  اند  نكرده فكر م 

  ?  آنهاست  دهنده  آشكارابيم   به او و  نيست  يديوانگ از  ينشان  ارشاني
لَمنظُرُواْ أَولَكُوتِ فِي ياتِ ماومضِ الساألَرا ومخَلَقَ و ءٍ  مِـن  اللّهأَنْ شَـيى  وـسأَن ع 
لُهم اقْتَرَب قَدِ يكُونَ أَج دِيثٍ فَبِأَيح هدعؤْمِنُونَ بو  زمين و آسمانها  ملكوت در ؛ آيا ي 

  باشد  نزديك  مرگشان  كه شايد و ؟انديشند ، ينم  است  آفريده خدا  كه  يچيزهاي
  .دارند باور  را  سخن  كدام  قرآن از بعد و

  گمراه خدا  كه را  كس يعمهونَ؛ هر طُغْيانِهِم فِي ويذَرهم لَه هادِي فَالَ اللّه يضْلِلِ من
  يسركـش  در  همچنان تا گذارد يوام را  آنان و   نيست  برايش  يراهنماي  هيچ ندك

  .بمانند  سرگردان  خويش
ت آورده اسـت داللـت      ياز هدا ) ص(ات خدا را كه بر صحت آنچه محمد         ي كه آ  يكسان

« نـد،   ي نما ي كـه آن را رد نمـوده و قبـول نمـ            ي كنند؛ به گونـه ا     يب م يد، تكذ ي نما يم
رِجتَدنَسمسنْ هثُ ميونَ الَ حلَمعي دانند به سـو    ي كه نم  ييآنان را كم كم و از جا      » ي 

 آنـان   ي فـراوان بـه سـو      ي هـا  ين صـورت كـه خداونـد روز       يم، به ا  ي كشان يعذاب م 
 برنـد  ي كه گمان مـ ييم تا جا  ي ده يو به آنان مهلت م    » لَهم وأُملِي«  كند،   ير م يسراز



٩٠٠ 

 ي خـود مـ    ي و شر و بـد     يشد، پس بركفر و سركش    آنها دچار عذاب و سزا نخواهند       
 يرد، و عذابـشان چنـد برابـر مـ         يـ  گ ي م ين سبب عقوبت آنان فزون    يو به هم  . نديافزا
 إِنَّ« :ن فرمود يبنابرا.  رسانند يان م ي دانند به خود ز    ي كه نم  يپس آنان از راه   . شود
  . و مستحكم استيله من قويهمانا ح» متِينٌ كَيدِي

 »لَمتَفَ أَوا كَّرُواْياحِبِهِم من بِصي برند و نم   ي چرا فكرشان را به كار نم      يعني» جِنَّةٍ م 
 بر آنـان  ي از حالت و  يزيچ چ ي شناسند، و ه   يكه او را م   ) ع(ن آنان   ينگرند كه همنش  

م و صفات  او     يد به اخالق و رهنمود و عال      ي باشد؟ پس با   يوانه نم يست، د يده ن يپوش
ن ينكه از كاملتري كند بنگرند، و اي آن دعوت ميم را به سوبنگرند، و به آنچه كه مرد

ست، و عقل و نظرش از عقل       ين  اخالق در او ن     يو جز كاملتر  . صفات برخوردار است  
 باز  ي خواند، و جز از بد     ي فرا نم  يان باالتر است، و او جز به خوب       ي همه جهان  يو را 
  . داردينم

 بـزرگ، و    يشوايـ ن كـه او پ    يـ ا ا يـ  !وانه اسـت؟  ي د ين فرد يا چن يآ!  خردمندان يپس ا 
 إِنْ« ن،يبنـابرا ! حت كننده آشكار، و بخشنده بزرگوار و دلسوز و مهربان است؟          ينص
وبِينٌ نَذِيرٌ إِالَّ هآنچه كه آنان ي آشكار است؛ مردم را به سويم دهنده اياو تنها ب» م 

  . كنديت م دارد، دعوي آنان محقق مي دهد، و پاداش را برايرا از عذاب نجات م
 »لَمنظُرُواْ أَولَكُوتِ فِي ياتِ ماومضِ الساألَرين نمـ  يا در ملكوت آسمانها و زمـ      يآ» و 

افت ي پروردگارشان خواهند يگانگي بر يلي كه به آن بنگرند دالينگرند؟ پس آنان وقت
 مِـن  للّـه ا خَلَـقَ   َمـا «د بـه همـه ،     يز با ين» و« . ندي نما يكه بر صفات كمال او داللت م      

ل بر علم ين دلي جهان  بزرگتري اجزايرا تماميز. ده است بنگرنديآنچه خدا آفر» شَيءٍ
ت و خواسـت او و    ي رحمت و احسان و نفـوذِ مـش        يخدا و قدرت و حكمت و گستردگ      

منفـرد اسـت، و     » ريتدب«و  » خلق«انگر آن است خداوند در      ي كه ب  يميگر صفات عظ  يد
ده باشـد، و پـاك و منـزه و    يسته و پـسند يـ او معبود شا د كه تنها    ي نما يجاب م ين ا يا
  .ردي بگي و محبت او در دلها جايگانه دانسته شود، و تنها دوستي
لُهم اقْتَرَب قَدِ يكُونَ أَن عسى وأَنْ«  نكـه  يد به حال خود بنگرنـد و قبـل از ا          يو با » أَج

 برنـد و  يبـه سـر مـ    كه آنها در غفلـت  يك شود و مرگِ ناگهان در حال   ياجلشان نزد 
پس اگر مـرگ فـرا      . افكنندي ب يشتن نظر يرد به خو  ي گردان هستند آنها را فرا بگ      يرو

 حدِيثٍ فَبِأَي« . ندي توانند آنچه را كه در گذشته از دست داده  اند جبران نمايرسد نم
هدعؤْمِنُونَ بيمـان مـ   ي  ا  ياورند به چـه سـخن     يمان ن ين كتاب بزرگ ا   يپس اگر به ا   » ي 
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ا به سخن هر دروغ ي آورند؟ يمان مين گمراه كننده اي دروغيا به كتاب هايآ! آورند؟
  ! ؟يپرداز و افترا كننده ا

 اللّه يضْلِلِ من« :ن خداوند متعال فرمود  يبنابرا. ست  ي ن يتيچ راه هدا  ي گمراه ه  يو برا 
ت كننده يا هركسرا گمراه سازد هداو خد» يعمهونَ طُغْيانِهِم فِي ويذَرهم لَه هادِي فَالَ
ران و يـ  در حالت حيعني.  كند ي شان سرگشته رها م    ي ندارد، و آنان را در گمراه      يا

نـد، و بـه   ي آيرون نمي شان بيپس، از سركش .  كند يتردد آنها را به حال خود رها م       
  .ابندي يحق راه نم

  :187- 188 يه يآ
أَلُونَكسنِ يةِ عاعانَ السرْ أَياماها قُلْ سا إِنَّمهلْم لِّيها الَ ربي عِند عِ جا يقْتِهإِالَّ لِو  ـوه 

اتِ فِي ثَقُلَتاومضِ الساألَرالَ و غْتَةً إِالَّ تَأْتِيكُمب أَلُونَكسي كَأَنَّك فِيـا  حنْهـا  قُـلْ  عإِنَّم 
لْمها   كـه  پرسند  يم تو از  قيامت  باره ؛ در يعلَمونَ الَ اسِالنَّ أَكْثَرَ ولَـكِنَّ اللّهِ عِند عِ

  كـه   اوسـت  تنهـا    است  من پروردگار نزد   آن  علم : بگو  رسد  يم فرا  وقت  چه
 و  آسـمانيان  بـر   آن  رسـيدن  فـرا  سـازد    يمـ   آشكارش رسد فرا  زمانش  چون

  كـه  پرسند  يم تو از  نانچ  شمانيايد بر   ناگهان  به جز ،  است  پوشيده  زمينيان
  .دانند  ينم  مردم بيشتر  يول  نزدخداست  آن   علم : بگو   يآگاه  آن از تو  يگوي
 مِنَ الَستَكْثَرْت الْغَيب أَعلَم كُنت ولَو اللّه شَاء ما إِالَّ ضَرا والَ نَفْعا لِنَفْسِي أَملِك الَّ قُل

 سود  مالك  من : ؛ بگو يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ وبشِيرٌ نَذِيرٌ إِالَّ أَنَاْ إِنْ لسوءا مسنِي وما الْخَيرِ
 خير بر  دانستم  يم  غيب علم اگر، و  بخواهد خدا  آنچه مگر ،  نيستم خود  زيان و

  دهنده  بيم جز  يكس من  رسيد  ينم  من  به  يشر  هيچ و  افزودم  يم  يبس خود
  .نيستم  مؤمنان  يبرا  يا  دهنده  مژده و

ب كننـدگان كلّـه   يتكذ» يسأَلُونَك« :دي فرمايم) ص(امبرش محمد يخداوند متعا ل به پ   
 پرسند، كه چه وقت يامت مياز ق» مرْساها أَيانَ الساعةِ عنِ« شق و سرسخت ، تو را

  رد؟ يگيد و مردم را فرا مي آيامت ميق
لْمها إِنَّما قُلْ«   اطـالع از آن    يعنـ ي. تنها پروردگارم به آن آگاه است     : بگو» ربي ندعِ عِ

لِّيها الَ« .  است يمختص خداوند تعال   جا يقْتِهإِالَّ لِو وجز خدا آن را در وقـت        يكس» ه 
 فِـي  ثَقُلَـت « .  سـازد يدار نمـ ي آن در نظر گرفته شده است، پديي برپا ي كه برا  ينيمع

ده اسـت، و احـواالت      ين پوش ياطالع از آن بر اهل آسمانها و زم       » واألَرضِ السماواتِ
  . ترسنديامت بر آنان دشوار است و از آن ميق
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د بـه   يـ  ندار ي آن آمـادگ   يد و بـرا   يـ  دان ي كه نمـ   يناگهان از راه  » بغْتَةً إِالَّ تَأْتِيكُم الَ« 
امـت از   يص اند تا درباره ق    يرآنها ح » عنْها حفِي كَأَنَّك يسأَلُونَك« . دي آ يسراغتان م 

 ي، و نمي كه از زمان وقوع آن خبر حاصل كني آنيا تو به شدت در پيتو بپرسند، گو
نكه ي، و به خاطر اي كه نسبت به پروردگارت داريدانند كه تو به خاطر  كمال شناخت    

 سود و منفعـت دارد، بـه سـوال كـردن در مـورد آن            ييزهاي سوال از چه چ    ي دان يم
ن ي كنند و از ايپس چرا به شما اقتدا نم. يستيص نين امر حري، و بر اي كنيتوجه نم

امـت  يرا زمان وقوع قيز!  دارند؟ياصرار و الحاح در مورد پرسش از آن دست بر نم      
 است كه خداونـد آن را بـه         ين از امور  ي داند، و ا   ي نم يامبر و فرشته مقرب   يچ پ يرا ه 

  .ده نگاه داشته استياش بر مردم پوش ي علم و آگاهيخاطر  كمال حكمت و گستردگ
لْمها إِنَّما قُلْ«  فقط خداوند از آن آگاه      : بگو» يعلَمونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ولَـكِنَّ اللّهِ عِند عِ

ص هـستند كـه    ي حـر  يزيـ ن بـر دانـستن چ     يبنـابرا .  داننـد  يشتر مردم نم  ياست، اما ب  
 مهمتـر را تـرك    يزهاي پرسش از چ   نهايژه ا يبو. ست بر آن حرص بورزند    يسته ن يشا
 ي مي رويزي كنند، سپس به چيند، و آنچه را كه دانستنش واجب است رها مي نمايم

ز خواسته نشده است يابد، و از آنان ني تواند آن را بداند و دريچ كس نميآورند كه ه
  .كه آن را بدانند

ستم، يـ  خـود ن   ي برا ياني مالك سود و ز    من: بگو» ضَرا والَ نَفْعا لِنَفْسِي أَملِك الَّ قُل« 
 رسـد   ي به مـن نمـ     يري و خ  يچ خوب ير خدا هستم، ه   يازمند و تحت تدب   ير و ن  يبلكه فق 

  ندارم يچ علم و آگاهي كند و من ه يمگر از جانب خدا، و شرّرا جز او از من دور نم           
 ومـا  الْخَيرِ مِنَ ثَرْتالَستَكْ الْغَيب أَعلَم كُنت ولَو« . جز آنچه خدا به من آموخته است      

نِيسم وءمن منافع و ي آوردم كه براي را فراهم مي دانستم اسبابيب ميواگر غ» الس 
 شـود   ي منجـر مـ    ي و ناگوار  ي فراوان به بار آورد، و از هر آنچه كه به بد           يمصالح

 ي كشتم، ولـ   ي كردم، چون در آن حالت به عواقب و سرانجام امور آگاه م            يز م يپره
ا را از ي از منافع دنياري رسد، و بسي و بال به من ميب ندارم، بدي از غ يون اطالع چ

  . دانميب نميانگر آن است كه من غين بيپس ا.  دهميدست م
 و ينـ ي دي هستم كه مردم را از عقوبـت هـا  يم دهنده ا  يمن  فقط ب   » نَذِيرٌ إِالَّ أَنَاْ إِنْ« 
 ي واخرويوي دنيه منجر به عقوبت ها   را ك  يي ترسانم، و كارها   ي م ي و اخرو  يويدن
و  فقـط مـژده   » وبـشِيرُ « .  دارمي كنم و مردم را از آن برحـذر مـ          يان م ي شود ب  يم

 اسـت كـه انـسان را بـه          ييان كارهـا  يامت هستم، و آن با ب     يا و ق  يدهنده به پاداش دن   
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 .ق مردمان به انجام آن كارهـا      يب و تشو  يز با ترغ  ي رساند، ن  يا و آخرت م   يپاداش دن 
رنـد، بلكـه تنهـا مومنـان از آن     ي پذي را نمـ ين هشدار و مژده رسـان     ياما همه مردم ا   

  .رندي پذي برند، و آن را مياستفاده م
ا ي كند كه به منظور به دست آوردن نفع و سود يان مي را بيات جهالت كسانين آيو ا

امبر يـ پ از دست    يالبته كه كار  . خوانند ياد م يرا به فر  ) ص(امبريان، پ يدفع ضرر و ز   
 يده ا يـ ده برسـاند كـه خداونـد بـه او فا          يـ  فا ي تواند بـه كـس     يست و او نم   يساخته ن 

 دور كنـد كـه خداونـد ضـرر و           يان را از كس   ي تواند ضرر و ز    يو نم . نرسانده است 
  .ان را از او دور نكرده استي دور كند كه خداوند ضرر و زيان را از كسيز

 ي منتفـع مـ  يو كـس . تـه اسـت نـدارد    آموخي جز آنچه كه خدا بـه و      ياو علم و دانش   
) ص(امبر ين پيبنابرا. رد و به آن عمل كندي او را بپذ  يشودكه هشدارها و بشارت ها    

 پـدران و مـادران و دوسـتان و    ي را رسـانده اسـت كـه حتـ    يده ايـ  فاين كس يبه چن 
چراكه بندگان را بر انجام هر .  برسانندي را به وين سودي توانند چنيبرادرانشان نم

 برحذر داشته، و آنچـه او  ي و شريك كرده و آنان را از هر بد    ي تحر يريو خ  يخوب
  . و وضوح قرار دارديت روشنيآورده است در غا

  :189- 193 يه يآ
ولَقَكُم الَّذِي ه لَيها لِيسكُنَ زوجها مِنْها وجعلَ واحِدةٍ نَّفْسٍ من خَ لَما إِ  حملَت تَغَشَّاها فَ

لَما بِهِ فَمرَّت خَفِيفًا حمالً  مِـنَ  لَّنَكُـونَنَّ  صـالِحاً  آتَيتَنَـا  لَـئِنْ  ربهمـا  اللّه دعوا أَثْقَلَت فَ
 را  زنـش   تن  يك  آن از و  بيافريد  تن  يك از را شما  همه  كه  ؛ اوست الشَّاكِرِينَ

   سـبك   يبـار   بـه  ،  آميخـت  در او بـا   چـون   يابـد   آرامـش  او  بـه  تـا  بيافريد نيز،
   اهللا ، دو  آن ، گرديــد  ســنگين بــار  چــون و  كــرد ســر  آن بــا  يمــدت و بارورشــد

   سپاسـگزاران  از  يدهـ   صالح  يفرزند را ما اگر  كه بخواندند را  پروردگارخويش
  .بود  خواهيم

لَما  خدا  يشْرِكُونَ؛ چون عما اللّه فَتَعالَى آتَاهما فِيما شُرَكَاء لَه جعالَ صالِحاً آتَاهما فَ
  يشريكان بود   كرده عطا آنها  به  آنچه در او  يبرا ، داد  صالح  يفرزند را دو  آن

  .برتراست  سازند  يم  شريك او با  چه هر از خدا  آنكه  حال ، انگاشتند
لَقُونَ؛ آيا وهم شَيئاً يخْلُقُ الَ ما أَيشْرِكُونَ   كه را  يچيزهاي سازند  يم داخ  شريك يخْ

  ? هستند  يديگر  مخلوق خود و بيافرينند چيز  هيچ توانند  ينم
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  نـه  و كنند  ياريشان توانند  يم  ينصرُونَ؛ نه  أَنفُسهم والَ نَصرًا لَهم يستَطِيعونَ والَ
  .برخيزند خود  ييار  به توانند  يم

لَيكُم سواء يتَّبِعوكُم الَ الْهدى إِلَى تَدعوهم وإِن ع موهتُموعأَد أَم امِتُونَ؛ اگـر   أَنتُمص 
  است  يكسان برايتان كرد، نخواهند  يپيرو شما از ،  يبخوان  هدايت  راه  به را آنها
  .سازيد  پيشه  يخاموش  چه و كنيد  دعوتشان  چه
 »ولَقَكُم الَّذِي ه ن منتـشر   يما مردان و زنان را كه در زمـ         است كه ش   يخداوند ذات » خَ

ك شـخص و آن     يـ از  » واحِـدةٍ  نَّفْـسٍ  من« .ده است يد، آفر ياد و پراكنده ا   يد و ز  يهست
و از آدم، همـسرش     » زوجهـا  مِنْهـا  وجعلَ« . ه السالم است  يپدرتان آدم ابوالبشر عل   

لَيهـا  لِيسكُنَ« . ده است يحوا را آفر    كـه   يرد، چـون وقتـ    يـ آرام بگ  يتـا در كنـار و     » إِ
ن اقتـضا   يـ  رسند و ا   يگر به توافق و تفاهم م     يكديهمسرش از جنس خودش باشد با       

گر را ارضـا     يكـد يزه  يـ ابد، و شـهوت و غر     ي آرامش   يگريك در كنار د   ي كند تا هر   يم
  .كنند
لَما«  زش كنـد، خداونـد متعـال مقـدر         ي كه شوهر با همسرش آم     يپس وقت » تَغَشَّاها فَ

د، و در يايد بيزش، نسل و دودمان پدين آميزه، و از اين اشباع غرياست تا از انموده 
 ين در آغاز حاملگي دارد، و اي بر ميهمسر بار سبك» خَفِيفًا حمالً حملَت« ن هنگام، يا

لَمـا « . ديـ  نماي نمـ ينياست كه زن آن را احساس نكرده و احساس سـنگ           و » أَثْقَلَـت  فَ
 ين در شكمش بزرگ مين شود و جنيابد و بارش سنگيت ادامه ين وضعي كه ايهنگام

ن دلشان به حال فرزند سوخته و عاطفه آنان نسبت به ين هنگام زوجيگردد، پس در ا
 ي شـود، و از خداونـد مـ   يك مـ ي تحريحال فرزند سوخته و عاطفه آنان نسبت به و       

 لَئِنْ ربهما اللّه دعوا« ن  يبنابرا. دي به آنان عطا فرما    يخواهند كه فرزند زنده و سالم     
 صالح و سالم به ي خوانند كه اگر فرزندياد ميپروردگارشان را به فر» صالِحاً آتَيتَنَا
 لَّنَكُـونَنَّ « .  نقص عضو نباشد   ي كه اندامش كامل بوده و دارا      ي فرزند يعني. يما بده 

 كه  يو هنگام » صالِحاً آتَاهما افَلَم« م بود يقطعا از سپاسگزاران خواه   » الشَّاكِرِينَ مِنَ
 داد و نعمت را بر آنان كامـل   يطبق آنچه خواسته بودند خداوند به آنان فرزند سالم        

 بـه   يينكه خدا آن كودك را به تنها      يبه پاس ا  » آتَاهما فِيما شُرَكَاء لَه جعالَ« د،  يگردان
له چشم پدر و مادر يوسن ي داشته است، و بدي ارزانيوجود آورده، و به عنوان نعمت

 قـرار داده، و  ي وي را بـرا يكانيرا روشن گردانده است خداوند را عبادت كنند، شـر        
 « ي او ، واژه يا در نامگـذار  يـ ن صورت كه    يبه ا .  سازند ير خدا م  يكودك را بنده غ   
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 را ي شماري بيا پس از آنكه خداوند نعمت هايره و يو غ» عبدالكعبه« ، و »يعبدالعزّ
  . دهنديك قرار مي خدا شري نمود، در عبادت برايارزانبه آنان 

را ابتدا سخن در مورد آدم و حوا است، ين از باب انتقال از نوع به جنس  است، زيو ا
ان يـ ه در م  ين قـض  يـ ست كـه ا   يـ  ن يو شـك  .  كنـد  يسپس موضوع را به جنس منتقل م      

 بودن شرك اقرار  ن خداوند آنها را واداشت تا به باطلياد است، بنابرايفرزندان آدم ز
شتن يـ دنشان در گفتار و افعال به شدت به خو  ينكه آنان به سبب شرك ورز     يكنند و ا  

 يز از و  يـ د و همـسرش را ن     يـ ك شـخص آفر   يرا خداوند آنها را از      يز. ستم كرده اند  
 يان آنها محبت و دوست    يد، سپس م  يشان آفر ي را برا  يد، و از خود آنان همسران     يآفر

گر را  يكـد يگر احساس آرامش  كننـد، و        ي د ي در كنار برخ   يخو مودت قرار داد تا بر     
  .گر لذت ببرنديدوست بدارند، و از همد

د آمـدن فرزنـد و نـسل    يسپس خداوند آنان را به آنچه كه موجب شهوت و لذت و پد      
 در شكم مـادر قـرار داد و آنـان را    ينيسپس فرزند را تا مدت مع    . است رهنمود كرد  

 خواهنـد فرزنـد     ي كه از خداوند م    ي كرد، به  گونه ا     يودار  يچشم به راه و مشتاق د     
د و آنان را به يش را بر آنان كامل گردان   يز نعمت خو  يسالم به آنان عطا كند، و خدا ن       

  .ديشان رسانيخواسته ها
 ي را در  عبادتش با ويچ كسيست كه او را عبادت كنند و هيا خداوند سزاوار آن نيآ

اما آنها برعكس به !  او انجام دهند؟ي خالصانه بران و  عبادت رايك نسازند، و ديشر
 وهـم  شَـيئاً  يخْلُـقُ  الَ«  سـاختند كـه ،   يك وي را شـر ييزهـا يده و چ  يخدا شرك ورز  

لَقُونَ ننـد،  ي آفري را نمـ يزيـ چ»  ينصرُونَ أَنفُسهم والَ نَصرًا لَهم يستَطِيعونَ والَ  يخْ
 ي كنند، و نمياري توانند عبادت كنندگان خود را يمده هستند، و نيبلكه خودشان آفر 

  . دهندياريز يتوانند خودشان را ن
نند، بلكه خود مخلوق    يافري را ب  يزي چ ي به اندازه ذره ا    ي توانند حت  ي كه نم  يپس وقت 
ند، ي را از آنها دور نما     ينديچ امر ناگوار و ناخوشا    ي توانند ه  يده هستند، و نم   يو آفر 
 را همراه با    ييزهاين چ يا از خودشان دور كنند، پس چگونه چن        ر يزي توانند چ  يو نم 

  ! رند؟ي گي مييخدا معبود قرار داده، و به خدا
اگـر  !  بت پرسـتان   يو ا » تَدعوهم وإِن« .  است ي خرد ين ستم و ب   ين بزرگتر يهمانا ا 

 سواء بِعوكُميتَّ الَ الْهدى إِلَى« د،  يد، فرا بخوان  ي كن ي خدا عبادت م   ي راكه به جا   ييبتها
كُملَي ع موهتُموعأَد أَم امِتُونَ أَنتُمدهند، يت كنند، به شما پاسخ نميتا شما را هدا» ص 
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ا يد، ياد بخواني كند خواه آنان را به فري به حال شما نمي شما برابر است و فرقيبرا
 شنوند يان نم بهتر از آنان خواهد داشت، چرا كه آنيپس انسان حالت. ديخاموش باش

د يپس اگر عاقالنه تامل كن.  شونديت مي كنند و نه  خود هدايت مينند، نه هداي بيو نم
ن يقـ ي كننـد    ي كه آنها را عبادت مـ      ي كسان ي خرد ين بتها و ب   ي ا ييبه باطل بودن خدا   

  .ديي نمايحاصل م
  :194- 196 يه يآ

لْيـستَجِيبواْ  فَـادعوهم  لُكُمأَمثَـا  عِبـاد  اللّـهِ  دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ إِنَّ  كُنـتُم  إِن لَكُـم  فَ
  اگـر   شـمايند   چون  يبندگان ، خوانيد  يم  يخداي  به  اهللا جز  كه  يصادِقِينَ؛ آنهاي 

  .كنند  اجابت را شما تا بخوانيد را آنها ، گوييد  يم راست
ملَه  لَهـم  أَم بِهـا  يبـصِرُونَ  أَعينٌ لَهم أَم بِها شُونَيبطِ أَيدٍ لَهم أَم بِها يمشُونَ أَرجلٌ أَ
  يپاهـاي  را آنهـا  ؛ آيـا  تُنظِـرُونِ  فَالَ كِيدونِ ثُم شُرَكَاءكُم ادعواْ قُلِ بِها يسمعونَ آذَانٌ
 يـا  كننـد   حملـه   آن بـا  كـه    هست  يدستهاي را آنها يا بروند  راه  آن با  كه  هست

 : بگـو  ؟ بـشنوند   بـاآن    كه  هست  يگوشهاي يا ببينند  آن با  كه  هست  يچشمهاي
  .مدهيد  مهلت  مرا و كنيد تدبير  من ضد بر و بخوانيد را  شريكانتان

لِيـي إِنَّ و نَزَّلَ الَّذِي اللّه الْكِتَاب وهلَّى وتَوالِحِينَ؛ ياور  يايـن   كـه   است  اهللا  من الص  
  . است  شايستگان  دوست او و  كرده  لناز را  كتاب

خداونـد متعـال    .   كنند  ي است كه بت ها را عبادت م       يدن  مشركان  ين به مبارزه طلب   يا
ر از  ي را كه غ   يهمانا كسان » أَمثَالُكُم عِباد اللّهِ دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ إِنَّ« :دي فرما يم

د، همـه تـان     يـ  ندار ي شما و آنها فرق    يعني.  مانند شما هستند   يد بندگان ي خوان يخدا م 
سته يـ د آنهـا شا   يـ  بر يد، پساگر آن طور كه گمان مـ       ي و مملوك او هست    يبندگان خدا 

لْيستَجِيبواْ فَادعوهم« عبادت هستند،    د شـما را  اجابـت   يد، و بايآنان را بخوان  » لَكُم فَ
ده سـاختند راسـت     كنند، پس اگر شما را اجابت كردند و خواسته و هدفتان را برآور            

 ين دروغ را به خدا نسبت مـ  يد، و بزرگتر  ين ادعا دروغگو هست   يد، وگرنه در ا   يگفته ا 
  . ديده
د صورت و چهره بـت  ي كه بنگريرا وقتيق ندارد، ز ي و تحق  ي به روشنگر  يازين ن يو ا 

 را انجام يد كه پا ندارند تا با آن راه بروند و دست ندارند كه با آن كاريني بيها را م
ن بتـان   ينند، و گوش ندارند كه با آن بشنوند، پس ا         يند، و چشم ندارند كه با آن بب       ده

 توانند شما را پاسخ دهنـد،       ي نم ي هستند كه انسان دارد، پس وقت      ييفاقد همه قدرتها  
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 مانند شما هستند، و بلكه شما از آنها كامـل  يد و بندگان ي خوان ي كه آنها را م    يهنگام
 چه آنها   يد، پس برا  ي از آنان دار   يشتري ب ييموارد توانا  از   ياريد، و در بس   يتر هست 

شما و آنچـه    : بگو» تُنظِرُونِ فَالَ كِيدونِ ثُم شُرَكَاءكُم ادعواْ قُلِ« ! د؟ي كن يرا عبادت م  
د، و ي و ضرر به من جمع شويد، به منظور وارد كردن بد ي ساز يك م يكه با خدا شر   
. دي به من برسان   ينديز ناخوشا يد چ ي توان ي نم د دانست كه  يد، اما خواه  يمرا مهلت نده  

د، و منـافع مـرا   يـ  نماي مـ ياور من خدا اسـت كـه مـرا سرپرسـت      يرا سر پرست و     يز
آن » الْكِتَـاب  نَـزَّلَ  الَّـذِي « .  كنـد  يان هـا را از مـن دور مـ         يـ  سـازد، و ز    يبرآورده م 

. ر اسـت ت و شـفا و نـو  ي كه در آن هـدا ي كه كتاب را نازل كرده است، كتاب      يخداوند
« .  بندگانش استي او براينيت خاص دي و تربين كتاب از جمله سرپرستيفرستادن ا

وهلَّى وتَوالِحِينَ يت و اعمال و    ي كه ن  يد؛ كسان ي نما ي م ياوريو او صالحان را     » الص
اللَّـه  « :ديـ  فرما يهمان طور كه خداوند متعال م     . سته و صالح است   يشان شا يگفته ها 

لِ نُوا ي الَّذِيوامم مِّنَ الظُّلَمِت إِلَينَ ءهاور مومنان است؛ آنان را يخداوند »  النُّورِ يخرِج
پس خداونـد، مومنـان صـالح را كـه بـه            .  آورد يرون م ي نور ب  ي ها به سو   يكياز تار 

ر از  يـ ر غ ي دگ يشه خود كرده، و كس    ي را پ  يزگاريمان آورده، و پره   يپروردگارشان ا 
 ياور و دوست خود قرار نداده  اند، به دوست         ي رساند   ينم را   ياو را كه نفع و ضرر     

ر و يـ  كـه خ يي ورزد، و آنـان را بـر انجـام كارهـا       ي مـ  يرد، و به آنان مهربـان     ي گ يم
ز يـ مانشان هـر چ يد، و به سبب ا  ي نما ي م ياريشان در آن است     ياين و دن  يمصلحت د 

دفِع عنِ  يإِنَّ اللَّه   « :همانطور كه  فرموده است    . دي نما ي را از آنان دور م     ينديناخوشا
  . كندي گمان خداوند از مومنان دفاع ميب» نَ ءامنُوايالَّذِ
  :197- 198 يه يآ

  به  كه را  ينْصرُونَ؛ آنان أَنفُسهم وآل نَصرَكُم يستَطِيعونَ الَ دونِهِ مِن تَدعونَ والَّذِينَ
  .را خود  نه و كنند ييار توانند  يم ار شما  نه ، خوانيد  يم  يخداي  به  اهللا  يجا

لَيك ينظُرُونَ وتَرَاهم يسمعواْ الَ الْهدى إِلَى تَدعوهم وإِن  اگـر  يبـصِرُونَ؛ و   الَ وهـم  إِ
  يول نگرند   يم تو  به  كه  يبين  يم و شنوند  ينم  يبخوان  هدايت  راه  به را آنها
  .بينند  ينم  كه  يگوي

سته عبـادت و پرسـتش      يـ  پرسـتند شا   ي كه آنـان مـ     ييانگر آن است بت ها    يه ب يآن  يا
 بشتابند  ي كسان ياريا به   ي آن را ندارند كه آنها را عبادت كنند          ييستند، چون توانا  ين

ن بتان را به يپس اگر ا.   كنند، و قوه عقل و پاسخ دادن را ندارنديكه آنها را عبادت م
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.  روح  هستندي مرده و ب   ينها اجسام ي شوند، و ا   يت نم ي هدا يت فرا بخوان  ي هدا يسو
نند، چون آنها ي بيقت نمي در حقي كنند ولي تو نگاه مي كه به سويني بيپس آنها را م

 آنهـا چـشم و اعـضا        يزها در آورده و بـرا     يگر چ ين بتان را به صورت انسان و د       يا
  . درست كرده اند

 ي خـواه  يستند، اما اگر دقـت كنـ       كه زنده ه   ي كن ي فكر م  ينين بتان را بب   ي ا يپس وقت 
ات ندارند، ي و حي كنند، و زندگي جان هستند، و حركت نمينها جماد و بيدانست كه ا
 يو رو!  در كنار خدا قرار داده اند؟ين بتان را معبوداني اين بر چه اساسيپس مشرك

ن بتان پرداخته، و با انجام انواع عبـادت بـه آنـان     ي به عبادت ا   يچه مصلحت و سود   
انـشان جمـع بـشوند، و بخواهنـد     ين و خدايد اگر مشركيند؟ پس بداني جوي م يكيزدن

 گرفته است، و بندگان صالح  ين او را به دوستيننده آسمانها و زمي كه آفريه كسيعل
 برسـانند، نخواهنـد     يانيـ اور و سرپرست است، نقشه بكـشند، و بـه او ز           يش را   يخو

ن برسـانند، چـون آنهـا و بتانـشان كـامال       اي و ز  ي به او بد   يتوانست به اندازه ذره ا    
ز كه به خداوند ي نيو كس. ناتوان و درمانده اند، و خداوند كامال قادر و  توانمند است

« :و گفته شده كه در فرموده خداونـد       . د، قدرتمند است    يپناه ببرد، و بر  او توكل نما       
متَرَاهنظُرُونَ وي كلَي امبر يـ  گردد كه پ   ي بر م  ي به مشركان  ريضم» يبصِرُونَ الَ وهم إِ

آنها !  رسول خدايتو ا: ن خواهد بوديه چني آين معنيبنابرا.  كردنديب ميرا تكذ) ص(
 عبرت آموز كه صـادق و كـاذب بـه    ي كنند، نگاه يت نگاه م  ي كه به سو   ي پندار يرا م 
 و  ييباينند، و آنچه را از ز     ي ب يقت تو را نم   ي شود، اما آنها حق    يله آن مشخص م   يوس

  . كنندي باشد، مشاهده نميكمال و صداقت كه در وجود تو م
  :199 يه يآ

  فرمان  ينيك  به و  كن  پيشه را الْجاهِلِينَ؛ عفو عنِ وأَعرِض بِالْعرْفِ وأْمرْ الْعفْو خُذِ
  .كن  اعراض  جاهالن از و  ده
ردم رفتار شود،را سته است طبق آن با ميه اخالق و رفتار خوب و آنچه كه شاين آيا

 اخالق يعني كند، يريسته است كه مسلمان با مردم آسان گيپس شا.در برگرفته است
و در  . رد كه انجـام دادن آن نزدشـان سـهل و آسـان اسـت              ي را از آنان بپذ    يو اعمال 

پـس مـردم را  بـه آنچـه كـه        . رديـ ش بگ ي سـاده و آسـان در پـ        يتعامل با آنان روش   
 ي مكلف نكند، بلكه در مقابل هر رفتار و گفتـار خـوب            ستيعتشان با آن سازگار ن    يطب

 و ي از آنان سر زد، از كوتـاه يري و تقصي كه كوتاه يو هنگام . ديآنان را سپاس گو   
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د، و بر كودكان بـه خـاطر سـن و سـال كمـشان تكبـر         ي نما ير  آنها چشم پوش    يتقص
 يهربـان ا عقلش ناقص است، به خاطر همه بـه م       ير و   ي كه فق  ينورزد، و در مقابل كس    

 او  ي حالشان برخورد كند، آنگاه آغوش مردم بـرا        يد، و با همه به مقتضا     يرفتار نما 
ك به  يبا و اخالق و رفتار ن     يو به سخن خوب و كار ز      » بِالْعرْفِ وأْمرْ« .  شود يباز م 

ا يم علم باشد، يد تعليا باي رسد يپس آنچه از تو به مردم م. ك فرمان بدهيدور و نزد
ــتحر ــشوي ــار خــوب از قب يك و ت ــر انجــام ك ــردن ب ــق ك ــرار ســاختن پي ــد يل برق ون
د نظـر درسـت،     يـ حت مف ين مردم و نص   ي به پدر و مادر ، اصالح ب       يكي، ن يشاونديخو

 كـردن بـه     يي، بازداشتن از كار زشـت، و راهنمـا        يزگاريك و پره  ي بر كار ن   يهمكار
  .يوي و دنينيل منافع ديتحص

 كننـد خداونـد دسـتور داده    ير شما اقدام مت و آزايو از آنجا كه حتما جاهالن به اذ       
 كه از شـما     ي با آنان برخورد شود، و با كس       ي گردان ي و رو  ياست كه با چشم پوش    

  .دي برخورد جاهالنه نكني گردانده است، به سبب جهالتش با ويرو
ت و آزار يـ ت قـرار داد، تـو بـه او اذ    يـ پس هركس با سخن و كارش تـو را مـورد ا ذ            

ونـد و رابطـه   يا محـروم كـرد،  او را محـروم مگردانـف و پ            مرسان، و هـركس تـو ر      
 برقرار بدار، و هركس بر تو ستم كرد، تو در مورد او عـدالت               ي را با و   يشاونديخو

ن انـس و جـن در   ياطيسته است  انسان مسلمان با شي كه شايو روش. ت كنيرا رعا 
  : دي فرماين است كه خداوند متعال ميرد ايش گيپ
  :200- 202 يه يآ
اوإِم نزَغَنَّكطَانِ مِنَ يتَعِذْ نَزْغٌ الشَّيبِاللّهِ فَاس إِنَّه مِيع؛ و اگر از جانب ش      سلِيمطان يع

  . داناستي به تو رسد، پس به خدا پناه ببرد، همان او شنوايوسوسه ا
  كـه   يمبصِرُونَ؛ كسان  هم فَإِذَا تَذَكَّرُواْ الشَّيطَانِ منَ طَائِف مسهم إِذَا اتَّقَواْ الَّذِينَ إِنَّ

  يم ياد را  خدا ، برسد آنها  به  يا  وسوسه  شيطان از  چون كنند  يم  يپرهيزگار
  .بصيرتند  صاحب  يمردم زيرا ، كنند

مانُهإِخْوو مونَهدمفِي ي الْغَي قْصِرُونَ؛ و  الَ ثُمضـاللت   بـه  را  ايـشان   برادرانشان ي  
  .ايستند  ينم باز  خويش  عمل از و شندك  يم

و » نَزْغٌ الشَّيطَانِ مِنَ ينزَغَنَّك« طان تو را وسوسه كرد، ي كه شيهر وقت و در هر حال
 دارد، ير باز ميطان در دل تو وسوسه كرده، و تو را از كار خي كه ش ياحساس كرد 

پـس  » بِاللّهِ فَاستَعِذْ« ، دي نماي كند، و ترا به آن كمك م يك م يا بر انجام كار بد تحر     ي
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 إِنَّه« ت او قرار بده،     يسمان خدا چنگ بزن و خون را در حما        يبه خدا پناه ببر، و به ر      
مِيعلِ«  شنود،   ي، م يي گو يچرا كه او آنچه را م     » سيعو پنـاه    يت و نـاتوان   يو به ن  » م 

كرد، و تو را از ت خواهد يطان حمايبردن تو به او آگاه و داناست، و تو را از فتنه ش            
قُل أَعوذُ  « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است      . دي نما يوسوسه او محافظت م   

ّ النَّاسِ   شـود، و    يو از آنجا كه به ناچار انسان دچـار غفلـت مـ            . تا آخر سوره  » بِرَبِ
 باشــد تــا بــه او ضــربه ي مــيطان همــواره مراقــب اوســت، و منتظــر غفلــت و يشــ

زگـار هرگـاه    يپره: ديـ  فرما ي را از گمراهان جدا كـرده و مـ         زگارانيبزند،خداوند پره 
 شود، و يطان به او برسد، و مرتكب كار حرامي از شياحساس گناه كند، و وسوسه ا

نجا كشانده شـده و  ي به اي آورد كه از چه راهياد ميد، به ي را ترك نمايا كار واجب  ي
وند بر او واجب نموده و و آنچه را كه خدا.  بر او وارد شده استيطان از چه راهيش

ش را به دست آورده يرت خوي آرود، پس بصياد ميمان است به يآنچه را كه لوازم ا
د، و آنچه را كه از دست داده است با  توبه            ي نما يو از خداوند متعال طلب آمرزش م      

طان را ناكـام و حـسرت   ي شـ ين كسيپس چن.  كند ياد جبران م  ي ز ي ها يكي و ن  يقطع
طان در دل او وجود آورده و به ي آنچه را كه شي كه تماميد، در حال گردانيزده بر م
  . كنديافته بود به هم زده و خراب ميآن دست 

طان آنهـا را  ي كه مرتكب گناه شوند، همواره شيطان و دوستانش وقتياما برادران ش  
 ي م يگريك گناه مرتكب گناه د    ي كه پس از ارتكاب      ي برد، به گونه ا    يش م يدر گناه پ  

 يطان فقط به گمراه كردن آنان اكتفا نمـ يپس ش. ندي آيد، و از انجام گناه باز نم    شون
 بندد، ي ميشتريد و طمع بيند ، به آنها امي بيع خود مي كه آنها را مطيكند، چون وقت

  .ندي آيو آنها از انجام كار بد باز نم
  :203 يه يآ

 هــذَا  ربـي  مِـن  إِلَـي  يِـوحى  مـا  أَتَّبِع إِنَّما قُلْ يتَهااجتَب لَوالَ قَالُواْ بĤِيةٍ تَأْتِهِم لَم وإِذَا
 ،  ينيـاور   برايشان  يا  آيه  ؛ چون يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ ورحمةٌ وهدى ربكُم مِن بصĤئِرُ
 از  كـه   هـستم   يچيـز  پيـرو   مـن  : بگـو،  ؟  يگوي  ينم  يچيز خود از چرا : گويند

  پروردگارتان  جانب از  است   يحجتهاي  اين و  شود  يم  يوح  من  به  پروردگارم
  .آورند  يم   ايمان  كه  يمردم  يبرا  است  رحمت و رهنمود و

 برند ، ي به سر مينه توزي و كي كنند همواره در سرسختيب مي كه تو را تكذيكسان
پس هرچند  . ندي نما يت داللت م  يد كه بر هدا   يايش آنان ب  ي پ ييات و نشانه ها   يگرچه آ 
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د، از ي نماي تو داللت ميي كه بر راستگوياوريش آنها بي را پيكه نشانه ها و معجزات 
 يشنهاد مي را كه پيليو اگر معجزات و  دال» بĤِيةٍ تَأْتِهِم لَم وإِذَا« .  كننديتو اطاعت نم

 يديرا آن را با خود بر نگزچ: ندي گويم» اجتَبيتَها لَوالَ قَالُواْ« ، ياوريشان نيكنند برا
ه ها ي؟ انگار تو آي آوريه و فالن معجزه را نم   يچرا فالن آ  . يو از طرف خود نساخت    

 دانند ي، و آنها نمي پردازير امور مخلوقات مي و به تدبي فرستيو معجزات را فرو م
كاش آن را از نزد خودت      : ن است ي آن چن  يا  معن  ي. ستي در دست تو ن    يچ كار يكه ه 
  ! ي كرديع ماخترا

من  فقط از آنچه كه از جانب پروردگارم   : بگو» ربي مِن إِلَي يِوحى ما أَتَّبِع إِنَّما قُلْ« 
ر خدا  يرو هستم، و تحت تدب    ي پ ي كنم، پس من بنده ا     ي م يروي شود پ  ي م يبه من وح  

 ي و حكمت خود نازل م     يات را براساس بزرگوار   ي باشم، و خداوند نشانه ها و آ       يم
 ي ميلين نرود، و دليد كه در گذر زمان از ب  ي خواه ي م يو اگر نشانه و معجزه ا     . كند

« م، ين پنـد حكـ  يـ ن قـرآن بـزرگ و ا  يا» هذَا«  باطل نگردد،  يچ زمان يد كه در ه   يخواه
له آن به   ي از جانب پروردگارتان است كه به وس       ينشيرت و ب  يبص» ربكُم مِن بصĤئِرُ

شد، يانديپس هركس در قرآن ب    . دي شو ياب م ي راه يد انسان  و مقاص  يهمه مطالب اله  
 نـدارد، نـه از      يم نازل شده است و باطل به آن راه        ي داند كه از جانب خداوند حك      يم

 برسد ي كه قرآن به وين قرآن حجت بر هركسيله ايو به وس. جلو و نه از پشت سر
مان يس كه به قرآن ا     آورند، و گرنه ، هرك     يمان نم يشتر مردم ا  ي شود، اما ب   ياقامه م 
«  دهـد،  ي نجـات مـ    ي را از گمراهـ    ي اسـت كـه و     يتي او هدا  يقرآن برا » يهد«آورد،  
 دهد، پس مـومن بـا   ي نجات م  ي است كه او را از شقاوت و بدبخت        يو رحمت » ورحمةُ

ا و آخـرت    يـ له قـرآن در دن    يد، و بـه وسـ     يـ  نما ي م يرويابد، و از آن پ    ي يقرآن راه م  
ا و آخرت   ياورد، او گمراه و در دن     يمان ن ي كه به آن ا    ياما كس و  .  گردد يخوشبخت م 
  .بدبخت است

  :204 يه يآ
  آن  به خوانند  قرآن  تُرْحمونَ ؛ چون لَعلَّكُم وأَنصِتُواْ لَه فَاستَمِعواْ الْقُرْآنُ قُرِىء وإِذَا

  .شويد خدا رحمت  مشمول شايد ، باشيد  خاموش و دهيد فرا  گوش
رد، و بـه  او   يـ گيور عام است و هركس را كه كتاب خـدا را بـشنود در بـر م                ن دست يا

« و » انصات«فرق .  ار كنديدستور داده شده تا به قرآن گوش فرا دهد، و سكوت  اخت
 ا ست، و ان با سخن نگفتن        ي سكوت ظاهر  يبه معن » اتيانص« ن است كه    يا» استماع
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 گوش  فرا ين كه آدمي ايعني» تماعاس« اما .  سازديا مشغول نشدن به آن مشغول مي
را اگـر انـسان بـه    يز. شدياندي شنود بيدهد و حضور قلب داشته باشد، و در آنچه م     

بند باشد، هم گوش فرا دهـد  يز پاين دو چي شود به اي كه كتاب خدا خوانده م يهنگام
ت يمان مستمر و تـازه و هـدا       ياد و دانش فراوان و ا     ير ز يشد به خ  يانديو هم در آن ب    

ن خداونـد حاصـل شـدن رحمـت را بـه            يبنابرا. ازدي ينش فراوان دست م   يفزون و ب  ا
د كـه   يـ  نما ين داللت مـ   يپس ا . دنبال گوش  فرا دادن و سكوت كردن قرار داده است          

هركس به هنگام قرائت قرآن به آن گوش ندهد و ساكت نشود، از رحمت خدا محروم 
 كه شنونده قرآن به آن يزين چيرمهمت.  دهدي را از دست مير فراواني گردد، و خيم

د يـ  خوانـد، با   ي كه امام قرآن م    ي، وقت ين است كه در نماز جهر     يدستور داده شده، ا   
 يحتـ . را او به سكوت كردن دستور داده شده است        يگوش فرا بدهد و سكوت كند، ز      

  .ره بهتر استين حالت از خواند سوره فاتحه و غيسكوت در ا: ندي گويشتر علما ميب
  :205- 206 يه يآ

 والَ واآلصـالِ  بِالْغُـدو  الْقَولِ مِنَ الْجهرِ ودونَ وخِيفَةً تَضَرُّعاً نَفْسِك فِي ربك واذْكُر
  يصدا  آنكه  يب ،  ترس و  تضرع  به خود  دل در را  الْغَافِلِينَ؛ پروردگارت منَ تَكُن
  .مباش  فالنغا از و  كن ياد  شام و  صبح ،هر   يكن بلند خود
  آنان  آينه يسجدونَ؛ هر ولَه ويسبحونَه عِبادتِهِ عنْ يستَكْبِرُونَ الَ ربك عِند الَّذِينَ إِنَّ
  يمـ   تـسبيحش  و  تابنـد   ينمـ  سـر  او  پرسـتش  از هستند تو پروردگار نزد در  كه

  .كنند  يم  سجده  برايش و گويند
 كـه بـا قلـب و        ياديـ ذكر و   .  با هر دو   يو گاه .  شود ينجام م ا زبان ا  ياد خدا با دل     ي

امبرش يـ ن حاالت ذكر است، پس خداوند ابتـدا بنـده و پ           ي شود كاملتر  يزبان انجام م  
 يياد مخلـصانه پروردگـار در دل و در تنهـا          يـ گـران را بـه ذكـر و         يمحمد و سپس د   

و » فَةَيوخِ« ت تكرار كن، فروتنانه، انواع ذكرها را با زبان  » تَضَرُّعاَ« .  دهد يدستور م 
 هراسناك و با ترس ي و با دلين صورت كه در قلب خود از خدا بترسيمناكانه، به ايب

ن اسـت   يو علمت ترس ا   .نكه عملت  مورد قبول او واقع نشود به ذكر خدا بپرداز           ياز ا 
ه آنان به عمل يگران و توص يحت د ي نص يل عمل و اصالح آن در راستا      ي تكم يكه برا 
  .يي و تالش نمايسعصالح، 

اد يت را در نماز زيانه رو باش، نه صدا ي متوسط و م   يعني» الْقَولِ مِنَ الْجهرِ ودونَ« 
  .ني برگزين دو راهيان اياد آهسته بخوان، بلكه ميبلند كن، و نه آن را ز
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 »الغُذُوالِ«صبحگاهان و اول روز،     » باألَصاد خـدا در    يـ و در آخر روز، و ذكر و        » و
 والَ« . گر اوقات فاقـد آننـد     ي است كه د   يلتيت  و فض   ي آن چنان مز   ين دو وقت دارا   يا

 كه خداوند را فرامـوش كـرده، و         يو از زمره غافالن مباش، كسان     » الْغَافِلِينَ منَ تَكُن
ا و آخرت محروم شده     ير دن ياد خودشان برده است، و از خ      يخداوند خودشان را از     
 و ذكر اوسـت اعـراض       ي در بندگ  ي كه سعادت و رستگار    يياند، چرا كه آنان از خدا     

  .  در مشغول شدن به  اوستي آورده اند كه شقاوت و ناكامي رويكرده، و به كس
ت يـ سته اسـت رعا   يسته است بنده آن را آن گونه كه شا        ي است كه شا   ين از آداب  يو ا 

؛  روز ياد كردن ذكر خدا در شب و روز است، به خصوص در دو سـو              يكند، و آن ز   
د مخلصانه و فروتنانه و خاشعانه و آرام، و بـا قلـب و زبـان و       ياول و آخر آن، و با     

د يو نبا.  آورديادب و متانت به ذكر خدا بپردازد، و با حضور قلب به ذكر و دعا رو               
 ي خبـر نمـ  يرا خداوند دعـا را از قلـب غافـل و بـ      يبه هنگام ذكر و دعا غافل باشد، ز       

  .رديپذ
 را عبادت  كرده و بـه        ي دارد كه همواره و    ين كرد او بندگان   ايسپس خداوند متعال ب   

 ييد كه عبادت شما بر خداي باشند، تا بدانيبند هستند، و آنان فرشتگان ميخدمتش پا
 آورد، چـرا كـه   ي او به وجود نمـ ي برايد، و عبادت شما افتخار و عزت    ي افزا ي نم يو

را خداوند كه شما را به يود، ز شيد از مقام و منزلتش كاسته نمياگر او را عبادت نكن
ن برابـر عمـل     يد، و چنـد   يـ ده ببر ي خواهد خودتان فا   ي دهد، م  يعبادت خود دستور م   

 كه نزد پروردگارت    يآنان» ربك عِند الَّذِينَ إِنَّ« :پس خداوند فرمود  . ديخود سود ببر  
ت  كه نزد پروردگاري فرشتگان مقرب و حامالن عرش و فرشتگان كروبيعنيهستند، 
ن يـ  ورزند، و خود را از ا   ياز عبادت خدا تكبر م    » عِبادتِهِ عنْ يستَكْبِرُونَ الَ« هستند،  

 ي دهنـد، و از دسـتورها  ي دانند، بلكه بـه عبـادت او تـن مـ         يعمل باالتر و بزرگتر نم    
ند، ي ستاي ميو شب و روز او را به پاك» ويسبحونَه«  كنند، يپروردگارشان اطاعت م

لَه« .  شوندي نمو خسته ونَ«  ندارد، يكيگانه كه شري ي خدايو برا» ودجسسجده » ي
ن فرشتگان بزرگوار اقتدا كنند، و بر عبادت و پرستش يد به ايپس بندگان با.  كننديم

  .نديپادشاه دانا مداومت و مواظبت نما
   أعرافير سوره يان تفسيپا
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   انفالير سوره يتفس

  .ه استي آ75 و يمدن

  
   الرحيم الرحمن اهللا مبس
  :1- 4 يه يآ

أَلُونَكسنِ يلّـهِ  األَنفَـالُ  قُلِ األَنفَالِ ع  بِيـنِكُم  ذَات وأَصـلِحواْ  اللّـه  فَـاتَّقُواْ  والرَّسـولِ  لِ
 ، :بگـو  ، پرسـند   يم  يجنگ  غنايم از را ؛ تو مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن ورسولَه اللّه وأَطِيعواْ

  يخـدا  از ، هستيد  مؤمنان از اگر  پس   پيامبراست  و خدا  به  متعلق  ينگج  غنايم
  .بريد  فرمان  پيامبرش و خدا از و كنيد  زيست  يآشت   به يكديگر با و بترسيد

لِيت وإِذَا قُلُوبهم وجِلَت اللّه ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ الْمؤْمِنُونَ إِنَّما لَيهِم تُ ع اتُهآي متْهادانًا زإِيم 
  خـوف  شود  برده خدا  نام  چون  كه هستند  يكسان  يتَوكَّلُونَ؛ مؤمنان  ربهِم وعلَى

  افزون  ايمانشان شود  خوانده  آنان بر خدا  آيات  چون گرددو،  چيره  دلهاشان بر
  .كنند  يم  توكل   پروردگارشان بر و گردد
 از و گزارند  يم نماز  كه  كسان  ينفِقُونَ؛ همان رزقْنَاهم ومِما ةَالصالَ يقِيمونَ الَّذِينَ
  .كنند  يم  انفاق  ايم  داده  روزيشان  آنچه

لَـئِك أُو مؤْمِنُونَ ها الْمقح ملَّه اتجرد عِند هِمبغْفِرَةٌ رمقٌ ورِز؛ اينان ومؤمنان  كَرِيم  
  .نيكو  يرزق  و مغفرت و درجاتند  صاحب  پروردگارشان نزد در  هستند  يحقيق

ات ين آي گرداند، و اين امت ميب اي است كه خداوند از اموال كافران نصيميانفال غنا
ب ي كـه از امـوال مـشركان نـص         يمـت بزرگـ   ين غن يدر مورد داستان جنگ بدر و اولـ       

 آن اختالف افتاد،    از مسلمانان در مورد    يان بعض يد، نازل شد، پس م    يمسلمانان گرد 
« : ات را نازل كـرد    ين آ يدند، پس خداوند ا   يپرس) ص(امبر  ين در مورد آن از پ     يبنابرا

أَلُونَكسنِ يپرسند؛ چگونه و بـر      ي م يم جنگ ياز تو درباره غنا   ! امبري پ يا» األَنفَالِ ع 
لّهِ األَنفَالُ« :به آنان بگو  » قُل«  شود؟   يم م ي تقس يچه  كسان    يم جنگ يغنا» والرَّسولِ لِ

د ي تواني گذارند، و شما نميامبر است، و آن را هر كجا كه بخواهند، مياز آن خدا و پ
د، بلكـه بـر شـما الزم اسـت كـه حكـم و       يامبرش اعتراض بكنينسبت به حكم خدا و پ   

و  . ديم فرمان آنان باشيد و به آن خشنود، و تسليامبرش را گردن نهي خدا و پ  يداور
بـا اطاعـت كـردن از       » اللّـه  فَـاتَّقُواْ « :ديـ  فرما ي داخل است كه مـ     يهن در فرموده ال   يا
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« د، يشه كني پيزگاريد، و پرهي او، از خدا بترسيز كردن از نواهيدستورات خدا و پره
گر را كـه در     يكـد يو  اختالف و قطع رابطه و پشت كـردن بـه             » بِينِكُم ذَات وأَصلِحواْ

ن يپس، از ا. ديگر اصالح كنيكدي برقرار نمودن با  و ارتباطيان شما است با دوست يم
ان ي كه به سبب قطع رابطه م      ي و اختالف و كشمكش    يد، و دشمن  ي شو يق متحد م  يطر

  .  رودين ميشما به وجود آمده است از ب
» نياصـالح ذات البـ  «ق ي با آنان و گذشت از بد رفتارانـشان از مـصاد          يك رفتار يو ن 

 كه همـه    يو فرمان .  رود ين م ينه ها و قهرها از ب     يك از   ياريق بس ين طر يو از ا  . است
 اللّـه  وأَطِيعـواْ « :ديـ  فرما ي اسـت كـه مـ      يرد فرمـوده الهـ    ي گ يل را در بر م    ين مسا يا

ولَهسرؤْمِنِينَ كُنتُم إِن وديد اگر شما مومنان هستيامبرش اطاعت كنيو از خدا و پ»  م .
 خواند، همـان طـور      يامبرش فرا م  ي و پ  مان آوردن، مردم را به اطاعت از خدا       يرا ا يز

د، و هـركس كـه بـه    ي آيامبرش اطاعت نكند، مومن به حساب نمي كه از خدا و پ    يكس
  . مانش ناقص استيامبر اطاعت كند، ايطور ناقص از فرمان خدا و پ

ت و يد خدا و موفقيش و تمجيمان كامل كه ستايا: مان بر دو نوع استيو از آنجا كه ا
مان ين تر قرار دارد، ايي پاي كه در مرتبه ايمانيا به دنبال دارد، و ا كامل ريرستگار

 استغراق يالف و الم برا. همانا مومنان» الْمؤْمِنُونَ إِنَّما« :ان كرد و  فرموديكامل را ب
  .ردي گيمان را در بر مياست و تمام مسائل مربوط به ا

شان يـ اد شود، دلهاي خدا ي هستند كه وقت  يكسان» مقُلُوبه وجِلَت اللّه ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ« 
 شود تا از آنچـه پروردگـار حـرام نمـوده     ي هراسد، پس ترس از خداوند باعث م      يم

 را از گناه ين است كه آدمين عالمت ترس از خدا ايرا بزرگترياست دست بردارند، ز   
لِيت وإِذَا« .باز دارد  لَيهِم تُ ع اتُهآي متْهادز ات خـدا بـر آنـان       يـ  كـه آ   يو هنگام » انًاإِيم

 ين بدان جهت است كه آنان به آن گوش فرا ميد، و ايفزايمانشان بيخوانده شود بر ا
ن يـ پـس در ا . شند، و به هنگام تـالوت آن حـضور قلـب دارنـد         ي اند يدهند و در آن م    

اعث ن امر بيدن از اعمال قلب  است و ا      يشيرا اند ي شود، ز  يمانشان افزوده م  يهنگام ا 
شان روشن شود، و آنچـه را كـه         ي دانستند برا  ي را كه نم   يمي و مفاه  ي شود معان  يم

 عالقمنـد شـود، و بـه    يكـ ير و نيـ شان بـه خ يـ اد آورند، و دلهايفراموش كرده اند به  
كرامت و بخشش پروردگارشان مشتاق و راغب گردند و از عقوبت او بهراسند، و از   

  .مانشان افزوده شودي شود تا بر اي باعث منهايند، و همه ايگناه و منكرات باز آ
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 يوي و دنيني ديان هاي جلب منافع و دور شدن ز  ي برا يعني» يتَوكَّلُونَ ربهِم وعلَى« 
 اعتمـاد  يو بـه و . نـد ي نما يه مـ  يـ  ندارد تك  يكيچ شر يش كه ه  يشان بر پروردگار خو   

ت در هـر  يـ ل سبب موفقتوك.  آنان انجام خواهد دادين كارها را برا يكامل دارند كه ا   
  . گرددي شود و كامل نمي جز با توكل انجام نميچ كاري  است، پس هيكار
 و ي فرض و نفل را همراه با اعمال ظاهري كه نمازهايكسان» الصالَةَ يقِيمونَ الَّذِينَ« 

 ومِمـا « .  دارند يل حضور قلب در نماز كه روح و مغز نماز است برپا م            ي از قب  يباطن
 كه  يانفاقات.  كنند يم  انفاق م   ي داده ا  يشان روز يو از آنچه كه به ا     » ينفِقُونَ نَاهمرزقْ

شاوندان و  يـ ل زكـات و كفـاره هـا و مخـارج زنـان و خو              يبر آنان واجب است، از قب     
ز كه مستحب است ماننـد دادن       ي را ن  يي پردازند، و  انفاق و بخشش ها       يبردگان را م  

  . دهنديصدقات انجام م
 »أُون اوصاف متصف هستند،     ي كه به ا   يكسان» لَـئِك »مؤْمِنُـونَ  هـا  الْمقمومنـان  » ح

 و علـم و     ي و ظـاهر   يمان و اعمال باطن   ي هستند، چون آنها اسالم و ا      يقي و حق  يواقع
 را مقدم نمود، چون يو خداوند اعمال قلب.  حقوق خدا و بندگانش را دارنديعمل و ادا
 يجه مين نتينجا چنياز ا. مال جوارح ، و بهتر از آن است اصل و اساس اعياعمال قلب

 شود؛ سپ با انجام دادن طاعات و عبادات بر آن افزوده ياد وكم ميمان زيم كه ايريگ
سته است كه بنده بـه  يو شا.  شود يت كم م  ي گردد، و با انجام دادن گناه و  معص         يم
  .م سازد آن را فراهيينه رشد و شكوفايد و زمي نمايدگيمانش رسيا

دن در كتـاب خـدا و   يشي گردد اند يمان م ي ا ي كه باعث رشد و ترق     يزين چ يو مهم تر  
ان كـرد و    يـ  را ب  يسپس خداوند پاداش مومنـان واقعـ      .  آن است  يفكر كردن در معان   

 مقـام و درجـات      يآنان برحسب علو اعمالشان دارا    » ربهِم عِند درجات لَّهم« :فرمود
 يو روز » ميورِزقُ كَـرِ  «  آمـرزش گناهانـشان،      يو دارا » غفِرَةُوم« .  باشند ي م يعال

 آنـان آمـاده      ي است كه خداونـد در بهـشت بـرا         يزي پاك همان چ   يروز. پاك هستند 
 يچ انـسان يده و به قلـب هـ  ي آن را نشنيچ گوشيده و هي آن را نديچ چشم يكرده و ه  

ن ي اعتقادش به مقام امان ويانگر آن است كه هركس در اين بيو ا. خطور نكرده است
ابد از بخـشش كامـل خداونـد كـه بـه آنـان            يمومنان نرسد، هرچند به بهشت هم راه        

  . داشته است برخوردار نخواهد شديارزان
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  كه بود  لَكَارِهونَ؛ آنچنان الْمؤْمِنِينَ منَ فَرِيقاً وإِنَّ بِالْحقِّ بيتِك مِن ربك أَخْرَجك كَما
 از  يگروهـ   آنكـه    حـال  ، آورد  بيـرون   حـق   بـه   ات  خانه از را تو  پروردگارت

  .بودند ناخشنود  مؤمنان
ادِلُونَكجقِّ فِي يا الْحمدعنَ بيا تَباقُونَ كَأَنَّمستِ  إِلَى يـوالْم  ـمهنظُـرُونَ؛ بـا    وآنكـه  ي  

 بـر   قـدم   چنان ،، كنند  يم  مجادله تو با  آن  باره در  شده آشكار آنها بر  حقيقت
  .برند  يم  مرگ  يسو  به را آنها  كه بينند  يم  يگوي  كه دارند  يم

 لَكُـم  تَكُـونُ  الـشَّوكَةِ  ذَاتِ غَيرَ أَنَّ وتَودونَ لَكُم أَنَّها الطَّائِفَتِينِ إِحدى اللّه يعِدكُم وإِذْ
رِيديو حِقَّ أَن اللّهقَّال ياتِهِ حلِم  خدا  كه را  آنگاه يادآر  به ؛ و الْكَافِرِينَ دابِرَ ويقْطَع بِكَ

 داشتيد  دوست و افتد شما  دست   به  گروه دو  آن از  ييك  كه داد  وعده شما  به
  يم خدا  آنكه  حال ، افتد شما دست   به ،  است  قدرت از  يعار  كه  گروه  آن  كه

  قطـع  را  كـافران   ريشه و نشاند  خود  يجا بر را  حق  خويش  سخنان با  خواست
  .كند

 نـاچيز  را  باطـل  و  ثابـت  را  حق الْمجرِمونَ؛ تا  كَرِه ولَو الْباطِلَ ويبطِلَ الْحقَّ لِيحِقَّ
  .باشند  ناخشنود  گناهكاران چند هر ، گرداند

ان كـرد كـه     يـ  را ب  يي، صفت ها  ن غزوه مبارك و بزرگ    يان ا يش از ب  يخداوند متعال پ  
ت يرا هركس به آن صفات متصف گردد وضعيد از آن برخوردار باشند، زيمومنان با
ن آن جهـاد در راه      ي از بزرگتر  يكي گردد، كه    يافته، و اعمال او  اصالح م      ياو سامان   

 يقيز پاداش حقي بود و پاداششان نيقيمان حقيمانشان ايپس همان طور كه ا. خداست
را از ) ص(امبرش يوه خداوند پيبه همان ش. داوند به آنان وعده داده استاست كه خ
 ين در بدر روبرو شود، و اصال به ذهن مومنان نميرون آورد تا با مشركيخانه اش ب

 كه يپس وقت.  رخ دهديان آنان و دشمنشان جنگيرون رفتنشان مين بيد كه در ايرس
امبر در ي از مومنان با پيوست، برخي آنان روشن شد كه جنگ به وقوع خواهد پيبرا
 مـرگ  ي به سـو ييدند، گوي با دشمن را نپسنديياروين مورد مجادله نمودند، و رو    يا

  .  كننديشان به آن نگاه مي شوند و ايرانده م
 آنان ينكه براي كنند، به خصوص پس از ايرينگونه موضعگيسته نبود ايحال آنكه شا
بوده و خداونـد بـه آن فرمـان داده، و آن را             رون رفتن آنان حق     يد كه ب  يروشن گرد 

را يـ ست، ز يـ  جـدال و بحـث ن      ي بـرا  ي، مجـال  ين موضـوع  يپس در چن  . ده است يپسند
 كه موضـوع واضـح      ياما وقت . ز است كه حق مشتبه و مسئله مبهم باشد        يمجادله جا 
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 است كه   ين در حال  يا.  وجود ندارد  يم شدن راه  يد، جز تن دادن و تسل     يوروشن گرد 
 مومنان به مجادله و بحث نپرداختند، و روبرو شدن با دشمن را ناپـسند                از ياريبس

 جهـاد بـا كفـار    ي كه خداوند آنها را سرزنش نمود به شـدت بـرا          يندانستند، و كسان  
 آنـان   يم فرود آوردند، و خداوند آنان را ثابت قدم و استوار گرداند، و بـرا              يسرتسل
ان يـ  از آن اسـباب ب     يافت، كه برخـ   ي نانيشان اطم ي فراهم نمود كه با آن دلها      ياسباب

  . خواهد شد
ان بن يابوسف« ش كه يرون رفتند تا به كاروان بزرگ قرين منظور بيدر اصل آنان به ا

دند كـاروان از شـام      ي كـه شـن    يوقتـ . آن را به شام برده بود حمله ور شـوند         » حرب
كات صد و ده نف در ر     ياعالم حركت نمود، پس حدود س     ) ص(امبر  يبرگشته است  ،پ   

 شـدند، و    يهفتاد شتر همراه آنان بود كه بـه نوبـت سـوار مـ             . امبر حركت نمودند  يپ
  . نمودندين شترها حمل ميشان را بر ايكاالها

اد همراه با اسلحه و ي زي دفاع از كاروان خود سپاهيان آگاه شد، و برايش از جريقر
نفـر بـود،   ك بـه هـزار   يـ  كه شمارشـان نزد يزات فراوان و اسبان و مردان جنگ    يتجه

 بـر  يروزيپس خداوند به مومنان وعده پ.  بدر حركت كردنديفراهم  نمود، و به سو  
پـس  . يا بـر لـشكر جنگـ   يـ  شـوند،    يروز مـ  يا بر كاروان پ   ي از دو دسته را داد ؛        يكي

ر و محتاج بودند، و كاروان      يمومنان دوست داشتند با كاروان روبرو شوند، چون فق        
ا خداوند برخالف آنچـه آنهـا دوسـت داشـتند، اراده      نداشت، ام يرو و قدرت چندان   ين

  . آنان اراده كرديگر واالتر و بلندتر از آنچه كه دوست داشتند، براي ديزيكرد و چ
ش در آن يروز شوند كه بزرگان و سران قري پيخداوند خواست تا آنها بر لشكر جنگ

لِماتِـهِ  الحـقَّ  يحِقَّ أَن اللّه ويرِيد« بودند،    خواسـت تـا حـق را بـا          يو خداونـد مـ    » بِكَ
 دابِــرَ ويقْطَـع « . ديـ روز نمايــسـخنانش آشـكار و اسـتوار بگردانــد، و اهـل حـق را پ     

ت ي كردن حق و هدايارينه يشه كن و نابود كند، و در زميو اهل باطل را ر» الْكَافِرِينَ
 لِيحِـقَّ « .  را به بندگانش نشان بدهد كه به ذهنشان خطـور نكـرده بـود           يزياز آن، چ  

د، يـ  نما ي آن داللت م   ي كه بر صحت راست    يليله شواهد و دال   يتا حق را به وس    » الْحقَّ
 كه بـر باطـل      يل و شواهد  يله دال يو باطل را به وس    » الْباطِلَ ويبطِلَ« آشكار گرداند،   

ان گرچه مجرم » الْمجرِمونَ كَرِه ولَو« . دي گردد، باطل و نابود نما     يبودن آن اقامه م   
  .دي نماي نمينپسندند، خداوند به آنان توجه
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  كه  آنگاه مرْدِفِينَ؛ و الْمآلئِكَةِ منَ بِأَلْفٍ ممِدكُم أَنِّي لَكُم فَاستَجاب ربكُم تَستَغِيثُونَ إِذْ
  يپ از  كه  فرشته هزار، با  من  كه  بپذيرفت خدا و خواستيد  ييار  پروردگارتان از

  .كنم  يم  ياريتان آيند  يم يكديگر
لَه وما عج شْرَى إِالَّ اللّهئِنَّ بلِتَطْم بِهِ و كُما قُلُوبمرُ وإِنَّ اللّهِ عِندِ مِنْ إِالَّ النَّص زِيزٌ اللّهع 

   آرام  بـدان   دلهايتـان  تـا  و نكـرد  شما  يشادمان  يبرا جز خدا را كار  آن حكِيم؛ و 
  .است  حكيم و پيروزمند او  كه  خداست  يسو از تنها  ييار و گيرد

لَيكُم وينَزِّلُ منْه أَمنَةً النُّعاس يغَشِّيكُم إِذْ ن عاء مماء السرَكُم مطَهبِهِ لِّي ذْهِبيو نكُمع 
لِيرْبِطَ الشَّيطَانِ رِجزَ لَى وع قُلُوبِكُم تثَبياألَ بِهِ وامخدا  كه را  آنگاه يادآر  به ؛ و قْد 
  برايتان  آسمان از و  گرفت فرو را شما،  سبك  يخواب  كه بود  داده  ايمنيتان  چنان
 و كنـد  دور شـما  از را  شيطان  وسوسه  و دهد  شويتان و  شست تا باريد  يباران

  .سازد استوار  را  قدمهاتان و گرداند  يقو را  دلهاتان
لْقِي  آمنُـواْ  الَّذِينَ فَثَبتُواْ معكُم أَنِّي الْمآلئِكَةِ إِلَى ربك ييوحِ إِذْ  الَّـذِينَ  قُلُـوبِ  فِـي  سـأُ

  كـه  را  آنگـاه  ؛ و بنَـانٍ  كُـلَّ  مِـنْهم  واضْـرِبواْ  األَعنَـاقِ  فَـوقَ  فَاضْرِبواْ الرَّعب كَفَرُواْ
  يپايدار  به را  مؤمنان  شما   شمايم با  من : كرد  يوح  فرشتگان  به  پروردگارت

 و بزنيــد  گردنهايــشان بــر  افكنــد  خــواهم  بــيم  كــافران  يدلهــا در  مــن  واداريــد
  .كنيد  قطع را  انگشتانشان

ذَلِك مقُّواْ بِأَنَّهĤَش اللّه ولَهسرن ومشَاقِقِ وي اللّه ولَهسرفَإِنَّ و اللّه زيراالْعِقَابِ؛ شَدِيد  
  مخالفـت  ، پيـامبرش   و خـدا  با  كه هر و  برخاستند  مخالفت  به  پيامبرش و خدا با

  .است  سخت خدا  عقوبت  كه بداند ، ورزد
لِكُم لْكَافِرِينَ وأَنَّ فَذُوقُوه ذَ   آن از  آتـش   عـذاب  و ، بچـشيد  را  النَّارِ؛ عقوبـت   عذَاب لِ

  .است  كافران
ك شد، ي شما با دشمنتان نزد  ييارويد آنگاه كه زمانِ رو    يكناد  ينعمت خدا را بر خود      

پـس خواسـته   » لَكُـم  فَاسـتَجاب « د تا شما را كمك كند، يو از پروردگارتان طلب كرد 
 الْمآلئِكَةِ منَ بِأَلْفٍ« نكه  ي ا يكي:  داد ياريشما را اجابت كرد، و به چند روش شما را           

لَـه  ومـا « . ه شـما  كمـك كـرد        بـ  ياپيبا هزار فرشته پ   » مرْدِفِينَ عج  و خداونـد   » اللّـه
 شما گرداند تا بدان خوشحال ي برايتنها مژده ا» بشْرَى إِالَّ« فرستادن فرشتگان را، 

لِتَطْمئِنَّ« د، يشو بِهِ و كُمو كمك در دست يروزيرد، پس پيتان آرام گيو تا دلها» قُلُوب 
همانـا خداونـد    » عزِيـزٌ  اللّـه  إِنَّ« . ست  يـ ت ن زايـ  لشكر و  تجه    يخداست و به  فراوان    
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 را كـه در     ي دهد، بلكه او قهـار اسـت، و كـسان          يچ كس او را شكست نم     يتواناست؛ ه 
ـ « . ديل گردان ياد بودند خوار و ذل    يار ز يزات بس يتعداد افراد و تجه    بـا حكمـت    » ميحكِ

د قـرار داده     خـو  ي را در جـا    يزياست، و امور را به اسباب آن منوط نموده، و هرچ          
 بـر شـما   ين بود كه خواب سبكيتان اياز جمله كمك خدا به شما و  اجابت دعا     . است

تـان بـود از   ي را كه در دلهايكه شما را پوشاند و ترس و هراس » يغَشِّيكُم إِذْ« افكند،  
. ديش خاطر گرد  ي و آسا  يروزيت شما شد، و عالمت پ     يه امن يو ما » أَمنَةَ« ن برد، و    يب

 ي و آلودگ  ي بباراند تا شما را از ناپاك      ين كه از آسمان بر شما باران      يجمله ا و از آن    
لِيـرْبِطَ « .ديـ  آن پاك نما   يديطان و پل  ي ش يو تا شما را از وسوسه ها      . پاك بگرداند  و 

 ي قلـب مبنـا    يتان را استوار بگرداند، چـرا كـه اسـتوار         ي و تا دلها   يعني» قُلُوبِكُم علَى
تـان را بـدان اسـتوار و محكـم          يو گـام ها   » األَقْـدام  بِـهِ  ثَبتوي«  بدن است،    ياستوار
 كه باران بر آن نازل شد سفت ين نرم و تُرد بود، و هنگامي كه زميبه درست. بگرداند

  .  گام ها را فراهم كرديد و موجبات استواريو محكم گرد
كـه كمـك و     » كُـم مع أَنِّـي «  كرد،   ين بود كه خداوند به فرشتگان وح      يو از آن جمله ا    

 مومنـان  يپس ثبات را در دلهـا » آمنُواْ الَّذِينَ فَثَبتُواْ«  من با شما است،    ياريد و   ييتا
د، و آنان را بر جهاد در يد، و شجاعت ، و جرات بر دشمنان را به آنان القا كنياندازيب

لْقِي « . دييق نما ي و تشو  ييلت آن راهنما  يراه خدا و فض    ـ  قُلُـوبِ  فِـي  سـأُ  كَفَـرُواْ  ذِينَالَّ
بكـه همچـون     ي در دل  كافران تـرس خـواهم انـداخت، بـه  گونـه ا                يبه زود » الرَّع 
. رو و لشگر بر آنـان بتـازد  ين نيرا  بزرگتر  يز. رو و لشگر بر آنان بتازد     ين ن يبزرگتر

 كـافران تـرس     ي گردانـد و در دلهـا      ي كه مومنان را ثابـت قـدم مـ         يرا خداوند وقت  يز
 يره مـ يـ نند مقاومت كنند، و خداوند مومنان را بـر آنهـا غالـب و چ            توا ياندازد، نم يب

  .دينما
و » بنَـانٍ  كُـلَّ  مِـنْهم  واضْرِبواْ« . ديشان را بزن  يپس گردنها » األَعنَاقِ فَوقَ فَاضْرِبواْ« 

 يا خطاب به فرشتگان است كه خداوند به آنهـا وحـ  ين يا. دي مفاصل آن را بزن    يتمام
ن آن است كه فرشـتگان خودشـان بـه طـور            ين مب يت كنند، پس ا   يوكرد مومنان را تق   

ا خطاب بـه مومنـان اسـت كـه خداونـد آنهـا را               يده اند، و    يم در جنگ بدر جنگ    يمستق
 آموزد كه   ي آموزد كه چگونه با مشركان بجنگند و م        يد و به آنان م    ي نما يك م يتحر

»  ورسـولَه  اللّـه  شĤَقُّواْ نَّهمبِأَ ذَلِك« . چگونه با مشركان بجنگند و به آنان رحم نكنند        
« . دنـد ي ورزيامبرش مخالفت كردند، و دشمنين بدان سبب است كه آنها با خدا و پ      يا
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ز يامبرش سـت يو هركس با خدا و پ  » الْعِقَابِ شَدِيد اللّه فَإِنَّ ورسولَه اللّه يشَاقِقِ ومن
ن اسـت كـه     يـ فـر و عـذاب او ا      يه ك و از جملـ   . فر است يكند پس همانا خداوند سخت ك     

 گردانـد، و دشـمنانش را بـه دسـت         يره مـ  يـ دوستانش را بر دشـمنانش مـسلّط و چ        
  .دهديدوستانش به كشتن م

امبرش يـ  كـه بـا خـدا و پ        ي كـسان  يد، ا يبچش» فَذُوقُوه« ن عذاب مذكور را     يا» ذَلِكُم« 
لْكَافِ وأَنَّ« . استين عذاب شما در دنيو ا ! دي كن يمبارزه م   يو بـرا » النَّـارِ  عذَاب رِينَلِ

  .ز خواهد بوديكافرن عذاب جهنم ن
د يـ  نماي بزرگ خداوند نهفته است كه داللت مـ        ي از نشانه ها   ين داستان موارد  يدر ا 

  . باشديآورده است حق م) ص(آنچه محمد 
نكـه خداونـد   ي  ايكـ يو . نكه خداوند به آنها وعده داد و به وعده اش وفا نمـود        ي ا يكي

 كَافِرةُ يلِ اللَّهِ وأُخرَي سبِينِ التَقَتَا فِئَةُ تُقَتِلُ فِي فِئَتَيةُ فِيقَد كَانَ لَكُم ءا« :فرمودمتعال 
ّثلَي  بود؛ ي شما نشانه ايان دو گروه، برايقطعا در برخورد م» نِي العيهِم رأيرَونَهم مِ

مومنـان را بـه     گر كافر بودند كـه آنـان        ي د يدند و گروه  ي جنگ ي در راه خدا م    يگروه
  .دندي ديچشم سر، دو برابر خود م

. رفتي آنها را پذي كه مومنان از خدا كمك خواستند، خداوند دعا ينكه، زمان يگر ا يو د 
 است كـه  يانگر اعتنا و توجه خداوند به بندگان مومن، و فراهم كردن  اسباب          ين ب يو ا 

 ي و وسوسه ها   ي بد د، و يشان  استوار گرد   يمانشان پابرجا و قدم ها    يله آن ا  يبه وس 
ن بود كه يو از جمله الطاف خداوند نسبت به بندگانش ا  .  را از آنان دور كرد     يطانيش

  . بر آنان آسان نمودي و خارجي اسباب داخليله يش را به وسياطاعت خو
  :15- 16 يه يآ
  كـه   يكـسان   ياألَدبار؛ ا  لُّوهمتُو فَالَ زحفاً كَفَرُواْ الَّذِينَ لَقِيتُم إِذَا آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

  . مكنيد  پشت   هزيمت  به ديديد ور  حمله را  كافران  چون ، ايد  آورده  ايمان
لِّهِم ومن وئِذٍ يموي رَهبرِّفاً إِالَّ دتَحلِّقِتَالٍ م زاً أَويتَحفِئَةٍ إِلَى م اء فَقَدنَ بِغَضَبٍ باللّهِ م 
أْومواه نَّمهج بِئْسصِيرُ؛ جز  ويا گردند  يم باز نبرد  برگ و ساز  يبرا  كه آنها الْم 
 مورد كند  دشمن  به  پشت  كه  كس هر ، روند  يم ديگر يگروه   ييار  به  كه آنها

  .است  يجايگاه بد  جهنم و ،  است  جهنم او  وجايگاه گيرد   يم قرار خدا  خشم
 و قوت در برپا يماني مومنش را به داشتن شجاعت و جسارت اخداوند متعال بندگان

ت دلها و بدن ها فرمان داده است ، ي جلب اسباب تقو  يداشتن فرمان او، و  تالش برا      
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 أَيها يا« :دي فرماي كرده و مي با دشمن نهييارويو آنان را از فرار كردن به هنگام رو
 كه در يزمان! ديمان آورده اي كه اي كسانيا»زحفاً كَفَرُواْ ينَالَّذِ لَقِيتُم إِذَا آمنُواْ الَّذِينَ

پـس بـه آنـان    » األَدبـار  تُولُّوهم فَالَ« د،  ي روبرو شد  يجبهه جنگ با انبوه مردان جنگ     
ن كـار  يـ  اي هـا يد، و در برابر سخت   يكار با آنها ثابت قدم باش     يد، بلكه در پ   يپشت نكن 

 ين خـدا و قـوت قلبهـا       ي در د  يروزياعث نصرت و پ   ن امر ب  يرا ا يد ، ز  ي ورز ييبايشك
  . شوديمومنان و ترس و وحشت كافران م

لِّهِم ومن«  وئِذٍ يموي رَهبرِّفاً إِالَّ دتَحلِّقِتَالٍ م زاً أَويتَحفِئَةٍ إِلَى م اء فَقَدو هركس در   » ب
 يوستن به دسته ايا پي يك جنگير تاكتييد مگر به منظور تغيآن روز به آنان پشت نما

گاه او جهنم است ، و چه بد    ي شود، و جا   يگر از همرزمانش به خشم خدا گرفتار م       يد
د كه فرار كردن در مقابل دشمن به هنگـام          ي نما ين داللت م  يا!  است جهنم  يسرنوشت

 يحيث صـح  ياحاد. ره است ي از گناهان كب   يكيورش بردن بدون عذر     يروبرو شدن و    
د يـ  به صراحت تهد   ين اشخاص ي چن ينجا برا يدر ا . ارد شده است    ن مورد و  يز در ا  ين

ن سـو و آن   ي كه به قصد جنگ ا     ين است كس  يه ا يو مفهوم آ  . ان شده است  ي ب يديشد
 ندارد، چون او    يشتر به دشمن ضربه بزند اشكال     يسو برود تا بهتر بتواند بجنگد و ب       

دشمن پشت نموده تا    ن به   يبه قصد فرار به دشمن پشت نكرده است، بلكه به خاطر ا           
ا يـ و  . ر كنـد  يورش ببرد و دشـمن را غـافلگ       يگر  ي د ييا از جا  يروز بگردد، و    يبر آن پ  

 يان از آن اسـتفاده مـ      يـ  كه جنگجو  ييك ها يگر تاكت يب دهد، د  ينكه بخواهد او را فر    يا
گـر از همرزمـان و      ي د يوستن به دسته ا   يز پشت كردن به دشمن به منظور پ       ين. كنند

  . ز استيا كردن آنان جياري
 خواهد به ي كه او مي بود پس روشن است، و اگر دسته اياگر آن دسته در لشكر و 

ن در برابر كافران شكـست      ينكه مسلم ير از محل معركه بود، مانند ا      يوندد درغ يآن بپ 
گـر از سـپاه     ي د يا به سپاه  ين پناه ببرند، و     ي مسلم ي از شهرها  يبخورند، و به شهر   

د يـ  نماي از صحابه وارد شده است كه داللت ميات و آثاريمسلمانان پناه ببرند، روا 
 ين گنـاه  ينكه مـسلم  ي ا يله  يد گردد به وس   ين موضوع مق  يد ا يشا. ز است ين كار جا  يا

 بمانند ي شود آنان باقي آنان بهتر است ، و باعث م    ي و شكست برا   ينيبرند عقب نش  
روز يـ ند پيمقاومت نمااما اگر گمان برند كه چنانچه در برابر كافران  . و كشته نشوند  

 شـده  ي نه ين فرار يست، چون از چن   يز ن ين حالت فرار كردن جا    ي شوند، پس در ا    يم
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ان يـ  عـدد ب يله يد بودن آن بـه وسـ  يه مطلق است و در آخر سوره مقين آيو ا . است
  .خواهد شد

  :17- 19 يه يآ
فَلَم ملَـكِنَّ تَقْتُلُوهو اللّه ملَه لِيبلِي رمى اللّه ولَـكِنَّ ميتر إِذْ رميت وما قَتَ ؤْمِنِينَ والْم 
الء مِنْهناً بسإِنَّ ح اللّه مِيعس لِيمرا آنهـا   كه بود خدا ، كشتيد  ينم را  آنان ؛ شما ع 
 تير  كه بود خدا ،  يانداخت  ينم تير تو ،  يانداخت ، يم  تير  كه  آنگاه و   كشت  يم
 و شـنوا  خـدا   آينـه  هـر   دارد  يارزانـ  كرامند  ينعمت  مؤمنان   به ات ،  انداخت  يم

  .داناست
لِكُم   كافران  حيله  كننده  سست خدا و  بود  الْكَافِرِينَ؛ اينچنين  كَيدِ موهِنُ اللّه وأَنَّ ذَ
  .است
 تُغْنِـي  ولَن نَعد تَعودواْ وإِن كُملَّ خَيرٌ فَهو تَنتَهواْ وإِن الْفَتْح جاءكُم فَقَد تَستَفْتِحواْ إِن

نكُمع ئًا فِئَتُكُمشَي لَوو أَنَّ كَثُرَتو اللّه عؤْمِنِينَ مپيروزيتان خواهيد  يپيروز ؛ اگر الْم  
  يبـازم  بازگرديـد  اگـر  و ،  اسـت  بهتـر   برايتان ايستيد، باز كفر از اگر و ، آمد فراز

 خدا  كه  داشت نخواهد  يسود  برايتان باشد  فراوان  چند هر شما  سپاه و ،  گرديم
  .است  مؤمنان با

ن در جنـگ بـدر شكـست خوردنـد و           ي كـه مـشرك    يهنگـام : دي فرما يخداوند متعال م  
 ولَــكِنَّ « د، يشما با قدرت خود آنهـا را نكـشت  » تَقْتُلُوهم فَلَم« ن آنها را كشتند    يمسلم
اللّه ملَه  ياريـ شتر ذكر شد يله آنچه كه پينها را كشت و شما را به وس   بلكه خدا آ  » قَتَ

، بلكـه   ي آنگاه كـه انـداخت     يانداختيو ن » رمى اللّه ولَـكِنَّ رميت إِذْ رميت وما« كرد و   
بان رفت، و شروع به دعا كردن       يدر بحبوحه جنگ داخل سا    ) ص(امبريپ. خدا انداخت 

رون رفـت، و    يـ بان ب يسـپس از سـا    .  دهـد  ياريـ  نمود، و از خداوند خواست كه او را       
ن پرتاب كرد، و خداوند آن را به چهره ي خاك برداشت و آن را به طرف مشركيمشت

 از يچ كـس يد، پـس هـ  يـ ن كوبين پرتاب كرد و خداوند آن را به چهـره مـشرك        يمشرك
 و دهانش برخورد يني از آن خاك به چهره و بينكه مقداري نماند مگر اين باقيمشرك
 در آنـان آشـكار      ين هنگام شوكت آنها شكسته شد، و ضـعف و سـست           ي، و در ا   كرد
 كه خاك را    يوقت: دي فرما يامبرش م يخداوند متعال به پ   .د، پس شكست خوردند   يگرد

، بلكـه مـا آن خـاك را بـا قـدرت             ي خودت آن را به چشم آنان نرساند       يپرتاب نمود 
  . ميخودمان به آنان رساند
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 »لِيبلِي ؤْمِنِ وينَالْم الء مِنْهناً بستوانـد مومنـان را بـر كـافران          ي خداونـد مـ    يعني» ح 
 خداونـد خواسـت     يكار بزنند، ولـ   ينكه مومنان خود دست به پ     يروز بگرداند بدون ا   يپ

ن درجات و مقامات برساند ، و به آنـان   يله جهاد به باالتر   يد و به وس   يازمايآنان را ب  
 داناست؛ يهمانا خداوند شنوا»  علِيم سمِيع للّها إِنَّ« . ك و فراوان ببخشدي نيپاداش

ت يـ  شـنود، و بـه ن     ي كند، م  يد و آنچه را كه آشكار م      ي نما يآنچه را كه بنده پنهان م     
ش و ي را طبق علم و حكمت خـو    يپس امور .  كه در قلب دارد آگاه است        يخوب و بد  

ت و عملش ي ند، و هركس را طبقي نماي آنان مقدر ميبراساس مصلحت بندگانش برا
  . دهديسزا و جزا م

 كَيـدِ  مـوهِنُ  اللّـه  وأَنَّ« د،  ي از جانب خدا بـود كـه بـه شـما رسـ             يروزين پ يا» ذَلِكُم«
ن به كار ببرنـد  يه السالم و مسلمي را كه آنان عليديو خداوند هر مكر و ك  » الْكَافِرِينَ

  .  گرداندي گرداند، و مكرشان را به خودشان بر مي ميخنث
د كه عذاب خود را بر ستمگران ي طلبياگر از خدا م! ني مشركيشما ا» تَستَفْتِحواْ إِن« 

نك در خواست شما را جابت نموده است؛ يا» الْفَتْح جاءكُم فَقَد« اورد، يمتجاوز فرود ب
 شما بود،  ي برا يفري از جانب خود بر شما فرود آورد كه ك         يآن گاه كه خداوند عذاب    

و اگر از درخواست نزول عذاب بـر        » تَنتَهواْ وإِن« زگاران،  ي پره ي برا يو درس عبرت  
را چـه بـسا     يـ تان بهتر است، ز   يپس آن برا  » لَّكُم خَيرٌ فَهو« د،  يستمگران دست بردار  

و اگـر   » تَعودواْ وإِن« خداوند به شما مهلت بدهد و شما را زود به عذاب گرفتار نكند            
گران نازل شود، و  دوباره با حزب مومن خـدا بـه        د كه عذاب بر ستم    يمجددا طلب كن  
 تُغْنِـي  ولَن« . مي گردان يروز م يما هم مجددا آنان را بر شما پ       » نَعد« د،  يجنگ بپرداز 

نكُمع ه و  اعتماد بر آنها ي كه با تكياران و مددكارانتان؛ كسانيو گروهتان، و » فِئَتُكُم
 را از شما دور يزي توانند چياد باشند، نميد هرچند كه زي كنيد، و مبارزه مي جنگيم

  . بكنند
روز است، گرچه ناتوان باشد، يو هركس كه خدا با او باشد پ» الْمؤْمِنِينَ مع اللّه وأَنَّ« 

ن ي خدا كه خداوند خبر داده است بديو همراه.   هم نداشته باشد يو سازوكار چندان  
 يمـان ي است كـه آنـان از اعمـال ا         ييد برحسب كارها  ي نما ي م ياريله مومنان را    يوس

ن يـ روز شـود، ا   ي از زمان دشمن بر مومنان پ      يپس هرگاه در برهه ا    .  دهند يانجام م 
مـان اسـت، وگرنـه    يات اي مومنان وانجام ندادن فـرائض و مقتـض       يفقط بر اثر كوتاه   



٩٢٥ 

ن يچنانچه آنان آنچه را كه خدا دستور داده است انجام دهند، هرگز پرچم آنها بر زم
  .روز نخواهد شديهد افتاد، و شكست نخواهند خورد، و دشمن بر آنان پنخوا

  :20- 23 يه يآ
  يكـسان   يتَـسمعونَ؛ ا   وأَنتُم عنْه تَولَّوا والَ ورسولَه اللّه أَطِيعواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
 را او  سخن  كه يحال  در و كنيد  اطاعت  پيامبرش و خدا از ، ايد  آورده  ايمان  كه
  .مگردانيد بر  يرو او از شنويد  يم

  كـه  گفتنـد   كـه  مباشـيد   آنان از يسمعونَ؛ و  الَ وهم سمِعنَا قَالُوا كَالَّذِينَ تَكُونُواْ والَ
  .شنوند  ينم  كه  يحال در ،  شنيديم

 خـدا  نزد در  جانوران  يعقِلُونَ؛ بدترين  الَ الَّذِينَ الْبكْم الصم اللّهِ عِند الدواب شَرَّ إِنَّ
  .يابند  ينم در  كه هستند  الالن و  كران  اين
لَوو لِمع اللّه رًا فِيهِمخَي مهعملَّأس لَوو مهعملَّواْ أَسم لَتَوهرِضُـونَ؛ و   وعخـدا  اگـر  م 
  ساخته راشنوا ، آنان  هم اگر و ،  ساخت  يم  شنوايشان  يافت  يم  آنان در  يخير
  .شدند  يم  رويگردان و گشتند  يم بر  هم باز بود

پس از آنكه خداوند متعال خبر داد كه او با مومنان است، آنان را فرمـان داد تـا بـه                     
 ي خداوند دست ميت و  همراهي آن به معيله يند كه به وسي عمل نمايماني ايمقتضا

 يرويـ بـا پ  !  مومنـان  يا» ورسولَه اللّه أَطِيعواْ آمنُواْ الَّذِينَ اأَيه يا« :پس فرمود . ابندي
اتـشان، از آنـان اطاعـت        يز  كـردن از منه     يامبرش و پره  يكردن از دستورات خدا و پ     

« د،  يـ  نگردان يامبرش رو يو از اطاعت خدا و پ     » عنْه تَولَّوا والَ« . ديد، و فرمان ببر   يكن
أَنتُمونَ وعمد، ي شـنو  ي خدا را م   يحت ها ي كه  كتاب خدا و اوامر و نص        يدر حال » تَس

  .ن كارهاستين حالت از زشت تري گرداندن شما در ايپس رو
: د كه گفتند  ي نباش يو مانند كسان  » يسمعونَ الَ وهم سمِعنَا قَالُوا كَالَّذِينَ تَكُونُواْ والَ« 
را يـ د، ز يـ  اكتفـا نكن   ي خـال  يقط به ادعـا    ف يعني.  شنوند يم، حال آن كه آنان نم     يديشن

مـان بـا آرزو كـردن و        يپـس ا  .  پـسندند  ي را نمـ   يزيـ ن چ يامبرانش چنـ  يـ خداوند و پ  
رد و  يـ  گ يد در دلهـا جـا     يـ  است كه با   يزيمان چ يد، بلكه ا  ي آ ي به دست نم   ييخودآرا

  .ديق نماياعمال آن را تصد
ن جنبندگان نزد خـدا  يهمانا بدتر» للّهِا عِند الدواب شَرَّ إِنَّ« :دي فرمايخداوند متعال م 

 يآنان كسان» الصم«  رساند، ي نميده ايدات به آنان فايات و تهدي هستند كه آيكسان
« . و از گفتن حـق گنـگ و الل هـستند          » البكم« دن حق كرند،    يهستند كه در مقابل شن    
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 دانند، و آنچه را كـه  يهد، نم ديده مي كه آنچه را به آنان فا      يكسان» يعقِلُونَ الَ الَّذِينَ
ن جنبدگان هستند ، چون   ينها نزد خداوند بدتر   يپس ا . نندي گز يانشان است بر م   يبه ز 

چشم و گوش و قلب به آنها داده است تا آن را در راه اطاعت از پروردگـار بـه كـار              
 را از  ير فراوانـ  يـ  خدا بكار گرفتـه ، و بـه سـبب آن خ            يرند، اما آن را در نافرمان     يبگ
ن ي توانـستند از بهتـر     ي قـرار داشـتند كـه مـ        يتيرا آنهـا در مـوقع     يـ ست داده اند، ز   د

 خود انتخاب كردند كه ين را برايش نگرفتند، و اين راه را در پيمخلوقات باشند، اما ا
 كرده ي كه خداوند آن را از آنها نف     ييو منظور از شنوا   . ن مردم باشند  ياز زمره بدتر  

دن حجـت،  يو اما در رابطه بـا شـن     .  كند   يلب اثر م   است كه در ق    يدن معنو ياست شن 
 ي بر آنان اقامه شده اسـت ، و خداونـد چـون مـ      يات و يدن آ يهمانا حجت خدا با شن    

دن يات باشـند، آنـان را از شـن   يـ دن آ يسته شـن  يـ ست كـه شا   ي ن يريدانست در آنها خ   
  .سودمند محروم گرداند

 »لَوو لِمع اللّه رًا فِيهِمخَي هعملَّأسم لَوو مهعمرا  يريـ و اگر خداوند در آنـان خ      » أَس 
«  گردانـد،  ي شـنواند، و اگـر فرضـا آنـان را شـنوا مـ             يسراغ داشت، حتما آنان را م     

 كه پشت يدر حال» معرِضُونَ وهم«  گرداندند، ي ميحتما از اطاعت كردن رو» لَتَولَّوا
انگر آن اسـت كـه   يـ ن بيـ و ا. دنـ ي نماي نمـ يچ صورت به حق تـوجه ي كنند، و به ه يم

 دارد؛  همـان  يغ نمـ يـ ست دريـ  در او نيري كه خيمان را جز از كسير و ا  يخداوند خ 
ش و يو سـتا .  آورد ي به بـار نمـ     يجه ا ي گذارد، و نت   ير نم ي تاث يمان در و  ي كه ا  يكس

  .حكمت از آن ِ خداوند متعال است
  :24- 25 يه يآ
لّهِ بواْاستَجِي آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا لِلرَّسولِ لِ اكُم إِذَا وعا دلِم  يِـيكُمحـواْ  يلَم اعأَنَّ و  اللّـه 

لْبِهِ الْمرْءِ بينَ يحولُ   چون ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا تُحشَرُونَ إِلَيهِ وأَنَّه وقَ
  دعوتـشان  بخشد  يم  زندگيتان  كه خوانند  فرا  يچيز  به را شما  پيامبرش و خدا
  پيشگاه  به  همه و  است  حايل  قلبش و  يآدم ميان  خدا  كه بدانيد و كنيد  اجابت را
  .شويد  آورده گرد او

لَمواْ الَّذِينَ تُصِيبنَّ الَّ فِتْنَةً واتَّقُواْ لَمـواْ  خĤَصةً مِنكُم ظَ اعأَنَّ و  اللّـه  الْعِقَـابِ؛ و   شَـدِيد 
 خدا  كه بدانيد  و  گرفت نخواهد بر در را  ستمكارانتان تنها  كه  يا  فتنه از بترسيد

  .كند  يم  عقوبت  يسخت  به
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 خواهـد فرمـان      يمان از آنان مـ    يش را به آنچه كه ا     يخداوند متعال بندگان مومن خو    
م شـدن در برابـر آنچـه كـه     ي تسليعني. امبر استيدهد، و آن اجابت كردن خدا و پ يم

 انجـام فرمـان آنـان، و دعـوت          يده شده اند، و شتافتن بـه سـو        آنان بدان دستور دا   
ز بازداشتن ي كرده اند، و نيز كردن از آنچه آنان از آن نهي آن، و پرهينمودن به سو

  .گران از ارتكاب خالف امر آنانيد
 ي فرا خواندند كه به شما زندگيزي چي شما را به سويوقت» يحيِيكُم لِما دعاكُم إِذَا« 
 است كه خداوند    ي دستورات يمالزم و همراه تمام   » يات بخش يح« صفت  . شد   بخ يم

ده و يـ انگر فايه بين بخش از آ  يز ا ين.  آن  فراخوانده اند    يامبرش مردم را به سو    يو پ 
 خداونـد   يت و بنـدگ   يـ ات قلـب و روح در عبود      يـ را ح يز. حكمت دستورات آنان است   

رش فرمان يپس مردم را از عدم پذس. امبرش استيمتعال و انجام دادن اوامر خدا و پ
لَمواْ« :امبر برحذر داشت و فرمود    يخدا و پ   اعأَنَّ و ـولُ  اللّهحنَ  يـيـرْءِ  بلْبِـهِ  الْم و » وقَ

نكـه فرمـان    يد از ا  يزيپس بپره .  گردد ين شخص و قلبش حائل م     يد كه خداوند ب   يبدان
د و يـ  اگـر آن را رد كن   د، چون يد رد كن  ي آ يخدا را در همان بار نخست كه نزد شما م         

تـان  ي دارد، و دلها   يد خداونـد شـما را از آن دور مـ          يـ د آن را انجام ده    يسپس بخواه 
  . شوديدگرگون م

 ي شود، و دلها را به هر سو كه بخواهد م          يل م ين شخص و قلبش حا    يرا خداوند ب  يز
نِك ي دِِي علِيقَلبِا مقَلِب القُلُوبِ ثَبت ي« :ن دعا را بخوانديد ايشه بايگرداند، پس بنده هم

ن خودت يدلم را بر د!  گرداننده دلهايا»  طاَعتِكي إلِيا مصرِّف القُلُوبِ اِصرفِ قَلبي، 
« . ش بگـردان  ي اطاعت خـو   يدلم را به سو   !  گرداننده دلها  يا. استوار و ثابت بگردان   

أَنَّههِ ولَي ست ي در وقوع آن نيكچ شيامت كه هيد كه شما در روز قيو بدان» تُحشَرُونَ إِ
 يكش پـاداش مـ    يكوكار را به خاطر كار ن     يد، پس ن  ي شو يشگاه او گرد آورده م    يدر پ 

  . دهدي از فرمانش سزا ميچيدهد، و گناه كار را به خاطر سرپ
لَمواْ الَّذِينَ تُصِيبنَّ الَّ فِتْنَةً واتَّقُواْ«   د كه فقطي بترسييو از فتنه  و بال» خĤَصةً مِنكُم ظَ

 ين زمـان  يـ رد، و ا  ي گ ير ستمگر را م   ي رسد، بلكه دامان ستمگر و غ      يبه ستمكاران نم  
ن يـ د، پـس در ا    يـ اير آن برن  ييـ  درصدد تغ  يدا كند، و كس   ياست كه ظلم و ستم رواج پ      

 كـه از    ي در صـورت   يول. ردي گ ير او را در بر م     يصورت عذاب خدا انجام دهنده و غ      
مع گردند، و به آنان اجازه داده نشود كـه       شود، و اهل شر و فساد قلع و ق         يمنكر نه 

 أَنَّ واعلَمواْ« . د در امان خواهد مانديد شدين  تهدي از ايبه گناه و ستم بپردازند، آدم
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اللّه او قرار ي را كه خود را در معرض ناخشنوديد خداوند كسيو بدان» الْعِقَابِ شَدِيد 
  .دهد يفر مي  كند، سخت كي دوري ويدهد، و از خشنود

  :26 يه يآ
 فَـĤواكُم  النَّـاس  يتَخَطَّفَكُم أَن تَخَافُونَ األَرضِ فِي مستَضْعفُونَ قَلِيلٌ أَنتُم إِذْ واذْكُرُواْ
لَّكُم الطَّيباتِ منَ ورزقَكُم بِنَصرِهِ وأَيدكُم را  هنگام  آن آوريد ياد  به ؛ و تَشْكُرُونَ لَع 

  كـه  داشـتيد   آن  بـيم  ،  سـرزمين  ، اين  شدگان  زبون شمار در و دبودي  اندك  كه
 از و گردانيد پيروز و كرد  ييار دادو   پناهتان خدا و بردارند  ميان از را شما  مردم
  .گوييد سپاس   كه باشد ، داد  يروز  پاكيزه  يچيزها

د، يروز گرداني پي گذار كه آنان را پس از ضعف و ناتوان يخداوند بر بندگانش منت م    
ر بودنـد آنـان را   يـ نكـه فق ينكه اندك بودند آنان را افزون نمود و پـس از ا       يو بعد از ا   

و بـه   » األَرضِ فِي مستَضْعفُونَ قَلِيلٌ أَنتُم إِذْ واذْكُرُواْ« :دي فرما يثروتمند ساخت و م   
لطه د، و تحت حكومت و سين اندك و مستضعف بوديد آن گاه كه شما در زمياد آوري
د يدي ترس يو م » النَّاس يتَخَطَّفَكُم أَن تَخَافُونَ« . ديد، و ناتوان بود   يگران  قرار داشت   يد

پس شما را » الطَّيباتِ منَ ورزقَكُم بِنَصرِهِ وأَيدكُم فĤَواكُم« ند، يكه مردم شما را بربا
 يزه بـه شـما روز  يپاك يزهايد، و از چيرو بخشيش شما را ني خو ياريپناه داد و با     

د و از   يـ تـان دسـت و پـا نمـود كـه در آن پنـاه گرفت               ي را برا  ياريـ پس شـهر و د    . داد
د، و يـ مـت برد يشان را بـه غن يدشمنانتان انتقام گرفت، و آنان را شكست داد، و مالها     

  .ديله توانگر شدين وسيبد
 »لَّكُم يمـل او بـه جـا      تا شكر خداوند را بر لطـف بـزرگ و احـسان كا            » تَشْكُرُونَ لَع 

  .دي نسازيك وي را شريزيد و چيد؛ او را عبادت كنيآور
  :27- 28 يه يآ
  يتَعلَمـونَ؛ ا   وأَنـتُم  أَمانَـاتِكُم  وتَخُونُـواْ  والرَّسولَ اللّه تَخُونُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

 و كنيـد   خيانـت  پيامبر و خدا  به نبايد  كه دانيد  يم ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان
  .ورزيد  خيانت  امانت در

لَمواْ اعا وأَنَّم الُكُموأَم كُمالَدأَوأَنَّ فِتْنَةٌ وو اللّه هرٌ عِند؛ بدانيد   أَجظِيمو داراييها  كه ع 
  .خداست نزد،  در  بزرگ  پاداش و شمايند  آزمايش  وسيله  فرزندان

بنـد  ي او پاي دهـد كـه بـه اوامـر و نـواه     يش را دستور مـ خداوند متعال بندگان مومن   
ن و كوههـا    ين امانت را در مرحله اول بـر آسـمانها و زمـ            يپروردگار متعال ا  . باشند
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امـا  . دندي جـسته و ترسـ     يدنـد، و از آن دور     يعرضه نمود، اما از تحمـل آن ابـا ورز         
مانـت را ادا    پس هركس ا  . انسان آن را به دوش گرفت، همانا او ستمگر و نادان است           

د و در   ي باشد، و هركس آن را ادا ننما       يد از جانب خدا  مستحق پاداش فراوان م        ينما
امبر و  يـ را او بـه خـدا و پ       يـ  باشـد، ز   يفر سخت و مهلك م    يانت كند، مستحق ك   يآن خ 

ن و يده، و از ارزش خود كاسته است، چون او خودش را به بدتريانت ورزيامانتش خ
ن ي را كه كاملتريانت است متصف كرده ، و امانتدارين صفت و عادت كه خيزشت تر
له اموال و فرزنـدانش     يو از آنجا كه بنده به وس      .  باشد از دست داده است       يصفت م 

د يرد و ممكن است محبت اموال و  فرزندان او را وادار نماي گيش قرار ميمورد آزما
امـوال و فرزنـدان      امانت مقـدم بدارد،خداونـد خبـر داد كـه            ي نفس را بر ادا    يتا هوا 

و امـوال و    .  دهد يش قرار م  يش هستند، و با آن بندگانش را مورد آزما        يله آزما يوس
 شوند كه آنها را  عطا كرده است، ي داده مينده به كسيفرزندان امانت هستند، و در آ

 شوند كه آنها را به صورت       ي برگردانده م  ي كس يو به سو  . و او همان خداوند است    
و » عظِـيم  أَجـرٌ  عِنده اللّه وأَنَّ«  .ز همان خداوند است   ي است، و او ن    امانت به ما داده   

د فضل و بخشش يپاداش بزرگ نزد خداوند است، پس اگر شما عقل و فكر داشته باش
سه و يـ را عاقـل اهـل مقا  يـ د، زيـ  دهيح نمـ ي تـرج ي كوچك و فـان  يبزرگ او را بر لذت    

  . دهديح ميست ترجدتر ايز را كه بهتر و مفيسنجش است، و آن چ
  :29 يه يآ
 لَكُـم  ويغْفِرْ سيئَاتِكُم عنكُم ويكَفِّرْ فُرْقَاناً لَّكُم يجعل اللّه تَتَّقُواْ إَن آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يِا

اللّهظِيمِ؛ ا الْفَضْلِ ذُو وميان بترسيد خدا از اگر ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يالْع  
  صاحب  كه ، بيامرزد را شما و بزدايد را  گناهانتان و نهد  يفرقهاي   كافران و ماش

  .است  بزرگ يكرم و  فضل
 او  ي بنده و ترس او از پروردگارش نـشانه سـعادت و عالمـت رسـتگار               يزگاريپره

زگاران قـرار داده    ي پره يا و آخرت برا   ي را در دن   ي فراوان ي ها ياست، و خداوند خوب   
ز يد و از خدا بترسد، چهارچ  ي نما يزگاريان كرد كه هركس پره    ينجا ب ياپس در   . است

 يا و آنچه كه در آن هست بهتر ميزها از دنين چيك از اي آورد كه هر يرا به دست م
  :باشد
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ت را از   يله آن، هـدا   ي اسـت كـه صـاحبش بـه وسـ          يتيفرقان، و آن دانش و هـدا      : اول
و اهـل سـعادت را از اهـل شـقاوت           ، و حق را از باطـل و حـالل را از حـرام               يگمراه
  .  دهديص ميتشخ

 يين دو مور بـه تنهـا      يك از ا  يو اگر هر  . زدودن و آمرزش گناهان است    : دوم و سوم  
و اگر با هم ذكر شوند اول مخصوص گناهان         .  گردد يز م ي ن يگريذكر شود شامل د   

  . باشديره مي مخصوص گناهان كبيره، و دوميصغ
 ي است كه از خدا بترسد و خـشنود        ي كس يوان برا پاداش بزرگ و ثواب فرا    : چهارم

 فضل و يو خداوند دارا» الْعظِيمِ الْفَضْلِ ذُو واللّه« . ح دهدي نفس ترجي را بر هوايو
  .بخشش بزرگ است

  :30 يه يآ
 اللّـه  ويمكُـرُ  ويمكُرُونَ يخْرِجوك أَو يقْتُلُوك أَو لِيثْبِتُوك كَفَرُواْ الَّذِينَ بِك يمكُرُ وإِذْ

اللّهرُ واكِرِينَ؛ و  خَييمكـر  تـو   بـاره  در  كـافران   كـه  يـادآور   به را  هنگام  آن الْم  
 و كردنـد  مكر  آنان  سازند  بيرون شهر از يا  بكشندت يا افكنند   بندت در تا كردند
  .است  كنندگان مكر  بهترين خدا و مكركرد  نيز خدا

 الَّـذِينَ  بِـك  يمكُـرُ  وإِذْ« ادآور، يـ  نمـود بـه   ي كه به تو ارزانـ نعمت خدا را! امبري پ يا
» دارالندوه«دند، و در    يسه چ يدند، و دس  يآنگاه كه كافران درباره تو مكر ورز      » كَفَرُواْ

 كننـد و بـه بنـد    يا او را نزد خـود زنـدان  يامبر چه كار كنند، يمشورت  كردند كه با پ  
نكه او  يا ا يان خود از شر دعوت او راحت گردند، و          ا او را بكشند و به گم      يبكشند، و   

  . ن  خود آواره سازنديند و از سرزميرون نمايرا ب
 يد، ابراز كرد، و سرانجام همگـ      ي د ي را كه مناسب م    ي و نظر  يك از آنان را   يپس هر 

 يلـه هـا  ي قبين كه از تمـام ينشان ابوجهل لعنه اهللا موافقت كردند و آن ا   يبر نظر بدتر  
كبـاره بـر او     ي بدهنـد و همـه افـراد         يزير ت يانتخاب كنند و به او شمش      يش جوان يقر

 هاشم  يم شود، و آنگاه بن    يل تقس يان قبا ياورند، و او را بكشند تا خون او م        يهجوم ب 
  . ش مقابله كنندي توانند با تمام قري شوند، و نمي ميه به او راضيبه گرفتن د

دار شـد او را بـه       يز رختخوابش ب  امبر نشستند تا هرگاه ا    ين پ يپس شب هنگام در كم    
رون آمد و بـه     ي آنها ب  يبه سو ) ص(امبر  ي از آسمان نازل شد و پ      يوح. قتل برسانند 

شان را كـور كـرد، و او را   يرون رفت و خداوند چشم هايد، و بيطرف آنان خاك پاش  
 آمـد و    يد، ناگهـان كـس    يـ  آ يرون نم ير كرده و ب   ينكه احساس كردند او د    يدند تا ا  يند
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پس . دي شما خاك پاشيرون آمد، و به سويو محمد ب! اوند شما را ناكام كندخد: گفت
  .ك خاك ها را از سر و صورت خود پاك نموديهر

. نـه را داد   ي اجازه هجرت به مد    يامبرش را از شر آنان نجات داد و به و         يو خداوند پ  
 ياريـ اران مهاجر و انصارش     ينه هجرت كرد و خداوند او را با         ي مد يپس او به سو   

نكه مكه را با قدرت فتح نمود، و بر اهل ي افزود تا اينمود، و روز به روز بر قدرت و   
م فرود آوردند، و تحت فرمان او قرار يروز شد، و  اهل مكه در برابر او سر تسليآن پ

رون رفته  يمناك بود از آنجا ب    يشتن ب ي كه بر خو   ي و در حال   ينكه پنهان يحال ا . گرفتند
چ  كس ي كه هي كه نسبت به بندگانش لطف دارد؛ خداونديوندپس پاك است خدا. بود
  . تواند او را شكست دهدينم
  :31- 34 يه يآ

لَيهِم تُتْلَى وإِذَا اتُنَا عقَالُواْ آي نَا قَدمِعس لْنَا نَشَاء لَو  أَسـاطِيرُ  إِالَّ هــذَا  إِنْ هـذَا مِثْلَ لَقُ
   بخـواهيم  اگـر  و   شـنيديم  : گفتنـد  ، شـد   انـده خو آنهـا  بـر  ما  آيات  األولِينَ؛ چون 

  .نيست  پيشينيان  يها  افسانه جز  يچيز  اين ،  گوييم  يم  آن همانند،
لَينَا فَأَمطِرْ عِندِك مِنْ الْحقَّ هو هـذَا كَانَ إِن اللَّهم قَالُواْ وإِذْ ةً عارنَ حِجاء  ممأَوِ الـس 
 تـو   جانـب  از  كـه   اين اگر ، خدايا بار : گفتند  كه را  هنگام  آن لِيمٍ؛ و أَ بِعذَابٍ ائْتِنَا
  ما بر  يدردآور  عذاب يا ببار  سنگ از  يباران  آسمان از ما بر ،  است   حق  آمده

  .بفرست
  كه  آنگاه غْفِرُونَ؛ تايستَ وهم معذِّبهم اللّه كَانَ وما فِيهِم وأَنت لِيعذِّبهم اللّه كَانَ وما
  يمـ   آمـرزش  خـدا   از  كـه   آنگـاه  تـا  و نكند  عذابشان خدا  يهست  ميانشان در تو

  .كرد نخواهد  عذابشان خدا نيز ، طلبند
لِيـاءه  كَـانُواْ  ومـا  الْحـرَامِ  الْمـسجِدِ  عـنِ  يصدونَ وهم اللّه يعذِّبهم أَالَّ لَهم وما إِنْ أَو 

ؤُهĤلِي تَّقُونَ إِالَّ أَولَـكِنَّ الْمو مونَ الَ أَكْثَرَهلَمعآنكـه   حال ، نكند  عذابشان خدا ؛ چرا ي  
 تنها  آن  صاحبان ؟ نيستند  آن  وصاحبان دارند،  يم باز  مسجدالحرام از را  مردم

  .دانند   ينم  بيشترينشان  يول پرهيزگارانند
 كردند، يب ميرا تكذ) ص(امبر ي كه پي و عناد كسانينه توزيان كيخداوند متعال در ب

لَيهِم تُتْلَى وإِذَا« : دي فرما يم اتُنَا عات ما كـه بـر صـدق رسـالت محمـد            يو چون آ  » آي
لْنَا نَشَاء لَو سمِعنَا قَد قَالُواْ« د، بر آنان خوانده شود،   ي نما يداللت م   إِنْ هــذَا  مِثْـلَ  لَقُ
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ن را يـ م ، قطعا ما هم مثـل ا  ي خواست يم، اگر م  يديشن: نديگو» األولِينَ أَساطِيرُ إِالَّ هـذَا
  .ستيان نينيشي پي جز افسانه  هايزين چيم، اي گفتيم

ده بود  ي آنها بود چرا كه قبال خداوند آنها را به  مبارزه طلب            ين از عناد و ستمگر    يو ا 
 كمـك بطلبنـد، امـا       يا از هركـس   ن راسـت  يـ اورند، و در ا   ي مانند قرآن را ب    يتا سوره ا  

  .دي آنها آشكار گردين كار را بكنند و ناتوانينتوانستند  ا
ك  يـ فقـط   » ميين قرآن را بگو   يم مانند ا  ي توان يم ما هم م   ياگر بخواه « :نكه گفتند يپس ا 

 سواد اسـت و     يب) ص(د كه او  يب كرد، و معلوم گرد    يت آن را تكذ   يادعا است، و واقع   
 نرفته بود تا اخبار گذشتگان را بخواند، اما با ييسد، و به جايو تواند بخواند و بنينم
ابـد، و  ي ي به آن راه نم   يچ طرف ين كتاب ارزشمند را آورد كه باطل از ه        ين وجود، ا  يا

  . م وستوده فرستاده شده استياز جانب خداوند حك
اگر آنچه كه   ! ايبار خدا : دادآور آن گاه كه گفتن    يو به   » هـذَا كَانَ إِن اللَّهم قَالُواْ وإِذْ« 

لَينَا فَأَمطِرْ عِندِك مِنْ الْحقَّ هو«  خواند، ي آن فرا ميمحمد مردم را به سو ةً عارحِج 
لِيمٍ بِعذَابٍ ائْتِنَا أَوِ السماء منَ  از  ييحق است، و از جانـب تـو اسـت، پـس، سـنگها             » أَ

 گفتند كه ين را در حاليا.  گرفتار سازيا ما را به عذاب دردناكيآسمان بر ما بباران، 
سته ناآگـاه  يـ و از گفـتن سـخن شا  . ش اعتقاد داشـتند يآنان به طور قطع به باطل خو     

  .بودند
 خـود دسـت و پـا كـرده     ي بـرا يقـ ير حقي و غي واهيليو اگر آنان آنگاه كه چنان دال  

ان مناظره  كه با آني كنند به كسين بر باطل خود پافشاريقيبودند كه به طور قطع و 
ن حق اسـت از جانـب   ياگر ا« : گفتندي است، مي آن بود كه حق با و     ي كرد و مدع   يم

شان بهتر ي گفتند براين را مياگر آن زمان ا. » كنيي آن راهنمايتو، پس ما را به سو
 الْحقَّ هو هـذَا كَانَ إِن اللَّهم« : كه گفتنديپس وقت.  كاستيبود و از شدت ستم آنان م

خـرد و احمـق و نـادان و     ين سخن معلوم شد كه آنهـا ب       يبه محض گفتن ا   » عِندِك مِنْ
چ كس ي آورد هيا بر آنان فرود مين دنيرا اگر خداوند عذاب را در ايز. ستمگر هستند
ان يدر م) ص(امبر ي گذاشت، اما خداوند متعال به خاطر حضور پ     ي نم يرا از آنها باق   

و » فِـيهِم  وأَنـت  لِيعـذِّبهم  اللّـه  كَـانَ  ومـا « :فرمودآنها، عذاب را از آنان دور كرد، و         
آنها ) ص(امبر  ي دهد، پس وجود پ    ي آنان را عذاب نم    يانشان هست يخداوند تا تو در م    

 گفتند و آن را در مال عـام  ين سخن را مينكه ايآنان با وجود ا. مه كرد يرا از عذاب ب   
دند كه گرفتار عـذاب     ي ترس ي بودند و م    آن واقف  ي كردند، اما به قبح و زشت      يان م يب
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ن جهت خداونـد متعـال      يبه هم . ن از خداوند متعال طلب آمرزش كردند      يبنابرا. شوند
  يشان آمرزش مي كه ايز در حاليو ن» يستَغْفِرُونَ وهم معذِّبهم اللّه كَانَ وما« :فرمود

اسـت كـه اسـباب عـذاب آنـان            ين در حال  يا. دي نما يخواهند خداوند آنها را عذاب نم     
  .ديمانع حلول عذاب خدا بر آنان گرد» استغفار آنان« فراهم شده بود، اما 

 چـه   يعنـ يچرا خداوند آنها را عذاب ندهـد؟        » اللّه يعذِّبهم أَالَّ لَهم وما« :سپس فرمود 
ت  را كه موجب عـذاب اسـ       يد حال آنكه آنها كار    ي نما ي آنها را از عذاب دور م      يزيچ

نكـه آنهـا    يبه خـصوص ا   ! انجام دادند، و آن بازداشتن مردم از مسجدالحرام  است؟         
 تــر بودنــد از ورود بــه آن يارانش را كــه بــه مــسجد الحــرام اولــيــو ) ص(امبر يــپ

  .بازداشتند
لِياءه كَانُواْ وما« :ن فرمود يبنابرا ستنديـ  تـر ن   ين به مسجدالحرام  اولـ     يو مشرك » أَو .

آنها :  شودين ميه چني آين صورت معنيبرگردد، در ا» اهللا«ر به يماحتمال دارد كه ض
برگردد، و در » مسجدالحرام«ر به يو احتمال دارد ضم.  باشنديهرگز دوستان خدا نم

. ستندي تر نيگران به مسجدالحرام اولي شود، آنان از دين مي آن چنين صورت معنيا
لِيĤؤُه إِنْ«  تَّقُونَ إِالَّ أَوهـستند  يزگارانند، و آنها كسانين به آن فقط پره   ي تر يلاو» الْم 

گانه دانسته، و تنها او را عبادت كرده، يمان آورده، و خدا را يامبرش ايكه به خدا و پ  
 يشترشان نم ي ب يول» يعلَمون الَ أَكْثَرَهم ولَـكِنَّ« .  او خالص گرداندند   ين را برا  يو د 

  . ترنديگران از آنان بدان اوليادعا كرده اند كه د خود ي را برايزين چيدانند، بنابرا
  :35 يه يآ

 تَكْفُـرُونَ؛ و   كُنـتُم  بِمـا  الْعذَاب فَذُوقُواْ وتَصدِيةً مكَاء إِالَّ الْبيتِ عِند صالَتُهم كَانَ وما
 بـه   پس  نبود  هيچ  زدن  دست و  كشيدن صفير جز  كعبه  خانه نزد در  دعايشان

  .بچشيد را  عذاب  انكارتان  پاداش
نش در آن  اقامـه شـود و در آن عبـادت             يـ خداوند خانه اش را قرار داده اسـت تـا د          

 ين كار مبادرت مي هستند كه به ايپس مومنان كسان. ردي  انجام گي ويخالصانه برا
«  دارند، و نمازشان ياما مشركان كه مردم را از آمدن به مسجدالحرام باز م. ورزند 

ن كـارِ   يـ ست، و ا  يـ  ن يگـر يز د يـ دن و كـف زدن چ     يجز سوت كـش   » وتَصدِيةً مكَاء إِالَّ
م يست، و او را تعظـ     يـ شان ن يـ  كه عظمـت خـدا در دلها       ي خرد است؛ كسان   يجاهالن ب 

ن يفترين و شـر   ي نـسبت بـه برتـر      يچ احترام ي كنند و ه   ي را ادا نم   ينكرده و حقوق و   
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نگونـه اسـت،   ي خوانند اي كعبه م   كه در  ينماز! يآر. ن در دلشان وجود ندارد    يسرزم
  !شان چگونه خواهد بود؟يه عبادتهايپس بق

 آنان از مومنان برترند كه در نمازشان فروتنند و از اشـتغال بـه               يپس بر چه اساس   
 كه خداوند آنها را ي درستيكو و كارهايگر صفات نيو د.  كنندي مي پوچ دوريكارها

ن جهت خداوند آنها را وارث      ي به  هم   !بدان متصف نموده و از آن برخوردار هستند؟       
ت يـ نكـه آنهـا را در ب      يو پـس از ا    . ت الحرام گرداند، و آنان را بر آن مسلّط گرداند         يب

لَـا         يها الَّذِ يأَي« :الحرام مسلط گرداند، فرمود    قرَبـوا  ينَ ءامنُوا إِنَّما المشرِكُونَ نَجـس فَ
د بعـد از    يدند، پس نبا  يهمانا مشركان پل  ! منان مو يا» المسجِد الحرام بعد عامِهِم هذا    

 كُنـتُم  بِمـا  الْعـذَاب  فَـذُوقُواْ « :نجـا فرمـود   يو ا . ك مـسجدالحرام شـوند    ين سال نزد  يا
  .ديدي ورزي كه ميفريد عذاب را به سبب كيپس بچش» تَكْفُرُونَ

  :36- 37 يه يآ
لَـيهِم  تَكُونُ ثُم فَسينفِقُونَها اللّهِ سبِيلِ عن واْلِيصد أَموالَهم ينفِقُونَ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ ع 

لَبونَ ثُم حسرَةً   يم  خرج را  اموالشان  ؛ كافران يحشَرُونَ جهنَّم إِلَى كَفَرُواْ والَّذِينَ يغْ
  حـسرت  و كـرد  خواهنـد   خـرج  را  اموالـشان  بازدارند، خدا  راه از را  مردم تا كنند
  .آورند  يم گرد  جهنم در را  كافران و  شوند  يم  مغلوب  سپس ، برد ندخواه
 فَيجعلَه جمِيعاً فَيرْكُمه بعضٍ علَى بعضَه الْخَبِيثَ ويجعلَ الطَّيبِ مِنَ الْخَبِيثَ اللّه لِيمِيزَ

لَـئِك جهنَّم فِي أُو مرا  ناپاكان و نماياند باز  پاك از را  ناپاك خدا ؛ تا الْخَاسِرُونَ ه 
  .زيانكارانند  اينان  افكند  جهنم  به و كند گرد را  همه   آنگاه  نهد  هم بر

امبرش، و يسه و مبارزه آنان با خدا و پين و مكر و دسي مشركيخداوند متعال دشمن
وبـالِ مكـر و     : ديـ  فرما يان نمـوده و مـ     ي خاموش كردن نور خدا را ب      يتالششان برا 

 إِنَّ« :  گـردد  يسه شان به آنان برخواهد گشت، و مكر بد جز به اهـل آن بـر نمـ                 يدس
 كنند تـا    ياموال خود را خرج م    » اللّهِ سبِيلِ عن لِيصدواْ أَموالَهم ينفِقُونَ كَفَرُواْ الَّذِينَ

 يد خدا ابطـال شـود، و بـت پرسـت    يند، و توحي نماياريحق را نابود كنند، و باطل را     
  .ا گرددبرپ
و اموال خود را خرج خواهند كرد، و به خاطر تمسك و چنگ زدنشان » فَسينفِقُونَها« 

 ياما به زود. شان سهل و آسان استين انفاق برايبه باطل و شدت نفرتشان از حق ا
 رود،  ي و ذلت آنان خواهد شد و از دست م         ييه ندامت و رسوا   يما» حسرَةَ« بر آنان   

 كَفَـرُواْ  والَّـذِينَ « :ن فرموديبنابرا.  شوندين عذاب گرفتار ميرو در آخرت به سخت ت   
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 شـوند تـا     ي جهنم محشور م   يو كافران در روز آخرت به سو      » يحشَرُونَ جهنَّم إِلَى
 خواهد ي ها و ناپاكان است، و خداوند مي ناپاكيعذاب آن را بچشند، چون جهنم سرا
د، و اعمال و اموال اشخاص ناپاك       يجدا نما ك را   يناپاك را از پاك معلوم بدارد، وهر      

ـ  يعـاَ فَ يركُمـه جِمِ يفَ« گر انباشته كند؛ يكدي در يژه ا يگاه و يرا در جا   لَـه فِ يجع  ـنَّمهج 
  ي كند و بـه دوزخـشان مـ        ي هم  انباشته م    ي را رو  يپس همگ » أُولَئِك هم الخَسِرُونَ  

امت خود و خانواده شـان را       ي روز ق   كه در  ي؛ كسان يانكاران واقع ينانند ز يو ا . اندازد
  .ان آشكار استين زيا! هان.  دهندياز دست م

  :38- 40 يه يآ
لَّذِينَ قُل األَولِينِ؛  سنَّةُ مضَت فَقَد يعودواْ وإِنْ سلَف قَد ما لَهم يغَفَرْ ينتَهواْ إِن كَفَرُواْ لِ
 اگر و، شود  آمرزيده آنها  كذشته  نگناها بردارند  دست اگر  كه  يبگو  كافران  به
  .است  شده  يرفتار  چه  پيشينيان با  كه دانند ، گردند باز

مقَاتِلُوهتَّى وكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ الَ حيينُ والد لُّه اْ فَإِنِ لِلّه كُ وفَإِنَّ انتَه  ـا  اللّـهلُـونَ  بِممعي 
 پـس   گردد خدا  دين  همه  دين و نباشد  يا  تنهف ديگر تا كنيد نبرد  آنان بصِيرٌ؛ با 

  .بيند  يم را  كردارشان خدا ، ايستادند باز اگر
اْ وإِن لَّو واْ تَولَم أَنَّ فَاع اللّه الَكُموم ملَى نِعوالْم منِعزدنـد  بـاز  سـر  اگر النَّصِيرُ؛ و  و ، 

  .است نيكو  يا   دهدهن  ييار و موال او ،  شماست  يموال خدا  كه بدانيد
دن بنــدگان و يــ از لطــف خــدا نــسبت بــه بنــدگانش اســت كــه كفــر ورز ين ناشــيــا

ت فـرا   ي كند كـه آنهـا را بـه راه هـدا           ياستمرارشان در عناد و مخالفت ، او را منع نم         
لَّذِينَ قُل« :پس فرمود.  باز بداردي و نابوديبخواند، و از گمراه به » ينتَهواْ إِن كَفَرُواْ لِ

ك از كفرشان دسـت  ي شر يكتا و ب  يم شدن در مقابل خداوند      ياگر با تسل  : ران بگو كاف
 وإِنْ«  آمـرزد،    ي گذشـته شـان را مـ       يت هـا  يـ جنا» سلَف قَد ما لَهم يغَفَرْ« بردارند،  
» األَولِـينِ  سـنَّةُ  مـضَت  فَقَـد « و اگر به كفر و مخالفت و عنادشان برگردند،          » يعودواْ

ان گذشته است، كه سنّت خدا هالك ساختن     ينيشيت و قانون خدا در مورد پ      همانا سنّ 
  . ب كرده اندي است كه حق را تكذييملت ها و امت ها

 باشند كه بر مخالفان فرود آمـده اسـت  ، و اخبـار اسـتهزا و                 يپس آنان منتظر عذاب   
ب ي است كه حـق را تكـذ     ين خطاب خدا به كسان    يا. ديتمسخرشان به آنان خواهد رس    

و اما خطاب او به مومنان در خصوص نحـوه معاملـه و رفتـار بـا كـافران          . كرده اند 
چ يد تـا هـ  يـ د و بجنگيـ كـار كن  يو با آنان پ   » فِتْنَةٌ تَكُونَ الَ حتَّى وقَاتِلُوهم« :ن است يچن
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« . م احكـام اسـالم شـوند    ي نمانـد، و آنـان تـسل       ي، و بازداشتن از راه خدا بـاق       يشرك
لُّه الدينُ ويكُونَ پس منظور از جنگ و جهاد بـا  . كسره از آنِ خدا گردد   ين  يو د » لِلّه كُ

ت به عمل ين خدا حماين است كه شر آنها از اسالم كم شود، و از د ين هم يدشمنانِ د 
ان برتر و ي اديده شده است تا آن بر همه ي بدان جهت آفري هستي كه همه ينيد، ديآ

اْ فَإِنِ« . باالتر باشد  وكه بر آن قرار دارنـد بـاز آمدنـد و دسـت     ي و اگر از ستم    »انتَه 
ناسـت، و   ي  كننـد ب    يپس خداوند به آنچه مـ     » بصِير يعملُونَ بِما اللّه فَإِنَّ« برداشتند،  

  . ماندي بر او پنهان نميده ايزِ پوشيچ چيه
اْ  وإِن«  لَّـو نــد، دي شـتاب ورز ي برتافتنـد و در تبــاه يو اگــر از فرمـان خــدا رو » تَو »

لَمواْ أَنَّ فَاع اللّه الَكُموم ملَى نِعواور و سرپرسـت شـما   يـ د كه خداونـد     يپس بدان » الْم
د، و منافعشان ي نماي مياور است، و بندگان مومنش را سرپرستين ياست، و او بهتر  

 ي آنان آسان و  فراهم مي شان را براينوي و ديني رساند، و مصالح ديرا به آنان م
د، و مكر فاسقان ي نماي ميارياور است؛ آنان را     ين  يو بهتر » النَّصِيرُ ونِعم« . دگردان

 باشد ياور و سرپرست ويو هركس كه خدا .  كننديو هجوم اشرار را بر آنان دفع م
 نـدارد و بـه      يچ قـدرت  يو هركس كه خداوند با او مخالف باشد ه        . ستي ن يبر او ترس  

  .دي نخواهد رسييجا
  :41- 42 يه يآ

لَمواْ اعا وتُم أَنَّمن غَنِمءٍ ملّـهِ  فَـأَنَّ  شَي لِلرَّسـولِ  خُمـسه  لِ لِـذِي  وـى  وى  الْقُرْبتَـامالْيو 
لْنَا وما بِاللّهِ آمنتُم كُنتُم إِن السبِيلِ وابنِ والْمساكِينِ  يوم الْفُرْقَانِ يوم عبدِنَا علَى أَنزَ

 روز در خود  بنده بر  آنچه و خدا  به اگر قَدِيرٌ؛ و شَيءٍ كُلِّ علَى واللّه عانِالْجم الْتَقَى
  كـه  بدانيد ، ايد  آورده  ايمان  ايم  كرده  رسيدندنازل ، هم  به  گروه دو  كه  فرقان

 و  خويشاوندان و پيامبر و خدا  آن از  آن  گرفتيدخمس  غنيمت  به  يچيز  گاه هر
  .تواناست چيز هر  به خدا و   است  ماندگان  راه  در و  سكينانم و  يتيمان

 تَواعـدتَّم  ولَـو  مِـنكُم  أَسـفَلَ  والرَّكْـب  الْقُـصوى  بِالْعدوةِ وهم الدنْيا بِالْعدوةِ أَنتُم إِذْ
لَفْتُم  بينَـةٍ  عـن  هلَـك  منْ لِّيهلِك عوالًمفْ كَانَ أَمراً اللّه لِّيقْضِي ولَـكِن الْمِيعادِ فِي الَخْتَ
لِيم لَسمِيع اللّه وإِنَّ بينَةٍ عن حي منْ ويحيى بيابـان  تـر   نزديـك   كرانـه  در ؛ شما ع  
 اگـر   بود شما از فروتر  يمكان در  قافله آن و، بودند دورتر  كرانه در آنها و بوديد
 ورزيديد  يم  تخلف  آن از  هم باز كرديد  يم تعيين  را  جنگ  زمان يكديگر با شما

  يدليل  به شود  يم  هالك  كه هر تا ، شود  واقع است   كرده مقرر خدا  كه  يكار تا
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 و شـنوا  خـدا   آينـه  هـر   ماند  زنده  يدليل  ماندبه   يم  زنده  كه هر و شود  هالك
  .داناست

آنچه ! ديبدان!  فاتحان يو ا » شَيءٍ من غَنِمتُم ماأَنَّ واعلَمواْ« :دي فرما يخداوند متعال م  
لّـهِ  فَـأَنَّ « اد،  يـ ا ز يد، كم باشد    يمت گرفت ياز اموال كافران كه به حق و با زور به غن            لِ

هسمت يچون خداوند غن. مانده آن از آن شما استيك پنجم آن از آن خدا و باق ي» خُم
 ين داللـت مـ  يپس ا. رون نموده استين ب ك پنجمش را از آ    يرا به آنها نسبت داده و       

 شود؛ يم ميتقس) ص(امبر  يوه پ يك پنجم مال آنهاست، و طبق ش      يمانده  يد كه باق  ينما
  .ك سهم دارد، و سواره دو سهم؛ سهم خودش و سهم اسبشياده يپ

امبرش يـ ك سهم از آن خدا و پي گردد؛ يم ميز به پنج قسمت تقس  يك پنجم خدا ن   ياما  
 خـاص   ينكـه مـصلحت   ي گردد، بـدون ا    ين صرف م  ي مسلم يعموماست، و در مصالح     

امبرش قـرار داده اسـت، و خـدا و          يـ  خـود و پ    ين شود، چون خداوند آن را بـرا       ييتع
از هستند، پس دانسته شد كه از آنِ بندگان خداست، و خداونـد             ي ن يامبرش از آن ب   يپ

ن  ن  محـل مـصرف آ    يبنـابرا . ن نكـرده اسـت    يـي  را تع  ي خاص ي  مصرف آن جا    يبرا
و سهم دوم از .  استيو سهم دوم از مصرف آن مصالح عموم.  استيمصالح عموم

 ياز بن) ص(امبريشاوندان پيشاوندان است، و آنها خوي خويخمس خدا و رسول، برا
انگر ين بيشاوندان نسبت داده، و ايو خداوند آن را به خو.  المطلب هستنديهاشم وبن

ر، يشاوندِ ثروتمند و فقي است، پس خويندشاويآن است كه علت تعلق گرفتن  فقط خو
و سهم سومِ خمـس، مـال   . ردي گيو مرد و زن در آن برابر هستند، و به همه تعلق م   

 كه كوچك ي اند كه پدرانشان را از دست داده اند، در حاليمان است، و آنها كسانيتي
 خدا يبان از مهرين ناشي آنان قرار داده، و  ايك پنجم خمس را برايهستند، خداوند  

 را كه   يه مصالح و منافع خود ناتوان اند و كس        ينسبت به آنها است، چون آنان از ته       
  . شان بپردازد از دست داده اندي آنان و امور زندگيبه كارها
ران، چه كوچك   يازمندان و فق  ي ن يعنين سهم خمس از آنِ مستمندان است ،         يو چهارم 

 مسافر و درمانده در ي سهم خمس برانيو پنجم. ا زنيباشند و چه بزرگ، مرد باشد 
 ين مـ  ي از مفـسر   يبرخ. گر مانده است  ي د يراه است؛ آن كه مسافر است، و در شهر        

ن يـ  خـارج از ا يمت كه متعلق به خدا و رسولش است بـه افـراد        يك پنجم  غن   ي: نديگو
ك اندازه داده شود، و همه برابر يست كه به همه به يو الزم ن.   شوديگروهها داده نم

ن روش  ين بهتـر  يـ  شود، و ا   يك داده م  يت به هر  يشند، بلكه طبق مصلحت و صالح     با
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« :مان قرار داد، و فرموديسته را شرطِ داشتن ايخداوند دادن خمس به گونه شا. است
لْنَا وما بِاللّهِ آمنتُم كُنتُم إِن اگر شما به خدا و آنچه كه در » الْفُرْقَانِ يوم عبدِنَا علَى أَنزَ
  .ديمان داريم اي بر بنده خود نازل كرده اييوز جدار

، روز بدر است كه خداوند حق را از باطل جدا نمود، و حق را ييو منظور از روز جدا
آن روز كه دو    » الْجمعانِ الْتَقَى يوم« . د، و باطل را نابود كرد     يروز گردان يآشكار و پ  

 كـه  ي اگر شما به خدا و حقـ       يعني .ن و گروه كافران   يگروه روبرو شدند؛ گروه مسلم    
 كه در آن نشانه يد، روزيمان داريامبرش نازل نمود، اي بر پييپروردگار در روز جدا

 علَـى  واللّـه « دا گشت،   يامبر آورده است هو   يت آنچه كه پ   ي بر حقان  ياديل ز يها و دال  
  .راستي  تواناست؛ قادر و شكست ناپذيزيو خداوند بر هر چ» قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ
د، ينه بوديك دره به سمت  مديآن گاه كه شما در دامنه نزد     » الدنْيا بِالْعدوةِ أَنتُم إِذْ« 
 شـما در    ي دره مستقر بودند، و همگ     يو آنها در دامنه باال    » الْقُصوى بِالْعدوةِ وهم« 
 رفتـه   رونيـ  كـه شـما در طلـب آن ب         يو كاروان » والرَّكْب« . ديك دره جمع شده بود    ي

ن تر از شما و ييپا» مِنكُم أَسفَلَ« تان اراده كرده بود، ير آن را برايد و خداوند غيبود
ن يـ  و بـا ا يژگين ويو اگر شما و آنان با ا    » تَواعدتَّم ولَو« . ا بود يبه طرف ساحل در   

لَفْتُم« د،  يگر وعده گذاشته بود   يكديحال با     يعـده مـ   شـما خـالف و    » الْمِيعادِ فِي الَخْتَ
گـر  يد، و د  يـ  گرفت ي مـ  يگريا منزلگاه د  يد، و   ي كرد يش م ي حتما پس و پ    يعني. دينمود

ا آنها را از وعده گاه بـاز  ي آمد كه شما يش مي آنها پ يا برا ي شما   ي كه برا  ييزهايچ
 لِّيقْضِي« ن صورت و حالت گرد آورد،       ي خداوند شما را بر ا     يول» ولَكِن« .  داشت يم

راً اللّهوالً انَكَ أَمفْعدر  يعني.  بود يافتني را تحقق بخشد كه انجام       يتا خداوند كار  » م 
 يتا كـس  » بينَةٍ عن هلَك منْ لِّيهلِك« . وستي پ يد به وقوع م   يازل مقدر شده بود و با     

 بـر مخـالف   يل و حجتـ يـ  تـا دل يعني.  شوديل نابود مي دل ي شود از رو   يكه نابود م  
ن حاصل شود و يقيش يد، و به بطالن  خوينش انتخاب نماي و بباشد، و كفر را با علم

د زنده ي كه بايو كس» بينَةٍ عن حي منْ ويحيى«  نماند، يش خدا باقي پي او عذريبرا
ن مـومن افـزوده شـود، چـرا كـه      يقينش و  ي بر ب  يعني. ل زنده بماند  ي دل يبماند از رو  

 وإِنَّ« . ه پند و اندرز خردمندان  استيكه ما نشان داد يليخداوند به هر دو گروه دال    
اللّه مِيعلَس لِيم رغم اختالف زبانها و با يو خداوند شنوا است و همه صداها را عل» ع 

ـ « .  شـنود  يازها م يتوجه به گوناگون بودن ن     لِ يعر و  يو آشـكار و برونهـا و ضـم        » م
  . دانديرازها و پنهان و آشكار را م
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  :43- 44 يه يآ
لْتُم كَثِيرًا أَراكَهم ولَو قَلِيالً منَامِك فِي اللّه يرِيكَهم إِذْ لَتَنَازعتُم لَّفَشِ رِ فِي ولَـكِنَّ األَمو 

اللّه لَّم س إِنَّه لِيم ورِ بِذَاتِ عدنشان  اندك تو  به را  شمارشان خدا ،  خواب ؛ در الص  
 در و شـديد   يمـ   نـاتوان   ترس از ، بود  داده  شانن بسيار،  را آنها شمار اگر  داد

 در  دشمنان از را شما خداوند  يول ، خاستيد  يم بر مناقشه   به  جنگ  به  تصميم
  .است  آگاه  دلهاست در  آنچه  به او   كه ،  داشت  امان
لُ قَلِيالً أَعينِكُم فِي الْتَقَيتُم إِذِ يرِيكُموهم وإِذْ لِّ  كَـانَ  أَمرًا اللّه لِيقْضِي أَعينِهِم فِي كُمويقَ

  چشم در را  آنان رسيديد  هم  به  چون  كه  آنگاه ؛ و االُمور تُرْجع اللّهِ وإِلَى مفْعوالً
 بود  داشته مقرر  كه كار  آن تا  اندك  آنان  چشم در نيز  را شما و نمود  اندك شما
  .گردد  يم بر خدا  به كارها   همه و گردد  واقع

ارانش را مژده داد يامبر يامبرش اندك نشان داد پين را در خواب به پيخداوند مشرك
« . ديـ افت و  استوار گرديشان آرامش يز است، پس دلهايكه تعداد مشركان كم و ناچ 

لَوو ماكَهارانـت  ياند، و به تـو و       ي نما يار م يو اگر خداوند آنها را به تو بس       » كَثِيرًا أَر
لْتُم« اد است، ي داد كه تعدادشان زيخبر م د، ي شديسست م» األَمرِ فِي ولَتَنَازعتُم لَّفَشِ

د به جنگ اقـدام     يد كه نبا  ي شد ي معتقد م  يد؛ برخ ي نمود ين كار اختالف م   يو درباره ا  
و اختالف و كشمكش باعث سست . دي داشتين را ابراز ميگر خالف اي ديكرد، و برخ
لَّم اللّه ولَـكِنَّ« .  گردد    يو ارده م  شدن عزم    خداونـد نـسبت بـه شـما لطـف           يول» س 

لِيم إِنَّه« . نمود ورِ بِذَاتِ عدگمان او به راز دل ها داناستيب» الص .  
تـان  يو خداونـد از دلها    .  و دروغ دلهـا داناسـت      ي و راسـت   يخداوند به ثبات و آشفتگ    

 به شما لطف و  احـسان بـورزد، و خـواب    افت و آن سبب شد تا نسبت    ي را در  يزيچ
پس خداونـد دشـمن رادر چـشمان مومنـان  كـم      . امبرش را راست و محقق گرداند يپ

ك از ي كه هريز در نظر كافران كم جلوه داد، به گونه اينشان داد، و شما مومنان را ن
« . گر حملـه ور شـوند    ي پنداشت تا دو گروه بر همد      يگر را اندك م   يدو گروه، گروه د   

قْضِيلِي رًا اللّهوالً كَانَ أَمفْعبـود بـه انجـام       يافتنيـ  را كـه انجـام       يتا خداوند كار  » م 
 كافران ، و كشته شدن رهبران    يين، و شكست و رسوا    ي مسلم يروزيبرساند، و آن پ   

  . نمانديك از افراد نامدار آنها باقيچ ي كه هيآنان، و سران گمراهشان بود، به گونه ا
  اسـالم فـرا خوانـده        يطاعت كردنشان آسان گردد، هرگاه كه به سـو        تا پس از آن ا    

 كردن ي كه خداوند با ارزاني نسبت به بازماندگان بود، كسان     يز لطف ين ن يشدند پس ا  
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 يو همه امور و خالئـق بـه سـو   »  االُمور تُرْجع اللّهِ وإِلَى« . اسالم بر آنها منّت نهاد
ان يـ د، و در ميـ  نماي پاك را از ناپـاك جـدا مـ      پس خداوند، .  شوند يخدا برگردانده م  

  . كندي ميست داوري در آن نيچ ستم و ظلميش كه هي عادالنه خويمردم با داور
  :45- 49 يه يآ
  يكسان  يتُفْلَحونَ؛ ا لَّعلَّكُم كَثِيرًا اللّه واذْكُرُواْ فَاثْبتُواْ فِئَةً لَقِيتُم إِذَا آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
 را خدا و كنيد   يپايدار برخورديد  دشمن از  يفوج  به اگر ، ايد  آورده  ايمان  كه

  .شويد پيروز  كه باشد ، كنيد ياد  فراوان
 مـع  اللّـه  إِنَّ واصـبِرُواْ  رِيحكُـم  وتَـذْهب  فَتَفْشَلُواْ تَنَازعواْ والَ ورسولَه اللّه وأَطِيعواْ

 ، كـه  مخيزيـد  بـر   نـزاع   به يكديگر با و كنيد  اطاعت  پيامبرش و خدا الصابِرِينَ؛ از 
   همـراه  خـدا   كـه  گيريـد   پيـشه  صـبر   بـرود  شـما   قـوت  و  مهابـت  و شويد ناتوان

  .است  صابران
ـ  سـبِيلِ  عـن  ويصدونَ النَّاسِ ورِئَاء بطَرًا دِيارِهِم مِن خَرَجواْ كَالَّذِينَ تَكُونُواْ والَ  هِاللّ

اللّها ولُونَ بِممعحِيطٌ؛ همانند  ييبـرا  و غـرور   مـست  سـر   كه مباشيد  كسان  آن م  
 خدا و  بازداشتند خدا  راه از را  ديگران و آمدند  بيرون  خويش ديار از  يخودنماي

  .دارد  احاطه كنند   يم  كه  يكار هر  به
 فَلَما لَّكُم جار وإِنِّي النَّاسِ مِنَ الْيوم لَكُم غَالِب الَ وقَالَ أَعمالَهم الشَّيطَانُ لَهم زينَ وإِذْ

 أَخَاف إِنِّي تَرَونَ الَ ما أَرى إِنِّي منكُم برِيء إِنِّي وقَالَ عقِبيهِ علَى نَكَص الْفِئَتَانِ تَرَاءتِ
اللّه اللّهو گفـت  و  بياراسـت   نظرشـان  در را  رشـان كردا  ؛ شيطان الْعِقَابِ شَدِيد :  

 دو  چون  يول   شمايم  پناه  من و شود  ينم پيروز شما،  بر  يكس  مردم از امروز
  يم  يچيزهاي  كه ،  بيزارم شما از  من  : گفت و  بازگشت  او شدند رو  به رو  فوج
  .كند  يم  عقوبت  يسخت  به او  كه  ترسم  يم خدا از  ،من بينيد   ينم شما  كه  بينم
 اللّـهِ  علَى يتَوكَّلْ ومن دِينُهم هـؤُالء غَرَّ مرَض قُلُوبِهِم فِي والَّذِينَ الْمنَافِقُونَ يقُولُ إِذْ

  اينان : گفتند دارند  يبيماري  دل در  كه  كسان  آن و  حكِيم؛ منافقان  عزِيزٌ اللّه فَإِنَّ
   حكيم و پيروزمند را او كند  توكل خدا  به  كه  كس هر و   تاس  بفريفته   دينشان را

  .يافت خواهد
هرگـاه بـا    !  مومنـان  يا» فِئَةً لَقِيتُم إِذَا آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« :دي فرما يخداوند متعال م  

دار يدر جنگِ با آنان پا    » فَاثْبتُواْ« د،  ي جنگند روبرو شد   ي از كفار كه با شما م      يگروه
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ن طاعت بزرگ كه سرانجام يد، و بر ايشه كني پييبايد، و صبر و شكيو ثابت قدم باش
  . ديي بجويارياد خدا يد، و از ذكر و ي است مقاوم باشيروزيآن عزت و پ

 »لَّكُم ونَ لَّعديـ  بر دشمنان را به دسـت آور     يروزي تا پ  يعني. ديتا رستگار شو  » تُفْلَح .
 يروزيـ ن اسـباب و عوامـل پ  ياد خـدا از بزرگتـر   ي و   يداري و پا  ييبايپس صبر و شك   

د و آنچه را كه بـدان       يامبرش اطاعت كن  يو از خدا و پ    » ورسولَه اللّه وأَطِيعواْ« . است
 يد، كشمكش و اختالفيو كشمكش نكن» تَنَازعواْ والَ« . دييدنبال دستور خدا حركت نما
 يپـس آن گـاه سـست و بـزدل مـ           » واْفَتَفْشَلُ«  گردد،   يكه باعث پراكنده شدن دلها م     

تـان  ي اراده ها  يعنـ ي.  رود ين مـ  يبت شما از ب   يو شكوه و ه   » رِيحكُم وتَذْهب« . ديشو
 كه به شـما داده      يروزي رود، وعده پ   يل م يتان تحل يروي شود، و قدرت و ن     يسست م 

ا د از شمي شويروز ميد پيامبرش اطاعت كنين كه اگر از خدا و پي بر ايشده است مبن
» الـصابِرِينَ  مـع  اللّـه  إِنَّ« . ديبا باشيو بر اطاعت خدا شك» واصبِرُواْ« . گردديدور م 
پـس در برابـر پروردگارتـان فـروتن و     . ان اسـت  يباي و كمك خدا بـا شـك       ياريهمانا  

  .ديخاضع باش
» اللّهِ سبِيلِ عن ويصدونَ النَّاسِ ورِئَاء بطَرًا دِيارِهِم مِن خَرَجواْ كَالَّذِينَ تَكُونُواْ والَ« 

 و تظاهر   يي و به منظور خودنما    ي غرور و سركش   يد كه از رو   ي نباش يو مانند كسان  
 هـدف و    يعنـ ي. رون آمدند، و مردمـان را از راه خـدا بـاز داشـتند             ينشان ب ياز سرزم 

و آنهـا بـا   . رون آمده بودند باز داشتن مـردم از راه خـدا بـود          يش ب ي كه برا  يمنظور
ننـد، و آنهـا     ينشان را ترك كرده بودند، تا مردم آنها را بب         ي و غرور، سرزم   يتسرمس

رد، يش گين بود كه هركس را كه راه راست در پيو هدفشان ا. ش مردم تكبر ورزنديپ
  .از راه خدا باز دارند

 »اللّها ولُونَ بِممعحِيطٌ يكنند آگـاه اسـت، و بـه آن احاطـه            يو خداوند به آنچه م    » م 
ن شما را از اهداف آنان آگاه ساخت ، و شما را برحذر داشت كه ماننـد                 يبنابرا. رددا

را خداونـد آنهـا را بـه    يـ د، ز يد، و شما را برحذر داشت كه  مانند آنها باشـ           يآنها باش 
 خداونـد   يرون رفتنتـان رضـا    يـ د هدف شـما از ب     يشدت مجازات خواهد كرد، پس با     

فر ي و كي باشد كه انسان را به ناخشنوديراهن او، و بازداشتن از ي ديمتعال و اعتال
 ي راه خدا باشد كـه بـه باغهـا         يد هدفتان كشاندن مردم به سو     يو با .  رساند يخدا م 

د آن گاه كه    ياد آور يو به   » أَعمالَهم الشَّيطَانُ لَهم زينَ وإِذْ« .  شود ي م يبهشت منته 
با و يشان زيت، و آن را در دلهان ساخي آنان آراسته و مزيشان را برايطان كارهايش
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: و گفـت  » النَّـاسِ  مِـنَ  الْيوم لَكُم غَالِب الَ وقَالَ« . ب داد يخوب جلوه داد و آنان را فر      
 تعـداد و شـمار   يرا شـما دارا يـ روز شـود، ز يـ  تواند بر شـما پ    يچ  كس نم   يامروز ه 

باز و ساز و كار ن تعداد سريد كه با داشتن چني هستيزاتي تجهي بوده، و دارايفراوان
 جـار  وإِنِّـي « .  توانند در  برابر شما مقاومت كننـد        يارانش نم يو  ) ص(، محمد   يجنگ
دارم يوش آنـا مـصون مـ      يـ اور شما هستم، و شـما را از         يمان و   يو من هم پ   » لَّكُم  .
و . ش نـشان داد   يخود را بـه قـر     » يسراقه بن مالك بن جعشم مدلج     «س در شكل    يابل
  .دندي ترسيان آنها بود مي كه مي و عداوتيبه خاطر دشمن مدلج يش از بنيقر

افتنـد و   ينـان   يش اطم ين قـر  ياور شـما هـستم، بنـابرا      يـ من  : طان به آنها گفت   يپس ش 
لَمـا « . جنگ آمدندي به سو ين و عصبان  يخشمگ  كـه هـر دو   يوقتـ » الْفِئَتَـانِ  تَـرَاءتِ  فَ

د كه فرشـتگان را  يرا د) ع(ل يطان ، جبرئيگروه؛ مسلمانان و كافران روبرو شدند، ش    
و به عقب برگشت و فرار      » عقِبيهِ علَى نَكَص« د،  يد ، پس به شدت ترس     ي نما يپخش م 
 ما أَرى إِنِّي منكُم برِيء إِنِّي« :بشان داده بود، گفت   ي كه فر  يو به كسان  » وقَالَ« كرد،  

 تواند آنها را    يچ كس نم  ي ه نم كه ي ب يزارم، من فرشتگان را م    يمن از شما ب   » تَرَونَ الَ
 شَـدِيد  واللّـه « ا مرا سزا دهـد،  ي ترسم كه خدا در دن   يمن م » اللّه أَخَاف إِنِّي« بكشد،  
شان رخنـه   يـ طان در دلهايو احتمال دارد كه شـ . فر استيو خداوند سخت ك» الْعِقَابِ

روز يـ ان پ تواند  بـر آنـ  يچ  كس نميكرده و به آنان وسوسه كرده باشد كه امروز ه 
گاهشان وارد كرد، از آنها جدا شد ي كه آنها را به جايو وقت. اور آنهاستيشود و او 

كَمثَـلِ  « :همانطور كه خداوند متعال فرموده است .  جست يزاريو برگشت و از آنان ب     
لَما كَفَرَ قَالَ إِنّيالشَّ نَ، يخَاف اهللاَ رب العلَمِ ِ أَي ُ مِّنك إِنَّي ِ برِيطَنِ إِذ قَالَ لِإلِنسنِ اكفُر فَ

طان آنگاه كه يمانند ش» ها وذَلِك جزَوا الظَّلِمِنَينِ في النَّارِ خَلِديفَكَانَ عقِبتَهمĤ أَنَّهما فِ
من از تو   « : طان گفت يد ش ي كه انسان كفر ورز    ي، و هنگام  » كفر بورز : به انسان گفت  

پـس سـرانجام هـر     » . ترسم يان است، م  يان كه پروردگار جه   يزارم، من از خداوند   يب
 ين سـزا يـ  ماننـد و ا يشه مـ يـ  هميدو در آتـش جهـنم بـرا   « ن شد كه آي آنان ا يدو

  .ستمگران است
 كه در يمانيف االي كه افراد ضعيوقت»  مرَض قُلُوبِهِم فِي والَّذِينَ الْمنَافِقُونَ يقُولُ  ِذْ«

 رغـم تعـداد اندكـشان بـه جهـاد بـا        يلـ  كه ع  يد بود به مومنان   يشان شك و ترد   يدلها
 كـه آنهـا بـر آنهـا         ينـ ي د يعني» دِينُهم هـؤُالء غَرَّ« : گفتند ين اقدام  نمودند، م    يمشرك

آنها بـا  .  از آن را ندارنديي رهايين ورطه كشانده است، كه توانايهستند آنان را به ا  
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بـه خـدا آنـان       گفتند، حال آنكـه سـوگند        ين م ي عقل شمردن  مومنان چن     ير و ب  يتحق
مـان  ي شـود كـه صـاحب ا   يمـان باعـث مـ     يرا ا يت بودند، ز  يسوگند كم خرد و كم درا     

 يد، و مـ   يـ  نما ي را انجام دهند، چون مومن بر خدا توكل مـ          ي آن چنان بزرگ   يكارها
و .  خدا يه  يست جز از ناح   ي ن يچ احد ي ه ي برا يرو و توان و استطاعت    يچ ن يداند كه ه  

ده يـ ده برسـانند بـه او فا      يـ  بـه او فا    ينـدازه ذره ا   اگر همه مردم جمع شوند تـا بـه ا         
و اگـر همـه جمـع       .  او نوشـته اسـت     ي كه خداوند برا   ينخواهند رساند مگر به مقدار    

 رسانند مگـر بـه آن انـدازه كـه           ي به او نم   ي برسانند ، ضرر   ي ضرر يشوند تا به و   
 همـه   داند كه او برحق است، و  خداوند دريو مومن م  .  او نوشته است   يخداوند برا 

  . باشديآنچه كه  مقدر نموده است با حكمت و مهربان م
 كند، بلكه او    ياد طرفِ مقابل توجه نم    يپس مومن دراقدامات خود به قدرت و تعداد ز        

و آشفته و ترسو     . افته  است  ياد او آرامش    يبه پروردگارش اعتماد دارد، و قلبش به        
و هـركس بـر     » عزِيـزٌ  اللّـه  فَـإِنَّ  اللّهِ لَىع يتَوكَّلْ ومن« :ن فرمود يبنابرا. نخواهد بود 

 توانـد  او را      ي نمـ  يـي رويچ ن يد پس همانا خداوند توانا اسـت، و هـ         يخداوند توكل نما  
  . باشديو در آنچه مقدر و اجرا نموده است با حكمت م» حكِيم« . شكست دهد

  :50- 52 يه يآ
لَوفَّى إِذْ تَرَى وتَوآلئِكَةُالْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يونَ مضْرِبي مهوهجو مهاربأَدذُوقُواْ وو ذَابع 

  بـه  و ، سـتانند   يمـ   كـافران   جـان   فرشتگان  كه را  زمان  آن  يببين الْحرِيقِ؛ اگر 
  . بچشيد را  سوزان  عذاب : گويند  يم و زنند  يم  پشتشان و،  صورت

ا ذَلِكبِم تمقَد دِيكُمأَنَّ أَيو اللّه سبِيدِ؛ اين بِظَالَّمٍ لَيپيش  كه بود  ياعمال كيفر  به  لِّلْع  
  .دارد  ينم روا  ستم   بندگانش  به خدا و بوديد  كرده  اين از

لِهِم مِن والَّذِينَ فِرْعونَ آلِ كَدأْبِ اتِ كَفَرُواْ قَبيĤِاللّهِ ب مفَأَخَذَه  اللّـه  ـ  إِنَّ بِـذُنُوبِهِم  هاللّ
قَوِي از  پـيش   كـه   يكـسان  و بود  فرعون  خاندان  شيوه  به  اين الْعِقَابِ؛ و  شَدِيد 
  گناهانـشان  كيفـر   بـه  را آنهـا  خـدا   پس  شدند كافر خدا  آيات  به  آنها  بودند آنها

  .است  عقوبت  سخت و نيرومند خدا  ،كه  كرد  مؤاخده
ده اند، آنگاه يات خدا كفر ورز   ي كه به آ   يني را بب  ياگر كسان : دي فرما يخداوند متعال م  

 كه اضطراب بـه  يرند، در حالي گيكه فرشتگانِ مامورِ قبض ارواحشان جانشان را م  
 الْمآلئِكَـةُ «  شـده انـد،   ي بزرگـ يشانيـ شدت آنهـا را فـرا گرفتـه و دچـار انـدوه و پر            

 زننـد، و    يپشتشان م و فرشتگان بر سر و صورت و        » وأَدبارهم وجوههم يضْرِبونَ
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 يد، حال آنكه جـان و روحـشان امتنـاع مـ          يرون آور يروحتان را ب  : ندي گو يبه آنها م  
ن يش رو دارنـد، بنـابرا  ي را پي  كند، چون عذاب دردناكيورزد و از خارج شدن ابا م   

و پروردگارتان در . ديعذاب سخت و سوزان را بچش» الْحرِيقِ عذَاب وذُوقُواْ« :فرمود
 را مرتكب نشده است، چرا يچ ظلم و ستمين عذاب گرفتار نموده هيما را به انكه شيا

ن يد، و چنـ يـ ش فرستاده ا ي است كه انجام داده، و از پ       ين عذاب به خاطر گناهان    يكه ا 
ان و  ينيشيـ ن سـنت و قـانون خـدا در مـورد پ           يو ا .  را به دنبال داشته است     يجه ا ينت
ن است كـه آنـان را بـه      يب كنندگان  ا   يذوه و سنت خدا در مورد تك      يش. ندگان است يآ

  . سبب گناهانشان هالك گرداند
لِهِم مِن والَّذِينَ فِرْعونَ آلِ كَدأْبِ«  ب ي تكذ يگر امت ها  يان و د  يوه فرعون يمانند ش » قَب

ات خـدا كفـر     يـ بـه آ  » اللّـه  فَأَخَـذَهم  اللّهِ بĤِياتِ كَفَرُواْ« ش از آنان بودند،     يكننده كه پ  
به سبب » الْعِقَابِ شَدِيد قَوِي اللّه إِنَّ بِذُنُوبِهِم« فر داد، يند، پس خداوند آنها را كديورز

رد او  يـ و هركس را كه بخواهد بگ     . فر است ي و سخت ك   يگناهانشان، همانا خداوند قو   
لَّا هو ءاخِذُ بِنَاصِ« . دي تواند خداوند را ناتوان نماينم  يچ جانوريه» تِهĤيما مِن دابةِ إِ

  . ردي گيش را ميشانينكه خداوند پيوجود ندارد مگر ا
  :53- 54 يه يآ

بِأَنَّ ذَلِك اللّه لَم كرًا يغَيةً مما نِّعهملَى أَنْعمٍ عتَّى قَورُواْ حغَيا يم أَنَّ بِأَنفُسِهِمو  اللّـه 
مِيع؛ زيرا   سلِيمدگرگـون  ،  اسـت   داشـته   يارزانـ   يقـوم   بـه   كه را  ينعمت خدا ع  
  .داناست و شنوا خدا و  شوند  دگرگون خود  قوم آن تا، ، نسازد
لِهِم مِن والَّذِينَ فِرْعونَ آلِ كَدأْبِ واْ قَباتِ كَذَّبيĤب هِمبم رلَكْنَاهفَأَه أَغْرَقْنَا بِذُنُوبِهِمآلَ و 

  پيش  كه  يكسان و بود  فرعون  خاندان  شيوه  به  اين  وظَالِمِينَ؛ كَانُواْ وكُلٌّ فِرْعونَ
  گناهانشان كيفر  به ما و كردند  تكذيب را  پروردگارشان  آيات  آنها  بودند آنها از

  .بودند ستمكار  همه زيرا ،  ساختيم  غرقه را  فرعون  وخاندان   كرديم  هالكشان
 »بِأَنَّ ذَلِك اللّه لَم كرًا يغَيةً مما نِّعهملَى أَنْعمٍ عي را كه خداوند بر امت هايعذاب» قَو 

ر يي راكه از آنان دور نمود به خاطر گناه و تغ       ييب كننده فرود آورد، و نعمت ها      يتكذ
 يوي و دنيني دي را از نعمت هايچ نعمتيدادن حاالت خودشان بود، چرا كه خداوند ه

 گذارد، و از آن ي ميبلكه آن نعمت ها را باق.  دهدير نميي داده است تغيكه به گروه
» بِأَنفُـسِهِم  ما يغَيرُواْ حتَّى« .  آورند يشتر شكر او را به جا     يد اگر ب  ي افزا يبر آنان م  

 حالت آنها را اطاعت كـردن بـه انجـام           يعني. ر دهند يينكه آنان حال خود را تغ     يمگر ا 
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پس آنگاه خداوند نعمت را .  كننديسند، و در مقابل نعمت ناسپايدادن گناه مبذول نما
ر ييـ  كند،همانطور كه آنها حالت خود را تغ      يل م ير و آن را به نقمت تبد      ي گ ياز آنها م  

ن رابطه حكمـت از آن خـدا اسـت ،و او نـسبت بـه بنـدگانش عـدالت و                    يدادند، و در ا   
نكـه دل  ياحسان دارد، چرا كه آنان را تنها به سبب ستمشان معاقبه كـرده اسـت، و ا                

ن به سبب آن اسـت كـه        ي خود جذب نموده است و ا      يعش را به سو   ي بندگان مط  يها
 سمِيع اللّه وأَنَّ« .  رساندي اعمالشان مياگر از فرمان او اطاعت نكنند آنان را به سزا

لِيمآورنـد ،    يندگان بـر زبـان مـ      ي دانا است؛ همه آنچه را كه گو       يو خداوند شنوا  » ع 
و همه آنچـه را دلهـا در خـود    .  شنوديه تند و آشكارا ، مند و خوايخواه آهسته بگو  

 بر بندگانش   ييشه ها يت خدا، افكار و اند    ي علم و مش   ي داند، پس به مقتضا    يدارند، م 
  . شودي ميجار
لِهِم مِن والَّذِينَ« وه فرعون و قومش، يهمچون ش» فِرْعونَ آلِ كَدأْبِ«  واْ قَباتِ كَذَّبيĤب 

هِمبات پروردگارشان را بدانگاه كه به ي كه آيش از آنها بودند، وقتي كه پيانو كس» ر
لَكْنَاهم« ب كردند،   ينزدشان آمد تكذ   فَأَه  ك از آنـان را برحـسب       يـ پـس هر  » بِـذُنُوبِهِم

  .ميتشان هالك كرديجنا
ك از  يـ  و هر  م،يان را غـرق نمـود     يو فرعون » ظَالِمِينَ كَانُواْ وكُلٌّ فِرْعونَ آلَ وأَغْرَقْنَا« 

 هالكت خـود تـالش   يهالك شوندگان و عذاب داده شدگان بر خود ستم كردند و برا 
ت آنهـا را مواخـذه   يـ و خداوند بر آنها ستم نكرد و بدون ارتكاب جرم و جنا          . نمودند
ار كنند، ينكه در ستم كردن با آنها مشابهت اختيزند ازايد بپرهيپس مخاطبان با. ننمود

 را را كه بر آن فاسقان فرود يند، كه آنگاه خداوند عذابيستم نماو مانند آنها بر خود 
  . آورديآورد بر آنان هم فرود م

  :55- 57 يه يآ
 در  جنبندگان  بدترين  آينه يؤْمِنُونَ؛ هر  الَ فَهم كَفَرُواْ الَّذِينَ اللّهِ عِند الدواب شَرَّ إِنَّ
 .آورند  ينم   ايمان و اند  شده كافر  كه آنهايند خدا نزد

 از تو  كه  ييتَّقُونَ؛ كسان الَ وهم مرَّةٍ كُلِّ فِي عهدهم ينقُضُونَ ثُم مِنْهم عاهدت الَّذِينَ
  ينمـ  پـروا   هيچ شكنندو،  يم را  خويش  پيمان  يپياپ  سپس ،  يگرفت  پيمان  آنان
  .كنند



٩٤٦ 

لْفَهم منْ بِهِم رِّدفَشَ الْحرْبِ فِي تَثْقَفَنَّهم فَإِما لَّهم خَ ذَّكَّرُونَ؛ پـس   لَعدر را آنهـا  اگـر   ي 
  عبرت  كه باشد ، شوند  پراكنده  نيز  پيروانشان تا ساز  شان  پراكنده  يبياب  جنگ
  .گيرند

 كـه سـه     ين گمـان كـسا    يبـ » يؤْمِنُـونَ  الَ فَهـم  كَفَرُواْ الَّذِينَ اللّهِ عِند الدواب شَرَّ إِنَّ« 
 كه به يانت كردن را دارا باشند، به  گونه اياوردن و خيمان نيدن، ايخصلت كفر ورز

ن جنبنـدگان هـستند، و از االغ و     يبند نباشند، آنها نزد خدا بدتر     ي پا يمانيچ عهد و پ   يه
 توان از ي در آنها وجود ندارد، و فقط ميريچ خيرا هيوانات بدترند، زيگر حيسگ و د

 شـان بـه    يمـار يد نـابود گردنـد تـا ب       يـ نها با يپس ا .  را داشت  يشر و بد  آنها  انتظار    
پس اگـر آنهـا را در       » الْحرْبِ فِي تَثْقَفَنَّهم فَإِما« :ن فرمود يبنابرا. ت نكند يگران سرا يد

لْفَهـم  منْ بِهِم فَشَرِّد«  نداشتند،   يماني، و عهد وپ   يافتيحالت جنگ    آنهـا را در هـم      » خَ
ه عبرت يند ماي آي كه پشت سرشان مي كساني به آنان بچشان كه برايبكوب و عذاب

لَّهم« باشند،  ذَّكَّرُونَ« ند، ي آي كه پشت سر آنان ميد كسانيتا شا» لَعاز آنچه كه بر » ي
. ديايرند، تا آنچه كه بر سر آنها آمده است  بر سرشان ن            يسر آنها آمده است، پند بگ     

رد، چرا كه ي گي گناهان انجام مي است كه در پي  حدود از فوائد مجازات ويكين يو ا
 كه   ي شود كس  يهمچنانكه سبب م  .  شود يگران م يمجازات و حدود سبب باز آمدن د      

ن عقوبت يد كردن ايو مق. دي جويگناه انجام داده است آن را تكرار نكند، و از آن دور
 عهدشكن باشد اگر انت كار ويد كه كافر گرچه خ    ي نما يو سزا به زمان جنگ داللت م      

  .انت كرد و عهدش را شكستيست به او خيز ني بست، جايمانيعهد و پ
  :58 يه يآ

لَيهِم فَانبِذْ خِيانَةً قَومٍ مِن تَخَافَنَّ وإِما   يمـ  الخَائِنِينَ؛ اگـر   يحِب الَ اللّه إِنَّ سواء علَى إِ
 هماننـد    كـه   كن  اعالم  آنان  به ، ورزند  يم  خيانت  پيمان در  يگروه  كه  يدان

  .ندارد  دوست را  خائنان خدا زيرا كرد  يخواه  عمل  خودشان
انـت  ي كـه خ   يدي بود، و ترس   يماني بر جنگ نكردن عهد و پ      يان قوم يان تو و م   ياگر م 

انت كنند، بدون يد كه خي رسين و حاالت آنها به نظر مين صورت كه از قرايكنند، به ا
لَيهِم فَانبِذْ«  از آنها سر بزند، يانتينكه به صراحت خيا  آنان يمان آنها را به سويپ» إِ
  .ستي نيمانين تو و آنها پيو به آنها خبر بده كه ب. انداز و لغو كنيب
د ي بدان ي تا همگ  يعني. مان برابر شود  ي پ ي تو و آنان به اقتضا     يتا آگاه » سواء علَى« 

 يا كاري يانت كنيست كه به آنها خيز ني جا تو يو برا . ستي در كار ن   يمانيگر پ يكه د 



٩٤٧ 

 ي كه آنها را به ملغـ      ي، تا وقت  يد آن را انجام ده    يمان نبا ي كه برحسب پ   يرا انجام ده  
انـت كـاران را     يگمـان خداونـد خ    يب» الخَائِنِينَ يحِب الَ اللّه إِنَّ« .يمان آگاه كن  يبودن پ 

 باشد كه شما را يل روشن يدالد  يدوست ندارد، و به شدت از آنها متنفر است، پس با          
انت آنان ثابت گردد يد كه هرگاه خي نمايه داللت مين آيا. ديانت كردن تبرئه نماياز خ

مان لغو شده   يمانشان به آنها برگردانده شود، و مطلع گردند كه پ         يست كه پ  ي ن يازين
ن يمـان در چنـ    يز لغـو كـردن پ     يست، ن يده ن يمان بر آنها پوش   ياست، چون لغو شدن پ    

 كـه همـه در   يبـه گونـه ا    » سـواء  علَى« : ندارد، و چون فرموده است     يده ا ي فا يلتحا
 همه معلوم ي آنها برايانت و عهدشكنينجا خي از نقص عهد برابر شوند، و در ايآگاه
  .است

ن صـورت كـه     يـ انت از آنها نباشد بـه ا      يم خ يد كه اگر ب   ي نما يه داللت م  يز مفهوم آ  ين
ن صـورت  يد، در ايانت داللت نماي و خيكه بر عهدشكن   از آنها به چشم نخورد       يكار

 رسد بـه آن  يان ميمان به پايد تا مدت عهد و پيست، بلكه بايز نيمان جا يلغو كردن پ  
  .وفا كرد

  :59 يه يآ
  كه نپندارند اند  شده كافر  كه  يعجِزُونَ؛ آنان الَ إِنَّهم سبقُواْ كَفَرُواْ الَّذِينَ يحسبنَّ والَ
  .سازند   ينم  ناتوان را خدا زيرا ، اند  ستهج

 كنند، گمان نبرند كه يب ميات او را تكذيده و آي كه به پروردگارشان كفر ورزيكسان
 توانند خداونـد را   يرا آنها نم  ي گرفته ، و از دست او در رفته اند، ز          يشيآنها از خدا پ   

ش به آنها  ينا بر حكمتِ خو   ن آنها است اما ب    يدرمانده و ناتوان كنند، و خداوند در كم       
ن يـ  در ا  ياز جمله حكمت الهـ    .  كند يمهلت داده و عذاب خود را فورا بر آنان نازل نم          

 كند تا  با انجام طاعت و آنچه يش ميش را آزماين است كه بندگان مومن خوينه ايزم
 بلند يرند، و به مقام هاي خود برگي برايي گردد توشه هاي مي ويكه موجب خشنود

 يق نمـ  يـ ن طر يـ  متصف شوند كه جـز بـه ا        يي برسند، و به اخالق و صفت ها       يو عال 
  : ن به بندگان مومنش فرموديبنابرا. ابنديع دست يتوانند به آن مقام رف

  :60  يه يآ
 كُموعـدو  اللّـهِ  عـدو  بِـهِ  تُرْهِبونَ الْخَيلِ رباطِ ومِن قُوةٍ من استَطَعتُم ما لَهم وأَعِدواْ

لَمهم اللّه تَعلَمونَهم الَ دونِهِم مِن وآخَرِينَ عا يمءٍ مِن تُنفِقُواْ وبِيلِ فِي شَياللّهِ س فوي 
كُملَي  كنيد  آماده  يسوار  اسبان و نيرو توانيد  يم  كه آنجا تا ؛ و تُظْلَمونَ الَ وأَنتُم إِ



٩٤٨ 

 شناسد  يم خدا و شناسيد  ينم شما  كه آنها جز و خود  ودشمنان خدا،  دشمنان تا
 شـما   بـه   يتمـام   بـه  كنيـد   يمـ   هزينـه  خـدا   راه در  كـه  را  وآنچـه   بترسانيد را

  .نشود  ستم شما  به  و شود  بازگردانده
 ي مبارزه با دشمنان كافرتان كه در راستايو برا» قُوةٍ من استَطَعتُم ما لَهم وأَعِدواْ« 

 و انواع ي و بدني عقليروي كنند، آنچه از نينتان تالش مي شما و باطل كردن دينابود
. ديا ساز يد و شما را در جنگ با آنها كمك كند، مه          يره كه در توان دار    يحات و غ  يتسل

ل تـوپ و مسلـسل و    يـ  از قب  يل جنگـ  يحات و وسـا   ي كه در آن انواع تسل     يعيپس صنا 
ل ي و دژ و خنـدق و وسـا        ي و كـشت   ي زرهـ  ين هـا  ي و ماش  ي جنگ يماهايتفنگ و هواپ  

شرفت نموده و ين پيله آن مسلمي كه به وسياستي شود، و اتخاذ سي ساخته م  يدفاع
ت يرين شجاعت و مدي و تمريراندازي شود، و آموختن تيشر دشمنان از آنها دور م     

د كه  يآگاه باش  » يألَا إنَّ القُوة الرَّمِ   « :فرمود) ص(امبر  ين پ يبنابرا. در آن داخل است   
 يه سـوار يو از آن جمله آماده كردن و ته   .  است يراندازيرو و توان در ت    ي گمان ن  يب

 الْخَيـلِ  ربـاطِ  ومِـن « : ن فرمـود يبنـابرا . از هستندي است كه هنگام جنگ مورد ن ييها
و آمـاده سـاختن اسـبها كـه بـا آن دشـمنان خـدا و                 » وعدوكُم اللّهِ عدو بِهِ تُرْهِبونَ
 ترساندن دشـمنان ، در آن زمـان در اسـب            يعنين علت   يو ا . دينتان را بترسان  دشمنا

 است و هرگاه علت وجود داشته باشد حكم         يوجود داشته، و حكم بر علت خود مبتن       
له آن دشـمن   يش از اسـب بـه وسـ       ي وجود داشت كه ب    يزيپس اگر چ  . ز خواهد بود  ين

 جنـگ سـاخته   يوپتر كه بـرا  كيما و هل  يترسانده شود مانند تانك و زره پوش و هواپ        
ه كـردن آن  يـ د بـا ته يـ  كننـد، با يجـاد مـ  ي را در دل دشمن ا   يشتريشده اند و رعب ب    

ل ياگـر آن ادوات و وسـا  .  به دست آوردن آن تالش نمـود ي كسب كرد و برا يآمادگ
. اد گرفتيع را يد واجب است آن صنايايع مورد نظر به دست نياد گرفتن صنايجز با 

 اللّهِ عدو بِهِ تُرْهِبونَ» « . شود واجب استيل نميجب جز با آن تكمآنچه كه وا« را يز
كُمودعد يـ  دان ي كـه مـ    يد؛ كـسان  يدشمنان خدا و دشمنان خـود را بـا آن بترسـان           » و

  .دشمنان شما هستند
 د كـه شـما   ير از آنها را بترسان    يگر غ ي د يو كسان » تَعلَمونَهم الَ دونِهِم مِن وآخَرِينَ« 

و » يعلَمهم اللّه« د، ين به بعد با شما خواهند جنگي كه از ايد، كساني شناسيآنها را نم
  . شناسديخداوند آنها را م



٩٤٩ 

 داشته باشـند، و     يكار با كفار آمادگ   ي پ ين مومنان را دستور داده است تا برا       يبنابرا
ل در راه د بخـشش مـا  ي نماي م يارين را در جنگ با آنها       ي كه مسلم  يزين چ يبزرگتر

 مِـن  تُنفِقُـواْ  ومـا « :ن كار فرمـود   يق بر ا  ين خداوند با تشو   يبنابرا. جهاد با كفار است   
 يـوف « اد، يـ ا زيـ د، كم باشد يو آنچه را كه در راه خدا خرج كن      » اللّهِ سبِيلِ فِي شَيءٍ
كُملَي   كـه  يي شـود، تـا جـا      ين برابر به شما داده مـ      يامت چند يپاداش آن در روز ق    » إِ

» تُظْلَمونَ الَ وأَنتُم« .  شوديش از آن داده ميپاداش انفاق در راه خدا هفتاد برابر و ب
  . شودي از اجر و ثواب آن از شما كاسته نميزيو چ

  :61- 64 يه يآ
  صلح  به گرا الْعلِيم؛ و  السمِيع هو إِنَّه اللّهِ علَى وتَوكَّلْ لَها فَاجنَح لِلسلْمِ جنَحواْ وإِن

  .دانا و شنوا اوست   كه  كن  توكل خدا بر و   يگرا  صلح  به نيز تو ، گرايند
 اگر وبِالْمؤْمِنِينَ؛ و  بِنَصرِهِ أَيدك الَّذِي هو اللّه حسبك فَإِنَّ يخْدعوك أَن يرِيدواْ وإِن

  ييـار   به تورا،   كه  اوست   است  يكاف تو  يبرا خدا ، بفريبند را تو  كه خواستند
  .است  كرده تاييد  مؤمنان  ييار و  خويش
أَلَّفنَ ويب قُلُوبِهِم لَو ا أَنفَقْتضِ فِي ممِيعاً األَرا جم لَّفَت  أَلَّف اللّه ولَـكِنَّ قُلُوبِهِم بينَ أَ
منَهيب زِيزٌ إِنَّه؛ دلهايشان  عكِيمآنچـه   همه تو اگر   ساخت  مهربان يكديگر  به را  ح  

 يكـديگر   بـه  را  ايـشان   يدلهـا  ،  يكـرد   يمـ   انفاق  است  زمين   يرو در  كه را
 او  كـه   سـاخت   مهربـان  يكـديگر   به را  دلهايشان خدا يول   يساخت  ينم  مهربان

  .است  حكيم و پيروزمند
  كه  يمؤمنان و خدا ، پيامبر  ي؛ ا الْمؤْمِنِينَ مِنَ عكاتَّب ومنِ اللّه حسبك النَّبِي أَيها يا
  .بسند را تو كنند  يم  يپيرو تو از

 جنگند به ي كه با شما ميو اگر كافران» لِلسلْمِ جنَحواْ وإِن« : دي فرمايخداوند متعال م
ز با توكل بر يتو ن» هِاللّ علَى وتَوكَّلْ لَها فَاجنَح« دا كردند، يش پيصلح و ترك جنگ گرا

  . استياديد زين كار فوايرا در اير، زيپروردگارت خواسته آنها را بپذ
 اسـت، پـس     ي امـر مطلـوب    ي در هر وقت و مكـان      يت و سالمت  ينكه طلب عاف  ياز جمله ا  

د خواسـته آنهـا را   يـ  بايق اولـ  يـ ن كار مبادرت كردند، به طر     ي كه آنها خود به ا     يوقت
د ي تواني شود، و ميتان ميروهاي تمركز فكر و استراحت ننكه صلح باعثيو ا. رفتيپذ
د و در امـان  يـ  صـلح كرد ينكه وقتيز اين. ديدا كنيشتر پي بي زمان مناسب آمادگ   يبرا
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 را بـشناسد، بـدون شـك اسـالم          يگريده د يك از شما توانست عق    يد و هر  يد شد يباش
  .ردي گي بر او باالتر قرار نميزي خواهد كرد و چيرشد و ترق

گر يد اسالم را بر دينش باشد اگر انصاف داشته باشد باي عقل و بيكس كه داراو هر
 را  يد اسـت، و رفتـار خـوب       يـ با و مف  ي اسالم ز  يرا اوامر و نواه   يح دهد، ز  يان ترج ياد
در . ديد با مردم به عدالت رفتار  كني گوياسالم م.  دهديه مي تعامل با مردم ارايبرا
ه كفـار   ين عل ي مسلم ي برا ين صلح كمك  ي شوند، و ا   ياد م يروان آن ز  ين اسالم و پ   يآئ

 گـردد، مگـر     ي متوجه اسالم و مسلمانان نمـ      يانيچ ضرر و ز   ياز صلح ه  . خواهد بود 
ن و بـه دسـت آوردن فرصـت    يب دادن مـسلم  يـ نكه هدف  كافران از صلح كردن فر       يا

  . باشد
ر و  كنـد و ضـر  يرنگ كـافران را از آنـان دور مـ       يپس خداوند خبر داد كه خدعه و ن       

 حـسبك  فَـإِنَّ  يخْدعوك أَن يرِيدواْ وإِن« :پس فرمود .  گردد يب به خودشان بر م    يفر
ت ي است، و تو را در برابر اذيب دهند، خداوند تو را كافيو اگر بخواهند تو را فر» اللّه

ز يـ ش تـر ن يد، و پـ   ي نما ين م ي كند، و خداوند مصالح تو را تام       يت م يو آزار آنان كفا   
نان و آرامـش    يد موجب اطم  ين امر با  ي كرده است، و ا    ياري و   يبانيند تو را پشت   خداو

  .قلبت گردد
 »وه الَّذِي كدرِهِ أَيؤْمِنِينَ بِنَصبِالْمشتن و ي خوياري است كه تو را با ييو او خدا» و

 نمـود، و آن  ياريـ  ي تو را با كمـك آسـمان  يعني. ديرو بخشيتوسط مومنان توان و ن    
له يو تو را به وس. دي تواند در برابر آن مقاومت نما  ي نم يزيچ چ ي خداست كه ه   ياري

  . ختي كردن تو بر انگياري ي كرد و آنان را براياريمومنان 
 »أَلَّفنَ ويب قُلُوبِهِم لَو ا أَنفَقْتضِ فِي ممِيعـاً  األَراگـر بعـد از آن نفـرت و تفرقـه           » ج

ن اسـت   ي آنچه را كـه در زمـ       يمه طال و نقره و تمام      كه در آن قرار داشتند، ه      يسخت
لَّفَـت   َّمـا  «،  ي كـرد  يان آنان خرج م   ي برقرار كردن الفت م    يبرا  ينمـ » قُلُـوبِهِم  بـينَ  أَ

ر ييـ  تواند دلها را تغ    ي جز خدا نم   ي، چون كس  ياندازيشان الفت ب  يان دلها ي م يتوانست
  .دهد
شان انـس و الفـت      يـ ان دلها يـ  خداوند م  يول» حكِيم عزِيزٌ هإِنَّ بينَهم أَلَّف اللّه ولَـكِنَّ« 

ن يـ  او  اييق قـدرت و توانـا  ي از مصاديكي. م استيبرقرار كرد، همانا  او توانا و حك   
 ي و دور  يشان را بعد از پراكنـدگ     يشان الفت برقرار نمود، و دلها     يان دلها ياست كه م  

لَ   واذكُرُ« :ك نمود يگر نزد يكديگر جمع و به     ياز همد  اللَّهِ ع تآء     يوا نِعمكُم إِذ كُنتُم أَعـد



٩٥١ 

 ب لَ      يفَأَلَّف كُنتُم عنَاَ وتِهِ إِخوحتُم بِنِعمفرَةِ مِّن النَّـارِ فَأَنقَـذَكُم        ينَ قُلُوبِكُم فَأَصبشَفَا ح 
ّنها د، پـس خداونـد     يگر بود يد، آنگاه كه دشمن همد    ياد كن يو نعمت خدا را بر خود       » مِ

د، و شـما در كنـاره    يالفت برقـرار كـرد، و بـه نعمـت خـدا بـرادر شـد               تان  يان دلها يم
  .د، پس شما را از آن نجات دادي از آتش بوديپرتگاه

 يخـدا تـو را كـاف      ! امبري پ يا» اللّه حسبك النَّبِي أَيها يا« :سپس خداوند متعال فرمود   
 ي مـ  يروي كه از تو پ    ي مومنان ي برا ز خداوند يو ن » الْمؤْمِنِينَ مِنَ اتَّبعك ومنِ« است،  

 ي ميامبر دوري باشد كه از پي بندگان مومنش مين وعده خدا برايا.  استيكنند كاف
  . كنديت ميت و حمايكنند؛ آنان را در مقابل دشمنانشان كفا

 و اطاعت كردن آنان محقق باشد، خداونـد آنهـا را            يرويمان آوردن و پ   يپس هرگاه ا  
ت و  يـ ن صـورت كفا   يـ ر ا يـ  كنـد، در غ    ي مـ  ياريـ ت و   يا حما ينن و د  يه  امور د   يدر كل 
  . در كار نخواهد بوديتيحما

  :65- 66 يه يآ
لِبـواْ  صـابِرُونَ  عِـشْرُونَ  مـنكُم  يكُن إِن الْقِتَالِ علَى الْمؤْمِنِينَ حرِّضِ النَّبِي أَيها يا  يغْ

لِبواْ مئَةٌ منكُم يكُن وإِن مِئَتَينِ   ي؛ ا يفْقَهـونَ  الَّ قَـوم  بِـأَنَّهم  كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  منَ لْفًاأَ يغْ
  جنـگ  در،  و باشـند   تـن   بيـست  شما از اگر  برانگيز  جنگ  به را  مؤمنان ، پيامبر
 هزار بر ، باشند   تن صد اگر و   يافت خواهند  غلبه  تن  دويست بر ، كنند  يپايدار

  .فهمند  از  يعار  يمردم  آنان زيرا  شوند  يم پيروز  كافران از  تن
لِبـواْ  صابِرَةٌ مئَةٌ منكُم يكُن فَإِن ضَعفًا فِيكُم أَنَّ وعلِم عنكُم اللّه خَفَّف اآلنَ  مِئَتَـينِ  يغْ
لِبواْ أَلْف منكُم يكُن وإِن لْفَينِ يغْ  از بـار  خـدا   ؛ اكنـون  الصابِرِينَ مع واللّه اللّهِ بِإِذْنِ أَ

  جنگ در و باشند  تن شماصد،  از اگر  شد  آگاه  ناتوانيتان از و  برداشت  دوشتان
  بـه  ، باشند  تن هزار شما از اگر  و  شوند  يم پيروز  تن  دويست بر ، فشرند  يپا

  يمـ   يپايـدار   كـه   آنهاسـت  خـدابا  و  شوند  يم پيروز  تن هزار دو بر خدا  ييار
  .كنند

» الْقِتَالِ علَى الْمؤْمِنِينَ حرِّضِ النَّبِي أَيها يا« : دي فرمايم) ص(امبر يخداوند متعال به پ
 يت مي كه اراده آنان را تقويقي به هر طريعني. زيمومنان را به جهاد برانگ! امبري پيا

 جهاد يراق بيل تشويك كن، از قبي كند، آنان را تحريشان را فعال ميد و همت هاينما
لت و شـجاعت  يان فضيا دشمنان، و ترساندن از ضد آن، و ب     ي ييارويو مبارزه و رو   

ان ضـرر  يـ ا و آخرت به دنبـال دارد، و ب ي كه جهاد در دنير و بركاتي و خييبايو شك 



٩٥٢ 

 ي مـ ين و جـوانمرد يـ  از اخالق پست و زشـت اسـت، و از د       يينكه ترسو ي، و ا  يبزدل
  .ت دارنديگران اولوي بر ديه شجاعت و دالوريحنكه مومنان به داشتن رويكاهد، و ا

اگـر  » رجونَيألَمونَ كَما تَأَلَمون و تَرجونَ مِنَ اللَّهِ ما لَا          يإن تَكُونُوا تَألَمونَ فَإِنَّهم     « 
 كـشند، همچنانكـه شـما     يد كه قطعا آنهـا هـم درد مـ         يد بدان ي كش يشما درد و رنج م    

د كـه آنـان بـه       يـ  را از خداوند انتظار دار     يثوابد، حال آنكه شما اجر و       يدردمند هست 
  . ندارنديدي از آن اميبرخوردار

لِبواْ صابِرُونَ عِشْرُونَ منكُم يكُن إِن«  لِبـواْ  مئَةٌ منكُم يكُن وإِن مِئَتَينِ يغْ لْفًـا  يغْ  مـنَ  أَ
ست يـ ا باشند بـر دو    بيست نفر صابر و شك    يان شما مومنان ب   ياگر از م  » كَفَرُواْ الَّذِينَ
با باشند بر هزار نفر از كافران     يان شما صد نفر شك    ي گردند، و اگر از م     يره م ينفر چ 

ن خـاطر   ين بـد  يو ا » بِأَنَّهم« . ك نفر مسلمان در برابر ده نفر كافر       ي شوند،   يروز م يپ
 كـه    داننـد  ي آنهـا نمـ    يعنـ ي.  نادان هـستند   يگروه» يفْقَهونَ الَّ قَوم« است كه كافران    

 مجاهدان آماده نموده است، پس آنان به خـاطر دسـت            ي را برا  ييزهايخداوند چه چ  
 جنگنـد، امـا هـدف شـما از جنـگ            ي و فساد مـ    ي، و تباه  ي به منصب و مقام عال     يابي

 بزرگ نزد خداوند است، و ينش، و دست آوردن رستگاري كلمه اهللا و نصرت دياعتال
 ي جنـگ مـ  ي و شتافتن به جبهـه هـا    ييباي شجاعت و شك   ي برا ييزه ها ينها انگ يهمه ا 
  .باشد

 عـنكُم  اللّـه  خَفَّـف  اآلنَ« :ن حكم را بر بندگانش سبك نمـود وفرمـود  يسپس خداوند ا 
لِمعأَنَّ و فًا فِيكُمل شد و دانست كه در شما يف قاي شما تخفياكنون خداوند برا»  ضَع
ل يف قاي در مورد شما تخف اقتضا نمود تاين رحمت و حكمت الهي است ، بنابرايضعف
  .شود

لِبواْ صابِرَةٌ مئَةٌ منكُم يكُن«   واللّه اللّهِ بِإِذْنِ أَلْفَينِ يغْلِبواْ أَلْف منكُم يكُن وإِن مِئَتَينِ يغْ
عابِرِينَ ميره ميست نفر چيبا باشند، بر دويان شما صد نفر شكيپس اگر از م»  الص 

 خدا بر دو هزار نفر   ياريبا باشند به اذن و      يان شما هزار نفر شك    ياز م گردند، و اگر    
ات يـ صـورت آ  . ان است يبايدات خود با شك   ي گردند، و خداوند با كمك و تائ       يره م يچ

ن تعداد مشخص برسند بر آن تعداد مـشخص از          ي به ا  ي دهد كه مومنان وقت    يخبر م 
مان را در نهاد يد كه شجاعد و ا نهي شوند، و خداوند بر آنها منت ميروز ميكافران پ

 كار يقت آن دستور است و خداوند در ابتدايه و حقي آياما معن. آنان قرار داده است
ك نفر از آنها در مقابل ده نفر از كـافران، و            يست  يز ن يمومنان را دستور داده كه جا     



٩٥٣ 

فر فرار ده نفر از آنان در مقابل صد نفر كافر، و صد نفر مومن در برابر هزار نفر كا        
  .كنند

 كه اگر كفـار دو برابـر مـسلمانان          يف داد، به گونه ا    ين حكم را تخف   يسپس خداوند ا  
اما اگـر  .  با آنان فرار كنند    ييارويست كه به هنگام رو    يز ن ي مسلمانان جا  يبودند، برا 

اما . ز است كه فرار كنند    ين جا ي مسلم يشتر بودند، برا  ين ب يكافران از دو برابر مسلم    
ه به صورت خبر آمده است، و اصل در ينكه آي ايكي: دي آيش مي مساله پنجا دويدر ا

ت  يـ  خبر، و منظور از آن منت گذاردن و خبـر دادن از واقع ين است كه به معنيخبر ا 
  . ن امر باشديا

ن صـورت كـه بـر    يـ با باشـند، بـه ا  ينكه شـك يد شده اند به اين تعداد مقين كه ا يدوم ا 
با نباشـند فـرار   ين است كـه اگـر شـك    يه چن ي مفهوم آ  و. ن  كرده باشند   ي تمر ييبايشك

ن يـ ز است گرچه تعداد كافران از دو برابر آنها كمتر باشد، اما ا            ي آنها جا  يكردن برا 
ان ي خورند و زين باشد كه شكست ميز است كه گمان غالب مسلمانان بر اي جايزمان

  .نندي بيم
اكنـون خداونـد   » عـنكُم  اللّـه  فخَفَّ اآلنَ « ين است كه فرموده الهيپاسخ اشكال اول ا   

ك امـر ِ    يـ ن دستور الزم اسـت، و       ين است كه ا   يل بر ا  يل شد دل  يف قا ي شما تخف  يبرا
 است، سپس خداوند آن را تا آن تعداد كاهش داد، پس مشخص است ي و قطعيوجوب
  .ك دستور است گرچه در قالب خبر آمده باشديكه 

غه ي را در بردارد كه اگر با ص       ييبايته ز  شود آمد جمله به صورت خبر نك       يو گفته م  
ت قلوب مومنان و مژده     يد، و آن تقو   ي گرد يافت نم ين نكته در آن     ي شد ا  يان م يامر ب 

د كردن ين است كه منظور از مقيز ايپاسخ اشكال دوم ن.  باشدي بر كافران ميروزيپ
ك و يـ حر و صبر تييباينكه خداوند مومنان را بر شكيعبارت است از ا » ييبايشك«به  

پس هرگـاه  .  را فراهم كنندييبايد اسباب و عوامل شكينكه آنان با  يق نموده، و ا   يتشو
 بشارتگر آن خواهند بـود آنچـه        ي و ماد  يمانياسباب صبر را فراهم نمودند اسباب ا      

ن تعداد اندك از آن خبر داده است، محقـق خواهـد            ي ا يروزي بر پ  يخداوند متعال مبن  
  .شد
  :67- 69 يه يآ
 واللّـه  الـدنْيا  عـرَض  تُرِيدونَ األَرضِ فِي يثْخِنَ حتَّى أَسرَى لَه يكُونَ أَن لِنَبِي نَكَا ما

رِيداآلخِرَةَ ي اللّهزِيزٌ و؛ برا عكِيمباشد  داشته  اسيران  كه نسزد  يپيامبر  هيچ  يح 



٩٥٤ 

 خدا و خواهيد  يم را  ياينجهان  متاع شما  كند بسيار  كشتار  زمين  يرو در  كه تا
    حكيم و پيروزمند او و  خواهد  يم را  آخرت
  .است
  جانـب  از  اين از  پيش عظِيم؛ اگر  عذَاب أَخَذْتُم فِيما لَمسكُم سبقَ اللّهِ منَ كِتَاب لَّوالَ
  يمـ  شـما   بـه   بزرگ  يبوديدعذاب   گرفته  آنچه  سبب  به ، بود  نشده  يحكم خدا
  .يدرس

  غنيمـت   بـه   آنچـه  رحِـيم؛ از   غَفُـور  اللّـه  إِنَّ اللّه واتَّقُواْ طَيبا حالَالً غَنِمتُم مِما فَكُلُواْ
 خـدا   آينـه  هـر   خدابترسـيد   از و  بخوريـد  ،  پـاكيزه  و  است  حالل  كه ايد  گرفته

  .است  مهربان و  آمرزنده
 كه  يد، كه چرا در جنگ بدر وقتي نمايرزنش مامبر و مومنان را سينجا خداوند پيدر ا

 ين در حاليه گرفتن زنده نگاه داشتند؟ اير كردند، آنها را به خاطر فديمشركان را اس
شه كـن   يد كشته شوند و ر    ين بود كه با   ين عمر بن خطاب ا    ير المومن ي ام ياست كه را  

  .گردند
» األَرضِ فِـي  يثْخِنَ حتَّى أَسرَى لَه يكُونَ أَن لِنَبِي كَانَ ما« :پس خداوند متعال فرمود   

نـد، و   ي خواهند نور خـدا را خـاموش نما        ي كه م  ي جنگد؛ كفار  ي كه با كفار م    يامبريپ
نـد،  ي نما ي پرستند تـالش مـ     ي كه خدا را م    ي كسان ين او و تمام   ين بردن د  ي از ب  يبرا
را به خـاطر    ر نمودن آنان، آنها     يست كه به هنگام اس    يسته ن ي شا يامبرين پ ي چن يبرا
ه قبول كرد، ي كه به اسارت در آمده اند، فدين كفاريد از چنينبا. ه گرفتن آزاد كنديفد

 شـر و  ي كه كـافران دارا ين برده شوند، و شر آنها كم گردد، پس تا وقتيد از ب  يو با 
دان جنگ به ياورد، بلكه در همان ميقدرت باشند بهتر است كه آنها را به اسارت در ن     

  .قتل رساند
روز شـدند، و  يـ ن پيد و آنها را كشت و مسلم    يامبر آنها را در هم كوب     ي كه پ  يپس وقت 

 ندارد كه بـه اسـارت       ين هنگام اشكال  ين رفت، و نابود شدند، در ا      ين از ب  يشر مشرك 
» الـدنْيا  عـرَض  تُرِيدونَ« :دي  فرما  يخداوند متعال م  . گرفته شده و نگاه داشته شوند     

ن ي ا يعني. دي خواه يا را م  يده نگاه داشتن آنها كاال و متاع دن       ه و زن  يشما با گرفتن فد   
دن يو خداوند با قدرت و بخش» اآلخِرَةَ يرِيد واللّه« . نتان نداردي دي برا يكار مصلحت 

گران، آخرت را ي كردن دوستانش، و باالتر قرار دادن سخن آنها بر ديارينش و يبه د
  . رسانديع آن ميه شما را به مقامات رف دهد كي دستور ميزي خواهد، پس به چيم



٩٥٥ 

 »اللّهزِيزٌ وع كِيمخواست  ي كامل است، و اگر م     يي قدرت و توانا   يو خداوند دارا  » ح 
 از شـما    يم است و برخ   ي كرد، اما او حك    ين م يبدون جنگ كافران را شكست دهد چن      

اگـر از جانـب خـدا       » سـبقَ  اللّهِ منَ كِتَاب لَّوالَ« . دي آزما يگر م ي د يله برخ يرا به وس  
مت ها نبود، و عذاب ي بر حالل بودن غني كه قضا و قدر او بر آن رفته است مبنيحكم

د يـ قطعـا در آنچـه گرفت     » عظِيم عذَاب أَخَذْتُم فِيما لَمسكُم«  كرد،   يرا از شما دور نم    
وم بـدرٍ مـا     يـ ب  لَو نَزَلَ عذَا  « : ث آمده است  يو در حد  .  رسد ي بزرگ به شما م    يعذاب

چ كس نجات   ي شد ، جز عمر ه     ياگر عذابِ روز بدر فرو فرستاده م      » نَجا مِنه إلَّا عمرَ   
  .افتي ينم
زه يد حـالل و پـاك     يـ مـت گرفتـه ا    يپس، از آنچه به غن    »  طَيبا حالَالً غَنِمتُم مِما فَكُلُواْ« 

 آن حالل كـرده    يم را برا  ين امت است كه غنا    ين از لطف خدا نسبت به ا      يو ا . ديبخور
و » اللّـه  واتَّقُـواْ « .ش از آنان حالل نبـوده اسـت   ي پيچ امتي هي كه براياست، در حال 
 يزگاريد و پرهي خدا، از خدا بترسي سپاسِ نعمت هايتان به منظور ادايدرهمه كارها

  .ديشه خود سازيرا پ
 او ياهان هركس را كه به سـو       گمان خداوند آمرزنده است و گن      يب»  غَفُور اللّه إِنَّ« 

« .  آمرزدي نسازد، ميك وي را شريزيز گناهان هركس كه چين.  آمرزديباز گردد، م
  .ز قرار داديتان حالل و پاكيم را برايرا غنايو نسبت به شما مهربان است، ز» ميرح
  :70- 71 يه يآ
 خَيرًا يؤْتِكُم خَيرًا قُلُوبِكُم فِي اللّه يعلَمِ إِن ىاألَسرَ منَ أَيدِيكُم فِي لِّمن قُل النَّبِي أَيها يا

  دست در  كه  ياسيران  به ، پيامبر  ي؛ ا رحِيم غَفُور واللّه لَكُم ويغْفِرْ مِنكُم أُخِذَ مما
 شـما  از  آنچـه  از بهتـر  ، ببيند  ايمان  نشان دلهايتان در، خدا اگر : بگو هستند شما
  مهربـان  و  آمرزنـده  خـدا  و ،  آمرزدتان  يم و  داشت خواهد   ارزانيتان اند  هگرفت
  .است
 قـصد  حكِيم؛ اگر  علِيم واللّه مِنْهم فَأَمكَنَ قَبلُ مِن اللّه خَانُواْ فَقَد خِيانَتَك يرِيدواْ وإِن

 تو خدا و اند  ورزيده   خيانت خدا  به  اين از  پيش ، باشند  داشته را تو  به  خيانت
  .است  حكيم و دانا  كه  است  داده  نصرت آنها بر را
ران عباس، ين اسي از ايكيران جنگ بدر نازل شده است، يز در مورد اسيه نين دو آيا

ن يـ ه بدهد ادعا كـرد كـه قبـل از ا   ي از او خواستند كه فد يوقت. بود) ص(امبري پ يعمو
ن دل او و    يخداوند به خاطر تسك   . و ساقط نكردند  ه را از ا   يمسلمان بوده است، اما فد    



٩٥٦ 

 أَيـدِيكُم  فِي لِّمن قُل النَّبِي أَيها يا« :ه را نازل فرمود   ين آ ي بودند ا  ي كه مانند و   يكسان
لَمِ إِن األَسرَى منَ عي فِي اللّه رًا قُلُوبِكُمخَي ؤْتِكُمرًا يا خَيمأُخِذَ م به  !امبري پ يا»  مِنكُم 
ابد بهتر يتان سراغ ي در دلهايرياگر خداوند خ:  كه در دست شما هستند، بگويرانياس

ر يـ ش خ ي كه از شما گرفته شده اسـت بـه شـما خواهـد داد، و از فـضل خـو                    ياز مال 
  . دي نمايتان فراهم مي را برايفراوان

د، و خداونـد    يـ  نما ي آمرزد و شما را وارد بهشت م       يو گناهانتان را م   » لَكُم ويغْفِرْ« 
گران به وعده اش وفا نمـود،       يخداوند در خصوص عباس و د     . آمرزنده مهربان است  

ش ي پـ يك روز مال فراوانـ ي.  را به دست آورديچرا كه پس از آن، عباس مال فراوان      
امبر به او دستور يز در آن هنگام حاضر بود، پس پيآورده شد، و عباس ن) ص(امبريپ

ز بـه   يـ  خـود ببـرد، عبـاس ن       يند از آن مال بردارد، و برا       توا ي كه م  يداد به اندازه ا   
  .ك بود نتواند آن را حمل كندي برداشت كه نزدياندازه ا

مان را بشكنند و به     يند با شما جنگ كنند و پ      يو اگر تالش نما   » خِيانَتَك يرِيدواْ وإِن« 
ن بـه خـدا     يـ ش از ا  يآنـان پـ   » نْهممِ فَأَمكَنَ قَبلُ مِن اللّه خَانُواْ فَقَد« ند،  يانت نما يتو خ 

انـتِ بـه تـو    يد از خيـ ن بايبنابرا. ديروز گردانيانت كرده اند، پس شما را بر آنان پ  يخ
ار و تـصرف  او  يـ را خداوند متعال بر آنان قدرت دارد و آنها تحـت اخت         يزند، ز يبپره

 را در يزي و هر چز دانا و آگاه استيو خداوند به همه چ» حكِيم علِيم واللّه« . هستند
ن احكـام ارزشـمند و   ين است كه اي و حكمت او ايياز جمله دانا.  دهديش قرار م يجا
 روا يانتيـ ران بخواهند نسبت به شما خيتان مشروع نموده، و چنانچه اس يبا را برا  يز

  . دارديبدارند شما را از شر آنان مصون م
  :72 يه يآ

 آوواْ والَّـذِينَ  اللّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  وأَنفُسِهِم بِأَموالِهِم جاهدواْو وهاجرُواْ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ
لَـئِك ونَصرُواْ أُو مضُهعاء بلِي ضٍ أَوعالَّذِينَ بنُواْ وآم لَماجِرُواْ وها ين لَكُم متِهِم مالَيو 

لَيكُم الدينِ فِي استَنصرُوكُم وإِنِ يهاجِرُواْ حتَّى شَيءٍ من رُ فَعلَى إِالَّ النَّصمٍ عقَو نَكُميب 
  كرده  مهاجرت و اند  آورده  ايمان  كه  ؛ آنان بصِيرٌ تَعملُونَ بِما واللّه ميثَاقٌ وبينَهم

  مهاجران  به  كه  آنان و اند  كرده جهاد خدا ، راه  در  خويش  جان و  مال با و اند
  آورده  ايمان  كه  آنان و  يكديگرند  ،خويشاوندان اند   كرده  ياريشان و  داده  يجا
  كننـد   مهـاجرت   كـه   آنگاه تا نيستند شما  خويشاوندان اند   نكرده  مهاجرت و اند
  آن ضد بر  آنكه مگر برخيزيد  ياريشان  به بايد طلبيدند ييار  به  را شما اگر  يول



٩٥٧ 

  يكارهاي  به خدا و  باشد  شده  بسته  يپيمان  ايشان و شما ميان  كه  باشد  يگروه
  .بيناست  كنيد  يم  كه
مـان را   ين پ يخداوند ا . گر است يكدي و محبت مومنان با      يمان دوست يه منشور پ  ين آ يا
ارشان را به خاطر يمان آوردند، و در راه خدا هجرت نمودند، و د         ين كه ا  ين مهاجر يب

ارانش را پناه دادند يو ) ص(امبر خداين انصار كه پي، و بجهاد در راه خدا ترك كردند
ن دو يـ پـس ا .  كردند منعقد نمـود يارين خود با مال و جانشان يو آنان را در سرزم    

گر يمانشان مكمـل همـد  يرا به خاطر كامل بودن ا   يگرند، ز يكدياران و دوستان    يگروه  
  .هستند

 يو كـسان  » يهاجِرُواْ حتَّى شَيءٍ من والَيتِهِم من كُملَ ما يهاجِرُواْ ولَم آمنُواْ والَّذِينَ« 
نكـه  يد، مگر ا  ي در برابر آنان ندار    يتيچ وال يمان آوردند و هجرت نكردند، شما ه      يكه ا 

تشان را قطع يت و واليد حماياز  داشتي كه به شدت به آنها نيرا زمانيهجرت  كنند، ز
 وإِنِ« .  در برابــر آنهــا ندارنــديتــيكردنــد، پــس چــون هجــرت نكردنــد، مومنــان وال

رُوكُمتَنصينِ فِي اسي برايعني خواستند، يارين از شما    ي اگر آنان در امر د     يول» الد 
لَـيكُم « دنـد،  ي طلبياريـ  جنگند از شما     ي كه با آنها م    يجنگ با كسان   رُ  فَعپـس  » النَّـص

 يو اگر به خاطر اهداف. تدن در كنار آنان بر شما واجب اس  ي  كردن آنها و جنگ     ياري
  . ستي كردن آنها بر شما واجب نياريدند، يگر جنگي دي با كسانينير ديغ
 وجود يمانيان شما و آنها پي كه ميه قوميمگر عل» ميثَاقٌ وبينَهم بينَكُم قَومٍ علَى إِالَّ« 

نـد و هجـرت    كه جدا شده ا يد، پس اگر مومنان   يدن دار ي نجنگ ي برا يماني پ يعني. دارد
ان شما و آنان است آنها را ي كه ميمانينكرده اند، خواستند با آنها بجنگند، به خاطر پ

  .دي نكنياري
 »اللّها ولُونَ بِممصِيرٌ تَعرا كه بر آن     يناست و حالت  يد ب ي كن يو خداوند به آنچه م    » ب 

  .ما استسته شيد كه شاي نمايتان مشروع مي را براي داند، پس احكاميد، ميهست
  :73 يه يآ

لِياء بعضُهم كَفَرُواْ والَّذينَ ضٍ أَوعإِالَّ ب لُوهضِ فِـي  فِتْنَـةٌ  تَكُن تَفْعاألَر  ادفَـسكَبِيـرٌ؛   و
  بـزرگ  ، يفـساد  و  فتنه نكنيد  آن  مراعات اگر  يكديگرند  خويشاوندان نيز  كافران

  .آمد خواهد پديد  سرزمين  اين در
 از كافران يان مومنان بست، خبر داد كه برخي را ميمان دوستيداوند پپس از آنكه خ
د، پـس بـا كـافران جـز         يـ  نما يگرند، چون كفر همه را دور جمع مـ        ي د يدوستان برخ 



٩٥٨ 

د و ي نكنياگر شما با مومنان دوست» تَفْعلُوه إِالَّ« د، ي نماي نمي مانند آنها دوستيكافر
 يا با همـه دشـمن     يد،  ي كن ي كه با همه دوست    ن صورت يد، به ا  ي نورز يبا كافران دشمن  

 فِـي  فِتْنَـةٌ  تَكُـن « د، يـ  كنيد و با مومنـان دشـمن  يري بگيا كافران را به دوست    يد،  يورز
را بر اثر آن شر ي گردد، زين برپا مي در زميفتنه و فساد بزرگ» كَبِيرُ وفَساد األَرضِ
 و اخـتالط مـومن بـا كـافر، و     ل اختالط حق با باطل،    يد، از قب  ي آ ي به وجود م   يفراوان

گـر اهـداف   ي بـزرگ، ماننـد جهـاد و هجـرت و د    ي از عبادتهـا   ياريانجام نگرفتن بـس   
ب بـه وجـود   ين مـصا يـ  ا يرند تمـام  ي نگ يگر را به دوست   يكديعت كه اگر مومنان     يشر

  .خواهد آمد
  :74- 75 يه يآ

 هـم  أُولَــئِك  ونَـصرُواْ  آوواْ الَّـذِينَ و اللّهِ سبِيلِ فِي وجاهدواْ وهاجرُواْ آمنُواْ والَّذِينَ
  كرده  مهاجرت و اند  آورده  ايمان  كه  ؛ آنان كَرِيم ورِزقٌ مغْفِرَةٌ لَّهم حقا الْمؤْمِنُونَ

  كـرده   ياريـشان  و اند  داده  جايشان  كه  آنان اندو   كرده جهاد خدا  راه در و اند
  .آنهاست  آن از نيكو  يروز و  آمرزش ،  مؤمنانند  حقيقت  به ، اند

لَــئِك  معكُـم  وجاهـدواْ  وهـاجرُواْ  بعد مِن آمنُواْ والَّذِينَ فَأُو  لُـواْ  مِـنكُمأُوـامِ  وحاألَر 
مضُهعلَى بضٍ أَوعإِنَّ اللّهِ كِتَابِ فِي بِب ءٍ بِكُلِّ اللّه؛ و  شَيلِيمماناي بعدا  كه  يكسان ع  
  بـه   هستند شما از ، اند  كرده  جهاد شما  همراه و اند  كرده  مهاجرت و اند  آورده
  يچيـز  هـر  بـر  خـدا  و  سـزاوارترند   يكـديگر   بـه   خويـشاوندان  ، خدا  كتاب  حكم

  .داناست
ات در مـورد  يـ ن آين مهاجر و انصار بود، و اي بيمان دوستيات گذشته در مورد پ    يآ
 فِـي  وجاهـدواْ  وهـاجرُواْ  آمنُواْ والَّذِينَ« :پس فرمود . آنهاستش و پاداش    يان ستا يب

مـان  ي كـه ا   يو كـسان  » حقـا  الْمؤْمِنُـونَ  هـم  أُولَـئِك ونَصرُواْ آوواْ والَّذِينَ اللّهِ سبِيلِ
 ين جـا  ي كه به مهـاجر    يآوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند، و كسان           

 ِ  ي  مـومن انـد، چـون صـداقت و راسـت            ينها به راست  ي كردند، ا  يارين را   دادند و آنا  
گر، و جهـاد بـا دشـمنان        يكدي نمودن و دوست داشتن      ياريمانشان را با هجرت و      يا

 آنان از جانب خدا آمرزش است، و يبرا» مغْفِرَةٌ لَّهم« . كافر و منافقشان نشان دادند
 آنان،  يبرا» و«.  رود ين م يشان از ب  يشها گردد، و لغز   ي ها و گناهانشان محو م     يبد
 از جانب پروردگار بزرگوار به آنان ير فراواني بهشت خيو در باغها»  كَرِيم  َرِزقٌ«
  . رسديم



٩٥٩ 

 برسد كه شادمان    يز به آنان پاداش   يا ن ي از پاداش آخرت ، در دن      يشيو ممكن است پ   
 آمنُواْ والَّذِينَ« ابد،  يشان با آن آرامش     يشان روشن گردد، و دلها    يشوند، و چشم ها   

 ين و انصار مي كه بعد از مهاجرين كسانيو همچن» معكُم وجاهدواْ وهاجرُواْ بعد مِن
مان آورده و هجرت نموده، و در راه خـدا          ي كرده، و ا   يروي از آنان پ   يند و به خوب   يآ

لَـئِك«  كنند،   يجهاد م  فَأُو شماسـت بـه     ي؛ آنچه برا  شان از شما هستند   يپس ا » مِنكُم 
ن يپس ا.  باشديز مي رسد، و آنچه كه به ضرر شما است به ضرر آنان نيآنان هم م

 كـه  ييار بزرگ داشـت تـا جـا   ي بسي كه در  اول اسالم بود اثر و نقش يماني ا يدوست
ز يـ ، به طور خـاص ن     يماني عام ا  ين و انصار عالوه بر برادر     ين مهاجر يب) ص(امبريپ
ن ي كه بر اثر ا    يي قرار داد تا جا    يگريك ر ا برادر د    يار كرد، و هر    برقر يمان برادر يپ

 األَرحـامِ  وأُولُـواْ « :ه نـازل نمـود    يـ ن آ يـ پس خداونـد ا   . گر ارث بردند  يكدي از   يبرادر
مضُهعلَى بضٍ أَوعگر مومنان به   يشاوندان در كتاب خدا از د     يو خو » اللّهِ كِتَابِ فِي بِب

 از تركـه هـستند      ي سـهم  ي كـه دارا   ي جز عصبه ها و كسان     گر سزاوارترند، پس  يهمد
 سـهم   ي كـه دارا   ين اگـر عـصبات و كـسان       يبنـابرا .  برد يت ارث نم  يگر از م  ي د يكس

همان طور كه .  برنديشاوندان از مرده ارث مين خويكتريهستند، موجود نبودند، نزد
« عت و قانون خـدا،      يدر حكم و شر   » اللّهِ كِتَابِ فِي« :دي نما يمه داللت م  يه كر يعموم آ 

.  تواناست يزي دانا، و بر هر چ     يزي گمان خداوند به هر چ     يب»علِيم شَيءٍ بِكُلِّ اللّه إِنَّ
ن است كه به اوضاعتان آگاه اسـت و آنچـه را از             ي خداوند ا  يق آگاه ياز جمله مصاد  
  .  كندي مي كه مناسب احوالتان است بر شما جارينيع دياحكام و شرا

   أنفاليوره ر سيان تفسيپا
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  ر سوره توبهيتفس

  .ه استي آ129 و يمدن
  :1- 2 يه يآ

 از بيزارند  پيامبرش و الْمشْرِكِينَ؛ خدا  منَ عاهدتُّم الَّذِينَ إِلَى ورسولِهِ اللّهِ منَ برَاءةٌ
  .ايد  بسته  پيمان آنها با  كه  يمشركان
 مخْـزِي  اللّـه  وأَنَّ اللّـهِ  معجِـزِي  غَيـرُ  أَنَّكُم لَمواْواع أَشْهرٍ أَربعةَ األَرضِ فِي فَسِيحواْ

 ، كنيد سير  سرزمين  اين در  كه شد  داده  مهلت شما  به  ماه چهار،  الْكَافِرِينَ؛ پس
  .سازد  يم رسوا را  كافران  كه  اوست و ،  گريخت نتوانيد خدا از  كه بدانيد  و
 ي است كه با مسلمان معاهده ايبرش از همه مشركانامي خداوند و پيزارين اعالم بيا

ن بگردند و از جانب مومنان در امان هستند، و يدارند، و آنها آزادند چهار ماه در زم 
 ين در مـورد كـسان     يـ و ا .  با مسلمانان ندارنـد    يمانيچ معاهده و پ   يبعد از چهارماه ه   

 كـه  ياما كس. تر باشندا كم ي به  مدت چهارماه      يمانيا پ يمان مطلق،   ي پ ياست كه دارا  
ش از چهـار مـاه، و زمـان آن مـشخص      ين است كه مدت آن ب ي با مسلم  يماني پ يدارا

م ي اسـت كـه بـ      ين در صورت  ي داشت، ا  ي كار يمانش به و  يان مدت پ  يد تا پا  ياست نبا 
  .مان مبادرت نكندي نباشد، و خودش به شكست پي از جانب ويانتيخ

مان هستند برحذر داشت كه آنها گرچه ي پي را كه داراينيسپس خداوند متعال مشرك
 تواننـد خداونـد را نـاتوان كـرده و از دسـت او در رونـد، و                   يدر امان هستند اما نم    

ن يپس ا.  گردانديل ميهركس به شرك خود ادامه دهد، حتما خداوند او را رسوا و ذل
ه و بر  نمودينه توزيل ساخت، مگر آن دسته كه كي اسالم متمايد آنها را به سويتهد

  . مباالت نكردنديد و هشدار الهيدند، و به وعيشرك اصرار ورز
  :3 يه يآ

 الْمـشْرِكِينَ  مـنَ  بـرِيء  اللّـه  أَنَّ األَكْبـرِ  الْحج يوم النَّاسِ إِلَى ورسولِهِ اللّهِ منَ وأَذَانٌ
ولُهسرفَإِن و تُمتُب ورٌ فَهخَي إِن لَّكُمو لَّي تَوواْ تُملَم فَاع رُ أَنَّكُمجِزِي غَيعـشِّرِ  اللّـهِ  مبو 

لِيمٍ بِعذَابٍ كَفَرُواْ الَّذِينَ   مـردم   بـه   پيامبرش و خدا  جانب از  بزرگ  حج روز ؛ در أَ
 كنيـد   توبـه  اگـر   پـس   بيزارنـد   مـشركان  از  وپيـامبرش  خدا،  كه شود  يم  اعالم

 و   گريخـت  نتوانيـد  خدا از  كه بدانيد كنيد  يسرپيچ اگر يول  ،  است بهتر  برايتان
  .ده  بشارت دردآور  يعذاب   به را  كافران
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 دهد، ي ميارينش را ي است كه خداوند به مومنان داده است، كه د ين همان مژده ا   يا
امبر و يـ  كـه پ يي كنـد، همانهـا  ي گرداند، و دشـمنانش را رسـوا مـ    يروز م يو آن را پ   

  .ر سلطه آنها بود، آواره كردندي در حجاز كه زيرام و از مناطقت الحياصحاب را از ب
ل يـ ن ذل ي كه مكه فتح شد، و مشرك      ي كرد، به گونه ا    ياريامبر و مومنان را     يخداوند پ 

پس در روز حج اكبر كه روز       . د  ين گرد ين از آن مسلم   ي آن سرزم  يگشتند و حكمران  
رب جمــع شــده بودنــد، ره عــيــد قربــان بــود و مــسلمانان و كــافران از تمــام جزيــع
امبرش از مـشركان    يـ د كـه خـدا و پ      يـ  را دستور داد تـا اعـالم نما        يمناد) ص(امبريپ
ن ي شوند، و از ايافت گردند كشته م   ي ندارد، و هرجا     يمانيزارند، و نزد او عهد و پ      يب

  . بوديو آن سال، سال نهم هجر. ك شونديد به مسجدالحرام نزديبه بعد نبا
 يحـج را همـراه بـا مـردم انجـام داد و پـسر عمـو         )  عنـه   اهللا يرضـ (قيو ابوبكر صد  

ن  ي را از مشركيد قربان برائتيدر روز ع)  اهللا عنهيرض( طالب ي بن ابيعل) ص(امبريپ
  .كرد

ق نمود، و آنها را از ادامه دادن     ين را بر توبه كردن تشو     يسپس خداوند متعال مشرك   
لَّيتُم وإِن لَّكُم خَيرٌ وفَه تُبتُم فَإِن« :به شرك بر حذر داشت و فرمود       واْ تَولَم فَاع  أَنَّكُـم 

د يـ د پـس بدان ي بگردانيتان بهتر است و اگر رويد، برا ياگر توبه كن  » اللّهِ معجِزِي غَيرُ
د، ييـ د و از دسـت او  فـرار نما  يد خدا را ناتوان و درمانده كن ي توان يكه شما هرگز نم   

  . تواند بندگان مومنش را بر شما مسلط بگردانديد، و او ميبلكه تحت تصرف او هست
ل كشته ي دردناك از قبيا به عذابيو كافران را در دن» أَلِيمٍ بِعذَابٍ كَفَرُواْ الَّذِينَ وبشِّرِ« 

 است يگاهير گشتن، و آواره شدن، و در آخرت به عذاب جهنم كه بد جا    يشدن، و اس  
  .مژده بده

  :4 يه يآ
لَـيكُم  يظَـاهِرُواْ  ولَـم  شَـيئًا  ينقُصوكُم لَم ثُم الْمشْرِكِينَ منَ دتُّمعاه الَّذِينَ إِالَّ ا  عـدأَح 

لَيهِم فَأَتِمواْ   كه  مشركان از  گروه  آن ؛ مگر الْمتَّقِينَ يحِب اللّه إِنَّ مدتِهِم إِلَى عهدهم إِ
 بر  كس  هيچ با و اند  نياورده يكاست  خود  پيمان در و ايد  بسته  پيمان  ايشان با

 ، كنيد وفا  مدتش  پايان تا  خويش  پيمان  به  اينان با  اند  نشده  همدست شما ضد
  .دارد   دوست را  پرهيزگاران خدا زيرا

 مـنَ  عاهـدتُّم  الَّـذِينَ  إِالَّ« .  و برائت كامل و مطلق از همه مـشركان اسـت           يزارين ب يا
مانشان را ادامه داده    يد، و آنها پ   يمان بسته ا  ي كه با آنان پ    يمگر مشركان » نَالْمشْرِكِي
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 از آن يزيمان شود، پس آنها چي از آنان سرنزده است كه موجب نقض پيزياند و چ
 يمان آنها را تا وقتـ     يد پ ين با يبنابرا.  نكرده اند  ياريه شما   يچ كس را عل   ينكاسته و ه  

اد، چون اسالم يا زيد، خواه زمان آن كم باشد ي كن رسد، تماميان ميكه مدت آن به پا
 يحِـب  اللّه إِنَّ« .  دهد ي دهد، بلكه به وفا نمودن فرمان م       يانت كردن دستور نم   يبه خ 

 كـه آنچـه را بـدان        يزگـاران را دوسـت دارد، كـسان       ي گمان خداونـد پره    يب» الْمتَّقِينَ
  .دي نمايز ميگر گناهان پرهيو دانت يدستور داده شده اند، انجام داده و از شرك و خ

  :5 يه يآ
 واحصرُوهم وخُذُوهم وجدتُّموهم حيثُ الْمشْرِكِينَ فَاقْتُلُواْ الْحرُم األَشْهرُ انسلَخَ فَإِذَا

اْ الصالَةَ وأَقَامواْ تَابواْ فَإِن مرْصدٍ كُلَّ لَهم واقْعدواْ آتَوواْفَخَلُّ الزَّكَاةَ و مبِيلَهإِنَّ س اللّه 
غَفُور حِيميافتيد را  مشركان  كه جا هر ، رسيد  پايان  به  حرام  يماهها  چون ؛ و ر 
   توبه اگر اما  نشينيد  كمينشان  به جا  همه در و افكنيد  حبس  به و بگيريد و، بكشيد
 و  آمرزنده  خدا زيرا ، برداريد  دست آنها از ، دادند  زكات و خواندند نماز و كردند

  .است  مهربان
 كـه خداونـد     ييو چون ماههـا   » الْحرُم األَشْهرُ انسلَخَ فَإِذَا« :دي فرما يخداوند متعال م  

د، و آن   يان رسـ  يـ مان را در آن حرام نموده است بـه پا         ي پ يدن با مشركانِ دارا   يجنگ
ه اسـت بـه رفـت و     كه در آن به مشركان مهلت داده شد        يماهها عبارتند از چهارماه   

 باشـد؛ و آن  يشتر از چهارماه مي كه بيز عبارت است از  مدت زمان  ين. آمد بپردازند 
 به آنان داده شده اسـت پـس آن گـاه عهـد و         يشتري است كه مهلت ب    ي مشركان يبرا
  . برگردن مسلمانان  نخواهد داشتيمانيپ
 يركان را هـر زمـان و در هـر مكـان           پس مـش  » وجدتُّموهم حيثُ الْمشْرِكِينَ فَاقْتُلُواْ« 
و آنهـا را در     » واحصرُوهم« . ديريو آنها را به اسارت بگ     » وخُذُوهم« .ديد، بكش يافتي

 عبادت قرار داده است در ين خدا كه آن را برايد در سرزميد، و نگذاريتنگنا قرار ده
مـستحق  دن در آن را ندارنـد و        يـ  گز ي سـكن  يشان صـالحت  يـ ش به سر ببرند، ا    يآسا

ن خداست، و آنهـا     ين، زم يرا زم ي باشند، ز  ين خدا نم  يك وجب از زم   ي از   يبرخوردار
ن خـدا  يـ ن از د ي خواهند زم  ي جنگند و م   يامبرش م يدشمنان خدا هستند و با خدا و پ       

نكه  نورش را كامل بگردانـد، گرچـه كـافران     يرد مگر ا  ي پذ ي باشد، و خداوند نم    يخال
  . ن را نپسندنديا
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ن آنها ي گذرند به كمي كه از آن ميو در هر گذرگاه و محل» مرْصدٍ كُلَّ لَهم اْواقْعدو« 
د، ين راه مبذول داريد در ايد، و آنچه در توان داريد، و  به جهاد با آنان بپردازينيبنش

ن يبنـابرا . د تـا آنهـا از شـرك خـود دسـت بردارنـد          يـ ن كار را ادامه بده    يو همواره ا  
و نمـاز را بـا      » الـصالَةَ  وأَقَامواْ« اگر از شرك خود توبه كردند،       » تَابواْ فَإِن« :فرمود

و زكات را به مستحقان آن      » الزَّكَاةَ وآتَواْ« ت آداب و حقوق كامل برپا داشتند،        يرعا
د و آنهـا   يـ شان كن ي رها يعني. د  يراه را بر آنان باز بگذار     » سبِيلَهم فَخَلُّواْ« پرداختند،  

 آنان هـم هـست، و آنچـه بـر           ي شماست برا  ي  كنند؛ آنچه برا    يما زندگ د مانند ش  يبا
  .شماست بر آنان هم خواهد بود

 كـه توبـه     ي گمان خداوند آمرزنده و مهربان اسـت؛ كـسان         يب» رحِيم غَفُور اللّه إِنَّ« 
 توبـه  يق دادنـشان بـرا  يـ  آمرزد، و با توف يند شرك و گناهان كوچكترشان را م      ينما

انگر آن اسـت كـه   يـ ه بين آيو ا. دي فرمايرفتن آن ، به آنان رحم م    يذكردن و سپس پ   
نكه نماز و يا زكات  امتناع ورزد با  او جنگ خواهد شد تا ايهركس از ادا كردن نماز  

 كه پس يدر جنگ با كسان)  اهللا عنهيرض(ق يهمانطور كه ابوبكر صد. زكات را ادا كند
  .ه استدالل نمودين آيدند به ايع ورزاز پرداختن زكات امتنا) ص(امبرياز فوت پ

  :6 يه يآ
لِغْه ثُم اللّهِ كَالَم يسمع حتَّى فَأَجِرْه استَجارك الْمشْرِكِينَ منَ أَحد وإِنْ أَب نَهأْمم ذَلِك 

مبِأَنَّه مونَ؛ و  الَّ قَولَمعتا  ده  شپناه ، آورد  پناه تو  به  مشركان از  ييك  گاه هر ي 
  .نادانند  يمردم  اينان زيرا ،  برسان  امنش  يمكان  به  سپس ، بشنود  را خدا  كالم

ــإِذَا« ه يــشتر در آيــآنچــه كــه پ  حيــثُ الْمــشْرِكِينَ فَــاقْتُلُواْ الْحــرُم األَشْــهرُ انــسلَخَ فَ
موهدتُّمجو مخُذُوهو مرُوهصاحواْ وداقْعو مدٍ كُلَّ لَهرْصي كـه ماههـا    يپـس وقتـ   » م 
د و  يـ د و محاصره كن   يريد و بگ  يد، بكش يافتيد، مشركان را هركجا     يان رس يحرام به پا  
 همه حاالت و ي برايك دستور كليد، گذشت ينين آنان بنشي به  كمين گاهيدر هر كم

  . ن بودي از مشركيدر مورد هر شخص
ز بلكه واجب   يلحت اكتفا نمود، جا    كند كه اگر مص    يان م ينجا خداوند متعال ب   ياما در ا  

و »  اسـتَجارك  الْمشْرِكِينَ منَ أَحد وإِنْ« . ك گردانده شوند  ي از آنان نزد   ياست برخ 
ان يـ د و او را از ضـرر و ز يـ  از مشركان از تو خواسـت كـه بـه او پنـاه بده         يكياگر  

 كَالَم يسمع حتَّى هفَأَجِرْ« .  تا كالم خدا را بشنود و در اسالم تامل كند          يمصون دار 
سپس اگر مسلمان شد كه چه بهتر، . پس او را پناه بده تا كالم خداوند را بشنود» اللّهِ
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ت برخـوردار گـردد، چـرا كـه كـافران      ي برسان كه در آن از امن    يوگرنه او را به محل    
  نادان هستند و ممكن است كه استمرار آنها بر كفر به خاطر جهلشان باشد، و يگروه
ن  خداونـد    يدن، بنـابرا  يـ  آنـان دور شـود اسـالم را برگز         ي كه جهـل و نـادان      يهنگام

 احكـام بـا او برابرنـد كـه هـركس            يز در  اجـرا    يـ امبرش را دستور داد و  امتش ن       يپ
ح بر صحت مذهب ي صريلين دليو ا. د او را پناه بدهنديخواست كالم خدا را بشنود با
 باشـد،  ي كالم خدا اسـت و مخلـوق نمـ      قرآن: ندي گو ياهل سنت و جماعت است كه م      

چون خداوند آن را گفته است و به خود نسبت داده است، به مانند نسبت دادن صفت 
 اسـت كـه از آنهـا        ي بر باطل بودن مذهب معتزله و كـسان        يليز دل يو ن . به موصوفش 

 كه بـر باطـل   يليار است داليو چه بس. قرآن مخلوق است: ندي گوي  كرده و م    يرويپ
  .ستيان آن ني بي براينجا مجاليد، اما در اي نماين گفته داللت ميبودن ا

  :7 يه يآ
فكُونُ كَيشْرِكِينَ يلِلْم دهع اللّهِ عِند عِندـولِهِ  وسالَّـذِينَ  إِالَّ ر  ـدتُّماهع  جِدِ  عِنـدـسالْم 

 را  مشركان  ؛ چگونه الْمتَّقِينَ يحِب هاللّ إِنَّ لَهم فَاستَقِيمواْ لَكُم استَقَامواْ فَما الْحرَامِ
  ايـشان  بـا   مـسجدالحرام  نـزد،   كـه   يآنهـاي  مگر ؟ باشد  يپيمان او پيامبر و خدا با

 خـدا   بايـستيد   پيمانتـان  سـر  بـر  ، ايـستادند   پيمانـشان  سـر  بر اگر  بستيد  پيمان
  .دارد  دوست را  پرهيزگاران

زار باشند، ين بيامبرش از مشركيد تا خدا و پيما نيجاب مي است كه ايان حكمتين بيا
چگونه مشركان نزد   » رسولِهِ وعِند اللّهِ عِند عهد لِلْمشْرِكِينَ يكُونُ كَيف« :پس فرمود 

ا از  يـ مان را انجـام دادنـد       يضه ا يا فر ي داشته باشند؟ آ   يمانيامبرش عهد و پ   يخدا و پ  
ده انـد؟ مگـر آنـان بـه جنـگ بـا حـق               يكـش امبر خدا و مومنان دسـت       يت و آزار پ   ياذ

  !  ننمودند؟يارينپرداختند و باطل را 
پـس  . ن كارها را كردندي اي همه يآر! انداختند؟ين به راه نيمگر آنان فساد را در زم   

امبرش يـ د و نزد خـدا و پ      ي نما يزاريسزاوار است كه خداوند از آنها اعالم برائت و ب         
 ينيمگر مشرك » الْحرَامِ الْمسجِدِ عِند عاهدتُّم الَّذِينَ إِالَّ «.  نداشته باشند  يمانيعهد و پ  

مان آنها به خـصوص در آن       يپس پ . ديمان بسته ا  يكه با آنان در كنار مسجدالحرام پ      
 فَاستَقِيمواْ لَكُم استَقَامواْ فَما«  . ت شود يد رعا ي حرمت است و با    يمكانِ محترم دارا  

مإِنَّ لَه حِ اللّهيتَّقِينَ بكه با شـما بـسته   يماني كه در برابر عهد و پ    يپس تا زمان  » الْم 



٩٦٥ 

همانـا  . د يشان راسـت و وفـادار باشـ   يـ ز نـسبت بد ياند راست و وفادار باشند شما ن  
  . دارديزگاران را دوست ميخداوند پره

  :8- 11 يه يآ
فإِن كَيرُوا وظْهي كُملَي ـواْ  الَ عرْقُبي  فِـيكُم الَ إِالـةً  ورْضُـونَكُم  ذِمي  اهِهِمى  بِـأَفْوتَـأْبو 

مهقُلُوب مأَكْثَرُههيچ  به شوند پيروز شما بر اگر  كه باشد  يپيمان  فَاسِقُونَ؛ چگونه و  
  دل در و سازند  يم  خشنودتان  زبان  به ؟ نكنند وفا  يخويشاوند و، سوگند و عهد
  .نندعصيانگرا  بيشترين و پيچند  يم سر

اْ اتِ اشْتَرَويĤِنًا اللّهِ بواْ قَلِيالً ثَمدن فَصبِيلِهِ عس ماء إِنَّها سلُونَ؛ آيات كَانُواْ ممعخدا  ي 
  .كردند يبدكار  و كردند  اعراض خدا  راه از و فروختند  اندك  يبها  به را
  يخويشاوند و سوگند و الْمعتَدونَ؛ عهد هم ئِكوأُولَـ ذِمةً والَ إِال مؤْمِنٍ فِي يرْقُبونَ الَ

  .تجاوزكارند   يمردم و كنند  ينم  رعايت را  يمؤمن  هيچ
اْ الصالَةَ وأَقَامواْ تَابواْ فَإِن آتَوالزَّكَاةَ و انُكُمينِ  فِـي  فَإِخْولُ  الـدنُفَـصـاتِ  ومٍ  اآليلِقَـو 

   بـرادران  ، دادنـد   زكـات  و آوردنـد   يجـا   به نماز و كردند  توبه اگر  يعلَمونَ؛ پس 
  تفصيل  برخوردارند  يداناي از  كه  يمردم  يبرا را خدا  آيات ما  هستند شما يدين
  .دهيم  يم
لَـيكُم  يظْهرُوا وإِن« !  نداشته باشند  يمانيچگونه مشركان نزد خدا عهد و پ      » فيكَ« ع «

 يرْقُبـواْ  الَ«  كننـد،  ي و غالب شوند، به شما رحم نمابنديحال آنكه اگر بر شما سلطه   
فِيكُم الَ إِالةً وكنند،  يت نم ي را درباره شما رعا    يماني و پ  يشاونديچ حق خو  يو ه » ذِم 

روز يـ پـس آنـان اگـر پ   .  رسـانند ين عذاب را به شما مـ ي ترسند و بدتريو از خدا نم  
 كه به هنگـام تـرس از        ين رفتار يبرابنا. ن گونه با شما برخورد خواهند كرد      يشوند ا 

 وتَـأْبى  بِـأَفْواهِهِم  يرْضُونَكُم« را آنان يب ندهد، زيرند شما را فر   ي گ يش م يشما در پ  
مهنسبت يشيشان محبت و گراي كنند، اما دلهايشان خشنود ميشما را با زبانها» قُلُوب 

 وأَكْثَرُهم« شما نفرت دارند از ي اندو به راستيقيبه شما ندارد، بلكه آنان دشمنان حق
 اللّـهِ  بĤِياتِ اشْتَرَواْ« . ين دارند و نه جوانمرد    يشتر آنان فاسقند؛ نه د    يو ب » فَاسِقُونَ

امبرش، و فرمان يمان آوردن به خدا و پيا را بر ايه دنيز و فرومايبهره ناچ» قَلِيالً ثَمنًا
پس » يعملُونَ كَانُواْ ما ساء إِنَّهم سبِيلِهِ عن فَصدواْ« ح دادند، يات خدا ترجيبردن از آ

 يز از راه او باز داشـتند، و بـه راسـت          يگران را ن  يخودشان از راه خدا باز ماندند و د       
و بـه خـاطر     » ذِمـةً  والَ إِال مـؤْمِنٍ  فِـي  يرْقُبـونَ  الَ« .  كردنـد  ي م يار بد يآنان كار بس  



٩٦٦ 

 را در مـورد مومنـان       يمـان ي و پ  يشاونديـ  خو چيمان و مومنـان هـ     ي شان با ا   يدشمن
  . كننديت نميرعا

 ورزند و نسبت به شما نفرت داشته يپس آنچه باعث شده است كه آنها با شما دشمن
د، و هـركس كـه بـا        يي نما ياريد و آن را     ينتان دفاع كن  يپس ، از د   . مان است يباشند، ا 

د او را دوست خود ي نماياريو هركس آن را . ديري كند او را دشمن بگينتان دشمنيد
 يد، و دوستين قرار دهي با دي و دشمني را دوستي و دشمنيو محور  دوست. د يبدان

د با ي كنيد كه هرجا دلتان خواست دوستياوري به حساب نيعيك امر طبي را يو دشمن
ن يبنـابرا . ديـ  نكن يرويـ پ.  دهـد  ي فرمان م  ي نفس كه به بد    يو از هوا  . ديي نما يدشمن
« مـان بازگـشتند،     ياگر آنان از شرك خود توبـه  كردنـد و بـه ا             » تَابواْ إِنفَ« : فرمود

اْ الصالَةَ وأَقَامواْ آتَوالزَّكَاةَ و انُكُمينِ فِي فَإِخْوو نماز را برپاداشـتند و زكـات را         » الد
 يد بـه فراموشـ  ي شما مـشرك بودنـشان بـا آنـان داشـت      ينيپرداختند، پس برادران د   

  .دي شوي خدا ميقين كار بنده حقيو با ا. ديندگان مخلص خدا باشد، و بيبسپار
ان يـ  را ب ييان نمـود، و حكمـت هـا و فرمانهـا          يـ  را ب  يپس از آنكه خداوند احكام مهم     

« م، ي كنـ يم و مشخص مي دهيح ميات را توضيو آ » اآلياتِ ونُفَصلُ« : داشت، فرمود 
ان است، چرا كه ي پس خطاب خدا متوجه دانا. دانندي كه مي گروهيبرا» يعلَمونَ لِقَومٍ

در ! ايبـار خـدا  .  شـود ين آن توسط علما شناخته مين اسالم و قوان   يات و احكام د   يآ
 داننـد و  ي بگردان كه ميه رحمت و بخشش و كرم و احسان خود ما را از گروه  يسا

  . كنندي دانند عمل ميبه آنچه م
  :12- 15 يه يآ

 أَيمانَ الَ إِنَّهم الْكُفْرِ أَئِمةَ فَقَاتِلُواْ دِينِكُم فِي وطَعنُواْ عهدِهِم بعدِ من أَيمانَهم نَّكَثُواْ وإِن
ملَه ملَّه ونَ؛ اگر  لَعنتَهشما  دين در و شكستند خود سوگند ،  پيمان  بستن از  پس ي 
  داشـتن   نگـه  وگندسـ   رسم را  ايشان  كه كنيد  قتال كفر  پيشوايان با، ، زدند  طعن

  .ايستند باز خود كردار از  كه  باشد ،  نيست
 مـرَّةٍ  أَولَ بـدؤُوكُم  وهـم  الرَّسـولِ  بِـإِخْرَاجِ  وهمـواْ  أَيمـانَهم  نَّكَثُواْ قَوما تُقَاتِلُونَ أَالَ

منَهأَتَخْشَو قُّ فَاللّهأَن أَح هؤُمِنِينَ كُنتُم إِن تَخْشَورا خود سوگند  كه  يمردم با يا؛ آ م 
  ينم ، كردند آغاز  يدشمن شما ضد آنهابر  و كردند پيامبر  اخراج  آهنگ و شكستند

 سـزاوارتر  باشـيد   آورده  ايمـان  اگر  آنكه حال  و ، ترسيد  يم آنها از آيا ؟ جنگيد
  ?  بس و بترسيد خدا از  كه  است
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مقَاتِلُوه مهذِّبعي اللّه بِأَيدِيكُم خْزِهِميو رْكُمنصيو هِملَي شْفِ عيو وردمٍ صؤْمِنِينَ؛  قَوم
 شما و، سازد  يم  خوارشان و كند  يم  عذابشان شما  دست  به خدا  بجنگيد آنها با
  .گرداند  يم  خنك را  مؤمنان  يدلها و دهد  يم  يپيروز را

ذْهِبيظَ وغَي قُلُوبِهِم تُوبيو لَى اللّهن عشَاء مي اللّهو لِيم؛ و عكِيمدلهايشان از  كينه ح  
  .حكيم و دانا اوست  پذيرد  يم بخواهد  كه را  كه هر  توبه و بزدايد

مـان  يمان بسته اند بر پي كه با شما پياگر مشركان: نكه فرمود يخداوند متعال بعد از ا    
 وإِن« :د ، فرمـود   يراسـت و وفـادار باشـ      خود وفادار ماندند، شما هم در برابر آنـان          

ا يـ مان خود را شكـستند ،       يدند و پ  يو اگر با شما جنگ    » عهدِهِم بعدِ من أَيمانَهم نَّكَثُواْ
 وطَعنُواْ«  به شما رساندند، يبيا آسي كردند، و ياريدن با شما ي جنگيگران را  برايد

ن شـامل   يـ و ا .  دادند و آن را مسخره كردند      نتان را مورد طعنه قرار    يو د » دِينِكُم فِي
  . ا قرآن روا داشتندين  ي است كه در مورد ديهمه انواع طعن و تمسخر

ن خـدا را بـه      يـ  كه د  ييان و رهبران كفر و روسا     يشوايپس با پ  » الْكُفْرِ أَئِمةَ فَقَاتِلُواْ« 
ژه ذكر  ير و و سران را به طو    . ديطان هستند، بجنگ  ين ش ياور د يرند، و   ي گ يتمسخر م 

د كـه   يـ ز تا داللت نما   ين. رو آنها هستند  يگران پ يتشان بزرگ است، و د    يرا جنا يكرد، ز 
ان كفـر   يشوايـ رد و در صـدد رد كـردن آن باشـد، از پ            ين را به تمسخر بگ    يهركس د 

بند باشند، بلكه ي ندارند كه به آن پايمانيهمانا آنان عهد و پ» لَهم أَيمانَ الَ إِنَّهم« .است
» ينتَهونَ لَعلَّهم«  توان به آنها اعتماد كرد، ي كنند، و نمي ميانت و عهدشكنيواره خهم
ن يـ نتـان دسـت بردارنـد، و وارد د        يد از طعنه زدن به د     يدي كه با آنها جنگ    يد وقت يشا

دن ين دشمنان دارند، مومنان را بر جنگ      ي كه ا  ييان صفت ها  يسپس با ب  . اسالم شوند 
 بِـإِخْرَاجِ  وهمـواْ  أَيمـانَهم  نَّكَثُـواْ  قَومـا  تُقَـاتِلُونَ  أَالَ« :و فرمـود  ك نمود،   يبا آنها تحر  

رون يـ شان را شكـستند و آهنـگ ب      يـ د كـه سوگندها   ي جنگ ي نم يا با گروه  يآ» الرَّسولِ
 كه احترام و بزرگداشت او واجـب بـود؟ امـا     يامبريامبر را از مكه كردند؟ پ     يكردن پ 

ن هدف ي ايرون كنند، و آنچه را در  توان داشتند برايطنش بآنان خواستند او را از و
ن بار آغازگر جنگ بودنـد و      يشان نخست يو ا » مرَّةٍ أَولَ بدؤُوكُم وهم« به كار بردند،    

ش بـا   ي بود كـه قـر     ين زمان يا.  كردند ياريه شما   يگران را عل  يو د . مان را شكستند  يپ
لـه  يه قبيـ مانـشان بودنـد عل  ي بكر را كه هـم پ يله بن يمان داشتند قب  ين پ ينكه با مسلم  يا

ه يـ  بكـر عل يبودند، كمك كردند، و همراه بـا بنـ  ) ص(امبر يمانان پيخزاعه كه از هم پ  
« . ان شده استيره بين موضوع به طور مشروح در سيهمانطور كه ا. دنديخزاعه جنگ



٩٦٨ 

منَهفَال« !د؟ي جنگ يد و با آنها نم    ي ترس يا از آنها م   يآ» أَتَخْشَوقُّ لّهأَن أَح  هإِن تَخْـشَو 
خداوند . ديد خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيپس اگر مومن هست» مؤُمِنِينَ كُنتُم

پس . د كرده است  يار تاك ين موضوع بس  يد و بر ا   يشما را دستور داده تا با آنها بجنگ       
 سبب ترس از د و بهيو از آنها نترس. ديد از فرمان خدا اطاعت كنياگر شما مومن هست

  .دييآنها دستور خدا را ترك ننما
ن در واقع يو ا. ان نموديد جنگ با آنها را بيدن با آنها دستور داد، و فوايسپس به جنگ
« :پـس فرمـود   . دن با آنهـا اسـت     ي جنگ يك كردن مومنان برا   يق و تحر  يبه مثابه تشو  

مقَاتِلُوه مهذِّبعي اللّه دِيكُمد تا  خداوند آنان را با دستان شما و به           يبا آنان بجنگ  » بِأَي
د، و آنان   يروز نما يو شما را بر آنان پ     » ويخْزِهِم« . له كشته شدنشان عذاب دهد    يوس

ن يدن به ا  ي رس يد خوار شوند و برا    يآنها دشمنان شما هستند و با     . را خوار بگرداند  
  .د تالش نموديهدف با

 »رْكُمنصيو هِملَي از ين وعـده و مـژده ا     يو ا .  گرداند يروز م ي آنان پ  و شما را بر   » ع 
 غَـيظَ  مـؤْمِنِينَ ويـذْهِب   قَـومٍ  صـدور  ويـشْفِ « . جانب خدا بود كه به آن وفـا نمـود         

را ين ببرد، زيشان را از بي گروه مومنان را شفا بخشد، و خشم دلهايو دلها» قُلُوبِهِم
كار با آنان شفابخش آن غم و يداشتند كه پ از آنان در دل ينه ايآنها چنان خشم و ك

 يامبرش م يرا دشمنان با خدا و پ     ي مومنان است، ز   ي خواهد بود كه در دلها     يغصه ا 
 ينه و خشميكار با آنها كيپس پ.  كنندي خاموش كردن نور خدا تالش ميجنگند و برا

بت بـه   خداوند نسين بر محبت و دوستي برد، و اين ميشان است از ب  يرا كه در دلها   
 كه خداوند شفا دادن ييد، تا جاي نمايمومنان و توجه  خداوند به حاالت آنها داللت م

عت قـرار   ين بردن خشمشان را از جمله اهداف و مقاصـد شـر           ي مومنان و از ب    يدلها
  .داده است

ت و خواسـت  يو خداونـد برحـسب مـش      » يـشَاء  مـن  علَـى  اللّه ويتُوب« :سپس فرمود 
ق داده،  ي داخل شدن به اسالم توف     ي را كه آنان را برا     ييم از آنها  ش، توبه هركدا  يخو

 را در انظار    ي دهد و كفر و فسق و نافرمان       يبا جلوه م  يشان ز يو  اسالم را در دل ها      
 يزيـ م است و هرچيو خداوند دانا و حك  » حكِيم علِيم واللّه« .  گرداند يآنان ناپسند م  

ت يمان آوردن باشـد هـدا  يسته ايس را كه شا دهد و هرك ي مناسب قرار م   يرا در جا  
 و عنـاد خـودش   يمان آوردن نباشـد در گمراهـ  يسته ايد، و هركس را كه شا  ي نما يم

  . گذاردي ميباق



٩٦٩ 

  :16 يه يآ
أَم تُمسِبا تُتْرَكُواْ أَن حلَم لَمِ وعي واْ الَّذِينَ اللّهداهج مِنكُم لَمتَّخِذُواْ وونِ مِن يالَ اللّهِ دو 

  به را شما  كه ايد  پنداشته ؛ آيا تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ واللّه ولِيجةً الْمؤْمِنِينَ والَ رسولِهِ
 جز و كنند  يم جهاد  كه را شما از ، يكسان خدا  آنكه  يب اند  واگذاشته خود  حال
  بـه  چنـد  هر ؟ رددا  معلوم ، گزينند ينم  يهمراز  به را  مؤمنان و  پيامبرش و خدا
  .است  آگاه كنيد  يم  كه  يكار هر

 حسِبتُم أَم« :نكه بندگان مومنش را به جهاد فرمان داد، فرموديخداوند متعال پس از ا
ش ينكه آزمايد، بدون اي شويد كه به حال خودتان واگذار ميا پنداشته ايآ» تُتْرَكُواْ أَن

لَما« د؟ د، راستگو و دروغگو مشخص گرد يو امتحان شو   لَمِ وعي واْ  الَّـذِينَ  اللّهـداهج 
را از شما كه جهاد كرده اند ندانسته اسـت؟       ي كه هنوز خداوند كسان    يدر حال » مِنكُم 

د تا پاداش و سـزا      يرون آ ي خارج بالفعل ب   ي بالقوه به سو   ي كه از حالت نهان    يدانستن
  . هاد كرده اند را كه بداند كه در راه او جيو كسان. ابديبر آن تحقق 

 »لَمتَّخِذُواْ وونِ مِن يالَ اللّهِ دولِهِ وسالَ رؤْمِنِينَ وةً الْملِيجامبر ير از خدا و پيو به غ» و
 را از   ي كـس  يعني.  خود نگرفته اند   ي برا يك و محرم اسرار   يو مومنان و دوست نزد    

. رنـد ي گ ي مـ  ي به دوست  امبر و مومنان را   ي نگرفته اند، بلكه خدا و پ      يكافران به دوست  
له هدف و مقـصود بـزرگ بـه دسـت           ين وس يپس خداوند جهاد را مشروع نمود تا بد       

 كننـد، از    ي را كـه جـز در راه خـدا حركـت نمـ             يانين است كه راسـتگو    يد، و آن ا   يايب
امبر و  ير از خدا و پ    ي غ يكه كسان يمان دارند، در حال   ي كنند  ا   ي كه ادعا م   يانيدروغگو

و خداوند  » تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ واللّه« . ديرند، مشخص نما  ي گ ي م يمومنان را به دوست   
د تـا آنچـه كـه بـر آن          ي آزما ي زند آگاه است ، پس شما را م        يبه آنچه از شما سر م     

  .ك و بدتان جزا و سزا دهديد روشن گردد، و شما را طبق اعمال نيهست
  :17- 18 يه يآ
لَئِك بِالْكُفْرِ أَنفُسِهِم علَى شَاهِدِينَ اهللا مساجِد واْيعمرُ أَن لِلْمشْرِكِينَ كَانَ ما أُو بِطَتح 

مالُهمفِي أَعالنَّارِ و مونَ هخـود  كفـر   به  كه  يحال در  كه نرسد را  ؛ مشركان خَالِد 
  آتـش  در و  شده ناچيز آنها  اعمال كنند  عمارت را  خدا  يمسجدها كنند  يم اقرار

  .نندجاويدا
 ولَـم  الزَّكَـاةَ  وآتَـى  الصالَةَ وأَقَام اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ آمنَ منْ اللّهِ مساجِد يعمرُ إِنَّما

خْشإِالَّ ي ى اللّهسفَع لَـئِك كُونُواْ أَن أُوتَـدِينَ  مِنَ يهيكـسان  را خـدا   ي؛ مـسجدها  الْم  
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 و گزارند  يم نماز و اند ، آورده   ايمان  قيامت روز و خدا  به  كه كنند  يم  عمارت
  يافتگـان   هدايت از  اينان  كه  است اميد  ترسند  ينم خدا از جز و دهند  يم  زكات
  .باشند

 يعمرُواْ أَن لِلْمشْرِكِينَ« ست، يسته و مناسب نيشا» ما كَانَ« :دي فرمايخداوند متعال م
اجِدسره آباد كنند، حال    ي كه مساجد خدا را با عبادت و نماز وغ          مشركان يبرا» اهللا م

قـت  ين حقيـ  آنها بر اي دهند، چون حالت و خو   ي م يآنكه خودشان بر كفر خود گواه     
 ي دانند كه بر كفر و باطل قرار دارند، پس وقت      ي از آنان م   ياري دهد، و بس   ي م يگواه
ش كه شرط قبول اعمال يمان خوي و عدم  ابه كفر،» بِالْكُفْرِ أَنفُسِهِم علَى شَاهِدِينَ« كه 

 كنند كه آباد كنندگان مساجد خدا هـستند، در  ي دهند، چگونه ادعا م   ي م ياست، گواه 
لَئِـك « :ن فرمود يشان از اصل و اساس باطل  است؟ بنابرا        ي كه كارها  يحال أُو  بِطَـتح 

مالُهمفِي« . ع و تباه استيآنان اعمالشان ضا» أَعـ  النَّـارِ  و هونَ  مو در آتـش  »  خَالِـد
  . جهنم جاودانه اند

 إِنَّمـا « :پـس فرمـود  .  هـستند يان كرد كه آباد كنندگان مساجد خدا چه كسان يسپس ب 
 مـساجد را    يتنهـا كـس   » الصالَةَ وأَقَام اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ آمنَ منْ اللّهِ مساجِد يعمرُ
 واجـب و    يمـان داشـته باشـد، و نمازهـا        يامـت ا  ي سازد كه به خـدا و روز ق        يآباد م 

و زكـات را بـه مـستحقان        » الزَّكَاةَ وآتَى« سته برپا دارد،    يمستحب را به صورت شا    
 ترس او فقـط از خـدا        يعني.  جز خدا نترسد   يو از كس  » اللّه إِالَّ يخْش ولَم« بپردازد،  

ر  انجام حقوق و واجبات باشد، و از آنچه خدا حرام نموده است دست نگاه دارد، و د
  . ورزدي كوتاهياله

سته كـه اسـاس   ي شايد، و انجام دادن كارها يمان مف يپس خداوند آنان را به داشتن ا      
 يريـ سته نماز و زكات است و به ترس از خدا كه اساس هر كار خ              ي شا يهمه كارها 

ن  مـساجد هـستند، و تنهـا آنـا         يقـ ينها آبادكنندگان حق  ين ا يبنابرا. است متصف نمود  
لَـئِك فَعسى« .  كننديمساجد را آباد م كُونُواْ أَن أُوتَدِينَ مِنَ يهد است كه يپس ام»  الْم

 از جانب خدا باشد يد است اما وقتي  اميبه معن» يعس« . افتگان باشنديشان از راه يا
اورد، و از خـدا  يـ مـان ن يامـت ا  ياما هركس بـه خـدا و روز ق        .  كند يدا م يحتما تحقق پ  

 آن را نـدارد كـه بـه آبـاد           يستگيـ ست، و شا  يد پس او از آبادكنندگان مساجد ن      نترس
  .دي نمايكردن مسجد مبادرت ورزد، گرچه ادعا كند او مسجد را آباد م

  :19- 22 يه يآ
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لْتُم عةَ أَجسِقَاي اجةَ الْحارعِمجِدِ وسرَامِ الْمنْ الْحنَ كَممِ بِاللّهِ آموالْياآلخِرِ و وداهفِي ج 
  بـه   دادن  آب ؛ آيـا  الظَّـالِمِينَ  الْقَـوم  يهـدِي  الَ واللّـه  اللّهِ عِند يستَوونَ الَ اللّهِ سبِيلِ

  راه در جهاد و  قيامت  روز و خدا  به  ايمان با را  مسجدالحرام  عمارت و  حاجيان
  ينمـ   هـدايت  را  ستمكاران خدا  و نيستند برابر خدا نزد ،  نه ؟ دانيد  يم برابر خدا
  .كند

 اللّهِ عِند درجةً أَعظَم وأَنفُسِهِم بِأَموالِهِم اللّهِ سبِيلِ فِي وجاهدواْ وهاجرُواْ آمنُواْ الَّذِينَ
لَئِك أُوو مبـه  خـدا   راه در و كردند  مهاجرت و آوردند  ايمان  كه  الْفَائِزُونَ؛ آنان  ه  

 و دارنــد تــر  عظــيم  يدرجتــ خــدا نــزد در ، كردنــد جهــاد خــويش   جــان و  مــال
  .كاميافتگانند

مشِّرُهبم يهبةٍ رمبِرَح نْهانٍ مرِضْونَّاتٍ وجو ما لَّهفِيه ؛ پروردگارشان  نَعِيمقِيمبه  م  
 ، باشــد جاويــد،  ينعمتهــا  آن در  كــه  يبهــشت  بــه و خــود  يخــشنود و  رحمــت
  .دهد  يم  تشانبشار

 اجر زيرا ، بمانند  جاويدان  بهشت  آن عظِيم؛ در  أَجرٌ عِنده اللّه إِنَّ أَبدا فِيها خَالِدِينَ
  .است خداوند نزد در  بزرگ مزد و

ق ساختن  ي از مسلمانان در رابطه با آباد كردن مسجدالحرام از طر          ي كه برخ  يهنگام
لت يان، و در رابطه با فضيآن، و آب دادن به حاجر عبادت در يآن، و اقامه نماز و سا

مـان آوردن بـه   ين اعمال بر ا   ي ا يلت و برتر  يان، و در رابطه با فض     ي به حاج  يو برتر 
ا با مشركان اختالف كردند، خداوند خبر داد كه         يگر، و   يكديخدا و جهاد در راه او با        

لْـتُم « :پـس فرمـود   . ن دو كار با هم تفـاوت دارد       يا عةَسِـقَ  أَجاي  ـاجا آب دادن   يـ آ» الْح
 اآلخِـرِ  والْيـومِ  بِاللّـهِ  آمـنَ  كَمنْ الْحرَامِ الْمسجِدِ وعِمارةَ« ،  1ان را از آب زمزم    يحاج

داهجبِيلِ فِي وونَ الَ اللّهِ ستَوسي و آباد كردن مسجدالحرام را همسان كار       » اللّهِ عِند
مان آورده و در راه خـدا جهـاد كـرده           يامت ا يروز ق د كه به خدا و      ي قرار داده ا   يكس

مـان آوردن، از آب     يپـس جهـاد، و ا     . ستندين دو كار در نزد خداوند برابر ن       يا! است؟
مـان  يان و آباد كردن مسجدالحرام به مراتب برتر و بهتر است، چون ا            يدادن به حاج  

 يزه مـ يپـاك رفته شده و كارهـا    يمان اعمال پذ  يله ا ين است و به وس    ياصل و اساس د   
  . شود
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 شود ين اسالم حفظ مين است و با جهاد است كه ديو اما جهاد در راه خدا قله بلند د
امـا آبـاد   .  گـردد يروز شده و باطل خـوار مـ  يابد، و حق پ   ي يو قلمرو آن گسترش م    

 هـستند امـا     يسته ا يـ  شا يان گرچـه كارهـا    يكردن مسجدالحرام و آب دادن به حاج      
مان و جهـاد دارنـد      ي كه ا  يو منافع . مان است يه داشتنِ ا  رفته شدن آنها مشروط ب    يپذ
» الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي الَ واللّه اللّهِ عِند يستَوونَ الَ« :ن فرموديبنابرا. ن اعمال ندارنديا

 ي كسان يعني.  كند يت نم يستند، و خداوند گروه ستمكاران را هدا      ينزد خداوند برابر ن   
 را ير و خوبي از خيزيرفتن چيت پذي صفت آنان گشته و صالحل بهي تبديكه ستمگر

  .ستي سزاوار آنان نيندارند بلكه جز شر و بد
 وهـاجرُواْ  آمنُـواْ  الَّـذِينَ « :ان كرد و فرمـود    ين دسته را به صراحت ب     ي ا يسپس برتر 
كردند و با خرج مان آوردند و هجرت ي كه ايكسان» بِأَموالِهِم اللّهِ سبِيلِ فِي وجاهدواْ

و » وأنفُـسِهِم « ان، جهاد نمودند،    ي جهاد و آماده كردن جنگجو     يشان برا يكردن مالها 
 اللّـهِ  عِنـد  درجـةً  أَعظَـم « رون رفتنـد،  يـ  جهـاد ب   يشان جهاد كردند و بـرا     يبا جان ها  
لَئِك أُوو مونـد و  شگاه خدايـ  در پي منزلت واالتـر و بزرگتـر   ينان دارا يا» الْفَائِزُونَ ه

 كه به صـفات آنـان متـصف و بـه اخـالق آنـان                ي جز كس  يعني. همچنان رستگارانند 
  .ابدي ي نميي رسد و از ترس و هراس رهايآراسته باشد، به مقصود نم

 »مشِّرُهبم يهبكـه   ي و عطوفت و توجـه و محبتـ        يپروردگارشان به خاطر مهربان   » ر 
 دهد، بـه  ي خود مژده مي از سو يبه رحمت » نْهم بِرَحمةٍ« نسبت بدانان دارد، آنها را      

«  را بـه آنـان رسـاند،         يريـ  را از آنـان دور سـاخت و هـر خ           ي آن هر شرّ   يله  يوس
ن نعمت موجود در بهشت ي از جانب خود كه بزرگتريو آنان را به خشنود» ورِضونِ

ن ي دهد، پس خداوند از آنـان خـشنود اسـت و هرگـز از آنـان خـشمگ                 ياست مژده م  
  .واهد شدنخ
دار يـ  پا يي كـه در آن نعمـت هـا        ييو آنان را به باغهـا     » مقِيم نَعِيم فِيها لَّهم وجنَّاتٍ« 

دن آن لـذت    يـ  آنند و چشم ها از د      ي كه دلها در آرزو    ييدهد، نعمت ها  يدارند مژده م  
ن ياز جمله ا.  داندي نميت و اندازه آن را جز خداوند كسيفي كه كيينعمت ها.  برنديم
 مجاهدان صد درجه آمـاده كـرده اسـت كـه            ين است كه خداوند برا    ي ا يكيعمت ها   ن
دگان ين و آسمان فاصله وجود دارد، و اگر تمام آفر         يان هر دو درجه به اندازه زم      يم

  .رندي گي ميك مقام و درجه جمع شوند همه در آن جايدر 
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ًدِينَ«   شوند، ي برده نميگري ديجاشه در آن جاودانند، و به ي هميبرا» أَبدا فِيها خَالِ
 أَجـرٌ  عِنـده  اللّـه  إِنَّ«  بـه آنهـا داده شـود       يگريز د ي آن چ  ي  خواهند كه به جا     يو نم 
ظِيمموجـود اسـت، كثـرت و    يار بزرگـ يشگاه خداونـد پـاداش بـس   ي گمان در پ   يب» ع 
ن  ي باشد، و چنـ    يب نم ي غر ي خدا امر  ين پاداش نسبت به فضل و بزرگوار      ي ا يفراوان

 يب نمـ  يـ عج»  شـود  يمـ « ،  »بـشو « :دي بگو يزي كه به هر چ    ي از كس  يو حسن عظمت  
  .باشد

  :23- 24 يه يآ
لِياء وإِخْوانَكُم آباءكُم تَتَّخِذُواْ الَ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا واْ إَنِ أَوبتَحلَى الْكُفْرَ اسانِ عاإلِيم 

لَـئِك منكُم يتَولَّهم ومن فَأُو هونَ ماگـر  ، ايـد   آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا الظَّالِم 
  بـه  را آنهـا  ، برگزيننـد   ايمـان   يجـا   به كفررا   كه دارند  دوست  برادرتان يا پدر

  .بود خواهد  ستمكاران از بدارد  دوستشان  شما از  كس هر و مگيريد  يدوست
 اقْتَرَفْتُموهـا  وأَمـوالٌ  وعشِيرَتُكُم وأَزواجكُم انُكُموإِخْو وأَبنĤَؤُكُم آباؤُكُم كَانَ إِن قُلْ

لَيكُم أَحب تَرْضَونَها ومساكِنُ كَسادها تَخْشَونَ وتِجارةٌ  فِي وجِهادٍ ورسولِهِ اللّهِ منَ إِ
 اگـر  : ؛ بگـو  الْفَاسِـقِينَ  الْقَـوم  يهـدِي  الَ واللّـه  بِأَمرِهِ اللّه يأْتِي حتَّى فَتَرَبصواْ سبِيلِهِ

  كـه   يامـوال  و  خويـشاوندانتان  و،  زنانتان و  برادرانتان و  فرزندانتان و  پدرانتان
  بـدان   كـه   يهـاي   خانـه  و ، داريـد    بـيم   آن كـساد  از  كـه   يتجارت و ايد  اندوخته
  دوسـت  او راه در  ردنكـ  جهـاد   و  پيـامبرش  و خدا از شما  يبرا هستيد  دلخوش
 را  نافرمانان خدا و  بياورد  خويش   فرمان خدا تا باشيد منتظر ،  است تر  يداشتن
  .ندارد  دوست

بـه  ! ديـ مـان آورده ا ي كـه ا ي كسانيا» آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا«: دي فرما يخداوند متعال م  
د، يري بگي او را به دوستمان آوردي كه هر كس ايد، به گونه ايمان عمل كني ايمقتضا

لِيـاء  وإِخْـوانَكُم  آبـاءكُم  تَتَّخِذُواْ الَ« . دي كن ياورد با او دشمن   يمان ن يو هركس ا   إَنِ أَو 
ن مـردم بـه شـما       يكتريو پدران و برادرانتان را كه نزد      » اإلِيمانِ علَى الْكُفْرَ استَحبواْ

. ديري نگ يدند به دوست  يمان برگز ي ا  و محبت ، كفر را بر      ي خشنود يهستند اگر از رو   
  . ديري نگيدند به دوستيمان برگزي اگر كفر را بر ايق اوليگران را به طريو د
لَـئِك منكُم يتَولَّهم ومن«  فَأُو مونَ هيو هركس از مشا كه آنان را به دوست»  الظَّالِم 
رات كرده، و دشمنان خدا      خدا ج  يشان ستمگرانند، چون آنها بر نافرمان     يرد پس ا  يبگ

و .  كردن است  ياريت، محبت و    يو اصل و اساس وال    . را دوستان خود قرار داده اند     
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 شود تا اطاعت از آنهـا بـر   ين بدان خاطر است كه دوست  قرار دادن آنان باعث م   يا
ن جهت علت   يبه هم . امبرش مقدم شود  ياطاعت خدا ،  و محبت آنها بر محبت خدا و پ           

د بر محبـت و  يامبرش باين است كه محبت خدا و پ     يان كرد، و آن ا    يرا ب ن كار   يمنع  ا  
. امبر باشديد تابع محبت خدا و پي بايزي مقدم داشته شود، و هر چيزي هر چيدوست
 وعـشِيرَتُكُم  وأَزواجكُـم  وإِخْـوانُكُم  وأَبنَـĤؤُكُم  آبـاؤُكُم  كَانَ إِن قُلْ« :ن فرمود يبنابرا

 تـان و    ي و سـبب   ياگر پدرانتان و مادرانتان و برادران نَسب      : بگو»اقْتَرَفْتُموها وأَموالٌ
د، يـ  را كه به دست آورده اييشاوندانتان و مالهاي همه خويهمسرانتان، و به طور كل    

 يو تجارت» كَسادها تَخْشَونَ وتِجارةٌ« ، 2ديده ايو در راه به دست آوردن آن رنج كش
ن تمام تجـارت هـا و   يو ا. دي ترسي و كساد شدن آن م   ي بازار ي و ب  ي رونق يكه از ب  

ل پــول، ظــروف، اســلحه ، غــالت، كــشتزارها و يــ از قبي تجــارتيدرآمــدها و كاالهــا
 كه ييو خانه ها» تَرْضَونَها ومساكِنُ« .  شوديره را شامل مي و غيان تجارتيچهارپا

« زها ين چيپس اگر ا. دي پسنديها را مل شما هستند و آنيبا و آراسته و مطابق با ميز
بكُم أَحلَي امبرش و  يـ در نـزد شـما از خـدا و پ         » سبِيلِهِ فِي وجِهادٍ ورسولِهِ اللّهِ منَ إِ

  .ديجهاد كردن در راه او محبوب تر باشد ، شما فاسق و ستمگر هست
د كه بر شما فرود خواهد      ي باش ير عذاب و در انتظا  » بِأَمرِهِ اللّه يأْتِي حتَّى فَتَرَبصواْ« 

 واللّه« .  شودي كند و دستور او رد نميد كه خداوند كار خود را ميو منتظر باش. آمد
رون رفتـه و    يـ ره اطاعـت او ب    ي را كه از دا    يو خداوند كسان  » الْفَاسِقِينَ الْقَوم يهدِي الَ
فه يه شر ين آ يا.  كند يت نم ي مقدم داشته اند هدا    ي از امور مذكور را  بر محبت و        يكي

ز يـ امبرش بـر محبـت هـر چ       يـ ل بر وجوب مقدم داشتن محبت خـدا و پ         ين دل يبزرگتر
 يكي خواهد بود كه     يد متوجه كس  يد شد ين وع ينكه ا ي است بر ا   يلي است، و دل   يگريد

ت يـ  محبوبيو نـشانه  . امبرش و جهـاد كـردن باشـد       ياز امور مذكور به نزد خدا و پ       
 يكي عرضه شدند؛ كه     ين است كه هرگاه دو امر بر و       ير شده ا  ن امور ذك  يك از ا  يهر

 يگري نفس او در آن نبود، و د       ي داشت، و هوا   ياز آن دو را خدا ورسولش دوست م       
را خودش دوست داشت و به آن عالقمند بود و  انجـام دادن آن منجـر بـه از دسـت          

 يا نـاقص مـ    ا آن ر  يامبرش آن را دوست داشتند، و       ي شد كه خدا و پ     ي م يزيرفتن چ 
 دارد بـر آنچـه كـه خـدا و           ين حالت اگر آنچه را كه خود دوست م        يگرداند، پس در ا   

                                                 
�/.�-% ��اي 2 0� �8�7: ارز��94�5 و �8��7ن �ن ا�ا/% را ($ �� ر�6 و ز��5 �$ د	� % �-4 �$ #�ر و-�3 ���ن (�د، �1ن �1

4. ��=&� �$ �ن >;'$ دار�4�&>�� 0� .ا� (<��% ($ �4ون B&>C% و 9;ش ا�ال ?�اوا�% را �$ د	� % �ورد��1 4



٩٧٥ 

 باشـد و    يانگر آن است كه او ستمگر مـ       ين ب ي دارند مقد داشت، ا    يرسولش دوست م  
  .آنچه را كه بر او واجب است ترك نموده است

  :25- 27 يه يآ
لَقَد رَكُمنَص اطِنَ فِي اللّهوكَثِيرَةٍ م ومونٍ ينَيإِذْ ح تْكُمبجأَع كَثْرَتُكُم  تُغْـنِ  فَلَـم  ـنكُمع 

لَيكُم وضَاقَت شَيئًا ع ضا األَربِم تبحر تُم ثُملَّي بِرِينَ وديبـسيار  در را شما ؛ خدا م  
  هبـ  را شـما   لشكرتان  يانبوه كه ، آنگاه ،  حنين روز در نيز و  كرد  ييار جايها از

 بـر   فراخيش  همه با  زمين  و  نداشت  يسود شما  يبرا  يول بود  آورده  شگفت
  .كرديد  پشت  دشمن  به و بازگشتيد و شد  تنگ شما
أَنَزلَ ثُم اللّه كِينَتَهلَى سولِهِ عسلَى رعؤْمِنِينَ وأَنزَلَ الْما ونُودج ا لَّمهتَرَو عذَّبالَّذِينَ و 

  مؤمنان بر و  پيامبرش بر را  خويش  آرامش خدا  الْكَافِرِينَ؛ آنگاه جزَاء وذَلِك اْكَفَرُو
 ، كرد  عذاب را  كافران و فرستاد فرو ديديد  ينم را آنها  كه يلشكريان  و كرد  نازل

  .كافران كيفر  است   اين و
ثُم تُوبي دِ مِن اللّهعب لَى ذَلِكن عشَاء مي اللّهو ؛ از غَفُورحِيمهر  توبه خدا  پس  آن ر 

  .است مهربان و،  آمرزنده  كه ، پذيرد  يم بخواهد  كه را  كس
 از مواقـع و بـه       ياري نهد كه آنها را در بـس       ين خود منت م   ي خداوند بر بندگان مومن   

ن كـه بـا بحـران    يژه در جنـگ حنـ  ي كرده اسـت ، بـو  ياري با دشمن   ييارويهنگام رو 
ن با وجود وسعت يدند، و پا به فرار گذاشتند، و زمي شدند و سست گرد مواجهيسخت

 مكه را فتح يوقت) ص(امبر ين قرار بودكه پيماجرا از ا.  اش بر آنها تنگ آمديو فراخ
همراه بـا  ) ص(امبر يدن با او جمع شده  اند، پ     ي جنگ يله هوازن برا  يد كه قب  ينمود، شن 

 كـه پـس از فـتح مكـه          ي، و همراه با كـسان      كه در فتح مكه شركت كرده بودند       ياراني
  . آنها حركت  كردندياسالم آورده بودند به سو

ن جهـت   يبـه همـ   . ن چهار هزار نفر بودنـد     يتعدادشان دوازده هزار نفر بود، و مشرك      
امروز بـه خـاطر كمبـود       : اد بودنشان به شگفت آمده و گفتند      ين از ز  ي از مسلم  يبرخ

له هوازن روبرو شدند، هـوازن      ي كه آنها با قب    يم خورد، اما وقت   يافراد شكست نخواه  
 بـا  ين شكست خوردند، و همه پا به قرار نهادند و جز صد نفر كـس    يكباره بر مسلم  ي
ن افـراد در كنـار      يـ  نمانـد، امـا ا     يامبر بـاق  ين افراد در كنار پ    ي نماند، اما ا   يامبر باق يپ
ن ي مـشرك ي به سـو يامبر سوار بر شتريو پ . دندين جنگ يستادند و با مشرك   يامبر ا يپ
م، مـن پـسر عبـدالمطلب    يي گـو يامبر هستم و دروغ نمـ يمن پ « : گفت ي  تاخت و م    يم
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ن را مشاهده كرد به عباس بن عبدالمطلب        يحالت مسلم ) ص(امبر  ي كه پ  يوقت» .هستم
 داشت  ي رسا و بلند   ين را صدا بزند، عباس صدا     يه مسلم يدستور داد تا انصار و بق     

ن صـدا را    ي كه ا  ين وقت يمسلم!  اهل سوره بقره   يا! سمره اهل   يا: و آنها را صدا زد    
ر شـدند و خداونـد شكـست        يـ ن درگ ي آوردند، و با مشرك    يدند همه بالفاصله رو   يشن

  . را نصب كفار كرديفاحش
و . مت گرفتنديشان را به غنين اردوگاه آنان را تصرف كردند و زنان و مالهايو مسلم

ن يـ اشـاره بـه ا    » حنَـينٍ  ويـوم  كَثِيـرَةٍ  مـواطِنَ  فِـي  اللّـه  نَـصرَكُم  لَقَد « يفرموده اله 
ن واقعه در آنجـا     يف قرار دارد و ا    ين مكه و طا   ي است كه در ا    يين جا يماجراست، حن 

 تان شما را به يبدانگاه كه فزون» شَيئًا عنكُم تُغْنِ فَلَم كَثْرَتُكُم أَعجبتْكُم إِذْ« .  داديرو
اد و نـه كـم بـه شـما     يـ  نـه ز   يده ا يـ چ فا يان فـراوان هـ    يلـشكر  آن   يشگفت آورد، ول  

لَيكُم وضَاقَت« نرساندند،   ع ضد بـه خـاطر انـدوه و        ي كه شكست خورد   يو وقت » األَر
« .  اش بر شما تنگ شد     يبا همه فراخ  » رحبت بِما« ن  ي كه به شما دست داد، زم      يغم
تُم ثُملَّي بِرِينَ ودديو شكست خورده پا به فرار نهاد      د  يسپس پشت كرد  » م . »أَنَزلَ ثُم 
اللّه كِينَتَهلَى سـولِهِ  عسلَـى  رعـؤْمِنِينَ  وش را بـر    يسـپس خداونـد آرامـش خـو       » الْم

 اسـت كـه هنگـام       ينان خـاطر  يو آرامش همان اطم   . امبرش و بر مومنان نازل كرد     يپ
 ي آن را در دلها قـرار مـ         و اتفاق افتادن حوادث هولناك، خداوند      ياضطراب و آشفتگ  

 بزرگ خدا ين از نعمت هايو ا.  رساندينان ميدهد و دلها را به ثبات و آرامش و اطم
 را فـرو فرسـتاد كـه شـما        ييو لـشكرها  » تَرَوهـا  لَّم جنُودا وأَنزَلَ« . بر بندگان است  

به كمك ن يد، و آنها فرشتگان بودند كه خداوند آنان را در روز حنيدي ديشان را نميا
« .  و نـصرت خـدا مـژده دهنـد    ياريـ ند و بـه  ين  فرستاد تا آنها را پابرجا نما    يمسلم
عذَّبق شكست دادن و كشته شدن و غالب آمـدن        يو كافران را از طر    » كَفَرُواْ الَّذِينَ و
ن يـ و ا » الْكَـافِرِينَ  جزَاء وذَلِك« . شان عذاب داد  ين بر زنان و فرزندان و مالها      يمسلم

 دهد، سپس در آخرت آنها را بـه      يا آنها را عذاب م    يخداوند در دن  . افران است فر ك يك
  . كندي سخت گرفتار ميعذاب
 »ثُم تُوبي دِ مِن اللّهعب لَى ذَلِكن عشَاء مبعد از آن خداونـد توبـه هـركس را كـه            » ي

دند، اما يگ را كه با مسلمانان جني از كسانياريو خداوند  توبه بس. ردي پذيبخواهد، م
امبر زنـان و    يرفت و پ  يامبر آمدند، پذ  يت توبه  كردند و سالم آوردند و نزد پ         يدر نها 

 مغفـرت و    يو خداونـد دارا   » رحِـيم  غَفُـور  واللّـه « . فرزندانشان را به آنان پـس داد      
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 آمرزد و    يو گناهان بزرگ توبه  كنندگان را م       ، ر است يگسترده و رحمت عام و فراگ     
رش يم آنـان و پـذ     ي از جـرا   يز با چشم پوش   يادنشان به توبه و  اطاعت ، ن       ق د يبا توف 

د از مغفـرت و رحمـت خداونـد      يـ چ كس نبا  يپس ه . دي نما يتوبه شان، به آنان رحم م     
  . بزرگ شده باشديانتيد شود گرچه مرتكب گناه و خيناام

  :28 يه يآ
 هـذَا عامِهِم بعد الْحرَام الْمسجِد يقْرَبواْ فَالَ سنَج الْمشْرِكُونَ إِنَّما آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

لَةً خِفْتُم وإِنْ يع فوفَس غْنِيكُمي إِنَّ شَاء إِن فَضْلِهِ مِن اللّه اللّه لِيمع كِيميكسان  ي؛ ا ح  
  اممـسجدالحر    بـه  نبايـد  بعـد   سـال  از و نجـسند   مشركان ، ايد  آورده  ايمان  كه

  يب  خويش فضل  به  بخواهد اگر خدا ، ترسيد  يم  يبينواي از اگر و  شوند  نزديك
  .است  حكيم و دانا خدا زيرا  كرد خواهد  نيازتان

همانـا  !  مومنـان  يا» الْمـشْرِكُونَ  إِنَّما آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« :دي فرما يخداوند متعال م  
« .   كنندي عبادت ميگر را همراه وي دياده و كسانك قرار دي خدا شري كه برايكسان
سي كسيدي بزرگتر از پليديو چه پل. د است يد و اعمالشان پل   ي عقا يعني. دانديپل» نَج 

 ي به ويانيا زيده يچ فاي توانند هي را عبادت  كند كه نمياست كه همراه خدا معبودان
ا خدا و بازداشتن مردم از راه  را از او دور كنند و كارشان مبارزه بيزيبرسانند و چ

پس ! ن است؟ي در زميجاد فساد و تباهي كردن باطل، و رد كردن حق، و  اياريخدا و 
 فَـالَ « . ديـ نهـا پـاك بدار    ين خانه را از لوث ا     يفترين و شر  يبر شما الزم است تا پاكتر     

د بعد از امسال به مسجدالحرام ين نبايبنابرا» هـذَا عامِهِم بعد الْحرَام الْمسجِد يقْرَبواْ
ت انجـام  يريق مـد ي كـه ابـوبكر صـد      ي بود؛ سـال   يو آن سال نهم هجر    . ك شوند ينزد

 را فرستاد تـا در روز       يش عل يپسر عمو ) ص(امر  يمناسك حج را به عهده داشت و پ       
چ ي نـدا داد كـه بعـد از امـسال هـ           يد، پـس علـ    يـ حج اكبر از مشركان اعالم برائت نما      

و منظـور از    . ديـ د كعبه را طواف نما    ي نبا يچ فرد لخت  يج كند و ه    حق ندارد ح   يمشرك
گران بدنش پاك است، يرا كافر مانند  ديست، زي بدن نيدي و پلينجا آلودگي در ايديپل

ز قرار داده، و دستور يزش و ازدواج با زنان اهل كتاب را جاينكه خداوند آميل ايبه دل
  . كند شسته شوديتماس حاصل م ي از بدن كه با بدن ويينداده است قسمت ها

ن همواره با كافر در ارتباط بوده اند و از آنان نقل نشده است كه از تماس با يومسلم
بلكـه  .  داشـتند ي دور نگـه مـ  يديـ  كرده اند، آن چنانكه خـود را از پل        يكافر  خوددار  
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 كافران است كه به سبب شركـشان        ي معنو يديمنظور از آن همان طور كه گذشت پل       
  . استيديپس شرك، نجاست و پل. مان پاك استيد و اي و  توح.دنديپل
لَةً خِفْتُم وإِنْ«  يد، و خـوف آنـرا   ي ترسـ ي ميازمندين از فقر و نيو اگر شما مسلم » ع

ازمنـد  ير و ن  يـ د فق يـ ك شدن به مسجدالحرام منع كن     ين را از نزد   يد كه اگر مشرك   يدار
 اللّه يغْنِيكُم فَسوف«  شود، يطع مان شما و آنها قي ميويشده و  اسباب و روابط دن  

لِهِ مِن  ي گردانـد، پـس رزق و روز  ياز مـ ي نيش بيخداوند شما را از فضل خو    »  فَضْ
اد يـ  ز ينكه درهـا  ي گردد مگر ا   ي بسته نم  ي شود، بلكه در   يافت نم يك محل   يفقط در   

را فضل خداوند گسترده و بخشش  او بزرگ اسـت ، بـه              ي شود، ز  ي گشوده م  يگريد
را خداوند بخـشنده  يد، ز ي خداوند ترك نما   ي رضا ي را برا  يزي كه چ  ي كس يژه برا يو
  .شگران استين ِ بخشايتر

از گردانـد، و    يـ  ن يش ب ين را از فضل خو    يپس خداوند به وعده اش وفا نمود و مسلم        
ن ثروتمنـدان و    يل بـه بزرگتـر    ي كه تبد  ي آنان گشود به نحو    ي برا يادي ز ي ها يروز

ت يخداوند ثروتمند شدن را معلق به مش   . اگر بخواهد » شَاء  إِن «.ه داران شدند  يسرما
ن آن  يمان نبـوده، و مبـ     ي از لوازمات ا   يرا ثروتمند يو خواست خودش نموده است، ز     

ت و خواست خودش ين آن را به مشيبنابرا. ست كه خداوند ثروتمند را دوست داردين
مـان  يبخـشد امـا ا     يا را به دوست و دشمن خـود مـ         يمشروط نمود، چون خداوند دن    

  . دهدي كه دوست دارد ، نمين را جز به كسيود
لِيم اللّه إِنَّ«  ع كِيمرا كـه    ي خداوند گسترده است و كـس      ي گمان دانش و آگاه    يب» ح 
سته آن يـ  كـه شا ي شناسد، و به حال كس    يسته و سزاوار ثروتمند شدن است، م      يشا
  . دهدي آن قرار ميز را در جاي باشد و هر چيست آگاه مين

ن يد مشرك ي نما يداللت م » هـذَا عامِهِم بعد الْحرَام الْمسجِد يقْرَبواْ فَالَ« مه  يه كر يو آ 
امبر يگاه را از دست دادند و پ      يكه سردمدار خانه كعبه بودند پس از فتح  مكه آن جا           

ه گاه را در دست گرفتند، و مشركان هرچند كه در جوار كعبـ     ين جا يو مومنان ا  ) ص(
و . ه نـازل شـد    يـ ن آ يـ سـپس ا  .  در آن نداشتند   يچ حكم و تصرف   ياقامت داشتند اما ه   

ن لحظـات عمـر خـود دسـتور داد تـا            يدرگذشت و در واپـس    ) ص(امبر  ي كه پ  يهنگام
نهـا بـه   يو همـه  ا . ن در آن نباشـد يـ ن حجاز اخراج شوند تا دو دين از سرزم  يمشرك

 الْمـسجِد  يقْرَبـواْ  فَالَ« ه يكم در آ ن ح يخاطر دور شدن كفار از مسجدالحرام بود، و ا        
رَامالْح دعب امِهِمـذَا عداخل است» ه.  
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  :29 يه يآ
 والَ ورسولُه اللّه حرَّم ما يحرِّمونَ والَ اآلخِرِ بِالْيومِ والَ بِاللّهِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ قَاتِلُواْ

؛  صاغِرُونَ وهم يدٍ عن الْجِزْيةَ يعطُواْ حتَّى الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذِينَ مِنَ الْحقِّ دِينَ يدِينُونَ
 ، يچيزهاي  و آورند  ينم  ايمان  قيامت روز و خدا  به  كه  كتاب  اهل از  يكسان با
  حـق   ديـن   و كننـد   ينمـ   حـرام  خود بر  است  كرده  حرام  پيامبرش و خدا  كه را

  .بدهند  جزيه   مذلت  عين در خود  دست  به  كه  آنگاه تا ، كنيد  جنگ پذيرند  يرانم
 كه به خدا وروز يكسان:  دهدي دستور مي و نصرانيهوديكار با كافران يه به پين آيا
« ند، يق نماي درست كه آن را با كار و اعمالشان تصد     يماني آورند، ا  يمان نم يامت ا يق

امبرش حرام نمـوده انـد      يو آنچه را كه خدا و پ      »  ورسولُه لّهال حرَّم ما يحرِّمونَ والَ
 يرويعت خدا پ  ي شمارند، پس در حرام شمردن آنچه كه حرام است از شر           يحرام نم 

 كنند كه يند، گرچه ادعا مي آين حق در نميو به د» الْحقِّ دِينَ يدِينُونَ والَ« . كنندينم
افتـه  اسـت و   ير يي تغينيا ديست، چون آن ي ن ن، حق يرا آن د  ي هستند، ز  ينيآنها بر د  

 باشد كه خداوند قـبال      ي منسوخ م  ينيا د يخداوند اصال آن را مشروع نكرده است، و         
ر داده اسـت،    ييآن را تغ  ) ص(عت محمد   يله شر يآن را مشروع نموده است اما به وس       

آنـان  كار كردن بـا  ين به پيبنابرا. ستيز نيپس بعد از منسوخ شدن، تمسك به آن جا      
 از آنچه كه بر آن يرويق نمود چون آنها مردم را به پين كار تشويدستور داد، و بر ا

 رسد چون آنها اهل ي بزرگ به مردم ميانيو از جانب آنها ز.   خواننديهستند فرا م  
ه بپردازنـد  يـ  كـه جز يكار را تا وقتـ ين پيو ا . رندي پذ يكتاب هستند و مردم از آنها م      

ه بپردازنـد تـا     يـ  را بـه عنـوان فد      يد مـال  يبا» الْجِزْيةَ يعطُواْ ىحتَّ« :مقرر نموده است  
ه يـ ن جزيـ ا. ن در امان باشد  يان مسلم ين با آنها بجنگند و جان و مالشان در م         يمسلم

 شـود ،  يشان گرفتـه مـ  يـ ر و متوسطِ آنان برحسب توانگر   يهر سال از ثروتمند و فق     
ن عمـل  ي مـسلمانان چنـ  يگر امـرا يو د)  اهللا عنه  يرض( كه  عمر بن خطاب       يهمانطور
د ي خودشان بپردازند، و نبايا دستهاي و يد با ذلت و خواري بايعني» دِيعن « . نمودند

 يرفته نمـ  يگر بفرستند، بلكه جز از دستان خودشان پذ       ي د يآن را توسط خادم و كس     
  .شود

 »مهاغِرُونَ وفتادند و از ن حالت اي كه به ايپس وقت. ل و خوارندي كه ذليدر حال» ص
رنـد، و تحـت احكـام و    يه در مملكتـشان بپذ ين خواستند تا آنها را با گرفتن فد     يمسلم

ن در ي را كه مـسلم   يطيقدرت آنان باشند، و از شر و فتنه دست بردارند، و طبق شرا            
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 برد و باعث ذلت و ين مي كه قدرت و تكبر آنها را از بيطيرفتند، شراينظر گرفتند، پذ
ه گرفتن را با    يمان جز ينش واجب است كه پ    يا جانش يد، بر امام     گرد ي شان م  يخوار

ه يـ مان خود وفا نكنند، و جز   ين صورت كه به پ    ين نباشد، به ا   ياگر چن . آنها منعقد كند  
ست، بلكـه   يز ن يه گرفتن از آنان جا    يل نپردازند، جز  ي خود، و خوار و ذل     يرا با دستها  

  .د به جنگ آنها رفت تا مسلمان شونديبا
 شود، چون خداوند فقط يه گرفته نميجز از اهل كتاب جز« :ندي گويلما كه مجمهور ع

ر از اهـل  يـ امـا غ . ه استدالل كرده اندين آيبه ا . »ديريه بگ يگفته است از اهل كتاب جز     
د  تـا    يـ د بـا آنـان جنگ     يـ پـس با  . ان نشده است  ي جز جنگ ب   يزيكتاب در موردشان چ   

ن، ين مسلم يتقرار اهل  كتاب در سرزم     ه و اس  يدر رابطه با گرفتن جز    . مسلمان شوند 
ه يـ از مجوس هجر جز) ص(امبر يچون پ . ز در زمره آنان قرار دارند     يآتش پرستان ن  

  .ه گرفتيان آتش پرست جزيرانيز از اين عمر نيرالمومنيگرفت، و ام
شود، يـ گـران گرفتـه م  يه از همه كفار اعم از اهل كتـاب و د          يو گفته شده است كه جز     

كار با اهل كتاب    ين عرب و شروعِ پ    يد از فارغ شدن از جنگ با مشرك       ه بع ين آ يچون ا 
تِ موجـود در آن زمـان       يـ د خبر دادن از واقع    ين ق يپس ا . و امثالشان نازل شده است    

  .ان مفهوم آنياست نه ب
ه گرفته شده است، حال آنكه آنهـا        ين گفته آن است كه از آتش پرستان جز        يل ا يو دل 

ز به تواتر ثابت شـده اسـت كـه آنهـا بـا            ين ن يب و  تابع   و از اصحا  . اهل كتاب نبودند  
اسـالم، پـرداختن    :  خواندنـد  يز فرا م  ين سه چ  ي از ا  يكيدند او را به     ي جنگ يهركس م 

  . بگذارندي فرقيگريان دي كه اهل كتاب است و ميان فردينكه ميبدون  ا. ه، جنگيجز
  :30- 33 يه يآ

لُهم ذَلِك اللّهِ ابنُ الْمسِيح النَّصارى قَالَتو اللّهِ ابنُ عزَيرٌ الْيهود وقَالَتِ قَو  اهِهِمبِـأَفْو 
لَهم قَبلُ مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ قَولَ يضَاهِؤُونَ  عزيـر   كه گفتند ؛ يهود يؤْفَكُونَ أَنَّى اللّه قَاتَ

  يمـ   كـه   سـخن  ، ايـن    خداسـت  پسر  يعيس  كه گفتند  ينصار و ،  خداست پسر
  بـه    بكشدشان خدا  بودند كافر  اين از  پيش  كه  است  يكسان گفتار همانند گويند
  ? گردند  يم باز كجا

 إِالَّ أُمِـرُواْ  ومـا  مـرْيم  ابـنَ  والْمسِيح اللّهِ دونِ من أَربابا ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ
لَـها لِيعبدواْ لَـه الَّ واحِدا إِ  و  خويش  راهبان و ؛ حبرها يشْرِكُونَ عما سبحانَه هو إِالَّ إِ
  كه بودند مامور  آنكه  وحال  گرفتند  يخداي  به  اهللا  يجا  به را  مريم پسر  مسيح
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  آنچـه  از  اسـت   منـزه    اونيـست   جـز   يخـداي   هيچ  كه ، بپرستند را خدا  يك تنها
  .سازند  يم  شريكش

الْكَافِرُونَ؛  كَرِه ولَو نُوره يتِم أَن إِالَّ اللّه ويأْبى بِأَفْواهِهِم اللّهِ نُور يطْفِؤُواْ أَن يدونَرِي
  رساندن ، كمال  به جز خدا و ، كنند  خاموش خود  دهان با را خدا نور خواهند  يم

  .نيايد  خوش را  كافران چند هر  خواهد  ينم خود نور
ولَ الَّذِي هسأَر  ـولَهسى  رـددِيـنِ  بِالْهـقِّ  والْح  ظْهِـرَهلَـى  لِيينِ  علِّـهِ  الـد  كَـرِه  ولَـو  كُ

  يدين با ، فرستاد  مردم  هدايت  يبرا را خود پيامبر  كه  است  يكس الْمشْرِكُونَ؛ او
   خوش را  كانمشر چند هر ، گرداند پيروز دينها  همه بر را او تا ،  حق بر  و درست
  .نيايد

 از گفته ها يكار كردن با اهل كتاب دستور داد به برخيپس از آنكه خداوند متعال به پ
نـشان  ي را كـه بـه خـاطر پروردگـار و د           يدشان اشاره نمود تـا مومنـان      يو سخنان پل  

ك شوند و با آنها  بجنگند و آنچه را در توان دارنـد   يد تحر ي آ يرتشان به جوش م   يغ
و » اللّـهِ  ابـنُ  عزَيـرٌ  الْيهـود  وقَالَتِ« :پس فرمود . نديزه با آنها مبذول نما    در راه مبار  

 دسـته  يده همه آنها نبود، ولين گفتار و عقير، پسر خدا است، و ا     يعز: ان گفتند يهودي
 يان داللـت مـ    يـ هودي ي و بـد   يديـ ن بر پل  يپس ا .  را داشتند  ين اعتقاد ي از آنان چن   يا

نه به ساحت مقدس خدا جرات كـرده و شـكوه و   ين زميا در ا كه آنه  يد ، به نحو   ينما
« : گفتنـد  ينكه آنها م  يو گفته شده است كه علت ا      .  او را مورد طعنه قرار دادند      يبزرگ
ل مسلط شدند و آنها     ي اسرائ ي پادشاهان بر بن   ين بودكه وقت  يا» ر پسر خدا است   يعز

ل ي اسـرائ ي رسـاندند، بنـ   تورات را به قتل  يرا كامال شكست دادند، و حامالن و علما       
شتر آن را حفـظ     يـ ا ب ير  تورات را كامال حفظ نموده و از بردارد، و            يافتند كه عز  يدر

ن خاطر  يبه ا .  خود نسخه نوشتند   يكرده است، و آن را بر آنان امال نمود و آنها برا           
و » اللّـهِ  ابنُ الْمسِيح النَّصارى وقَالَت« . ر  كرده اند   ي در مورد عز   ي زشت ين ادعا يچن

لُهم  ذَلِـك « :خداوند متعـال فرمـود    . م پسر خداست  ي، پسر مر  يسيع: نصارا گفتند  قَـو 
اهِهِمبـر  يل و حجتي آورند، و دل ي است باطل كه آنها بر زبانشان م       ين سخن يا» بِأَفْو 

 را بـر زبـان      ي خود توجه نكنـد ، هرسـخن       ي كه به گفته ها    يصحت آن ندارند، و كس    
 خواهـد بـاز     ي كه م  ي را از گفتار   ي ندارد كه و   ين و عقل  ين او د    كند ، چو    ي م يجار

ن سـخنان آنـان    يـ ا» قَبـلُ  مِـن  كَفَـرُواْ  الَّذِينَ قَولَ يضَاهِؤُونَ« :ن فرمود يبنابرا. دارد    
گفتارشـان  . فرشتگان، دختران خدا هستند   :  گفتند ي است كه م   يمشابه سخن مشركان  
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لَهم « .گر اسـت  يكـد يننـد   مشابه سخن آنان اسـت و در باطـل بـودن ما             أَنَّـى  اللّـه  قَـاتَ
 سـخن   يخداوند آنان را نابود كند، چگونه از حق روشن و آشكار به سـو             » يؤْفَكُونَ

  ! گردنديباطل آشكار برم
ن يدا  كنند، اما در اي اتفاق نظر پين سخني بر چنيد كه امت بزرگي آيد به نظر ميو بع

د، چرا كه ي نمايت ميرا به باطل بودن آن هدا ي، آدمين تفكر و تامليز كمتريصورت ن
»  اللّهِ دونِ من أَربابا« نان خود را    يرنشيعلما و د  » ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ« آنها  
 آنان يشان حرام نموده بود برايت گرفتند و آنچه را كه خدا براي خدا به الوهيبه جا

شان حالل نمـوده بـود      يدند، و آنچه را كه خدا برا      حالل كردند، پس آن را حالل شمر      
 كه  يين و گفتارها  ي آنها آئ  يو برا .  آنان حرام كردند، پس آن را حرام انگاشتند        يبرا
ز ين.  كردنديروين اساس از آنان پيامبران متضاد بود مشروع نمودند، و براين پيبا د

م نمودند و   يها را تعظ   كردند و آن   ياده رو ينان خود ز  يرنشيخ و د  يآنها در مورد مشا   
ح خود را ي كردند و ذبايقبور آنان را همچون بت برگرفتند كه  به پرستش آن اقدام م

 خود را به محضر آنها عرضـه        ي ها ياد طلب يدند و دعا و فر    ي بر ي آنها سر م   يدر پا 
  . داشتنديم
 »سِيحالْمنَ واب مرْينـد، و بـا      گرفت يي خـدا بـه خـدا      يم را به جا   ي پسر مر  يسيو ع » م

خداونـد متعـال    . امبرانش به آنها داده بود مخالفت  كردند       ي كه خدا توسط پ    يدستور
لَـها لِيعبدواْ إِالَّ أُمِرُواْ وما« :دي فرما يم لَـه الَّ واحِدا إِ شان جـز   يحال آنكه بد  » هو إِالَّ إِ
را جـز خـدا     يـ گانـه را بپرسـتند و بـس، ز        ي ين دستور داده نشده بود كه تنها خـدا        يا

ست، پس دستور داده شده بودند تا عبادت و اطاعـت را خالـصانه            ي به حق ن   يمعبود
اد بخوانند، اما ي خدا انجام دهند و فقط نسبت به او  محبت بورزند، و او را به فريبرا

 بـر   يلـ يچ دل يك خدا ساختند كه ه    ي را شر  ييزهايآنها دستور خدا را كنار نهادند و چ       
  .نفرستاده بودروا بودن آنها فرو 

 »انَهحبا سمشْرِكُونَ عسازند، و بر يك ميپاك و منزه است از آنچه آنها با او شر» ي 
ن كار به ساحت مقدس خداوند متعرّض شـده و او     يرا آنان با ا   ي بندند، ز  ياو دروغ م  

ست، و خداوند متعال ي اش نيسته شكوه و بزرگي كنند كه شاي متصف ميزيرا به چ
 شـود و بـا      ي است كه بدو نسبت داده مـ       يزيف و افعال خود برتر از هر چ       در اوصا 
  . باشدي مي او منافيكمال واال
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 خود ندارند، بلكه فقط ي بر صحت گفته ها يلي دل يهود و نصار  ي روشن شد كه     يوقت
 يطْفِؤُواْ أَن يرِيدونَ«  بافند، خداوند متعال خبر داد كه آنها يف به هم ميدروغ و اراج

اللّهِ نُور اهِهِمخواهنـد نـور خـدا را بـا     ين است كـه مـ  ين كار ا يهدف آنان از ا   » بِأَفْو 
  . سخنان خود خاموش گردانند

غ آن فرستاده و كتابهـا را در  ي تبل يامبران را  برا   ي است كه پ   ينيو نور خدا ، همان د     
هـا و    يكيده است، چـون  تـار      ين را نور نام   يو خداوند د  . د آن نازل  كرده ا ست      ييتا

ن حـق اسـت و عمـل    ين د يپس ا .  شود يله آن روشن م   يان باطل به وس   يجهالت و  اد   
ر از آن هرچه هست باطل و عمل يقت است، و غيكردن به آن عمل كردن به حق و حق

 ي باشـند، مـ    ي كـه ماننـد آنهـا مـ        يان و نصارا، و مـشركان     يهوديپس  . به باطل است  
آن ندارنـد نـور خـدا را خـاموش           بـر صـحت      يـي چ دل يشان كه هـ   يخواهند با گفته ها   

نكه نورش را كامل يرد مگر اي پذيو خداوند نم» نُوره يتِم أَن إِالَّ اللّه ويأْبى« گردانند، 
 خاموش كردن يبگرداند، چون آن نور آشكار و درخشان است و اگر تمام مردم برا       

را را فـرو    ن نـو  يـ  كـه ا   يرا كـس  يـ  توانند آن را خـاموش كننـد، ز        يآن جمع شوند، نم   
ن نـور را از شـر       يـ ار او هـستند، و خداونـد ا       يـ فرستاده است همه بنـدگان تحـت اخت       

« :ن فرمـود يبنـابرا .  داردي داشته باشد مصون مـ ي كه نسبت به آن قصد بد    يهركس
« نكه نورش را كامل بگرداند، يرد مگر اي پذيو خداوند نم» نُوره يتِم أَن إِالَّ اللّه ويأْبى

لَوكَ ونابود كردن آن  تالش كنند، يگرچه كافران خشنود نباشند، و برا» الْكَافِرُونَ رِه 
  . برسانديانيچ زي تواند هيرا تالش آنها نميز

د و ي پرداخت كه متعهد شده است آن را حفظ نما   ين نور ييسپس خداوند متعال به تب    
خداونـد  » الْحقِّ ودِينِ بِالْهدى رسولَه أَرسلَ الَّذِي هو« :به  اتمام برساند، پس فرمود     

ن ين راسـت يد است، و همراه با د يت، كه همانا علم  مف     يامبرش را هدا  ي است كه پ   يكس
را بـا  ) ص(پس آنچه خداوند محمد   . كه عبارت از عمل صالح است، روانه كرده است        

 يان حق، و مشخص كردن آن از باطل در رابطه با نامهـا       يآن فرستاده است شامل ب    
  . باشدي ميخدا و صفات و كارها و  احكام و اخبار و

ل ي كه دلها و ارواح و جسم ها را سود بخشد از قبين به هر مصلحتين ديهمچنانكه ا
 يگانه، و داشتن محبت خدا و پرستش او فرمان مـ     ي ي خدا ين برا يخالص گرداندن د  

 دهد، و از ي مد دستوري ها و اخالق و عادت و اعمال صالح و آداب مفيكيدهد و به ن
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 قلب و جسم و ي زشت كه برايل اخالق و كارهاين است از قبيهر آنچه كه برخالف ا
  .  كندي ميا و آخرت مضر است نهيدن

 علَى لِيظْهِرَه« ن حق روانه كرده است،      يت و د  يامبرش را همراه با هدا    يپس خداوند پ  
لِّهِ الدينِ ان يـ ر ادير بـر سـا  يل و شمش يا با حجت و دل    تا آن ر  » الْمشْرِكُونَ كَرِه ولَو كُ
 ين بردن آن باشند و براي از بين را نپسندند، و در پي بخشد گرچه مشركان ايبرتر

 رساند، و يان نميله بد جز به صاحبش زيرا نقشه و حيسه بكشند، زيآن نقشه و دس
 انجام دي گرداند و آنچه را كه متعهد شده است بايخداوند وعده خود را حتما كامل م

  .رديپذ
  :34- 35 يه يآ
 بِالْباطِـلِ  النَّـاسِ  أَمـوالَ  لَيـأْكُلُونَ  والرُّهبانِ األَحبارِ منَ كَثِيرًا إِنَّ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا

 اللّـهِ  سبِيلِ فِي ينفِقُونَها والَ والْفِضَّةَ الذَّهب يكْنِزُونَ والَّذِينَ اللّهِ سبِيلِ عن ويصدونَ
لِيمٍ بِعذَابٍ فَبشِّرْهم  و حبرهـا  از  يبـسيار  ، ايـد   آورده  ايمـان   كـه   يكـسان   ي؛ ا أَ
  يم باز خدا  راه از را  ديگران و خورند  يم  ناشايست  رابه ، مردم  اموال  راهبان
 ، كنند  ينم  انفاقش خدا  راه در و اندوزند  يم  سيم و زر از  راكه   يكسان و  دارند

  . ده  بشارت دردآور   يعذاب  به
موى يمحا يهلَي نَارِ فِي ع نَّمهى جـا  فَتُكْوبِه  مهـاهجِب  مهنـوبجو  مهـورظُهــذَا  وـا  هم 

كَنَزْتُم ا فَذُوقُواْ ألَنفُسِكُمم و شود  گداخته  جهنم  آتش در  كه  ي؛ روز تَكْنِزُونَ كُنتُم 
 خود  يبرا  كه  يچيز  آن  است  اين  كنند داغ ، آن با را  پشتشان و پهلو و  يپيشان

  .بچشيد را  خويش  اندوخته   طعم  حال  بوديد  اندوخته
نان اهل كتـاب    يرنشي از علما و د    ياريش را از بس   ينجا خداوند بندگان مومن خو    يدر ا 

را از راه خـدا بـاز        خورنـد و مـردم       يكه اموال مردم را به ناحق م      .  دارد يبرحذر م 
ا مردم از اموال خـود      ي دارند، و    يافت م ي از اموال مردم در    يآنان اگر حقوق  . دارنديم

نكه آنهـا اهـل علـم و  دانـش           ي بخشند به خاطر علم و عبادتشان است، و ا         يبه آنها م  
اما اگر امـوال مـردم را بخورنـد و    . ندي نمايت ميهستند و مردم را به راه راست هدا 

ن صورت حرام و سـتم  اسـت،         ي راه خدا باز دارند، پس گرفتن اموال به ا         مردم را از  
نكه آنان را به راه راست ي بخشند مگر به خاطر اي خود را بدانان نميرا مردم مالهايز

  . كنندييراهنما
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ن است كـه مـردم بـه آنـان پـول            يو از جمله خوردن و گرفتن اموال مردم به ناحق ا          
ر از آنچه خدا نازل فرموده   ي آنان به غ   يا برا يصادر كنند،   بدهند تا  به نفع آنها فتوا        

نكـه  ي ا يكـ ينان برحـذر بـود؛      يرنـش يد از دو حالتِ علما و د      يپس با . ندياست حكم نما  
  . دارندينكه  مردم را از راه خدا باز مي خورند ، دوم  اياموال مردم را به ناحق م

و آن را نگاه   .  اندوزند ي كه طال و نقره م     ي و كسان  »والْفِضَّةَ الذَّهب يكْنِزُونَ والَّذِينَ« 
ر كه انسان را به خدا ي خيو آن را در راهها» اللّهِ سبِيلِ فِي ينفِقُونَها والَ«  دارند، يم
 حرام آن است كه انسان نفقه واجب را از يياندوخته و دارا.  كنندي رساند خرج نميم

ــد ا ــردازد، مانن ــر يآن نپ ــات آن را نپ ــه زك ــدازد، نك ــسران  ي ــا مخــارج واجــب هم ا ي
ا از خرج كردن آن در راه خدا هرگاه كه واجب باشـد امتنـاع             يشاوندان را ندهد،    يخو

لِيمٍ بِعذَابٍ فَبشِّرْهم« . ورزد   . دردناك مژده بدهيشان را به عذابيپس ا» أَ
لَيها يحمى يوم« :ر نمود و فرمود   يسپس آن عذاب را تفس     نَارِ فِي ع جنَّمكه  يروز» ه 

 ي جـدا گداختـه مـ    يناري شود، پس هر درهم و د      ياموالشان در آتش جهنم گداخته م     
 و پهلو و    يشانيامت پ يو در روز ق   » وظُهورهم وجنوبهم جِباههم بِها فَتُكْوى« . شود

 شـوند، در   ي گردد، هر وقت سرد شوند دوباره داغ م        يشان با آن داغ م    ي ا يپشت ها 
خ و سـرزنش بـه   ي تـوب يو از رو.  كه مدت آن به اندازه پنجاه هزار سال است    يروز

ن همـان  يـ ا»  تَكْنِـزُونَ  كُنـتُم  مـا  فَذُوقُواْ ألَنفُسِكُم كَنَزْتُم ما هـذَا« : شوديآنها گفته م
د، ي اندوختي آنچه را كه ميد سزاينك بچشيد، پس اي خود اندوختي است كه برايزيچ

د وخود را با يشتن ستم كرديستم نكرده است، بلكه شما خود بر  خوپس خدا بر شما 
 دارد كـه انـسان    يان م يه ب ين دو آ  يخداوند در ا  . دين اموال اندوخته شده عذاب داد     يا

نكه مـالش   يا ا ي شود؛   ين دو صورت منحرف م    ي از ا  يكي اش به    يدر دوران ثروتمند  
 رسـاند،   ي بـه او نمـ     يدچ سـو  يد كه جز ضرر محض ه     ي نما يرا در راه باطل خرج م     

 كه انسان را از طاعت خـدا بـاز       ييمانند صرف كردن اموال در راه گناه و شهوت ها         
نكه مخارج واجب   يا ا ي بازداشتن مردم از راه خدا،       ي دارد، و صرف كردن آن برا      يم

 در واقع امر به ضد آن يزي از چيو نه.  پردازدي الزم را از مال خود نمي هايو دادن
  .است

  :36 يه يآ
 واألَرض السماوات خَلَقَ يوم اللّهِ كِتَابِ فِي شَهرًا عشَرَ اثْنَا اللّهِ عِند الشُّهورِ عِدةَ إِنَّ

لِمواْ فَالَ الْقَيم الدينُ ذَلِك حرُم أَربعةٌ مِنْها  كĤَفَّـةً  الْمشْرِكِينَ وقَاتِلُواْ أَنفُسكُم فِيهِنَّ تَظْ
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لَمواْ كĤَفَّةً يقَاتِلُونَكُم كَما اعأَنَّ و اللّه عتَّقِينَ مكتاب در ، خدا نزد در ماهها ؛ شمار الْم  
 ،  مـاه  چهـار    اسـت   دوازده ،  بيافريـده   را  زمـين  و آسمانها  كه روز  آن از خدا

 و  مكنيد  ستم  خويشتن بر ماهها  آن در  درست  شيوه  است  اين  حرامند  يماهها
  ايـشان   جنـگ   بـه   يهمگ ، برخاستند شما  جنگ   به  يهمگ  مشركان  كه  همچنان
  .است  پرهيزگاران  با خدا  كه بدانيد و  برخيزيد

ر و  يهمانا تعداد ماه ها در تقـد      » اللّهِ عِند الشُّهورِ عِدةَ إِنَّ« :دي فرما يخداوند متعال م  
 ي معروف مـ   ين  ماه ها   يازده ماه است، و آن هم     دو» شَهرًا عشَرَ اثْنَا« ،  ي اله يقضا

 أَربعةٌ مِنْها واألَرض السماوات خَلَقَ يوم«  او، يدر حكم قَدر» اللّهِ كِتَابِ فِي« . باشند
رُمح ينُ ذَلِكالد ميد و شب و روز را جارين را آفري كه آسمانها و زميدر روز» الْقَي 

 دوازده ين ماههايپس اوقات و شب و روز را بر ا. ن ن مود  يمعكرد و  اوقات آن را       
چهارمـاه از آن    » حرُم أَربعةٌ مِنْها« . ن راست و درست   ين است د  يا. م كرد يگانه تقس 

ن مـاه هـا بـه    يـ و ا. حرام است، و آن عبارتند از رجب، ذوالقعده، ذوالحجه، و محـرم          
كار و جنگ در آنها حـرام اسـت مـاه           ينكه پ يز به خاطر ا   ي كه دارند، و ن    يخاطر حرمت 

  .ده شده انديحرام نام
لِمواْ فَالَ«  احتمال دارد كه . ديشتن ستم نكنين ماهها بر خويپس در ا» أَنفُسكُم فِيهِنَّ تَظْ

 ينها جدولهايان نموده كه ايو خداوند ب. برگردد» شَهرًا عشَرَ اثْنَا« به » هنيف« ر يضم
. ندي شوند سپاس  بگو    ي هستند كه با طاعت خدا آباد م        بندگان ي برا ي مشخص يزمان
ن كردنـشان در    ي و معـ   ين جداول زمان  ييند كه با آن تع    يد خداوند را سپاس بگو    يو با 

ش يدن بر خويد از ستم ورزيپس با.  مصالح بندگان بر آنان  منت نهاده استيراستا
  .ن  اوقات برحذر شونديدر ا

:  باشـد  ين مـ  يه چنـ  ي آ يه حرام برگردد كه معن    ر به چهار  ما    يو احتمال دارد كه ضم    
ن چهار ماه برحذر داشته است، بـه        يژه از ستم كردن در ا     يخداوند شما را به طور و     

ن مـاه هـا از   ي دارد و ستم كردن در ا     يشترين ماه ها حرمت ب    ينكه ستم در ا   يخاطر ا 
  .  دارديفر سخت تريگر ماه ها كيستم كردن در د

 كـه  ين ماهها است، بنـابر قـول كـس   ي از جنگ در ا ي نه ق ستم نكردن،  ي از مصاد  يكي
ن مـاه هـا     يكار در ا  يم پ ي حرام مورد تحر   يكار در ماهها  يحرمت جنگ و پ   : گفته است 

ن ماههـا    يكار در ا  يم پ يتحر:  گفته اند  يبرخ. د به آنها عمل شود    يوارد شده است و با    
 يقَـاتِلُونَكُم  كَمـا  كĤَفَّـةً  رِكِينَالْمـشْ  وقَاتِلُواْ« : مانند ياتين از عموم آ   يمنسوخ است و ا   
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ان يـ  كه بـه پروردگـار جهان      ين و كسان  ي با همه مشرك   يعني.  شود ياستنباط م » كĤَفَّةً
ش يد، بلكه همه را دشمنان خوي نجنگيكيد و با ي بجنگيكينكه با ينه ا. ديكافراند بجنگ

مـان را  يه اهـل ا ن  انـد، و همـ  يز نسبت به شـما چنـ  يد، همان طور كه آنها ن   يقرار بده 
و احتمال دارد كه    .  دارند يغ نم ين در ي را از مسلم   يچ شر يدشمن خود قرار داده و ه     

همـه شـما بـا      :  شـود  ين م ي چن يپس معن » قَتِلوا« در  » واو «يحال باشد برا  » كĤَفَّةَ« 
 جنـگ بـر همـه مومنـان     ي برايزش عمومين حالت خيپس در  ا  . ديكار كن ين پ يمشرك

نفِرُوا يوما  كَانَ المومِنُونَ لِ« ه ي حسب آين برداشت و تصوريناما چ.  شوديواجب م
  . جهاد خارج شوند منسوخ استي برايست كه  مومنان همگيسته نيو شا» ...كĤَفَّة

لَمواْ«  اعأَنَّ و اللّه عتَّقِينَ مزگاران ي و كمك خداوند همراه با پرهياريد كه يو بدان» الْم
 ي انجـام دادن طاعـت الهـ       يد و بـرا   ي كن يزگارين و آشكار پره   د در نها  يپس با . است

ن حال ممكن است مومن،  يرا در ايدن با كافران، زيژه به هنگام جنگيد، به وييتالش نما
  .دي ترك نماي را در رفتار با كافران حربيزگاريتقوا و پره

  :37 يه يآ
 عامـا  ويحرِّمونَـه  عامـا  يحِلِّونَـه  كَفَـرُواْ  لَّذِينَا بِهِ يضَلُّ الْكُفْرِ فِي زِيادةٌ النَّسِيء إِنَّما

 يهدِي الَ واللّه أَعمالِهِم سوء لَهم زينَ اللّه حرَّم ما فَيحِلُّواْ اللّه حرَّم ما عِدةَ لِّيواطِؤُواْ
مموجب و  است كفر در  يزوناف ،  حرام  يماهها  افكندن تاخير  ؛ به الْكَافِرِينَ الْقَو  
  حرام  سال  يك و شمردند  يم  حالل را  ماه  آن  سال  يك  آنان ، كافران   يگمراه

 خـدا   كـه  را  آنچـه   پـس   يابند  توافق  است  كرده  حرام خدا  كه شمار  آن  با تا ،
 و  گرديده  آراسته  نظرشان در  ناپسندشان كردار شمارند  يم حالل  كرده   حرام
  .كند  ينم  هدايت را  كافران  خدا

 ي حرام انجام ميت در ماههاي باشد كه اهل جاهلير انداختن ميمراد به تاخ» ءيالنَّسِ«
 كردند كه در يدا مياز پي نين بود كه آنها وقتي باطلشان ايدادند، و از جمله بدعت ها

 حرام كـه  ياهها خواستند تعداد مين حال مي حرام بجنگند اما در عي از ماهها يبرخ
 حرام را بـه  ي از ماههايت كنند، برخيخداوند جنگ در آنها را حرام نموده است رعا        

 آن  ي حالل را به دلخـواه خودشـان بـه جـا           ي از ماهها  يكيم انداخته و    يا تقد ير  يتاخ
 شـمردند و مـاه  حـالل را     ين حالت جنگ را در آن حالل م       ي دادند، پس در ا    يقرار م 

   . دادنديحرام قرار م
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 در كفـر و     ين كار همانطور كه خداوند متعال از آنها خبر داده است موجـب فزونـ              يا
نكـه آنهـا آن را از       ي را در بردارد، از آن جمله ا       ييشان است، چون  اشكال ها     يگمراه

ن خـدا قـرار دادنـد، حـال آنكـه خـدا و              يـ  شـرع و  د     يانزد خود ساختند و به منزله       
ر دادند، پس حالل را يين را تغينكه آنها ديمله او از آن ج. رسولش از آن مبرا هستند

نكـه آنهـا بـه گمـان خـود خداونـد و             يگـر ا  يد. حرام ساختند و حرام را حالل نمودند      
له را در   يرنگ و ح  ين بندگان را بر آنان مشتبه كردند، و ن        يبندگانش را گول زدند و د     

عت مداومت يبا شر مخالف ينكه اگر همچنان بر عادت هايو ا. ن خدا به كار گرفتنديد
 بـرد كـه كـار    ي شود، و انجام دهنده آن گمان م ين كار از دل دور م     ي ا يند زشت ينما
 يـضَلُّ « :ن فرمود يبنابرا.  گردد ي م ي دهد، پس دچار اشتباه و گمراه      ي انجام م  يخوب
كافران بـا   » اللّه حرَّم ما ةَعِد لِّيواطِؤُواْ عاما ويحرِّمونَه عاما يحِلِّونَه كَفَرُواْ الَّذِينَ بِهِ

 كه خدا حرام نموده اسـت  مطابقـت برقـرار    يي شوند، تا با تعداد ماهها  يآن گمراه م  
  .كنند و آنچه را كه خدا حرام نموده است حالل كنند

 آنا آراسـته اسـت و بـه سـبب           ي بد را برا   يطان كارها يش» أَعمالِهِم سوء لَهم زينَ« 
 الَ واللّه« .  دانند يشان است آن را خوب م     ي كه در دلها   يآراسته شده ا  ده  يباور و عق  

 كـه   يد؛  كـسان   يـ  نما يت نمـ  يو خداوند گـروه كـافران را هـدا        » الْكَافِرِينَ الْقَوم يهدِي
مـان  يشان آورده شود اي برايب  است، و هر نشانه ا    يشان آغشته به كفر و تكذ     يدلها
  . آورندينم
  :38- 39 يه يآ
لْتُم  اللّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  انفِـرُواْ  لَكُـم  قِيلَ إِذَا لَكُم ما آمنُواْ الَّذِينَ يهاأَ يا  األَرضِ إِلَـى  اثَّـاقَ

  ي؛ ا قَلِيـلٌ  إِالَّ اآلخِـرَةِ  فِـي  الـدنْيا  الْحياةِ متَاع فَما اآلخِرَةِ مِنَ الدنْيا بِالْحياةِ أَرضِيتُم
 در، جنگ   يبرا  كه گويند شما  به  چون  كه  چيست ، ايد  دهآور  ايمان  كه  يكسان
 ياخرو   يزندگ  يجا  به آيا ؟ چسبيد  يم  زمين  به  يگوي ، شويد  بسيج خدا  راه
  ياندك جز  دنيا  آن  متاع برابر در دنيا  اين  متاع ؟ ايد  شده  يراض دنيا  يزندگ  به

  .نيست  هيچ
لِيما عذَابا كُميعذِّب تَنفِرُواْ إِالَّ  كُلِّ علَى واللّه شَيئًا تَضُرُّوه والَ غَيرَكُم قَوما ويستَبدِلْ أَ

  عـذاب   دردناك  يا  شكنجه  به را شما خدا نشويد  بسيج  جنگ  به قَدِيرٌ؛ اگر  شَيءٍ
  ينمـ   يزيـان  نيـز  خـدا   به و گزيند  يم بر شما  يجا  به را  يديگر  وقوم  كند  يم

  .تواناست  يكار هر بر  كه رسانيد
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مه در رابطه با غزه تبوك نازل شده اسـت ،           ين سوره كر  يات ا ي از آ  ياريبدان كه بس  
 جنگ با روم فراخوانـد و هـوا گـرم بـود، و              يمسلمانان را برا  ) ص(امبر  يآنگاه كه پ  

ن يبنـابرا .  بردنـد  ي به سر م   ي سخت بود، و مسلمانان در تنگدست      يتوشه كم و زندگ   
ن سبب خداونـد آنـان را       يا نهادند و بد   ين سست شدند و دل را به دن       ي از مسلم  يبرخ

 يا» آمنُـواْ  الَّذِينَ أَيها يا« :ك كرد و فرمود   ي جهاد تحر  يسرزنش نمود، و آنان را برا     
 انجام دستور خدا ي و برايعني! د؟ي كنين عمل نميقيمان و ي ايا به مقتضايآ! مومنان
 ما« د؟  ي شتاب ينتان نم ي دادن د  ياري و جهاد با دشمنانش و       يو يل خشنود يو تحص 

قِيلَ إِذَا لَكُم بِيلِ فِي انفِرُواْ لَكُماللّهِ س ضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمكه به شما گفته يچرا هنگام» األَر 
  نمـوده و بـه مانـدن در خانـه            يد، تنبلـ  يـ  جهاد حركت كن   يدر راه خدا برا   :  شود يم
ا ي دنيا به زندگانيآ» اآلخِرَةِ مِنَ الدنْيا بِالْحياةِ أَرضِيتُم« د؟ ي كنيدا ميش پيتان گرايها

ا خشنود گشته ي دني است كه به زندگي حالت شما مانند كسيعنيد؟  يخشنود گشته ا
مـان  ي كند، انگـار بـه آخـرت ا        يد و به آخرت توجه نم     ي نما ي آن تالش م   ياست و برا  

  .اورده استين
دا نموده و بر آخرت يش پيا كه شما به آن گراي دنيپس زندگ» الدنْيا الْحياةِ عمتَا فَما« 

لَّا قَلِ« د، يمقدم داشته ا ا خداوند به شما عقل نداده است يآ. ستيش ني بيز كميچ» لُيإِ
ا يـ ا دنيح است؟ آيك سزاوار ترجيد كه كدام    يابيد و در  يسه  كن  يتا كارها را با آن مقا     

مگر عمر  انسان چقـدر اسـت       !  شود؟ ي محسوب م  ي ارزشمند يكاالنسبت به آخرت    
 يره زندگي و تالش و زحمت او از دايش قرار دهد و سعين هدف خويا را آخريكه دن

پـس برچـه   ! ا كه آكنده از كدورت ها و مملـو از خطرهاسـت فراتـر نـرود؟               يكوتاه دن 
ا بـر آخـرت     ا ر يـ  دن يپـس برچـه اساسـ     ! د؟ي ده يح م يا را بر آخرت ترج    ي دن ياساس
 كه همه نعمتها را در بردارد، و در آن هرچه دل بخواهـد و               يد؟ آخرت ي ده يح م يترج

سوگند به خـدا هـركس      . دي مان يچشم لذت ببرد وجود دارد و شما در آن جاودانه م          
  .ح نخواهد داديا را بر آخرت ترجي درست باشد دني فكريمان در دل داشته، و دارايا

« :د كرد و فرمـود يت عدم حركت و نرفتن به جهاد تهد  سپس خداوند آنها را در صور     
لِيما عذَابا يعذِّبكُم تَنفِرُواْ إِالَّ ا و يد خداوند شما را در دني جهاد حركت  نكنياگر برا» أَ

 كـه از شـما      ي جهاد در حـالت    يرون نرفتن برا  يرا ب ي دهد، ز  ي م يآخرت عذاب دردناك  
ره است و باعـث سـخت   يد از گناهان كبيرون روي شود به منظور جهاد ب    يخواسته م 

 ي را در بردارد، و كـس   ي فراوان يان ها يرا نرفتن  به جهاد ز     ي گردد، ز  ين عذاب م  يتر
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 شده كـه  خداونـد از   ي نموده و مرتكب كاريچيكه به جهاد نرود از فرمان خدا سرپ    
 عت او دفـاع   ين خدا را كمك نكرده و از  كتاب خدا و شـر            ي كرده است، و او د     يآن نه 

 آنـان و   يشه كنـ  يه دشمنشان كه درصدد ر    يننموده است، و برادران مسلمانش را عل      
ف يمانـشان ضـع  يگـر كـه ا  ي ديو چه بسا كسان  .  نكرده است    ياري باشد   ينشان م يد

 جهـاد بپاخاسـته انـد سـست شـوند،       ي كـه بـرا    يز كـسان  ياست به او  اقتدا كنند، و ن       
پـس  . د دهـد يـ  را به او نوي سخت سزاوار است كه  خداوند عذاب    ين كس ين چن يبنابرا
لِيما عذَابا يعذِّبكُم« :فرمود  جهاد ياگر برا» شَيئًا تَضُرُّوه والَ غَيرَكُم قَوما ويستَبدِلْ أَ

 ينتان ميگزير از شما را جاي غي دهد و گروهي ميد شما را عذاب دردناكيحركت نكن
را خداونـد   يـ د، ز ي رسـان  ي به او نمـ    يانيچ ز يسازد، سپس مثل شما نخواهند بود و ه       

ن كرده است، پس فـرق     ينش، و برتر قرار دادن سخنش را تضم       ي كردن د  ياريمتعال  
« .ديـ اندازينكه آن را بـه پـشت سـرتان ب   يا  ايد ي كند چه دستور خدا را فرمان بر    ينم

اللّهلَى وءٍ كُلِّ عكه بخواهـد   را ي توانا است؛ هرعمليزيو خداوند بر هر چ    » قَدِيرٌ شَي
  . تواند او را شكست دهديچ كس نمي تواند  انجام دهد و هيم
  :40 يه يآ

 إِذْ الْغَـارِ  فِـي  همـا  إِذْ اثْنَينِ ثَانِي كَفَرُواْ الَّذِينَ أَخْرَجه إِذْ اللّه نَصرَه فَقَد تَنصرُوه إِالَّ
لَيهِ سكِينَتَه اللّه نزَلَفَأَ معنَا اللّه إِنَّ تَحزَنْ الَ لِصاحِبِهِ يقُولُ ع هدأَينُودٍ وبِج ا لَّمهتَرَو 

لِمةَ وجعلَ لِمةُ السفْلَى كَفَرُواْ الَّذِينَ كَ لْيا هِي اللّهِ وكَ الْع اللّهزِيزٌ وع كِيمشـما  ؛ اگـر  ح 
  آن از  ييكـ  ،،كـرد    ياريش خدا ، كردند  بيرونش  كافران  كه  آنگاه ، نكنيد  ياريش

 با خدا ،  مباش اندوهگين  :  گفت  يم  رفيقش  به بودند غار در  كه  يهنگام  به دو
 ديديـد   ينمـ  را  شماآن  كه   يلشكرهاي با و بخشيد  آرامش  دلش  به خدا   ماست

 خـدا  و  باالسـت  خـدا  كـالم  زيـرا   ، گردانيد  پست را  كافران  كالم و  كرد  تاييدش
  .است  كيمح و پيروزمند

 ندارد و شما بـه او  يازيد، خداوند به شما ن    ي نكن ياريرا  ) ص(امبر خدا، محمد    ياگر پ 
ط بود خداوند كمكش  ين شرايشان در سخت تري كه ايرا هنگاميد، زي رساني نميانيز

رون كردنـد و    يـ بـدانگاه كـه كـافران او را از مكـه ب           » كَفَـرُواْ  الَّذِينَ أَخْرَجه إِذْ« كرد،  
ص ي كشتن او حرين مورد  تالش كردند و به شدت برايند او را بكشند، و در اخواست

 كـه   يدر حال » اثْنَينِ ثَانِي« . رون رود يبودند، و او را مجبور  كردند تا از شهر مكه ب           
 فِي هما إِذْ« . بودند)  اهللا عنه  يرض(ق  يو ابوبكر صد  ) ص(امبر  ي  از دو تن بود، پ      يكي
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رون رفتند در جنوب ي كه از  مكه بي وقتيعني.  آن دو در غار بودند كهيهنگام» الْغَارِ
مكه به غار ثور پنـاه بردنـد، و در آن ماندنـد تـا كفـار از دنبـال كـردن آنـان دسـت              

را دشمنان از هر طرف     ي بودند، ز  يپس آن دو در حالت سخت و مشقت بار        . بردارند
 يچ دلـ  يب آنان نمود كه به هـ      ي جستند تا آنان را نص     يرون آمده بودند و آنها را م      يب

خطاب به همـراهش ابـوبكر   ) ص(امبر يآنگاه كه پ» لِصاحِبِهِ يقُولُ  ِإِذْ« . ابدي يراه نم 
 و ياريغم مخور،  » معنَا اللّه إِنَّ تَحزَنْ الَ« :ن و مضطرب بود، فرمود    يق كه غمگ  يصد

 يوند ثبات و آرامش و سـكونت    پس خدا » سكِينَتَه اللّه فَأَنزَلَ« . كمك خداوند با ماست   
شان شـد او  ي كه همراهش پرين وقتيبنابرا. د بر او نازل نمودي نمايكه دل را آرام م  

« . غـم مخـور، خـدا بـا ماسـت         » اللّه إِنَّ تَحزَنْ الَ« :را به آرامش دعوت كرد و فرمود      
هدأَينُودٍ وبِج ا لَّمهد، و يدي ديشما آنان را نم كرد كه ياري يانيو او را با سپاه» تَرَو

 وجعـلَ « . امبر قـرار داد يآنها فرشتگان بزرگوار بودند كه  خداوند آنها را نگهبانان پ    
لِمةَ و سخن كافران را فروتر، افتاده وشكـست خـورده قـرار            » السفْلَى كَفَرُواْ الَّذِينَ كَ

ر يرا دستگ) ص(ر امبي توانند پي بردند مين بودند و گمان ميداد، چون كافران خشمگ
ن منظور به كار بردند و خداوند آنها را ي ايپس تمام توان خود را برا. كنند و بكشند  

 ياريـ  يامبرش را با دور كردن كـافران از و        يو پ . دنديرسوا كرد و به هدفشان نرس     
 خدا بر ياريرا ين جا ذكر شده است، زي است كه در اين همان نصر و كمك  يكرد، و ا  

 است كه در صدد حمله به دشمن ين و آن زماني كردن مسلمياريل، او: دو نوع است
د و  ي نما يشان محقق م  ي آنند برا  ين صورت كه خداوند آنچه را كه در پ        يباشند، به  ا   
 كه دشـمنِ    ي كردن مستضعف و ناتوان    ياريدو،  .  شوند يره م يروز و چ  يبر دشمن پ  

ن اسـت كـه   يـ ه او  ا خداونـد نـسبت بـ   ياريـ توانا به او چشم طمع دوخته است، پس       
نِ يدتريـ ، مف يارين كمك و    يچه بسا ا  .  دفاع  كند   يد و از و   يدشمنش را از او دور نما     

امبرش بـدانگاه كـه كـافران او و         يـ  خداوند نسبت به پ    ياريو  .  باشد ياريدو كمك و    
  .ن نوع بوديرون كردند از ايهمسرش را از مكه ب

لِمةُ«  لْيا هِي اللّهِ وكَ يگران برتري خدا بر سخن ديني و ديو سخنان قَدرو كلمات » الْع 
لَ  « :ن است   ياز جمله سخنان او ا    . دارد قّا عكَانَ حومِن  يوكـردن   ياريو  » نَينَا نَصرُ الم 

لَنَا والَّذِ   «   است بر ما،      يمومنان حق  سرُ رنُوا فِ  يإِنَّا لَنَصامينَ ء ن  يـ  الحيوةِ الـد يـ ا و وم
 كه يا و در روزي دنيامبران خود و مومنان را در زندگانيگمان ما پ يب» قُوم األَشهدي

لِبونَ« م، ي كني  مياريستند ي اي حساب به پا ميق برايخال  يو ب» وإِنَّ جندنَا لَهم الغَ
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 ي روشن و نـشانه هـا      يله حجت ها  ين خدا به وس   يپس د . روزنديان ما پ  يگمان لشكر 
  . شوديروز ميان پينده بر همه اد دهياري پادشاه ياريآشكار و كمك و 

 »اللّهزِيزٌ وچ كس ي تواند او را شكست دهد، و هيچ كس نميخداوند  تواناست و ه» ع
 آن ي را در جا يزيو با حكمت است و هرچ     » ميحكِ« .  تواند از دست او فرار كند      ينم

ش بـه   ي كردن مومنان را بـر حـسب حكمـت خـو           ياري خداوند   يو گاه .  دهد يقرار م 
  . اندازدير مياخت

ن نعمت خدا يبدون شك بزرگتر. ز  اشاره شده است يلت آرامش نيه به فضين آيدر ا
ن آرامش برحـسب شـناخت   ي ها و ترس ها آرامش است، و ا  يبر بنده به هنگام سخت    

مـان و   ين پروردگـارش و برحـسب ا      يبنده نسبت به خدا و  اعتماد او به وعده راسـت           
 اوقات بندگان خاص يز اشاره شده است كه گاه  يه ن ين آ يدر ا . شجاعتش خواهد بود  

 شوند، هرچند كه بهتر آن است هرگاه غم و اندوه يدق خدا دچار غم و اندوه ميو ص
ف يد كه آن را از خود دور كند، چون غـم و انـدوه دل را ضـع                 يه افكند تالش نما   يسا

  . گرداندينموده، و عزم و اراده را سست م
  :41- 42 يه يآ

 كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ ذَلِكُم اللّهِ سبِيلِ فِي وأَنفُسِكُم بِأَموالِكُم وجاهِدواْ وثِقَاالً فَافًاخِ انْفِرُواْ
 جان و  مال با و ، دشوار  خواه باشد  آسان شما بر  خواه برويد  جنگ  تَعلَمونَ؛ به

  .است  اين در شما خير بدانيد اگر  كنيد جهاد خدا  راه در خويش ،
رَضًا كَانَ لَوا عفَرًا قَرِيبسا وقَاصِد وكعلَـكِن الَّتَّبو تدعب هِملَي لِفُونَ  الشُّقَّةُ ع حـيسو 

  يمتاع ؛ اگر لَكَاذِبونَ إِنَّهم يعلَم واللّه أَنفُسهم يهلِكُونَ معكُم لَخَرَجنَا استَطَعنَا لَوِ بِاللّهِ
  يولـ  ، آمدنـد    يمـ  تـو   يپـ  از ، دراز  چنـدان   نه بود  يسفر يا بود  يفتنيا  دست
  قـسم  خـدا   به و  انگارند  يم دشوار را  پيمودنش  است  شده دراز  راه  كه  اكنون

  هالكت  به  تن اينان  آمدند  يم  بيرون شما  همراه توانستند  يم اگر  كه خورند  يم
  .گويند  يم  دروغ  كه داند  يم خدا  سپارند  يم

 ي جهاد در راه  او، به آنها م        ي حركت به سو   يك بندگانش برا  يخداوند متعال با تحر   
 و  ي در سـخت   يعني. دييرون آ ين بار ب  يسبك بار و سنگ   » وثِقَاالً خِفَافًا انْفِرُواْ« :ديفرما
 وجاهِدواْ«  احوال،   ي و در گرما و سرما و در همه          ي و ناخوش  ي، و در خوش   يآسان

الِكُموبِأَم أَنفُسِكُمبِيلِ فِي ود، و  ين  مورد مبذول دار    ي تالش خود را در ا     يعني» اللّهِ س
انگر آن اسـت    يـ ن ب يـ و ا . ديري جهاد به كار گ    يد برا يآنچه از مال و جان در توان دار       



٩٩٣ 

از واجـب   يـ ز به هنگام ن   يهمان طور كه جهاد كردن با جان واجب است جهاد با مال ن            
لِكُم« :ودسپس فرم . است د جهاد با مال و جان      ياگر بدان » تَعلَمونَ كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ ذَ

تان بهتر است، چون در جهاد كردن با مـال و جـان             ياز نشستن و نرفتن به جهاد برا      
 ي بلنـد دسـت مـ      يشگاه خدا به مقام هـا     ي شود، و انسان در پ     ي خدا حاصل م   يرضا

  .ردي گيان خوب قرار مي در زمره لشكر كند وي ميارين خدا را يابد، و دي
 »رَضًا كَانَ لَوا عيويـ ك و منـافع دن يـ  نزدي طلب كااليرون رفتن براياگر ب » قَرِيب ، »

 ي ميرويقطعا از تو پ» الَّتَّبعوك« ك و آسان بود ي نزدي سفريو برا» قَاصِدا وسفَرًا
لَيهِم بعدت ـكِنولَ«  در آن نبود،     يادينكه مشقت ز  يكردند ، به خاطر ا     يولـ » الشُّقَّةُ ع 

 گرداندند و  ين از تو رو   يشان مشكل شد، بنابرا   يمسافت بر آنان دور آمد و سفر برا       
 است كه در هر      ي كس يقيست بلكه بنده حق   يت ن ي عبود ين از نشانه ها   يا.  كردند يتنبل

دا كند، پـس  ن و ساده را اي سنگي پروردگارش را انجام دهد، و عبادت ها    يحال بندگ 
لِفُونَ« .  در هر حال بنده خداست     ين كس يچن حيسنَا لَوِ بِاللّهِ وتَطَعنَا اسلَخَرَج كُمعم «

 داشته اند از آمدن به جنـگ بـاز مانـده     ي خورند آنها چون عذر    يو به خدا سوگند م    
با نشستن » همأَنفُس يهلِكُونَ« . نديرون آي جنگ بي كه نتوانسته اند برايبه گونه ا. اند

 إِنَّهـم  يعلَـم  واللّـه « نـد ي نمايت گفتن ، خود را هـالك مـ       يو دروغ گفتن و خالف اواقع     
ن سـرزنشِ منافقـان اسـت،       يـ ا. ندي گو ي داند كه آنان دروغ م     يو خداوند م  » لَكَاذِبونَ

شه يـ ن را پي دروغـ يبازماندنـد، و عـذرها  ) ص(امبر يـ  كه در غزوه تبوك از پ    يكسان
نكـه  ينكه عذر آوردند از آنها درگذشت، بـدون ا يفقط به خاطر ا) ص(امبر يو پ . كردند

ن خداونـد  يبنـابرا .  او  مـشخص گـردد   يد تا راستگو و دروغگـو بـرا       يازمايآنان را ب  
  :رفت سرزنش نمود و فرمودينكه بالفاصله عذر آنها را پذيامبر را به خاطر ايپ
  :43- 45 يه يآ

 عفو  الْكَاذِبِينَ؛ خدايت وتَعلَم صدقُواْ الَّذِينَ لَك يتَبينَ حتَّى لَهم أَذِنت لِم عنك اللّه عفَا
 گفتنـد  ، يمـ  راسـت    كـه  آنهـا   بايـست   يم ؟  يداد  ماندن  اذن  آنان  به چرا  كند

  .يبشناس  هم را  دروغگويان تو و شوند آشكار
 واللّـه  وأَنفُسِهِم بِأَموالِهِم يجاهِدواْ أَن اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُونَ الَّذِينَ يستَأْذِنُك الَ

لِيمتَّقِينَ؛ آنان عكردن جهاد  يبرا هرگز دارند  ايمان  قيامت روز و خدا  به  كه  بِالْم  
  .شناسد  يم را  پرهيزگاران خدا و خواهند  ينم  رخصت تو از  وجانشان   مال با
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 ريـبِهِم  فِـي  فَهم قُلُوبهم وارتَابت اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ تَأْذِنُكيس إِنَّما
 فرا،  شك را  دلهايشان و ندارند  ايمان  قيامت روز و خدا  به  كه  ييتَرَددونَ؛ كسان

   يمـ   رخـصت  تـو  از ،  اسـت   افكنـده  ترديـد   بـه  را آنهـا   شـك   اين و  است گرفته
  .خواهند

د و يخداوند تو را ببخشا» عنك اللّه عفَا« : دي فرمايم) ص(امبرش يخداوند متعال به پ
« ؟يچرا به آنان اجازه ماندن داد» لَهم أَذِنت لِم« . امرزدي بيتو را به خاطر آنچه كرد

 تو روشن گردد كه      يش از آنكه برا   يپ» بِينَالْكَاذِ وتَعلَم صدقُواْ الَّذِينَ لَك يتَبينَ حتَّى
ن موضوع هـم آن    يند، روشن شدن ا   ي دروغگو ي چه  كسان   يا بدان يند  يشان راستگو يا

  تو راستگو از دروغگو مشخص شود، آنگاه         يتا برا . يياست كه آنان را امتحان نما     
 .ي نـدارد معـذور نـدان      ي و آن كس را كـه عـذر        ي دارد معذور بدان   ي را كه عذر   يكس

 تـرك  يمـان دارنـد بـرا   يامـت ا ي كه به خدا و روز ق يسپس خداوند خبر داد كه كسان     
مان كه ير و اي خواهند، چون عالقه به خيشان از تو اجازه نميجهاد با مالها و جان ها

 يك  كننـده ا   يـ نكـه تحر  يد، بدون ا  ي نما يدر آنها وجود دارد آنان را بر جهاد وادار م         
 نرفتن به جهاد از تو يو آنان بدون عذر هرگز  برا     . ديك نما ين كار تحر  يآنان را بر ا   

  . خواهندياجازه نم
 »اللّهو لِيمتَّقِينَ عزگاران دانا است، پـس بـر آنچـه از تقـوا و             يو خداوند به پره   » بِالْم

 از يكـ يو او خبـر داده اسـت كـه    .  دهـد  ي كه انجام داده اند پاداششان م      يزگاريپره
  .  خواهندي ترك جهاد اجازه نمي است كه برانيزگاران اي پرهيعالمت ها

فقط آنان از تو » قُلُوبهم وارتَابت اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ يستَأْذِنُك إِنَّما« 
شان دچار شك   ي آورند،  و دلها    يمان نم يامت ا ي خواهند كه به خدا و روز ق       ياجازه م 
ن عالقه شان به كار ين ندارند، بنابراي راست ينيقي كامل و    يماني ا يعني. د است يو  ترد  

« . خواهند كه جنگ نكننـد     ي ترسند و اجازه م    يدن م يكار و جنگ  يركم است ، و از پ     يخ
مفِي فَه بِهِميونَ ردتَرَدهستنديپس آنان همواره در شك و سرگردان» ي .  

  :46- 48 يه يآ
لَوواْ وادأَر واْألَ الْخُرُوجدع ةً لَهدلَـكِن عو كَرِه اللّه ماثَهانبِع مطَهقِيلَ فَثَبواْ وداقْع عم 

  يبرگ و ساز  خويش  يبرا شوند  بيرون  جنگ  به  كه خواستند  يم الْقَاعِدِينَ؛ اگر 
  جنگـشان  از و  داشـت   نـاخوش  را  آنـان   بـسيج  خـدا   يولـ  ، بودنـد  كـرده    آماده
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 انـد   برتافته سر  جنگ از  كه  يكسان  همراه  كه شد  گفته  ايشان  به  و  تبازداش
  .بنشينيد   خانه در
واْ لَوا فِيكُم خَرَجم  وكُـمادـاالً  إِالَّ زواْ  خَبضَـعوألَو  لَكُـم  وفِـيكُم  الْفِتْنَـةَ  يبغُـونَكُم  خِالَ

 جـز  ، بودنـد   آمده  بيرون  جنگ  به شما با نَ؛ اگر بِالظَّالِمِي علِيم واللّه لَهم سماعونَ
  يچين  سخن  به  دشمنان  يبرا و كنند  يانگيز  فتنه  تا و ، كردند  ينم  يكار فساد

  .است  آگاه  ستمكاران  به خدا و ، كردند يم   رخنه شما  ميان در پردازند
اْ لَقَدِ تَغَولُ مِن الْفِتْنَةَ ابواْ قَبلَّب  وهـم  اللّـهِ  أَمـرُ  وظَهـرَ  الْحـقُّ  جـاء  حتَّى األُمور لَك وقَ

  واژگونـه  تـو   يبـرا  را كارهـا  و كردنـد   يمـ   يگر  فتنه  هم  اين از  كَارِهونَ؛ پيش 
  يحال در ، شد آشكار خداوند  فرمان و آمد فراز  حق  كه  آنگاه تا دادند ، يم  جلوه

  .داشتند  كراهت  آن  از  كه
 ينـه هـا   ي كه از رفتن به جهـاد بـاز مانـده انـد قر             يمنافقان: دي فرما يمتعال م خداوند  
 جهاد را يرون رفتن براي قصد بين كه آنها به طور كلي بر اي وجود دارد مبنيآشكار

 را از ي است كه آدميرا عذر مانعي آورند باطل است، زي كه ميينداشته اند، و عذرها
 فراهم كردن يد و براياندازه توان خود تالش نما كه بنده به يوقت.  دارديرفتن باز م

 او را باز دارد، معذور به حـساب  ي شرعيرون رفتن تالش كند، سپس مانع  ياسباب ب 
 خواسـتند  ياگـر مـ  » عـدةً  لَـه  ألَعدواْ الْخُرُوج أَرادواْ ولَو« ن منافقان، ي ا يد، ول ي آ يم

 رفتن بـه   ي گرفتند، اما چون برا    يار م  رفتن به ك   ي را كه در توانشان بود برا      ياسباب
  .رون رفتن را نداشته اندي شود كه آنها قصد بيجهاد خود را آماده نكردند معلوم م

د يـ رون شدن و حركـت كـردن آنهـا را تائ          ي خداوند ب  يول» انبِعاثَهم اللّه كَرِه ولَـكِن« 
پس خداوند در » بطَهمفَثَ« رون روند، ي جنگ بيد كه همراه با شما براينكرد، و نپسند

رون رفتن و حركت باز داشـت، گرچـه آنهـا را بـه              ي خود آنان را از ب     ير و قضا  يتقد
 ييك نمـود و بـه آنـان توانـا         يـ  جهـاد تحر   يحركت  كردن دستور داد، و آنان را برا        

 كند، بلكه آنهـا  ياريش نخواست آنها را     ي حكمت خو  يرون رفتن را  داد، اما از رو       يب
« :و گفتـه شـد    » الْقَاعِـدِينَ  مـع  اقْعـدواْ  وقِيـلَ « . و از حركت بازداشـت    را خوار نمود    

  ». كه معذور هستنديل زنان و كسانيد با نشستگان، از قبينيبنش
 إِالَّ زادوكُـم  ما فِيكُم خَرَجواْ لَو« :ان كرد و فرمود   ين كار را ب   يسپس خداوند حكمت ا   

.  افزودندي جز كمبود به شما نميزي آمدند چيون مرياگر آنان همراه با شما ب» خَباالً
لَكُم وألَوضَعواْ«  ان شما تـالش كـرده و   يجاد شرارت مي و ايزي فتنه انگ  يو برا » خِالَ
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آنـان بـه شـدت      » الْفِتْنَـةَ  يبغُونَكُم«  كردند،   يكپارچه شما را متفرق م    يگروه متحد و    
و » وفِـيكُم « اندازند،  ي ب يان شما دشمن  يعالقمند هستند تا شما را دچار فتنه كنند و م         

دعـوت  » لَهـم  سماعونَ« ف است و ،     ي هستند كه عقلشان ضع    يان شما مردمان  يدر م 
پس به شدت بـر شكـست خـوردن و          .  خورند يب آنان را م   يرند، و فر  ي پذ يآنها را م  

ر ص اند، و د   يان شما و بازداشتن شما از دشمنتان حر       ي تان و انداختن شر م     يخوار
شان ي خواهند كه ايرند، و از آنان مي پذي هستند كه سخن آنها را ميان شما كسانيم

د يرون آمدن آنها به همراه مومنان پدي كه از بين جهت شريند، به هميحت نمايرا نص
رون رفتن با يپس  حكمت است، كه آنان را از ب. ار بزرگ و خطرناك استيد بسي آيم

  !بندگان مومن خود بازداشت
 بود كه نسبت به آنان داشت تا آنچه را كه به آنان سود ي رحمت و لطفين از رويو ا
و » بِالظَّـالِمِينَ  علِـيم  واللّـه « .  رسـاند از آنهـا دور سـازد   ي رساند بلكه ضرر مـ    ينم

زند، ي دهد كه چگونه از آنها بپرهياد ميخداوند به ستمگران داناست، پس بندگانش را 
سـپس  .  دارديان مـ يـ شان بيـ د براي آيد مي اختالط با آنها پد  را كه بر اثر    يو مفاسد 

 الْفِتْنَةَ ابتَغَواْ لَقَدِ« :پس فرمود.  دارندي سابقه طوالنيان فرمود كه آنها در شر و بديب
نـه  ي كـه شـما بـه مد       ي وقت يعني.  كردند ييز فتنه جو  ين ن يش از ا  ي گمان پ  يب» قَبلُ مِن

لَّبواْ« .ه تالش كردند  جاد فتن ي ا يد آنها برا  يهجرت نمود   و  يزنـ يو با را  » األُمور لَك وقَ
رنگ ها، درصدد باطل كردن دعوت شما و شكست         يدن ن يشيله و اند  يبه كار گرفتن ح   

 اللّهِ أَمرُ وظَهرَ الْحقُّ جاء حتَّى« .  نكردندين باره كوتاهينتان برآمدند، و در ايدادن د
مهونَ وروز يـ دند پي پـسند يد و كار خدا با آنان نمـ ي خدا فرا رسياريتا آنكه  » كَارِه

 سزاوارند تا خداوند    ين كسان ين چن يبنابرا. ديرنگ و باطل آنها نابود گرد     يشد، پس ن  
 يامـدن آنـان بـرا     يرون ن يـ بندگان مومن خود را از آنان برحذر دارد، و مومنان به ب           

  .جنگ مباالت نكنند
  :49 يه يآ

ـ  يقُـولُ  مـن  ومِـنْهم   لَمحِيطَــةٌ جهـنَّم  وإِنَّ سـقَطُواْ  الْفِتْنَـةِ  فِـي  أَالَ تَفْتِنِّــي والَ لِّـي  ذَنائْ
  آگـاه  مينـداز   گنـاه   بـه  و  ده  رخصت مرا : گويند  يم  آنان از  يبِالْكَافِرِينَ؛ بعض  

  .دارد  احاطه  كافران بر  جهنم و اند  افتاده  گناه در خود  اينان كه   باش
امدن به جنگ اجازه ي ني هست كه براين منافقان كسيان ايو در م» يقُولُ من ومِنْهم« 
به من اجـازه بـده تـا        » لِّي ائْذَن« : دي گو يب آورده و م   يب و غر  يرد و عذر عج   ي گ يم
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م يايرون ب يرا اگر من ب   يرون رفتن دچار فتنه مكن ، ز      يو مرا در ب   » تَفْتِنِّي والَ« بمانم،  
 يجد بنـ  «همان طور كه    .  توانم خودم را كنترل كنم     ينم نم ي بب را»  اصفر يبن«و زنان   

ا و ي جز ريزيامت رسوا كند، چين را گفت، و سخنش خداوند او را در روز قيا» سيق
  . نفاق نبود
رون رفتن من باعث فتنه و قـرار گـرفتن          يرا ب ي دارم، ز  يهدف خوب « : گفت يبا زبان م  

ت از فتنه و دست نگاه داشتن يصونرون نرفتنم باعث مي شود، و بيدر معرض شر م
 فِـي  أَالَ «:ن سخن دروغ است، فرمود    ينكه ا يان ا يخداوند متعال با ب   » . گردد ياز شر م  

نكه در هدفش صداقت يرا به فرض ايز. آگاه باش كه در فتنه افتاده اند» سقَطُواْ الْفِتْنَةِ
 يد م ي پد ي فتنه بزرگ  داشته باشد، اما باز در اثر باز ماندن و نرفتن به جنگ، فساد و             

.  باشـد  ي ارتكاب گناه بزرگ م    يامبر و جرات كردن برا    ي خدا و پ   يد، و آن  نافرمان    يآ
 يرون رفتن و به فتنه مبتال شدن نسبت به شركت نكردن در جنگ فساد  كمتـر  ياما ب 

نـده جـز شـرك    ين گويـ نكه هـدف ا يبا ا.  روديدارد، و فقط گمان مبتال شدن به آن م   
 جهـنَّم  وإِنَّ« :ن خداونـد بـه آنهـا هـشدار داد و فرمـود            يبنـابرا . ودنكردن در جنگ نب   

رنده كافران است و آنها راه فرار و ي كه جهنم در برگيو به راست» بِالْكَافِرِينَ لَمحِيطَةٌ
  . كننديدا نمي از آن ندارند و از آن نجات پيزيگر
  :50- 51 يه يآ

 ويتَولَّواْ قَبلُ مِن أَمرَنَا أَخَذْنَا قَد يقُولُواْ مصِيبةٌ صِبكتُ وإِن تَسؤْهم حسنَةٌ تُصِبك إِن
مهونَ؛ اگر  ويمـصيبت  تـو   بـه  اگر و ، سازد  اندوهگينشان رسد تو  به  يخير فَرِح  
  شـادمان   آنگاه   ايم  انديشيده  اين از  پيش  خويش كار  چاره ما: گويند ، يم رسد
  .گردند  يم  باز
لْيتَوكَّـلِ  اللّـهِ  وعلَـى  موالَنَا هو لَنَا اللّه كَتَب ما إِالَّ يصِيبنَا لَّن لقُ  : الْمؤْمِنُـونَ؛ بگـو     فَ

  يمـوال  او  رسيد نخواهد ما  به  است  كرده مقرر ما  يبرا خدا  آنچه جز  يمصيبت
  .كنند  توكل خدا بر  مؤمنان و  ماست

 ين متنفرنـد، مـ    يـ  هـستند و از د     يقـ ي منافقان دشمنان حق   نكهيان ا يخداوند متعال با ب   
 «روز شدن بر دشـمن،      يل پ ي به تو برسد، از قب     يكياگر ن » حسنَةٌ تُصِبك إِن« : ديفرما

مؤْهإِن«  كند،   ين م ين و غمگ  يآنان را اندوهگ  » َسو كةٌ تُصِبصِيبيبتيو اگر  مـص    » م 
دن به يبا افتخار و بال» يقُولُواْ« بر شما ،روز شدن دشمن يل پيبه شما دست دهد از قب

 مِـن  أَمرَنَـا  أَخَذْنَا قَد« :ندي گو ينكه همراه تو شركت نجسته اند، م      ي خود ، و ا    يسالمت
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 نجـات  يبتين مصيم كه ما را از افتادن در چن       ي كرد ييم و كارها  يز نمود يما پره » قَبلُ
ش آمده است، و از ي تو پي كه برايبتيان از مصو شادم» فَرِحونَ وهم ويتَولَّواْ« . داد

 كه سخنان آنان را رد يخداوند در حال.  گردند ينكه با تو مشاركت نكرده اند، بر م       يا
 يزيـ هرگز بـه مـا چ     « :بگو» لَنَا اللّه كَتَب ما إِالَّ يصِيبنَا لَّن قُل« :دي فرما يد، م ي نما يم
« . ، و در لوح محفوظ قرار داده است»دهمان مقرر نموي رسد جز آنچه خداوند براينم
والَنَا هورات يد به تقدياور ما است، پس باي سرپرست و يوي و دنينياو در امور د» م

 اللّـهِ  وعلَـى « . ستي در دست ما ن    يچ كار يم وه ي ندار ياريم، و ما اخت   ي باش ياو راض 
لْيتَوكَّلِ ان ي و مصالح خود و دور كردن ز       د در جلب منافع   يو مومنان  با   » الْمؤْمِنُونَ فَ

شان بـه   يد در به دست آوردن خواسته ها      يند، و با  يه نما يشان بر خدا اعتماد و تك     يها
ر ي هركس به غي گردد، وليد ناكام نميند، پس هركس كه بر او توكل نماياو اعتماد نما

  .ابدي يش دست نمي خورد و به آرزوهاي گردد و شكست مياو توكل كند خوار م
  :52 يه يآ

 بِعذَابٍ اللّه يصِيبكُم أَن بِكُم نَتَرَبص ونَحنُ الْحسنَيينِ إِحدى إِالَّ بِنَا تَرَبصونَ هلْ قُلْ
 دو  آن از  ييكـ  جـز  آيـا  : ؛ بگـو  متَرَبصونَ معكُم إِنَّا فَتَرَبصواْ بِأَيدِينَا أَو عِندِهِ منْ
 يا ، خدا  عذاب  كه  منتظريم ما  يول؟ داريد، ما  يبرا را  يرديگ چيز انتظار ،  ينيك
  يم منتظر نيز ما باشيد منتظر شما  پس برسد  شما  به ما  دست  به يا او  جانب از

  .مانيم
درباره ما منتظـر    « : به شما برسد، بگو    ييبت ها يبه منافقان كه چشم به راهند تا مص       

تا به سـود ماسـت انتظـار        ي كه نها  يزيز چ شما در مورد ما ج    » د؟ي هست ييزهايچه چ 
م و پاداش   ي شو يروز م يا بر دشمنان پ   ي: كو است ي از دو امر ن    يكيد، و آن،    ي كش ينم

ن يم كه شـهادت بـاالتر     ي شو يد م ينكه شه يا ا يم و   ي آور يا را به دست م    يآخرت و دن  
 يه عذابم كه خداوند بي ما درباره شما  منافقان انتظار داريول. مقام در نزد خدا است

نكـه شـما را بـا       يا ا يـ . مي نـدار  يش گرفتارتان سازد كه ما در آن دخالت       ياز جانب خو  
د تا شما را بـه قتـل   ين صورت كه ما را بر شما مسلط نما   يدستان ما عذاب دهد، به ا     

و » متَرَبصونَ معكُم إِنَّا« د، ير باشي ما چشم به راه خيپس برا» فَتَرَبصواْ« . ميبرسان
  .مي شما  انتظار شر را داريبراما 
  :53- 54 يه يآ
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 شـما  از خـدا  : فَاسِقِينَ؛ بگو  قَوما كُنتُم إِنَّكُم مِنكُم يتَقَبلَ لَّن كَرْها أَو طَوعا أَنفِقُواْ قُلْ
  يمردمـ  زيـرا  ،  كراهـت    يرو از  چـه  كنيـد   انفاق رضا  يرو از  چه ، پذيرد  ينم

  .هستيد  نافرمان
 إِالَّ الصالَةَ يأْتُونَ والَ وبِرَسولِهِ بِاللّهِ كَفَرُواْ أَنَّهم إِالَّ نَفَقَاتُهم مِنْهم تُقْبلَ أَن منَعهم وما
مهالَى والَ كُسنفِقُونَ وإِالَّ ي مهونَ ونشده  انفاقهايشان  قبول  مانع چيز  ؛ هيچ كَارِه  
 حاضر نماز  به  يميل  يب با جز و اند  نياورده   ايمان  برشپيام و خدا  به  آنكه مگر
  .كنند  ينم انفاق   كراهت  به جز و شوند  ينم

 يان علت باطل بودن آن مي منافقان و بيان باطل بودن بخشش هايخداوند متعال با ب
 يچـه از رو   ار و   يـ  اخت يچـه از رو   : به آنان بگـو   » كَرْها أَو طَوعا أَنفِقُواْ قُلْ« :ديفرما

 يرفته نم ي از اعمالتان پذ   يزيهرگز چ » مِنكُم   يتَقَبلَ ن« د،  ي و اجبار انفاق كن    يناخوش
د، و از طاعـت     ي نافرمان هست  ي گمان شما گروه   يب» فَاسِقِينَ قَوما كُنتُم إِنَّكُم« . شود
  .ديرون رفته ايخدا ب

 ومـا « :ديـ  فرما يو مـ  ان كرده   يشان را ب  ي كارها يسپس خداوند صفت فسق و چگونگ     
مهنَعلَ أَن متُقْب ممِنْه مإِالَّ نَفَقَاتُه مولِهِ بِاللّهِ كَفَرُواْ أَنَّهبِرَسرفته يز مانع پذيچ چيو ه» و

و شـرط   . دنـد يامبرش كفـر ورز   يـ نكه بـه خـدا و پ      ي آنان نشد جز ا    يشدن بخشش ها  
 ي، حتـ يدارند و نه عمـل صـالح      مان  يشان نه ا  يمان است ، و ا    يرفته شدن اعمال، ا   يپذ

 ي مـ  ي حـال  ي و بـ   يزند با تنبل  ي آن بپاخ  ي است هرگاه برا   ين اعمال بدن  ينماز كه بهتر  
 الـصالَةَ  يأْتُونَ والَ« ان كرده استين بين حالت آنان را چنيستند، و خداوند متعال ا   يا

ن يز بس كه آن را سنگو ا. ندي آي به نماز نمي و تنبليحاليو جز با ب» كُسالَى وهم إِالَّ
  . ك است آن را انجام ندهندي دانند نزديو دشوار م

 كنند و ي احسان و بخشش نمي ناچاريو جز از رو»  كَارِهونَ وهم إِالَّ ينفِقُونَ والَ«  
 ينجـا كـس  يدر ا.  دهدي به آنان دست نمينانيچ احساس آرامش و اطم   ين عمل ه  ياز ا 

سته اسـت   يو شا .  شدت مورد نكوهش قرار گرفته است      د به يكه همانند آنان عمل نما    
 ي فـراخ و قلبـ     ينه ا يو با سـ   . ستدي به نماز با   ي و قلب  ياق و نشاط بدن   يكه بنده با اشت   

د داشته باشد، يگانه امي يره شدن آن در نزد خداياستوار انفاق كند و به پاداش و ذخ
  .و خود را با منافقان مشابه نگرداند
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 وتَزْهقَ الدنْيا الْحياةِ فِي بِها لِيعذِّبهم اللّه يرِيد إِنَّما أَوالَدهم والَ أَموالُهم عجِبكتُ فَالَ
مهأَنفُس مهايـن  جـز   نيفكنـد   اعجـاب   بـه  را تـو   فرزندانـشان  و  يكَافِرُونَ؛ داراي  و  
 هنوز  كه  يحال در و كند  عذابشان يادن  اين در آنها  به خواهد ، يم خدا  كه  نيست
  .برآيد  جانشان كافرند

لِفُونَ حيبِاللّهِ و مإِنَّه ا لَمِنكُممم وه نكُمم ملَـكِنَّه و مفْرَقُونَ قَويمـ  سـوگند  خدا  به؛  ي  
  .بيمناكند شما از   اينان ، نيستند شما از  آنكه  حال و شمايند از  كه خورند

جِ لَوونَيأً دلْجم اتٍ أَوغَارم خَالً أَوداْ م لَّو هِ لَّولَي  غار يا  پناهگاه يجمحونَ؛ اگر  وهم إِ
  .آوردند   يم  يرو جا  بدان  شتابان ، يافتند  يم  ينهانگاه يا

انـدازد،  ين منافقان و فرزندانشان ترا به شـگفت ن        ياموال ا : دي فرما ي خداوند متعال م  
ن امـوال و   يـ  كـه از ا    يزيـ ن چ ياول. دينها رشك ورز  يد به اموال و فرزندان ا     يچون نبا 

 پروردگار مقدم داشتند، و از      ين است كه آن را بر خشنود      يد آنها شد، ا   يفرزندان عا 
  . كردنديچيدستور خدا سرپ

 خواهـد آنـان را در       يهمانا خداوند مـ   » الدنْيا الْحياةِ فِي بِها لِيعذِّبهم اللّه يرِيد إِنَّما« 
نجا مشقت يمنظور از عذاب در ا. له مال و  فرزندانشان عذاب دهد  يا به وس  ي دن يزندگ

 جسم است كه در راه به دست آوردن اموال به آنها    ي و اندوه قلب و خستگ     يو سخت 
 بـه  يزيـ سه شـود، چ يشان مقايا با مشقت ها ين دن يذ آنان در ا   يپس اگر لذا  .  رسد يم

 ي برايا عذابياد خدا غافل نمود در دنين لذت ها كه آنان را از ياپس . دي آيحساب نم
  .ده استيآنان گرد

شان يـ ن است كه دلها   يا ا ي آنان از نعمت دن    ي خطرناكِ برخوردار  يت ها ي از مص  يكي
ذ ي رود،  پس لذايشه آنان از آن فراتر نمي كه انديبه آن وابسته شده است به گونه ا

 كـه در    يشان اسـت، بـه گونـه ا       يـ ز مـورد عالقـه ا     ين چ ين خواسته و آخر   يا آخر يدن
 شود تـا آنهـا از       ين باعث م  يپس ا .  نمانده است  ي آخرت باق  ي برا يشان بهره ا  يدلها
پس . رون روديو در حال كفر جانشان ب     » كَافِرُونَ وهم أَنفُسهم وتَزْهقَ« ا بروند،   يدن

 و يشگي همياوت و بدبخت كه باعث شق   يين وجود دارد، سزا   ي بزرگتر از ا   ييچه سزا 
  !وسته است؟يحسرت پ

لِفُونَ«  حيبِاللّهِ و مإِنَّه ا لَمِنكُممم وه نكُمم ملَـكِنَّهو مفْرَقُونَ قَويو به خدا سوگند م» ي 
 كه در دلشان يزيستند، بلكه چي كه از شما نيخورند كه آنان از شما هستند، در حال    

 يشامدهاين است كه از حوادث و پيتا آن قسم را بخورند ا د  ي نما يك م يآنان را تحر  
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ان يـ  وجود ندارد و حاالت خود را ب       يشان چنان شجاعت  ي ترسند و در دلها    يناگوار م 
 ترسند كه شما از ي شما آشكار كنند و مي ترسند كه حالت خود را برا      يپس م . كنند

 يكس. ورش برندي د، و آن گاه دشمن از هرطرف بر آنانيي بجوي و دور  يزاريآنها ب 
د تا حالتش را چه ي نمايكه شجاع و  استوار باشد، شجاعت و قوت قلب، او را وادار م

ده و با دروغ ي را پوشيي و ترسوياما منافقان خلعت بزدل. ان كنديخوب باشد چه بد ب
  . خود را آراسته اند

» ملْجأً دونَيجِ لَو« :ان كرد و فرمود   ي آنان را ب   يي و ترسو  يسپس خداوند شدت بزدل   
ا يـ » مغَـاراتٍ  أَو«  هـا بـه آن پنـاه برنـد،           يا بند كه به هنگـام سـخت       ي ب ياگر پناهنگاه 

 را  يا محلـ  يـ » مـدخَالً  أَو« ابند كه وارد آن شوند و در آن مستقر گردند،           ي ب ييغارها
لَّـواْ « رنـد،   يابند كه در آن داخل شوند و در آنجا پناه بگ          يب ـهِ  لَّولَي ـ  إِ هوـونَ  محمجي «

 را از دست داده     يداري استقامت و پا   يرويپس آنان ن  .  آورند ي م يشتابان به آن رو   
  .اند
  :58- 59 يه يآ

اْ  لَّم وإِن رضُواْ مِنْها أُعطُواْ فَإِنْ الصدقَاتِ فِي يلْمِزُك من ومِنْهم طَـوعـا  يإِذَا مِنه  ـمه 
 اگر ، كنند  يم  متهم بيداد  به  صدقات  تقسيم در را تو  ايشان از  ييسخَطُونَ؛ بعض

  .گيرند  يم  خشم نكنند عطا اگر و شوند  يم خشنود كنند عطا آنها ، به
لَوو ماْ أَنَّه ضُوا رم مآتَاه اللّه ولُهسرقَالُواْ ونَا وبسح ؤْتِينَا  اللّهـيس  لِهِ  مِـن  اللّـه  فَـضْ

ولُهسرونَ؛ چه  اللّهِ إِلَى إِنَّا واغِبآنان  به  پيامبرش و خدا  آنچه  به اگر شود  يم  ر  
 را ما  پيامبرش و خدا و  است  بس را ما خدا : وبگويند  باشند خشنود كند  يم عطا
  ?  ورزيم  يم  رغبت خدا  به ما و  گذاشت نخواهند  نصيب   يب  خويش  فضل از

و . رنـد ي گيب مـ يم زكات از تو عي تقسيدر نحوه  هستند كه    يان منافقان كسان  ياز م 
ت درستـشان اسـت، و نـه بـه خـاطر داشـتن            يب گرفتن آنها نه به خاطر ن      يانتقاد و ع  

 فَإِنْ« ن است كه زكات به آنها داده شود، يدگاه برتر و بهتر، بلكه فقط منظورشان ايد
اْ لَّم وإِن رضُواْ مِنْها أُعطُواْ طَوعا يإِذَا مِنه مخَطُونَ هساگر از اموال زكات به آنان      » ي

شان داده نـشود آن گـاه   يـ  از زكـات بـه ا  يزيـ  گردند، و اگر چ يداده شود خشنود م   
ل يـ  و م  يرو هـو  يـ  بنده پ  يست كه خشم و خشنود    يسته ن يو شا .  شوند ين م يخشمگ

 پروردگارش باشد، همان طور يرو خشنوديد پي و قصد فاسدش باشد، بلكه بايويدن
ك يچ يه» كُونَ هواه تَبعا لَمِا جِئت  بِهِي يومِنُ أحدكُم حتَّيلَا « :امبر فرموده استيكه پ
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رو آنچـه باشـد كـه مـن         يـ  و خواست  او پ     ينكه هو يست مگر ا  ياز شما مومن كامل ن    
اْ أَنَّهم ولَو« . آورده ام ضُوا رم مآتَاه اللّه ولُهسركه ياديزا يو اگر آنان به كم و » و 

خدا ما را   :  گفتند يو م » اللّه حسبنَا وقَالُواْ«  شدند،   ي م ي داد راض  يامبر به آنان م   يپ
 گشته و بـه فـضل و        ي و بس است، پس به آنچه كه قسمت ما نموده است راض            يكاف

لِهِ مِن اللّه سيؤْتِينَا« : گفتند يدوار شده و م   ياحسان او  ام    ـ  إِنَّا ورسولُه فَضْ لَ  اللّـهِ  ىإِ
امبر او، و ما به خـدا       ين پ يش به ما خواهد داد و همچن      يخداوند از فضل خو   » راغِبونَ
 ي مـ  يانها از خود به درگاه خدا تـضرع و زار         ي جلب منافع و دفع ز     يم، و برا  يمشتاق

مان و سعادت هـر     ي در امان مانده و به ا      ي كردند، از نفاق و منافق     ين م ياگر چن . ميكن
ان ي زكات را بيعنيم صدقات واجب يت تقسيفيسپس خداوند ك. افتندي يدو سرا راه م
  :نمود و فرمود

  :60 يه يآ
لْفُقَرَاء الصدقَات إِنَّما لَيهـا  والْعامِلِينَ والْمساكِينِ لِ لَّفَـةِ  ع  الرِّقَـابِ  وفِـي  قُلُـوبهم  والْمؤَ

  ؛ صـدقات  حكِـيم  علِيم واللّه اللّهِ منَ فَرِيضَةً بِيلِالس وابنِ اللّهِ سبِيلِ وفِي والْغَارِمِينَ
  بـه  ، يبـرا   نيـز  و   آن  يآور  جمع  كارگزاران و  مسكينان و  است  فقيران  يبرا

  راه در   انفـاق  و  قرضـداران  و  بنـدگان   كردن آزاد و  مخالفان  دل  آوردن  دست
  وحكـيم  دانا  خدا و  خدا  جانب از  است  يا  فريضه  آن و نيازمند  مسافران و خدا
  .است

نكه صدقات مستحب يل اي واجب است به دليه زكات هاين آيدر ا» صدقات«منظور از 
زكات ها مخصوص   : پس فرمود . ستي ن يژه فرد خاص  يرد و و  ي گ يبه هركس تعلق م   

گر؛ چون خداونـد پرداخـت زكـات را         ي باشد نه كسان د    ين دسته از افراد مذكور م     يا
اول و دوم، فقرا و     : ن افراد اختصاص داده است، و آنها هشت گروه هستند         يط به ا  فق

ن ير از مــسكيــ باشــند، فقينجــا دو گــروه متفــاوت مــين هــستند، و آنهــا در ايمـساك 
 ياست م» مهم تر« ازمندتر است، چون خداوند با آن آغاز نمود و ابتدا به آنچه كه ين

نكه قادر به   يا  ا  ي ندارد،   يزيچ چ يست كه ه   ا ير كس ي، پس فق  » مهم« پردازد سپس به    
 توانـد نـصف     ي اسـت كـه مـ      ين كـس  يو مـسك  . ش است يازهاين كمتر از نصف ن    يتام
 تواند تمام آنها را بـرآورده كنـد،     يشتر از آن را برآورده سازد و نم       يا ب يش  يازهاين

پـس بـه    .  گـردد  يد ثروتمند محسوب م   يش را برآورده نما   يازهايچون  اگر او تمام ن     
  . آنان رفع گردديله آن فقر و تنگدستي شود كه به وسي از زكات داده مينها مقداريا
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 زكات و ي هستند كه به جمع آوريآنها كسان.  باشنديگروه سوم، كارگزاران زكات م
 آن را از صـاحبانش    ي نگهبان آن بوده و برخ     ي پردازند؛ برخ  يامور مربوط به آن م    

سنده آن يا نويا حامل زكات، ي برعهده دارند، و  آن رايا حفاظت و نگهبانيرند، ي گيم
 ي كه انجام مي دهند، پس به خاطر كاريل را انجام مين قبي از اييا كارهايهستند ،و 
 شـود مـزد     ي شـود و آنچـه بـه آنـان داده مـ            ي از زكات به آنان داده م      يدهند بخش 

  .كارشان است
 است يس و سرداري رئ شونده،ييو دلجو.  باشندي شوندگان مييگروه چهارم، دلجو

نكـه بـه منظـور    يا  ايـ و . اورديـ د است اسـالم ب ي كنند و ام   يكه قومش از او اطاعت م     
 رود  يد م يا با دادن زكات ام    ي شود، و    ي زكات داده م   يمصون ماندن از شر او به و      

 كه ينكه زكات را از كسيا اياورد، و ي مانند او اسالم بيا فردي گردد، يمانش قويكه ا
 شود كه سبب جلب  محبتش گردد ي به او داده ميزيرد، پس چي گي دهد، ميآن را نم

  .له آن محقق شودي به وسيا مصلحتي
شتن را از   يـ  هـستند كـه خو     ي باشـند، آنهـا بردگـانِ مكـاتب        يگروه پنجم، بردگـان مـ     

 يش تـالش مـ  ي خـو ي آزادي بدست آوردن بهاي كرده و برايداريصاحبان خود خر 
 كه  يو آزاد كردن مسلمان   .  شود   ياز زكات به آنان كمك م     ن امر   ي ا يند، پس برا  ينما

ز يز جـا يـ ن. ت داردين داخل است، بلكه آزاد كردنش اولو      يدر زندان كافران است در ا     
 وفِـي « ن در يـ است كه برده ها به طور مستقل با  امـوال زكـات آزاد شـوند، چـون ا     

  . داخل است» الرِّقَابِ
 كه به خاطر صلح ياول، كس:  دو دسته هستند آنها.  باشند يگروه ششم، بدهكاران م   

ان دو گـروه مـردم   يـ ن صورت كه مين مردم بدهكار شده است، به اي دادنِ بيو آشت 
 دادن آنها اقدام نموده و بـا        ي صلح آوردن و آشت    ي برا ي باشد و مرد   يشر و فتنه ا   

 يراپـس بـ  . ديـ انشان صلح برقرار نمايا به همه، مي از دو گروه يكيپرداختن مال به    
د و  يـ شتر نما يـ تش را ب  ي شـود كـه فعـال      ي از زكات قـرار داده مـ       ي بهره ا  ين كس يچن

 اگر توانگر هم باشد از    ي حت ين كس يپس به چن  . ت گرداند يم و اراده اش را تقو     يتصم
  . شوديزكات داده م

ش وام گرفته، سـپس تنگدسـت و نـادار شـده     ي خويازهاي رفع  ني كه برا يدوم، كس 
 شود كه وامش را به طور كامـل  ي از زكات داده مي اندازه ا   به   ين كس ياست، به چن  

 ي هستند كه حقـوق    يان داوطلب يو آنان جنگجو  . ان راه خدا  يگروه هفتم، جنگجو  . بدهد
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له يا وسـ  يـ  شود، تا بتوانند پـول و اسـلحه          يرند، پس به آنان از زكات داده م       ي گ ينم
 طـور كامـل بـه جهـاد     نـد و بـه  ين نمايا نفقه و مخارج خود و خـانواده تـام   ي يسوار

 يي توانـا  ياگر فرد :  از فقها گفته اند    يارينان خاطر داشته باشند، بس    يبپردازند و اطم  
 شـود،   ي به طلب علم بپردازد ، از زكـات بـه او داده مـ              يكسب و كار داشته باشد ول     

 خواهد حج فرض    ي داده شود كه م    يريچون علم در جهاد كردن راه زكات به فرد فق         
  .  تامل استين جاي ارا انجام دهد، و

گر مانده ي دي است كه در شهريو او كس.  باشديگروه هشتم، مسافرِ در راه مانده م
پس .  را به شهرش برساندي شود كه وي زكات به  او داده ميپس به  اندازه ا. است

 است  يضه ا ين فر يا» اللّهِ منَ فَرِيضَةً« .  شود ين هشت گروه داده م    يزكات تنها به ا   
 واللّـه « ن و مقدر نموده است و تابع علم و حكمت اوست،  ينب خدا كه آن را مع     از جا 
لِيمع كِيمو خداوند دانا و با حكمت است» ح.  

از يـ  كـه بـه زكـات ن      يكس: اول: رندي گ ي م ين هشت گروه در دو دسته جا      يبدان كه ا  
ر و ي مانند فق شود؛ي داده مي برسد زكات به ويده اينكه به او فايا به خاطر ايدارد، 
له او اسالم  بهره ياز اسالم است و به وسي كه مورد نيكس: دوم. ن و امثالشانيمسك
ه را در امـوال     ين سـهم  يـ  شـود، پـس خ داونـد ا        ي گردد، زكات بـه او داده مـ        يمند م 

ن ي اسـالم و مـسلم  ي خـاص و عـام و كلـ   يازهايثروتمندان به خاطر برطرف كردن ن   
  .واجب گردانده است

 در جامعـه    يريـ  بپردازنـد فق   يدان زكات اموالـشان را بـه صـورت شـرع          اگر ثروتمن 
 ها برطرف يله آن كاستيد كه به وسي آي به دست مي ماند، و اموالي نمي باقياسالم

 ين مـ ي تامي جامعه اسالمينيند، و همه مصالح دي نماي شود، و مجاهدان جهاد م  يم
  .گردد

  :61- 63 يه يآ
ممِنْهؤْذُونَ الَّذِينَ وي يِقُولُونَ النَّبِيو ورٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هخَي  ـؤْمِنُ  لَّكُـمـؤْمِنُ  بِاللّـهِ  ييو 

لْمؤْمِنِينَ لَّذِينَ ورحمةٌ لِ ؛  أَلِـيم  عـذَاب  لَهـم  اللّـهِ  رسـولَ  يـؤْذُونَ  والَّذِينَ مِنكُم آمنُواْ لِّ
 گوش  كس هر  سخن  به او  كه ندگوي  يم و آزارند  يم را پيامبر  ايشان از  يبعض

 دارد   ايمـان  خـدا   بـه    اسـت  خيـر   سـخن   شـنونده  شما  يبرا او : بگو  دهد  يم
  انـد    آورده  ايمـان   كـه   يآنهـاي   يبـرا   اسـت   يرحمتـ  و ، دارد باور را  ومؤمنان

  .شد  خواهند گرفتار دردآور  يا  شكنجه  به بيازارند را خدا  رسول  كه  وآنان
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حبِاللّهِ لِفُونَي لَكُم رْضُوكُملِي اللّهو ولُهسرقُّ وأَن أَح رْضُوهـؤْمِنِينَ؛ در   كَـانُواْ  إِن يم 
  ايمان اگر،  آنكه  حال و سازند  خشنودتان تا خورند  يم سوگند خدا  به شما برابر
  .سازند خشنود را  رسولش و خدا  كه  است تر  شايسته اند  آورده

أَلَم واْيلَم ع ن أَنَّهادِدِ محي اللّه ولَهسرفَأَنَّ و لَه نَار  ـنَّمها  جـا  خَالِـدفِيه  ذَلِـك  الْخِـزْي 
  ورزد  يمـ   مخالفـت   پيـامبرش  و خـدا  بـا   كـه   كـس  هر  كه دانند  ينم الْعظِيم؛ آيا 

  ?  است  يبزرگ  يرسواي  اين و بود خواهد  جهنم  آتش در جاودانه
ب گرفتن يبا سخنان زشت، و ع» النَّبِي يؤْذُونَ«  هستند كه ين منافقان كسانيان ايماز 
او خـوش   : ندي گو يو م » أُذُنٌ هو ويِقُولُونَ«  رسانند   ينش او را آزار م    يامبر و د  ياز پ 

 يند بسنده نكـرده و مـ      ي نما يامبر م ي كه متوجه پ   يت و آزار  ي به اذ  يعني. باور است   
م و او   ي طلبـ  يم و عذر م   يي آ يش او م  يد پ ي سخنان ما به گوش او رس       كه يوقت: نديگو

 دهد يص نميرد، چون او خوش باور است و دروغگو و راستگو را تشخي پذياز ما م
 دادنـد ،    يت نمـ  يـ ن كار اعتنا نكرده، و اهم     يو آنها خداوند آنان را خوار بگرداند به  ا         

م، و اگر ي خواهي است كه ما ميزين چيامبر نرسد اياگر سخن ما به پ:  گفتنديچون م
 ياريپس آنها از جهات بـس . مي كنين  اكتفا مي برسد فقط با عذر آوردن دروغ  يبه و 

نكه آنها خودشـان را  ين آن عبارت بود از ا     يبزرگتر.  كردند ي ادب يامبر ب يبه ساحت پ  
ت و سعادت آمده    ي هدا يرون كردنشان از شقاوت هالكت به سو      يت و ب  ي هدا يكه برا 
ت و آزارشان ين كار بر اذين عمل خود را دست كم گرفته و با ايت كردند، و اي اذبود،

  .افزودند
 و عـدم  ير سوال بـرده و او را بـه نـادان   يرا ز) ص(امبر  ين عقل و خرد پ    يآنان همچن 

 كامـل   ي عقلـ  يدارا) ع( كه او    ي كردند، در حال   يص راستگو از دروغگو متهم م     يتشخ
.  نافـذ برخـوردار بـود   ينشي و بي داشت و از را يياالار ب يافت بس يبود، و درك و در    

.  شما استي برايگوش خوب: بگو» لَّكُم خَيرٍ أُذُنُ قُلْ« :ن  خداوند متعال فرموديبنابرا
 گردانـدن و    يرد، امـا رو   ي پـذ  ي مـ  يد از و  يـ ك و راست بگو   ي هركس كه سخن ن    يعني

 آوردند به   ين م يدروغ ي از منافقان كه عذرها    ياريمانه او نسبت به بس    يبرخورد كر 
ت ندهـد و از  يـ و بدان خاطر است كه به آنان اهم     .  اوست يخاطر اخالق بزرگ و واال    
لَ     يس« :دي فرما يت كند كه م   يفرمان و دستور خدا تبع     لَبتُم إِ هِم يحلفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انَقَ

  م رِجسم إِنَّهنهم فَأَعرِضُوا عنهيد بـرا يـ  آنـان برگرد يو كه به سيوقت» لِتُعرِضُوا ع 
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د همانا ي بگردانياز آنان رو. دي بگرداني خورند، تا از آنها رو يشما به خدا سوگند م    
  .دانديآنان پل

 بِاللّـهِ  يـؤْمِنُ « : دارديان مـ يـ امبر است بيقت آنچه كه در قلب و نظر پ ياما خداوند حق  
لْمؤْمِنِينَ ويؤْمِنُ ق كننـده را    يراسـتگو و تـصد    مان دارد و سخن مومنـانِ       يبه خدا ا  » لِ
ان ي از دروغگوياري دهد ،و از بسيص مي كند، و راستگو را از دروغگو تشخيباور م

لَّذِينَ ورحمةٌ« .  تابد ي بر م  يرو را يـ ز.  اسـت    ي مومنان رحمتـ   يو برا » مِنكُم آمنُواْ لِّ
 كه  يكساناما  .  كنند ي م يروي شوند، و از  اخالق او پ       يت م يله او هدا  يمومنان به وس  

ا و آخرتـشان را  يـ  كننـد، دن يرند، و آن را رد م ي پذ ين رحمت را نم   يمان ندارند و ا   يا
ش ي كه با گفتار و كـردار خـو        يو كسان » اللّهِ رسولَ يؤْذُونَ والَّذِينَ« . ندي نما يتباه م 

.  دارنديا و آخرت عذاب دردناكيدر دن» أَلِيم عذَاب لَهم«  كنند، يت ميامبر خدا را اذيپ
) ص(امبر  يـ نـده پ  يت كننده و ناسزا گو    ين است كه اذ   يو از جمله عذاب دردناك آنها ا      

  .د كشته شوديحتما با
لِفُونَ«  حبِاللّهِ ي لَكُم رْضُوكُمخورنـد تـا شـما را        ي شما بـه خـدا سـوگند مـ         يبرا» لِي 

برئـه   كـه از آنـان سـر زده اسـت ت    ييگر كارهـا يت و ديخشنود كنند، و خود را از اذ      
 أَن أَحـقُّ  ورسـولُه  واللّـه « . دين است كه شما از آنان خشنود شو       يهدفشان ا . ندينما

رْضُوهؤْمِنِينَ كَانُواْ إِن يامبرش سزاوارترند كه يحال آنكه اگر مومن باشند خدا و پ» م
 پروردگـارش   يت و خشنود  ي را بر رضا   يزيچ چ يخشنودشان سازند، چون مومن ه    

ر خـدا و  يـ  غيرا خـشنود يـ  باشـد، ز يمان آنها م  يانگر عدم ا  ين ب يو ا .  دارد يمقدم نم 
. امبرش را  مقدم داشته اند     ير خدا و پ   ي غ يرا خشنود يامبرش را مقدم داشته اند، ز     يپ

د يـ  را كه با او مخالفت ورزد تهد     ي با خداست، و خداوند كس     ين مخالفت و دشمن   يو ا 
لَمواْ أَلَم« :دي فرما ينموده و م   عأَنَّ ين هادِدِ محي اللّه  ـولَهسرا ندانـسته انـد كـه       يـ آ» و

ن صـورت كـه در سـمت و         يـ  و مخالفت ورزد، به ا     يامبرش دشمن يهركس با خدا و پ    
 ارزش يد، و دستورات خدا را بيامبرش دور نمايرد كه او را از خدا و پي قرار گييسو

 خَالِـدا  جهنَّم نَار لَه أَنَّفَ« انگارد، و بر ارتكاب آنچه او حرام نموده است جرات كند،            
 مانـد، و    ي او آتش دوزخ است، و در آن جاودانه مـ          يسزا» الْعظِيم الْخِزْي ذَلِك فِيها

 زشت تر و بدتر از آن وجود نـدارد، چـرا            ييچ رسوا ي است كه ه   ي بزرگ يين رسوا يا
از . ده اسـت  را از دست داده، و به عذاب جهنم گرفتار شـ   يشگيدار و هم  يكه نعمت پا  

  .مي بريحالت آنان به خدا پناه م
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  :64- 66 يه يآ
ذَرحنَافِقُونَ يتُنَزَّلَ أَن الْم هِملَي ةٌ عورس مئُها تُنَبزِؤُواْ  قُلِ قُلُوبِهِم فِي بِمـتَهإِنَّ اس  اللّـه 
خْرِجا مونَ؛ منافقان مذَريا  سوره نهاآ  باره در  آسمان از مباد  كه ترسند  يم  تَح  
  كه ، كنيد  مسخره : بگو  سازد  خبرشان با اند  نهفته  دل در  ازآنچه و، شود  نازل
  .ساخت خواهد آشكار ترسيد  يم  آن از  كه را  آنچه  خدا

لَئِن و ملْتَه  نـتُم كُ ورسـولِهِ  وآياتِـهِ  أَبِاللّـهِ  قُـلْ  ونَلْعـب  نَخُـوض  كُنَّـا  إِنَّمـا  لَيقُولُنَّ سأَ
  حـرف   هـم  با ما : گويند  يم ؟ كرديد  يم  چه  كه  يبپرس آنها از تَستَهزِؤُونَ؛ اگر 

  مـسخره  را  پيامبرش و او  آيات و و خدا آيا : بگو   كرديم  يم  يوباز   زديم  يم
  ? كرديد   يم
 كَـانُواْ  بِأَنَّهم طĤَئِفَةً نُعذِّب منكُم ةٍطĤَئِفَ عن نَّعف إِن إِيمانِكُم بعد كَفَرْتُم قَد تَعتَذِرواْ الَ

  از  يگروهـ  تقـصير  از اگـر   ايـد   شده كافر ،  ايمان از  پس  مياوريد مجرِمِينَ؛ عذر 
  .كرد  خواهيم  عذاب اند  بوده  مجرم  كه را ديگر  گروه  شمابگذريم

 اسرار منافقان را  شود، چونيده مي رسوا كننده ناميعني» قاضحه«ن سوره مباركهيا
: دي فرماين سوره ميو خداوند همواره در ا.  زندي  كند و نقابشان را كنار م     يان م يب

ن و ي كند، اما منافقان را معيان ميشان را بيو صفت ها.  از آناني از آنان، برخيبرخ
ب يـ ار سـتار و پوشـاننده ع  يخـدا بـس  : نكهي ايكيده دارد؛ ين دو فايمشخص نكرد و ا 

ن ي ا ي كه دارا  يهم منافقان : نكهيدوم ا . ب بندگانش را بپوشاند   يت دارد ع  است و دوس  
ن يـ  كه بعد از آنهـا آمـده و بـه ا           يصفت بودند و خطاب متوجه آنها بود، و هم كسان         

ان صـفت،   يـ ن ب يبنـابرا .  باشند مورد نكـوهش و مـذمت هـستند         يصفت ها متصف م   
  . حد ترساندش ازين امر آنها را بيرتر و مناسب تر است ، و هميفراگ

 قُلُوبِهِم مرَض والمرجِفُونَ ينَ فِينتَهِ المنَفِقُونَ والَّذيلَّئِن لَّم « :دي فرمايخداوند متعال م
لِ  يجورنَك فِ ينَّك بِهِم ثُم لَا     ينَةِ لَنُغرِ ي المدِ يفِ لَّا قَ نَمـا ثُقفُـوِا أُخِـذُوا      ينَ أ يلَاَ، ملعـونِ  يهĤ إِ

ّلُوا تَقِ  عه افكنـان   ي هست و شـا    يشان مرض ي كه در دلها   ياگر منافقان و كسان   » لَاَيتوقُتِ
 يم تـا جـز مـدت   ي كنيستند، تو را سخت برآنان مسلط م ينه، از كارشان باز نا    يدر مد 

افته شوند گرفته   يده و هركجا    ياز رحمت خدا دور گرد    . ندي  تو نپا   يگياندك در همسا  
  .و سخت كشته خواهند شد

لَيهِم تُنَزَّلَ أَن الْمنَافِقُونَ يحذَر« :نجا فرمود يو در ا   ةٌ عورس مئُها تُنَبقُلُـوبِهِم  فِـي  بِم «
 درباره آنان نازل شود كه آنان را از مكنونات ي ترسند كه سوره ايمنافقان از آن م
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 بندگان خدا آشكار شود، و يشان كند تا امور پنهانشان برايدلشان خبر دهد و رسوا
شخند تمسخر خـود    يبه ر : بگو» استَهزِؤُواْ قُلِ« . رندگان گردند ي عبرت گ  يرا ب يعبرت

امبرش مـسخره   يات او و پ   يا به خدا، و آ    يآ» تَحذَرونَ ما مخْرِج اللّه إِنَّ« د،  يادامه ده 
را مسخره يز. ديمانتان كافر شده اي كه شما پس از ايد، به راستياوريد؟ عذر ني كنيم

 كنـد، چـون اصـل و    يرون مـ يـ ن بيامبرش كفر است، و انسان را از ديكردن خدا و پ   
امبرش قـرار دارد، و  ين و پيم ديم و بزرگ داشت خدا و تعظ  يه تعظ ين بر پا  ياساس د 

 ين اصل متضاد است و به شـدت آن را نقـض مـ             ي از آنان با ا    يكيمسخره كردن به    
« :امبر فقط فرمود  يند، پ  كرد يامبر آمدند و از او عذرخواه     يش پ ي پ ين وقت يبنابرا. كند

اگـر  » إِيمـانِكُم  بعـد  كَفَـرْتُم  قَـد  تَعتَـذِرواْ  الَ تَـستَهزِؤُونَ  كُنتُم ورسولِهِ وآياتِهِ أَبِاللّهِ
 نُعـذِّب « م،  ي و طلب مغفرت كردنشان ببخش     يماني از شما به خاطر توبه و پش       يگروه
« نكه آنان،   يبه سبب ا  » بِأَنَّهم« م،  ي ده ي م گر از شما را عذاب    ي د يحتما گروه » طĤَئِفَةً
  .دار بودنديگناهكار و بر كفر و نفاق خود پا» مجرِمِينَ كَانُواْ
ات يرنگ كند، و خدا و آين خدا نيه دي عليانگر آن است كه هركس پنهان  يات ب ين آ يو ا 

 صاحب  د و ي نما يرد، خداوند آن راز را آشكار م      ياد تمسخر بگ  يامبرش را به    ياو و پ  
انگر آن اسـت كـه هـركس    يز بين.  دهدي كند و او را به شدت عذاب م    يآن را رسوا م   

ب يـ ا آن را مورد طعنـه و ع       يرد،  يامبر را به تمسخر بگ    ي از كتاب خدا و سنت پ      يزيچ
 و مسخره كنـد، او بـه خداونـد بـزرگ كفـر              ييب جو يامبر را ع  يا پ ي قرار دهد،    ييجو
 شـود   يرفتـه مـ   ي پذ يكه توبه كردن از هر گنـاه      انگر آن است    يز ب يو ن . ده است يورز

  .گرچه آن گناه بزرگ باشد
  :67- 68 يه يآ

 الْمعـرُوفِ  عـنِ  وينْهـونَ  بِـالْمنكَرِ  يـأْمرُونَ  بعضٍ من بعضُهم والْمنَافِقَات الْمنَافِقُونَ
 و  منـافق   ؛ مـردان  الْفَاسِقُونَ هم افِقِينَالْمنَ إِنَّ فَنَسِيهم اللّه نَسواْ أَيدِيهم ويقْبِضُونَ

 از و دهنـد   يمـ  فرمـان  ، زشـت   يكارهـا   به  يكديگرند همانند  همه ،  منافق  زنان
 خدا  بندند  يم خدا  راه  در  انفاق از را خود  مشت و گيرند  يم جلو  نيك  يكارها

  منافقـان  زيـرا  ،  سـت ا كـرده    فرامـوش  را  ايـشان  نيـز  خدا  اند  كرده  فراموش را
  .نافرمانانند

دعنَافِقِينَ اهللا ونَافِقَاتِ الْمالْمو الْكُفَّارو نَار نَّمها خَالِدِينَ جفِيه هِي مهبسح منَهلَعو اللّه 
ملَه و ذَاب؛ خدا عقِيمجهنم  آتش  وعده  كافران و  منافق  زنان و  منافق  مردان  به م  
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 باد آنها بر خدا  لعنت   است  بس  برايشان  همين  اند  جاودانه  آن در   است  دهدا
  .شد خواهند گرفتار پايدار  يعذاب به  و

مردان منافق و   » بعضٍ من بعضُهم والْمنَافِقَات الْمنَافِقُونَ« :دي فرما يخداوند متعال م  
 از آنـان  ينكـه برخـ  يشتركند، در اگرند، و چون آنهـا در نفـاق مـ   يزنان منافق از همد  

انگر آن اسـت كـه   يـ ن بيـ و ا.  باشـند يرند ، مـشترك مـ    ي بگ يگر را به دوست   ي د يبرخ
  .ندي خود را با آنها قطع نمايد دوستيمومنان با

بـه كـار   » بِالْمنكَرِ يأْمرُونَ« :ان كرد و فرمود يسپس صفت مشترك همه  منافقان را ب       
و مردم  » الْمعرُوفِ عنِ وينْهونَ«  دهند،   يرمان م زشت كه كفر و فسق و گناه است ف        

 يكـو اسـت بـاز مـ       يمان و اخالق خوب و اعمال صالح و آداب ن         يرا از كار خوب كه ا     
شان را از صدقه و بخشش و احـسان بـسته       يو دست ها  » أَيدِيهم ويقْبِضُونَ« دارند،  

خـدا را   » نَـسوا اللَّـه   « . تف نمـوده اسـ    يپس خداوند آنها را به بخل توصـ       .  دارند يم
 هـم  الْمنَـافِقِينَ  إِنَّ فَنَـسِيهم «  كننـد،  ياد نمـ يـ  يفراموش كرده انـد و او را جـز انـدك    

غ يـ ش را از آنان در    يپس خداوند هم آنها را فراموش نموده و رحمت خو         » الْفَاسِقُونَ
د، بلكه آنـان را      كن ي  دهد و آنان را وارد بهشت نم        ير نم يق خ يداشته، و به آنان توف    

 إِنَّ« .  ماننـد يشه مـ يـ  همي گـذارد، و در آن بـرا    ي مـ  ين طبقه جهنم باق   ين تر ييدر پا 
را در آنـان منحـصر      » فـسق « .  گمان منافقان فاسق انـد     يب» الْفَاسِقُونَ هم الْمنَافِقِينَ
نكه عـذاب آنـان از      يل ا يگران بزرگ تر است، به دل     يرا فسق آنان از فسق د     يگرداند، ز 

 آنـان مـورد     يله  ي باشد، و همانا خداوند مومنان را به وس        يدتر م يگران شد ياب د عذ
ز از آنـان    يـ  كردنـد، و پره    ي مـ  يان آنان زنـدگ   يرا منافقان در م   يش قرار داد، ز   يآزما
  .  سخت و دشوار استيامر
 »دعنَافِقِينَ اهللا ونَافِقَاتِ الْمالْمو الْكُفَّارو نَار نَّمها نَخَالِدِي جفِيه هِي مهبسح  مـنَهلَع و 

اللّه ملَه و ذَابع قِيمخداوند مردان منافق و زنان منافق و كافران را به آتش جهنم »  م
و خداونـد  . شان بـس اسـت  ي مانند و جهنم برا  يوعده داده است كه در آن جاودانه م       

 يشگيـ  عـذاب هم   ياش بدور داشته اسـت و دار      ين كرده و از رحمت خو     يآنان را نفر  
منافقان و كـافران در آتـش جهـنم در كنـار هـم قـرار دارنـد و لعنـت و             . خواهند بود 

 بـا خـدا و      يا بر كفـر و دشـمن      ي آنان است، چون آنها در دن      ي در جهنم برا   يجاودانگ
  .كپارچه بودنديات خدا متحد و يدن به آيامبرش و كفر ورزيپ
  :69- 70 يه يآ
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لِكُم مِن كَالَّذِينَ انُواْكَ قَب أَشَد ةً  مِنكُمأَكْثَـرَ  قُـواالً  وـوا أَمالَدأَوواْ  وتَعـتَمفَاس  بِخَالقِهِـم 
لِكُم مِن الَّذِينَ استَمتَع كَما بِخَالَقِكُم فَاستَمتَعتُم قَب بِخَالَقِهِم خُضْتُمخَاضُـواْ  كَالَّـذِي  و 

لَـئِك أُو بِطَتح مالُهماالُّ فِي أَعاآلخِرَةِ دنْيو لَئِك أُوو مكه  يكسان الْخَاسِرُونَ؛ همانند ه  
  نصيب از  ايشان  بيشتر فرزندان و،  يداراي و بيشتر  ينيرو با ، بودند شما از  پيش

  همچنـان  ، ايد  شده مند  بهره  خويش   نصيب از نيز شما  شدند مند  بهره  خويش
  بودنـد   شده مند  بهره  خويش  نصيب  از ، اند  دهبو شما از  پيش  كه  يكسان  كه

  اعمـال   گفتنـد   يمـ  ناپـسند  سخن  ايشان   كه  همچنان ، گفتيد ناپسند  سخنان شما
  .شدند زيانمند  و گرديد ناچيز  آخرت و دنيا در  آنان
أَلَم أْتِهِمأُ يمِن الَّذِينَ نَب لِهِم مِ قَبادٍ نُوحٍ قَوعو ودثَمو مِوقَو رَاهِيمابِ إِبحنَ  وِأَصيـدم 

لُهم أَتَتْهم والْمؤْتَفِكَاتِ سنَاتِ ريـا  بِالْبكَـانَ  فَم  اللّـه  مهلِم  أَنفُـسهم  كَـانُواْ  ولَــكِن  لِـيظْ
 ثمود و عاد و  نوح  قوم  چون اند  بوده آنها از  پيش  كه  يكسان خبر ؛ آيا يظْلِمونَ

  بـا   پيامبرانـشان   كـه  انـد   نـشنيده  را  مؤتفكـه  و  مدين  اصحاب و  اهيمابر قوم و،
 خود   آنان ، كرد  ينم  ستم آنها  به خدا ؟ شدند  مبعوث آنها بر آشكار  يها نشانه
  .كردند  يم  ستم برخود

ده اسـت   يب  كننـده رسـ     ي تكذ ي كه به امت ها    ييخداوند متعال منافقان را از عذاب ها      
 مـدينَ  وِأَصـحابِ  إِبرَاهِيم وقَومِ وثَمود وعادٍ نُوحٍ قَومِ« :دي فرما يمبرحذر داشته و    

 ين و روسـتاها   يم و اصـحاب مـد     يقوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراه        » والْمؤْتَفِكَاتِ
ح امبرانشان با حق واضيپ» بِالْبينَاتِ رسلُهم أَتَتْهم« نهايرو رو شده قوم لوط، همه ايز

 گرفتـار   يجه به سرانجام  يب كردند و در نت    يو آشكار نزدشان آمدند، اما آنان را تكذ       
ه يپس اعمال شما به اعمـال آنـان شـب         . ف نموده است  ي ما تعر  يشدند كه خداوند برا   

  .است
د، و آن را در يا بهره مند شديب خود در دنيو شما هم از نص » بِخَالقِهِم فَاستَمتَعواْ« 

 خـدا  ين نعمت ها را در جهـت جلـب رضـا      يد، و ا  يوت به دست آورد   قالب لذت و شه   
د، و همت و اراده شما  فقط ي خدا صرف نموديد، بلكه آن را در راه نافرمانيبكار نبرد

ن يش از شما بودند چنـ     ي كه پ  ي و لهو و لعت شد، همانطور كسان       يصرف خوشگذران 
نه ين زميد، و در اي و دروغ فرو رفتو شما در باطل» خَاضُواْ كَالَّذِي وخُضْتُم« . كردند

ن بـود كـردار و      يسپس ا . ديد تا حق را در هم شكسته و نابود كن         يبه  مجادله پرداخت   
  .ا، و فرو رفتن در باطليذ دني از لذايدانش آنها؛ بهره مند
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 ييش از آنها بودند و كارهـا    ي كه پ  ي شدند تا كسان   ين سزاوار عقوبت و هالكت    يبنابرا
و اما مومنان كه از بهره و نعمت . دنديان انجام دادند سزاوار آن گرد آنيمانند كارها

رنـد، و  ي گير طاعت خدا بكـار مـ  ين نعم ها را در مسي شوند ايا  بهره مند مي دن يها
، و ي عالي خواسته هاين در تماميقيدن به يامبران است و آن رسيدانش آنان دانش پ

لِمهم  اللّه كَانَ فَما« . ن باطل است   نابود كرد  يبرا»  حق يمجادله  «  استفاده از    » لِـيظْ
ن نبود كه بر آنان ستم ي اي كه عذاب خود را بر آنان فرود آورد برايپس خداوند وقت

شتن ستم كردند و به يبلكه آنان خودشان بر خو» يظْلِمونَ أَنفُسهم كَانُواْ ولَـكِن« . كند
 كردند و از فرمان يچيامبران سرپي از پ  و. خود جرات دادند كه مرتكب گناهان شوند      

  . اطاعت  نمودندينه توزيهر سركش ك
  :71- 72 يه يآ

لِياء بعضُهم والْمؤْمِنَات والْمؤْمِنُونَ ضٍ أَوعرُونَ بأْمرُوفِ يعنَ بِالْمونْهينِ ونكَرِ عالْم 
لَـئِك ورسولَه اللّه عونَويطِي الزَّكَاةَ ويؤْتُونَ الصالَةَ ويقِيمونَ أُو مهمرْحيس  إِنَّ اللّـه 

زِيزٌ اللّهع كِيمفرمان  ينيك  به  يكديگرند  دوستان  مؤمن  زنان و  مؤمن  ؛ مردان ح  
 از و دهند  يم  زكات و گزارند  يم نماز و ، دارند  يم باز  ناشايست از، و دهند  يم

  خـدا  ، كـرد  خواهـد   رحمـت  را  اينان خدا  كنند  يم  يارفرمانبرد  پيامبرش  و خدا
  .است  حكيم و پيروزمند

دعو ؤْمِنِينَ اللّهؤْمِنَاتِ الْمالْمنَّاتٍ ورِي جا مِن تَجتِهتَح ارا خَالِدِينَ األَنْهاكِنَ فِيهسمو 
  مـردان   بـه  ؛ خدا الْعظِيم الْفَوز هو ذَلِك أَكْبرُ اللّهِ منَ ورِضْوانٌ عدنٍ جنَّاتِ فِي طَيبةً
  است  يجار  درآن جويها  كه  است  داده  وعده را  يبهشتهاي  مؤمن  زنان و  مؤمن

  يولـ   جاويـد   بهـشت   در نيكو  يهاي  خانه نيز و آنجايند در  همواره  بهشتيان و ،
  .است خداوند  يخشنود  ،  بزرگ  يپيروز  كه  است برتر  همه از خدا  يخشنود

گرند، و يكديز دوستان يان داشت مومنان ن  يگرند، ب يكديان كرد كه منافقان از      ي ب يوقت
« :ف نمود، و فرموديف كرده بود توصيآنها را به ضد آنچه كه منافقان را به آن توص

لِياء بعضُهم« و مردان و زنان مومن،      » والْمؤْمِنَات والْمؤْمِنُونَ أَو ضٍبدوسـتان و   » ع
اسم » معروف«.  دهنديبه كار خوب فرمان م» بِالْمعرُوفِ يأْمرُونَ« . گرنديكدياوران ي

و . ردي گيسته و اخالق واال را در بر مي شايكو و كارهايد ني است كه همه عقايجامع
و از كار » الْمنكَرِ عنِ وينْهونَ« .  كننديشتن را به معروف  امر ميآنان قبل از همه خو

 است كه با معروف مخالف و متضاد باشد، يزيهر آن چ» منكر«.  دارنديزشت باز م
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 ويطِيعونَ« . ست و اخالق نادرست و بد     ي زشت و ناشا   يد باطل و كارها   يل عقا ياز قب 
اللّه ولَهسربند هستنديامبرش پايو همواره به اطاعت از خدا و پ» و.  
 »لَـئِك أُو همرْحيسم هستند كه خداوند رحمت خود را شامل حال يشان كسانيا» اللّه 

»  حكِـيم  عزِيـزٌ  اللّه إِنَّ« .  گرداند يش م يد و آنان را مشمول احسان خو      ي نما يآنان م 
خته با حكمت اسـت؛  ي اش آمييازمند است و قدرت و توانا ي و ن  ي گمان خداوند قو   يب

ش {» امر« و  » خلق« كه بر    ي، خداوند  دهد ي مناسب آن قرار م    ي را در جا   يزيهر چ 
  . شوديش ميستا}

 وعـد « :ان كـرد و فرمـود  ي آنها آماده نموده است بي را كه خداوند برايسپس پاداش 
ؤْمِنِينَ اللّهؤْمِنَاتِ الْمالْمنَّاتٍ ورِي جا مِن تَجتِهتَح ارخداوند بهشت را به مردان » األَنْه

 و  يبارهـا روان اسـت؛ هـر شـاد        ير آن جو  يـ ت كـه در ز    و زنان مومن وعده داده اس     
ر قـصرها و    ي و بدور است، و از ز      ي خال ي را در بر دارد و از هر رنج و اندوه          ينعمت

 ي مـ  يريـ بـا را  آب    ي ز ي پرآب روان است و باغهـا      يبارهايخانه ها و درختان آن جو     
در آن » فِيها ينَخَالِدِ« .  دانديرات و بركات آن را جز خداوند نمي كه خييد، باغهاينما

 جنَّاتِ فِي طَيبةً ومساكِنَ« ند، ي جويگر را نمي ديزي آن چي مانند و به جايجاودانه م
دان به آنان وعده داده است كه آراسته ي در بهشت جاو  ي پاك يز مسكن ها  يو ن » عدنٍ

كونت دن آن و سي كه دييزگار خدا آماده شده اند، خانه هاي بندگان پرهيگشته و برا
ز شده انـد  يار مدرن تجهي بسيليار بخش است، و به وسا يدن در آن لذت بس    يو خواب 

 ي كـه خداونـد بـرا   ييتا جا. ندي توانند آرزو نمايكه آرزو كنندگان باالتر از آن را نم  
ده يـ رونش از داخلش د   يه نموده است كه ب    يت صفا و جمال ته    ي در نها  ييآنها اتاق ها  

 يبـا آرام مـ  يك و زي شـ ين مـسكن هـا  يانسان در ا. رونشي شود، و  داخلش از ب  يم
 ين مـسكن هـا در باغهـا       يرا ا ي شوند، ز  يفته و مشتاق آن م    يرد و دلها و ارواح ش     يگ

 مـنَ  ورِضْـوانٌ « .  شود يگر برده نم  ي د ييدان  قرار دارد كه از آن به جا        يبهشت جاو 
 ير آن بـه سـرم      كه آنـان د    يي اهل بهشت از نعمت ها     ي خداوند برا  يو خشنود » اللّهِ

 يدن پروردگارشان و خشنودي آنان جز با ديرا نعمت هايز.  بزرگتر استيبرند بس
 ين هدفي خداوند بزرگتريت و خشنوديرا روي گردد، زيخداوند گوارا و لذت بخش نم

 اسـت كـه دوسـتداران       يانيـ است كه عبـادت كننـدگان قـصد آن را دارنـد، و خـط پا               
 هـو  ذَلِـك « .  بهشت بزرگتـر اسـت     يت ها و باغها   ن از نعم  يپروردگارِ آسمانها و زم   

زالْفَو ظِيمدست  ي  بزرگ است، چرا كه آنان به هر امر مطلوب          يروزين همان پ  يا» الْع 
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با و گوارا يشان زي از آنان دور شده است، و همه كارها   يافته اند، و هر  امر ناگوار      ي
ش مـا را از  يو احسان خوم كه با كرم ي خواهياز خداوند م  . و فرح بخش گشته است    

  .زمره آنان بگرداند
  :73- 74 يه يآ
  يالْمصِيرُ؛ ا وبِئْس جهنَّم ومأْواهم علَيهِم واغْلُظْ والْمنَافِقِينَ الْكُفَّار جاهِدِ النَّبِي أَيها يا

  جايگاهـشان  ،،  كن رفتار  شدت  به  آنان با و  بجنگ  منافقان و  كافران با ، پيامبر
  .است  يسرانجام بد  كه  است  جهنم

لِفُونَ حا بِاللّهِ يقَالُواْ م لَقَد ةَ قَالُواْ ولِم  لَـم  بِمـا  وهمـواْ  إِسـالَمِهِم  بعـد  وكَفَرُواْ الْكُفْرِ كَ
لِهِ مِن ورسولُه اللّه أَغْنَاهم أَنْ إِالَّ نَقَمواْ وما ينَالُواْ  وإِن لَّهم خَيرًا يك يتُوبواْ نفَإِ فَضْ
لِيما عذَابا اللّه يعذِّبهم يتَولَّوا  والَ ولِـي  مِـن  األَرضِ فِـي  لَهم وما واآلخِرَةِ الدنْيا فِي أَ

 ، رانده  زبان بر را كفر  كلمه  يول ، اند  نگفته  كه خورند  يم سوگند خدا  نَصِيرٍ؛ به
 امـا  ،  كردند  يكار قصد و  اند  شده كافر بودند  آورده  اسالم  آنكه از  پس و  اند

  يبـ  غنـايم   از  پيامبرش و خدا  كه  روست  آن از  عيبجوييشان  نشدند  نايل  بدان
  رويگـردان   اگـر  و ،  اسـت   آن در  خيرشـان  كننـد   توبه اگر  پس  كردند  نيازشان

 در آنهارا و  كرد خواهد  معذبشان  آخرت و نياد در  يدردناك  عذاب  به خدا شوند
  .يمددكار  نه و بود خواهد  يدوستدار  نه  زمين  يرو

» والْمنَافِقِينَ الْكُفَّار جاهِدِ النَّبِي أَيها يا« : دي فرما يم) ص(امبرش  يخداوند متعال به پ   
لَيهِم واغْلُظْ« در جهاد كردن با كافران و منافقان مبالغه كن،          ! امبر  ي پ يا و هرجـا   » ع

  .رياور و بر آنان سخت بگيكه اقتضا نمود بر آنان فشار ب
له جنـگ و  يل و زبان است، پس هركس از آنان به وسـ ين شامل جهاد با دست و دل يا

.  ر بـا او جهـاد كـرد         يد بـا دسـت و زبـان و شمـش          يكارزار با مومنان مبارزه كرد با     
 آنهـا   ي كه تحـت سرپرسـت     يرود آورد به گونه ا    م ف يهركس در برابر اسالم سر تسل     

 ي هـا  ي شـود؛ خـوب    يل و برهان با او جهاد م      يا دل يمان منعقد كرد،    يا پ يقرار گرفت،   
ن ي گردد، و ا  ين م يي او تب  ي برا ي شرك و ناسپاس   يهايان شده و بد   ي او ب  ياسالم برا 

  . شوديا با آنها انجام مي است كه در دنيرفتار
»و اما در آخرت،     » و »ماهأْومو نَّمهيرون نم يگاهشان جهنم است كه از آن ب      يجا» ج 

لِفُونَ« !  است يگاهيو چه بد جا   » الْمصِيرُ وبِئْس« روند،   حا بِاللّهِ يقَالُواْ م لَقَد قَـالُواْ  و 
لِمةَ  كـه   ي خورند كه سخن باطل نگفته اند در حال        يمنافقان به خدا سوگند م    » الْكُفْرِ كَ
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» خرِجنَّ األَعزُّ األَذَلَّ  يلَ«  از آنها كه گفت    يمانند سخن كس  . خن كفر را گفته اند    قطعا س 
و . رون خواهنـد كـرد    يـ نه ب يل تر است از مد    ي كه با عزت تراند آن كه را كه ذل         يكسان

امبر بر زبان آوردند، سخن آنـان       ين و به پ   ينه تمسخر به د   ي كه در زم   يمانند سخنان 
  .نها را نگفته اندي آمده و سوگند  خوردند كه اامبريش پيآگاه شده است پ

لَقَد« :دي فرمايب نموده و ميخداوند متعال آنها را تكذ ةَ قَالُواْ ولِم  بعد وكَفَرُواْ الْكُفْرِ كَ
الَمِهِمپـس اسـالم    . قطعا سخن كفر را گفته و پس از اسالمشان كافر گـشته انـد             » إِس

رون كرده اسـت، امـا سـخن        يره كفر ب  يان را از دا   آوردنِ گذشته آنها گرچه ظاهرا آن     
» ينَالُواْ لَم بِما وهمواْ« . دي نما يرشان اسالمشان را نقض كرده و در كفر داخل م         ياخ

 بود كه در جنگ تبوك يو آن هنگام. دندي را كردند كه به آن نرسيو قصد انجام كار
 كار آنها آگاه ساخت، و رسول امبر را ازيخداوند پ. را كردند) ص(امبر يقصد كشتن پ

  . كه اراده آن را داشتند باز داردي دستور داد كه آنها را از انجام كاريخدا به كس
»ا «حال آن كه،    » وواْ  َمأَنْ إِالَّ«  گرفتند،   يانتقاد نم ) ص(امبر  يآنها از پ  » نَقَم  مأَغْنَـاه 

اللّه ولُهسرلِهِ مِن و امبرش آنان را از فضل خود ياوند و پ كه خديمگر از آن رو» فَضْ
 است كه يبيار عجيز بسين چيو ا. ر و تنگدست بودندينكه فقيتوانگر ساختند، بعد از ا

 نور بود، ي ها به سويكيرون آوردن آنها از تارين كنند كه سبب بي توهيآنها به كس
  . توانگر ساختيو آنان را پس از فقر و تنگدست

! اورند و  او را احترام كنند؟يمان بيند و به او ايم نمايتعظ را يسته نبود كه ويا شايآ
سپس خداونـد توبـه را بـه        .  با هم جمع شدند    ي انسان يزه  ي و انگ  يني د يزه  يپس انگ 

شان يـ پس اگر توبه كننده برا   » لَّهم خَيرًا يك يتُوبواْ فَإِن« :آنان عرضه نمود و فرمود    
و اگر از توبه » يتَولَّوا وإِن« . ا و آخرت استيرا توبه اساس سعادت دنيبهتر است ، ز

لِيما عذَابا اللّه يعذِّبهم«  بگردانند، يرو ا و يخداوند آنان را از دن» واآلخِرَةِ الدنْيا فِي أَ
ق اسـت كـه   ين طريا از ايد؛ عذاب آنان در دني نماي دردناك گرفتار م يآخرت به عذاب  

د و ييامبرش را تا  ينكه خداوند ، پ   ي ا يز به واسطه    يداند ، ن   گر يروز م ينش را پ  يخدا د 
 ينكه به خواست هـا و اهدافـشان نمـ         ين از ا  يهمچن.  گردند ين م يد غمگ ي نما ي م ياري

ن اسـت كـه در آتـش    يـ و عـذاب آنـان در آخـرت ا        . ننـد ي ب يا عـذاب مـ    يـ رسند، در دن  
ن ي زمـ يو آنان در رو  » لِيو مِن األَرضِ فِي لَهم وما« .  شوند يبرافروخته ماندگار م  

 يو مددكار» نَصِيرٍ والَ« ن كند، ي ندارند كه مصالحشان را تامياوريچ كار ساز و يه
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 يت و كارسـاز   يـ  كـه از وال    يو هنگـام  . ديـ ندارند كه امر نـاگوار را از آنـان دور نما          
  . كردندي گرفتار ميان و بدبختي و زيخداوند محروم شوند به انواع بد

  :75- 78 يه يآ
لِهِ مِن آتَانَا لَئِنْ اللّه عاهد منْ ومِنْهم لَنَكُونَنَّ لَنَصدقَنَّ فَضْ الِحِينَ؛ بعض مِنَ واز  يالص 

  يمـ   ،زكـات   كنـد   نـصيبمان   يمـال  خود  فضل از اگر  كه بستند  پيمان خدا با آنها
  .آييم  يم در  صالحان  زمره در و  دهيم
لَما لِهِ من آتَاهم فَ   يمال خود  فضل از خدا  معرِضُونَ؛ چون وهم وتَولَّواْ بِهِ بخِلُواْ فَضْ

  .بازگشتند   اعراض  به و ورزيدند  بخل ، كرد  نصيبشان
مهقَبفِي نِفَاقًا فَأَع مِ إِلَى قُلُوبِهِموي نَهلْقَو ـا  يلَفُـواْ  بِم  واْكَـانُ  وبِمـا  وعـدوه  مـا  اللّـه  أَخْ

 دروغها  آن و خدا با  وعده  خلف  آن با  همراه  كه  يروز تا  پس  آن از يكْذِبونَ؛ و
  .ساخت  نفاق  يجا را  دلهايشان ، كنند  مالقات او با گفتند يم ، كه
واْ أَلَملَم عأَنَّ ي اللّه لَم عي مسِرَّه ماهونَجأَنَّ وو اللّه الَّموبِ؛  آ   عكـه  داننـد   ينم ياالْغُي  
  كه  اوست زيرا ؟  است آگاه   كردنشان  پچ  پچ از و داند  يم را  ايشان  دل راز خدا
  .نهانهاست  يدانا
لِهِ  مِن آتَانَا لَئِنْ« مان بسته اند،   ي هستند كه با خدا پ     ين منافقان كسان  يان ا ياز م  » فَـضْ

 مـا   يهـد و آن را بـرا      ا بـه مـا بد     يـ  دن يش از نعمـت هـا     يكه اگر خداوند از فضل خو     
لَنَكُونَنَّ لَنَصدقَنَّ« د،  يگسترده و فراوان نما    الِحِينَ مِنَ وم و  ي ده يحتما صدقه م  » الص

م و ي سـاز ي را برقـرار مـ   يشاونديـ ونـد خو  يپـس پ  . م بود يستگان خواه ياز زمره شا  
م سته انجاي خوب و شاي كرده و  كارهاياريم و درماندگان را ي كني ميمهمان نواز

لَما« . مي ده يم لِهِ من آتَاهم فَ ش بـه آنـان     ي كه خداوند از فضل  خـو       ياما هنگام » فَضْ
دنـد و از    يبخـل ورز  » وتَولَّواْ بِهِ بخِلُواْ« بلكه  . بچشد، به آنچه گفته بودند وفا نكردند      

 ير توجهي كه به خيدر حال» معرِضُونَ وهم«  گرداندند، ي رو ياطاعت و فرمانبردار  
  . كردندينم

« خداوند آنها را مجازات كـرد،       . و چون به آنچه به خدا وعده داده بودند وفا نكردند          
مهقَبفِي نِفَاقًا فَأَع مِ إِلَى قُلُوبِهِموي نَهلْقَو ـا  يلَفُـواْ  بِم  كَـانُواْ  وبِمـا  وعـدوه  مـا  اللّـه  أَخْ
فـر آن كـه دروغ      يف وعده كردند و به ك      آن كه با خداوند خال     يپس به سزا  » يكْذِبونَ

دار يـ شان پا ي كنند نفاق را در دلها     ي كه او را مالقات م     يز تا روز  ي گفتند خداوند ن   يم
د بـا پروردگـارش وعـده        يزد  و نبا   ين صفت زشت بپره   يد از ا  يپس  مومن با   . ساخت
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ش نكه منظورين خواهد كرد، و پس از ايد چنيكند كه اگر فالن منظورش را حاصل نما
له نفـاق مجـازات     يرا ممكن است خداوند او را بـه وسـ         يمحقق شد به آن وفا نكند ، ز       

ن يحي كه در صحيثيدر حد ) ص(امبر  يو پ . شان را مجازات كرد   يد، همانطور كه ا   ينما
ةُ المنَافِقِ ثَلَاثُ إذَا حدثَ كَذب وإذَا عاهد غَـدر وإذَا وعـد             يآ« :دي فرما يآمده است ، م   

د، و چـون    يـ  گو يد دروغ مـ   يـ ز است؛ هرگاه سـخن بگو     ينشانه  منافق سه چ     » أخلَف
ن منافق كه   يپس ا .  كند يد خالف م  ي شكند، و چون وعده نما     يمان را م  يمان ببندد پ  يپ

ش بهره منـد سـازد      ي را از فضل خو    يمان بست كه اگر و    يبه خدا وعده داد و با او پ       
مان بست و يهد شد، دروغ گفت و پستگان خوايصدقه خواهد كرد، و از صالحان و شا

  .آن را شكست، و وعده كرد و خالف آن عمل نمود
د قـرار  ين كار از آنان سر زده است مورد تهد ي را كه ا   ين خداوند متعال كسان   يبنابرا

لَمواْ أَلَم« :دي فرما يداده و م   عأَنَّ ي اللّه لَم عي مسِرَّه ماهونَجأَنَّ وو اللّه الَّموبِ عالْغُي «
 ي داند و خداوند از نهانها و پنهانيا ندانسته اند كه خداوند نهان و اسرارشان را م   يآ

ات ين آيا!  كه كرده اند  مجازات خواهد كرد؟ييها بس آگاه است، و آنان را بر كارها
او نـزد  ) ص(امبر ياو نزد پ.  از منافقان نازل شد كه اسمش ثعلبه بود   يدر مورد مرد  

ش به يش دعا كند كه  خداوند از فضل خويشان خواست تا برايآمد و از ا) ص(امبر يپ
ونـد  ياگـر خداونـد بـه او مـال بدهـد حتمـا صـدقه خواهـد داد، و پ           « :او بدهد و گفـت    

پس . » خواهد كردياريبت ها مردم را ي را برقرار خواهد نمود، و در مصيشاونديخو
اد ي و روز به روز رشد كردند و ز         داشت ياو گوسفندان . ش دعا كرد  يبرا) ص(امبر  يپ

 كه فقط يرون ببرد، به گونه اينه بينكه مجبور شد گوسفندان خود را از مديشدند تا ا
 خواند، سپس دورتـر رفـت و جـز          يامبر م ي پنجگانه را پشت سر پ     ي از نمازها  يبرخ

شتر شده و آنها را دورتر برد   يسپس گوسفندانش ب  .  آمد ي جمعه به نماز نم    يروزها
  . كردي آمد و نه در نماز جمعه شركت ميگر نه به نماز جماعت ميو د

 را فرستاد كه ي را از حالتش آگاه ساختند، پس كسيافت ، اما وياو را ن  ) ص(امبر  يپ
گردآوردندگان زكات نزد ثعلبه رفتند و از او خواستند         . رديزكات را از صاحبانش بگ    

ه است، و زكات را يد جزي خواهي م كه شما از منيزيچ: ثعلبه گفت. تا زكات را بدهد
: را از ماجرا با خبر كردنـد ، پـس فرمـود           ) ص(امبر  يآنها برنگشتند و پ   . به آنان نداد  

  .»سه بار« !  بر ثعلبهيوا
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ش او رفت و ي از افراد خانواده اش پيكيه در مورد او و امثالش نازل شد ين آي ايوقت
. رفتيآن را نپذ) ص(امبر ي را آورد و پد، و او زكات خوديه را به اطالع او رسانين آيا

و . رفتيز آن را نپذ   يش ابوبكر آورد، و ابوبكر ن     يزكات را پ  ) ص(امبر  يپس از وفات پ   
 يپـس گفتـه مـ   . رفتيش عمـر آورد، و عمـر هـم آن را نپـذ     يبعد از ابوبكر زكات را پ     

  3.شودكه او در زمان عثمان هالك شد
  :79- 80 يه يآ

 جهـدهم  إِالَّ يجِـدونَ  الَ والَّـذِينَ  الصدقَاتِ فِي الْمؤْمِنِينَ مِنَ مطَّوعِينَالْ يلْمِزُونَ الَّذِينَ
لَهم مِنْهم اللّه سخِرَ مِنْهم فَيسخَرُونَ و ذَابع گيـرد   يمـ  اسـتهزا   بـه  ؛ خداونـد  أَلِيم 

  اسـتطاعت  از  بـيش  و دهنـد    يم  صدقه  رغبت  به  كه  يمؤمنان بر  كه را  يكسان
 را  ايشان و  كنند  يم  شان   مسخره و گيرند  يم  عيب ، يابند  ينم  يچيز  خويش

  .است دردآور  يعذاب
 ذَلِـك  لَهـم  اللّه يغْفِرَ فَلَن مرَّةً سبعِينَ لَهم تَستَغْفِرْ إِن لَهم تَستَغْفِرْ الَ أَو لَهم استَغْفِرْ
مولِهِ بِاللّهِ كَفَرُواْ بِأَنَّهسرو اللّهدِي الَ وهي مبرايـشان   يخـواه   ي؛ مـ  الْفَاسِـقِينَ  الْقَو  

  آمرزش  برايشان ، هم  بار هفتاد اگر ،  نخواه  آمرزش  يخواه  يم  بخواه  آمرزش
 خـدا  و ندارنـد   ايمان پيامبرش  و خدا  به زيرا ، آمرزيد نخواهد  خدايشان  يبخواه
  .كند  ينم  هدايت را  ننافرما  مردم

شان بگرداند در رابطـه بـا   يآنان خداوند رسوا.  منافقان استي ها يين هم از رسوا   يا
راد ي گفتند و از آن اي سخن مي و دشمني سركشين از رويهمه  امور اسالم و مسلم

ن به يق كرد، مسلميامبرش را به صدقه دادن تشوي كه خداوند پيو هنگام.  گرفتنديم
اد صدقه ي زيبرخ. ك به اندازه توانش اموال خود را صدقه داديافتند و هرن كار شتيا
و بـه   .  است يا و شهرت طلب   يهدفشان ر :  گفتند ي دادند مورد انتقاد قرار داده و م       يم

  يازيـ خداونـد بـه صـدقه آنـان ن        :  گفتند ي دادند، م  ي كه كم صدقه م    يريمسلمانان فق 
» الـصدقَاتِ  فِي الْمؤْمِنِينَ مِنَ الْمطَّوعِينَ لْمِزُونَي الَّذِينَ« :پس خداوند نازل كرد   . ندارد
 پردازند يرات ميش از اندازه به صدقات و خي را كه مشتاقانه و بي كه مومنان يكسان

 ياكارند و منظورشان فخرفروشينها ريا: ندي گوي و تمسخر قرار داده و مييب جويع
 كه در انفاق و صـدقه دادن        يو از كسان  » جهدهم الَّإِ يجِدونَ الَ والَّذِينَ« ا است،   يو ر 

خداونـد از صـدقه     : نـد ي گو يرنـد و مـ    ي گ يب مـ  يـ ابند، ع ي يجز به اندازه توانشان نم    
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پـس  . رنـد ي گ يو آنـان را بـه تمـسخر مـ         » مِـنْهم  فَيسخَرُونَ« از است،   ي ن يشان ب يها
ن صورت  ي مقابله كرد به ا     كه انجام داده بودند با آنان      يي كارها يخداوند هم بر مبنا   

لَهم مِنْهم اللّه سخِرَ« كه  و ذَابع دهد و يشان را مورد تمسخر قرار ميخداوند ا» أَلِيم 
ن سخنشان چند امر محذور و ممنوع را مرتكب يرا آنان در اي دارند، زيعذاب دردناك

  : شدند
ا در مـورد آنـان سـخن         بودنـد تـ    ينكه به دنبال بهانه ا    ي تتبع عوارت مومنان، و ا     - 1

ـ   يحِبونَ أَن تَش  ينَ  يإِن الَّذِ « :دي فرما يند، حال آنكه خداوند م    يبگو نَ ي الَّـذِ  يع الفَحِشَةُ فِ
ع گردد، ين مومنان شاي بي كه دوست دارند زشتيهمانا كسان» م يءامنُوا لَهم عذَاب أَلِ

  . دارنديعذاب دردناك
مانـشان طعنـه    ين به مومنان به خاطر ا     ي از د  دن به خدا و نفرت    ي كفر ورز  ي از رو  - 2
  .  زدنديم
ب گرفتـه شـود، از گناهـان        يـ  ع يا از كـس   ي دن ي، اگر در امور و كارها     ييب جو ي ع - 3

  . ار زشت تر استيب گرفتن در امر عبادت بسي گردد، و اما عيبزرگ محسوب م
اوارتر ر را مـشتاقانه انجـام دهـد، سـز    يد و كار خي كه از خداوند اطاعت نما  ي كس - 4

 ي كـه در مـورد آنهـا مـ         ياما منافقان با سـخنان    . ق شود ين كارش تشو  ياست كه بر ا   
ر بـاز  يـ  خواسـتند آنـان را از انجـام كـار خ    ي گرفتند، مـ ي كه از آنها م   يبيگفتند و ع  

  .بدارند
ا كـار  يـ نكه او ر ي كرد به ا   ي انفاق م  يادي كه مال ز   ي حكم كردن آنها در مورد كس      - 5

 بزرگتر يو چه شر. ب و حدس و گمان استيكم كردن بر غ بزرگ و حياست اشتباه
  ! ن وجود دارد؟ياز ا
 به صدقه او يازيخداوند ن« : گفتندي داد مي را صدقه مي كه مال كمي آنها به كس- 6

از يـ اد نيـ را خداوند نه به صـدقه ز ين سخن باطل است، ز   يو معلوم است كه ا    . »ندارد
از است، اما بندگان را بـه       ي ن ين ب يانها و زم  دارد و نه به صدقه كم، بكله او اهل آسم         

از يـ  ن ياز دارند و گرچه خدا از آنان بـ        ي دستور داده است كه خودشان بدان ن       يزيچ
اَ  يعمل مِثقَالَ ذَرةٍ خَ   يفَمن  « . ازمندندياست اما آنان به خداوند ن      پس هركس به » رَهيرَ

  .دني بير انجام دهد پاداش آن را مي كار خياندازه ذره ا
 خواستند مردم را از انجـام       ي م ين سخنان يراد چن يار واضح است كه آنان با ا      يو بس 
ن است كه خداوند آنان را مورد تمسخر قرار يشان اين سزايبنابرا. ر بازدارنديكار خ
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 إِن لَهـم  تَـستَغْفِرْ  الَ أَو لَهـم  اسـتَغْفِرْ « . ش داشته باشند  ي دردناك در پ   يدهد، و عذاب  
 ي و چـه آمـرزش نخـواه       ي آنان آمرزش بخـواه    يچه برا » مرَّةً سبعِينَ لَهم فِرْتَستَغْ

منظور از هفتاد بار كثرت . ي آنان آمرزش بخواهي اگر هفتاد بار برايبرابر است، حت
ه يهمانطور كه در آ.  آمرزديهرگز خداوند آنها را نم» اللّه يغْفِرَ فَلَن« . و مبالغه است

غفِـر اللَّـه   يهِم أَستَغفَرت لَهم أَم لَم تَستَغفِر لَهم لَن         يسوآء علَ « :ستگر فرموده ا  ي د يا
، ي و چـه آمـرزش نخـواه   يشان آمرزش بخـواه ي آنان برابر است چه برا يبر ا » لَهم

  . آمرزديخداوند هرگز آنان را نم
 أَنَّهمبِ ذَلِك« :ان كردو فرمودي را كه مانع آمرزش خداوند است، بيسپس خداوند سبب

دند، و يامبرش كفر ورزين بدان سبب است كه آنها به خدا و پيا» ورسولِهِ بِاللّهِ كَفَرُواْ
ز اعمال صـالح بـه      ي ندارد ، ن   ي آنان سود  ي كه كافرند آمرزش خواستن برا     يتا زمان 
  . رساندي نميده ايآنان فا

 »اللّهدِي الَ وهي مهمـان  .  كنـد  يت نمـ  يوه فاسقان را هدا   و خداوند گر  » الْفَاسِقِينَ الْقَو
 كـه جـز آن را        يل به صفت آنها شده است، به صورت       ي تبد ي كه فسق و نافرمان    يكس

 كه حقِ روشن يبه گونه ا. ندي جويگر را نمي ديزي آن چي كنند، و به جايانتخاب نم
ن كارشـان  يـ فـر ا يپس خداوند به ك.  كننديد اما آن را رد م ي آ يش آنها م  يو آشكار پ  

  . دهديق نميرش حق توفينان را  به پذآ
  :81- 83 يه يآ

لَّفُونَ فَرِح  وأَنفُـسِهِم  بِأَموالِهِم يجاهِدواْ أَن وكَرِهواْ اللّهِ رسولِ خِالَف بِمقْعدِهِم الْمخَ
  ؛ آنان يفْقَهونَ كَانُوا لَّو راح أَشَد جهنَّم نَار قُلْ الْحرِّ فِي تَنفِرُواْ الَ وقَالُواْ اللّهِ سبِيلِ فِي
  خوشحالند اند،  ورزيده  تخلف خدا  رسول با  يهمراه از و اند  نشسته  خانه در  كه

  يهوا در : گفتند  و شمردند  ناخوش ، خدا  راه در ، را  خويش  جان و  مال با جهاد
  .است بيشتر  جهنم   آتش  يگرما : بگو فهمند  يم اگر  نرويد  جنگ  به  گرم

لْيضْحكُواْ لْيبكُواْ قَلِيالً فَ زَاء كَثِيرًا وا جونَ؛ به كَانُواْ بِمكْسِبانجام  كه  ياعمال  يسزا  ي  
  .بگريند  فراوان و بخندند  اندك  كه بايد اند  داده
 ولَن أَبدا معِي تَخْرُجواْ لَّن لفَقُ لِلْخُرُوجِ فَاستَأْذَنُوك منْهم طĤَئِفَةٍ إِلَى اللّه رجعك فَإِن

 را تو خدا ؛ اگر الْخَالِفِينَ مع فَاقْعدواْ مرَّةٍ أَولَ بِالْقُعودِ رضِيتُم إِنَّكُم عدوا معِي تُقَاتِلُواْ
  يبرا  كه خواستند ازتو و  يكرد ديدار  ايشان از  يگروه با و گردانيد باز  جنگ از

 و شـد  نخواهيـد   بيرون  جنگ   به  من با هرگز شما : بگو ، آيند  يرونب ديگر  جنگ
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 در  نشستن  به  نخست شمااز  زيرا ، كرد نخواهيد نبرد  يدشمن  هيچ با  من  همراه
 در اند  كرده  تخلف  ازفرمان   كه  آنان با  هم  اكنون  پس  ايد  بوده خشنود  خانه
  .بمانيد  خانه

نكه در جنگ شركت نكـرده      ي كردن منافقان به ا    ي افتخار و شاد   انيخداوند متعال با ب   
ح دادن كفر داللت يمان و ترجين كار كه برنداشتن اي آنها به اي توجهيان بياند، و با ب

لَّفُونَ فَرِح« : دي فرماي كند، م يم واپس مانـدگان از  » اللّهِ رسولِ خِالَف بِمقْعدِهِم الْمخَ
شان نشسته اند شادمان هستند، و      يامبر  خدا در خانه ها     ين پ رون رفت ينكه پس از ب   يا
را بازمانـدن و نـرفتن بـه    يـ  افزون بر شركت نكردن آنان در جنگ است، ز        ين گناه يا

  .گر است ي ديدن  به آن، گناهي آنان به  انجام گناه و باليجنگ حرام است و خشنود
 يو نـاخوش داشـتند ونمـ     » اللّـهِ  سبِيلِ فِي سِهِموأَنفُ بِأَموالِهِم يجاهِدواْ أَن وكَرِهواْ« 

 يبر خالف مومنان كه وقت. شان در راه خدا جهاد كننديدند كه با اموال و جانهايپسند
 هـم داشـتند بـه خـاطر نـرفتن و            ي اگـر عـذر    ي ماندند حت  ياز شركت در جنگ باز م     

د با مال   و مومنان دوست داشتن   .  شدند ين و به شدت متاسف م     يبازماندن خود غمگ  
شان است و ي است كه در دلهايمانين به خاطر ايو جانشان در راه خدا جهاد كنند، و ا

  .د دارندينكه به فضل و بخشش خداوند  اميا
:  گفتنـد يعنـ يد، يـ در گرما حركت نكن» الْحرِّ فِي تَنفِرُواْ الَ« : و منافقان گفتند » وقَالُوا« 

ش ي ما دشوار است، پس آنان آسا      يبرا هوا   ي جهاد به خاطر گرم    يحركت كردن برا  
 ي خود را به دور داشتند كه ميي مقدم داشتند و از گرمايشگي هميكوتاه را بر راحت

 كـه صـبحگاه و   ييه خـود را از آن در  امـان داشـت، گرمـا    يتوان با اسـتفاده از سـا    
 قـرار دادنـد كـه    ي سـخت ياما خود را در معرض گرما  .  برد ين م يشامگاه آن را از ب    

  .ست و آن آتش گرم جهنم استي سنجش نقابل
ار يآتـش جهـنم بـس     : بگو» يفْقَهونَ كَانُوا لَّو حرا أَشَد جهنَّم نَار قُلْ« :ن فرمود يبنابرا

 رود بر آنچـه كـه   ين ميدند ، آنچه را كه از ب  ي فهم يو اگر م  . گرمتر و سوزانتر است   
 ي بـه سـو    يافتنيـ ان  يـ  پا يت دادند، و از مشقت و سـخ       يح نم ي است ترج  يشه باق يهم

« :ديـ  فرما يخداونـد متعـال مـ     .  كردند ي فرار نم  يشگي سخت و هم   يمشقت و دشوار  
لْيضْحكُواْ لْيبكُواْ قَلِيالً فَ بهره منـد شـوند و از لـذت    ي تمام شدنياين دن ياز ا » كَثِيرًا و 

 در  آن شادمان گردند و با آن خود را سرگرم كنند، اما مطمئن باشـند كـه آنهـا                 يها
 يبـه سـزا   » يكْـسِبونَ  كَـانُواْ  بِمـا  جـزَاء « . ه خواهنـد كـرد    يـ ار گر يعذاب دردناك بس  
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ــا ــييكاره ــه م ــد، از قبي ك ــ كردن ــردن از دســتورات   ي ــت  نك ــاق و اطاع ــر و نف ل كف
  .پروردگارشان

باز  از آنان ي گروهيپس اگر خداوند تو را به سو» منْهم طĤَئِفَةٍ إِلَى اللّه رجعك فَإِن« 
دند و بـاز  ي هستند كه بدون عذر از شركت در جنگ تخلف ورز  يگرداند، و آنها كسان   

 يشان برايو ا» لِلْخُرُوجِ فَاستَأْذَنُوك« ن نشدند، يماندند و بر نرفتن و ماندن خود غمگ
شان بـه   يـ فـر كارها  يبه ك » فَقُل«گر از تو اجازه خواستند،      ي د ي جنگ يرون آمدن برا  يب

 جهـاد  يهرگـز بـا مـن بـرا     » عدوا معِي تُقَاتِلُواْ ولَن أَبدا معِي تَخْرُجواْ لَّن« :آنان بگو 
 يد، و بـه زود يـ د جنگيـ  نخواهيچ دشمنيد آمد، و هرگز همراه من با ه يرون نخواه يب

 مع اْفَاقْعدو مرَّةٍ أَولَ بِالْقُعودِ رضِيتُم إِنَّكُم« .از خواهد كردي نيخداوند ما را از شما ب
د، پس با پس ماندگان و ين بار به نشستن خشنود شدي گمان شما نخستيب» الْخَالِفِينَ
لِّـب  « :ن مانند آن است كه خداوند متعال فرموده اسـت         يو ا . دينينان بنش يخانه نش  ونُقَ

 يگرگون مشان را ديو دلها و چشمها» ومِنُوا بِهِ أَولَ مرَّةِيأَفئِدتَهم وأبصرَهم كَما لَم 
 ي كه هرگاه فرصت   يرا فرد يز. اوردنديمان ن ين بار به آن ا    يم همان گونه كه نخست    يكن
 يق نميگر توفيد،دي كند و شركت نجويش آمد از انجام دستور و فرمان تنبليش پيبرا
  . گردنديل مي حايادي كه بدان دستور داده شده است موانع زيان او و كاريابد و مي
ن يـ ن ثابـت شـد كـه ا   ي مـسلم ي بـرا يرِ آنهاست، چون وقت  ي تعز ه و ي تنب ين نوع يز ا ين

ن سـرزنش   يـ  شان از رفتن به جهاد منع شده اند، ا         يمنافقان به خاطر گناه و نافرمان     
ق دچـار   يـ ن طر يـ د و از ا   يـ  آ يه آنان به حساب مـ     ي عل يب و ننگ  ي آنان است و ع    يبرا

  .دي آنان ننما همانند عملِي مبادرت به عملي شود كه كسي شوند و سبب ميعذاب م
  :84 يه يآ

 ورسـولِهِ  بِاللّـهِ  كَفَـرُواْ  إِنَّهـم  قَبـرِهِ  علَـى  تَقُم والَ أَبدا مات منْهم أَحدٍ علَى تُصلِّ والَ
  قبرشـان  بر و  مكن نماز  آنان از  يك  هيچ بر ، بميرند  فَاسِقُونَ؛ چون  وهم وماتُواْ
  .اند  مرده  نافرمان و اند  شده كافر  رسولش و داخ ، به   اينان   مايست

چ مرده  يو هرگز بر ه   » أَبدا مات منْهم أَحدٍ علَى تُصلِّ والَ« :دي فرما يخداوند متعال م  
و بعد از دفن شـدن بـر سـر قبـرش            » قَبرِهِ علَى تَقُم والَ«  از منافقان نماز مگزار،      يا
ستادنش بـر   يـ امبر بـر آنهـا و ا      يـ را نمـاز خوانـدن پ     يـ ، ز يش دعـا كنـ    يست تا بـرا   ينا

.  نداردي آنان سودي آنان است و شفاعت براي برايشان به  منزله شفاعت و   يقبرها
 »مولِهِ بِاللّهِ كَفَرُواْ إِنَّهسراتُواْ ومو مهامبرش كفـر   يـ آنـان بـه خـدا و پ       » فَاسِـقُونَ  و
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و هركس كافر باشـد  . رون رفته بودنديب مردند كه از فرمان خدا     يدند و در حال   يورز
ن عبـرت و    يـ  رسـاند، و ا    ي نم يرد شفاعت ِ شفاعت كنندگان به او سود       يو بر كفر بم   

د ي باشد نبا  ي كفر و نفاق آشكار    ين هركس كه دارا   يهمچن. گراني د ي است برا  يدرس
ت نماز خوانـدن بـر مومنـان، و       ي بر مشروع  يليه دل ين آ يو ا . بر او نماز خوانده شود    

بـا  ) ص(امبر  ي آنان است ، همچنانكه پ     يشان جهت دعا كردن برا    يستادن نزد قبرها  يا
ن يـ  كند كـه ا ين داللت مين بر اي به منافقيد كردن نه  يرا مق يز.  كرد ين م يمومنان چن 

  .حكم مخصوص مومنان است
  :85 يه يآ

 أَنفُسهم وتَزْهقَ الدنْيا فِي بِها يعذِّبهم أَن اللّه يرِيد إِنَّما وأَوالَدهم أَموالُهم تُعجِبك والَ
مهآنها  سبب  به خواهد  يم خدا ، نيفكند  اعجابت  به  اوالدشان و  كَافِرُونَ؛ اموال و 
  .بسپارند  جان كفر  عين در و كند  دنياعذابشان  در

ن يـ زده نكنـد، ا ا به آنان داده است تو را شـگفت    ي كه خداوند در دن    ياموال و فرزندان  
ن نعمت هـا را بـه       يشان نزد خداوند محترم اند، بلكه خداوند ا       يست كه ا  يبدان خاطر ن  

 فِـي  بِهـا  يعـذِّبهم  أَن اللّـه  يرِيـد  إِنَّمـا « . آنان داده است تا آنان را خوار و رسوا كند         
 به ين برايابراا عذاب دهد، بنين نعمت ها در دني خواهد آنان را با ايخداوند م» الدنْيا

ن نعمـات آنـان را      ي شوند و همواره ترسِ از دست دادن ا        يدست آوردن آن خسته م    
  . توانند آسوده خاطر از آن لذت ببرنديمضطرب كرده و نم

 برند و اموال و  فرزندانشان آنـان را از           ي ها و مشقت رنج م     يبلكه همواره در سخت   
 « شوند،يا منتقل مي از دنيه در حال كييد، تا جاي نماياد خدا و جهان آخرت غافل مي

 رود كـه كـافر هـستند و محبـت           يرون م يشان ب يجانها» كَافِرُونَ وهم أَنفُسهم َتَزْهقَ
شان به آنها وابسته    يز را از آنها گرفته است، پس در حال مرگ دلها          يفرزندان همه چ  

  .  سوختي آنها ميبود و برا
  :86- 87 يه يآ

 مِـنْهم  الطَّولِ أُولُواْ استَأْذَنَك رسولِهِ مع وجاهِدواْ بِاللّهِ آمِنُواْ أَنْ ةٌسور أُنزِلَت وإِذَآ
 بياوريد  ايمان خدا  به  كه شد  نازل  يا  سوره  الْقَاعِدِينَ؛ چون مع نَكُن ذَرنَا وقَالُواْ

 ما : گفتند و تندخواس  رخصت تو از  توانگرانشان ، برويد   جنگ  به  پيامبرش با و
  .بنشينيم  خانه در نشينند  خانه در بايد  كه  يآنهاي با تا ، بگذار را
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  شده  يراض  يفْقَهونَ؛ بدان الَ فَهم قُلُوبِهِم علَى وطُبِع الْخَوالِفِ مع يكُونُواْ بِأَن رضُواْ
  .فهمند  ينم و  شده ، نهاده مهر  دلهايشان بر ، باشند  نشينان  خانه  قرين  كه اند

 ورزند و سوره ي مينكه منافقان همواره در انجام عبادت تنبليان ايخداوند متعال با ب
و هرگـاه سـوره    » سورةٌ أُنزِلَت وإِذَآ« :دي فرما ي گذارد، م  يات در آنان اثر نم    يها و آ  

 دسـتور داده  يمـان آوردن بـه خـدا و جهـاد در راه و    ي نازل شود كه در آن بـه ا        يا
 يچ عـذر ي كه هـ يتوانگران و مالداران و كسان» مِنْهم الطَّولِ أُولُواْ استَأْذَنَك« وند،  ش

.  خواهنديندارند و خداوند آنها را با اموال و فرزندان كمك كرده است از تو اجازه م
ش كننـد و آنچـه را كـه بـر آنـان             ياورند و او را ستا    يد سپاس خدا را به جا ب      يا نبا يآ

 آنـان جـز   يولـ ! شان آسان كرده است انجام دهنـد؟      ي و انجام آن را برا     واجب نموده 
نند ي كنند و اجازه بخواهند كه به آنان اجازه داده شود تا در خانـه بنـش         ينكه سست يا
مـا را بگـذار بـا       : و گفتنـد  » الْقَاعِدِينَ مع نَكُن ذَرنَا وقَالُواْ« رفتند،  ي را نپذ  يگريز د يچ

  .مي بمانينان باقيخانه نش
نكه با يخشنود شدند به ا» الْخَوالِفِ مع يكُونُواْ بِأَن رضُواْ« :دي فرمايخداوند متعال م
ن يدند كـه بـا زنـانِ خانـه نـش          ي خود پسند  يچگونه برا .  بمانند ين باق يزنان خانه نش  

ا يد؟ ي نمايين راهنماي دارند كه آنان را بر ايا درك و عقليآ! باشند و به جهاد نروند؟
 »ولَى طُبِعع ير را در نم   يشان خ يشان مهر زده شده است، پس دلها      يبردلها» قُلُوبِهِم 
 است ندارنـد؟ پـس آنـان        ير و رستگار  يه خ ي انجام آنچه كه ما    ي برا يابد و اراده ا   ي

 ين حالت يدند كه چن  ي فهم يرا اگر واقعا م   ي فهمند، ز  ي خود را نم   يمنافع و مصلحت ها   
  .دندي پسندي خود نمي آورد براين ميي را پا آنانيگاه مردانگيمقام و جا

  :88- 89 يه يآ
لَـئِك وأَنفُسِهِم بِأَموالِهِم جاهدواْ معه آمنُواْ والَّذِينَ الرَّسولُ لَـكِنِ أُوو  ـملَه  ـرَاتالْخَي 

لَـئِك أُوو مونَ؛ ول  هفْلِحو  مـال  با اند  آورده  ايمان او با  كه  يكسان و پيامبر  يالْم 
ــان ــود  ج ــدا   راه در خ ــاد خ ــد جه ــا  كردن ــت  آن از نيكيه ــد و  آنهاس ــه آنهاين   ك

  .رستگارانند
دأَع اللّه منَّاتٍ لَهرِي جا مِن تَجتِهتَح ارا خَالِدِينَ األَنْهفِيه  ذَلِـك  زالْفَـو  ظِـيم؛ خـدا  الْع 

  آمـاده   ، جاويداننـد  آنجـا  در و  ستا  روان  آن در جويها  كه  يبهشتهاي  برايشان
  .بزرگ  يرستگار  است  اين   است  كرده
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هرگاه منافقان از رفـتن بـه جهـاد تخلـف ورزنـد خداونـد               : دي فرما يخداوند متعال م  
 دارد كـه فـضل   يد، و خداونـد بنـدگان و خواصـ   يـ  نماياز م ي ن يمومنان را از آنان ب    

و آنـان  .  دهنـد ين كار را انجـام مـ  يش را به آنان اختصاص داده است، و آنان ا    يخو
و » وأَنفُسِهِم بِأَموالِهِم جاهدواْ معه آمنُواْ والَّذِينَ« ) ص(امبر خدايمحمد، پ» الرَّسولُ«

 نـشان  ي و سـست ينكـه تنبلـ  يمان آوردند، با مال و جانشان بدون اي كه با او ا يكسان
لَـئِكوأُ« دهند، بلكه شادمان و سرحال جهاد كردند،         و ملَه رَاتيو آنان كـسان   » الْخَي 

لَــئِك « . شان اسـت يـ  ا يا و آخرت بـرا    ي  فراوان در دن    ي ها يهستند كه خوب   أُوو  ـمه 
ش ين آمـال خـو    ين خواسته ها و كامل تر     ي اند كه به باالتر    يو آنان كسان  » الْمفْلِحونَ
  .نان رستگاراننديو ا. ابندي يدست م

 »دأَع لَ اللّهمنَّاتٍ هرِي جا مِن تَجتِهتَح ارا خَالِدِينَ األَنْهفِيه ذَلِك زالْفَو ظِيمخداوند » الْع
ر كاخها و درختان آن روان      يبارها از ز  ي آماده نموده است كه جو     يي آنان باغها  يبرا

 كه به ي بزرگ، پس هالك باد كسيابين است كاميا.  مانندياست، و در آن جاودانه م
 كشانده يا و آخرتش را به تباهين و دنيست و د يشان بدان مشتاقند مشتاق ن    يه ا آنچ
قُل ءامِنُـوا بِـهِ أَولَـا تُومِنُـوا إِنَّ          « :دي فرما ي است كه م   ين مانند فرموده اله   يو ا . است
به آن قـرآن  « : بگو» حزِونَ لِألَذقِانِ سجداَيهمِ ي علَيتلَينَ أُوتُوا الِعلم مِن قَبلِهِ إِذا  يالَّذِ
شان يش از آن بدي كه پي گمان كساني كند، بيد فرق نمياوريمان ن يا ا يد  ياوريمان ب يا

ز يو ن » . افتند ي كه قرآن بر آنها خوانده شود به سجده م         يعلم داده شده است هنگام    
پـس اگـر    » نَيكَفِـر سوا بِها بِ  يكفُر بِها هوالءِ فَقَد وكَّلنَا بِها قَوماَ لَّ       يفَإِن  « :يفرموده اله 

  .ستنديم كه به آن كافر ني را بر آن گماشته ايدند ما گروهيشان به آن كفر ورزيا
  :90- 93 يه يآ

 سيـصِيب  ورسـولَه  اللّـه  كَذَبواْ الَّذِينَ وقَعد لَهم لِيؤْذَنَ األَعرَابِ مِنَ الْمعذِّرونَ وجاء
 آوردند عذر و آمدند  نشين  باديه  يعربها از  يأَلِيم؛ گروه بعذَا مِنْهم كَفَرُواْ الَّذِينَ

  پيـامبرش  و خـدا   بـه   كـه   يآنهـاي  و نرونـد   جنگ  به  كه دهند،  رخصت را آنها تا
 دردآور  يعـذاب   كافرانـشان   بـه   كـه  زودا  نشستند  خانه  در ، بودند  گفته  دروغ
  .رسيد خواهد
سلَى لَّيفَاء عالَ الضُّعلَى ورْضَى عالَ الْملَى وونَ الَ الَّذِينَ عجِدـا  ينفِقُـونَ  مي  ـرَجإِذَا ح 

لّهِ نَصحواْ  و  ناتوانان ؛ بر رحِيم غَفُور واللّه سبِيلٍ مِن الْمحسِنِينَ علَى ما ورسولِهِ لِ
 و خـدا   يابـر  عمـل   در  گـاه  هـر  ، يابنـد   ينم  خويش  هزينه  كه  آنان و  بيماران
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  نيكوكـاران  بـر   كـه   ، نياينـد   جنگ  به اگر  نيست  يگناه ورزند  اخالص  پيامبرش
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا و  نيست  يعتاب  گونه  هيچ
لَهم أَتَوك ما إِذَا الَّذِينَ علَى والَ لُكُـم  مـا  أَجِد الَ قُلْت لِتَحمِ لَيـهِ  أَحمِ لَّـواْ  عأَ تَوو مـنُهيع 

عِ مِنَ تَفِيضمزَنًا الدواْ أَالَّ حجِدا ينفِقُونَ مساز تا آمدند تو نزد  كه  آنان بر نيز ؛ و ي 
  خـرج   يبـرا  آنهـا  و  نـدارم   يبرگـ  و سـاز  كه ، يگفت تو و  يده  نبردشان  برگ و

  .نيست  يگناه ، بازگشتند محزون و  ريزان  اشك و نيافتند  هيچ  كردن
 وطَبع الْخَوالِفِ مع يكُونُواْ بِأَن رضُواْ أَغْنِياء وهم يستَأْذِنُونَك الَّذِينَ علَى السبِيلُ ماإِنَّ

لَى اللّهع قُلُوبِهِم مونَ؛ خشم  الَ فَهلَمععـين  در  كـه   اسـت   يكسان بر خدا  عذاب و  ي  
  خانه در  نشينان  خانه با  كه نودندخش  بدان خواهندو   يم  رخصت تو از  يتوانگر
  .دانند  ينم  كه  است  نهاده مهربر را   دلهايشان خدا  بمانند

ه يـ  از باد  يبرخ» لَهم لِيؤْذَنَ األَعرَابِ مِنَ الْمعذِّرونَ وجاء« :دي فرما يخداوند متعال م  
ا به آنها اجازه دند، آمدند تي ورزي كردند و از رفتن به جهاد كوتاهينان كه سستينش

 اشان از عذر خواستن يياي حي و بييداده شود كه به جهاد نروند، و به خاطر پر رو
امـا  . ن كـار را انجـام دادنـد       يـ مانشان ا يف بودن ا  ي نداشتند و به سبب ضع     يخود باك 

 يشان نشـستند و حتـ  يـ امبرش دروغ گفتند در خانه هاي از آنان كه با خدا و پ     يكسان
 باشد كه در    ي كسان يبه معن » الْمعذِّرونَ« و احتمال دارد كه     .  نكردند يمعذرت خواه 

امبر يآمدند تا آنها را معذور بدارد، و عادت پ) ص(امبر يش پيقت عذر داشتند و پيحق
  . شودي داشت معذور مين بود هركس را كه عذريچن
 »دقَعواْ الَّذِينَ وكَذَب اللّه ولَهسريد قرار داد كـه در ادعـا       ي را مورد تهد   يو كسان »  و 

امبرش دروغ گفتند، ي جهاد است به خدا و پيرون رفتن براي بيمان كه مقتضيداشتن ا
سپس آنان را . رون نرفتندي جهاد بي و نه براي عذرخواهيدر خانه نشستند، و نه برا

ا يافرانشان در دن  به  ك  » أَلِيم عذَاب مِنْهم كَفَرُواْ الَّذِينَ سيصِيب« :د كرد و فرمود   يتهد
  .د ي دردناك خواهد رسيو آخرت عذاب

م كرد؛  يان آورد، و آنها را به دو گروه تقس        يپس از آنكه از عذرآورندگان سخن به م       
رند، ي گي كه معذور قرار نمي شوند، و گروهيعت معذور شمرده مي كه در شريگروه
رون يـ  و قدرت ب   ييناي و ب  يجسم يبر ناتوانان كه ناتوان   » الضُّعفَاء علَى لَّيس« :فرمود

ز يـ مـاران ن  يو بـر ب   » الْمرْضَـى  علَـى  والَ« . ستيـ  ن يكار را ندارند، گناه   ي پ يرفتن برا 
 كه فرد مبتال به     ييماري شود، ب  يها را شامل م   يمارين تمام انواع ب   يو ا . ست  ي ن يگناه
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پهلو و فلج نه ي سيماري و بي و كوريل لنگي حركت و جهاد را ندارد، از قبييآن  توانا
 ندارند كه آن يزي كه چيز بركسانين» ينفِقُونَ ما يجِدونَ الَ الَّذِينَ علَى والَ« . ره يو غ

 ندارنـد كـه در سـفر    يله سواري توشه و وسيعني. ستي نيرا صرف جهاد كنند گناه  
  . برساندييآنها را به جا

ص داشته باشند ،    امبرش اخال ي خدا و پ   ي كه برا  يست به شرط  ي ن يپس بر آنان گناه   
ن باشد كه اگر يت و اراده آنان چنين باشند، و ني راستيماني اين صورت كه دارايبه ا

ك يـ ق و تحر  يل تـشو  يـ  دارند از قب   ييو آنچه را كه در توانا     . توانستند به جهاد بروند   
  . جهاد انجام دهنديگران برايد
را آنـان بـا     يـ ست، ز يـ  ن يراديكار ا كويو بر مومنان ن   » سبِيلٍ مِن الْمحسِنِينَ علَى ما« 
 حقوق خدا و حقوق بندگان خدا سرزنش را از خود دور كرده اند، و ي و ادايكوكارين

ت از گردنش سـاقط     ي انجام دهد مسئول   ي بنده آنچه را كه در توان دارد به خوب         يوقت
  . شوديم

 يگرين است كه هركس به شخص د      يد، و آن ا   ي آ يك قاعده به دست م    يه  ين آ يو از ا  
 يزيـ ع شـدن چ يا ضايك او سبب نقصان ين عمل ني كرد سپس ا يا مال ي يكمك جسم 

 يكوكاري كه به هنگام نيكوكارانيكوكار است و بر نيست ، چون نيشد، او ضامن آن ن
.  باشـد  ي نمـ  يت و سرزنـش   ي شـوند مـسئول    ي م يزي چ يا تباه يخود  موجب نقصان     
 باشـد   ين بـدكار و متجـاوز مـ       كوكـار و آ   ير از ن  يـ د بر غ  ي نما يهمانطور كه داللت م   
 يو خداوند آمرزنده و مهربان است و از رو» رحِيم غَفُور واللّه« . غرامت واجب است

م ي گذرد، و آنان را به خاطر تصمي اش از ناتوانان در ميآمرزش و رحمت و مهربان
  . انجام كار را دارنديي كند كه تواناي عطا مي شان پاداش كسانيقطع
لَهم أَتَوك ما إِذَا الَّذِينَ لَىع والَ«   كه يست بر كساني نيراد و گناهين ايو همچن» لِتَحمِ
 جهاد حركـت كننـد، امـا از    ي تا به سوي سوار كنيش تو آمدند تا آنان را بر مركب    يپ

 مـا  أَجِـد  الَ« :يو تو با عرض معذرت به آنان گفت      » قُلت« افتند،  ي نزد  تو ن    يزيقضا چ 
لُكُ لَيهِ مأَحمِ لَّواْ عتَو منُهيأَعو عِ مِنَ تَفِيضمزَنًا الدواْ أَالَّ حجِدا ينفِقُونَ مي نميزيچ»  ي 

 يزي كه به خاطر آنكه چ     يشان برگشتند در حال   يابم كه شما را بر آن سوار كنم و ا         ي
ننـد و   آنهـا ناتوا  . ر بـود  يافتند صرف جهاد كنند از چشمانشان انـدك سـراز         ي يرا نم 

نـد  ينكـه نتوانـستند در جهـاد شـركت نما         يشتن را فدا كنند و به خاطر ا       يحاضرند خو 
  .ان كردين و آشفته شدند كه خداوند  حالت آنها را بيچنان اندوهگ
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 كه گناه از كردن آنـان سـاقط شـد مـسئله بـه               يو هنگام . ستي ن يشان گناه يپس برا 
ت ير را كرد و همراه به ني خت انجامين است كه هركس ني گردد، و آن اياصلش بر م

ر را انجام دهد او به ي خود به اندازه توانش تالش ن مود سپس نتوانست كار خيقطع
  .ر را به طور كامل انجام داده استي است كه كار خيمنزله كس

 وهـم  يـستَأْذِنُونَك «  است كه    يسرزنش تنها متوجه كسان   » الَّذِينَ علَى السبِيلُ إِنَّما« 
 رفتن بـه جهـاد را   يي كه ثروتمندند و توانا    ي خواهند در حال   ياز تو اجازه نم   » غْنِياءأَ

 بِأَن« دند كه ينشان پسندي خود و ديبرا» رضُوا« شان ي ندارند، پس ا   يداشته و عذر  
.  بمانندينان مانند زنان و  كودكان و امثال آنها باق يبا خانه نش  » الْخَوالِفِ مع يكُونُواْ

 »ن حالت خشنود شدند چون،      يو آنان به ا   » و» عَطَب  لَـى  اللّهع  خداونـد بـر    » قُلُـوبِهِم
 خود را يوي و دنينيشان نشد و مصالح دي وارد دلها  يريچ خ يشان مهر زد و ه    يدلها
  . آنچه كه مرتكب شدندي است براين عقوبتيو ا» يعلَمونَ الَ فَهم« . ص ندادنديتشخ

  :94- 96 يه يآ
لَيكُم رونَيعتَذِ لَيهِم رجعتُم إِذَا إِ  مِـنْ  اللّـه  نَبأَنَـا  قَـد  لَكُـم  نُّـؤْمِنَ  لَـن  تَعتَـذِرواْ  الَّ قُل إِ

ارِكُمرَى أَخْبيسو اللّه لَكُم مع ولُهسرو ونَ ثُمالِمِ إِلَى تُرَدبِ عةِ الْغَيادالشَّهـئُكُم  ونَبفَي 
 عـذر  : بگـو   آورنـد   يمـ  عـذر  و آيند  يم ، بازگرديد شما  ؛ چون تَعملُونَ كُنتُم بِما

   اسـت   كـرده   آگـاه  شما اخبار از را ما خدا  كه  نداريم باور را  گفتارتان ،، مياوريد
   آن نـزد  را شـما   آنگـاه   رسـيد  خواهنـد  شـما   اعمـال   بـه   پيامبرش و خدا كه زودا

  آگاهتـان    اعمالتان  نتيجه از تا برند  يم  است كارآش و  نهان  يدانا  كه يخداوند
  .سازد

لِفُونَ حيبِاللّهِ س إِذَا لَكُم تُملَب لَيهِم انقَ  رِجـس  إِنَّهـم  عـنْهم  فَأَعرِضُـواْ  عنْهم لِتُعرِضُواْ إِ
ماهأْومو نَّمهزَاء جا جونَ كَانُواْ بِمكْسِببرايتـان  ، بازگرديـد   نزدشـان   بـه   ؛ چـون  ي  
  يمردمـ   كـه  كنيـد   اعـراض   ايشان از درگذريد ، خطايشان از تا خورند  يم سوگند
  .دارند جهنم در   يجا  اعمالشان خاطر  به و پليدند

لِفُونَ حي اْ لَكُم لِتَرْضَو منْهاْ فَإِن ع تَرْضَو منْهفَإِنَّ ع رْضَى الَ اللّهنِ يمِ عاسِقِينَ؛ الْفَ الْقَو
  شـويد،  خـشنود   هم شما اگر  شويد خشنود  آنان از تا خورند  يم سوگند  برايتان

  .شد نخواهد خشنود  نافرمان  مردم  اين از خدا
ان آورد و   يـ  كه از بازماندگان و نرفتن منافقانِ ثروتمند بـه جهـاد سـخن بـه م                يوقت

لَيكُم رونَيعتَذِ«  ندارند، خبر داد كه آنان       يچ عذر يفرمود آنها ه    يوقتـ » رجعتُم إِذَا إِ



١٠٢٨ 

 قُل« .  خواهند كرديد نزدتان آمده و عذرخواهيش آنها برگرديان جنگ پيكه پس از پا
 يد، ما شـما را در عذرتراشـ       ي نكن يعذرخواه: به آنان بگو  » لَكُم نُّؤْمِنَ لَن تَعتَذِرواْ الَّ

تان يخداوند ما را از خبرها» أَخْبارِكُم مِنْ لّهال نَبأَنَا قَد« . مي كنيق نمينتان تصديدروغ
 ندارد، چون آنها يده اي فايآگاه ساخته، و او در سخنش راستگوست، پس عذرخواه  

 آورند، و محال است كه آنهـا        يبه خالف آنچه خداوند از آنان خبر داده است عذر م          
ن مراتـب  يباالتر كه در يدر آنچه كه با سخن خدا مخالف باشد، راستگو باشند؛ خبر   

لَكُم اللّه وسيرَى« .  قرار دارديراست مع ولُهسرامبرش عملتان را در يو خداوند و پ» و
 و دروغ است، و سخن صرف بر يزان و سنجش راستيد، چون عمل، ميا خواهند ديدن

سپس » الشَّهادةِو الْغَيبِ عالِمِ إِلَى تُرَدونَ ثُم« .  كندي داللت نمي و صداقت آدميراست
ده  بر يز پوشيچ چي كه هيد، آن ذاتي شويدا بر گردندانده مي پنهان و پي دانايبه سو

 كه ي و بديو شما را به آنچه از خوب» تَعملُونَ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم«  ماند، ياو پنهان نم
 سـزا و  ا براسـاس فـضل خـود   يش ي سازد، و طبق عدالت خو  يد آگاه م  يانجام داده ا  

  . بر شما ستم بكندينكه به اندازه ذره اي دهد، بدون ايتان ميجزا
نكه سخن و عذرش در ظـاهر و بـاطن          يا ا ي: و بدان كه بدكارِ گناهكار سه حالت دارد       

ا يـ .  نكرده است  ي كه انگار گناه   يرد به گونه ا   ي گ يرفته شده و مورد عفو قرار م      يپذ
 ينكـه از و   يا ا يـ رد، و   ي گ ي قرار م  ير عمل ينكه به خاطر گناهش مورد عقوبت و تعز       يا

و در مورد .  شودي نمي كه كرده است مجازات عمليصرف نظر شده ودر مقابل كار
لِفُونَ « :ن فرمود يبنابرا. منافقان خداوند به حالت سوم دستور داده است        حـيبِاللّـهِ  س 

إِذَا لَكُم تُملَب لَيهِم انقَ  شـما  يد بـرا يـ  آنـان بـاز گرد   يبـه سـو   چون  » عنْهم لِتُعرِضُواْ إِ
 آنها را يعني. دي بگردانيد، پس از آنان روي خورند تا از آنها صرف نظر كنيسوگند م

  .ديد و آنها را نكشيسززنش نكرده و شالق نزن
 »مإِنَّه سد و ناپاكند، و ارزش آن را ندارند كه مورد توجـه قـرار          يهمانا آنان پل  » رِج
«  است كه يشان كافيبرا» و« . ستيد نيزات در مورد آنها مفو سرزنش و مجا. رنديگ

ماهأْومو نَّمهزَاء جا جونَ كَانُواْ بِمكْسِبگاهشان ي كه كرده اند جاييفر كارهايبه ك»  ي
لِفُونَ« . جهنم باشد  حي اْ لَكُم لِتَرْضَو منْهعالوه بر صرف نظر كردن، انتظار دارنـد        » ع
  . ديخشنود شوكه از آنها 

اْ فَإِن«.  نكرده اند  يچ كار بد  يانگار آنها ه   تَرْضَو منْهفَإِنَّ ع رْضَى الَ اللّهـنِ  يمِ  عالْقَـو 
د قطعا خداوند از گروه فاسقان خشنود       يپس اگر شما از آنان خشنود شو      » الْفَاسِقِينَ
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 خداوند  د كه ي خشنود شو  يست از كس  يسته ن ي شما مومنان شا   ي برا يعني.  شود ينم
ش ي و ناخشنوديست ، بلكه بر شماست كه با پروردگارتان در خشنودي نياز او راض
اْ فَإِن «:ش كه چگونه فرموديانديو ب. ديهمسو باش تَرْضَو منْهفَإِنَّ ع رْضَى الَ اللّهنِ يع 

خداوند « : شود، و نفرموديهمانا خداوند از گروه فاسقان خشنود نم» الْفَاسِقِينَ الْقَومِ
ن و يد كه دروازه توبه باز است و فاسقين داللت نمايتا بر ا»  شودياز آنها خشنود نم

 ي مـ يرد و از آنهـا راضـ  ي پـذ ير آنان هر زمان توبه كنند خداوند توبه شان را مـ       يغ
  .گردد

 نخواهد شد، چون مانعِ     ي كه فاسق و نافرمان باشند خداوند از آنها راض         ياما تا وقت  
شان يـ  اسـت كـه خـدا برا   يزيـ رون رفـتن آنهـا از چ  ي دارد و آن ب   او وجود  يخشنود
  .مان و اطاعتيل ايده است از قبيپسند

ل شرك و نفـاق و      ي پسندد از قب   يرون رفتند كه خداوند آن را نم      ي ب يزي چ يو به سو  
  .گناه

 كه بدون عذر از شـركت در        يمنافقان: ن است يخالصه آنچه كه خداوند ذكر كرده چن      
 مومنان عذر آوردند و ادعا كردند كه ي و به جهاد نرفتند، اگر برادهيجهاد تخلف ورز

  ي كـه منافقـان مـ     ي داشـته انـد بـه درسـت        يي شركت نكردنشان در جهاد عذرها     يبرا
د يـ ريد و عذر آنهـا را بپذ      ي شو يد و از آنها راض    يخواهند شما از آنان صرف نظر كن      

  .ديود شود و از آنان خشنيريد عذرشان را بپذياما شما هرگز نبا
نـد،  يد از آنـان اعـراض نما      يـ مومنـان با  ! يا نـه؟ آر   يـ ا از آنـان اعـراض شـود         ياما آ 

  . گردانندي ميهمچنانكه از  اعمال پست و نجس رو
« :ديـ  فرمايآن جا كه م.  خداوند متعال ثابت شده استيات سخن گفتن برا ين آ يدر ا 
أَنَا قَدنَب مِنْ اللّه ارِكُميو كارهـا  . تان آگاه ساخته است   ياز خبرها خداوند ما را    » أَخْب 
 خداونـد  ين فرموده بـرا يوندد در اي پيت و قدرت خدا به وقوع م ي كه با مش   يارياخت

لَكُـم  اللّه وسيرَى« :ين در فرموده    يثابت شده است، و همچن     مع  ـولُهسرخداونـد  » و
ات يـ ن آ يـ ، و در ا   ديخبر داده  است كه او عمل شما را بعد از واقع شدن آن خواهد د               

  .ن بودن او از فاسقان ثابت شده استيكوكاران و خشمگي خداوند از نيز خشنودين
  :97- 99 يه يآ

رَاباألَع نِفَاقًا كُفْرًا أَشَدو ردأَجواْ أَالَّ ولَم عي وددا حأَنزَلَ م لَى اللّهولِهِ عسر اللّهو لِيمع 
  از  يخبـر   يبـ   بـه  و ديگراننـد  از تر  منافق و كافرتر  يننش  باديه  يحكِيم؛ عربها 
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  حكـيم   و دانـا  خدا و  سزاوارترند  است  كرده  نازل  پيامبرش بر خدا  كه  ياحكام
  .است
لَـيهِم  الـدوائِرَ  بِكُم ويتَرَبص مغْرَما ينفِقُ ما يتَّخِذُ من األَعرَابِ ومِنَ آئِـرَةُ  عءِ  دوالـس 
اللّهو مِيع؛ پاره   س لِيم كننـد   يمـ   خرج  كه را  آنچه  نشين  باديه  يعربها از  يا  ع 
 بـر  بـد   حـوادث   برسـد   يحوادث شما  به تا منتظرند و پندارند ، يم  يغرامت  چون

  .داناست و شنوا خدا  و باد  خودشان
 وصلَواتِ اللّهِ عِند قُرُباتٍ ينفِقُ ما ويتَّخِذُ اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُ من األَعرَابِ ومِنَ

لُهم لَّهم قُرْبةٌ إِنَّها أَال الرَّسولِ   يا  پاره ؛ و رحِيم غَفُور اللّه إِنَّ رحمتِهِ فِي اللّه سيدخِ
  يم  خرج  كه را آنچه  و دارند  ايمان  قيامت روز و خدا  به  نشين  باديه  يعربها از

  كه بدانيد  كنند يم  خرج پيامبر  يدعا خاطر  به و خدا  به  شدن  نزديك  يبرا كنند
  داخلـشان   خـويش   رحمـت    به خدا و شد خواهد خدا  به  نزديكيشان  سبب  همين
  .است  مهربان و  آمرزنده زيرا ، كرد خواهد

كفـر و   » ونِفَاقًـا  كُفْـرًا  أَشَـد « نان،  يه نـش  يـ باد» األَعـرَابِ « :ديـ  فرما يخداوند متعال م  
ن يـ شتر  است، و ا    ي كه كفر و نفاق در آنهاست ب       ينانينفاقشان از كفر و نفاق شهرنش     

 و   ينـ ينان از شناخت مقـررات د     يه نش ين است كه باد   ي دارد، از آن جمله ا     ياديعلل ز 
لَم أَالَّ« سته ترند كه    يپس آنان سزاوارتر و شا    . اعمال و احكام دورند    عواْي وددـا  حم 

 را كه خـدا     ي و اوامر  يمان و احكام و نواه    ين ا يحدود و قوان  » رسولِهِ علَى اللّه أَنزَلَ
ك ترند به   يرا آنها نزد  ينان، ز يبه خالف شهرنش  . امبرش نازل كرده است  ندانند     يبر پ 

 نيامبرش نازل كرده است، پس به سبب اينكه حدود آنچه را بدانند كه  خداوند بر پيا
 ي كـه آن را مـ      يريـ   انجام كار خ    ي برا يي خوب و اراده ها    ي آنان افكار  ي برا يآگاه

  .نان وجود ندارديه نشيان باديد كه در مي آيد ميشناسند پد
ه يـ  هـست كـه در باد  ي و فرمان بـردن از دعـوتگر بـه انـدازه ا        ييو در آنان نرم خو    

نان يه نـش يشتر از باديبند و ي نماي مينينان وجود ندارد، و آنها با مومنان همنش ينش
. ر سـزاوارترند يـ  انجام  خيه براينان از  اهل باد يپس شهرنش . زندي آم يبا آنها در م   

 منافقـان و  يابـان، ولـ  يه و بيـ اما هم در شهر كافر و منافق وجود دارد و هـم در باد       
شتر و سـخت تـر      يـ نان ب ين كفر و نفاقشان از كفر و نفـاق شهرنـش          يه نش يكافران باد 

  .ل ترنديص تر و بخينان بر اموال خود حريه نشين سبب بادياست، به هم
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ل يـ آنچـه را از قب   » ينفِـقُ  مـا  يتَّخِـذُ  من«  هستند كه    ينان كسان يه نش ين باد يان ا ياز م 
ان و تاوان شمرده و از آن چشم        يز» مغرَماَ«  كنند يزكات و نفقه در راه خدا انفاق م       
 ي و ناچاري دهند و جز با ناخوشيدا نم خي رضايداشت پاداش ندارند، و آن را برا

  . پردازندينم
 »صتَرَبيو ائِرَ بِكُموورزند و از آنها متنفرند ي ميو از آنجا كه با مومنان دشمن» الد 

 زمانه بر آنـان وارد      يبت ها ي ناگوار روزگار و مص    يشامدهايچشم انتظار آنند كه پ    
ـ « شود، اما برعكس بر آنان خواهـد آمـد،           لَ عهِمآئِـرَةُ  يءِ  دوشامد نـاگوار و    يـ پ» الـس

 بـر دشـمنان از آن   يروزيـ كو و پيبت بر آنان باد و روزگار خوب و سرانجام ن      يمص
ت بندگان و   يم است؛ ن  يو خداوند دانا و حك    » علِيم سمِيع واللّه« . مومنان خواهد  بود   

  . داندي آنان را مياياخالص و ر
 هـستند  يان آنها كـسان يستند بلكه از ميو نكوهش شده ننان مذموم يه نشيو همه باد 

مان دارند، و از كفر و نفاق در يامت ايبه خدا و روز  ق» اآلخِرِ والْيومِ بِاللّهِ يؤْمِنُ« كه 
 عِنـد  قُرُبـاتٍ  ينفِقُ ما ويتَّخِذُ« .  كنند يمان عمل م  ي ا يامان و سالم مانده و به مقتضا      

 را دارنـد و هدفـشان از آن     يانفاق خود چشم داشت پاداش الهـ      و از بخشش و     » اللّهِ
 دهـد  ي قرار ميله ايو بخشش خود را وس» و«. ك شدن به اوست ي خدا و نزد   يرضا
خداوند متعال  .  آنها يامبر و بركت خواستن او برا     ي پ يدعا» الرَّسولِ  َصلَواتِ  «يبرا
ه ي گمان آن مايب! هان» لَّهم قُرْبةٌ نَّهاإِ أَال« :دي فرمايامبر مي پيد بودن دعايان مفيبا ب
لُهم « .  شودي كند، و با بركت ميشان رشد ميشان به خداست، و مالها يكينزد  سـيدخِ
تِهِ فِي اللّهمحسته اش بـه رحمـت خـود در         يـ خداوند آنان را در زمره بنـدگان شا       » ر

  . اوند آمرزنده و مهربان استهمانا خد» رحِيم غَفُور اللّه إِنَّ« . خواهد آورد
 آمـرزد، و    يد مـ  يـ  او بـازگردد و  توبـه نما        ي را كه بـه سـو      يپس گناهان بزرگ كس   

و . ز را فرا گرفته استي گرداند كه همه چيبندگانش را مشمول رحمت گسترده اش م
 هـا  ي كند و آنها را به انجـام خـوب         يژه  برخوردار م   ي و يبندگان مومنش را از رحمت    

 دارد، و انواع پاداشها را به صورت فراوان يها مصون مي، و از بزهكار دهديق ميتوف
نان ينان مانند شهرنشيه نشي از باديانگر آن است كه برخيه بين آيا.  دهديبه آنان م 

 باشند، پس خداوند آنها را فقط بـه خـاطر           ي بد و قابل مذمت م     يخوب هستند و برخ   
بـه خـاطر تـرك دسـتوراتش مـذمت           مذمت و نكوهش نكرده است، بلكه        ينيه نش يباد

  .  باشدين در مظان بد بودن ميه نشيهرچند كه باد. نموده است
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 شـود، و برحـسب      ياد مـ  يـ انگر آن است كه  كفر و نفـاق كـم و ز            ين ب يه همچن ين آ يا
لت علـم  ين  بـه فـض  يه همچن ين آ يدر ا .  كند يدا م يط حال و مقام غلظت و رقّت پ       يشرا

ك ي كه اهل دانش است  به شر نزد        يش ندارد از كس    كه دان  ينكه كس ياشاره شده، و ا   
نان را مذمت نمود و خبر داده كـه كفـر و نفاقـشان    يه نشيتر است ، چون خداوند باد     

ه يـ ن كـه باد   يـ و ا . ان داشـته اسـت      يز ب ين امر را ن   يشتر و سخت تر است، و علت ا       يب
ز ين.  ندانندامبرش نازل كرده استينان سزاوارترند كه حدود آنچه را كه خدا بر پينش
 است كه خـدا     ينيين علم؛ شناخت حدود ومقررات آ     يدتريد كه مف  ي آ يه  بر م   ين آ ياز ا 
مـان و   ين، و شناخت حـدود ا     يل اصول و فروع د    يامبرش نازل كرده است؛ از قب     يبر پ 

ونـد  ي و برقرار داشـتن پ يكي و طاعت و ني و رستگاريزگارياسالم و احسان، و پره   
خت حدود كفر و نفاق و فسق و گناه و زنا و شـراب و  و شنا .  و احسان  يشاونديخو

  . ربا و امثال آن
 يوه اي تواند به شي داشته باشد ، ميزها علم و آگاهين چيرا اگر انسان نسبت به ايز
ا يكو آنها را انجام دهد چنانچه به او فرمان داده شده بود كه آنها را انجام دهد و                   ين

 يوه ا ي تواند بـه شـ     ين م يهمچن.  ممنوعه بودند  د چنانچه جزو امور   يآنها را ترك نما   
ن  يه همچنـ  ين آ ياز  ا  . نديا ترك نما  يكو مردم را فرا بخواند تا آنها را انجام دهند و            ين

 را كه بر اوست با شـرح صـدر و آرامـش             يسته است حقوق  يد كه مومن شا   ي آ يبر م 
  .مت بشمارد نه باج و خراج يق و غنيخاطر بپردازد و آن را توف

  :100 يه يآ
 اللّـه  رضِـي  بِإِحـسانٍ  اتَّبعوهم والَّذِينَ واألَنصارِ الْمهاجِرِينَ مِنَ األَولُونَ والسابِقُونَ

منْهضُواْ عرو نْهع دأَعو منَّاتٍ لَهرِي جا تَجتَهتَح ارا خَالِدِينَ األَنْها فِيهدأَب ذَلِك زالْفَو 
ظِيمكه  آنان و شدند  پيشقدم  كه انصار و  مهاجرين از  نخستين  گروه  آن ؛ از الْع  

 خـشنودند  خـدا  از نيـز   ايـشان  و  اسـت  خـشنود  خدا ، رفتند  شان  يپ از ينيك ، به
 ،  بود خواهند آنجا در  هميشه و  است  يجار نهرها آنها در  كه  يبهشتهاي برايشان

  .بزرگ  ييابكام  است  اين   است  كرده  آماده
ن امت  يان ا ي هستند كه از م    ين، آنها كسان  يشگامان نخست يو پ » األَولُونَ والسابِقُونَ« 

 مِـنَ « . گرفتـه انـد  يشيـ گـران پ ين خـدا از د يـ مان و هجـرت و جهـاد و  اقامـه د      يدر ا 
مولِهِم رِهِم وأَيأُخرِجوا مِن دِ«  هستند كه يان مهاجران، و آنها كسانياز م» الْمهاجِرِينَ

َاَ و       ي نَ رِضوّنَ اللَّهِ و از » نصرُونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِـك هـم الـصدِقُونَ        يبتَغُونَ فَضلَاَ مِ
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ن وجـود فـضل و      يشان از آنان گرفته شد، اما با ا       ينشان اخراج شدند و مالها    يسرزم
  .اننديوشان راستگيا.   كردندياريامبرش را ي خدا را جستند، و خدا و پيخشنود

حِبـونَ مـن هـاجرَ      يمنَ مِن قَبلِهِم    ينَ تَبوء والدار واإلِ   يوالَّذِ« و از انصار  » واألَنصارِ« 
لَا يإِلَ ونَ فِيهِم ويجِدا أُوتُوا وّم  أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم يوثِرُونَ علَي صدورِهِم حاجةَ مِ

مـان آوردنـد؛   ين اي بودند و قبل از هجـرت مهـاجر  نهي كه ساكن مد   يكسان» خَصاصةُ
 آورند، و   ي به عمل م   ييآنان مهاجران را دوست دارند و با اموال خود از آنان دلجو           

 ي نمي شود حسادتي كه به آنان داده ميره ايمت و غيدر دل خود نسبت به اموال غن
 يازمندي و نيري دارند هرچندكه فقيازمندان را بر خود مقدم ميابند، و مهاجران و ني

 راه يكوكاري كه با نيو كسان» بِإِحسانٍ اتَّبعوهم والَّذِينَ« . دامان آنان را گرفته باشد
شان يـ مودنـد، پـس ا    يكو پ يشان را همراه با داشتن اعتقادات پاك و گفتار و اعمال ن           يا

ن يش فـراوان و برتـر     ي هستند كه از مـذمت و نكـوهش بـه دورنـد و بـه سـتا                 يكسان
شان خشنود يخداوند از ا» عنْهم اللّه رضِي« . افته انديها از جانب خدا دست بخشش 

  . بهشت استين نعمت هاي خدا بزرگترياست، و خشنود
و آنان از او خشنودند و خداوند » األَنْهار تَحتَها تَجرِي جنَّاتٍ لَهم وأَعد عنْه ورضُواْ« 
ر درختـان آن رودهـا روان اسـت،         يـ  كرده است كـه از ز       آماده   ييشان باغها ي ا يبرا

 يبا جاري شكوفا و پرگل و زي بهشت و باغچه هاي باغهاي كه به سوي روانيرودها
  . هستند

گر ي ديي خواهند از آن جا به جايشه جاودانند و نميدر آن جا هم» أَبدا فِيها خَالِدِينَ« 
ند، چون آنها هر آنچه را كه آرزو       ي جو ي آن نم  يگر را به جا   ي د يزيبرده شوند، و چ   

  .افته انديكرده اند به دست آورده اند و هر آنچه را كه خواسته اند 
 »ذَلِك زالْفَو ظِيمانـسان  ي بزرگ، در آن جا هرآنچـه كـه  بـرا    يابين است كام  يا» الْع 

 دلهـا و جـسم هاسـت    يه شـاد يـ  ارواح لذت بخش اسـت و ما ي و برايدوست داشتن 
  . از او دور شده استيو هر امر محذور. م كرده اندش فراهيبرا
  :101 يه يآ

لَمهـم  الَ النِّفَـاقِ  علَـى  مرَدواْ الْمدِينَةِ أَهلِ ومِنْ منَافِقُونَ األَعرَابِ منَ حولَكُم ومِمنْ تَع 
لَمهم نَحنُ م نَعهذِّبنُعنِ سرَّتَيم ونَ ثُمرَدذَا إِلَى يظِيمٍ بٍعباديه  يعربها از  ي؛ گروه ع  
  نفـاق  در نيـز   نـشينان  ازشـهر  ، يگروه و منافقند اند  گرفته را شما گرد  كه  نشين
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  عذابشان دوبار و  شناسيمشان يم ما ،  يشناس  ينم را آنها تو  ورزند  يم اصرار
  .شوند   يم گرفتار  بزرگ  عذاب  به و كرد  خواهيم

از » الْمدِينَةِ أَهلِ ومِنْ منَافِقُونَ األَعرَابِ منَ حولَكُم ومِمنْ« : ديرما فيخداوند متعال م
ز يـ نـه ن  ي از اهـل مد    ي منافق انـد و برخـ      ي كه اطراف شما هستند افراد     ينانيه نش يباد

دا نموده و ين نفاق كرده و در آن مهارت پيكه تمر» النِّفَاقِ علَى مرَدواْ« منافق هستند، 
لَمهم الَ« . شتر شده استي شان ب يكشسر ك از آنان را به طـور مـشخص   يتو هر» تَع
، چون  يي نفاقشان با آنان رفتار نما     يا به مقتضا  ي و   ي تا مجازاتشان كن   ي شناس ينم

  . داردين مورد حكمت آشكاريخداوند در ا
لَمهم نَحنُ«  م نَعهذِّبنُعنِ سرَّتَيم، دو بار آنـان را عـذاب   يشناس يبلكه ما آنان را م   » م

 يا ميك عذاب را در دنين باشد كه يا» نِيمرَّتَ« احتمال دارد كه منظور از . م داديخواه
  .ك عذاب را در آخرتينند و يب

 كـه   ي و فتحـ   يروزيـ  است كـه بـه سـبب پ        يا غم و اندوه و ناخوش     يعذاب آنها در دن   
ان در آخـرت آتـش جهـنم       دهد، و عذابـش    ي شود به آنان دست م     ين م يب مسلم ينص

ن باشد كـه   يو احتمال دارد منظور از دو بار عذاب دادن ا         .  است يگاهياست كه بد جا   
 يشان تكرار م  يم ، و برا   ي كن ين برابر م  يم و آن را چند    يي نما يعذاب آنان را سخت م    

  .ميينما
   :102- 103 يه يآ

 علَيهِم يتُوب أَن اللّه عسى سيئًا وآخَرَ حاصالِ عمالً خَلَطُواْ بِذُنُوبِهِم اعتَرَفُواْ وآخَرُونَ
 را نيكو  اعمال  كه كردند  اعتراف خود  گناه  به ديگر  يگروه رحِيم؛ و غَفُور اللّه إِنَّ
 و  آمرزنده خدا زيرا ، بپذيرد را  شان  توبه خدا شايد  اند  آميخته  زشت  يكارها با

  .است مهربان
 واللّه لَّهم سكَنٌ صالَتَك إِنَّ علَيهِم وصلِّ بِها وتُزَكِّيهِم تُطَهرُهم صدقَةً والِهِمأَم مِنْ خُذْ

مِيع؛ از  سلِيم و  يسـاز   منـزه  و  پـاك  را  آنـان  تـا   بستان  صدقه  داراييهايشان ع 
  .داناست و واشن خدا و ،  آنهاست  آرامش  مايه تو  يدعا زيرا ،  دعاكن   برايشان

نـه و  اطـراف آن،       يگر كه در مد   ي د يو مردمان » وآخَرُونَ« : دي فرما يخداوند متعال م  
به گناهانشان اعتراف » بِذُنُوبِهِم اعتَرَفُواْ«  هستند، ي اسالمينهاير سرزميبلكه در سا

 ها يمان شده اند، و بر بازگشتن از آن و پاك كردن خود از آلودگيكرده و از آن پش
گر كه بد ي ديو كار خوب را با كار» سيئًا وآخَرَ صالِحا عمالً خَلَطُواْ« ندي نمايش متال
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مـان  يد و ا  يو عمل صالح و خوب آن است كه صاحبش اهل توح          . خته اند ياست در آم  
رفتـه شـدن هـر عمـل        يرا شـرط پذ   يرون آورد، ز  يباشد و انسان را از كفر و شرك ب        

ل جرات  ي را با اعمال بد از قب      يشان اعمال صالح  يس ا پ. مان است يد و ا  ي توح يصالح
 از واجبـات  يدن در انجام برخي ورزي حرام و كوتاهي كارهايكردن بر ارتكاب برخ   

دوار بودند كه خداوند ين حال امين گناه اعتراف كردند اما با ايخته بودند، و به ايدرآم
لَيهِ يتُوب أَن اللّه عسى« پس. امرزديآنان را ب   عد است كه خداوند توبه آنهـا را        يام» م

  . رديبپذ
 توبه كـردن  ينكه او را براياول ا: ردي پذيو خداوند به هر دو صورت توبه بنده را م        

 اللّـه  إِنَّ« . ردي پـذ  يبعد از آنكه توبه نمود توبـه اش را مـ          : نكهيدوم ا .  دهد يق م يتوف
غَفُور حِيمست ي نيچ مخلوقي است، وهياندن و مهربي گمان صفت خداوند آمرزيب» ر
ن دو  يـ ه ا يـ ن بـر پا   يينكه مشمول مغفرت و رحمت  اوست، بلكه جهان باال و پا           يمگر ا 

چ يد هـ  يـ و اگر خداوند مردم را  به سبب ظلمـشان مواخـذه نما            .  ماندگارند يصفت و 
زوال مسِك السمواتِ واألَرضِ أَن تَيإِنَّ اللَّه « . ن نخواهد گذاشتي زمي را رويجنبده ا

لَئِن زالَتĤَ إِن أَمسكَهما مِن أَحدِ مِّن بعدِهِ إِنَّه كَانَ حلِ اً غَفُوراَيوهمانا خداوند آسمان » م
 آنهـا را نگـاه   يچ كـس يفتند بعد از او ه   يفتند، و اگر ب   ي دارد تا ن   ين را نگاه م   يها و زم  

ن اسـت كـه هرگـاه    يـ و از جمله مغفـرت او ا     .  دارد؛ همانا اوست بردبار آمرزنده     ينم
 كـه عمـر خـود را بـا انجـام            ي كرده اند، و كسان    ياده رو ي كه بر  خودشان ز     يكسان
ش از  ي پ ي اگر اندك  ي او باز گردند، حت    يند و به سو   ي بد گذرانده اند، توبه نما     يكارها

ك انجام داده ي كه كار بد و نيد كسي نمايه داللت مين آيپس ا.  گذرديمرگشان در م
م يره بي نكرده است، در داي توبه قطعيطان شده ول  ياف نموده و ش   و به گناهش اعتر   

ك و بد   ي كه كار ن   يو اما كس  . كتر است   ي و نجات نزد   يد قرار دارد اما به سالمت     يو ام 
مان نـشده  يخته است و به گناهش اعتراف نكـرده و بـر گذشـته اش پـش              يرا با هم آم   

 ا و   ينده  يد نگران آ  يشدت با  ورزد، به    ياست، بلكه همواره بر گناه گذشته اصرار م       
  . بود

 دهـد تـا مومنـان را        ين او فرمان م   يز وارث و جانش   يامبرش، و ن  يخداوند متعال به پ   
از اموال آنان زكـات     » صدقَةً أَموالِهِم مِنْ خُذْ« مانشان را كامل گرداند،     يپاك كند و ا   

« ،  يق زشـت پـاك كنـ      له آن از گناهـان و اخـال       يتـا آنـان را بـه وسـ        » تُطَهرُهم« ريبگ
 و  ييافزايـ سته شـان ب   يـ  شا يكو و كارها  ي، و بر اخالق ن    يو رشدشان بده  » وتُزَكِّيهِم
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لَيهِم وصلِّ« . ، و اموالشان رشد كند    يش ده ي آنان را افزا   ي و اخرو  يويپاداش دن  ع «
 دهند بـه طـور عـام و خـاص     ي كه زكات اموالشان را به تو مي مومنان هنگام يوبرا

  .دعاكن
ه آرامش دلهـا و موجـب       ي آنان ما  ي تو برا  يبدون شك دعا  » لَّهم سكَنٌ صالَتَك  إِنَّ «

« .ردي پـذ ي شـنود و مـ     يت را مـ   يو خداوند دعا  » سمِيع واللّه« .  آنان است  يخوشحال
ِ لِ يعانجـام دهـد،     ي بندگان داناست، پس هركس را كه عملـ        يت ها يو به ح االت و ن     » م 

دستور خدا  ) ص(امبر  يو پ .  دهد يت او پاداش م   ي به اندازه ن    اش و  يطبق علم و آگاه   
 جمع  يرا اطاعت  كرد و آنان را به دادن زكات دستور داد و كارگزاران خود را  برا                 

 گرفتنـد   ي رفتند و زكـات او را مـ        ي م يش كس ي و وصول آن فرستاد و چون پ       يآور
  . نمودندير و بركت مي خي دعاي ويبرا

 ياگـر امـوال تجـار   . دي نماين زكات در همه اموال داللت مه بر واجب بودين آ يپس ا 
 كنـد و مولّـد و       ي اسـت كـه رشـد مـ        يرا آن مال  يباشد كه زكات آن مشخص است، ز      

 كه خداوند يله پرداختن زكاتيپس انصاف و عدالت آن است كه به وس. درآمدزا است
  . شوديدر آن واجب  كرده است با فقرا همدرد

 كه يواناتيوه ها و حي قابل رشد و نمو باشد مانند غلّات و م، اگرير از اموال تجاريغ
 شوند، زكات در آن واجب اسـت،  ي ميد مثل نگهداري و تول يردهي پرورش و ش   يبرا

 كه به قـصد داد و سـتد   يست، چون اموالين صورت زكات در آنها واجب ن ير ا يدر غ 
 ي مي خود نگهداريست كه معموال انسان براي ني اموالي شود به منزله ي مينگهدار

 استفاده ين اموالي چنيرا هدف از نگهداري از آن مد نظر دارد، زيد، و اهداف مالينما
  .ست زكات نداردي كه قابل رشد و نمو نير تجاريپس اموال غ.  استيشخص

ك و  يـ د، و اخـالق ن    يـ  تواند خودش را پاك نما     يد كه بنده نم   ي نما يه داللت م  ين آ يو ا 
ز بـه انـدازه     يـ چ چ ينكـه زكـات مـالش را بپـردازد، و هـ           ير ا لش را رشد دهد مگ    يفضا

  .ستيد و موثر نين خصوص مفيپرداختن زكات در ا
د كه ي نماين داللت ميز  بر ايو ن.  منوط به پرداختن زكات استيرا رشد و پاكسازيز

ر و  يـ  پـردازد  بـه خ      ي كه زكـاتش را مـ      ي كس ين او برا  يا جانش يمستحب است امام    
 باشـد كـه زكـات    ي بلنـد و طـور  ين دعا با صدا   يناسب است كه ا   و م . بركت دعا كند  

  .ابدي يدن دعا آرامش ميرا  او با شنيدهنده بشنود، ز
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 ير بـرا  يـ  خ يسته است با سخن نرم و دعا      ي شود كه شا   يو از مفهوم آن استنباط م     
 كه موجب آرامش قلب او شود، قلب او را شـاد و مـسرور             ييگر راه ها  يمومن و با د   

  .گرداند
  :104 ي هيآ

واْ أَلَملَم عأَنَّ ي اللّه ولُ هقْبةَ يبنْ التَّوادِهِ عأْخُذُ عِبيقَاتِ ودأَنَّ الصو  اللّـه  ـوه  ابالتَّـو 
  و پـذيرد   يمـ  را  بنـدگانش   توبـه   كـه   خداسـت   كه اند  ندانسته هنوز الرَّحِيم؛ آيا 

  ?  است  مهربان و پذير  توبه  كه  خداست و ، ستاند  يم را، صدقات
« افته، و ندانـسته انـد كـه او          ير ا و را در ن     ي رحمت خدا و بخشش فراگ     يا گستردگ يآ

رد، ي پذي گناهانشان ميتوبه بندگانِ توبه كننده اش را از تمام» عِبادِهِ عنْ التَّوبةَ يقْبلُ
  .  گردديار خوشحال ميبلكه او از توبه بنده اش بس

د، و آن را بـا دسـت        يـ  نما يو زكات و صدقه را از آنـان قبـول مـ           » صدقَاتِال  َيأْخُذُ «
 شود ي ميك خرما مانند كوه بزرگي كه يي دهد تا جايرد و پرورش مي گيراستش م

 هو اللّه وأَنَّ« ! ك خرما باشد چگونه خواهد بوديشتر از ي كه بيپس زكات و صدقات. 
ابي توبه كنندگان است ، پس هركس به سوي توبه ي رندهيار پذيو خداوند بس» التَّو 

و خداوند . گرچه بارها گناه از آنان سرزده باشد. ردي پذيخدا توبه كند توبه اش را م
 كه بنـدگان خودشـان از توبـه         ي شود تا وقت   ي بندگانش خسته نم   يرفتن توبه   ياز پذ 

« .  كننـد  يتند و با دشمن خودشـان دوسـ       يكردن خسته شوند و از درگاه او فرار نما        
يز را در بـر گرفتـه اسـت و آن را  بـرا              يـ مهربان است و رحمت  او همه چ       » الرَّحِيم 
 آورنـد و  يمان ميات او اي پردازند و به آ ي كنند و زكات م    ي م يزگاري كه پره  يكسان
  .ند مقرر داشته استي نماي ميرويامبرش پياز پ

  :105 يه يآ
لَ اللّه فَسيرَى اعملُواْ وقُلِ معكُم ولُهسرؤْمِنُـونَ  والْمونَ  وـتُرَدسـالِمِ  إِلَـى  وـبِ  عالْغَي 

  مؤمنـان  و  پيـامبرش  و خدا ، كنيد  عمل : ؛ بگو تَعملُونَ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم والشَّهادةِ
 او و برد خواهند آشكارا و  نهان  يدانا نزد  به را شما  و ديد خواهند را شما  اعمال

  .كرد خواهد   آگاهتان  اعمالتان زا
 ي را كـه مـ     ييكارها» اعملُوا« :ن منافقان بگو  يو به ا  » وقُل« :دي فرما يخداوند متعال م  

تـان  ين كارهايـ د كـه ا   يـ د و گمان نبر   يد و بر باطل خود مداوم باش      يد، انجام ده  يخواه
لَكُم اللّه فَسيرَى« . مانديپنهان م مع ولُهسرؤْمِ والْمبلكه خداوند اعمال شما را » نُونَو
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 اعمالتان روشن يعني. نندي بيز اعمال شما را ميامبر و مومنان نين پيند و همچني بيم
 تَعملُونَ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم والشَّهادةِ الْغَيبِ عالِمِ إِلَى وستُرَدونَ« .  گردديو آشكار م

 و  يد و شما را به آنچـه از خـوب         ي شو يبرگردانده م دا  ي پنهان و پ   ي دانا يو به سو  » 
  . سازديد آگاه مي كردي ميبد
 ي و نافرماني و گمراه ي كه باطل و سركش    ي كس ي است برا  يد سخت يد و وع  ين تهد يا

 باشد كه شما هر زمان كار خـوب   ين معن يو احتمال دارد به ا    .  دهد يخود را ادامه م   
امبرش و بندگان مـومن خـود را از   يارد، و پد خداوند از آن اطالع دي انجام دهيا بد ي

  . انجام شود آگاه خواهد ساختيتان گرچه پنهانيكارها
  :106 يه يآ

لَيهِم يتُوب وإِما يعذِّبهم إِما اللّهِ لِأَمرِ مرْجونَ وآخَرُونَ ع اللّهو لِيم؛ و عكِيميگروه ح  
  شان  توبه كنديا   يم  عذابشان يا  كه ، اند  شده  واگذاشته خداوند  مشيت  به ديگر

  .است  حكيم و دانا خدا و  پذيرد  يم را
 وإِما يعذِّبهم إِما اللّهِ لِأَمرِ مرْجونَ« گر كه به جنگ نرفته اند، ي ديو كسان» وآخَرُونَ« 

تُوبي هِملَي ا يـ  دهـد و   ي عـذاب مـ    ا آنان را  يبه حكم و فرمان خدا واگذار شده اند،         » ع
 كه در جنگ شركت نكـرده انـد بـه شـدت             يه كسان ين آ يدر ا . ردي پذ يتوبه شان را م   

 علِـيم  واللّـه « . ك شـده انـد  يـ مان شـدن تحر يد واقع شده و بر توبه و پش  يمورد  تهد  
كِيميزي باشد و با حكمت است و هرچ       يات بندگان م  يو خداوند دانا به احوال و ن      » ح 

 آن بـود كـه گناهانـشان را         ي دهد، پـس اگـر حكمـت او مقتـض          يرار م ش ق يرا در جا  
د يـ  كند، و اگر حكمت او اقتضا نما       ين كار را م   يد و تو به شان را قبول كند، ا        يببخشا

  .ن خواهد كرديقشان ندهد چنيكه آنان را خوار بگرداند و بر توبه  كردن توف
  :107- 110 يه يآ

 اللّه حارب لِّمنْ وإِرصادا الْمؤْمِنِينَ بينَ وتَفْرِيقًا وكُفْرًا اراضِرَ مسجِدا اتَّخَذُواْ والَّذِينَ
ولَهسرلُ مِن ولِفَنَّ قَب حلَي نَا إِنْ ودنَى إِالَّ أَرسالْح  اللّـهو  دـشْهي  ـمونَ  إِنَّه؛ خـدا  لَكَـاذِب 
 رسانندو ، زيان  مؤمنان  هب تا سازند  يم  يمسجد  كه  يآنهاي : دهد  يم  شهادت
  پيامبرش و خدا  با خواهند  يم  كه  يكسان  يبرا تا و اندازند  تفرقه و كفر  ميانشان

 جـز   يقـصد  را  مـا   كـه  خورنـد   يمـ  سـوگند   آنگـاه  ، باشد  يكمينگاه كنند  جنگ
  .گويند  يم  دروغ ،  است  نبوده  ينيكوكار
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 رِجـالٌ  فِيهِ فِيهِ تَقُوم أَن أَحقُّ يومٍ أَولِ مِنْ التَّقْوى علَى أُسس لَّمسجِد أَبدا فِيهِ تَقُم الَ
  يمسجد  مگزار نماز مسجد  آن در ؛ هرگز الْمطَّهرِينَ يحِب واللّه يتَطَهرُواْ أَن يحِبونَ

 نماز اآنج در  كه  است تر  شايسته  شده بنيان ، يپرهيزگار بر  نخست روز از  كه
  پاكيزگان خدا زيرا ، باشند  پاكيزه دارند  دوست   كه هستند  يمردان آنجا در   يكن
  .دارد  دوست را

 شَـفَا  علَـى  بنْيانَه أَسس منْ أَم خَيرٌ ورِضْوانٍ اللّهِ مِنَ تَقْوى علَى بنْيانَه أَسس أَفَمنْ
  بنيان  كه  يكس ؛ آيا الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي الَ واللّه جهنَّم نَارِ فِي بِهِ فَانْهار هارٍ جرُفٍ
  بنيان  كه  يكس  آن ،يا   است بهتر  نهاده او  يخشنود و خدا از  ترس بر را مسجد
 او با تا  است  نهاده باشد   شسته را  آن زير  آب  كه  يسيلگاه  كناره بر را مسجد

  .كند  ينم  هدايت را  ستمگر  مردم خدا و ؟ گردد  سرنگون  جهنم  آتش در
اْ الَّذِي بنْيانُهم يزَالُ الَ نَوةً بفِي رِيب أَن إِالَّ قُلُوبِهِم تَقَطَّع مهقُلُوب اللّهو لِيم؛ آن   عكِـيمح  
  كه  هنگام   آن تا بود خواهد  دلشان در  تشويش  مايه  همواره اند  آورده بر  كه بنا

  .است  حكيم و دانا خداوند و  گردد  پاره  پاره  دلشان
 در كنار مسجد قبا ساختند و منظورشان از ساختن          ي از منافقان قبا مسجد    يمردمان
ان آنان بود، و آن را پناهگاه و        يان وارد كردن به مومنان و اختالف انداختن م        يآن ز 
. ديامبر خدا خواهند جنگي با پيدوار بودند روزي قرار دادند كه امي كساني برايسنگر

. ن مسجد استفاده كننـد    ي داشتند از ا   ي به پناهگار  يازين بودكه اگر ن   يو منظورشان ا  
  .شان ساخت و راز آنها را آشكار كرديپس خداوند رسوا

ان رساندن بـه مومنـان و بـه       ي ز ي كه برا  يو كسان » ضِرَارا مسجِدا اتَّخَذُواْ والَّذِينَ« 
و منظورشان كفر   » وكُفرَاَ«  ساختند،   ي شدند، مساجد  ي آن جمع م   مسجدشان كه در  

ما يگران منظورشان از ساختن مسجد رساندن به ا       ي كه د  ي در آن بود، در حال     يورز
مسجد را ساختند تا مومنان دسته دسـته و     » الْمؤْمِنِينَ بينَ وتَفْرِيقًا« . و صداقت بود  

نگـاه  ين منظورشـان كم   يو همچنـ  » إِرصـادا و« . دا كننـد  يـ پراكنده شـوند و اخـتالف پ      
ش بـا خـدا و   ي بـود كـه از پـ   ي كسيبرا» قَبلُ مِن ورسولَه اللّه حارب لِّمنْ« ساختن،  

 ساختند كه بـا     ي كمك كردن به كسان    ين مسجد را برا   ي ا يعني. ده بود يامبرش جنگ يپ
 بودنـد ماننـد     ده و دشـمن سرسـخت     يـ ز جنگ يـ شتر ن يـ دند، و پ  ي جنگ يامبر م يخدا و پ  

نه هجرت يبه  مد) ص(امبر ي كه پينه بود و هنگامي از اهل مديابوعامر راهب كه فرد   
پس بـه   .  كرد كه اهل عبادت است       يت وانمود م  ياو در جاهل  . دي كفر ورز  ينمود به و  
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و چـون نـزد     . رديـ امبر كمـك بگ   يـ دن  بـا پ    ي جنگ ين رفت تا از آنان برا     ي مشرك يسو
 ياريـ نكه او را    يصر رفت به گمان ا    ي ق يافت به سو  ي ن ن به خواسته اش دست    يمشرك

كـه بـا    ي رفـت هـالك شـد در حال        يصر مـ  يـ  ق ي كه به سو   ين ملعون در راه   يو ا . كند
  . بسته بودياريمان كمك و يمنافقان پ

ن يـ  ا ي نازل نمود كه آنها برا     ين هدف بنا كردند، و خداوند وح      يو مسجد ضرارا به ا    
 مسجد فرستاد تا آن را ي راكه سويامبر كسانين پيبنابرا. هدف مسجد را ساخته اند

و آن مسجد منهدم و سوزانده شد و بعـد از آن بـه زبالـه           . ند و بسوزانند  يمنهدم نما 
نكه اهداف و مقاصد فاسدشـان را دربـاره         يخداوند متعال بعد از ا    . ديل گرد ي تبد يدان

لِفَنَّ« :ان نمود، فرمود  يساختن مسجد ب   حلَي نَا إِنْ ودخورنـد كـه در      يو سوگند مـ   » أَر 
ف و نـاتوان و     ي  كـردن بـه ضـع       يكيجز ن » الْحسنَى إِالَّ« ين مسجد منظور  يساختن ا 

 دهـد كـه آنـان       ي مـ  يو خداوند گواه  » لَكَاذِبونَ إِنَّهم يشْهد واللّه« . مينا نداشته ا  يناب
« . تر است دادن خدا بر آنها از سوگند خوردنشان راست يدروغگو هستند، پس گواه

ان رساندن بـه مومنـان سـاخته        يهرگز در آن مسجد كه به منظور ز       » أَبدا فِيهِ تَقُم الَ
د، و تـو ناچـار بـه    يـ  نماياز مـ  يـ  ن يشده است نمـازمگزار و خداونـد تـو را از آن بـ             

ز  كه ا  يمسجد» يومٍ أَولِ مِنْ التَّقْوى علَى أُسس لَّمسجِد« .يستينمازگزاردن در آن ن   
ان نهاده شد، و آن مسجد قبا است يد و بر تقوا بنيروز نخست كه اسالم وارد قبا گرد

نش يـ ر دي خدا و به منظور ذكر او و اقامه شعا      ين و عبادت برا   يه اخالص د  يكه بر پا  
 ياديـ نـه از قـدمت و اصـالت ز        ين زم يـ و مـسجد قبـا در  ا       . ان نهـاده شـده اسـت      يبن

سزاوارتر است كـه در آن      » فِيهِ تَقُوم أَن قُّأَح« فين مسجد شر  يو ا . برخوردار است 
ن مـسجد بـا    يـ پـس ا  . ي، و به ذكـر خـدا بپـرداز        ي، و خدا را در آن عبادت كن       يستيبا

« :ش نمود و فرمودين خداوند آنها را ستايف اند، بنابراي آن شريشرافت است و اهال  
 كـه دوسـت دارنـد خـود را از         هـستند  يدر آن مردان  » يتَطَهرُواْ أَن يحِبونَ رِجالٌ فِيهِ

  .زه بدارندي ها پاكي ها و آلودگيديند و از چرك ها و پليگناهان پاك نما
د و  يـ  آن تالش نما   يد برا ي را دوست داشته باشد با     يزي مشخص است كه هركس چ    

 پـاك  يزه بـودن را دوسـت داشـتند بـرا    يو آنها چون پاك.  آن حركت كند   يدر راستا 
.  نمودنـد ي ها و از مبطالت وضـو و غـسل تـالش مـ            يگكردن خود از گناهان و آلود     

 داشتند و همواره همراه يشگامان در اسالم بودند و نماز را برپا مين آنها از پيبنابرا
دن بـا  يـ  بودند، و از مخالفت ورز   ين جد يع د ي كردند و در اقامه شرا     يامبر جهاد م  يپ
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ه نـازل شـد از   ين آيه ا نكيبعد از ا  ) ص(امبر  يو پ .  كردند يز م يپره) ص(امبريخدا و پ  
امبر خبـر  يش واقع شده است؟ پس به پ  ي شما مورد ستا   يزگيد كه چرا پاك   يآنان پرس 

 كنند، و خداوند آنها يز ميدارند كه آنها بعد از استنجا با سنگ خودشان را با آب تم           
  .را بركارشان ستود

 »اللّهو حِبرِينَ يطَّهكه طهارت و يدارد؛ كسان يزگان را دوست ميو خداوند پاك» الْم 
 دارند يز طهارت حسيز كردن از شرك و اخالق بد، نيل پرهي دارند از قبي معنويپاك

 مـساجد را    يسـپس برتـر   .  ها و رفع مبطالت وضو و غسل       يمانند دور كردن آلودگ   
 أَفَمـنْ « :ان كـرد و فرمـود     يـ  خـدا ب   ي آن با رضا   ييبرحسب مقاصد اهل آن و همسو     

سأَس انَهنْيلَى بى عخـدا و  ي كـه شـالوده مـسجد را بـر تقـوا       يا كس يآ» اللّهِ مِنَ تَقْو 
 صالح و مخلصانه آن را بنـا نهـاده      يتي بر اساس ن   يعني.  او بنا نهاده است    يخشنود
ن صـورت كـه   ي خدا آن را بنا كرده است، به ا       يه خشنود يو بر پا  » ورِضْوانٍ« است،  

هم در كارش اخالص داشته است و هـم در          آن را موافقِ دستور خدا بنا نموده، پس         
  . نموده استيرويانجام كار از دستور خدا پ

 يهدِي الَ واللّه جهنَّم نَارِ فِي بِهِ فَانْهار هارٍ جرُفٍ شَفَا علَى بنْيانَه أَسس منْ أَم خَيرٌ« 
مالوده آن را بر لبـه پرتگـاهِ    كه شيا كسي بهتر است ين كسيا چنيآ»  الظَّالِمِينَ الْقَو
و خداونـد گـروه     !  افتـد؟  ياد نهاده و بـا آن بـه آتـش جهـنم در مـ              ي بن يخته ا يفرو ر 

 يـزَالُ  الَ« .  كند يت نم ي شان هدا  يوي و دن  يني مصالح و منافع د    يستمگران را به سو   
مانُهنْياْ الَّذِي ب نَوةً بفِي رِيب اده انـد همـواره در      ان نهـ  يـ  را كـه بن    يسـاختمان » قُلُوبِهِم

  . كنديجاد ميد ايشان شك و ترديدلها
ار ين صورت كه بسيشان پاره پاره بگردد، به ايمگر آنكه دلها» قُلُوبهم تَقَطَّع أَن إِالَّ« 
ار از او ينـد و بـس  ي پروردگارشـان بـاز گردنـد و توبـه نما    يمان شوند و به سو    يپش

 كه ساخته انـد بـر   يي بخشد، وگرنه بنايزها خداوند آنان را م ين چ يپس با ا  . بترسند
ز بـه ظـاهر و      يو خداوند به همه چ    » ميواللَّه عل « . دي افزا يد و نفاقشان م   يشك و ترد  

 كنند آگاه ي دارند و آنچه آشكار ميده و آشكار و آنچه بندگان پنهان ميباطن و پوش
  . و داناست

نـد، و امـر   ي آفري را نميزي دهد و چ   ي را انجام نم   يو با حكمت است و كار     » ميحك« 
  . آن باشد و بدان امر كندينكه حكمت مقتضيد مگر اي نماي نمي كند و نهينم

  : مي كني نهفته است كه به آنها اشاره مياديل زيد و مسايات فواين آيدر ا
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گـر باشـد كـه در    ي ديان رسـاندن بـه مـسجد    ي كه هدف از آن ز     ي ساختن مسجد  - 1
ان رسـاندن  يـ  كه به قـصد ز ي منهدم كردن مسجد باشد، ويك آن است حرام م   ينزد

  . باشديز معلوم است، واجب ميساخته شده، و اهداف سازندگانش ن
د، و آن كار خوب ي نمايت، آن را دگرگون مي كار گرچه درست و خوب باشد اما ن- 2

ت سازندگان مسجد ضرار    يهمانطور كه ن  .  گرداند يل م يرا به كار ممنوع و حرام تبد      
  .دي كرد كه خوانديزيل به چي تبدعمل آنها را

د گناه است و يان مومنان به وجود آي كه به سبب آن اختالف و تفرقه م      ي هر حالت  - 3
كپارچه يله آن مومنان متحد و   ي كه به وس   يو كار .ن برد   يد آن را ترك كرد و از ب       يبا

. مودق ني انجام آن تشويگران را برايد آن را انجام و به آن دستور داد و ديشوند با
ان مسلمانان و اشـاعه     ي در م  يرا خداوند علت ساختن مسجد  ضرار را تفرقه افكن         يز

  .ن جهت از آن بازداشته شدنديبه هم. ان كرديامبر بيكفر، و جنگ با خدا و پ
د از آن يـ  شده است و بايرد نهي گي كه گناه انجام ميي از نماز خواندن در جاهها  - 4

  . دور شد
 منافقـان در مـسجد   ي گذارد، همانطور كـه گنـاه و نافرمـان   ي گناه در مكانها اثر م - 5

ن اطاعت در مكان ها اثر يو همچن.  شديضرار اثر گذاشت و از نمازگزاردن در آن نه
 كـه خداونـد در مـورد آن        يي گذارد، همانطور كه در مسجد قبا اثر گذاشت تا جـا           يم

 كـه از    يمـسجد » فِيهِ تَقُوم أَن أَحقُّ يومٍ أَولِ مِنْ التَّقْوى علَى أُسس لَّمسجِد« :فرمود
 و نمـاز    يستيان نهاده شده است سزاوارتر است كه در آن با         يروز نخست بر تقوا بن    

  .يبگزار
هر ) ص(امبر  ي كه پ  ييگر مساجد ندارند تا جا    ي دارد كه د   يلتين مسجد قبا فض   يبنابرا

ق كرده يندن در آن را تشو خواند و نماز خواي رفت و در آن نماز ميشنبه به آنجا م
  .است

 گـردد كـه   يان شده اند چهار قاعـده مهـم اسـتنباط مـ    يات بين آ ي كه در ا   ي از علل  - 6
 يا در آن نافرمـان    يـ  باشد،   يان رساندن به مسلمان   ي كه موجب ز   يعبارتند از هر عمل   

 يا موجب اختالف و پراكنـدگ     ي جزوِ فروع كفر هستند،      يرا معاص يرد ز يخدا انجام بگ  
 باشـد كـه بـا خـدا و رسـولش            يا در عمل معاونت و مـساعدت كـس        ي شود،   نيمسلم
. ز صادق اسـت   يه ن ين قض يو عكس ا  . ن كار ممنوع و حرام است     ي كند، و ا   ي م يدشمن
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 مساعدت و معاونت خدا و رسولش وجود داشته باشد آن كار ي چنانچه در كاريعني
  . باشديز و روا ميجا
امبر با يكه پ) ع(ينا نهاده شده باشد، مسجدالنب تقوا بيه ي چنانچه مسجد قبا بر پا- 7

 انتخاب نمـوده اسـت بـه    ي ويدستان مبارك خود آن را ساخته و خداوند آن را برا          
  .  براساس تقوا بنا نهاده شده استيق اوليطر
 از كتاب و سنت انجام شود براساس تقوا بنا      يروي كه براساس اخالص و پ     ي عمل - 8

 كـه بـر    يو عمل .  رساند ي جاودان بهشت م   يبه باغها نهاده شده است و صاحبش را       
 است كه شـالوده آن      ي بنا نهاده شده باشد عمل     يد و براساس بدعت و گمراه     يت پل ين

 ي قرار دارد كه  انجام دهنده آن به عمق جهنم سـقوط مـ         يخته ا يبر لبه پرتگاه فرور   
  . كنديت نميد و خداوند گروه ستمكاران را هداينما
  :111 يه يآ

 اللّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُونَ الجنَّةَ لَهم بِأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤْمِنِينَ مِنَ اشْتَرَى اللّه إِنَّ
لَيهِ وعدا ويقْتَلُونَ فَيقْتُلُونَ ا عقاةِ فِي حراإلِنجِيلِ التَّوالْقُرْآنِ ونْ ومفَى ودِهِ أَوهمِنَ بِع 

  مؤمنـان  از ؛ خـدا  الْعظِـيم  الْفَـوز  هـو  وذَلِك بِهِ بايعتُم الَّذِي بِبيعِكُم استَبشِرُواْفَ اللّهِ
 ، كنند  يم  جنگ خدا  درراه باشد،  آنان از  بهشت تا ، خريد را  مالهايشان و جانها

  است  داده  قرآن و  وانجيل  تورات  در خدا  كه  يا وعده شوند  كشته يا بكشند  چه
 ؟ كـرد  خواهـد  وفا خود عهد به خدا  از بهتر  يكس  چه و   اوست  عهده بر  حق  به

  .است  يبزرگ  يكامياب  كه باشيد  شاد ايد  كرده  كه  فروخت و خريد  بدين
 دهـد و    ي بزرگ م  ي حق را در رابطه با داد و ستد        ين و وعده ا   ي راست يخداوند خبر 

ذات بزرگوارش از مومنان » وأَموالَهم أَنفُسهم مؤْمِنِينَالْ مِنَ اشْتَرَى« ن است كه يآن ا
 لَهـم  بِـأَنَّ « ده است، پس جان و مال مومنان كاالستيشان را خر يشان و مالها  يجانها
 كه هرچند دل بخواهد و چشم از ي آنان باشد، بهشتي آنكه بهشت برايبه بها» الجنَّةَ

با در ي زيبا و مسكن هايان زيفراوان و حور ي هاي ها و خوبيآن لذت ببرد، و شاد
شان را  يـ ن گونه است كه مومنـان مالها      يت معامله و داد و ستد ا      يفيك. آن وجود دارد  

نـد و  ي نماينش صرف مي حكم او و آشكار كردن ديدر جهاد با دشمنان خدا و اعتال    
در راه » ويقْتَلُونَ يقْتُلُونَفَ اللّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُونَ«  كنند،ين راه فدا ميجانشان را در ا

د و فروش ين معامله و خريپس ا.  شوندي كشند و كشته مي كنند، پس ميخدا جنگ م
  .دها موكد شده استياز جانب خدا با انواع تاك



١٠٤٤ 

لَيهِ وعدا«  ا عقاةِ فِي حراإلِنجِيلِ التَّوالْقُرْآنِ وست كـه در تـورات و       يـ ن وعـده ا   يـ ا» و
ن كتابهـا هـستند، و      ين و كامل تر   ين و باالتر  يف تر يرآن آمده است كه شر    ل و ق  يانج

ن ين وعده راستيان اينها بر بيو همه ا. امبران اولوالعزم آنها را آورده اندين پيكاملتر
 يه كسو چ» بِهِ بايعتُم الَّذِي بِبيعِكُم فَاستَبشِرُواْ اللّهِ مِنَ بِعهدِهِ أَوفَى ومنْ« . متفق اند

! دي كه با خدا معامله كرده ا   ي مومنان ياز خدا به وعده خود وفا كننده تر است؟ پس ا          
گر را بر يكديد و يگر را مژده دهي دي از شما برخيد، و برخيبه معامله خود شاد باش

 است، كه ي بزرگي ايابين كاميو ا» الْعظِيم الْفَوز هو وذَلِك« . ديك  كنيانجام آن تحر
 و نعمـت  يشگيـ  بزرگتر از آن وجـود نـدارد، چـون ضـامن سـعادت هم        يابيكامچ  يه

ار بزرگتر ي بهشت بسي خدا از نعمت هاي خداست، كه خشنود   ي و خشنود  يجاودانگ
 اسـت ؟    ي چه كس  ي بنگر كه مشتر   ي ارزش معامله را بشناس    ي خواه يو اگر م  . است
 يالهاست، و آن باغهان كاي خداوند جل جالله است، و به كاال بنگر كه بزرگتريمشتر

 شود بنگر و آن جان و ي بدست آوردن آن صرف مي كه برايمتيو به ق. بهشت است
ن عقد معاملـه بـه   يو ا.  تر استيز دوست داشتن  ي انسان از همه چ    يمال است كه برا   

ن ين معاملـه را اجـرا كـرده اسـت برتـر           يـ  كه ا  ي اجرا شده است، كس    يدست چه كس  
 بزرگ خـدا    ي نوشته شده است، در كتابها     ييچه دفترها و بنگر كه در   . امبران است يپ

  .ل و قرآن استين انسانها نازل شده اند، و آن تورات و انجيكه بر برتر
  :112 يه يآ

 بِـالْمعرُوفِ  اآلمِـرُونَ  الـساجِدونَ  الرَّاكِعـونَ  السائِحونَ الْحامِدونَ الْعابِدونَ التَّائِبونَ
 ، كنندگاننـد   ؛ توبـه  الْمـؤْمِنِينَ  وبـشِّرِ  اللّـهِ  لِحـدودِ  والْحافِظُونَ نكَرِالْم عنِ والنَّاهونَ

 امر ، كنندگانند  سجده ، كنندگانند ، ركوع ، دارانند  روزه ، ستايندگانند ، پرستندگانند
  مؤمنان و  خدايند حدود  حافظان منكرندو از  كنندگان  ينه و  معروف  به  كنندگان

  .ده  بشارت را
 را بـه وارد     ين است كه خداوند چـه مومنـان       ي رسد ا  ينجا به نظر م   ي كه در ا   يپرسش

» التَّـائِبونَ « : ها مژده داده است؟ پس  فرمود       يشدن  به بهشت و بدست آوردن خوب       
.  كنندي همواره و در همه  اوقات از تمام گناهانشان توبه ميعني. آنان توبه كنندگانند

 واجبات و مـستحبات در هـر     يل ادا يشگران كه اطاعت او را از  قب       پرست» الْعابِدونَ« 
پس با  انجام واجبات و مستحبات و ترك منكرات است كه بنده .  دهندي انجام ميوقت

  . شوديپرستشگر م
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 ي و تنگدست  ي و توانگر  ي و ناخوش  يسپاسگزاران ، كه خدا را در خوش      » الْحامِدونَ« 
 نمـوده  ي كه خداوند به آنان ارزاني و باطنياهر ظيند، و به نعمت ها    ي گو يسپاس م 

اد خـدا در صـبحگاهان و شـامگاهان او را          يـ نـد ، و بـا ذكـر و          ي نما ياست اعتراف م  
 روزه داران، يعنير شده است، ياحت به روزه تفسيس» السائِحونَ« .  كننديش ميستا

 در احت و گـردش قلـب  يو بـه سـ  .  طلب علم اسـت ياحت و گردش براي سيا به معن ي
ح يو صـح . ر شده اسـت يز تفسيت و بازگشتن ني شناخت خدا و محبت او و انا    يايدر
 حج و ي سفر به قصد انجام عبادت است، مانند سفر براياحت به معنين است كه سيا

  . و امثال آنيشاونديوند خويعمره و جهاد، و طلب علم و برقرار داشتن پ
 كه مشتمل بر ركوع و ي خوانند؛ نمازي نماز ماريآنان كه بس» الساجِدونَ الرَّاكِعونَ« 

 واجبـات و    يو همـه    . امركنندگان به كار خـوب    » بِالْمعرُوفِ اآلمِرُونَ« . سجود است 
و بازدارنـدگان از كـار      » الْمنكَـرِ  عـنِ  والنَّـاهونَ « . مستحبات در كار خوب داخل انـد      

 والْحافِظُونَ« .  كرده انديامبرش از آن نهي است كه خدا و پييزهايزشت، و آن همه چ
امبرش نازل ياد دادنِ آنچه كه خدا بر پيو پاسداران حدود خدا، و آنها با » اللّهِ لِحدودِ

 باشد، و آنچه كه ي و احكام داخل مي اوامر و نواهيطه يكرده است، و آنچه كه در ح
  .بند هستنديث انجام دادن و ترك نمودن پايست از حيطه داخل نين حيدر ا
ز مژده بده،  تا ينفرمود كه آنها را به چه چ. و مومنان را مژده بده» الْمؤْمِنِينَ وبشِّرِ« 

ن يپس ا. رديد فرا بگي آيمان مين و آخرت كه به دنبال ايا و ديهمه آنچه از پاداش دن
ت يـ في اندازه و كيد و آن را به دست خواهد آورد، ول  ي خواهد رس  يمژده به هر مومن   

 يزان عمل آنها بـه مقتـضا  يمانشان و ميحالت مومنان و ضعف و قوت اآن برحسب   
  .آن است

  :113- 114 يه يآ
لَو لِلْمشْرِكِينَ يستَغْفِرُواْ أَن آمنُواْ والَّذِينَ لِلنَّبِي كَانَ ما لِي كَانُواْ وى أُودِ مِن قُرْبعا بم 

  يبـرا  اند  آورده  ايمان  كه  يكسان و پيامبر ؛ نبايد الْجحِيمِ أَصحاب أَنَّهم لَهم تَبينَ
  يمـ   جهـنم   به  كه دانستند  آنكه از  پس باشند  خويشاوندان از، چند هر  مشركان

  .كنند   آمرزش  طلب روند
لَما إِياه وعدها موعِدةٍ عن إِالَّ لِأَبِيهِ إِبرَاهِيم استِغْفَار كَانَ وما لّهِ عدو أَنَّه لَه ينَتَب فَ  لِ
 مگر نبود ،  پدرش  يبرا  ابراهيم  خواستن  حلِيم؛ آمرزش ألواه إِبرَاهِيم إِنَّ مِنْه تَبرَّأَ
  پـدرش   كـه  شـد  آشـكار  او  يبرا  چون و  بود  اوداده  به  كه  يا  وعده خاطر  به
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 بردبـار  و  ترس  يخدا بسيار  ابراهيم زيرا  جست يبيزار  او از ،  خداست  دشمن
  .بود
 يـستَغْفِرُواْ  أَن« ست كـه  يـ سته نيـ مـان دارنـد شا  ي كـه بـه او ا      يامبر و كسان  ي پ ي برا

 يده و همراه بـا خـدا كـس        ي كه به خدا كفر ورز     ي مشركان، و كسان   يبرا» لِلْمشْرِكِينَ
 تَبـينَ  مـا  بعدِ مِن رْبىقُ أُولِي كَانُواْ ولَو« .  كرده اند، آمرزش بخواهند    يگر را بندگ  يد

ملَه مأَنَّه ابححِيمِ أَصشان روشن يشاوند باشند، پس از آنكه برايهرچند كه خو» الْج
  . شد كه آنان اهل دوزخند

 آنـان  ي بـرا يده ايـ ن حالت اشتباه است، و فاي آنها در ايرا آمرزش خواستن  برا   يز
 مشركان آمرزش بخواهند، چون يان براامبر و مومنيست كه پيسته نيپس شا. ندارد

 يرند عذاب بر آنان واجب مي ميا دانسته شود كه بر آن ميرند ياگر آنها بر شرك بم
ده ي آنان فا  ي مانند، و شفاعتِ شفاعت كنندگان برا      يشه در جهنم م   ي هم يگردد و برا  

 كـه   يامبر و كـسان   يز پ ين. د واقع نخواهد شد   ي آنها مف  ي ندارد، و طلبِ آمرزش برا     يا
 و خـشم خـدا همـراه گرداننـد، و     يد خود را با خشنود  يمان آورده اند با   يهمراه او  ا   

 يهركس را كه خدا دوست دارد دوست بدارند و با هركس كه دشمن خدا است دشمن
ن اصـل متـضاد و      ي كه اهل دوزخ است با ا      ي كس يوزند و آمرزش خواستن آنها برا     

  .دي نمايمخالف است و آن را نقض م
از » وعدها موعِدةٍ عن« ن ي پدرش آمرزش خواست  ايه السالم برايم  عليابراهو اگر 

 تو يبرا» اًي حفِِي إِنَّه  كَانَ بِيسأَستَغفِرُ لَك ربِّ« : بود كه به او داده بودي وعده ايرو
ن قبـل از آن     يو ا . ردي پذ يم را م  يم، همانا او دعا   ي نما ياز پروردگارم طلب آمرزش م    

م روشن شـد كـه پـدرش    ي ابراهي كه برايود كه سرانجام پدرش را بداند، و  هنگام      ب
 تَبـرَّأَ «  نـدارد،    يريدشمن خداست و بر كفر خواهد مرد و موعظه و اندرز در او تـاث              

ار ذكر ي گشت و بسي خدا باز م  يار به سو  يش بس يم در همه كارها   يهمانا ابراه » مِنْه
  . نمودياد توبه ميو ز خواست ي كرد و آمرزش ميو دعا م

 كه نـسبت بـه ا و       ييو نسبت به مردم مهربان بود و از اشتباهات و لغزشها          » ميحلِ« 
 كه بـر    ي آشفت و كس   ي جاهالن او را بر نم     يجهالت و  نادان   .  كرد يداشتند گذشت م  

« :پـدرش بـه ا و گفـت     .  خواسـت  ي كرد با او به مقابله بـه مثـل بـر نمـ             ي م يتياو جنا 
نَّكملَ « :و او به پدرش گفت    . تو را سنگسار خواهم  كرد     » لَأَرج ع لَمأَسـتَغفِرُ  يـ سس ك

پـس بـر شـما      . ت طلب آمرزش خواهم  كرد     يسالم برتو، از پروردگارم برا    » يلَك ربِّ 
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لَّـا  « . ديي نما يرويم پ ين ابراه يي از آ  يزيو در هر چ   . د  يالزم است كه به  او اقتدا  كن         إِ
 تو طلب يبرا: م كه به پدرش گفتيجز سخن ابراه» هِ لَأَستَغفِرَنَّ لَكيبِم لِأَيقَولَ إِبرَاهِ

گر امور آگاه سـاخته     يهمانطور كه خداوند شما را از آن و از د         . آمرزش خواهم كرد  
  : ن فرموديبنابرا. است

  :115- 116 يه يآ
 شَـيءٍ  بِكُـلِّ  اللّه إِنَّ يتَّقُونَ ما لَهم نَيبي حتَّى هداهم إِذْ بعد قَوما لِيضِلَّ اللّه كَانَ وما

   روشن  برايشان تا ، خواهد  ينم  گمراه  است  كرده  هدايت  كه را  يقوم علِيم؛ خدا
  .داناست  يچيز هر بر خدا  كه ، بپرهيزند بايد چيز  چه از  كندكه

 والَ ولِي مِن اللّهِ دونِ من لَكُم وما ويمِيت يحيِـي واألَرضِ السماواتِ ملْك لَه اللّه إِنَّ
 ميرانـد   يم و كند  يم  زنده   خداست  آن از  زمين و آسمانها  ي؛ فرمانرواي نَصِيرٍ

  .نيست  يياور و دوستدار خدا جز را شما و،
ش گـرفتن راه    يد و آنهـا را بـه در پـ         يـ  نما ي ارزان يت را به قوم   ي كه خداوند هدا   يوقت
 گرداند، و همه آنچـه  يش را بر آنان كامل ميست دستور دهد، نعمت و احسان خو   را

 گذارد، به ي نمي كند، پس آنان را گمراه باقيان مي آنان بياز دارند برايرا كه به آن ن
نكـه  ي بـر كمـال رحمـت اوسـت، و ا          يلـ ين دل يـ و ا . نشان را ندانند  ي كه امور د   يگونه ا 

از دارند به طور كامل در بر ي كه بندگان به آن نن رايعت او همه اصول و فروع ديشر
  .دارد

 يبينَ حتَّى هداهم إِذْ بعد قَوما لِيضِلَّ اللّه كَانَ وما« ه  يو احتمال دارد كه منظور از آ      
تشان كرد گمراه ي را پس از آنكه هدايچ وقت  قوميخداوند ه: ن باشديا» يتَّقُونَ ما لَهم
د، پس هرگاه يشان روشن نمايزند برايد از آن بپرهي كه آنچه را بايتا زمان سازد ينم

م نشوند، به پاداش ي آنان تسليان كرد ول  يشان ب يزند برا يد از آن بپره   يآنچه را كه با   
 اول بهتـر  يو معنـ .  سـازد ينكه حق آشكار را رد كردند، خداوند آنان را گمـراه مـ    يا

ن است، و با زنده يهمانا خداوند مالك آسمانها و زم» علِيم شَيءٍ بِكُلِّ اللّه إِنَّ« . است
 ير م يآنان را تدب  » امور« ،  ي اله يگر روش ها  يز با د  يراندن بندگانش، ن  يگرداندن و م  

 ينـ ير دي شود چگونه در تـدب ي وارد نمي او خلليرير تقدي كه در تدب   يپس وقت . دينما
هوده رها ي گردد و بندگانش را ب     يجاد م ي ا ي و خلل  يت اوست كاست  يكه متعلق به الوه   

ن كارسـاز  ي سـازد حـال آنكـه از بزرگتـر      يا آنها را گمراه و جاهل رها مـ        ي كند؟   يم
  !بندگان است؟
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د ي ندار ياور و كارساز  يو جز خدا    » ولِي مِن اللّهِ دونِ من لَكُم وما« :ن فرمود يبنابرا
ست ي نيو مددكار» نَصِيرٍ  والَ«ن كند، يد و منافعتان را تامي نمايكه شما را سرپرست

  . انها را از شما دور كنديكه ز
  :117- 118 يه يآ

 بعدِ مِن الْعسرَةِ ساعةِ فِي اتَّبعوه الَّذِينَ واألَنصارِ والْمهاجِرِينَ النَّبِي علَى اهللا تَّاب لَقَد
  توبـه  ، ؛ خـدا  رحِـيم  رؤُوف بِهِـم  إِنَّـه  لَـيهِم ع تَاب ثُم منْهم فَرِيقٍ قُلُوب يزِيغُ كَاد ما

  آن از ، اوبودنـد    همراه  عسرت  ساعت  آن در  كه را انصار و  مهاجرين و پيامبر
  شـان   توبـه   پـذيرفت   ، بگـردد   جنـگ  از  دل را  يگروهـ   كه بود  نزديك  كه  پس

  .است  مهربان و  رئوف  ايشان  به زيرا ،  بپذيرفت
لَىولِّفُواْ الَّذِينَ الثَّالَثَةِ ع لَيهِم ضَاقَت إِذَا حتَّى خُ ع ضا األَربِم تبحر  ضَـاقَتو  هِملَـي ع 

مهظَنُّواْ أَنفُسأَ الَّ أَن ولْجهِ إِالَّ اللّهِ مِنَ ملَي لَيهِم تَاب ثُم إِ واْ عتُوبإِنَّ لِي اللّه  ـوه  ابالتَّـو 
 ، بودند  كرده  تخلف  جنگ از  كه را  تن  سه  آن  توبه  پذيرفت خدا نيز ؛ و حِيمالرَّ
   ينمـ   تنـشان  در  جـان  و شـد   تنگ آنها بر  گشادگيش  همه با  زمين  كه  آنگاه تا،

  ندارنـد  آورنـد   يرو  بدان  كه  يپناهگاه  هيچ خداوند جز  كه دانستند خود گنجيدو
  .است  مهربان  و پذير  توبه  كه ، آيند باز او  به تا  بپذيرفت  آنان  توبه خداوند پس

 النَّبِـي  علَـى  اهللا تَّاب« شي دهد كه او از سرِ لطف و احسان خو         يخداوند متعال خبر م   
پـس،  . رفتين و  انصارا را پذ     يتوبه مهاجر ) ص(امبر  يتوبه پ » واألَنصارِ والْمهاجِرِينَ

ن ي آنان فراوان نمود و آنان را به باالتر        ي ها را برا   يكيد و ن  ي آنان را بخش   يلغزشها
ن يبنـابرا .  مـشكل و دشـوار بـود   ين به سبب انجـام دادن كارهـا       يمقامها رساند، و ا   

كار با دشمنان در جنـگ      ي پ ي كه برا  ييآنها» الْعسرَةِ ساعةِ فِي اتَّبعوه الَّذِينَ« :فرمود
 ي رو يو به هنگام  . دي شد يتبوك در گرما  جنگ  . امبر حركت كردند  يتبوك همراه با پ   

 كه آنان   ي و كثرت دشمنان و وجودِ  عوامل       يداد كه مسلمانان از نظر توشه و سوار       
  . داشت در تنگنا قرار داشتنديرا از جنگ باز م

 قُلُوب يزِيغُ كَاد ما بعدِ مِن« ن كار را انجام دادند، ياما آنان از خداوند كمك گرفتند و ا
شان دگرگون شود،و به نـرفتن و نشـستن         يك بود دلها  يبعد از آنكه نزد   » منْهم فَرِيقٍ
رو يـ  كـرد و بـدانان ن    ياريـ اما خداوند آنان را ثابت قدم نمود و آنها را           . ابديش  يگرا

ن و ي منحرف شدن آن از راه راست، پس اگر انحراف در قوانيعني» غ قلبيز«. ديبخش
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ا در يـ  خواهد بود كـه از آن منحـرف شـده    يقانونشرائع آن باشد انحراف به اندازه  
  . انجام داده  استير از صورت شرعيا آن را به غيده است، ي ورزيانجام آن كوتاه

 » ثُم تَاب هِملَي رفتيسپس توبه آنان را پذ» ع . »إِنَّه بِهِم ؤُوفر حِيمهمانا خداوند » ر
ن است كه توبه كـردن  ي او ايه مهربانو از جمل . نسبت به آنان رئوف و مهربان است      

  .رفت و آنها را بر آن ثابت قدم كردي نمود، و آن را از آنان پذيرا به آنان ارزان
لِّفُواْ الَّذِينَ الثَّالَثَةِ  َعلَى «ن خداوند   يو همچن  رفت كـه از    يتوبـه آن سـه كـس را پـذ         » خُ

كعب بن مالك و دو نفر ن در آن جنگ بازماندند، و آن سه  نفر يرون رفتن با مسلميب
نكه يتا ا» إِذَا حتَّى« . از دوستانش بودند كه داستان آنها در صحاح و سنن آمده است

لَيهِم  َت «ن شدند و    يار اندوهگ يبس ع ضا األَربِم تبحاش بـر    ين با همه فراخ   يزم» ر 
لَيهِم وضَاقَت« آنان تنگ شد،     ع مهكـه   ينان تنگ شـد، جـان     شان بر آ  يو جانها » أَنفُس 

 گسترده بر آنـان تنـگ شـد، و جـان            يپس فضا . زتر بود ي عز يزي آنها از هر چ    يبرا
ز بـه   يـ ن ج يـ د بر آنها تنگ شـد و ا       ي آ يچ وقت انسان از آن به تنگ نم       ي كه ه  يمحبوب

ن يـ ر كرد، و اي و مشقت آن را نتوان تعب     يست كه سخت  يشان  كننده ن   ي پر يخاطر كار 
« . ح دادنـد ي تـرج يزيـ امبرش را بر هـر چ     ي خدا و پ   يا خشنود بدان خاطر بود كه آنه    

لَيهِ إِالَّ اللّهِ مِنَ ملْجأَ الَّ أَن وظَنُّواْ ن حاصل  يقيت و حال خود دانستند و       يو از وضع  » إِ
چ ي  توان به هي دهد، و نمي ها نجات نميچ كس آنان را از سختينمودند كه جز خدا ه

دارد پناه برد، پس رابطه و  تعلق آنها بـا مخلـوق               ن يكيكتا كه شر  ي جز خداوند    يكس
.   او فرار كردنديقطع شد و خود را به پروردگارشان واگذار كردند و از خدا به سو    

سپس به آنان » علَيهِم تَاب ثُم« .  كردندي سپرين سختيآنها حدودا پنجاه شب را در ا
تا توبه كنند، » لِيتُوبواْ« . عطا كردق ي توبه داد و آنان را به انجام دادنش توفياجازه 

  .رديو توبه آنان را بپذ
دن و يدن و آمرزيرد و بخشي پذيار توبه را ميهمانا خداوند بس» التَّواب هو اللّه إِنَّ« 

و مهربـان اسـت و      » ميالـرَّحِ « . ار اسـت  ي ها بس  يدر گذشتن او از لغزش ها و كوتاه       
د، و امـور  يـ  آي بر بنـدگان فـرود مـ   ي وقت و زمانرحمت فراوان او همواره و در هر      

  . شان بر آن استوار استيوي و دنينيد
ن ين هدف و باالتري خدا بزرگتريرفتن توبه بنده از سويد كه پذي آيات بر مين آياز ا

ن قـرار داده كـه      يـ ش را ا  ين هدف بندگان خاص خـو     يمقصد است، چون خداوند آخر    
رفتن توبه بندگان خاص خود بر آنـان منـت   ي پذرفته شود، و خداوند با  يتوبه شان پذ  
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 را انجام دهند كه خداوند آن را دوست دارد و يي است كه كارهاين زماني نهد، و ايم
  . پسندديم

ن و همـراه مومنـان      يم كه لطف خدا همـواره قـر       يابي يز در م  يات، ن ين آ يبا تامل در ا   
ان كننـده اسـتوار و      شيـ  پر يبت هـا  ي ها و مص   يمان آنان را به هنگام سخت     ياست و ا  
لت و ي كه بر نفس دشوار است فضيد عبادتي آيات بر مين آيز از اين.  دارديپابرجا م

ستند، و هـر انـدازه مـشقت        يـ  آن ن  يگر عبـادت هـا دارا     ي را دارد كه د    ي خاص يژگيو
 خـدا بـر    يرفتن توبه بنده از سو    ين پذ يهمچن. شتر باشد پاداش بزرگتر خواهد بود     يب

 نداشته و هر يي كه بر انجام گناه پروايد اوست، و كسيف شد و تاسيمانيحسب پش
 محتواسـت  ي را  انجام دهد ناراحت نگردد، توبه او بدون اراده انجام شده و ب      يگناه

  .رفته شده استيگرچه او گمان بردت كه توبه اش پذ
 از بنده  ير و دور شدن سخن    يم كه عالمت خ   يابي يات در م  ين آ يشه كردن در ا   يبا اند 

از جملـه لطـف     . است كه دل به طور كامل به خدا وابسته شود و از مخلوق ببرد             ن  يا
 آنها ي آنان بر شمرد كه براي را براين است كه صفتين سه نفر ايخداوند نسبت به ا

ّفُوا« :پس فرمود .  شود يب و عار محسوب نم    يع لِ فعل به صورت   . بازداشته شدند » خُ
ا بـه   ي. ه مومنان آنان را پشت سر گذاشتند      ن نكته است ك   يمجهول آمده و اشاره به ا     

ا رد  يـ  قـول    ي كـه دربـاره      ير افتاده بودند از كـسان     ي است كه آنان به تاخ     ين معن يا
علت بازماندن آنان از شـركت در جنـگ         .  صادر شده بود   يكردن عذرشان حكم قطع   

لَّفُوا:ن فرموديبنابرا. ر عالقمند نبودندين نبود كه آنان به خ   يا  در جنـگ  از شركت» تَخَ
ن ي گردد ايات مستفاد مين آي كه از ايگري دينكته ا. دند و بازپس ماندنديتخلف ورز

 يروين دستور داد از آنان پ     يبنابرا.  نمود ياست كه خداوند صداقت را به آنان ارزان       
  :پس فرمود. شود

  :119 يه يآ
 ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يادِقِينَ؛ االص مع وكُونُواْ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
  .باشيد  راستگويان با و بترسيد خدا از ،
 كه به پروردگار و به آنچه كه خدا دستور داده است ي كسانيا» آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا« 
ز از  يـ  و پره  ي الهـ  يت تقـوا  يـ د و آن رعا   يمان عمل كن  ي ا يبه مقتضا ! ديمان آورده ا  يا
  . كرده استي است كه  خداوند از آن نهييزهايچ
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د كـه در گفتـار و كـردار و حاالتـشان            ي باشـ  يو بـا كـسان    » الـصادِقِينَ  مع وكُونُواْ« 
 ي كه سخن و كردارشان راست است و حاالت آنها جز بـر راسـت              يكسان. نديراستگو

ان و حاالتـش  . د ندارنـد  يـ ات پل يـ  اسـت و اهـداف و ن       ي و سست  ي از تنبل  ينبوده و خال  
 ي و صداقت انسان را به سويرا راستي باشد، زيسته ميت شايمشتمل بر اخالص و ن

« :خداوند متعال فرمود است.   بردي انسان را به بهشت ميكي كند، و نيت مي هدايكين
ان به آنان   ي ِ راستگو  يي است كه راستگو   ين روز يا» نَ صِدقُهم   ينفَع الصدِق يوم  يهذَا  

  . دهديده ميفا
  :120- 121 يه يآ
لَّفُواْ أَن األَعرَابِ منَ حولَهم ومنْ الْمدِينَةِ لِأَهلِ كَانَ ما  يرْغَبواْ والَ اللّهِ رسولِ عن يتَخَ

ن بِأَنفُسِهِمنَّفْسِهِ ع ذَلِك مالَ بِأَنَّه مهصِيبأٌ يالَ ظَمو بالَ نَصةٌ وصخْمبِيلِ فِي ماللّهِ س 
طَؤُونَ الَوطِئًا يوغِيظُ مي الَ الْكُفَّارنَالُونَ ومِنْ ي ودالً عإِالَّ نَّي م كُتِبلٌ بِهِ لَهمع  ـالِحص 
 را  آن  اطراف  نشين  باديه  يعربها و  مدينه  ؛ اهل الْمحسِنِينَ أَجرَ يضِيع الَ اللّه إِنَّ

  پردازند خود  به او از  كه نبايد و ورزند  تخلف خدا پيامبر با،  يهمراه از  كه نرسد
 دچـار   يگرسـنگ   بـه  يـا  نيفتنـد   رنـج   به يا نشود  چيره آنها به  يتشنگ   هيچ زيرا

  يدسـتبرد   دشـمن   به يا ندارند بر سازد  خشمگين را  كافران  كه  يقدم  يا نگردند
  نيكوكاران  پاداش خدا  كه ، شود  نوشته  برايشان  يصالح عمل  آنكه مگر  ، نزنند

  .سازد  ينم   تباه را
 اللّـه  لِيجـزِيهم  لَهـم  كُتِـب  إِالَّ وادِيـا  يقْطَعونَ والَ كَبِيرَةً والَ صغِيرَةً نَفَقَةً ينفِقُونَ والَ

  هيچ از و نكنند  خرج بسيار  چه و  اندك  چه  يمال  هيچ يعملُونَ؛ و  كَانُواْ ما أَحسنَ
 ، دهـد   پاداشـشان  خـدا  تـا  ، شود  نوشته  حسابشان  به  مگرآنكه ،، نگذرند  يوادي
  .اند  كرده  يم  كه  يكار نيكوترين  پاداش  چون

نه بـوده و مـسلمان   ي را كه در اطراف مدينانيه نشين و  انصار و باد يخداوند مهاجر 
 كَـانَ  مـا « :ديـ ا فرم يد و مـ   ي نما يك م يكو گردانده بودند تحر   يشده و اسالمشان را ن    

لَّفُواْ أَن األَعرَابِ منَ حولَهم ومنْ الْمدِينَةِ لِأَهلِ ه ينه و بادياهل مد» اللّهِ رسولِ عن يتَخَ
سته و ي آنان شاي برايعني. امبر خدا باز بمانندينان دوروبر آنان را نسزد كه از پينش

 ينكه باقي ايو برا» نَّفْسِهِ عن بِأَنفُسِهِم واْيرْغَب والَ« . نگونه باشنديست كه ايسزاوار ن
امبر دوسـت تـر داشـته       يـ ز و پاك پ   يشان را از جان عز    يبمانند و راحت باشند جانها    

 ي دارد، پـس بـر هـر مـسلمان         يزتر مـ  يامبر مومنان را از خودشان عز     يرا پ يز. باشند
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.  مقـدم بـدارد    شتنيـ د، و او را بر خو     ينما) ص(امبر  ي پ يواجب است كه جانش را فدا     
  يمان كامل به ويو دوست داشتن او و ا) ص(امبر يم پيپس عالمت بزرگداشت و تعظ

  .ن است كه از او باز نمانديا
. د  يـ  نما ي جهاد وادار م   يرون رفتن برا  يان كرد كه انسان را به ب      ي را ب  يسپس پاداش 
 ظَمأٌ يصِيبهم الَ« ، ن بدان جهت است كه مجاهدان راه خدايا» بِأَنَّهم ذَلِك« :پس فرمود

 و مـشقت و     ي و رنـج و خـستگ      يچ تـشنگ  يهـ » اللّـهِ  سبِيلِ فِي مخْمصةٌ والَ نَصب والَ
ن يو همچن» الْكُفَّار يغِيظُ موطِئًا يطَؤُونَ والَ«  رسد ، ي در راه خدا به آنان نم      يگرسنگ

ل وارد شـدن بـه      يـ  قب  دارنـد كـه كـافران را بـه خـشم آورد، از             ي به جلو بر نم    يگام
و به دشمنان » نَّيالً عدو مِنْ ينَالُونَ والَ« نشان، يره شدن بر سرزميشان و چ  يشهرها
مـت گـرفتن امـوال    يا بـه غن يـ ن  يروز شدن لشكر مسلم   يل پ ي زنند از قب   ي نم يدستبرد
سته يكردار شا شان  يمگر آنكه به واسطه آن برا     » صالِح عملٌ بِهِ لَهم كُتِب إِالَّ« كفار،  

 اللّـه  إِنَّ« د، ي آيد مي هستند كه از اعمالشان پدينها آثاري شود، چون ا   ي نوشته م  يا
 ي كند؛ كـسان   يع نم يكوكاران را ضا  يهمانا خداوند پاداش ن   » الْمحسِنِينَ أَجرَ يضِيع الَ

كه مبادرت به انجام دستورات خدا كردند و حقوق خداوند و خلق او را كه بـر آنـان                   
  .ن كارها آثار اعمالشان استيپس ا.  انجام دادنديبود به خوب

 يچ خرج يو ه » وادِيا يقْطَعونَ والَ كَبِيرَةً والَ صغِيرَةً نَفَقَةً ينفِقُونَ والَ« :سپس فرمود 
 ي دشمن نمي را در حركت به سوينيچ سرزمي كنند، و هياد نميخواه اندك و خواه ز

نكه خداونـد بـه     يمگر ا » يعملُونَ كَانُواْ ما أَحسنَ اللّه لِيجزِيهم لَهم كُتِب إِالَّ« ند،  يمايپ
  .سدي نويشان مي براييكويواسطه آن، كار ن

 كه آنهـا را مخلـصانه انجـام         ين كارها هستند اما به شرط     ين اعمال، هم  يو از جمله ا   
 رفتن به جهاد در راه  بريات به شدت آدمين آيدر ا. ندي نمايرخواهيدهند و در آن خ

ن يـ  هـا را در ا     يد مشقات و سـخت    ي با ي از اجر اله   ينكه به خاطر برخوردار   يخدا، و ا  
 مـومن   ي كه بر عمل و رفتار بنده        يان شده است آثار   يق و ب  يراستا تحمل كند، تشو   

  . در بر داردي وي براي شود پاداش بزرگيمترتب م
  :122 يه يآ

 الدينِ فِي لِّيتَفَقَّهواْ طĤَئِفَةٌ منْهم فِرْقَةٍ كُلِّ مِن نَفَرَ فَلَوالَ كĤَفَّةً فِرُواْلِين الْمؤْمِنُونَ كَانَ وما
لِينذِرواْ و مهمواْ إِذَا قَوعجر هِملَي لَّهم إِ ونَ لَعذَرحبـه   يهمگ  كه  مؤمنان نتوانند ؛ و ي  

 را  خـويش   ديـن   دانـش  تا سفرنروند   به  يا  دسته  يگروه هر از چرا روند سفر
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 حذر  يزشتكار از  كه باشد ، هشداردهند  را خود  مردم بازگشتند  چون و بياموزند
  ? كنند

سته است آگاه نمـوده و      ي آنان شا  يخداوند متعال بندگانش را به انجام آنچه كه  برا         
 آنـان   يمومنان را نـسزد كـه همگـ       و  » كĤَفَّةً لِينفِرُواْ الْمؤْمِنُونَ كَانَ وما« : دي فرما يم

جاد ين كار باعث ايرون بروند ايكار با دشمنشان بروند، چون اگر همه آنان ب     ي پ يبرا
 ي از مصالح و منـافع را از دسـت مـ   ياري شود، و بس ي آنان م  ي برا يمشقت و سخت  

 از يله اي قوم و قبد از هر شهر و از هريبلكه با» منْهم فِرْقَةٍ كُلِّ مِن نَفَرَ فَلَوالَ« . دهند
ت امر كند و هدف با     يرون روند كه آن گروه  كفا      ي جنگ ب  ي برا يگروه» طَائِفَةُ«آنان،  

 را در   يي از آنـان مـصلحت هـا       يسپس تذكر داد كـه مانـدن گروهـ        . آن حاصل شود  
 فِـي  لِّيتَفَقَّهـواْ « :پـس فرمـود  . دادنـد ي شدند آن را از دست ميبردارد كه اگر خارج م  

لَـيهِم  رجعـواْ  إِذَا قَومهم لِينذِرواْو الدينِ  را يتـا آنـان كـه نشـسته انـد علـم شـرع        » إِ
گـران را   ي حاصل كنند و د    يرند و به اسرار آن آگاه     ياد بگ يم آن را    ياموزند و مفاه  يب
  .م دهندي آنان بازگردند بي كه به سوياموزند و قومشان را وقتيب

افتن از يـ  ينكـه آگـاه  ين و اي خصوصا علوم د شود،يلت علم ثابت م  يه فض ين آ يدر ا 
ان يـ  آموخت بر اوست كـه آن را در م         ين كار است و هركس علم     ين مهمتر يل د يمسا

 از  ي عالم بخش  يرا انتشار علم از سو    يحت كند، ز  يد و آنها را نص    يبندگان منتشر نما  
  . كنديبركت پاداش آن است كه همواره رشد م

كو مـردم را بـه راه خـدا    يد و با حكمت و پند نينمااما اگر عالم فقط به  خودش اكتفا      
 دارد؟ و   ين چه سود  ي مسلم يد، پس او برا   يم جاهالن را ترك نما    يدعوت نكند، و تعل   

 و ثمـره  يرد و علـم و  ي م يرا سرانجام م  يد؟ ز ي آ ي از علمش به دست م     يجه ا يچه نت 
لم داده  و  كه خداوند به او عي كسيت است برايت محرومين نهايرد و اي مياش هم م

  . ده استياو را فهم و شعور بخش
: ن اسـت كـه   يـ  وجود دارد و آن اي مهميف و اشاره   يه ارشاد لط  ين آ ين در ا  يهمچن

 را آماده سازند ي خودشان كساني از مصالح عمومي هر مصلحتيد مسلمانان برايبا
ت ش را به كار گرفته و با كوشش فراوان به انجام دادن آن مـصلح       يتا تمام وقت خو   
 همه ييد هدف نهايو با. ن شوديتا منافع آنها تام. شنديانديگر ني ديزيپرداخته و به چ

وه هـا   يشان است، گرچه راهها و ش     ياين و دن  ين مصلحت د  ي باشد و آن تام    يكيآنان  
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را معقول است كه روش و متدها مختلف باشـد امـا هـدف        يمختلف و متعدد باشند، ز    
  . جزو حكمت  منافع و شامل در تمام امور استنيو ا. ز باشديك چيد يهمه آنان با

  :123 يه يآ
 اللّه أَنَّ واعلَمواْ غِلْظَةً فِيكُم ولِيجِدواْ الْكُفَّارِ منَ يلُونَكُم الَّذِينَ قَاتِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ أَيها يا
عتَّقِينَ؛ ا مجنگ شمايند  نزديك  كه  يكافران با ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يالْم  

  .است  پرهيزگاران با خدا  كه بدانيد و ، يابند  يدرشت و  شدت شما در تا كنيد،
رون بروند، آنـان    ي جنگ ب  يد برا ي با ي كرد كه چه كسان    يينكه آنها را راهنما   يبعد از ا  

ن كـافران آغـاز كننـد و در مقابـل آنـان             يكتـر ي نمود كه جنـگ را بـا نزد        ييرا راهنما 
  .  نشان دهنديداريت و شدت و شجاعت و پاخشون

لَمواْ«  اعأَنَّ و اللّه عتَّقِينَ مي شـما مـ    يزگاريد كه كمك خدا بر حسب پره      يو بدان » الْم 
 كنـد و در مقابـل   يد، آن گـاه شـما را كمـك مـ       يبنـد باشـ   ي پا ي الهـ  يد، پس به تقوا   يآ

» الْكُفَّـارِ  منَ يلُونَكُم الَّذِينَ واْقَاتِلُ « يو فرموده اله  . دي نما ي م ياريدشمنانتان شما را    
ن حكـم   يـ ن بود كه با كافرانِ دور جنگ شود ا        ي است و اگر مصلحت در ا      يك امر كل  ي
  .ص داده خواهد شدي  تخصيكل
  :124- 126 يه يآ

ـ  إِيمانًـا  هــذِهِ  زادتْـه  أَيكُـم  يقُولُ من فَمِنْهم سورةٌ أُنزِلَت ما وإِذَا نُـواْ  الَّـذِينَ  افَأَمآم 
متْهانًا فَزَادإِيم مهـشِرُونَ؛ و   وتَبسيمـ   يبعـض  ، شـود   نـازل   يا  سـوره   چـون  ي  
  آورده  ايمان  كه  آنان ؟ افزود در شما از   يك  كدام  ايمان  به  سوره  اين : پرسند

  .كنند  يم  يشادمان خود  و ، شود  افزوده  ايمانشان  به اند
أَمقُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ او رَضم متْها فَزَادسإِلَى رِج سِهِماتُواْ رِجمو مهكَافِرُونَ؛ امـا   و 
  همچنان و، نيفزود  انكارشان بر  يانكار جز ،  است  يمرض  دلهايشان در  كه  آنان
  .بمردند كافر
 يذَّكَّرُونَ ؛ آيا هم والَ يتُوبونَ الَ ثُم مرَّتَينِ أَو رَّةًم عامٍ كُلِّ فِي يفْتَنُونَ أَنَّهم يرَونَ أَوالَ
  نه  يول  ؟ شوند  يم  واقع  آزمايش مورد دوبار يا  يك  سال هر در  كه بينند  ينم

  .گيرند  يم پند  نه و كنند  يم  توبه
 كه ي و تفاوتان حالت منافقان و مومنان به هنگام نازل شدن قرآنيخداوند متعال با ب

 كه سوره يو هنگام» سورةٌ أُنزِلَت ما وإِذَا« :دي فرمايگر دارند، ميكديهر دو گروه با 
 باشد، و خداوند در آن از ذات بزرگوار خود و از    ي نازل شود كه در آن امر و نه        يا
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 زادتْه يكُمأَ يقُولُ من فَمِنْهم« د، يك نمايدا خبر داده و به جهاد تحري و ناپيامور پنهان
ك از شـما را افـزوده       يمان كدام   ين سوره ا  يا: ندي گو ي از آنان م   يكسان» إِيمانًا هـذِهِ

خداونـد  . ديـ  آ ي به وجود مـ    ين سوال يمان آورده اند چن   ي كه ا  ي آنان ي برا يعنياست؟  
» إِيمانًا ادتْهمفَزَ آمنُواْ الَّذِينَ فَأَما« :دي فرمايان داشته و ميش آمده را بيمتعال حالت پ

دا يـ  فهمند، و به آن اعتقاد پ      يرند و م  ي گ ياد م يد؛ آن را    ي افزا يمان مومنان را م   ياما ا 
 شـوند، و از      ير عالقمنـد مـ    ي كنند، و به انجام دادن كار خ       ي كنند و به آن  عمل م       يم

  . دارنديانجام كار بد دست بر م
 »مهشِرُونَ وتَبسرا ياتي دهند، چرا كه خداوند آي مژده م گر را ي د ي، برخ يو برخ » ي 

. نديق داده است تا آن را بفهمند و به آن عمل نماي داشت، و به آنان توفيبه آنها ارزان
شان و سـرعت    يـ ات خـدا و آرامـش دلها      يـ رش آ ي پـذ  ينه آنها بـرا   ين بر شرح س   يو ا 

  .دي نماي آنان داللت ميفرمانبردار
« شان شك و نفـاق اسـت،        ي كه در دلها   يو اما كسان  » مرَض قُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ وأَما« 

متْها فَزَادسإِلَى رِج سِهِمو شـك و     يمـار ي ب يعنـ ي. ديـ  افزا ي شـان مـ    يديـ بر پل » رِج 
دند و با آن مخالفت كردند و       ينكه به آن كفر ورز    يد، به خاطر ا   ي افزا يدشان را م  يترد

« تر شد و آنان را به هالكـت انـداخت،       شيشان ب يمارين ب يبنابرا.  گرداندند ياز آن رو  
اتُواْ «نكه  يشان مهر زده شد تا ا     يبر  دلها  » وَم  مهن يـ و ا .  بودند يبا كافر » كَافِرُونَ و

 يچيامبرش سـرپ يـ دنـد، و از پ يات خـدا كفـر ورز  ي آنان، چون به آ   ي است برا  ييسزا
  .رار دادشان قيامت نفاق را در دلهايفر آن خداوند تا روز قيكردند، و به ك

 ي كه بر آن هستند سرزنش نمـوده و مـ          يخداوند متعال آنان را به خاطر كفر و نفاق        
نند كه در هر    ي ب يا نم يآ» مرَّتَينِ أَو مرَّةً عامٍ كُلِّ فِي يفْتَنُونَ أَنَّهم يرَونَ أَوالَ« :ديفرما
 رسد با اوامر يم كه به آنان يي هايماريبت ها و بيله مصيا دو بار به وس  يك  يسال  

 كه بر آن هـستند      يو از شر و فساد    » يتُوبونَ الَ ثُم« . رندي گ يش قرار م  يمورد آزما 
رنـد، و   ي پذ يو آنچه را كه بـه سـود آنهاسـت نمـ           » يذَّكَّرُونَ هم والَ«  كنند،   يتوبه نم 
  . كننديان آنهاست ترك نمي دهند و آنچه را كه به زيانجام نم

ر امت ها و ملت هـا دارد، آنهـا را بـا             ي كه در مورد سا    يبق سنت پس خداوند متعال ط   
.  او باز گردنديد، تا به سوي نمايش مي آزمايها و اوامر و نواهي ها و ناهمواريخوش

  . رندي پذي كنند و پند نمياما آنها توبه نم
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سته است كه مـومن  ي گردد، و شاياد ميمان كم و ز   ين آن هستند كه ا    يات مب ين آ يو ا 
د و رشـد  يـ د نماي قرار دهد و مواظب آن باشد، و آن را تجد          يابيش را مورد ارز   مانيا

  .ديماي و تكامل را بپيمانش راه ترقيبدهد تا همواره ا
  :127 يه يآ

 صرَف انصرَفُواْ ثُم أَحدٍ منْ يرَاكُم هلْ بعضٍ إِلَى بعضُهم نَّظَرَ سورةٌ أُنزِلَت ما وإِذَا
لُ اللّه   يبعض  به  يبعض ، شود  نازل  يا  سوره  چون يفْقَهون؛ و الَّ قَوم بِأَنَّهم وبهمقُ

  دلهايـشان  خـدا   گردند  يم باز و ؟ بيند  يم شمارا ، يكس آيا : كنند  يم  نگاه ديگر
  .نافهمند  يمردم ،زيرا  ساخته   منصرف  ايمان از را

ه بـا آنهـا نـازل شـود و آنچـه را كـه در                 در رابط  يدند سوره ا  ي ترس يمنافقان كه م  
 نازل شود تـا بـه   يهرگاه سوره ا » سورةٌ أُنزِلَت ما وإِذَا« شان است فاش كند،     يدلها
» بعـضٍ  إِلَـى  بعـضُهم  نَّظَرَ«  آن عمل كنند،     ياورند و به مضون و محتوا     يمان ب يآن ا 
د كه به آن عمل نكنند،  دارنيم قطعي كه تصمي نگرند در حاليگر مي دي به برخيبرخ

 مـنْ  يـرَاكُم  هلْ« :ندي گويو منتظر فرصت هستند تا از نگاه مومنان پنهان شوند، و م     
 رونـد، و در     يرون مـ  يـ  ب يند؟ آنگاه دزدكـ   ي ب ي شما را م   يا كس يآ» انصرَفُواْ ثُم أَحدٍ
 از ييپس خداوند آنها را بـا سـزا      .  گردند ي گردان هستند به عقب بر م      ي كه رو  يحال

  .نوع عملشان مجازت نمود، و همانطور كه از عمل كردن به آن سوره برگشتند
 »رَفص م اللّههآن را از حق بازداشت يعني. شان را برگردانديز دلهايخداوند ن» قُلُوب 

 نـادان ونفهـم  هـستند و         يچرا كه آنان گروهـ    » يفْقَهون الَّ قَوم بِأَنَّهم« .و خوار نمود  
 ي داشتند، وقتيرا اگر آنان فهم و شعورياورده  اند، زي نافع به دست ن    يمدانش و عل  
.  كردنـد ي آوردند و از فرمان آن اطاعت ميمان مي شد به آن اي نازل ميكه سوره ا  

همـانطور  . مان استين ايع و قوانيگر شرا يان شدت ِ نفرت آنها از جهاد و د        يمنظور ب 
ها القِتَالُ  يإِذَآ أُنزِلَت سورةُ محكَمةُ وذُكِرَ فِ     فَ« :كه خداوند در مورد آنها فرموده است      

لَي قُلُوبِهِم مرَض ينَ فِيت الَّذِيرأَ پس هرگاه » هِ مِنَ الموتِي علَيك نَظَرَ المغشِينظُرُونَ إِ
 ينـ ي ب ي آمـد، مـ    يان مـ  يـ  شد و در آن از جنگ سخن به م         يح نازل م  ي صر يسوره ا 

ده ي مرگ رسيهوشي كه به حال بي هست، همچون كسيرضشان مي كه در دلهايكسان
  . نگردياست به تو م

  :128- 129 يه يآ
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لَقَد اءكُمولٌ جسنْ رم زِيزٌ أَنفُسِكُمهِ علَي ا عم نِتُّمع رِيصكُم حلَي ؤْمِنِينَ  عبِـالْم ؤُوفر 
  رنـج  را شـما   آنچه هر ، شد  مبعوث شما بر شما خود از  يپيامبر  آينه رحِيم؛ هر 

  و  رئوف  مؤمنان با و  است  دلبسته شما  به  سخت  آيد  يم  گران او بر دهد   يم
  .است  مهربان

اْ فَإِن لَّو فَقُلْ تَو بِيسح ال اللّه لَـه لَيهِ هو إِالَّ إِ ع كَّلْتتَو وهو برْشِ رظِـيمِ؛ اگـر    الْعالْع 
  اوتوكـل   بـر  ،  نيـست  او جـز   يخـداي  ،  اسـت   يكاف  من  يبرا خدا : بگو بازگردند

  .بزرگ  عرش پروردگار  اوست و  كردم
امبر ينكه پي بر اي شود مبنيادآور ميخداوند متعال نعمت خود را بر بندگان  مومنش 

توانند از ي دانند و مي كه حالت او را ميامبريان آنان مبعوث گرداند، پي را در م يام 
ار ي آنان بسي شوند، و او برايند، و از فرمان بردن از او دچار مشقت نم         رياو فرا بگ  

  .دي نماين منافعشان تالش مي تاميرخواه  است و در راستايخ
لَيهِ عزِيزٌ«  ا عم نِتُّمو آنچه بر شما سخت باشد و شما را رنجور كند بر او گران و » ع

لَيكُم حرِيص« .دي آ يدشوار م  ر و صـالح شـما را       يقمند است، پس خ   و به شما عال   » ع
 يد، و براي نماير به شما تالش مي رساندن خي خواهد، و به اندازه توان خود برا   يم

 ي كند، و به انـدازه تـوان خـود بـرا           ي كوشد، و شر را از شما دور م        يت شما م  يهدا
ار يو بـس  » رحِـيم  رؤُوف بِـالْمؤْمِنِينَ « . ديـ  نما ي تالش م  يدن شما از شر و بد     يرهان

 از پـدر و  ياد نـسبت بـه مومنـان مهربـان اسـت، حتـ      يـ ار ز ي بـس  يعنيمهربان است،   
ر حقوق مقدم اسـت  ين حق او بر سايبنابرا. مادرشان نسبت به آنان مهربان تر است    

افته انـد، و    يق  يشان بهتر است و توف    يمان آورند برا  يو بر امت واجب است كه به او ا        
لَّواْ« اگر   گرداندنـد ، تـو بـه راه و بـه دعـوت      يردن و عمل كردن رو مان آو ياز ا » تَو 
 و بـسنده  يز مرا كـاف يخدا در همه چ» اللّه حسبِي« : ش همچنان ادامه بده و بگو  يخو

لَـه ال« است،   يو برا» تَوكَّلْت علَيهِ«  جز او وجود ندارد، يچ معبود بر حقيه» هو إِالَّ إِ
 الْعـرْشِ  رب وهـو « . عتماد نموده و  توكـل كـرده ام        جلب منافع و دفع مفاسد به او ا       

پـس  .  باشـد  ين مخلوقـات مـ    يو او پروردگار عرش بزرگ است، كه بزرگتر       » الْعظِيمِ
 كه او پروردگار عرش بزرگ است و عرش او همـه  مخلوقـات را در برگرفتـه                   يوقت

  .ند است كه از عرش كوچكتريگر مخلوقاتي پروردگار ديق اولياست، به طر
  ر سوره توبهيان تفسيپا
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  يونس ي سوره تفسير

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 1- 2 ي آيه

 . است آميز حكمت كتاب آيات اين را – الم – الف  الْحكِيمِ الْكِتَابِ آيات تِلْك الر

با لِلنَّاسِ أَكَانَ جنَا أَنْ عي حلٍ إِلَى أَوجر منْهأَنذِرِ أَنْ م النَّاس ب نُواْ الَّذِينَ شِّرِوأَنَّ آم ملَه  مقَـد 
بهِم عِند صِدقٍ ـذَا إِنَّ الْكَافِرُونَ قَالَ راحِرٌ هبِينٌ لَسبه كه است آور شگفتي مردم براي آيا  م 
 نـزد  آنـان  كـه  بـده  مـژده  را مؤمنان و بترسان، را مردمان كه نموديم وحي خودشان از مردي

  »است آشكاري جادوگر اين گمان بي«: گفتند كافران دارند؟ تينراس پيشنة پروردگارشان
 حكمـت  كتـاب  آيات است اين» الْحكِيمِ الْكِتَابِ آيات تِلْك الر« : فرمايد مي متعال خداوند
 و ايمـاني  حقـايق  بر آن آيات و است، احكام و حكمت بر مشتمل كه است قرآن آن و آميز،
 فرمان آن از و بپذيرند را آن است واجب امت همة بر و د،نماي مي داللت شرع نواهي و اوامر
  . برند
 أَنْ« : نمودنـد  تعجب بنابراين. نكردند درك را آن و گرداندند، روي آنان بيشتر اين وجود با

ينَا حلٍ إِلَى أَوجر منْهأَنذِرِ أَنْ م از را مردمان تا نموديم وحي خودشان از مردي به كه» النَّاس 
 وبشِّرِ« . شود يادآور الهي  آيات به را آنان و بترساند، الهي عذاب از و دهد، بيم خدا عذاب
بهِم عِند صِدقٍ قَدم لَهم أَنَّ آمنُواْ الَّذِينَ كه بده مژده آوردند راستين ايمان كه را كساني و» ر 

ـ  بـراي  انـد  فرستاده پيش از كه راستيني و شايسته كارهاي خاطر به  پروردگارشـان  نـزد  انآن
 را آنهـا  كـه  تعجبـي  كردنـد،  تعجب بزرگ مرد اين از كافران پس. است نيك و كامل پاداشي
 لَـساحِرٌ  هـذَا إِنَّ« : گفتند او مورد در كافران و» الْكَافِرُونَ قَالَ« . ورزند كفر او به تا واداشت

 اين و. نيست پوشيده كس هيچ بر آنها ادعاي به و است آشكار جادويش اين گمان بي» مبِينٌ
 نداشت، شگفتي و تعجب جاي هيچ كه كردند تعجب زيرا بود، عنادشان و خردي بي خاطر به

  . بود شگفت در منافعشان به نسبت آنها شناخت عدم و ناداني از بايد بلكه
 عـوث مب آنـان  ميان از را او خداوند كه پيامبري نياوردند، ايمان بزرگوار پيامبر اين به چگونه
 بردن بين از و كردن باطل براي و نپذيرفتند را دعوتش اما شناختند، مي خوبي به را و وا نمود
 نداشـته  دوسـت  كافران گرچه گرداند مي كامل را خويش نور خداوند ولي كوشيدند؟ دينش
  . باشند
بكُم إِنَّ ر اتِ خَلَقَ الَّذِي اللّهاومالس ضاألَرا سِتَّةِ فِي وي برُ الْعرْشِ علَى استَوى ثُم مٍأَ درَ ياألَم 
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نِهِ بعدِ مِن إِالَّ شَفِيعٍ مِن ما لِكُم إِذْ بكُم اللّه ذَ ر وهدبخداوندي شما پروردگار تَذَكَّرُونَ أَفَالَ فَاع 
 بـر  اوست شكوه شايستة كه گونه آن گاه آن آفريد، روز شش در را نيزم و آسمانها كه است
 نيـست  اي كننده شفاعت هيچ كند، مي تدبير را) هستي (كار) و (گرديد، مرتفع و بلند عرش
  پذيريد؟ نمي پند آيا بترسيد، او از پس. پروردگارتان خداوند است اين او، اجازة از پس مگر

هِ ي لَ نَّه حقا اللّهِ وعد جمِيعا مرْجِعكُم إِ أُ إِ دبالْخَلْقَ ي عِ ثُميهيد زِيجنُـواْ  الَّـذِينَ  لِيمِلُـواْ  آمعو 
الَّذِينَ بِالْقِسطِ الصالِحاتِ كَفَرُواْ و ملَه نْ شَرَابمِيمٍ مح ذَابعو  لِـيم  يكْفُـرُونَ  كَـانُواْ  بِمـا  أَ

 مـي  آغـاز  را آفرينش او است، خداوند راستين وعدة اين اوست، سوي به شما همة بازگشت
 به اند داده انجام شايسته كردار و آورده ايمان كه را كساني تا گرداند مي باز را آن سپس كند،

 و دارنـد  سـوزان  و داغ آب از شـرابي  انـد  ورزيده كفر كه كساني اما و دهد، پاداش دادگري
  . ورزيدند مي كفر آنكه سبب به هستند، دردناك عذابي داراي

بكُم إِنَّ: (فرمايد مي خويش متعظ و الوهيت و ربوبيت بيان با متعال خداوند ر  الَّـذِي  اللّـه 
يامٍ سِتَّةِ فِي واألَرض السماواتِ خَلَقَ  و آسمانها كه است خداوندي شما پروردگار گمان بي) أَ
 در چون اما بيافريند، لحظه يك در را آن تواند مي او كه چند هر. آفريد روز شش در را زمين
 آفرينش در الهي حكمت جمله از و. كرد چنين است مهربان ارهايشك در و بود حكمتي اين

 صـفاتش  و نامهـا  طريـق  از تا آفريد، حق براي و حق به را آن كه است اين زمين و آسمانها
  . گردد عبادت او تنها و شود شناخته

 )ى (زمين، و آسمانها آفرينش از پس ) ثُمتَولَى اسرْشِ عمناسب و شايسته كه گونه آن) الْع 
برُ. ( گرديد مرتفع و بند عرش بر اوست عظمت و شكوه درَ يرا پايين و باال جهان كار ) األَم 
 را روزها و فرستد، مي فرو روزي و نمايد، مي زنده و ميراند مي كند؛ مي تدبير و گرداند مي
 آسـيب  از را زيـان  و ديگـر،  برخـي  زيـان  به گاه و برخي سود به گاه گرداند، مي مردم ميان

  .نمايد مي اجابت را جويندگان خواستة و كند، مي دور ديدگان
 در و آورده، فرود تسليم سر او قدرت برابر در خلق همة و اوست، جانب از تدابير انواع پس
نِهِ بعدِ مِن إِالَّ شَفِيعٍ مِن ما. (اند فروتن اش فرمانروايي و عظمت برابر  كننده شفاعت هيچ) إِذْ
 به اقدام مخلوقي هيچ پس ،)خيزد مي بر شفاعت به (او اجازة از پس) اينكه (رمگ نيست اي

 او و. بدهد اجازه وي به خدا اينكه مگر باشد، مخلوقات برترين از گرچه نمايد نمي شفاعت
 بـراي  جـز  را كردن شفاعت و. دهد نمي اجازه است خشنود و راضي وي از كه كسي به جز

  . دپسند نمي يكتاپرستان و مخلصان
)لِكُم بكُم اللّه (است چنين كه كسي ) ذَ اسـت  خداونـدي  او. اسـت  پروردگارتان خداوند،) ر 
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 ي همه كه ربوبيت صفت داراي و دارد، بر در را كمال صفات همة كه الوهيت صفات داراي
 او فقط و دهيد انجام او براي تنها را عبادتها همه پس ) فَاعبدوه. ( دارد بر در را افعال صفات

 مـي  داللت اين بر كه را داليلي و ها نشانه و پذيريد نمي پند آيا) تَذَكَّرُونَ أَفَالَ. (بپرستيد را
  آوريد؟ نمي ياد به است بخشش و عظمت داراي و ستوده معبود و يكتاست او نمايند
 ،است او فراگير و عام تدبير كه كرد بيان را خويش تقديري حكم متعال خداوند آنكه از پس
 او كـه  است اين آن مضمون و مقصود و اوست شريعت آن كه كرد بيان را اش ديني حكم و

 سبب به بندگان مجازات آن و نمود بيان را اش جزائي حكم ندارد، شريكي هيچ و است تنها
لَيهِ (فرمود پس. است مرگ از پس جهان در اعمالشان  از پس را شما همة) جمِيعا مرْجِعكُم إِ
 و اسـت  راست خداوند وعدة) حقا اللّهِ وعد. ( آورد خواهد گرد مشخص روزي در مرگتان
نَّه ( گرداند مي كامل را آن حتماً أُ إِ دبالْخَلْقَ ي ثُم هعِيدآن سپس كند، مي آغاز را آفرينش او) ي 

  . ستتوانا نيز آن بازگرداندن بر تواناست افرينش بر كه كس آن پس. گرداند مي باز را
 كند، مي انكار را او دوبارة آفرينش سپس نموده، آغاز را آفرينش خداوند بيند مي كه كسي و

 آغـاز  اين با كند، مي انكار را يكي يكديگرند همانند كه چيز دو از كه چرا ، است عقل فاقد
 روشن عقلي دليل يك اين پس نمايد، مي اثبات است آن بازگرداندن از مهمتر كه را آفرينش

  . است معاد اثبات بر
 آنچـه  به قلباً كه را كساني تا) آمنُواْ الَّذِينَ لِيجزِي : (فرمود و داشت بيان را نقلي دليل سپس
 كارهـاي  خـود  اعـضاي  بـا  و ) الـصالِحاتِ  وعمِلُواْ ( اند، آورده ايمان داده دستور بدان خدا

 پس. دهد پاداش دادگري به) بِالْقِسطِ( اند، داده انجام را مستحبات و واجبات قبيل از شايسته
 كرده بيان بندگانش براي را آن كه دهد مي آنان به پاداشي كارهايشان و آوردن ايمان جزاي به

 نگـاه  پوشـيده  برايـشان  را بخشي لذت چيزهاي چه داند نمي كس هيچ كه داده خبر و است
الَّذِينَ. ( است داشته تكـذيب  را پيامبران و ورزيدند كفر داخ آيات به كه كساني و) كَفَرُواْ و 

 و معده و نمايد مي بريان را ها چهره كه داغ آب از شرابي) حمِيمٍ منْ شَرَاب لَهم ( نمودند،
لِيم وعذَاب ( كند مي تكه تكه را ها روده  كَـانُواْ  بِمـا . (دارنـد  ديگري دردناك عذابهاي و ) أَ

 آنـان  بر خداوند و شوند، مي گرفتار دردناك عذاب اين به ستمشان و كفر سبب به) يكْفُرُونَ
 . كنند مي ستم خويشتن بر خودشان آنها بلكه ، است نكرده ستم

  : 5- 6 ي آيه
)ولَ الَّذِي هعج ساء الشَّمرَ ضِيالْقَم ا ونُور هرقَدنَازِلَ وواْ ملَملِتَع ددنِينَ عالس ابالْحِس ـا  وم 

 درخشان را خوريد كه است ذاتي او)  يعلَمونَ لِقَومٍ اآلياتِ يفَصلُ بِالْحقِّ إِالَّ ذَلِك اللّه خَلَقَ
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. بدانيد را حساب و سالهاشمارة تا است نموده مقرر منازلي ماه براي و گردانده تابان را ماه و
 روشـني  به دانند مي كه آنان براي را آيات خداوند . است نيافريده حق به جز را آن خداوند

  . دارد مي بيان
النَّهارِ اللَّيلِ اخْتِالَفِ فِي إِنَّ( ا ومخَلَقَ و اتِ فِي اللّهاومضِ الساألَراتٍ ومٍ آليتَّقُونَ لِّقَوبي)  ي 

 بـراي  اسـت  آفريـده  زمـين  و آسـمانها  در خداونـد  آنچه و روز و شب رفت و درآمد گمان
  .استه نشانه پرهيزگاران

 و الوهيت بر كه را هستي جهان در موجود عقلي داليل نمود، بيان را الوهيت و ربوبيت وقتي
 و مـاه  و خورشـيد  ماننـد  داليلي كرد؛ بيان نمايد مي داللت كاملش صفات و نامها و ربوبيت
 و. اسـت  شـده  آفريده مخلوقات ساير از زمين و آسمانها در كه آنچه همه و زمين و آسمانها

 لِّقَـومٍ  (و داننـد،  مـي  كـه  گروهي براي) يعلَمونَ لِقَومٍ (هستند، هايي نشانه اينها كه ددا خبر
 ايـن  كـه  كنـد  مـي  راهنمـايي  را آدمي دانش و علم زيرا پرهيزگارند كه گروهي براي) يتَّقُونَ
 بـه  هـا  پديـده  ايـن  از را داليـل  اسـتنباط  كيفيـت  نيـز . كننـد  مي داللت چيزي چه بر چيزها
 از پرهيز و خير به مندي عالقه پرهيزگاري، و. دهد مي ياد انسان به ممكن صورت تريننزديك
 و علم پيدايش و براهين و ها حجت شناخت از ناشي اين كه آورد مي وجود به قلب رادر شر

 خداوند قدرت كمال بر صورت اين به مخلوقات آفرينش اينكه مطلب خالصه و. است يقين
 و زيبـا  آفـرينش  و اسـتواري  و نمايـد،  مـي  داللـت  او بـودن  ايدارپ و حيات و علم و متعال

  . نمايد مي داللت او آگاهي گستردگي و خدا حكمت كمال بر مخلوقات مستحكم
 كه تابان وماه درخشان خورشيد. دارد وجود فراواني مصالح و منافع خدا زيباي درآفرينش و
 بـه  او توجـه  و خدا رحمت بر كه باشند مي بسياري فوايد داراي باشند مي وي مخلوقات از

 ايـن  از يك هر ويژگيهاي و نمايند، مي داللت كاريش نكيو و بخشش گستردگي و بندگانش
 و معبود او تنها كه آنند بيانگر اينها همة و نموده، داللت خدا نافذ ارادة و مشيت بر مخلوقات
 او بـه  ايـد ب و اسـت،  بزرگ هاي صفت و بخشش و عظمت داراي و شده ستايش و محبوب
 كـساني  از نه نمود، طلب او از فقط و ترسيد، او از فقط و داشت اميد او به و بود مند عالقه
  . اويند محتاج و نيازمند كارهايشان همة در كه ديگر

 ايـن  در عبـرت  چـشم  بـا  كـردن  نگـاه  و كـردن  فكـر  و انديشيدن به بندگان آيات اين در و
 دسـت  بـه  بينش مخلوقات اين در تامل و تفكر اب زيرا. اند شده تحريك و تشويق مخلوقات

 و. شود مي تقويت 9خداشناسي (استعداد و قريحه و گردد، مي افزوده عقل و ايمان بر و آمده
 دسـتور  آن به خداوند كه است كاري در سستي منزلة به چيزها اين در انديشه نگرفتن كار به
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  . گردد مي استعداد و ذهن جمود عثبا و است ايمان افزايش راه بستن واقع در و است، داده
  
 : 7- 8 ي آيه

يا بِالْحياةِ ورضُواْ لِقَاءنَا يرْجونَ الَ الَّذِينَ إَنَّ نْ نُّواْ الد أَ اطْما والَّذِينَ بِه و منْ هاتِنَا عغَافِلُونَ آي 

 اند بسته دل نآ به و گشته خشنود دنيا زندگي به و ندارند اميد ما لقاي به كه كساني گمان بي
  . اند غافل ما آيات از كه كساني و
)لَـئِك أُو ماهأْوم ا النُّارونَ كَانُواْ بِمكْسِبكننـد  مـي  كـه  كارهـايي  سـبب  بـه  كساني چنين)  ي 

  . است دوزخ جايگاهشان
 مالقات و داردي به كه كساني گمان بي) لِقَاءنَا يرْجونَ الَ الَّذِينَ إَنَّ: (فرمايد مي متعال خداوند

 كـه  اسـت  اي مساله باالترين و دارند، اميد آن به بسيار اميدواران كه چيزي ندارند اميد خدا
 و گردانـده  روي آن از بلكه نيستند اميدوار آن به تنها نه اينان اما آنند، آرزوي در آروزمندان

يا بِالْحياةِ ورضُواْ ( كنند، مي تكذيب را آن بسا نْ خـشنود  آخرت جاي و دنيا گيزند به و) الد 
نُّواْ ( اند، گشته أَ اطْما وانـد،  داده قـرار  خـود  هدف آخرين را آن و يافته گرايش آن به و) بِه 

 آن بـه  را خـود  و آورده روي آن هـاي  شـهوت  و ها لذت به و كرده تالش آن براي بنابراين
 به كه جهتي هر از و ند،آور مي دست به باشد ميسور كه راهي هر از را دنيا هاي لذت. سپرده
 انگار سازند، مي آن مصرف را اعمالشان و افكار و اراده و شتابند مي آن سوي به بيايد دست

 كـه  اسـت  گـذرگاهي  دنيا زندگي كه كنند نمي تصور هرگز آنان. مانند مي آن در هميشه كه
 امـا  . كنند مي كوچ آن سوي به آيندگان و گذشتگان و كرده عبور آن از باقي جهان مسافران
 توشه آن از و زده باال را همت آستين آن هاي لذت و ها نعمت به رسيدن براي يافتگان توفيق

   . گيرند مي بر
الَّذِينَ(  و منْ هاتِنَا عنشانه و قرآني آيات از و اند، غافل ما آيات از كه كساني و) غَافِلُونَ آي 

 و اعـراض  مـستلزم  راهنما و دليل از دنكر اعراض. برند نمي بهره انفس و آفاق هستي هاي
  . است هدف و مدلول از غفلت

)لَـئِك (، كساني چنين ) أُو ماهأْوم بيـرون  آن از كه است دوزخ آنان مسكن و جايگاه ) النُّار 
  . شدند مي مرتكب كه گناهاني انواع و شرك و كفر سبب به) يكْسِبونَ كَانُواْ بِما (روند، نمي
  : فرمود و كرد بيان نيز را فرمانبرداران پاداش داشت، بيان را آنان عذاب و زاس كه وقتي
 9- 10 آيه

بهم يهدِيهِم الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ( ر انِهِمرِي بِإِيممِن تَج  ـتِهِمتَح  ـارنْه  فِـي  األَ
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 پروردگارشان دادند انجام شايسته كارهاي آوردندو ايمان كه كساني گمان بي)  النَّعِيمِ جنَّاتِ
 در جويبارها كه كند مي هدايت بهشت و نعمت و ناز پر باغهاي به ايمانشان سبب به را آنان
  . است روان آن ) كاخهاي (زير
)ماهوعا دفِيه انَكحبس ماللَّه متُهي  الْعالَمِينَ رب لِلّهِ الْحمد أَنِ دعواهم وآخِرُ سالَم فِيها وتَحِ

 باشد، مي« باد درودتان «آن در آنها سالم و است» پاكي تو را پروردگار «جا آن در دعايشان) 
  .»است جهانيان پروردگار مخصوص سپاس و شكر«: است اين دعايشان پايان و

 ايمـان  كـه  كـساني  گمـان  بي) لِحاتِالصا وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ: (فرمايد مي خداوندمتعال
 عبارت كه آن مقتضاي به هم و آوردند ايمان هم يعني. دادند انجام شايسته كارهاي و آوردند
 و اخـالص  روي از بدني كارهاي و قلبي كارهاي از اعم شايسته كارهاي دادن انجام از است
  . سنت و كتاب از پيروي

 )دِيهِمهي مهب ر انِهِميم پاداش نيبزرگتر دارند كه يمانيا سبب به را آنان پروردگارشان) بِإِيم 
 و آموزد يم آنان به است سودشان به كه را آنچه خداوند پس است، تيهدا پاداش آن و دهد
 و ها نشانه در ستنينگر يبرا را آنان و كند، يم الهام آنان به ديآ يم بر تيهدا از كه ييكارها

 راست راه به ايدن نيا در را آنان و دينما يم تيهدا نيا در را نانآ و دينما يم تيهدا اتشيآ
 ساند يم بهشت نعمت و ناز پر يباغها به كه يراه به آخرت يسرا در و گرداند، يم رهنمود

نْهار تَحتِهِم مِن تَجرِي: ( فرمود نيبنابرا. كند يم تيهدا را آنان  ريز از مداوم صورت به) األَ
 خداونـد . بهـشت  نعمـت  و ناز پر يباغها در) النَّعِيمِ جنَّاتِ فِي ( است، وانر بارهايجو آنان
 و ناز. هستند مل كا و كوين عمت ن بر مشتمل باغها آن چون داد، نسبت ها نعمت به را باغها
 از بردن لذت و او سخن دنيشن و خداوند دنيد از كه يا يخوشحال و سرور از كه دل نعمت
 دنيشـن  و آنهـا  جمـع  از شدن مند بهره و برادران و دوستان داريد و او، يكينزد و يخشنود
 از كـه  جـسم  نعمت و. گردد يم حاصل بخش فرح يها منظره و زيانگ دل يها ترانه يصدا
 را آنـان  تواننـد  ينمـ  انـسانها  كه يهمسران از تمتع و ها، يدنينوش و ها يخوردن انواع تناول
  . ديآ يم دست به است، نكرده خطور كس چيه ذهن به هم آنها اليخ و كنند، فيتوص

)ماهوعا دفِيه انَكحبس مخداوند يپاك انيب آن اول خداست؛ يبرا جا آن در عبادتشان ) اللَّه 
ـ تكل و. است خداوند شيستا آن آخر و هاست، يكاست و ها بيع از او دادن قرار منزه و  في
 يباق آنان يبرا ها لذت نيكاملتر از يمند بهره تنها و شود يم ساقط بهشت در فيوظا و ها
 آن با دلها كه است خدا ذكر آن و است ذتريلذ ذ،يلذ يها يخوردن از آنان يبرا كه ماند يم

 بـدون  اسـت،  دنيكـش  نفس منزلة به آنان يبرا خدا ذكر. شود شاد ان با ها روح و رديگ آرام
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ـ د هنگـام  بـه  آنها) فِيها تُهمتَحِي (اما، و) و. (بكنند يدشوار و يسخت احساس نكهيا  بـه  دار،ي
 موصـوف » سـالم  «به و بوده دور گناه و يهودگيب از كه يسخن يعني. كنند يم سالم گريكدي

  . كنند يم بدل و رد گريكدي نيب در است،
 و غـذا  بـه  هرگـاه  بهـشت  اهـل  كه است نيا) سبحنَك فِيها دعوئهم (ريتفس كه شده گفته و

 يدنينوش و غذا بالفاصله و)اَللّهم سبحنَك (نديگو يم باشند، داشته ازين آن ثالام و يدنينوش
  . شود ي حاضر شانيبرا
ـ ا شـوند  فـارغ  كه آنگاه عبادتشان انيپا و ) دعواهم وآخِرُ(  رب لِلّـهِ  الْحمـد  أَنِ: (اسـت  ني

  . است انيجهان پروردگار ژةيو سپاس و شكر) الْعالَمِينَ
 :11 ي هيآ

لَو لُ وجعي م الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللّهالَهجتِعرِ اسبِالْخَي لَقُضِي هِملَي لُهم إِ أَج ـونَ  الَ الَّـذِينَ  فَنَذَررْجي 
يانِهِم فِي لِقَاءنَا  طلبنـد  يم شتاب به را ريخ كه چنان مردم يبرا خداوند اگر و)  يعمهونَ طُغْ
 خدا يلقا به كه را يكسان اما. كرد يم نابود را آنها عذاب، و عقوبت ختاندا يم شيپ را شر
  . شوند سرگردان خود ينافرمان و يسركش در تا ميكن يم رها ندارند ديام
 بتيمـص  و يبـد  رسـاندن  در او اگر كه است بندگانش به نسبت او احسان و لطف از نيا و

 همـانطور  ورزد، مبادرت آنان دادن ذابع به و ورزد، شتاب سازد فراهم را اسبابش كه آنگاه
لَيهِم لَقُضِي. (ورزند يم شتاب دهند انجام را اسبابش كه يوقت آنها يبرا يخوب درآوردن كه  إِ

ملُه و دهـد  يمـ  مهلت آنان به متعال خداوند اما. كرد يم نابود را آنها عذاب، و عقوبت) أَج 
 به را مردم خداوند اگر و. گذرد يم در خود حقوق از ياريبس از و كند، ينم فراموش را آنان
  . گذاشت نخواهد نيزم يرو در را يا جنبده چيه كند دچار شيخو عذاب به ستمشان سبب

ـ  فرزنـدان  هيعل تيعصبان و خشم هنگام به بنده يدعا است مقوله نيهم از و ـ  خـانواده  اي  اي
ـ  از والشامـ  و خانواده و فرزندان همة شود رفتهيپذ دعا نيا اگر كه مالش،  و رفـت  يمـ  نيب

. است حكمت با و بردبار خداوند اما رساند، يم انيز او به حد از شيب دعا نيا شدن رفتهيپذ
)ونَ الَ الَّذِينَ فَنَذَررْجآن يبـرا  را خـود  و ندارنـد،  مانيا امتيق به كه را يكسان اما) لِقَاءنَا ي 

يانِهِم فِي ( دهد، نجات خدا غذاب از را آنها كه كنند ينم ييكارها و ند،ينما ينم آماده  ) طُغْ
  . روند يم رونيب مرز و حد از و حق از آن لةيوس به كه ميكن يم رها باطلشان در را آنان
 محكـم  و نيبهتـر  افتني به و روند ينم تيهدا راه به و مانده، رانيح و سرگردان) يعمهونَ(
 دنـشان يورز كفر و ستم سبب به كه است ييسزا و عذاب نيا و. ابندي ينم قيتوف ليدل نيتر
  . رسد يم آنان به خدا اتيآ به
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  : 12 هيآ
نَا فَلَما قĤَئِما أَو قَاعِدا أَو لِجنبِهِ دعانَا الضُّرُّ اإلِنسانَ مس وإِذَا  يدعنَا لَّم كَأَن مرَّ ضُرَّه عنْه كَشَفْ
لْ زينَ كَذَلِك مسه ضُرٍّ إِلَى  برسد يبتيمص و رنج انسان به چون و يعملُونَ كَانُواْ ما مسرِفِينَلِ
 و رنج چون و خواند، يم كمك به را ما باشد ستادهيا چه و نشسته چه و دهيخواب پهلو بر چه

 يرنج كردن دور به را ما ايگو كه رديگ يم شيپ در را خود راه چنان ميبردار او از را يناراحت
 يم انجام را يكار كنندگان اسراف يبرا نيچن نيا. است نخوانده اديفر به بود دهيرس او به كه

  . است شده داده نتيز دهند
 برسد او به يبتيمص و رنج هرگاه كه دهد يم خبر انسان عتيطب و سرشت از خداوند نجايا در
 يمـ  ار خـدا  دهيـ خواب پهلو بر و نشسته و ستادهيا لتها؛ حا همة بر و كوشد، يم كردن دعا در

  . دينما دور او از را بتيمص خداوند تا ورزد يم اصرار دعا در و خواند
نَا فَلَما( نَا لَّم كَأَن مرَّ ضُرَّه عنْه كَشَفْ عدضُـرٍّ  إِلَـى  ي  هـساو از را ينـاراحت  و رنـج  چـون  و) م 

 يبتيمـص  وا بـه  ايگو دينما يم اعراض پروردگارش از و داده ادامه شيخو غفلت به ميبردار
 از اسـت؟  سـتم  نيا از باالتر يستم چه پس. است نكرده دور يو از را آن خداوند و دهينرس

 حقـوق  رسـاند،  هـدفش  بـه  او چـون  و سـازد،  بـرآورده  را او هـدف  كه خواهد يم خداوند
ـ ا و. نـدارد  او بـر  يحق چيه خداوند كه انگار انگارد، يم دهيناد را پروردگارش ـ فر ني  و بي

 يم شيبرا است بد و زشت سرشت و عقل شگاهيپ در كه را آنچه ريز ست،ا طانيش يآرستگ
 كه را يكار كنندگان اسراف يبرا نيچن نيا) يعملُونَ كَانُواْ ما لِلْمسرِفِينَ زينَ كَذَلِك. ( ديآرا

   است داده نتيز دهند يم انجام
 : 34- 14 ي هيآ

)لَقَد لَكْنَا ولِكُ مِن الْقُرُونَ أَهب  كَذَلِك لِيؤْمِنُواْ كَانُواْ وما بِالْبينَاتِ رسلُهم وجاءتْهم ظَلَمواْ لَما مقَ
ـ  كه را يينسلها ما كه يدرست به و)  الْمجرِمِينَ الْقَوم نَجزِي  هـالك  انـد  بـوده  شـما  از شيپ
 بر هرگز و وردند،آ روشن يها نشانه آنان يبرا امبرانشانيپ و كردند ستم كه يهنگام م،يكرد
  . ميده يم سزا را گناهكاران گروه نيچن نيا. اورنديب مانيا كه نبودند آن
)ثُم لْنَاكُم عج ضِ فِي خَالَئِفدِهِم مِن األَرعلِنَنظُرَ ب فلُونَ كَيمآنان از پس را شما آنگاه)  تَع 
  . ديكن يم عمل چگونه كه ميبنگر تا ميكرد نيجانش نيزم در
لْنَاكُم مثُ( ع(را شما پس) ج ضِ فِي خَالَئِفدِهِم مِن األَرعلِنَنظُرَ ب فلُونَ كَيمدر آنان پس)  تَع 
 شـما  از شيپ كه يكسان از اگر پس. ديكن يم عمل چگونه كه ميبنگر تا ميكرد نيجانش نيزم

ـ پ و ديكرد يرويپ خدا اتيآ از و ديگرفت پند و ديآموخت عبرت اند بوده  قيتـصد  را برانشامي
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 يعذاب ديريگ پش در را ستمكاران راه چنانچه اما و ديابي يم نجات آخرت و ايدن در د،ينمود
  . ندارد يعذر گريد شد داده ميب كس هر و آمد، خواهد فرود هم شما بر آمد فرود آنان بر كه
 : 15- 17ي هيآ

لَيهِم تُتْلَى وإِذَا( اتُنَا عنَاتٍ آيي ونَ الَ ينَالَّذِ قَالَ برْجرِ بِقُرْآنٍ ائْتِ لِقَاءنَا يـذَا غَيه أَو لْهدا قُلْ بم 
لَه أَنْ لِي يكُونُ دب لْقَاء مِن أُ نِّـي  إِلَي يوحى ما إِالَّ أَتَّبِع إِنْ نَفْسِي تِ  ربـي  عـصيت  إِنْ أَخَـاف  إِ
ذَابمٍ عوظِيمٍ يمـا  يلقـا  به كه يكسان شود خوانده آنان بر ما روشن اتيآ كه يهنگام و)  ع 

 نرسد مرا«: بگو ،»ساز دگرگون را آن اي اور،يب نيا از ريغ گريد يقرآن«: نديگو يم ندارند، ديام
 مـن . كنم ينم يرويپ شود يم يوح من به كه آنچه از جز دهم، رييتغ را آن خود شيپ از كه
 »ترسم يم بزرگ يوزر غذاب از كنم يچيسرپ پروردگارم فرمان از اگر

لَيكُم تَلَوتُه ما اللّه شَاء لَّو قُل( الَ عاكُم وربِهِ أَد فَقَد بِثْت لِهِ من عمرًا فِيكُم لَ ب )  تَعقِلُونَ أَفَالَ قَ
 آگـاه  آن از را شـما ) خداونـد  (و خواندم، ينم شما بر را آن خواست يم خداوند اگر« : بگو
ـ م در را يعمـر  بدندنـد،  را آن نكهيا از قبل و آن خواندن از شيپ كه يراست به كرد، ينم  اني

 د؟يفهم ينم ايآ ام، كرده يسپر سشما

با اللّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم فَمنْ( نَّه بĤِياتِهِ كَذَّب أَو كَذِ  ستيـ ك پس)  الْمجرِمونَ يفْلِح الَ إِ
 مجرمان كه يراست به كند؟ بيتكذ را او اتيآ اي بندد دروغ خداوند بر كه يكس از ستمگرتر

  . شوند ينم رستگار هرگز
ـ ب كردنـد  يم بيتكذ را) ص (امبرشيپ كه يكسان يسرسخت متعال خداوند  يمـ  و داشـته  اني

 يمـ  يرو آن از شـود  خوانـده  آنـان  بـر  دارنـد  يم انيب را حق كه قرآن اتيآ هرگاه: ديفرما
 غَيرِ بِقُرْآنٍ ائْتِ: (ديگو يم ستم و عناد يرو از پس ند،يمايپ يم را دشوار يراهها و گردانند،

لْه أَو هـذَا دكند رسوا را آنها خداوند. بده رييتغ را آن اي اوريب را نيا از ريغ گريد يقرآن ) ب .
  . نمودند رد را خدا اتيآ اريبس و بودند، ستمگر يليخ و كردند، جرأت خدا بر چقدر
 نسزد، مرا) لِي يكُونُ ما قُلْ: (ديبگو آنان به كه دهد يم دستور را بزرگ براميپ ، خداوند پس
لَه أَنْ ( ست،ين من ستةيشا و دب لْقَاء مِن أُ  فقـط  مـن  رايز دهم، رييتغ را آن خود شيپ از كه) تِ
 أَتَّبِع إِنْ. (ندارم يارياخت و ست،ين من دست در يزيچ چيه و هستم، رسان اميپ و امبريپ كي

 از ريغ ارياخت يعني. كنم ينم يرويپ شود يم يوح من به كه آنچه از جز ) إِلَي يوحى ما إِالَّ
 من)  عظِيمٍ يومٍ عذَاب ربي عصيت إِنْ أَخَاف إِنِّي. (هستم مامور يا بنده من رايز ندارم، نيا

ـ ا. مترس يم بزرگ يروز عذاب از كنم يچيسرپ پروردگارم فرمان از اگر  نيبهتـر  سـخن  ني
 هم كه گمراه خردان يب نيا پس اوست، يوح و پروردگار دستورات برابر در او ادب و مردم
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 هم و نموده يريگ سخت هم اندف دهيورز مخالفت هم و كرده ستم هم گمراه، هم و نادانند،
 ينمـ  بزرگ يروز عذاب از ايآ بود؟ خواهند چگونه اند، شمرده ناتوان را انيجهان پروردگار
 روشـن  حـق  اند خواسته كه ييها معجزه لةيوس به خواهند يم كه كنند يم ادعا اگر ترسند؟
 آنهـا  مـشاهدة  بـا  كه استا داشته انيب را ييها نشانه خداوند رايز ند،يگو يم دروغ آنها شود،
 هر بندگانش به نسبت اش يمهربان و شيخو حكمت بر بنا خداوند و. آورد يم مانيا انسان
  . دارد يم انيب را ها نشان مختلف يها وهيش به و واهدبخ كه طور

لَيكُم تَلَوتُه ما اللّه شَاء لَّو قُل( الَ عاكُم وربِهِ أَد فَقَد بِثْت  يمـ  خداوند اگر: بگو) عمرًا فِيكُم لَ
 يعمـر  كه يراست به. كرد ينم آگاه آن از را شما) او (و خواندم، ينم شما بر را آن خواست
لِهِ من. ( ام بوده شما با يطوالن ب ـ بدان را ان نكـه يا از قـل  و آن خواندن از شيپ) قَ ـ  د،ي  نيچن

 خود عمر مدت در را آن من كه ديفهم ينم ايآ) تَعقِلُونَ أَفَالَ (نكرد، خطور من ذهن به يزيچ
 و اختهسـ  را آن بعداً چگونه پس د؟ينما داللت آن بر كه نزده سر من از يزيچ و ام، نخوانده

 حـال  قـت يحق شما و ام گذرانده را يطوالن يعمر شما انيم در آنكه حال آورم؟ يم زبان به
ـ ن بلـد  را نوشتن و خواندن و سوادم يب من كه ديدان يم و د؟يدان يم مرا  ينمـ  درس و ستمي

  آموزم؟ ينم و ميريگ ينم ادي يزيچ كس چيه از و خوانم،
 علما و كرده ناتوان را غيبل و حيفص افراد و نورانسخ كه ام آورده شما شيپ را بزرگ يكتاب و
 من جانب از قرآن كه است ممكن نيا وجود با ايآ پس است، نموده درمانده را دانشمندان و

 فرستاده فرو ستوده و ميحك خداوند يسو از كه نيا بر است يقاطع ليدل نيا نكهيا اي باشد؟
ـ ريبگ بكـار  را تـان يعقلها افكارو شما اگر و است؟ شده ـ ا قـت يحق و مـن  بـه  و دي  كتـاب  ني

ـ ن يشـك  آن يدرست و صداقت در كه كرد ديخاه نيقي ديشيانديب  ديـ خواه نيقـ ي بـه  و ست،ي
 و دروغ جـز  شـما  امـا  باشـد،  ينمـ  يگمراه جز يزيچ آن از بعد و است حق آن كه دانست
  . ديستمگر شما شك بدون پس. دينداشت يزيچ مخالفت

با اللّهِ علَى رَىافْتَ مِمنِ أَظْلَم فَمنْ(  بـر  كه يكس از ستمگرتر ستيك پس) بĤِياتِهِ كَذَّب أَو كَذِ
 دروغ و آورم يم در حرف خود از من اگر و كند؟ بيتكذ را او اتيآ اي بندد، دروغ خداوند

 پنهـان  شما بر من وحالت دادم، يم دست از را يرستگار و بودم، مردم نيستمگرتر بافم يم
 شد مشخص پس د،يكرد بيتكذ را آن شما و آوردم شما شيپ را خدا اتيآ نم اما ماند، ينم
ـ  تـا  و شـد،  ديخواه ابود ن يزود به و ديستمگر شما كه ـ  كـه  يوقت  بـه  هرگـز  ديباشـ  نيچن

  . افتي دينخواه دست يرستگار
نَا رجونَي الَ نَيالّذِ قَالَ( ءĤَراههيب هب و يريگ سخت به را آنان آنچه كه دينما يم داللت نيا) لِق 
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 حتماً اورديب مانيا خدا يلقا به كس هر و. بود خداوند يلقا به نداشتن مانيا كرد وادار رفتن
  . دارد كوين يهدف و قصد او كه چرا آورد، يم مانيا آن به و برد يم فرمان كتاب نيا از
  18 هيآ
يعبدونَ( ونِ مِن وا اللّهِ دالَ م مضُرُّهالَ يو مهنفَعي قُولُونَوـؤُالء ينَا  ه  قُـلْ  اللّـهِ  عِنـد  شُـفَعاؤُ

بئُونَ نَ تُ  نانيا و)  يشْرِكُونَ عما وتَعالَى سبحانَه األَرضِ فِي والَ السماواتِ فِي يعلَم الَ بِما اللّه أَ
 ينمـ  آنـان  بـه  يسـود  و رسـانند  ينمـ  يانيز آنان به كه پرستند يم را ييزهايچ خدا از ريغ

 كه آنچه به را خداوند ايآ»: بگو. » هستند خدا نزد ما يها يانجيم نهايا«: نديگو يم و بخشند،
 يو بـا  كـه  ييزهـا يچ از است فراتر و پاك او» د؟يده يم خبر داند، ينم نيزم و آسمانها در
  . سازند يم كيشر

يعبدونَ: (ديفرما يم متعال خداوند ونِ مِن وـا  اللّهِ دـضُ  الَ ميمالَ رُّهو  مهـنفَعو مـشركان  ) ي 
 آنـان  بـه  كـه  پرسـتند  يمـ  را ييزهايچ خدا از ريغ كنند يم بيتكذ را) ص(امبريپ كه يكسان

 ينم يا ذره باطلشان معبودان و انيخدا يعني. بخشد ينم آنان به يسود و رساند، ينم يانيز
  . كنند ينم دور آنان از را يزيچ چيه و برسانند يسود آنان به توانند

يقُولُونَ( ـؤُالء ونَا ه  نهايا كه دارند يم ابراز و نديگو يم ليدل بدون يسخن و) اللّهِ عِند شُفَعاؤُ
 و كنند، كينزد خدا به را آنان تا پرستند يم را ها بت يعني. هستند خدا نز در ما يها يانجيم

 . انـد  درآورده خـود  از كـه  اسـت  يسـخن  نيا و ند،ينما سفارش و شفاعت خدا نزد شانيبرا
بئُونَ قُلْ: ( ديفرما يم سخن نيا دادن قرار باطل با خداوند نيبنابرا نَ تُ  فِـي  يعلَـم  الَ بِما اللّه أَ

 خبر دانند ينم نيزم و آسمانها در كه آنچه به را خداوند ايآ: بگو) األَرضِ فِي والَ السماواتِ
 ييها كيشر نيزم و آسمانها در كه را آنچه همة او يآگاه و داناست خداوند يعني د؟يده يم

ـ آ د؟يـ ده يمـ  خبر ديدان يم را آن شما و مانده دهيپوش يو بر كه يزيچ به را او ايآ دارد؟  اي
 سـخن  رايز دارد؟ وجود گفته نيا از تر باطل و تر اوهي يسخن ايآ پس خدا؟ اي ديداناتر شما
  .ترند دانا انيجهان پروردگار از خرد يب نادانان و گمراهان نيا كه است يمعن نيا به آنان باطل
 كند تصور را سخن نيا هرگاه و كند، تيكفا گفته نيا كردن تصور به فقط ديبا عاقل فرد پس
  . كند يم نيقي آن بودن اوهي و فاسد به
 )انَهحبالَى ستَعا ومشْرِكُونَ عباشدف يهمانند اي كيشر را او نكهيا از است منزه و پاك)  ي 

 و ست،ين او جز نيزم و آسمانها در ييخدا چيه و است ازين يب و كتاي و گانهي يخدا او بلكه
 فطرت و عتيشر و عقل نظر از نييپا عالم در اي باشد باال عالم در خواه او از ريغ يمعبود هر

  . است باطل
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)اللَه بِاَنَ ذَلِك وقُ هالح ا اَنّ وونَي منِه، مِن دع ـ ا) رُيالكبِ ياَلعِل هو اهللا اَنَ و البطِلُ وه دوِ  ني
 باطل، خوانند يم اديفر به مشركان او از ريغ آنچه و باشد يم حق خداوند كه است علت بدان

   .است بزرگ و برتر خداوند و
  
 : 19- 20 هيآ

لَفُواْ واحِدةً أُمةً إِالَّ النَّاس كَانَ وما( تَ لَوالَ فَاخْ ةٌ وكَلِم سقَتمِن ب كبر لَقُضِي منَهي ا بفِيـهِ  فِيم 
لِفُونَ تَ  از پروردگـارت  سـخن  گـر  وا كردند، اختالف پس نبودند، ملت كي جز مردم و)  يخْ

 . شد يم يدارو ورزند يم اختالف آن در آنچه سر بر انشانيم حتماً بود، نرفته نيا بر شيپ

يقُولُونَ( الَ وهِ أُنزِلَ لَولَي ةٌ عن آيهِ مب ا فَقُلْ رنَّم لّهِ الْغَيب إِ انْتَظِرُواْ لِ  الْمنتَظِرِينَ منَ معكُم إِنِّي فَ

: بگـو  » اسـت؟  نـشده  فرستاده فرو او بر پروردگارش يسو از يا نشانه چرا«: نديگو يم و) 
  »نممنتظرا از شما با هم من ديباش منتظر پس است، آگاه بتيغ بر كه خداست تنها«
 و حيصح و درست نيد بر كه نبودند، ملت كي جز مردم و ) واحِدةً أُمةً إِالَّ النَّاس كَانَ وما(

 مـژده  و ترسـاننده  عنـوان  بـه  را امبرانيپ خداوند پس كردند اختالف اما ، داشتند قرار واحد
 آن در كـه  آنچـه  در مـردم  انيم در تا كرد نازل را كتاب آنان همراه و فرستاد آنان نزد دهنده

  . كند يدارو اند كرده اختالف
لَوالَ( ةٌ وكَلِم قَتبمِن س كبـ  از پروردگـارت  سـخن  اگر و ) ر ـ ا بـر  شيپ  كـه  بـود  نرفتـه  ني

ينَهم لَقُضِي (ندهد، عذاب زود را آنان گناهانشان خاطر به و داده مهلت را گناهكاران ـا  بفِيم 
لِفُونَ فِيهِ تَ  صورت نيا به. شد يم يداور آنان انيم ورزند يم اختالف آن در كه هآنچ ،در)  يخْ
 آنها انيم زيچ نيا و. ميساخت يم هالك را كننده بيتكذ را كافران و داده نجات را مومنان كه
  . آورد يم ييجدا
 شيآزما مورد و كند، امتحان گريد يبرخ لةيوس به را آنان از يبرخ تا خواست يم خداوند اما

 . گردد مشخص دروغگو از راستگو تا دهد قرار

يقُولُونَ( الَ وهِ أُنزِلَ لَولَي ةٌ عن آيهِ مب جانب كه چرا: نديگو يم ريگ بهانه كنندگان بيتكذ و) ر 
  شود؟ ينم فرستاده فرو او بر يا نشانه پروردگارش
 اُنزِلَ لَوالَ: (گفتند كهنيا ليقب از. كردند يم شنهاديپ آنها كه بود يمعجزات و ها نشانه منظورشان

 نكهيا مانند و دهد ميب او همراه تا نشده فرستاده يفرشتها چرا...) راينَذِ معه كُونَيفَ ملَك هِيإلَ
 ينمـ  مـان يا تـو  بـه  هرگز...) نُبوعاي االَرضِ مِنَ لَنَا تَفجرَ يحت لَك نُومِنَ لَن قَالُوا و: (گفتند
  .يبجوشان ما يبرا نيزم از يا چشمه نكهيا مگر ميآور
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نَّما: (بگو آنان به كردند طلب معجزه تو از كه يوقت پس ) فَقُلْ(  لّهِ الْغَيب إِ  بـر  خـدا  تنهـا ) لِ
 حكمت و علم طبق او پس است، كرده احاطه را بندگان حاالت او علم يعني. است آگاه بيغ
 توانـد  ينم يا نهيزم چيه رد خدا از ريغ كس چيه و پردازد يم امورشان ريتدب به رشينظ يب
نِّي فَانْتَظِرُواْ. ( بپردازد امور ريتدب به  هم من همانا د،يباش منتظر: بگو) الْمنتَظِرِينَ منَ معكُم إِ

 است آن ستةيشا كه بكشد انتظار را يزيچ يگريد يبرا كي هر يعني . منتظرانم از شما همراه
  بود؟ خواهد يكس چه آن از كين سرانجام كه ديبنگر پس. 

 إِنَّ مكْرًا أَسرَع اللّه قُلِ آياتِنَا فِي مكْرٌ لَهم إِذَا مستْهم ضَرَّاء بعدِ من رحمةً النَّاس أَذَقْنَا وإِذَا(
لَنَا سونَ رتُب  يرحمت است دهيرس مردم به كه ييبال و بتيمص از پس چون و)  تَمكُرُونَ ما يكْ

ـ . »است عتريسر مكر در خداوند«: بگو كنند، يم مكر ما اتيآ در گاه آن م،يبچشان آنان به  يب
  . سندينو يم را شما يها لهيح و مكر ما فرستادگان گمان

 مردم كه يهنگام و) مستْهم ضَرَّاء بعدِ من رحمةً النَّاس أَذَقْنَا وإِذَا: (ديفرما يم متعال خداوند
 از بعـد  يتندرسـت  ماننـد  م،يبچشان يرحمت است دهيرس آنان به كه ييبال و بتيمص از پس را
 دهيرس آنان به كه را يرنج و بتيمص ترس، از بعد تيامن و فقر، از بعد يثروتمند و ،يماريب

 بـه  بلكـه  آورنـد،  ينم يجا به رحمتش يفراخ بر را خداوند شكر و كنند يم فراموش است
  . دهند يم ادامه خود يورز مكر و يسركش

 نند يم تالش يعني كنند، يم مكر ما اتيآ در آنگاه) آياتِنَا فِي مكْرٌ لَهم إِذَا: ( فرمود نينابراب
 مكـر  در خداونـد  همانـا : بگو ) مكْرًا أَسرَع اللّه قُلِ.( ببرند نيب از را حق باطل، لةيوس به كه
 دشـان يپل يهـا  قـشه ن و اهداف پس. گردد ينم بر آن اهل به جز بد مكر رايز. است عتريسر
 يمـ  انجـام  كه ييكارها بلكه مانند، ينم امان در خدا گرديپ از و گردد، يم بر خودشان هيعل

  . دهد يم سزا آن بر را آنها سپس شمارد، يم را آن خداوند و سندينو يم را آن فرشتگان دهند
  22- 23 هيآ
)والَّذِي ه رُكُميسرِّ فِي يرِ الْبحالْب تَّى واإِ ح يبةٍ بِرِيحٍ بِهِم وجرَينَ الْفُلْكِ فِي كُنتُم ذَ  وفَرِحواْ طَ

نَّهـم  وظَنُّواْ مكَانٍ كُلِّ مِن الْموج وجاءهم عاصِف رِيح جاءتْها بِها اْ  بِهِـم  أُحِـيطَ  أَ ـوعد  اللّـه 
نَا لَئِنْ الدينَ لَه مخْلِصِينَ تَ ي ـذِهِ مِنْ أَنجيخشك در را شما كه اوست)  الشَّاكِرِينَ مِنَ كُونَنِّلَنَ ه 

 نانيسرنش و برد شيپ را آنان موافق باد و د،يريگ قرار ها يكشت در آنكه تا برد يم راه ايدر و
 د،يآ شانيسو به موج سو هر از و رسد در آنان به سخت يباد ناگاه به و گردند، شادمان بدان

 خالص عبادت و نيد كه يحال در را خداوند) وقت آن (اند شده گرفتار كه كنند نيقي آنان و
ـ ا از را مـا  اگـر  و خوانند يم اديفر به دانند، يم يو آن از تنها را  از قطعـاً  يبرهـان  حـال  ني
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 . بود ميخواه سپاسگزاران

يها يا الْحقِّ بِغَيرِ األَرضِ فِي يبغُونَ هم إِذَا أَنجاهم فَلَما( نَّما النَّاس أَ  أَنفُـسِكُم  علَـى  بغْيكُم إِ
تَاعاةِ مي ا الْحي نْ الد لَينَا ثُم بئُكُم مرْجِعكُم إِ نَ نُ  داد نجاتـشان  كه يهنگام اما)  تَعملُونَ كُنتُم بِما فَ

 چنـد  اسـت،  خودتـان  انيز به تنها ستمتان! مردم يا. كنند يم ستم ناحق به نيزم در ناگهان
 گـاه  آن و ماست، يسو به شما بازگشت سپس ديشو يم مند بهره ايدن لذت و اعمت از يروز
  .ميساز يم آگاه ديكرد يم آنچه از را شما
 و رحمت از يبرخوردار هنگام به مردم عموم سرشت و عتيطب به متعال خداوند آنكه از پس
 كـرد،  هاشار تنگنا و بست بن از خروج و اني وز ضرر و بتيمص شدن برطرف و خدا تيعنا
 امواج انيم در كه است يانسان مثال آن و. پرداخت يمثال انيب به موضو نيا شتريب نييتب يبرا

 يـسيرُكُم  الَّذِي هو: (فرمود پس. است شيخو ندةيآ نگران كامالً و گرفته قرار ايدر خروشان
الْبحرِ الْبرِّ فِي آن عوامل و اسباب و آورد يم در حركت به بحر و بر در را شما كه اوست) و 
. ( كند يم الهام شما به را ايدر و يخشك در حركت روش و راه و دينما يم فراهم تانيبرا را

 بِهِم وجرَينَ ( د،يافتي استقرار مايپ انوسياق يها يكشت در نكهيا تا) الْفُلْكِ فِي كُنتُم إِذَا حتَّى
يبةٍ بِرِيحٍ  مشقت به حركت به را شما وزد، يم شما حركت ريمس با همسو كه آرام يباد و) طَ

. شوند يم خوشحال و افتهي آرامش و نانياطم بدان شانيا و) بِها وفَرِحواْ ( د،يدرافت يزحمت و
 وجـاءهم  (وزد، يمـ  آنهـا  بر يديشد طوفان ) عاصِف رِيح جاءتْها (ناگهان حالت نيا در و

جوكَانٍ كُلِّ مِن الْمظَنُّواْ مو منَّه  محاصـره  را آنهـا  سو هر از يا توفنده امواج و) بِهِم أُحِيطَ أَ
 خداونـد  جـز  كـه  دانند يم نيقي به و ندارند، يزيگر راه كنند يم نيقي كه يا گونه به كرده

 و دهيطب اديفر به را او مخلصانه پس. برهاند ورطه نيا از را آنان تواند ينم ياحد چيه كتاي
نَا لَئِنْ (كه رنددا يم الزم شيخو بر تَ ي ـذِهِ مِنْ أَنجـ ا از را ما اگر) الشَّاكِرِينَ مِنَ لَنَكُونَنِّ ه  ني

  . بود ميخواه شكرگزاران از قطعاً يده نجات مخمصه
 در ناگهـان  داد نجاتـشان  كـه  يهنگام اما)الْحقِّ بِغَيرِ األَرضِ فِي يبغُونَ هم إِذَا أَنجاهم فَلَما(
 خـود  بـر  كـه  را آنچه و وعده آن و را دعا آن و يسخت آن يعني كنند يم ستم احقن به نيزم

 از را آنهـا  معترفنـد  خود كه سازند يم كيشر خدا با را يكس و برند يم ادي از شمردند الزم
 و يراحتـ  حالـت  در چرا پس. كند ينم دور آنان از را تنگناها و دهد، ينم نجات ها يسخت
  گرداندند؟ خالص خدا يبرا را عبادت يسخت تحال در كه همانطور شيآسا
يها يا: ( فرمود نيبنابرا. گردد يم بر آنان خود به ستم نيا انيز و وبال او  بغْيكُم إِنَّما النَّاس أَ

ياةِ متَاع أَنفُسِكُم علَى ا الْحي نْ خـدا  يبرا اخالص از زيگر و ستم لةيوس به شما كه يزيچ) الد 
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 يمـ  تمـام  زود يلـ يخ كه است ايدن زيناچ و اندك مقام و كاال از يمقدار ديآور يم دست به
لَينَا ثُم. ( ديشو منتقل ايدن از ديبا سپس رود يم دست از و شود  شما بازگشت و) مرْجِعكُم إِ
بئُكُم.( ماست يسو به امتيق روز در نَ نُ  آگاه ديكرد يم آنچه از را شما و) تَعملُونَ كُنتُم بِما فَ
  .اند شده داشته حذر بر عملشان بر اصرار از شدت به هيآ از بخش نيا در. ميساز يم
 : 24 ي هيآ

نَّما( ياةِ مثَلُ إِ ا الْحي نْ اء الدكَم نَاه لْ تَلَطَ السماء مِنَ أَنزَ  النَّـاس  يأْكُـلُ  مِمـا  األَرضِ نَبات بِهِ فَاخْ
امنْع ينَت زخْرُفَها األَرض خَذَتِأَ إِذَا حتَّى واألَ ازظَنَّ وا ولُه أَه منَّه لَيهĤ قَادِرونَ أَ ا عرُنَا أَتَاهأَم 

لْنَاها نَهارا أَو لَيالً عا فَجصِيدكَأَن ح سِ تَغْنَ لَّمبِاألَم لُ كَذَلِكاتِ نُفَصمٍ اآليتَفَكَّرُونَ لِقَوجز)  ي 
 آن اثـر  بـر  و ميفرسـت  يمـ  فرو آسمان از كه است يآب همانند ايدن يزندگ مثل كه ستين نيا
 را اش هيرآيپ نيزم و زنديآم يم هم به خورند يم آن از انيچهارپا و انسانها كه نيزم اهانيگ
 توانا آن از ) است،ادة (بر كه برند يم گمان زمان اهل و رديگ يم ييبايز و آورد، يم دست به

 يمـ  شـده  درو كـشت  چـون  را آن و رسد يم در روز اي شب در ما فرمان )گاه آن . (هستند
ـ اند يمـ  كه يگروه يبرا را اتيآ نيچن نيا. است نبوده نجايا در روزيد ييگو گرداند،  شندي

  . ميكن يم نييتب و حيتشر
ـ دن مقـام  و شـهوت  و لذت رايز است، مطابق ايدن حالت با و مثالهاست نيبهتر از مثال نيا  اي

 دست از و رفته نيب از رسد انيپا به آن وقت چون و. است درخشنده و بايز يكم مدت يبرا
 مملو و آكنده يدل و يخال دست با و شود يم جدا او از صاحبش نكهيا اي رود، يم صاحبش

  . رود يم ايدن از حسرت و غم از
نَاه كَماء (ايدن يزندگ پس لْ تَلَطَ السماء مِنَ أَنزَ ـ  ماننـد ) ألَرضِا نَبات بِهِ فَاخْ  از كـه  اسـت  يآب

 يأْكُـلُ  مِمـا  . ( ديـ رو يمـ  نيزمـ  در كـو ين ياهيگ نوع هر آن اثر بر و ميفرست يم فرو آسمان
( ها، وهيم و ها دانه ليقب از خورد يم را آنها انسانها كه ياهانيگ از) النَّاس  ـامنْع ـ ن) واألَ  از زي

 األَرض أَخَـذَتِ  إِذَا حتَّـى  (اهان،يگ گريد و اه علف مانند خورند، يم انيچهارپا كه ياهانيگ
ينَت زخْرُفَها ازشود ناظران يشاد موجب و گردد آراسته و شود دلكش و بايز نيزم منظرة) و 

 بايز يا منظره شود نشيب صاحبان يبرا يا نشانه و گردد، كنندگان حيتفر يبرا يحگاهيتفر و
 گـر يد و ديسـف  يبرخ و زرد يبرخ و سبز اهانيگ يخبر ؛يكن يم مشاهده نيزم در بيعج و

  . رنگها
لُها وظَنَّ( أَه منَّه لَيهĤ قَادِرونَ أَ تونـا  آن) از اسـت،ادة  (بـر  كه برند يم گمان نيزم اهل و ) ع 

 چون. ابدي ادامه يخرم و يسبز نيا كه ديآ يم وجود به آنها در ديام و طمع نيا يعني. هستند
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 أَتَاها (هستند، حالت نيا در كه آنها پس. استيدن نيهم آنان يينها هدف و دان بسته دل آن به
نَا لْنَاها نَهارا أَو لَيالً أَمرُ عا فَجصِيدكَأَن ح سِ تَغْنَ لَّمدر روز اي شب در ما فرمان ناگهان) بِاألَم 

 است نبوده يزيچ نجايا در روزيد كه ييگو گرداند، يم شده درو كشت پون را آن و رسد يم
 كردن كينزد با را اتيآ نيچن نيا) اآلياتِ نُفَصلُ كَذَلِك. ( است نيهم ناًيع ايدن حالت پس. 

 را افكارشان كه يگروه يبرا)  يتَفَكَّرُونَ لِقَومٍ ( م،يكن يم انيب مثالها زدن و اذهان به ميمفاه
ـ فا گردان يرو غافل به ما اتيآ اما و. رنديگ يم كار به دهد يم سود آنان به آنچه در  يا دهي
  . دينما ينم دور او از را شك اتيآ نييتب و دهد ينم

 يباق يسرا يبرا را مردم كرد انيب را ان يها نعمت حاصل و ايدن حالت خداوند نكهيا از پس
  : فرمود و نمود قيتشو

 : 25- 26 ي هيآ

)اللّه و وعدارِ إِلَى يالَمِ ددِي السهي ن وشَاء متَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يسو امن يسرا به خداوند و)  م 
  . كند يم تيهدا راست راه به بخواهد كه را كس هر و خواند، يم را امان
يادةٌ الْحسنَى أَحسنُواْ لِّلَّذِينَ( لَّةٌ والَ قَتَرٌ وجوههم يرْهقُ والَ وزِ لَـئِك ذِ أُو ابحنَّةِ أَصالْج هم 

 و دارند؛) برآن (يا افزوده و) بهشت (يينكو ، اند كرده يكوكارين كه يكسان)  خَالِدونَ فِيها
  . اند جاودانه آن در آنان و بهشتند اهل نانيا نپوشاند، را شانيرو يذلت و ياهيس چيه

 كيتحر آن يبرا را همه و فراخوانده يسالمت يسرا به را بندگانش همة عموم طور به خداوند
ـ  نجـات  كه دهد يم اختصاص يكس به را تيهدا اما است، كرده قيتشو و ـ برگز و افتني  دهي

 كـس  هر به را شيخو رحمت خداوند و اوست احسان و فضل نيا پس. بخواهد را او شدن
 راست راه انيب از بعد و. اوست حكمت و عدل از يناش نيا و دهد، يم اختصاص بخواهد كه
 را بهـشت  خداونـد  و. نـدارد  يليدل و سخن او هيعل كس چيه امبران،يپ فرستادن و راهه،يب و
 كامـل  خاطر به نيا و است، سالم كمبودها و ها آفت همة از چون است، دهينام) السالَمِ دارِ(

 مردم انگار فراخواند» دارالسالم «به را مردم چون و. آناست يها نعمت ييبايز و بقا و بودن
. رساند يم آن به را يآدم و گردند يم آن به ورود باعث كه كردد دايپ شوق ييكارها انجام به
يادةٌ الْحسنَى أَحسنُواْ لِّلَّذِينَ (داد خبر خداوند جهت نيهم به  عبادت در كه يكسان يبرا ) وزِ
 در و دانـسته  مراقـب  شيخـو  بـر  را او كـه  يا گونـه  بـه  اند كرده يكوكارين خدا پرستش و

 آن خود توان اندازة به و اند، داده انجام را آن خود توان ندازةا به و داشته، اخالص عبادتش
 با و اند، كرده ييوينك كردار و گفتار با خود توان اندازة به خدا بندگان با و اند، داده انجام را

 و داده ميتعل را جاهالن و نموده منكر از ينه و معروف به امر كرده؛ يكين آنان به مال و جان
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 يكوكـار ين كـه  يكـسان  پس. اند كرده تينصح گوناگون يها صورت به ار كنندگان اعراض
.  است كامل ييبايز و حسن در كه باشد يم بهشت آن و است آنان يبرا كوين پاداش اند كرده

 و او، سخن دنيشن و بزرگوار خداوند چهرة به كردن نگاه آن و دارند آن بر يا افزوده زين و
 ها، نعمت نيا از يبرخوردار با پس. اوست يكينزد به شدن شاد و يو يخشنود به يابيدست

 يمـ  دسـت  بـه  طلبنـد  يم آنرا ندگانيجو و آنند يآرزو در آروزمندان كه را يزيچ نيباالتر
   .آورند
 و ) ذِلَّةٌ والَ قَتَرٌ وجوههم يرْهقُ والَ: (فرمود و كرد انيب آنان از را ناگوار امر شدن دور سپس

 اش چهره در برسد انسان به ناگوار يامر يوقت چون نرسد، آنان به يناگوار و ناپسند امر چيه
  . شود يم رهيت و دگرگون اش چهره و گردد، يم انينما
ـ  تعرف: (است فرموده موردشان در متعال خداوند كه همانطور شانيا اما  نـضره  وجوهـه  يف
لَـئِك. (داستيپ شانيها چهره از نعمت و ناز  طراوت) ميالنع أُو ابحنَّةِ أَصاهـل  نـان يا)الْج 

 مانند، يم جاودانه آن در آنان و ) خَالِدونَ فِيها هم. ( بود خواهنند آن در همواره و اند بهشت
  . گردند يم دگرگون نه و شده دور آن از نه و شوند يم برده گريد ييجا به نه
  :27 ي هيآ
الَّذِينَ( واْ وبئَاتِ كَسي زَاء السج يا ئَةٍسلِه ثْ لَّةٌ وتَرْهقُهم بِمِ نَّمـا  عاصِـمٍ  مِـنْ  اللّهِ منَ لَهم ما ذِ أَ  كَ

تأُغْشِي مهوهجا ونَ قِطَعلِ ما اللَّيظْلِمم لَـئِك أُو ابحالنَّارِ أَص ما هونَ فِيهيكـسان  و)  خَالِد 
 را آنـان  و بـود،  خواهـد  آن انـدازة  هب يزشت كار هر فريك اند شده زشت يكارها مرتكب كه

 شـب  از ييهـا  پـاره  بـا  انگار. ندارند يا دهنده پناه خدا برابر در گرفت، خواهد فرا يخوار
  . مانند يم جاودانه آن در آنان انند،يدوزخ نانيا. است شده پوشانده شانيها چهره
 كه ييكاال تنها نمود انيب و آورد انيم به سخن زين جهنم اهل از كرد، ادي را بهشت اهل يوقت
 كفر انواع  ليقب از كند، يم ناخشنود را خدا كه است يبد يكارها اند آورده دست به ايدن از
يئَةٍ جزَاء (پس . اهانيگ انواع و كردن بيتكذ و ا سلِه ثْ  زشـت  يكارها مرتكب كه يكسان) بِمِ

 يكارها حسب بر يعني.  بود خواهد زشت كار همان اندازة به يزشت كار هر پاداش اند، شده
 اندوه و غم سبب كه رسد يم آنان به ييسزا احوالشان اختالف حسب بر و اند كرده كه يبد

لَّةٌ وتَرْهقُهم. ( شد خواهد آنان ـ دلها در خدا عذاب از كه يترس و يخوار و ذلت و ) ذِ  شاني
 پناه چيه و د،ينما دور آنها از را خدا عذاب تواند ينم كس چيه و پوشاند، يم را آنان دارند،
ـ ا و. دهد پناه او عذاب از را آنها كه ستين يا دهنده ـ  يخـوار  ني ـ ن رونـشان يب بـه  يدرون  زي
نَّمـا . (شـد  خواهد انينما شانيها چهره در ياهيس آن اثر پس د،ينما يم تيسرا أَ  أُغْـشِيت  كَ
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مهوهجا ونَ قِطَعلِ ما اللَّيظْلِمم لَـئِك أُو ابحالنَّارِ أَص ما هونَ فِيهاز ييها پاره با انگار) خَالِد 
 دو نيا. مانند يم جاودانه آن در آنان. اننديدوزخ نانيا. است شده پوشانده شانيها چهره شب
 باسره ومئذي وجوه و ناظره ربها يال ناضره ومئذي وجوه (دارند هم با ياديز تفاوت چه گروه
 و نگرنـد  يم پروردگارشان يسو به. شادابند ييها چهره زرو آن در) فاقره بها فعلي ان تظن
 يشـكن  كمـر  عـذاب  به كه دانند يم) رايز. (هستند رو ترش و عبوس ييها چهره روز آن در

 ترهقها غبره هايعل ومئذي وجوه و مستبشره ضاحكه مسفره ومئذي وجوه. (شد خواهند گرفتار
 چهره و شادانند، و خندان درخشانند، وزر آن در ييها چهره ) الفجره الكفره هم اولئك قتره
  . فاجرند كافران خود آنان. است پوشانده يكيتار را آنها و نشسته، غبار آنها بر كه است ييها
  28- 30 ي هيآ
)موي و مشُرُها نَحمِيعج أَشْرَكُواْ لِلَّذِينَ نَقُولُ ثُم كَانَكُمم نتُم لْنَا وشُرَكĤَؤُكُم أَ ي  وقَالَ ينَهمب فَزَ

يانَا كُنتُم ما شُرَكĤَؤُهم  سپس م،يآور يم گرد را شان يهمگ كه يروز آور ادي به و)  تَعبدونَ إِ
ـ با خود يجا در ديگرفت يم كيخداشر با كه يمعبودان و شما«: مييگو يم مشركان به . »ديستي

  .»ديديپرست ينم را ما شما«: نديگو يم شانيشركا و ميافكن يم ييجدا انشانيم در سپس
ا بِاللّهِ فَكَفَى( نَنَا شَهِيد ي ب نَكُمي ب نْ كُنَّا إِن وع تِكُمادشـما  و مـا  نيب خداوند پس)  لَغَافِلِينَ عِب 

 . ميا بوده خبر يب شما عبادت از ما شك بدون . است يكاف

)نَالِك لُو هب )  يفْتَرُونَ كَانُواْ ما عنْهم وضَلَّ الْحقِّ موالَهم اللّهِ إِلَى وردواْ أَسلَفَت ما نَفْسٍ كُلُّ تَ
 شانيقيحق يموال خدا، يسو به و د،يآزما يم است كرده قبالً كه را ييكارها كس هر آنجا در

  . شود يم ديناپد آنان از بودند بافته م به و ساخته دروغ به آنچه و شوند، يم برگردانده
يوم: (ديرماف يم متعال خداوند و مشُرُها نَحمِيعيم گرد را همگان كه يروز آور ادي به و) ج 

 يجـا  به كه را آنچه و مشركان و نموده جمع مشخص يروز در را قيخال همة يعني. ميآور
نتُم مكَانَكُم أَشْرَكُواْ لِلَّذِينَ نَقُولُ ثُم. ( ميكن يم حاضر دنديپرست يم خدا  سپس)موشُرَكĤَؤُكُ أَ
 تا ديستيبا خود يجا در ديگرفت يم كيشر خدا با كه يمعبودان و شما : مييگو يم مشركان به
لْنَا. ( ميكن يداور آنها و شما انيم ي ينَهم فَزَ يم ييجدا شانيقلبها و جسمها انيم در سپس ) ب 

 نيتـر  لصخـا  ايدن در كه است يحال در نيا. ديآ يم ديپد آنها انيم يسخت يدشمن و ميآور
 و نفـرت  بـه  يدوست و محبت نيا سپس ، بودند ختهير گريكدي يپا به را متيصم و محبت
 آنان از كردند يم كيشر خدا با كه را يمعبودات و) شُرَكĤَؤُهم وقَالَ. (گردد يم ليتبد يدشمن

يانَا كُنتُم ما: ( نديگو يم و جسته يزاريب  نكهيا از را خدا ما. ديپرست ينم را ما شما)  تَعبدونَ إِ
ا بِاللّهِ فَكَفَى. (ميدان يم منزه و پاك باشد داشته ييهمتا اي كيشر نَنَا شَهِيد ي ب نَكُمي ب كُنَّـا  إِن و 
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 از شـك  بـدون  مـا . باشـد  گواه شما و ما نيب كه است يكاف خداوند)  لَغَافِلِينَ عِبادتِكُم عنْ
 خوانـده  فرا آن به را شما نه و داده، دستور آن به را شما نه ما. ميا بوده خبر يب شما عبادت

 طانيشـ  آن و اسـت  خوانـده  فرا آن به را شما كه ديا كرده عبادت را يكس شما واقع در م،يا
 طانيتعبدوالـش  ال ن ا ءاديئيب كميال اعهد الم: (است فرموده متعال خداوند كه همانطور. است
 يفرمانبردار و عبادت را طانيش كه نگرفتم مانيپ اشم از مگر! آدم يبن يا) نيمب عدو لكم انه
 للمئلكه قولي ثم عايجم حشرهمي ومي و: (است فرموده و است؟ آشكار يدشمن او رايز د،ينكن

 نـا يول انت سبحانك قالوا عبدوني كانوا اكميا اهوالء سبحانك قالوا عبدوني كانوا اكميا اهوالء
ـ (و) مومنون مبه اكثرهم الجن عبدوني كانوا بل دونهم من ) خداونـد  (كـه  را يروز) كـن  ادي
 يمـ  را شـما  كـه  بودنـد  نهـا يا ايآ«: ديگو يم فرشتگان به سپس كند، يم حشر را آنها يتمام
 را انيـ جن بلكـه ! آنان نه ييتو ما اوري و سرپرست تو، يمنزه و پاك«: نديگو يم» دند؟يپرست

  .»دداشتن مانيا و اعتقاد آنها به شترشانيب كردند، يم پرستش
 يبرا را آنها كه يكسان از امت،يق روز در امثالشان و اياول و امبرانيپ و بزرگوار فرشتگان پس
 مورد نيا در آنان و ند،يجو يم يزاريب اند خوانده ازهاين و حاجات يبرآور و مشكالت رفع

 وصـف  قابـل  كـه  خورنـد  يم تاسف و حسرت چنان مشركان هنگام نيا در پس. نديراستگو
 كرده گذشته در كه يزشت يكارها و داده انجام كه را ياعمال اندازة و مقدار ركانمش و. ستين

 دروغ خـدا  بـر  و بوده دروغگو آنان كه شود يم روشن آنها يبرا رو نيا در و دانند يم اند،
ـ  از شانيمعبودها و شود يم ديناپد دهيد از عبادتشان و اند بسته  و اسـباب  و رونـد  يمـ  نيب
نَالِـك : (فرمود نيبنابرا. دهند يم دست از را ها لهيوس لُـو  ( روز، آن در) هب  مـا  نَفْـسٍ  كُـلُّ  تَ

لَفَتبه و. نديب يم را آن يجزا و سزا و پردازد يم شيكارها و اعمال يبررس به كس هر) أَس 
 او بـه  باشـد  بد اعمالش اگر پس شود، يم داده سزا و جزا است داده انجام كه ياعمال اندازة
 بـه  و) يفْتَـرُونَ  كَـانُواْ  ما عنْهم وضَلَّ الْحقِّ موالَهم اللّهِ إِلَى وردواْ ( شود يم دهدا بد يسزا
 گفتـه  و سـاخته،  دروغ بـه  آنچـه  و شوند يم برگردانده شان يقيحق يموال و آقا خدا، يسو

 ما به ميتپرس يم خدا از ريغ به كه را آنچه و است درست ميهست آن بر ما كه يشرك«: بودند
  . شود يم ديناپد آنها از» كند يم دور ما از را عذاب و دهد يم دهيفا
  31- 33 ي هيآ

 مِـنَ  الْحـي  يخْـرِج  ومـن  واألَبصار السمع يملِك أَمن واألَرضِ السماء منَ يرْزقُكُم من قُلْ(
برُ نوم الْحي مِنَ الْميت ويخْرِج الْميتِ درَ يقُولُونَ األَميفَس چـه «: بگو )تَتَّقُونَ أَفَالَ فَقُلْ اللّه 

 و اسـت؟  چشمها و گوش مالك يكس چه اي دهد؟ يم يروز شما به نيزم و آسمان از يكس
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 چه و آورد؟ يم رونيب زنده از را مرده يكس چه و آورد، يم رونيب مرده از را زنده يكس چه
ـ آ« : بگـو  پس ،»خدا«: گفت خواهند كند؟ يم ريدبت را) يهست (امور يكس  و ديترسـ  ينمـ  اي
 »د؟يشو ينم زگاريپره

)لِكُم بكُم اللّه فَذَ قُّ راذَا الْحفَم دعقِّ برَفُونَ فَأَنَّى الضَّالَلُ إِالَّ الْحپروردگار كه خداست آن) تُص 
 برگردانـده ) حـق  از (چگونه پس ست؟يچ گريد يگمراه جز حق از پس و شماست، نيراست

   د؟يشو يم
)كَذَلِك قَّتح تكَلِم كبلَى رقُواْ الَّذِينَ عفَس منَّه  پروردگارت فرمان گونه نيا)  يؤْمِنُونَ الَ أَ
  . آورند ينم مانيا آنان كه گشت محقق كنند يم ينافرمان كه يكسان بر
 نكرده نازل آن صحت بر يليدل اوندخد و ساخته خدا كيشر را ييزهايچ كه يكسان با) قُلْ(

 بـر  يليدل اند كرده اقرار تيربوب ديتوح با رابطه در آنان كه را آنچه و نيبنش گفتگو به است،
 چـه ) واألَرضِ الـسماء  مـنَ  يـرْزقُكُم  من ( بگو و ده قرار تيالوه ديتوح در شركشان بطالن
 اسباب آوردن فراهم و نيزم از غذاها واعان آوردن رونيب و آسمان از يروز فرستادن با يكس
 را چـشمها  و گوشـها  يكس چه اي) واألَبصار السمع يملِك أَمن ( دهد؟ يم يروز شما به آن
 به اشاره باب از نيا و كرد، ذكر را چشم و گوش فقط و است؟ آن مالك يكس چه و دهيآفر
. ( دارند يآدام يبرا ياديز اريبس ديفوا عضو دو نكهيا زين و است،» فاضل «قيطر از» مفضول«

ـ ب مـرده  از را زنده يكس چه و ) الْميتِ مِنَ الْحي يخْرِج ومن ـ ب مـانن  آورد؟ يمـ  روني  روني
 از پرنده و كافر از مومن آوردن رونيب و ها، هسته و ها دانه از اهانيگ و درختان انواع آوردن
 و كنـد  يم رونيب زنده از را مرده) يكس چه (و ) الْحي مِنَ الْميت ويخْرِج. (آن مثال و تخم

برُ ومن (دهد؟ يم انجام شد ذكر كه آنچه عكس زين درَ يدر را يهست كار) يكس چه (و ) األَم 
 رابطه در چون و . است ياله ريتداب انواع همة شامل نيا و كند؟ يم ريتدب نييپا و باال جهان

 نهـا يا همـة  بـه  آنهـا  چون خدا : گفت خواهند) اللّه فَسيقُولُونَ (،يبپرس آنان از زهايچ نيا با
 را حجت پس) فَقُلْ. ( ندارد يكيشر زهايچ نيا در خداوند كه كنند يم اقرار و كرده اعتراف

 او يبرا تنها را عبادت چرا و د؟يترس ينم خداوند از ايآ)تَتَّقُونَ أَفَالَ: ( بگو و كن تمام آنان بر
  د؟يكش ينم دست ديپرست يم او يجا به كه ييها بت و انيهمتا از و ديده ينم مانجا

)لِكُم بكُـم  اللّه ( نمود، فيتوص امور نيا به را شيخو ذات كه يكس) فَذَ و معبـود  يخـدا ) ر 
 حـق  به معبود ) الْحقُّ ( او و. دهد يم پرورش شيخو يها نعمت با را قيخال همة كه ستده
  ؟يگمراه جز حق از پس ستيچ و) الضَّالَلُ إِالَّ الْحقِّ بعد افَماذَ. (است

 از را بنـدگان  كـه  يخداونـد  كتاسـت، ي و گانهي امور همة ريتدب و نشيآفر در متعال خداوند
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 دور را ايبده و آورد يم را هايخوب كه اوست تنها و نموده، برخوردار بركات و نعمات يتمام
. ( است احسان و شكوه صاحب و بزرگ و كامل يصفتها و كوين ينامها يدارا او و ، كند يم

أَنَّى  وجـود  كـه  يكس عبادت يسو به است نيچن كه يكس عبادت از چگونه پس) تُصرَفُونَ فَ
 مرگ مالك و كند دور شتنيخو از را يانيز اي برساند خود به يسود تواند ينم يحت و ندارد

 يمـ  خـدا  يجـا  بـه  شـما  كـه  آنچه پس. ديشو يم برگردانده ست،ين نشر و حشر و يزنگ و
 و ست،ين كيشر آن در يصورت چيه به و ندارد، بهره ييفرمانروا از يا ذره اندازة به ديپرست
  . بكند شفاعت تواند ينم خدا اجازة با جز
 بـه ! ورزد يمـ  كفر او به كه يكس بر يوا و! رديگ يم كيشر او يبرا كه يكس باد هالك پس
ـ دن آنهـا  بلكـه  داده، دسـت  از را شانيعقلها و خرد و نيد نسانهاا از دسته نيا كه يراست  و اي

  . اند كرده تباه زين را آخرتشان
نَّهـم  فَسقُواْ الَّذِينَ علَى ربك كَلِمت حقَّت كَذَلِك: (فرمود آنها مورد در خداوند نيبنابرا  الَ أَ

 آنـان  كه گشت محقق كنند يم يافرمانن كه يكسان بر پروردگارت فرمان گونه نيا)  يؤْمِنُونَ
 پند و خردمندان عبرت ةيما كه را روشن ليدال و ها نشانه نكهيا از بعد رايز آورند، ينم مانيا

  . برتافتند يرو آن از داد، نشان آنها به است انيجهان تيهدا و زگارانيپره
 : 34- 36 هيآ

)  تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى يعِيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ اللّه قُلِ يعِيده مثُ الْخَلْقَ يبدأُ من شُرَكĤَئِكُم مِن هلْ قُلْ(
: بگـو » گردانـد؟  باز را آن سپس كند آغاز را نشيآفر كه هست يكس شما انبازان از ايآ«: بگو
 يمـ  منحـرف  چگونـه  پـس » .گردانـد  يم باز را آن سپس كند يم آغاز را نشيآفر خدا تنها«

 د؟يشو

 أَحقُّ الْحقِّ إِلَى يهدِي أَفَمن لِلْحقِّ يهدِي اللّه قُلِ الْحقِّ إِلَى يهدِي من شُرَكĤَئِكُم مِن هلْ قُلْ(
تَّبع أَن ن يالَّ أَم يهِدى أَن إِالَّ يدها يفَم لَكُم فونَ كَيكُميكـس  شما انبازان از ايآ«: بگو)  تَح 

 آن ايآ. كند يم ييراهنما حق يسو به خداوند«: بگو» كند؟ ييهنمارا حق يسو به كه هست
 ينم راه خود كه يكس اي شود يرويپ كه است سزاوارتر كند يم تيهدا حق يسو به كه كس

  د؟يكن يم حكم چگونه است؟ شده چه را شما پس گردد؟ ييراهنما نكهيا مگر ابدي

تَّبِع وما ي ما إِالَّ أَكْثَرُهغْنِي الَ الظَّنَّ إَنَّ ظَنـقِّ  مِنَ يئًا  الْحإِنَّ شَـي  اللّـه  لَـيمـا  علُـونَ  بِمفْعو)  ي 
 بـه . كند ينم ازين يب حق از را انسان گمان، همانا و كنند، ينم يرويپ گمان از جز شترشانيب

  . است آگاه كنند يم آنچه به خداوند يراست
 يصـفات  چنـان  بـه  مـشركان  معبـودان  نكهيا و نيمشرك معبودان يناتوان انيب با متعال خداوند
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 يبدأُ من شُرَكĤَئِكُم مِن هلْ قُلْ: (ديفرما يم باشد، آنها گشتن معبود موجب كه ستندين متصف
 باز را آن سپس ) يعِيده ثُم ( د؟ينما آغاز را نشيآفر كه هست يكس شما انبازان از ايآ) الْخَلْقَ

 بتوانـد  كه ستين آنان از كس چيه يعني. است ديتاك و ينف يعنم به است،هام نيا و گرداند؟
 كـه  آننـد  از نـاتوانتر  و تـر  فيضع انبازان نيا. بگرداند باز را آن سپس كند، آغاز را نشيآفر

: بگو ) يعِيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ اللّه قُلِ. (بگردانند باز را آن سپس و كنند آغاز را نشيآفر بتوانند
 نيا در نكهيا بدون گرداند، يم باز را آن سپس و كند، يم آغاز را نشيآفر كه است داخ تنها
أَنَّى. (باشد داشته ياوري و كيشر كار  كه يا گانهي خداوند عبادت از چگونه پس)  تُؤْفَكُونَ فَ
 يزيـ چ كـه  ديشو يم منحرف يكسان عبادت به كتاست،ي آن گرداندن باز و هياول نشيآفر در
 ايآ: بگو) الْحقِّ إِلَى يهدِي من شُرَكĤَئِكُم مِن هلْ قُلْ. (شود يم دهيآفر خودشان و دننيآفر ينم
 و الهـام  و ارشـادات  و اناتيب با و كند ييراهنما حق يسو به كه هست يكس شما انبازان از
 يسـو  بـه  اخد تنها: بگو ) لِلْحقِّ يهدِي اللّه قُلِ(» د؟ينما تيهدا حق به را مردم خود قيتوف
ـ  در يبرا كمك و دادن قيتوف و الهام با و حجت ارائة و ليدال لةيوس به و حق  گـرفتن  شيپ
تَّبع أَن أَحقُّ الْحقِّ إِلَى يهدِي أَفَمن. (كند يم تيهدا را مردم راه، نياستوارتر و نيبهتر ن يأَم 
 يكس اي شود يرويپ كه است رسزاوارت كند يم تيهدا حق يسو به كه كس آن ايآ) يهِدي الَّ
 همـان  نيا و. است گمراه و داند ينم چون گردد؟ ييراهنما نكهيا مگر ابدي ينم راه خود كه

 مگر ابندي يم تيهدا نه و كنند يم تيهدا نه ساختند؛ يم كيشر خدا با كه نديآنها معبودان
 شـما  سـر  بـر  را ييبال نينچ يزيچ چه پس)  تَحكُمونَ كَيف لَكُم فَما. (شوند تيهدا نكهيا

 حكم خدا با همراه ييها طاغوت عبادت بودن درست به و كرده حكم باطل به كه است آورده
 ست؟ين عبادت سزاوار كس چيه خدا جز كه است شده آشكار تانيبرا كه يحال در د؟يكن يم

 صفت چنان آن يدارا كنند يم پرستش» اهللا «با همراه كه را ينيدروغ معبودان شد روشن پس
 باطـل  معبـودان  بلكه شوند، عبادت خدا كنار در دينما اقتضا كه ستندين يعلم و يمعنو يها
ـ ا پـرا  پـس  انـد،  متـصف  آنهاسـت  تيالوه بطالن موجب كه ييها نقص و كمبود به آنها  ني

  رند؟يگ يم ييخدا به را معبودان
  د،يآرا يم سانان يبرا را يگمراه نيتر گمراه و دروغ نيتر زشت طانيش كه است نيا پاسخ
 آن و گرفتـه  انس آن به و شده معتقد آن به انسان كه گرداند يم آراسته او يبرا چنان را وآن
  . ستين يزيچ آن كه يحال در گمارد، يم حق را

تَّبِع وما: (فرمود نيبنابرا ي ما إِالَّ أَكْثَرُهبـه  را يكانيشـر  خدا با همراه كه يكسان شتريب و) ظَن 
 يبـرا  كـه  يكانيشر از آنها قتيحق در يعني . كنند ينم يرويپ گمان از جز خوانند يم اديفر
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 خود گمان از آنان بلكه ندارد، يكيشر اصالً خداوند رايز كنند، ينم يرويپ اند داده قرار خدا
يئًا الْحقِّ مِنَ يغْنِي الَ الظَّنَّ إَنَّ ( و كنند يم يرويپ  از را انـسان  گمان و ظن كه يدرست به) شَ

 پرسـتش  او بـا  همـراه  را آنان و دهينام خدا را باطل معبودان آنان پس. كند ينم ازين يب حق
 جز معبودان نيا) سلطان من بها اهللا انزل ما اباوكم و انتم تموهايسم اسماء اال يه ان. (كردند

 نازل يليدل چيه آنها) تيحقان (بر خداوند و. ديا نهاده نام پدرانتان و شما كه ستندين ييها نام
لَيم اللّه إِنَّ. (است نكرده ا علُونَ بِمفْعبه و. است آگاه كنند يم آنچه به خداوند يراست به)  ي 
  . دهد يم عقوبت كار نيا بر را آنان شدت

 :37- 41 هيآ

لَـكِن اللّهِ دونِ مِن يفْتَرَى أَن الْقُرْآنُ هـذَا كَانَ وما دِيقَ ونَ الَّذِي تَصيهِ بيدتَفْصِيلَ يالْكِتَابِ و 
 پرداخت و ساخته خدا ريغ يسو از قرآن نيا كه ستين ممكن الْعالَمِينَ رب مِن فِيهِ ريب الَ

 و انـد،  شـده  نازل آن از شيپ كه است يآسمان يكتابها از دسته آن كنندة قيتصد بلكه شود،
 از و ستين آن در يشك كه است نيسترا اخبار و يقدر و ينيد احكام و حرام و حالل انگريب

 . است انيجهان پروردگار يسو

م اه يقُولُونَ أَ أْتُواْ قُلْ افْتَرَ لِهِ بِسورةٍ فَ ثْ واْ معادنِ وتُم متَطَعن اسونِ مإِن اللّهِ د ادِقِينَ كُنتُمايآ ص 
 دييـ گو يمـ  راست اگر«: بگو» است؟ داده  نسبت خدا به دروغ به را آن امبرانيپ«: نديگو يم

 ديبخوان اديفر به خدا جز به ديتوان يم كه را كس هر كار نيا در و دياوريب آن مانند يا سوره
 .»ديبطلب كمك به و

بواْ بلْ لَما بِعِلْمِهِ يحِيطُواْ لَم بِما كَذَّ و أْتِهِم ي تَأْوِيلُه كَذَلِك مِن الَّذِينَ كَذَّب لِهِم ب  كَيف فَانظُرْ قَ
ـ پ آن از كامل يآگاه كه كردند بيتكذ را يزيچ آنان بلكه  الظَّالِمِينَ عاقِبةُ كَانَ  و نكـرده  داي
 كردند، بيتكذ بودند آنان از شيپ كه هم يكسان نسانيبد است، دهينرس آنان به لشيتاو هنوز
 شد؟ خواهد چگونه ستمكاران سرانجام كه بنگر پس

 آن بـه  آنـان  از يبرخـ  و بِالْمفْسِدِينَ أَعلَم وربك بِهِ يؤْمِنُ الَّ من ومِنْهم بِهِ يؤْمِنُ من ومِنهم
 . است داناتر تبهكاران حال به پروردگارت و آورند، ينم مانيا آن به يبرخ و آورند يم مانيا

لَكُم عملِي لِّي فَقُل كَذَّبوك وإِن و لُكُممع نتُم اْ أَعملُ مامِ برِيئُونَ أَ نَ أَ و رِيءا بملُـونَ  ممو تَع 
 از شما است، خودتان آن از شما عمل و خودم آن از من عمل«: بگو كردند، بيتكذ را تو اگر
  .»زارميب ديكن يم شما آنچه از) زين (من و ديزاريب كنم يم من آنچه

 تصور قابل و ممكن) اللّهِ دونِ مِن يفْتَرَى أَن الْقُرْآنُ هـذَا كَانَ وما: (ديفرما يم متعال خداوند
 هياتي ال (كه است يبزرگ كتاب آن چون شود، داده نسبت خدا به دروغ به قرآن نيا كه ستين
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 يراهـ  آن به پشت و جلو از باطل) ديحم ميحك من ليتنز خلفه من ال و هيدي نيب من البطل
 لـئن  (كـه  اسـت  يكتـاب  آن و. اسـت  شده نازل ستوده و ميحك خداوند جانب از بلكه ندارد،

 لـبعض  بعضهم كان ولو بمثله اتوني ال القران هذا بمثل اتواي ان يعل الجن و االنس اجتمعت
 اورند،يب را آن مانند توانند ينم اورند،يب را آن مانند تا شوند جمع انيجن و انسانها اگر) رايظه

 سـخن  آن با انيجهان پروردگار كه است يكتاب آن و. باشند گريد يبرخ بانيپشت يبرخ گرچه
 و عظمـت  رويپ سخن، و د؟يبگو را آن مانند تواند يم مردم از يكس چگونه پس. است گفته
  . است آن ندةيگو صفت
 نيا مانند تواند يم است، خداوند مشابه كمال، يها صفت داشتن و يبزرگ در يكس اگر پس
 را او فوراً خداوند داد يم نسبت داخ به را آن دروغ به يكس فرض به اگر و. اورديب را قرآن
لَـكِن. ( كرد يم عذاب حجت اتمام منظور به و رحمت، عنوان به را كتاب نيا خداوند اما) و 

يهِ بينَ الَّذِي تَصدِيقَ. ( است فرستاده فرو بندگان تمام بر دو فرسـتاده  فـرو  را آن خداوند) ي 
 آنهـا  بـا  كـه  صـورت  نيا به اند، بوده آن از شيپ كه است يآسمان يها كتاب كنندة قيتصد
 قيتصد اند، داده مژده آن نزول به و داده يگواه آن به ها كتاب آن كه را آنچه و بوده همسو

ـ يد احكـام  و حـرام  و حالل انگريب و) الْكِتَابِ وتَفْصِيلَ. ( كند يم  ياخبارهـا  و يقـدر  و ين
 ست،ين يديترد و شك آن در يصورت چيه به)  مِينَالْعالَ رب مِن فِيهِ ريب الَ. ( است نيراست
  .است نيقي و حق آن بلكه

 همـة  كـه  ياسـت؛پروردگار  شـده  نازل انيجهان پروردگار يسو از) نيالعلم رب من ليتنز(
 نكـه يا از است عبارت او پرورش نيبزرگتر و. دهد يم پرورش خود يها نعمت با را يهست

 بـر  مـشتمل  و اسـت  آن در بنـدگان  يويدن و ينيد منافع كه فرمود نازل آنان بر را كتاب نيا
  . باشد يم كين اعمال و اخالق

)قُولُونَ أَميمـ  كننـد،  يمـ  بيتكذ عناد و يستمگر و يسركش يرو از را آن كه يكسان اي) ي 
اه: ( نديگو  آورده خودش طرف از را آن و داده نسبت خدا به دروغ به را آن) ص(محمد) افْتَرَ

  است؟
أْتُواْ: ( بگو)و كن تمام آنان بر را حجت() قُلْ( لِهِ بِسورةٍ فَ ثْ واْ معادنِ وتُم  مـتَطَعـن  اسونِ مد 

ـ ا در و د،ياوريب آن مانند يا سوره دييگو يم راست اگر)  صادِقِينَ كُنتُم إِن اللّهِ  هـر  كـار  ني
 ماننـد  يا سوره برآوردن ار شما تا ديبطلب كمك به و د،يبخوان اديفر به ديتوان يم كه را كس
ـ ا ييتوانـا  كـه  كردنـد  يم ادعا آنها بود ممكن اگر و ، است محال نيا و دهد ياري آن  را ني

 گفته آنچه كه ديگرد مشخص شد، روشن آنان يناتوان يوقت اما. آورند يم را آن مانند و دارند
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 كه قرآن كردن بيكذت به را آنان كه را آنچه. ندارند آن صحت بر يدلل چيه و است، باطل اند
 يآگاه آن به كامالً كه بود نيا واداشت ندارد، وجود آن از باالتر يحق و است حق بر مشتمل

 بر يمبن آن ليتاو هنوز و كردند يم قيتصد آنرا ناًيقي دنديفهم يم حق به را آن و داشتند يم
 بيتكـذ  نوع از نآنا بيتكذ نيا و . است امدهين شانيبرا ديآ يم فرود آنها بر عذاب كه نيا

لِهِم مِن الَّذِينَ كَذَّب كَذَلِك: (فرمود نيبنابرا. اند بوده آنان از شيپ كه است يكسان ب  فَـانظُرْ  قَ
فةُ كَانَ كَياقِبپـس  كردنـد،  بيتكذ بودند آنان از شيپ كه هم يكسان نسانيبد)  الظَّالِمِينَ ع 
 آنـان  از كس چيه و بود هالكت جامشانسران. است بوده چگونه ستمكاران سرانجام كه بنگر
ـ ز دهند، ادامه بشانيتكذ به نكهيا از زنديبپره ديبا نانيا پس. نماند يباق ـ ا در راي  صـورت  ني

 هـم  آنـان  بـر  آمد فرود شده هالكت يها نسل و كننده بيتكذ يها ملت بر كه يعذاب همان
  . آمد خواهد فرود
 نكهيا از قبل انسان ستين ستهيشا نكهيا و كرد، قيتحق ديبا كارها در كه ديآ يم بر هيآ نيا از
 .  ورزد مبادرت آن رفتنينپذ اي رفتنيپذ به كند دايپ يآگاه كامالً يزيچ تيماه از

 داناتر تباهكاران حال به پروردگارت و آورند، ينم مانيا آن به يبرخ و) بِهِ يؤْمِنُ من ومِنهم(
 خداونـد  پـس  آورند، ينم مانيا آن به مخالفت و ستم يرو از هستندكه يكسان آنها و است،
  . كرد خواهد مجازات شدت به فسادشان خاطر به را آنها
 آنان حساب از يزيچ. بده ادامه خودت دعوت به كردند، بيتكذ را تو اگر و) كَذَّبوك وإِن(
 جوابگو عملش مقابل در شما از كي هر و ست،ين آنان بر يزيچ تو حساب از و ستين تو بر
لَكُم عملِي لِّي فَقُل. ( باشد يم و لُكُممع نتُم اْ أَعملُ مِما برِيئُونَ أَ نَ أَ و رِيءا بملُـونَ  ممو) تَع 

 دهـم  يم انجام من آنچه از شما است، خودتان آن از شما عمل و خودم آن از من عمل: بگو
: اسـت  فرموده متعال خداوند كه نطورهما. زارميب ديكن يم شما آنچه از ) زين (من و د،يزاريب
 يم او نفع به دهد انجام يا ستهيشا ر كا كس هر) هايفعل اساء من و فلنفسه صلحا عمل من(

  . است خودش انيز به دهد انجام را يبد كار كس هر و باشد،
 42- 44 ي هيآ

لَيك يستَمِعونَ من ومِنْهم لَو الصم تُسمِع أَفَأَنت إِ قِلُونَ الَ انُواْكَ وعهـستند  يكسان آنان از و ي 
 نداشته زين يخرد و عقل كه چند هر را كران) يتوان يم (تو ايآ دهند، يم فرا گوش تو به كه

 ؟يبشنوان – باشند

لَيك ينظُرُ من ومِنهم لَو الْعمي تَهدِي أَفَأَنت إِ صِرُونَ الَ كَانُواْ وبيم تو به آنان از يگروه و ي 
 ؟يكن رهنمود نندينب كه چند هر را انينايناب يتوان يم تو ايآ نگرند،
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يئًا النَّاس يظْلِم الَ اللّه إِنَّ لَـكِنَّ شَ و النَّاس مهونَ أَنفُسظْلِميستم چيه مردم بر خداوند همانا  ي 
  . كنند يم ستم شتنيخو بر مردم اما كند ينم

 ومِنهم: (ديفرما يم و داده خبر كنند يم بيتكذ را امشيپ و مبرايپ كه يكسان حال از خداوند
لَيك ينظُرُ من ـ پ بـه  قرآن قرائت هنگام به كه هستند يكسان آنان از و ) إِ  يفرامـ  گـوش  امبري

 بيتكذ نكهيا يبرا و يحيتفر صورت به بلكه شدن، تيهدا و افتني راه خاطر به نه اما دهند،
 ستين ديمف دادن فرا گوش نيا و دهند، يم گوش لغزش و اشتباه يجستجو خاطر به و كنند،

ـ قفا از و شـده  بـسته  آنـان  بـر  قيتوف دروازة قطعاً. آورد ينم بار به آنان يبرا را يريخ و  دةي
لَو الصم تُسمِع أَفَأَنت: (فرمود نيبنابرا. شوند يم محروم دادن گوش قِلُونَ الَ كَانُواْ وعـ آ) ي  اي

 به است،هام نيا و باشند؟ ندان و نفهم كه چند هر يبشنوائ كران به) را يسخت (ينتوا يم تو
 هـر  هـستند  كر كه يكسان. يبشنوان را كران يتوان ينم هرگز تو يعني. است موكد ينف يمعن
ـ و بـه . يبرسـان  آنـان  سمع به را سخن يتوان ينم يكن صحبت آنان با بلند يصدا با چند  ژهي
ـ  اسـت،  محـال  نفهـم  كـر  دنيشـنوان  كـه  يوقت پس. باشند نداشته هم عقل كه يوقت  نيهمچن

 امـا . است ممكن ريغ و محال ببرند يا دهيفا آن از كه يا گونه به كنندگان بيتكذ دنيشنوان
ـ ا و. اند دهيشن كند اقامه آنان بر را خدا يرسا حجت كه را آنچه كران نيهم  راه از يكـ ين ني
 راه آن و اسـت،  شـده  مـسدود  آنـان  بر كه ستا دانش و علم كسب يبرا ياساس اريبس يها

  . باشند يم خبر به متعلق كه است يمسموعات
 ينظُـرُ  مـن  ومِـنهم : (فرمـود  و نمود انيب است كردن نگاه راه كه را دوم راه شدن بسته سپس
كلَي  شدن ايجو را شما احوال و تو به آنان ستنينگر اما نگرند، يم تو به آنان از يگروه و) إِ

 را نهايا زين ،يكن رهنمود را انينايناب يتوان ينم تو كه همانگونه پس ندارد، يا دهيفا شانيابر
  . كرد ينخواه تيهدا
 قيحقـا  شناخت و يآگاه و علم به دنيرس راه كه شان يينايب و ييشنوا و عقل كه يوقت پس
لَيك نظُرُي من ومِنهم (رساند؟ يم حق به را آنان يراه چه است شده فاسد باشد يم  انگريب) إِ
 آنچـه  و شيكارها و اخالق و رهنمود در شهياند و) ص (امبريپ به كردن نگاه در كه است آن
 كـه  آنچـه  صـحت  و او صداقت و يراست بر ليدال نيبزرگتر از خواند يم فرا آن يسو به او

 ليدل هر از امبريپ به ستنينگر با است نشيب و يينايب يدارا كه يفرد و باشد، يم است آورده
  . شود يم يمستغن يگريد
يئًا النَّاس يظْلِم الَ اللّه إِنَّ(  بـه  پـس  كنـد؛  ينمـ  يسـتم  چيهـ  مردم بر خداوند شك بدون) شَ
لَـكِنَّ. ( كاهد ينم شانيها يكين از و ديافزا ينم شانيهايبد و النَّاس مهونَ أَنفُسظْلِمامـا )   ي 
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 در و رنـد، يپذ ينمـ  را آن اما ديآ يم آنان شيپ حق كه اچر كنند، يم ستم شتنيخو بر مردم
  . دهد يم سزا را آنان شانيچشمها و گوش و دل بر زدن مهر با خداوند جهينت
 :45 ي هيآ

)موي و مشُرُهحكَأَن ي ثُواْ لَّمب لْ ةً إِالَّ ياعنَ سارِ مفُونَ النَّهارتَعي منَهي ب واْ  الَّـذِينَ  خَـسِرَ  قَدب  كَـذَّ
لِقَاء  روز از يسـاعت  جـز  ييگـو  آورد، يم گرد را آنان كه يروز و)  مهتَدِينَ كَانُواْ وما اللّهِ بِ
ـ ز كردند بيتكذ را خدا يلقا كه يكسان يراست به. شوند يم آشنا گريهمد با اند، نمانده  اني

  . نبودند افتهي راه و دهيد
 يمـ  گـرد  يروز در را مردم نكهيا و دهد، يم خبر ايدن شدن يسپر سرعت از متعال خداوند
 اند نمانده) ايدن در (روز از يساعت جز كنند يم فكر مردم و ستين آن در يشك چيه كه آورد

 در كه همانطور شناسند، يم را گريهمد آنها و است، نگذشته آنها بر يرنج و نعمت انگار و. 
 را خـدا  يلقـا  كـه  يكسان و برند يم هديفا زگارانيپره روزگار نيا در پس. بودند نيچن ايدن

 از را نعمت چون نند،يب يم انيز نشدند، تيهدا استوار نيد و راست راه به و انگاشته دروغ
  . اند دهيگرد جهنم به شدن وارد سزاوار و داده دست

 : 46 ي هيآ

ينَّك وإِما( نَا نَتَوفَّينَّك أَو نَعِدهم الَّذِي بعض نُرِ ي لَ  و) يفْعلُونَ ما علَى شَهِيد اللّه ثُم مرْجِعهم فَإِ
ـ  م،يدهـ  نشان تو به ميا داده وعده شانيبد آنچه از يبخش اگر ـ بم را تـو  اي  دو هـر  در (ميراني

   .است آگاه كنند يم آنچه از خداوند و ماست، يسو به شان بازگشت) صورت
ـ ز مكـن،  شـتاب  آن ينابود يبرا و مخور، غم كنندگان بيتكذ نيا يبرا) ص (امبريپ يا  راي

 يهـا  چشم را آن ايدن در اي پس برسد؛ آنان به ميا داده وعده آنان به كه را يعذاب است الزم
 و خداست، يسو به آنان بازگشت پس آخرت، در اي و گرفت، يخواه آرام و ديد يخاه خود

 شمرده بر را آن وندخدا كه يزيچ ساخت؛ خواهد آگاه كردند يم كه آنچه به را آنان خداوند
  . است آگاه يزيچ هر بر خداوند و اند، برده ادي از را آن آنان يول است
 قومش كه يامبريپ از است ييدلجو نيا و است، شده داده يسخت ديوع آنان به نجايا در پس
  . اند دهيورز مخالفت او با و كرده بيتكذ را او
 : 47- 49 ي هيآ

لِكُلِّ(  ةٍ وولٌ أُمسافَ ر ينَهم قُضِي رسولُهم جاء إِذَ طِ ببِالْقِس مهونَ الَ وظْلَميدارا يامت هر و)  ي 
 چيهـ  و شـود،  يمـ  يداور انـشان يم در يدادگـر  به ديآ امبرشانيپ هرگاه پس ، است يامبريپ

  . شود ينم شانيبد يستم
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يقُولُونَ( تَى وـذَا مه دعإِن الْو ادِقِينَ كُنتُموعده نيا دييگو يم راست اگر«: نديگو يم و)  ص 
 »آمد؟ خواهد وقت چه

ا لِنَفْسِي أَملِك الَّ قُل( الَ ضَرا وـا  إِالَّ نَفْعشَـاء  م  ـةٍ  لِكُـلِّ  اللّـهـلٌ  أُمـاء  إِذَا أَجج  ـملُه فَـالَ  أَج 
تَأْخِرُونَ سةً ياعالَ سونَ وتَقْدِمسمگر ندارم خودم يبرا يانيز و سود چيه ارياخت من«: بگو)  ي 

 سـر  بـه  آنـان  زمان چون و است، يمحدود زمان مدت يدارا يامت هر. بخواهد خدا كه آنچه
  .»افتند يم شيپ نه و افتند پس آن از يا لحظه نه رسد

لِكُلِّ(: ديفرما يم متعال خداوند ةٍ ُوولٌ (، است يامبريپ يامت هر يبرا و) امسبوده يامبريپ ) ر 
 با امبرشانيپ چون و) رسولُهم جاء فَإِذَا (خواند يفرام نيد و ديتوح يسو به را آنها هك است
 خداوند پس . بيتكذ يبرخ و كردند قيتصد را يو يبرخ آمد، آنان شيپ يروشن يها نشانه

 را كنندگان بيتكذ و داده نجات را مومنان د؛ينما يم يداور آنان انيم يدادگر و انصاف به
 امبرانيپ فرستادن از قبل رايز. شود ينم شانيبد يستم و) يظْلَمونَ الَ وهم. (سازد يم هالك

 آنـان  بـر  عـذاب  جـرم  ارتكاب و گناه بدون اي. شوند ينم داده عذاب آنان بر حجت اتمام و
 شـده  هـالك  يها امت با تشابه از ديبا كنند يم بيتكذ را تو كه يكسان پس. ديآ ينم فرود

  . شدند گرفتار بدان انها كه شد خواهند گرفتار يعذاب به كه چرا بترسند،
 يمـ  راسـت  اگـر )  صادِقِينَ كُنتُم إِن الْوعد هـذَا متَى و: (نديبگو و نپندارند ريد را عقوب و
ـ پ از كه آنگاه شدند، مرتكب آنها كه است يستم نيا آمد؟ خواهد يك وعده نيا دييگو  امبري
ـ اخت در يزيـ چ چيه دانستند يم كه يحال در اورد،يب را عذاب و امتيق خواستند) ص(  و اري
  . است واجب او بر مردم يبرا كردن انيب و رساندن فقط بلكه ست،ين
 مـدت  كه يزمان و خداست، جانب از آنها بر عذاب آوردن فرود و ، حساب روز آمدن اما و
 يالهـ  حكمت طبق توق آن هرگاه و د،يآ يم فرود آنان بر رسد فرا خدا يسو از شده نييتع
ـ پ آن از يا لحظه نه و افتند يم پس آن از يا لحظه نه ديايب  بيتكـذ  پـس . رنـد يگ يمـ  يشي

 يمـ  شـتاب  و دارند عجله خدا عذاب آمدن در آنان رايز زنديبپره دنيورز شتاب از كنندگان
  : دمفرو نيبنابرا. شود ينم برگردانده مجرمان گروه از او عذاب ديايب فرود هرگاه اما ورزند

 : 50- 52 ي هيآ

يتُم قُلْ  أَ إِنْ أَر أَتَاكُم هاب ياتًا عذَ ب ا أَوارا نَه ـ بگو من به«: بگو الْمجرِمونَ مِنْه يستَعجِلُ ماذَ : ديي
 زيچ چه خاطر به گناهكاران ديايب شما سراغ به روز در اي شبانگاه) خداوند (= او عذاب اگر
  ارند؟د شتاب آن دنيرس فرا يبرا
ثُم ا أَ نْتُم وقَع ما إِذَ آآلنَ بِهِ آم قَدجِلُونَ بِهِ كُنتُم وتَعآن بـه  ابـد ي تحقـق  كه يوقت ايآ سپس تَس 
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 يمـ  شـتاب  آن دنيرسـ  فرا يبرا كه يحال در) ديآور يم مانيا (تاكنون ايآ د؟يآور يم مانيا
 د؟يديورز

)واْ لِلَّذِينَ قِيلَ ثُمذَا ذُوقُواْ ظَلَمعلْ الْخُلْدِ بنَ هزَوـا  إِالَّ تُجبِم  ونَ  كُنـتُمبـه  سـپس )  تَكْـسِب 
 ديـ كرد يم كه ييكارها برابر در جز ايآ د،يبچش را جاودانه عذاب«: شود يم گفته ستمكاران

  .»ديشو يم داده فريك
يتُم قُلْ: (ديفرما يم متعال خداوند أَ إِنْ أَر أَتَاكُم هاب ياتًا عذَ ب انَ أَو اراگر دييبگو من به: بگو) ه 
ـ  هنگـام  به و روز اي شب در خوابتان هنگام به خداوند عذاب ـ ايب تـان  يخبـر  يب  مـاذَا  ( د،ي

 شـتاب  آن دنيرسـ  فـرا  يبـرا  زيـ چ چـه  خـاطر  به گناهكاران نيا). الْمجرِمونَ مِنْه يستَعجِلُ
 يعـذاب  چـه  دنيرسـ  فرا يبرا و كنند؟ يم شتاب ان در كه است يبشارت چه نيا يعنيدارند؟
  ورزند؟ يم شتاب

)ثُم ا أَ نْتُم وقَع ما إِذَ يمـ  مـان يا ان بـه  افتي تحقق) شما بر عذاب (كه يوقت ايآ سپس،) بِهِ آم 
 كه يحال در و. ندارد يا دهيفا عذاب دنيرس فرا هنگام به آوردن مانيا كه ددانستيبا د؟ياور
 ايآ ) آآلنَ( شود يم گفته آنها به خيتوب و سرزنش يرو زا اند آورده مانيا آنها كرند يم ادعا

 حكمـت  و) تَستَعجِلُونَ بِهِ كُنتُم وقَد (د؟يآور يم منيا يدشوار و يسخت حالت در و اكنون
 او يسـو  به عذاب وقوع از قبل آنها اگر كه است يجار گونه نيا بندگانش انيم در خداوند

 غرق داشت كه آنگاه فرعون مورد در متعال خداوند كه رهمانطو. آمرزد يم را آنان گردند باز
) نيالمـسمل  مـن  انا و لياسرائ بنو به ءامنت يالذ اال اله ال انه امنت قال (ديفرما يم شد، يم

ـ  كـه  ييخدا جز ستين يحق بر معبود چيه كه آوردم مانيا: گفت فرعون  او بـه  ليياسـرا  يبن
 و قبـل  تيعـص  قـد  ءآلن (گفت او به خداوند ماا هستم، مسلمانان از من و اند، آورده مانيا

 تباهكاران از و يكرد يجيسرپ قبالً آنكه حال يآور يم مانيا اكنون ايآ) نيالمفسد من كنت
 قـد  يالت اهللا سنت راواباسنا لما منهميا نفعهي كي فلم: (است فرموده متعال خداوند و ؟يبود

 قـانون  نيا. دنديد را ما عذاب كه آنگاه نداد يا دهيفا آنان به مانشانيا پس). عباده يف خلت
  . است گشته يجار بندگانش انيم در) ميقد از (كه خداست

ثُم: (فرمود نجايا در و ا أَ نْتُم وقَع ما إِذَ آن به ابدي تحقق عذاب كه يوقت ايآ سپس،) آآلنَ بِهِ آم 
ـ  كُنتُم وقَد ( آنكه حال د؟يكن يم مانيا يادعا و ديآور يم مانيا  فـرا  يبـرا ) تَـستَعجِلُونَ  هِبِ

 است يزيچ نيا و ديداد انجام خود كه است يزيچ نيا پس د؟يديورز يم شتاب آن دنيرس
  . ديديورز شتاب آمدنش يبرا كه
)واْ لِلَّذِينَ قِيلَ ثُمكامـل  طـور  به اعمالشان يسزا كه ستمكاران به امتيق روز در سپس) ظَلَم 
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 يم شهيهم آن در شما كه د،يبچش يعذاب) الْخُلْدِ عذَاب ذُوقُواْ: ( شود يم گفته كردند افتيدر
ـ آ)  تَكْـسِبونَ  كُنتُم بِما إِالَّ تُجزَونَ هلْ. (شود ينم دور شما از لحظه كي و د،يمان  در جـز  اي

  .»ديشو يم داده فريك گناهان و بيتكذ و كفر ليقب از ديداد يم انجام كه ييكارها برابر
 53- 56 ي هيآ

وتَنبِئُونَك سقٌّ يأَح وي إِي قُلْ هبرو نَّه نتُم وما لَحقٌّ إِ ـ آ«: پرسند يم تو از و بِمعجِزِينَ أَ  آن اي
 ينمـ  شـما  و اسـت  راسـت  آن كـه  پروردگارم به سوگند! يآر«: بگو » است؟ راست) وعده(

 »ديكن درمانده را خدا ديتوان

لَو نَفْسٍ لِكُلِّ أَنَّ و تا ظَلَمضِ فِي ماألَر ترُّواْ بِهِ الَفْتَدأَسةَ واما النَّداْ لَم أَو ر ذَابالْع قُضِيو 
ينَهم طِ ببِالْقِس مهونَ الَ وظْلَماست نيزم در كه را آنچه است كرده ستم كه يكس هر اگر و ي 
 و آهـسته  ننـد يبب را خدا عذاب چون و. پرداخت يم خود نجات يبرا را آن داشت ارياخت در

ـ بد و گردد، يم يداور يدادگر به آنان انيم در و كنند يم ندامت اظهار يپنهان  يسـتم  شاني
 . شود ينم

لّهِ إِنَّ أَال لَـكِنَّ حقٌّ اللّهِ وعد إِنَّ أَالَ واألَرضِ السماواتِ فِي ما لِ و  مـونَ  الَ أَكْثَـرَهلَمعآگـاه  ي 
  حـق  خداونـد  وعـدة  كه ديباش آگاه. خداست آن از است نيزم و مانهاآس در كه آنچه ديباش

  دانند ينم آنان شتريب يول است
ويِي هحي مِيتيهِ ولَي إِ ونَ وعبـاز  او يسـو  بـه  و رانـد، يم يم و كند يم زنده كه اوست. تُرْج 

  . ديشو يم گردانده
 رهيخ يرو از كنندگان بيتكذ و) أ ونَكويستَنبِئُ: (ديفرما يم) ص (امبرشيپ به متعال خداوند

 ) هو حقٌّ َ.(ابندي راه و شود روشن مسئله نكهيا يبرا نه پ، يم و از دنيورز مخالفت و يسر
 جـزا  و امت،يق روز در و مرگشان از پس آنها شدن ختنيبرانگ و بندگان شدن محشور ايآ كه
ـ ن پـاداش  باشند داده انجام كين كار اگر ؛ اعمالشان حسب بر بندگان شدن داده  افـت يدر كي
 سوگند آن بودن راست بر ) قُلْ (است؟ راست بد، پاداش باشند داده انجام بد كار اگر و كنند

نَّه وربي إِي: (بگو آنان به واضح استدالل با و كن، ادي  كه پروردگارم به سوگند! يآر ) لَحقٌّ إِ
نتُم وما. (ستين آن در يا شبهه و شك چيه و است راست آن  خدا ديتوان ينم و) بِمعجِزِينَ أَ
ـ آفر ابتدا را شما كه همانطور پس. ديكن درمانده زديبرانگ را شما نكهيا از را  كـه  يحـال  در دي
  . دهد جزا و سزا اعمالتان طبق تا گرداند يم باز را شما گريد يبار همانطور د،ينبود يزيچ
لَو (روز، آن در رسد فرا امتيق چون و نَفْسٍ لِكُلِّ نَّأَ و تدنيورز كفر با كه يكس اگر ) ظَلَم 
 از است نيزم در كه را آنچه همة ) األَرضِ فِي ما (است، كرده ستم شنيخو بر گناه انجام و
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 بپـردازد،  خـدا  عـذاب  از خـود  نجـات  يبـرا  را آن و باشد داشته را رهيغ و نقره و طال ليقب
)تداد، نخواهد يا دهيفا او به كند، گناهانش ةيفد و دهد خود دانگر بال را آن و ) بِهِ الَفْتَد 
 وأَسرُّواْ. (بود خواهد يآدم بد و ستهيشا يكارها بر يمبن يعذاب و پاداش و انيز و سود رايز

اْ لَما النَّدامةَ أَو ر ذَابيپنهـان  و آهسته اند كرده ستم كه يكسان نند،يبب را عذاب چون و ) الْع 
 كـار  گريد اما. شوند يم مانيپش اند كرده گذشته در كه ييكارها بر و كنند، يم دامتن اظهار

ينَهم وقُضِي (است، گذشته كار از طِ بو سـتم  نوع هر از دور به و كامل يدادگر به و ) بِالْقِس 
 . شود يم يداور آنان انيم در يظلم

لّهِ إِنَّ أَال(  آن از است نيزم و آسمانها در كه آنچه كه ديباش آگاه)  واألَرضِ السماواتِ فِي ما لِ
 فرمـان  بـه  آنهـا  انيم در و د،ينما يم حكم آن در خود يقدر و ينيد حكم طبق و. خداست

لَـكِنَّ حقٌّ اللّهِ وعد إِنَّ أَالَ (نيبنابرا. كرد خواهد حكم اش ييجزا و مونَ الَ أَكْثَرَهلَمعآگاه)ي 
 خـدا  يلقـا  يبـرا  را خـود  پس. دانند ينم آنان شتريب يول است حق اوندخد وعدة كه ديباش

 يهـا  حجـت  و يقطعـ  ليدال كه يحال در آورند ينم مانيا آن به يحت بلكه كنند ينم آماده
 و راندنيم و گرداندن زنده ) ويمِيت يحيِي هو. (دينما يم داللت آن صحت بر ينقل و يعقل

لَيهِ. (ندارد يكيشر آن در و اوست ارياخت در ريتداب انواع إِ ـونَ  وعبـه  امـت يق روز در و) تُرْج 
 خوب اعمالتان اگر دهد؛ يم سزا و جزا اعمالتان طبق را شما و د،يشو يم برگردانده او يسو

  . دهد يم شما به بد يسزا باشد بد اعمالتان اگر و دهد يم شما به خوب پاداش باشد
  57- 58 ي هيآ
يها يا بكُم من موعِظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أَ شِفَاء را وورِ فِي لِّمدى الصدهةٌ ومحرؤْمِنِينَ ولِّلْم  
 شـما  يبـرا  هاسـت  نهيس در كه ييزهايچ مان در و ،ياندرز پروردگارتان يسو از! مردم يا

 . مومنان يبرا است يرحمت و تيهدا و است، آمده

بِرَحمتِهِ اللّهِ بِفَضْلِ قُلْ و واْ فَبِذَلِكفْرَحي لْ  رحمـت  و فـضل  به« : بگو يجمعونَ مما خَيرٌ هو فَ
  » است بهتر آورند يم فراهم آنچه از نيا و. شوند شادمان ديبا) مسلمانان (كه خداست
 آن بـه  آوردن يرو بـه  را مـردم  ، بزرگوار كتاب نيا خوب يها صفت انيب با متعال خداوند

يها يا (فرمود پس. كند يم قيتشو بكُم من موعِظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس أَ يسو از مردم، يا ) ر 
 باعـث  كـه  ييكارهـا  از و داده پنـد  را شـما  كـه  اسـت  آمده شما يبرا ،ياندرز پروردگارتان

 آن سـد مفا و آثـار  انيب با و دهد، يم ميب گردد يم عذابش به شدن گرفتار و خدا يناخشنود
 در كـه  آنچـه  يبـرا  است يدرمان و) الصدورِ فِي لِّما وشِفَاء. (دارد يم حذر بر آن از را شما
 از را يآدمـ  و هاسـت  نهيسـ  در كه شهوات از حاصل يهايماريب يبرا قرآن نيا. هاست نهيس
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ـ يقي علـم  كه شبهات از حاصل يهايماريب يبرا زين دارد، يم باز عتيشر از بردن فرمان  را ين
 وعده و ترساندن و قيتشو و پندها قرآن در چون. است درمان كنند، يم كمبود و نقص دچار

 انجام به عالقه چون و. گردد يم او ترساندن و بنده آوردن يرو باعث كه است ييدهايوع و
 كار نيا از د،ينما رشد يو در يقرآن ميمفاه و يمعان تكرار اساس بر ترس و خوب، يكارها
 شود يم موجب امر نيا زين بداردف مقدم نفس خواستة بر را خدا خواستة هك ديآ يم واجب

  . شود تر يداشتن دوست او يبرا نفس شهوت از پسندد يم خدا كه را آنچه تا
 به و مختلف يها وهيش به را آن خداوند و است قرآن در كه ييها حجت و ليدال نيهمچن و

 يم نيب از شود وارد حق» ساحت «به هك يا شبهه و شك هر است كرده انيب صورت نيبهتر
 لباس و ابدي ييرها يماريب از قلب چون و رساند يم نيقي درجات نيباالتر به را قلب و برد

 بـه  يتندرست قلب سالمت با اعضا رايز كنند، يم يرويپ آن از اعضا همة كند تن به يتندرست
 و تيهدا و)  لِّلْمؤْمِنِينَ رحمةٌو وهدى. (گردند يم فاسد آن شدن فاسد با و آورند، يم دست
 رحمـت  و. اسـت  آن بـه  كـردن  عمل و حق شناخت تيهدا پس. مومنان يبرا است يرحمت

 تيهـدا  به كه شود يم يكس بينص كه امتيق و ايدن پاداش و احسان و ريخ از است عبارت
 هـداف ا نيبرتـر  و نيبهتـر  رحمت و له،يوس نيبزرگتر تيهدا پس. باشد شده رهنمون قرآن
ـ مĤ مومنان يبرا فقط قرآن نيا و شود، ينم تيهدا مومن جز قرآن نيا لةيوس به اما. است  هي

  . است رحمت
 و يرستگار و سعادت شود، نازل تيهدا از آمده ديپد رحمت و ديآ دست به تيهدا چون و

 داده دسـتور  متعـال  خداونـد  نيبنابرا. آمد خواهد دست به سرور و يشاد و تيموفق و سود
 است قرآن كه خدا فضل به:  بگو)اللّهِ بِفَضْلِ قُلْ: (فرمود پس. شوند خوشحال آن به تا است

بِرَحمتِهِ. (است نموده يارزان بندگانش به كه است يفضل و احسان و نعمت نيبزرگتر و و) و 
 فَبِـذَلِك . (اوسـت  شناخت و او داشتن دوست و خدا عبادت و مانيا و نيد كه او رحمت به
ي لْ  يمـ  فراهم آنچه هر از نيا و شوند، شادمان ديبا نيهم به)  يجمعونَ مما خَيرٌ هو فْرَحواْفَ

  . است بهتر آن يها لذت و ايدن يكاالها از اعم آورند
 از و هست ايدن در كه آنچه تمام با دارد همراه به را جهان دو هر سعادت كه نيد نعمت پس

  ! كجا ايدن و كجا نيد .ستين سهيمقا قابل رود يم نيب
 مر نيا چون م،يشو شاد رحمتش و فضل از يبرخوردار هنگام به است داده دستور خداوند و

 را خـدا  شكر انسان تا شود يم سبب و گردد، يم نفس شدن نشاط با و گشتن شاداب باعث
ـ ا و. ديافزايب آنها به و شود مند عالقه مانيا و علم به و رديبگ روين و اورديب يجا به  امـر  ني
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 خاطر به شدن شاد اي ش،يلذتها و ايدن يها شهوت به شدن شاد خالف به است، يا دهيپسند
 بـه  كـه  است فرموده انيب قارون قوم مورد در متعال خداوند. است مذموم امر نيا رايز باطل،

 دوسـت  را شـادمانان  خداوند همانا! مباش شاد) نيالفرح حبي ال اهللا ان تفرح ال: (گفتند يو
  . دارد ينم

 بودند، شده خوشحال بود نزدشان كه يباطل به كه يكسان مورد در متعال خداوند كه همانطور
 فرحوا نتيبالب رسلهم تهم جاء فلما: (است فرموده بود، متناقض بودند آورده امبرانيپ آنچه با
 كـه  ينـش دا به آمدند آنان نزد روشن ليدال با امبرانشانيپ كه يهنگام و) العلم من عندهم بما

  . شدند شاد بود نزدشان
  : 59- 60 ي هيآ

يتُم قُلْ أَ ا أَرأَنزَلَ م ن لَكُم اللّهقٍ مزلْتُم ر عفَج نْها مرَامالَالً ححقُلْ و أَذِنَ آللّه لَكُم لَى أَماللّهِ ع 
 از يبرخـ ) چرا (است فرستاده تانيبرا خداوند كه يروز از آنچه دييبگو من به«: بگو تَفْتَرُونَ

ـ  اسـت  داده اجـازه  شـما  به خداوند ايآ اند؟ نموده حالل را آن از يبرخ و حرام را آن  بـر  اي
  د؟يبند يم دروغ خداوند

يامةِ يوم الْكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ الَّذِينَ ظَنُّ وما لَــكِنَّ  النَّـاسِ  علَى فَضْلٍ لَذُو اللّه إِنَّ الْقِ و 
 بـر  خدا يسو به امتيق روز در و بندند يم دروغ خد بر كه يكسان ايآ  يشْكُرُونَ الَ همأَكْثَرَ

 يدارا مردم به نسبت خداوند يراست به شود؟ رفتار آنان با چگونه برند يم گمان گردند، يم
  . ستندين سپاسگزار شترشانيب يول است يمهربان و فضل

 حـرام  را او حـالل  و نمودنـد  حـالل  را خدا محرا كه يمشركان بر اعتراض با متعال خداوند
يتُم قُلْ: (ديفرما يم كردند، أَ ا أَرأَنزَلَ م ن لَكُم اللّهقٍ مزواناتيح انواع: دييبگو من به«: بگو) ر 
لْتُم ( است، گردانده شما يبرا يرحمت و داده قرار شما يروز خداوند كه گوشت حالل عفَج 
نْها مرَامالَ ححرا آنـان  انـد؟  نمـوده  حالل را آن از يبرخ و حرام را آن از يبرخ) چرا) (الًو 

 اللّـهِ  علَـى  أَم لَكُـم  أَذِنَ آللّـه  قُـلْ : (بگـو  آنها به فاسدشان گفتة نيا خاطر به و كن سرزنش
ـ  ) ديبكن را كار نيا (است داده اجازه شما به خداوند ايآ) تَفْتَرُونَ  يمـ  دروغ خداونـد  بـر  اي

 دروغ آنهـا  كه شد دانسته پس. است نداده اجازه آنان به خداوند كه است مشخص و ؟ديبند
  .بندند يم
يامةِ يوم الْكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ الَّذِينَ ظَنُّ وما(  بندند يم دروغ خدا بر كه يكسان ايآ ) الْقِ

 متعال خداوند دارند؟ گمان چه چشاند يم آنان به امتيق روز در پروردگار كه يعذاب دربارة
 ينيب يم امتيق روز و) مسوده وجوههم اهللا يعل كذبوا نيالذ يتر مهيالق ومي و: (است فرموده
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 علَـى  فَـضْلٍ  لَذُو اللّه إِنَّ. (است شده اهيس شانيها چهره اند بسته دروغ خدا بر كه را يكسان
 فـراواغن  بخـشش  و اديز يمهربان و فضل يدارا مردم به نسبت خداوند كه يراست به) النَّاسِ
لَـكِنَّ. (است و مشْكُرُونَ الَ أَكْثَرَهرا خدا فضل و شكر اي ستند؛ين سپاسگزار شترشانيب يول ) ي 
 . رنديگ يم كمك او ينافرمان يراستا در خدا نعمت و فضل از نكهيا اي و آورند ينم يجا به
 تعداد و. رندينپذ است نموده يارزان انشبندگ بر خدا كه را آنچه و گردند محروم آن از اي و

 نعمـت  بـر  را خـدا  شيستا و كنند يم اعتراف او ينعمتها به و گزارند سپاس آنان از ياندك
  . رنديگ يم كمك خدا طاعت راه در آن از و آورند يم يجا به شيها
 كـه  يزيچ آن مگر است، بودن حالل خوراكها همة در اصل كه شود يم استنباط هيآ نيازا و

 اعتراض كند حرام را يو يروز و رزق كه يكس بر پروردگار چون است، كرده حرام عتيشر
  . است كرده

  : 61 ي هيآ
تْلُو وما شَأْنٍ فِي تَكُونُ وما لَـيكُم  كُنَّـا  إِالَّ عملٍ مِنْ تَعملُونَ والَ قُرْآنٍ مِن مِنْه تَ ا  عودإِذْ شُـه 

ثْقَالِ مِن ربك عن بيعزُ وما فِيهِ تُفِيضُونَ ةٍ مضِ فِي ذَرالَ األَراء  فِي ومالَ الـسـغَرَ  ومِـن  أَص 
ال ذَلِكرَ وبِينٍ كِتَابٍ فِي إِالَّ أَكْبينم قرآن از يزيچ و يريگ ينم قرار يحالت چيه در تود و  م 
 يم مبادرت بدان شما هك آنگاه ميگواه شما يبرا نكهيا مگر ديكن ينم را يكار چيه و ،يخوان
 پروردگـارت  از آسـمان  و نيزمـ  در يا ذره انـدازة  بـه  و. ديشو يم مشغول آن به و د،يورز
 نوشـته  روشـن  يكتاب در نكهيا مگر آن از بزرگتر نه و آن از كوچكتر نه و ماند، ينم دهيپوش
  . است شده

 سـكونت  و حركت و بندگان حاالت تمام بر اش يآگاه و نظارت يريفراگ از متعال خداوند
 ناظر و حاضر و مراقب را او همواره كه خواند يم فرا را آنان ضمن در و دهد، يم خبر آنان

  . بدانند
 ومـا . (يريـ گ ينمـ  قرار يويدن و ينيد حالت چيه در تو و) شَأْنٍ فِي تَكُونُ وما: (فرمود پس
تْلُو  والَ ( ،يخـوان  ينمـ  اسـت،  دهشـ  يوح تو يسو به كه يقرآن از يزيچ و) قُرْآنٍ مِن مِنْه تَ

لَيكُم كُنَّا إِالَّ (د،يه ينم انجام را يبزرگ اي كوچك كار چيه و ) عملٍ مِنْ تَعملُونَ ا عودإِذْ شُه 
 شـما  بـر  ديـ ده يمـ  ادامـه  سپس و كرده آغاز را آن كه وقت آن در نكهيا مگر) فِيهِ تُفِيضُونَ

ـ زيبپره پسندد، ينم خداوند آنچه از و د،يده جامان مجدانه و مخلصانه را آنها و. ميگواه  د،ي
ثْقَالِ مِن ربك عن يعزُب وما( داند يم را شما باطن و ظاهر و دارد اطالع شما از رايز ةٍ مذَر 

 ذره انـدازة  به و) مبِينٍ كِتَابٍ فِي إِالَّ أَكْبرَ وال ذَلِك مِن أَصغَرَ والَ السماء فِي والَ األَرضِ فِي
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 از كوچكتر نه و ماند ينم دهيپوش پروردگارت بصر و سمع و يآگاه از آسمان و نيزم در يا
 آن او يآگاه و  علم يعني. است شده نوشته روشن يكتاب در نكهيا مگر آن از بزرگتر نه و آن
  . است نوشته را آن قلمش و فراگرفته را
 دور آن جاها ياريبس در خداوند كه است قدر و قضا ي چهارگانه اقسام از قسمت دو نيا و
 اتفاقات همه نوشتن و اياش همة به خداوند ريفراگ علم دو، آن و. دارد يم انيب هم با همراه را

ـ  ما علمي اهللا ان تعلم الم: (ديفرما يم گريد يجا در همچنانكه. است  ان االرض و اسـماء  يف
 نيزم و آسمانها در كه را آنچه خداوند كه يدان ينم ايآ) ريسي اهللا يعل ذلك ان كتب يف ذلك
  . است آسان خداوند بر آن همانا است، شده نوشته يكتاب در آن گمان يب داند، يم است

  : 62- 64 ي هيآ
لِياء إِنَّ أَال الَ اللّهِ أَو فخَو هِملَي الَ عو منُونَ ه  آنـان  بر يميب خدا دوستان گمان يب همانا يحزَ
  شوند ينم نياندوهگ آنها و ستين

  اند كرده شهيپ يزگاريپره و آورده مانيا كه يكسان  يتَّقُونَ وكَانُواْ آمنُواْ الَّذِينَ

مشْرَى لَهياةِ فِي الْبا الْحي نْ فِي الددِيلَ الَ اآلخِرَةِ واتِ تَباللّهِ لِكَلِم ذَلِك وه زالْفَو ظِيميبرا الْع 
 رد،يپذ ينم يدگرگون چيه خداوند يها عده و است، بشارت آخرت و ايند يزندگان در آنان

  . است بزرگ يرستگار همان نيا
. دينما يم انيب را آنان پاداش و ها صفت و كارها و دهد يم خبر دوستانش از متعال خداوند

لِياء إِنَّ أَال: (فرمود پس الَ اللّهِ أَو فخَو هِملَي آنـان  بـر  يمـ يب خدا دوستان گمان يب! هان ) ع 
  .است آنان يرو فرا ندهيآ در كه ندارند ييها يسخت و ديشدا از يترس و. ستين
نُونَ هم والَ(  يكارها جز گذشته در آنها چون شوند، ينم نياندوهگ) زين (گذشته بر و) يحزَ
 و دتسعا و تيامن از ستين آنان بر ياندوه و ندارند يترس چون و. اند نداده انجام ستهيشا
  . شد خواهند برخوردار داند ينم را آن يكس خدا جز كه يفراوان يكين

 و كتابها و فرشتگان و خدا به كه يكسان ) آمنُواْ الَّذِينَ: (فرمود و كرد انيب را صفتشان سپس
 يجـا  بـه  و يزگـار يپره بـا  و آورده مانيا او شر و ريخ ريتقد و امتيق روز به و امبرانش،يپ

   اند داده نشان را مانشانيا يراست ات،يمنه از زيپره و دستورات آوردن
 الْحياةِ فِي الْبشْرَى لَهم (نيبنابرا. است خداوند دوست باشد، زگاريپره يمومن كه كس هر پس

يا نْ فِي الدذكر ايدن در بشارت است،اما بشارت آخرت و ايدن يزندگان در آنان يبرا ) اآلخِرَةِ و 
 نكـه يا و خـدا  لطـف  از يبرخـوردار  و ن،يراسـت  خـواب  و مومنـان  يدلهـا  در محبت و ريخ

 متصف اخالق نيكوترين به و دهد انجام را اعمال نيبهتر كه گرداند سريم او يبرا پروردگار
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  . دارد باز زشت رفتار و اخالق از را او نكهيا و گردد،
 متعـال  اونـد خد كـه  طـور  همـان  است، ارواح گرفتن هنگام به ابتدا آخرت، در بشارت اما و

 و تحزنوا ال و تخافوا اال الملكه هميعل تتنزل استقموا ثم اهللا ربنا قالو نيالذ ان: (است فرموده
 سپس» است» اهللا «ما پروردگار«: گفتند كه يكسان گمان يب» توعدون كنتم يالت بالجنه ابشروا

 و دينشو نياندوهگ و دينترس: ) نديگو يم و (نديآ يم فرود آنان بر فرشتگان كردند، استقامت
  . ديشو يم داده وعده كه يبهشت به ديشو شاد و باد مژده را شما
 در كامـل  بـشارت  و. شـوند  يمـ  داده مژده يشگيهم نعمت و خدا يخشنود به زين قبر در و

  . شود يم حاصل دردناك عذاب از نجات و بهشت يباغها به ورود با آخرت
 خداونـد  آنچه بلكه رد،يپذ ينم يدگرگون چيه خداوند يها هوعد ) اللّهِ لِكَلِماتِ تَبدِيلَ الَ( 

 گفتارش در خداوند چون د،يآ ينم وجود به آن در يدگرگون و رييتغ و است، حق داده وعده
  . كند مخالفت يو با نموده مقرر او آنچه در تواند ينم كس چيه و ، راستگوست

)ذَلِك وه زالْفَو ظِيمو ناگوار امر هر از نجات بر مشتمل چون بزرگ يرستگار است نيا)  الْع 
 آن در را يرستگار و. است يداشتن دوست يآرزو و خواسته هر به يابي دست و نديناخوشا
  . ندارد وجود تقوا و مانيا اهل ريغ يبرا يرستگار چون كرد، منحصر
 را آن رتآخ و ايدن در خداوند و دارد، بر در را يثواب و ريخ هر مژده، كه نيا مطلب حاصل

ـ مق و فرمود انيب مطلق طور به را آن نيبنابرا است داده قرار يزگاريپره و مانيا جةينت  دشي
  . نكرد

  : 65 ي هيآ
لُهم يحزُنك والَ لّهِ الْعِزَّةَ إِنَّ قَو  نيانـدوهگ  را تـو  آنـان  سخنان و  الْعلِيم السمِيع هو جمِيعا لِ

ً عزت رايز نسازد،   . است آگاه يشنوا او خداست، آن از كامالٌ
 نتيد و تو از ييجو بيع به قيطر نيا از و نديگو يم تو دربارة كنندگان بيتكذ كه يسخنان

 ينمـ  قـدرت  و عـزت  را آنـان  سخنان نيا كه ان بد و نسازد، نياندوهگ را شما پردازند، يم
ـ  لِلّـهِ  الْعِزَّةَ إِنَّ. (رساند ينم يانيز زين شما به و بخشد مِيعآن از كـامالٌ  عـزت  كـه  چـرا ) اج 

 خداوند. رديگ يم بخواهد كس هر از را آن و دهد يم را آن بخواهد كه كس هر به خداست؛
 پـس  خواهـد  يمـ  را عـزت  كس هر) عايجم العزه فلله العزه ديري كان من: (ديفرما يم متعال
 از بعد نكهيا ليدل به. دييبجو خدا از اطاعت با را آن ديبا يعني. خداست آن از يهمگ عزت،

 بـاال  او يسـو  به پاك سخن) رفعهي الصلح العمل و بيالط الكم صعدي هيال: (است فرموده آن
 ،يدار قرار ياله طاعت بر شما كه است مشخص و. دينما يم بلند را ستهيشا كردار و رود يم
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 خدا آن از عزت و ) نيللمومن و لرسوله و العزه واهللا (است روانتيپ و شما آن از خدا عزت و
  . است مومنان و امبريپ و
 )وه مِيعالس لِيمو است نموده احاطه را صداها همة او ييشنوا يعني. داناست يشنوا او) الْع 
 احاطـه  را پنهانهـا  و آشـكارها  همة او ييدانا و يآگاه و ماند، ينم دهيپوش او بر يزيچ چيه

 از آن از بزرگتر نه و آن از كوچكتر نه ن،يزم و آسمانها در يا ذره اندازة به پس است، كرده
 مصل طور به و شنود، يم را دشمنانت و شما سخن يتعال او و. ماند ينم دهيپوش پروردگارت

 را او خدا بترسد خدا از كس هر رايز كن، بسنده خدا يآگاه و دانش به پس. است آگاه آن از
  . است يكاف
  : 66- 67 ي هيآ

لّهِ إِنَّ أَال تَّبِع وما األَرضِ فِي ومن اواتالسم فِي من لِ ونَ الَّذِينَ يعدونِ مِن يإِن شُرَكَاء اللّهِ د 
تَّبِعونَ إِنْ الظَّنَّ إِالَّ يو مونَ إِالَّ هخْرُصآن از است نيزم و آسمانها در كه كس هر باش آگاه و ي 
ـ پ گمـان  از جـز  خوانند يم اديفر به را يكانيشر خدا از ريغ كه يكسان. خداست  ينمـ  يروي

 . ستين گفته دروغ و نيتخم جز كارشان و كنند،

ولَ الَّذِي هعج لَ لَكُمكُنُواْ اللَّيفِيهِ لِتَس ارالنَّه صِرًا وبفِي إِنَّ م اتٍ ذَلِكمٍ  آليونَ  لِّقَـوعمـساو ي 
ـ ا در گمان يب. ديابي آرامش آن در تا است آورده ديپد شما يبرا را شب كه است ييخدا  ني
  . هاست نشانه شنوند يم كه يگروه يبرا كار

 در كه يبندگان تمام و نيزم و آسمانها ييفرمانروا و نش،يآفر كه دهد يم خبر متعال خداوند
 همه پس. كند يم تصرف آنها در بخواهد كه هرگونه و باشند، يم دو آن از باشند يم دو آن
 عبادت از يزيچ چيه سزاوار و باشند، يم او ومسخر ند،هست او ريتدب تحت و ند،يخدا آن از
  . باشند ينم خدا كيشر يوجه چيه به و ستندين

تَّبِع وما: (فرمود نيبنابرا ونَ الَّذِينَ يعدونِ مِن يونَ إِن شُرَكَاء اللّهِ دتَّبِع كه يكسان و)الظَّنَّ إِالَّ ي 
 يآدمـ  زين گمان و كنند ينم يرويپ گمان از جز خوانند، يم اديفر به را يكانيشر خدا از ريغ
 گفته دروغ و نيتخم جز كارشان و)  يخْرُصونَ إِالَّ هم وإِنْ. ( گرداند ينم ازين يب حق از را
  . ستين

 از و برونـد  ند،يگو يم راست» هستند خدا كانيشر معبودانشان«: ديگو يم نكهيا در اگر پس
 امـا  گردنـد  عبادت ذره كي سزاوار معبودانشان آن وجود با كه اورنديب را يزيچ آنان صفات
 معبودانـشان  از يكـس  ايآ. كنند اثبات آنان يبرا را تيربوب صفات از يصفت توانند ينم هرگز
 روز و شب اي باشد؟ مخلوقات از يزيچ مالك اي و بدهد يروز اي ند؟يافريب يزيچ كه هست
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 . بگرداند است داده قرار مردم يداريپا ةيما را آنها خداوند كه را

)ولَ الَّذِي هعج لَ لَكُمكُنُواْ اللَّيآورده ديپد شما يبرا را شب كه است ييخدا او و) فِيهِ لِتَس 
ـ اراميب اسـتراحت  و خـواب  در پوشـاند  يمـ  را نيزم كه يكيتار سبب به تا است  اگـر  و.  دي
  . گرفتند ينم آرام آنها افتي يم ادامه ييروشنا

)ارالنَّه صِرًا وبرا آن ييروشـنا  لةيوسـ  به مردم تا است دهيگردان روشن را روز خداوند و ) م 
  . بپردازند خود يايدن و نيد منافع كسب و يزندگ و كار به و نديبب
 از ) را يمطـالب  (كـه  يگروه يبرا كار نيا در گمان يب)  يسمعونَ لِّقَومٍ آلياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ(

 شنوند يم خداوند از يدشمن و ينيب بزرگ خود يرو از نه شدن رهنمود و رشيپذ و فهم سر
 معبـود  خداونـد  فقـط  كه كنند يم استدالل اتيآ نيا با و. دارد وجود آنان يبرا ييها نشانه

 ميحكـ  و دانـا  و مهربـان  او و اسـت   باطل او از ريغ تيالوه و است حق بر خداوند و گانهي
  . است

  : 68- 70 ي هيآ
لَدا اللّه خَذَاتَّ قَالُواْ و انَهحبس وه الْغَنِي ا لَهات فِي ماوما السمضِ فِـي  وكُم  إِنْ األَرـن  عِنـدم 

 پاك او» است برگرفته يفرزند خداوند«: گفتند تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ علَى أَتقُولُونَ بِهـذَا سلْطَانٍ
 نيا بر يليدل چيه اوست، آن از است نيزم و آسمانها در آنچه. است ازين يب او است) منزه و(
 !ديدان ينم كه ديده يم نسبت يزيچ خداوند به ايآ د،يندار) ادعا(

 يمـ  دروغ خدا بر كه ايآ يراست به«: بگو  يفْلِحونَ الَ الْكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّ قُلْ
 .»شوند ينم رستگار ببندند

تَاعا فِي منْي الد نَا ثُم ي لَ  نيازا يا بهره يكْفُرُونَ كَانُواْ بِما الشَّدِيد الْعذَاب نُذِيقُهم ثُم مرْجِعهم إِ
 يكفـر  سبب به را سخت عذاب ما گاه آن و ماست، يسو به شان بازگشت سپس است، ايدن
  .ميچشان يم آنان به دنديورز يم كه

ـ فرما يمـ  و داده خبـر  زنند يم انيجهان پروردگار به كانمشر كه يتهمت از متعال خداوند : دي
لَدا اللّه اتَّخَذَ قَالُواْ( از را شتنيـ خو خداوند پس . است برگرفته يفرزند خداوند : گفتند ) و 
 يم ستمگران آنچه از است) منزه و (پاك) سبحانَه: (ديفرما يم و داده قرار منزه يزيچ نيچن
 مر نيا بر خداوند سپس. دهند يم نسبت يو به كه است ييكمبودها آن زا فراتر او و. نديگو
 به و جهت هر از و اوست، در منحصر فقط ازين يب ) الْغَنِي هو ( اول ليدل. آورد ليدل نيچند
 يمـ  يفرزنـد  خـود  يبرا چرا است ازين يب كه او پس. است ازين يب نظر هر از و صورت هر
ـ  بـا  نيا كند؟ يم را كار نيا دارد فرزند به كه يازين خاطر به ايآ رد؟يگ ـ ن يب  متـضاد  او يازي
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  . باشد داشته ازين آن به نكهيا مگر رديگ ينم بر يفرزند كس چيه رايز است،
. اوست آن از است نيزم و آسمانها در آنچه ) األَرضِ فِي وما السماوات فِي ما لَه (دوم ليدل
ـ ب آن از نيزمـ  و آسمانها اهل از يموجود چيه و تاس ريفراگ و جامع قاعدة كي نيا و  روني
   هستند خدا بندگان و مخلوق همة و رود ينم
ـ ز باشد، يفرزند او يبرا كه است آن يمناف ريفراگ و يكل صفت نيا كه است مشخص و  راي

 و آسـمانها  بـر  او تيمالك پس. بود نخواهد مملوك و مخلوق و است پدرش جنس از فرزند
  . است متضاد داشتن فرزند با نيزم
 اگر و باشد؟ داشته يفرزند خدا كه ديدار يليدل ايآ ) بِهـذَا سلْطَانٍ من عِندكُم إِنْ (سوم ليدل

 آنها و ديطلب مبارزه به را آنها خداوند كه يهنگام و. كردند يم آشكار را آن داشتند يليدل آنان
 بدون يسخن كه گشت معلوم و شد، آشكار شانيها گفته بطالن شدند، ناتوان ليدل آوردن از

ـ آ)  تَعلَمـونَ  الَ مـا  اللّـهِ  علَى أَتقُولُونَ: (فرمود نيبنابرا. است يآگاه و علم  بـه  را يزيـ چ اي
 . است حرام يكارها نيبزرگتر از نيا رايز د؟يدان ينم كه ديده يم نسبت خداوند

 دروغ خـدا  بـر  كه آنان يراست به: بگو)   يفْلِحونَ الَ الْكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّ قُلْ(
 ايدن در آنها بلكه گردد، ينم حاصل هدفشان و ابند،ي ينم دست شانيها خواسته به ببندند يم
 يم باز او يسو به و شده منتقل خدا يسو به سپس شوند، يم من بهره خود دروغ و كفر از

 مـا . (چـشاند  يمـ  آنـان  بـه  دنديورز يم كه يكفر سبب به را سخت عذاب گاه آن و. گردند
 بر خودشان آنان بلكه ، است نكرده ستم آنان بر خداوند و) ظلموني انفهسم ولكن اهللا ظلمهم

 . كنند يم ستم شتنيخو

 : 71- 73 ي هيآ

اتْلُ و هِملَي أَ ع ب لَيكُم كَبرَ كَانَ إِن قَومِ يا لِقَومِهِ قَالَ إِذْ نُوحٍ نَ قَامِي عتَـذْكِيرِي  مـاتِ  ويĤِاللّـهِ  ب 
لَيكُم أَمرُكُم يكُنْ الَ ثُم وشُرَكَاءكُم أَمرَكُم فَأَجمِعواْ تَوكَّلْت اللّهِ فَعلَى ةً عغُم اقْضُواْ ثُم  إِلَـي 
 اگر! من قوم يا«: گفت خود قوم به كه آنگاه بخوان، آنان بر را نوح سرگذشت و تُنظِرُونِ والَ

 ميتصم. ام نموده توكل خدا بر پس د،يآ يم گران شما بر خدا اتيآ به دادنم پند و من ماندن
 سپس. باشد دهيپوش خودتان بر دينبا كارتان سپس ديكن حاضر را خود انبازان و ديريبگ قاطع
 . دينده مهلت مرا و دينكن درغ د،يده انجام من حق در ديخواه يم كه را آنچه

يتُم فَإِن لَّ ا تَولْتُكُم فَم أَ نْ سرٍ مإِنْ أَج رِيلَى إِالَّ أَجاللّهِ ع أُمِرْتلِمِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ وساگر و الْم 
 بـودم،  نخواسته يپاداش شما از و) ديرسان ينم يانيز من به (ديگرداند يرو ) من دعوت از(

 .باشم شدگان ميتسل از كه ام شده داده فرمان و ست،ين خدا بر جز من پاداش و مزد
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وهب نَاه فَكَذَّ ي ن فَنَجمو هعالْفُلْكِ فِي م ملْنَاه عجو أَغْرَقْنَا خَالَئِفواْ الَّذِينَ وب  فَـانظُرْ  بĤِياتِنَا كَذَّ
فةُ كَانَ كَياقِبنذَرِينَ عيكـشت  در يو بـا  كـه  را يكـسان  و او و كردند بيتكذ را او پس الْم 
 كردنـد  بيتكـذ  را ما اتيا كه را يكسان و م،يديگردان نيجانش را آنان و م،يداد تنجا بودند
  شد؟ چگونه شدگان داده ميب سرانجام كه بنگر پس. مينمود غرق

اتْلُ: (ديفرما يم امبرشيپ به متعال خداوند و هِملَي أَ ع ب  كَـانَ  إِن قَـومِ  يا لِقَومِهِ قَالَ إِذْ ) نُوحٍ نَ
ي كَبرَ لَ قَامِي كُمعتَذْكِيرِي ماتِ ويĤِلَى اللّهِ باللّهِ فَع كَّلْتواْ تَومِعفَأَج رَكُمأَم شُرَكَاءكُمو الَ ثُم 
لَيكُم أَمرُكُم يكُنْ ةً عغُم اقْضُواْ ثُم الَ إِلَيآنگاه بخوان، آنان بر را نوح سرگذشت و تُنظِرُونِ و 
 يم گران شما بر خدا اتيآ به دادنم پند و من ماندن اگر! من قوم يا«: گفت خود قوم به كه
ـ كن حاضـر  را خـود  انبازان و ديريبگ قاطع ميتصم. ام نموده توكل خدا بر پس د،يآ  سـپس  دي

 د،يـ ده انجام من حق در ديخواه يم كه را آنچه سپس. باشد دهيپوش خودتان بر دينبا كارتان
 . دينده مهلت مرا و دينكن درغ

يتُم فَإِن لَّ ا تَولْتُكُم فَم أَ نْ سرٍ مإِنْ أَج رِيلَى إِالَّ أَجاللّهِ ع أُمِرْتلِمِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ وساگر و الْم 
 بـودم،  نخواسته يپاداش شما از و) ديرسان ينم يانيز من به (ديگرداند يرو ) من دعوت از(

 .باشم شدگان ميتسل از كه ام شده داده فرمان و ست،ين خدا بر جز من پاداش و مزد

وهب نَاه فَكَذَّ ي ن فَنَجمو هعالْفُلْكِ فِي م ملْنَاه عجو أَغْرَقْنَا خَالَئِفواْ الَّذِينَ وب  فَـانظُرْ  بĤِياتِنَا كَذَّ
فةُ كَانَ كَياقِبنذَرِينَ عيشتكـ  در يو بـا  كـه  را يكـسان  و او و كردند بيتكذ را او پس الْم 
 كردنـد  بيتكـذ  را ما اتيا كه را يكسان و م،يديگردان نيجانش را آنان و م،يداد نجات بودند
  شد؟ چگونه شدگان داده ميب سرانجام كه بنگر پس. مينمود غرق

اتْلُ: (ديفرما يم امبرشيپ به متعال خداوند و هِملَي أَ ع ب  قوم يبرا را نوح سرگذشت و ) نُوحٍ نَ
 آنهـا  انيم در سال پنجاه و نهصد و كرد دعوت يطوالن مدت را قومش كه آنگاه بخوان خود
 آنها و. افزودين آنان به يزيچ يسركش جز او دعوت اما فراخواند، خدا يسو به را آنان و ماند
 از و نگشته زاريب و سست السالم و الصاله هيعل او كه يحال در شدند دهيرنج و خسته نوع از

 كَبـرَ  كَـانَ  إِن قَـومِ  يـا  لِقَومِـهِ  قَالَ إِذْ: (گفت آنان به پس. بود نشده خسته آنها كردن دعوت
لَيكُم قَامِي عتَذْكِيرِي ماتِ ويĤِكه آنچه يادآوري و شما نزد من ماندن اگر! من قوم يا«) اللّهِ ب 

 آزار من به ديخواه يم و است آمده دشوار شما بر روشن و ليدال و اتيآ با شماست نفع به
 كه يآزار و شر هر شدن دور منظور به پس ) تَوكَّلْت اللّهِ فَعلَى. (ديكن رد را حق اي د،يسانبر
 كه چرا م،ينما يم توكل او بر و كنم يم هيتك خدا به ديبرسان من دعوت و من به ديخواه يم

. ديكن آماده ديتوان يم كه را يزاتيتجه و سپاه هر شما و است نيهم من يدفاع سالح و ابزار
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 از و نماند باز شما از كي كس چيه كه يصورت به ديريبگ قاطع ميتصم و ) أَمرَكُم فَأَجمِعواْ(
 رند؛يگ يم كيشر خدا با كه را يانبازان و ) وشُرَكَاءكُم. (دينورز غيدر يتالش و كوشش چيه

ـ دار يم دوست است انيجهان پررودگار كه خدا يجا به و ديپرست يم  كه ييآنها  اضـر ح د،ي
لَيكُم أَمرُكُم يكُنْ الَ ثُم.( .ديكن ةً عباشـد  مـشتبه  و دهيپوش شما بر دينبا كارتان گاه آن ) غُم .

 توانتان در كه يبدرفتار و عقوبت هر سپس ) إِلَي اقْضُواْ ثُم. (باشد آشكار و ظاهر ديبا بلكه
 قاطع يليدل نيا پس. دينده من به هلحظ كي ومهلت)  تُنظِرُونِ والَ. (ديده انجام من با هست

 كـه  نداشـت  يانيلشكر و لهيقب و بود تنها او چون او، رسالت صحت بر است يبزرگ نشانة و
ـ د او كـه  يحـال  در. دهنـد  پنـاه  و كنند تيحما را يو  از و كـرده  قلمـداد  فاسـد  را آنهـا  ني

  . بود گرفته راديا و بيع انشانيخدا
 ييفرمانروا و قدرت يدارا آنها و بود، ديشد اريبس ساريب نوح به نسبت آنها يدشمن و خشم و
ـ توان يمـ  كـه  را كـس  هر و ديشو جمع معبودانتان و شما: ديگو يم آنها به اما بودند، زين  دي
 مـن  بـه  ديتوان يم اگر آنگاه د،يكن توطئه و ديبكش نقشه ديتوان يم كه اندازه هر به و دياوريب

 او قـت يحق بـه  كـه  شد دانسته پس بكنند يكار توانستندن آنها اما. دينكن غيدر و ديبزن ضربه
يتُم  فَإِن (گفت نيبنابرا. نديگو يم دروغ كنند يم كه ييدهايتهد در آنها و راستگوست لَّ تَـو ( 

 يبرهان و ليدل شما عمل نيا ، ديبرگردان يرو خوانم يم فرا آن به را شما كه آنچه از اگر پس
 صحت بر ياديز ليدال كه يحق از بلكه د،يآور ينم يرو حق به كه است روشن چون ندارد،

 دارد وجـود  آن بـودن  فاسد بر ياريبس ليدال كه يباطل به و ديگردان يم يرو دارد وجود آن
  . ديآور يم يرو
لْتُكُم فَما (نيا وجود با أَ نْ سرٍ منكهيا برابر در و كنم، يم دعوت را شما نكهيا مقابل در ) أَج 

 از را ما يمالها تا است آمده او: دييبگو مبادا تا ام، نخواسته يپاداش شما از دييبپذ مرا دعوت
) اللّهِ علَى إِالَّ أَجرِي إِنْ. (ديبورز امتناع دعوت رشيپذ از نيا خاطر به آنگاه و رديبگ ما دست

 كـه  ام نـداده  دسـتور  يكار به را شما زين و) و. (خاهم ينم خدا از جز را من پاداش و مزد ،
 از تـا  ام شـده  داده فرمان)  الْمسلِمِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ أُمِرْت (بلكه كنم، عمل آن ضد به خودم
بوه  (دهـم  يم فرمان آن به را شما كه هستم يكس نياول من پس. باشم شدگان ميتسل  ) فَكَـذَّ
 او ينفراخـوا  و دعوت اما فراخواند آشكار و پنهان صورت به و روز و شب را آنان نوح پس
ينَاه (كردند، بشيتكذ و افزود،ين آنان بر فرار و زيگر جز ن فَنَجمو هعو او و ) الْفُلْـكِ  فِـي  م 
 نجـات  بـسازد  را آن مـا  نظر ريز ميداد دستور يو به كه بودند يكشت در يو با كه را يكسان
 سبق من اال اهلكو نياثنت نيزوج كل من هايف احمل (شد، پر تنور هرگاه ميگفت و به و ميداد
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 سوار زين را ات خانواده و كن، سوار جفت كي يوانيح هر از يكشت در) امن من و القول هيعل
 زين اند آورده مانيا كه را يكسان و. بود رفته سخن آنها) هالكت (بر شيپ از كه يكس مگر كن

 و نيزم و د،بباران يفراوان آب تا داد دستور آسمان به خداوند پس كرد، نيچن او و كن سوار
 كرده مقدر خداوند كه دنديرس هم به ييجا در نيزم و آسمان آب و جوشاند را ييها چشمه

. ميكـرد  سوار نيآج خيم و دار تخته) يكشت (بر را او و) دسر و الوح ذات عل وحملته. (بود
لْنَاهم. (كرد يم حركت ما نظر ريز كه) ننايباع يتجر( عجو هالك از دبع را آنان و ) خَالَئِف 

  .ميديگردان نيگزيجا نيزم در كنندگان بيتكذ ساختن
 را آنها و گذاشت يباق را او فرزندان و نسل تنها و انداخت بركت نوح نسل در خداوند سپس

بواْ الَّذِينَ وأَغْرَقْنَا. (كرد پخش نيزم مختلف مناطق در  را ما اتيآ كه را يكسان و ) بĤِياتِنَا كَذَّ
) الْمنذَرِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرْ. (مينمود غرق ليدل اقامه و حق نييتب از عدب كردند بيتكذ
 و لعنـت  و كننده خوار هالكت آنها سرانجام شد؟ چه شدگان داده ميب سرانجام كه بنگر پس
 يزيچ كه يا گونه به. نديآ يم آنها از پس كه گشت ييها نسل تمام انيم در يپ در يپ نينفر
 در طعنـه  و بيوع نكوهش و سرزنش آنان مورد در طعنه و بيع  و نكوهش و زنشسر جز

 يهالكت و ييرسوا به نكهيا از زنديبپره ديبا كنندگان بيتكذ نيا پس . يشنو ينم آنان مورد
  . شدند گرفتار ان به كننده بيتكذ اقوام كه شوند گرفتار

  : 74 هيآ
نَا ثُم ثْ عدِهِ مِن بعالً بسإِلَى ر مِهِمم قَوؤُوهĤنَاتِ فَجي ب الْ  قَبلُ مِن بِهِ كَذَّبواْ بِما لِيؤْمِنُواْ كَانُواْ فَما بِ

كَذَلِك علَى نَطْبتَدِينَ قُلوبِ ععم،يفرسـتاد  قومـشان  يسو به را يامبرانيپ او از پس آنگاه الْم 
ـ  كـه  آنچـه  بـه  دندنبو آن بر هرگز شانيا اما اوردند، روشن ليدال شانيبرا آنان ـ ا از شيپ  ني
  .ميزن يم مهر را متجاوزان يدلها نسانيبد. اورنديب مانيا بودند، نموده بيتكذ
)نَا ثُم ثْ عدِهِ مِن بعالً بسإِلَى ر مِهِمقومـشان  يسو به را يامبرانيپ السالم هيعل نوح از پس ) قَو 

 از را آنهـا  و خواندنـد  يمـ  فـرا  تيهدا را آنها امبرانيپ . كردند بيتكذ را آنها كه م،يفرستاد
ينَاتِ فَجĤؤُوهم. (داشتند يم برحذر هالكت و ينابود عوامل ب الْ  روشـن  ليـ دال شانيبرا و ) بِ
بواْ بِما لِيؤْمِنُواْ كَانُواْ فَما.(.داد يم ارائه روشن ليدال با را دعوتش يامبريپ هر آوردند،  بِهِ كَذَّ

 مانيا بودند، كرده بيتكذ نيا از شيپ كه آنچه به كه نبودند آن بر هرگز شانيا اما ) قَبلُ مِن
 مجـازات  را آنها خداوند كردند بيتكذ را آنها و آمد آنها شيپ امبريپ كه يوقت يعني. اورنديب

 آنها انيم داشتند را آوردن مانيا ييتوانا آنكه از بعد و زد مهر شانيدلها بر آن فريك به و كرده
 و افئـدتهم  نقلـب  و (است فرموده متعال خداوند كه همانطور. داد قرار ليحا نآورد مانيا و
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 كـه  گونـه  آن ميكنـ  يم دگرگون را شانيچشمها و دلها و) مره اول به ومنواي لم كما ابصرهم
)  الْمعتَدِينَ قُلوبِ علَى نَطْبع كَذَلِك: (فرمود نجايا در نيبنابرا. اورندين مانيا آن به بار نياول
 آنها بر خداوند و شود ينم آن وارد يخبر چيه پس ميزن يم مهر متجاوزان يدلها بر نسانيبد

  . كردند ستم شتنيخو بر امبرانيپ بيتكذ و حق نپذرفتن با خودشان آنان بلكه نكرد، ستم
  
 : 75 ي هيآ

)نَا ثُم ثْ عدِهِم مِن بعى بوسونَ مارهنَ  إِلَـى  وـولَئِـهِ  فِرْع مو Ĥِاتِنَـا برُواْ  يـتَكْبكَـانُواْ  فَاسـا  ومقَو 
 او قـوم  سران و فرعون يسو به خود اتيآ با را هارون و يموس آنان از بعد سپس) مجرِمِينَ
  . بودند گناهكار يگروه و دنديورز تكبر يول ميفرستاد

)نَا ثُم ثْ عدِهِم مِن بعى بوسيقومهـا  يسـو  بـه  را اآنهـ  خداونـد  كه امبرانيپ نيا از بعد و ) م 
ـ پ از يكي و رحمان، ميكل عمران، بن يموس بود، فرستاده شده هالك و كننده بيتكذ  امبراني

. است شده نازل آنها بر گسترده و بزرگ يها نييآ كه فرستاده را بزرگ انيشوايپ و اولوالعزم
)ونَ (برادرش و) وارنَ  إِلَى (را دو آن و ميداد قرار او ريوز را هارون ) هـولَئِـهِ  فِرْع مبـه  ) و 

ـ پ مـردم  تـودة  چون.ميفرستاد او دربار بزرگان و سران و فرعون يسو  هـستند  سرانـشان  روي
 و خدا ديتوح از آنچه بودن راست بر كه ميفرستاد خود اتيآ با را هارون و يموس ) بĤِياتِنَا(
 به نكهيا از بعد آنها پس ) فَاستَكْبرُواْ. (نمود يم داللت بودند آورده يو ريغ پرستش از ينه

 دنـد يورز تكبر و انگاشتند بزرگتر آن رفتنيپذ را خود ستم، يرو از كردند نيقي آن تيحقان
 عـادت  كـردن  يتكذ و يگناهكار به يعني. بودند گناهكار يگروه و) مجرِمِينَ قَوما وكَانُواْ(

  . بودند كرده
 : 76- 77 ي هيآ

نَا نْمِ الْحقُّ جاءهم فَلَما  آنـان  بـه  حق ما نزد از كه يهنگام و مبِينٌ لَسِحرٌ هـذَا إِنَّ قَالُواْ عِندِ
 »است يآشكار يجادو نيا تيرسا به« : گفتند د،يرس

ـ آ« : گفـت  يموس  الساحِرُونَ يفْلِح والَ هـذَا أَسِحرٌ جاءكُم لَما لِلْحقِّ أَتقُولُونَ موسى قَالَ  اي
 رستگار جادوگران و است؟ جادو نيا ايآ د؟ينام يم سحر است آمه شما يسو به كه) را (حق
  .»شوند ينم
نَا مِنْ الْحقُّ جاءهم فَلَما(  جانب از كه يحق د،يرس آنان به حق ما يسو از كه يهنگام و ) عِندِ

 هآورد فرود ميتسل سر او عظمت برابر در موجودات همة كه يبزرگوار ذات آن بود، خداوند
 است، داده پرورش خود يها نعمت با را مخلوقات تمام و است انيجهان پروردگار او و اند،
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) مبِينٌ لَسِحرٌ هـذَا إِنَّ قَالُواْ (كردند، رد را آن د،يرس آنان به يموس توسط حق نيا كه يهنگام
 را آن بلكه نكردند، اكتفا رفتنينپذ و يگردان يرو به آنها . است آشكار يجادو نيا: گفتند و

 وارونـه  و كـردن  متشبه نوع كي هم سحر آوردند، حساب به است سحر كه باطل نيتر باطل
 و روشن يجادو: گفتند بلكه نكردند اكتفا هم» سحر «ي واژه به و. است) قيحقا (دادن جلوه
 را حق آنها سرزنش با يموس ) موسى قَالَ (نيبنابرا. بود روشن حق كه يحال در. است اشكار

 لَما لِلْحقِّ أَتقُولُونَ (گفت آنان به كند ينم رد يكس مرم نيستمگرتر جز را حق كه كردند در
اءكُميجادو دييگو يم آن به يعني د؟ينام يم سحر آمد شما يسو به چون) را (حق ايآ« ) ج 
ـ بنگر آن يژگيو و اميپ نيا يمحتوا به ) هـذَا أَسِحرٌ(است؟ يآشكار ـ آ د،ي ـ ا اي  وجـاد  دو ني
 جادوگران و )  الساحِرُونَ يفْلِح والَ. (است حق ان كه شود يم معلوم اول نگاه در رايز است؟

 رستگار يكس چه و است، يكس چه آن از سرانجام كه ديبنگر پس. شوند ينم رستگار ايدن در
 و شـد  رسـتگار  يموسـ  كه دانستند بعداً آنها و است؟ يكس چه دست در يابيكام و شود يم

  . آورد دست به را آخرت و ايدن تيموفق
  
 : 78 ي هيآ

ْ نَا قَالُوا تَ ئْ تَنَا أَجِ لْفِ تَ نَا عما لِ دجهِ ولَي اءنَا عتَكُونَ آبا واء لَكُمي  لَكُمـا  نَحنُ وما األَرضِ فِي الْكِبرِ
 آن بـر  را خـود  اناكـ ين و پدران كه ييزهايچ از را ما تا يا آمده ما شيپ ايآ«: گفتند بِمؤْمِنِينَ

 نفـر  دو شما يبرا يمهتر و يبزرگ نيسرزم نيدرا ديخواه يم و ؟يگردان منصرف ميا افتهين
  .»ميآور ينم مانيا شما به ما باشد؟

 وجدنَا عما لِتَلْفِتَنَا أَجِئْتَنَا (گفتند او به كردند، يم رد را يموس سخن كه يحال در آنها ) قَالُواْ(
لَيهِ اءنَا عبر را خود پدران كه خدا ريغ پرستش و شرك از را ما تا يا آمده ما شيپ تو ايآ) آب 
 ميكن عبادت ندارد يكيشر كه را ييخدا تنها تا يده يم دستور را ما و ؟يدار باز ميا افتهي آن
 كه را يحق آن لةيوس به و دادند قرار ليدل و حجت را گمراهشان و پدران سخنان آنان پس ؟

  . كردند رد بود آورده آنه شيپ سالمال هيعل يموس
ياء لَكُما وتَكُونَ(  يمهتر و ديباش سيرئ تا ديا آمده ما شيپ نفر دو شما و ) األَرضِ فِي الْكِبرِ
ـ ب نمانيسرزم از را ما تا ديا آمده. باشد نفر دو شما يبرا يبزرگ و ـ كن روني ـ ا بـا  آنهـا . دي  ني

 بـا  يدشـمن  بـر  را آنان و بزنند گول را نادان مانمرد و كنند يبيفر عوام خواستند يم سخنان
  . كنند كيتحر او به اوردنين مانيا و يموس
 ليدل رايز كند، ينم استدالل نيچن بدهد صيتشخ را بد و خوب و بداند را قيحقا كه يكس و
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 يواهـ  و پوچ ليدال نيا با است اورده را حق كه سيك اما. شود ينم رد ليدل و حجت با جز
ـ ب را يزيچ تواند ينم او نكهيا و است طرف يناتوان نيمب شود در او گفتار  يادعـا  كـه  اوردي
 كـه  بـرد  ينم پناه نيا به و داد، يم ارائه را ان داشت يليدل او اگر چون د،ينما رد را طرفش
ـ  باشـد  راستگو مقابلش طرف تين و قصد انيب در خواه است، آن اي نيا شما قصد: ديبگو  اي

 يطلب استير قصد او كه دند يم بشناسد، را او دعوت و يموس كس هر آنكه حال. دروغگو
 و مردم تيهدا امبرانيپ گريد قصد مانند به او قصد بلكه است، نداشته را نيزم بر يحكمران و

  . باشد يم آن در آنان نفع كه است يزيچ يسو به آنان ييراهنما
 از ، ميآور ينم مانيا شما به ما و)  ؤْمِنِينَبِم لَكُما نَحنُ وما: (گفتند خودشان كه همانطور اما 

 هـارون  و يموسـ  كـه  آنچـه  بودن باطل خاطر به نه اما اوردند،ين مانيا يسركش و تكبر يرو
 از تنهـا  بلكه ل،يدال گريد خاطر به نه و باشد، آن در ياشتباه نكهيا خاطر به اي بودند، آورده
 خودشان و كردند متهم آن به را هارون و يموس كه ييها يپرواز بلند و يدشمن و ستم يرو
  . بودند آن يدرپ هم
  : 79- 81 ي هيآ

 نـزد  را دانان و ماهر جادوگران همة«: گفت فرعون و  علِيمٍ ساحِرٍ بِكُلِّ ائْتُونِي فِرْعونُ وقَالَ
 .»ديآور من

لْقُواْ موسى لَهم قَالَ السحرَةُ جاء فَلَما نتُم ما أَ لْقُو أَ يموس آمدند، جادوگران كه يهنگام و نَم 
 »دياندازيب د،يافكنيب ديخواه يم شما آنچه«: گفت آنان به

لْقَواْ فَلَما ئْتُم ما موسى قَالَ أَ لُه اللّه إِنَّ السحرُ بِهِ جِ يبطِ إِنَّ س الَ اللّه لِحصلَ يمفْسِدِينَ عو الْم 
 باطل را آن خداوند همانا ، است جادو ديا آورده را آنچه«: گفت يموس ، افكندند كه يهنگام
  ». گرداند ينم سودمند و ستهيشا را تباهكاران كار خداوند شك بدون كرد، خواهد

 انداختن اشتابه به منظور به و كرد، مبارزه بود آورده يموس كه يحق با فرعون) فِرْعونُ وقَالَ(
 يكسان پس. دياوريب من نزد را ماهر جادوگران همة)  علِيمٍ ساحِرٍ بِكُلِّ ائْتُونِي: ( گفت قومش

 و جنس در كه يتفاوت و اختالف رغم يعل را جادوگران انواع تا فرستاد مصر يشهرها به را
 با مقابله يبرا جادوگران كه يهنگام و ) السحرَةُ جاء فَلَما. (آوردند او شيپ بود آنان طبقات
لْقُواْ موسى ملَه قَالَ (آمدند، يموس نتُم ما أَ لْقُونَ أَ يم كه را يزيچ هر: گفت آنان به يموس)  م 
ـ ا . دياندازيب را زيچ فالن كه كنم ينم نييتع شما يبرا من و ديكن يعمل دياندازيب ديخواه  ني

 بودند آورده آنچه به و آنان به و داشت، نيقي خود شدن روزيپ به يموس كه بود آن خاطر به
لْقَواْ فَلَما. (داد يمن يتياهم ـ ر كـه  يهنگـام  و  )أَ  انگـار  انداختنـد،  را شانيـ عصاها و سمانهاي



١١٠٣ 

ـ ا: گفـت  يموسـ ) الـسحرُ  بِـهِ  جِئْـتُم  ما موسى قَالَ. (كردند يم حركت كه شدند ييمارها  ني
لُه اللّه إِنَّ (آن يبزرگ وجود با اما است، بزرگ و يواقع يجادو يبطِ إِنَّ س الَ اللّه لِحصلَ يمع 

 و ستهيشا را تباهكاران كار خداوند همانا كرد، خواهد باطل را آن قطعاً خداوند ) الْمفْسِدِينَ
 و فـساد  چه و شود، روزيپ حق بر خواهندباطل يم كار نيا با آنها چون. گرداند ينم سودمند

  دارد؟ وجود نيا از بزرگتر يتباه
. گشت خواهد نابود و باطل كارش بكند يا توطئه اي شدبك يا نقشه كه يا كننده فساد هر زين

ـ . اسـت  ينـابود  و اضـمحالل  آن سرانجام اما رد،يبگ رونق او كار يزمان گرچه  اصـالح  يول
 و مشروع كنند يم است،اه آن از كه يليوسا و كارها و خداست يرضا هدفشان كه يكنندگان

 و برد يم شيپ را آن و كرده، ياندهسام را شانيكارها خداوند است، داده دستور آن انجام به
 جادوگران كه را آنچه همة و انداخت را خود يعصا يموس پس. دهد يم رونق را آن شهيهم

  . دينابودگرد آنها باطل و شد باطل شانيجادو و ديبلع بودند كرده درست
 : 82- 83 هيآ

لَو بِكَلِماتِهِ الْحقَّ اللّه ويحِقُّ و ونَ كَرِهرِمجـ پا را حـق  خـود  سـخنان  بـا  خداوند و الْم  و داري
 . نپسندند كافران گرچه دينما يم ماندگار

يةٌ إِالَّ لِموسى آمنَ فَما ن ذُرمِهِ ملَى قَوفٍ عن خَونَ موفِرْع لَئِهِم مأَن و  مفْتِـنَهإِنَّ ينَ  وـوفِرْع 
نَّه األَرضِ فِي لَعالٍ إِ رِ لَمِنَ وساز يجوانـان  مگـر  اوردين مانيا يموس به كس چيه پس فِينَالْم 

 يب. برگردانند نيد نيا از را آنان مبادا كه سرانشان و فرعون از ترس با) هم آن (لياسرائ يبن
  . بود متجاوزان زمرة از و بود كرده انيطغ نيزم در فرعون گمان
لَو بِكَلِماتِهِ الْحقَّ اللّه ويحِقُّ و ونَالْ كَرِهرِمجو پايـدار  را حـق  خـود  سـخنان  با خداوند و  م 
  .نپسندند كافران گرچه سازد مي ماندگار

 را آنها فرعون. آوردند ايمان و شدند تسليم شد روشن برايشان حق كه وقتي جادوگران پس
 بر و نكردند توجهي او تهديد به آنها اما. كرد تهديد پاهايشان و دستها كردن قطع و اعدام به
 همچنـان  و نياوردند ايمان آنها پيروان و قومش سران و فرعون اما و. ماندند پايدار مانشاناي
  . ماندند سرگردان خود سركشي در

يةٌ إِالَّ لِموسى آمنَ فَما: (فرمود بنابراين ن ذُرمِهِ منيـاورد  ايمـان  موسي به كس هيچ پس ) قَو 
 هـراس  و ترس با گرفت جاي دلهايشان در ايمان هك وقتي آنان اسراييل، بني از جواناني مگر

لَئِهِم فِرْعونَ من خَوفٍ علَى. (كردند بردباري مأَن و متِنَه  كـه  سرانشان فرعونو از ترس با) يفْ
 قدرت فرعون گمان بي و ) األَرضِ فِي لَعالٍ فِرْعونَ وإِنَّ. ( برگردانند دينشان از را آنان مبادا
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 فرعـون  هجـوم  و عـذاب  از نيـز  آنها كه است شايسته پس. داشت اي گسترده اييفرمانرو و
نَّه. (بترسند إِ رِفِينَ لَمِنَ وسبود گذشته حد از تجاوز و ستم در) فرعون (او ويژه به و)  الْم .  

 ايـن  نيـاورد  ايمـان  او به كسي موسي قوم از جواناني جز داند مي بهتر خدا اينكه حكمت و
 پيرمردان خالف به برند، مي فرمان آن از زودتر و پذيرند، مي را حق زودتر نجوانا كه است

 جاي دلهايشان در كه فاسدي عقايد خاطر به آنها زيرا اند، يافته پرورش كفر بر كه امثالشان و
  . دورترند حق از ديگران به نسبت است شده ماندگار و گرفته
 : 84 آيه

لَيهِ بِاللّهِ آمنتُم مكُنتُ إِن قَومِ يا موسى وقَالَ كَّلُواْ فَعلِمِينَ كُنتُم إِن تَوساي«: گفـت  موسي و م 
 كـرده  تسليم او به را خدا اگر كنيد توكل او بر پس ايد آورده ايمان خدا به شما اگر! من قوم
  . »ايد
 بـه  امـر  ايـن  در كـه  را وسـايلي  و كـرد  توصيه بردباري به را قومش وموسي ) موسى وقَالَ(

 به شما اگر! قومن اي ) بِاللّهِ آمنتُم كُنتُم إِن يقَومِ: (گفت و داد تذكر آنان به آيد مي كمكشان
لَيهِ. (كنيد عمل ايمان مقتضاي به پس ايد، آورده ايمان خدا كَّلُواْ فَعلِمِينَ كُنتُم إِن تَوسبـه ) م 
  . ايد كرده تسليم او به را خود اگر د،بجويي ياري او از و ببريد پناه او به و كنيد، تكيه وي
 : 85 ي آيه

ْ نَا اللّهِ علَى فَقَالُوا لْ بنَا تَوكَّ لْنَا الَ ر عتْنَةً تَج لْقَومِ فِ  مي توكل برخدا«: گفتند ممنان پس الظَّالِمِينَ لِّ
  مگردان فتنةستمكاران دستخوش را ما! پروردگارا كنيم،

نَا اللّهِ علَى: (گفتند دستور اين از دنبر فرمان با آنها ) فَقَالُواْ( لْ بنَا تَوكَّ لْنَا الَ ر عتْنَةً تَج لْقَومِ فِ  لِّ
 فتنه به را ما كه مگردان مسلط ما بر را ستمكاران! پروردگار نموديم، توكل خدا بر) الظَّالِمِينَ

: بگوينـد  شـوندو  تنهف دچار كار اين با و دهند شكست را ما يا برگردانند، دين از كنندو مبتال
  . خوردند نمي شكست بودند حق بر اينها اگر
 : 86 ي آيه

نَجنَا و تِكممِ مِنَ بِرَحرهـايي  كـافران  گـروه  از خود رحمت و فضل به را وما الْكَافِرِينَ الْقَو 
   بخش

نَجنَا( و تِكممِ مِنَ بِرَحنجات كافران گروه از خود رحمت و فضل به را ما و) الْكَافِرِينَ الْقَو 
 مـا  بـا  كـسي  اينكـه  بدون كنيم، رااقامه دين وقوانين آيين و بمانيم امان در آنها شر تااز بده،

  . كند جويي ستيزه و مخالفت
  87 آيه
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ينَا( حأَوى إِلَى ووسأَخِيهِ ما أَن وءوا تَبمِكُمرَ لِقَووتًا بِمِصيلُواْ بعاجو  ـوتَكُميلَـةً  بب أَقِيمـواْ  قِ و 
 در هايي خانه خود قوم براي كه كرديم وحي برادرش و موسي به و)  الْمؤْمِنِينَ وبشِّرِ الصالَةَ
 مؤمنان و داريد پا بر را نماز و دهيد، قرار نماز برگزاري محل را هايتان خانه و برگزينند مصر
  . بده مژده را
ينَا( حأَوى إِلَى ووسأَخِيهِ مسـخت  اسراييل بني بر قومش و فرعون جانب از كه گاميهن و) و 

 وحـي  هـارون  و موسي به برگردانند، دينشان از را آنها خواستند قومش فرعونو و شد گيري
 مـصر  در خـود  بـراي  كه دهيد دستور را خود قوم ) بيوتًا بِمِصرَ لِقَومِكُما تَبوءا أَن. ( كرديم
بلَـةً  بيوتَكُم واجعلُواْ. (شوند پنهان آن در بتوانند تا كند درست خانه  نمـي  شـما  چـون  و ) قِ

 نمـاز  برگـزاري  محل را هايشان خانه بگزاريد نماز عمومي عبادتگاههاي و كليساها توانيددر
أَقِيمواْ. (دهيد قرار الَةَ وكمك شما به كارهايتان همة در نماز زيرا داريد، برپا را نماز و ) الص 
 بده مژده دينشان پيروزي و خدا كمك فرارسيدن به را مومنان و)  الْمؤْمِنِينَ بشِّرِو. (مايد مين
 آسـاني  سختي، با و است آساني سختي دنبال به زيرا) يسرا العسر مع ان يسرا العسر مع فان(

 مـي  گـشايش  خداوند شود وخيم احوال و اوضاع و بگيرد شدت اندوه هرگاه و .است همراه
 آنها عليه نمايد مي اعراض كنندو مي سنگدلي قومش و فرعون كه ديد وسيم وقتي پس.آورد
  : فرمود پس: گفت آمين دعايش بر هارون و كرد، دعا
  : 88 آيه
بنَا موسى وقَالَ( ر إِنَّك تنَ آتَيوفِرْع ألهماالً زِينَةً ووأَم اةِ فِي وي ا الْحي نْ نَـا  الدب ـضِلُّواْ  رـن  لِيع 
سنَا بِيلِك ب ر لَى اطْمِسع الِهِم وأَم داشْدلَى وع ؤْمِنُواْ فَالَ قُلُوبِهِمتَّى ياْ حرَوي ذَابالْع و)  األَلِيم 

 پروردگارا اي، داده اموال و زينت نيا درد قومش سران فرعونو به تو! پروردگارا«: گفت موسي
 بردلهايــشان و نمــا رانــابود مالهايــشان! وردگــاراپر. ســازند گمــراه تــو راه از) را مــردم (تــا
  . »گرفتارآيند دردناك عذاب به آنكه مگر نياورند ايمان تا كن محكم را) بندقسوت(
بنَا( ر إِنَّك تنَ آتَيوفِرْع ألهموا زينت نيا در قومش سران و فرعون به تو! پروردگارا ) زِينَةً و 

 لباسـها  و آالت زيـور  قبيـل  از هـايي  زينت آرايند، مي را ودخ آن با كه اي داده فراوان موال
أَمواالً. (گزاران خدمت و خوب سواريهاي و آراسته هاي وخانه فراوانـي  و زياد مالهاي و ) و 

ياةِ فِي( ا الْحي نْ نَا الدب ضِلُّواْ رن لِيع بِيلِكتـا  پروردگـارا  اي، داده آنـان  به دنيا زندگاني در ) س 
 گيرند، مي كمك مردم كردن گمراه براي مالهايشان از يعني. سازند گمراه تو راه از) را ممرد(

بنَا (سازند مي گمراه را ديگران هم و شوند مي گمراه خود هم پس ر لَى اطْمِسع  الِهِم ـوأَم ( 
 ت،ادهاسـ  قابل غير كه بگردان سنگ همچون را آن يا و ببر بين از يا را مالهايشان! پروردگارا
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 سـنگدل  را آنهـا  و كـن،  محكم دلهايشان بر را) قسوت (بند و ) قُلُوبِهِم علَى واشْدد. (باشد
اْ حتَّى يؤْمِنُواْ فَالَ (بگردان، رَوي ذَابالْع لِيم  دردنـاك  عذاب به آنكه مگر نياورند ايمان تا)  األَ
 جـرات  حـرام  ارتكاب بر كه چرا گفت، عصبانيت و خشم روي رااز اين موسي. آيند گرفتار
 مـي  كـامالً  موسـي  چـون  و. بازداشـتند  وي راه از و گرداندند، فاسد را خدا بندگان و كردند
 آنها روي به ايمان دروازة بستن با اند كرده كه كارهايي بر را آنها زودي به خداوند كه دانست
  . كرد خواهد مجازات

  : 89 آيه
تَقِيما دعوتُكُما أُجِيبت قَد قَالَ الَ فَاسنِّ وĤتَّبِع  دعاي«: فرمود) خداوند( يعلَمونَ الَ الَّذِينَ سبِيلَ تَ
  . »نادانند كه نكنيد پيروي كساني راه از و كنيد پايداري پس شد، پذيرفته شما
 آيه اين از. است شده پذيرفته شما دعاي ) دعوتُكُما أُجِيبت قَد( :فرمود متعال خداوند)قَالَ(
 شـود  مـي  اسـتنباط  آيه اين از نيز. گفت مي آمين هارون و كرد مي دعا موسي كه آيد مي بر

تَقِيما (است شريك دعا آن در بگويد آمين كه كسي و كنيـد،  پايـداري  دينتـان  بـر  پس ) فَاس 
تَّبِعĤنِّ والَ (بدهيد، ادامه را خود دعوت  گمـراه  نادانان راه زا شما و) يعلَمونَ الَ الَّذِينَ سبِيلَ تَ

  . نكنيد پيروي اند گرفته پيش در را جهنم راههاي و گشته منحرف راست راه از كه
 داد خبـر  را او و ببرد، خود با را اسراييل بني هنگام شب تا داد دستور را موسي خداوند پس
 جمع را مردم كه فرستاد شهرها به را كساني فرعون و كرد خواهند دنبال را وي فرعونيان كه

 همان) حذرون لجميع انا و لغابطون لنا انهم و قليلون لشرد مه هوالء ان : (گفتند مي و كنند،
) آنان با نبرد (آمادة همة ما و بوده خشمگين ما بر آنها و هستند اندكي گروه موقش و موسي
  . هستيم
 بغيـا  (نمـود  دنبـال  را اسـرايل  بنـي  و كـرد  جمع را خود نزديك و دور لشكريان فرعون پس

 و. كردنـد  مـي  سركـشي  زمين در و بودند گر تجاوز قومش و موسي بر كه حالي در) وعدوا
  . باش خدا عذاب و عقوبت منتظر بداوند ريشه و بگيرد شدت گناه و تجاوز هرگاه

  
  : 90 آيه

نَا زاوجنِي وب ائِيلَ بِ تْبعهم الْبحرَ إِسرَ أَ  قَالَ الْغَرَقُ أَدركَه إِذَا حتَّى دواوع بغْيا وجنُوده فِرْعونُ فَ
نتآم نَّه لِـه ال أَ ائِيلَ بنُو بِهِ آمنَت الَّذِي إِالَّ إِ اْ إِسرَ نَ أَ لِمِينَ مِنَ وسدريا از را اسراييل بني و  الْم 
 ندافتاد راه ايشان پي در كاري تجاوز و ستم روي از لشكريانش و فرعون گاه آن داديم، عبور

 مگـر  نيست معبودي كه آوردم ايمان«: گفت گرفت، خود در را فرعون غرقاب كه هنگامي تا
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  »هستم برادران فرعون از من و اند آورده ايمان او به اسراييل بني كه كسي
نَا( زاوجنِي وب ائِيلَ بِ  را دريا كه كرد وحي او به خداوند رسيد دريا به موسي وقتي ) الْبحرَ إِسرَ
 بنـي  و شـد،  شـكافته  آن در راه دوازده آنگاه زد، دريا به را عصايش او پس بزند، صايشع با

 وقتي زدند دريا به آنها دنبال به لشكريانش و فرعون و كردند، حركت راهها اين در اسراييل
 داخـل  آن در لـشكريانش  و فرعون و رفتند بيرون دريا از كامل طور به همه قومش و موسي
 گرفت تالطم لشكريانش و فرعون بر سو هر از آن امواج و داد دستور را دريا خداوند شدند

 كـه  وقتي. كردند مي نگاه را هولناك منظرة اين اسراييل بني كه حالي در كرد، غرق را آنها و
نَّـه  آمنـت  قَالَ (كرد، حاصل يقين خودش شدن هالك به و برگرفت در را فرعون غرقاب  ال أَ
لِـه ائِيلَ بنُو بِهِ آمنَت الَّذِي إِالَّ إِ  خدايي مگر نيست معبودي هيچ كه آوردم ايمان: گفت ) إِسرَ
 معبـود  هـيچ  كـه  كسي است، حق به معبود خداوند و اند، آورده ايمان او به اسراييل بني كه

اْ . (نيست او جز راستيني نَ أَ لِمِينَ مِنَ وسيموس آنچه و خدا دين از فرمانبرداران از من و) الْم 
  . باشم مي است آورده

  
  
  :91 آيه

 قـبالً  آنكـه  حـال ) آوري مـي  ايمـان  (اكنون آيا  الْمفْسِدِينَ مِنَ وكُنت قَبلُ عصيت وقَد آآلنَ
  بودي؟ تباهكاران از و كردي مي نافرماني
 آيـا  ) آآلنَ: (فرمـود  ندارد، اي فايده او براي حالت اين در ايمان اينكه بيان با متعال خداوند
 آنكـه  حـال  ) قَبلُ عصيت وقَد (كني مي اقرار خدا پيامبر رسالت به و آوري مي ايمان اكنون
 و )  الْمفْـسِدِينَ  مِـنَ  وكُنـت  (بودي، برخاسته ستيز به تكذيب و كفر و گناهان انجام با قبالً

 اسـت  چنـين  ياله شيوة كه همانطور دهد، نمي اي فايده تو به ايمان پس بودي؟ ازتباهكاران
 چـون  دهـد،  نمـي  سـودي  آنـان  به آوردنشان ايمان برسند اضطرار حالت به كافران وقتي كه

 مي قيامت وارد كه كسي آوردن ايمان همانند. ديدن و مشاهده از ناشي است ايماني ايمانشان
  . بياورد ايمان نديده صاحبش و باشد غيب به كه دهد مي فايده ايماني زيرا شود،
 : 92- 93 ي آيه

م والْي  پـس   لَغَافِلُونَ آياتِنَا عنْ النَّاسِ منَ كَثِيرًا وإِنَّ آيةً خَلْفَك لِمنْ لِتَكُونَ بِبدنِك نُنَجيك فَ
 بـي  باشي، عبرتي ماية آيند مي و ازت پس كه كساني براي تا رهانيم مي را تو الشة ما امروز
  . خبرند يب و غافل ما آيات از مردم از بسياري گمان
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لَقَد نَا و أْ ونِي بائِيلَ ب أَ إِسرَ وبقٍ مم صِدقْنَاهزرنَ واتِ مبي  إِنَّ الْعِلْم جاءهم حتَّى اخْتَلَفُواْ فَما الطَّ
كبقْضِي ري منَهي ب موةِ يامي لِفُونَ فِيهِ كَانُواْ فِيما الْقِ تَ  و خوب ايگاهج در را اسراييل بني و يخْ

 وقتـي  مگر نورزيدند اختالف و. داديم روزي بديشان ها پاكيزه از و داديم جاي اي پسنديده
 آن در كـه  چيـزي  دربـارة  قيامت روز پروردگارت گمان بي. رسيد آنان به آگاهي و دانش كه

  .كند مي داوري آنان ميان در و داشتند اختالف
)موالْي  در فرعـون  كـه  آنجـا  از: انـد  گفته مفسران ) آيةً خَلْفَك لِمنْ ونَلِتَكُ بِبدنِك نُنَجيك فَ

 نكـرده  بـاور  را وي شدن غرق آنان انگار داشت، بزرگي وحشت و رعب اسرائيل بني دلهاي
 بلنـدي  مكـان  بـه  را او جسد تا داد دستور را دريا خداوند پس ، داشتند شك آن ر ود بودند

 و)   لَغَافِلُونَ آياتِنَا عنْ النَّاسِ منَ كَثِيرًا وإِنَّ. ( باشد اندرز و عبرت ماية آنان براي تا بياندازد
 خـاطر  به اما بينند، مي مكر را ما هاي نشانه بنابراين . خبرند بي ما آيات از مردم از بسياري
 را خـدا  آيـات  دارد بيـدار  قلبـي  و عقـل  كـه  كـسي  اما. برند نمي فايده آنها به نكردن توجه

لَقَد(. داند مي اند آورده پيامبران آنچه صحت بر دليل نبزرگتري نَا و أْ ونِـي  بائِيلَ  ب أَ  إِسـرَ ـوبم 
 در را آنها خداوند يعني. داديم جان اي پسنديده و خوب جايگاه در را اسراييل بني و) صِدقٍ
. ( كـرد  جـايگزين  آنهـا  ديـار  و سـرزمين  رادر آنـان  و داد، جـاي  فرعـون  خاندان هاي خانه

يباتِ منَ ورزقْنَاهم  نوشيدني و ها خوردني قبيل از داديم، روزي آنان به را ها پاكيزه و ) الطَّ
   غيره و ها
لَفُواْ فَما( تَ  وقتي مگر نورزيدند اختالف يكديگر با حق مورد در پس ) الْعِلْم جاءهم حتَّى اخْ
 را آنـان  يكپارچگي و اتحاد بايست مي كه انشي ود آگاهي رسيد، آنان به آگاهي و دانش كه
 و خواسـتها  آنـان  از بـسياري  و كردنـد  سـتم  ديگر برخي بر برخي اما باشد، داشته نبال بهد

 إِنَّ. (شدند دچار زيادي اختالف به خود ميان در بنابراين. بود مخالف باحق كه داشتند اهدافي
كبقْضِي ري منَهي ب موةِ يامي لِفُونَ فِيهِ كَانُواْ افِيم الْقِ تَ  قيامـت  روز پروردگارت و گمان بي) يخْ
 قـدرت  و تـام  علـم  از خـود  ي دادگرانه حكم روي از داشتند آناختالف در كه چيزي دربارة
  . كند مي داوري آنان ميان در گيرد، مي نشأت وي فراگير

 وقتـي  شـيطان  زيرا آيد، مي پيش صحيح دين اهل براي كه است اي كشنده مرض اختالف و
 نمـي  تـرك  كامـل  صورت به را دين و نمايند نمي پيروي وي از بندگان كه اين از شد نااميد
 سبب اين پس ، كند مي تالش آنها ميان دشمني و حسد انداختن و اختالف ايجاد براي كنند،
 سـبب  يكـديگر  با شان دشمني و يكديگر كردن قلمداد گمراه سپس . شود مي اختالف بروز

  . گردد مي معلون شيطان چشمان روشني و رضايت
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 عمـومي  منافع و است يكي دينشان و است، يكي پيامبرشان و است، يكي پروردگارشان آنان
 را آنهـا  اتحـاد  و همبـستگي  اخـتالف،  كه چرا ورزند؟ مي اختالف چرا پس است، يكي آنها

 و ديني منافع از بسياري نتيجه در و پاشد، مي هم رااز آنها نظام و انسجام و نمايد مي پراكنده
  رود؟ مي بين از ديني امور از بسياري و داده دست رااز دنيوي

 هم از و شكاف داري، خويش مومن بندگان به نسبت كه لطفي به جوييم مي تو از! خدايا بار
 پروردگار اي كن، برقرار آنان ميان در را الفت و انس و ده، پيوند ديگر باري را آنان پاشيدگي

  .بخشنده و بزرگ
  : 94- 95 ي آيه
لْنَا مما شَك فِي كُنت فَإِن لَيك أَنزَ  الْحقُّ جاءك لَقَد قَبلِك مِن الْكِتَاب يقْرَؤُونَ الَّذِينَ فَاسأَلِ إِ
 و شك در ايم، كرده نازل تو بر كه چيزي دربارة اگر پس الْممتَرِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ ربك مِن
 پروردگـارت  سوي از گمان بي. بپرس خواندند مي كتاب تو از پيش كه آنان از هستي دتردي
 . مباش كنندگان شك از پس،. است آمده تو براي حق

بواْ الَّذِينَ مِنَ تَكُونَنَّ والَ  خدا آيات كه مباش ازآنان نيز و الْخَاسِرِينَ مِنَ فَتَكُونَ اللّهِ بĤِياتِ كَذَّ
  . بود خواهي زيانكاران از نگاهآ كردند، تكذيب را

  : فرمايد مي) ص (پيامبرش به متعال خداوند
لْنَا مما شَك فِي كُنت فَإِن( لَيك أَنزَ  ترديد و شك ايم كرده نازل تو بر كه چيزيدربارة اگر ) إِ

 اهـل  از ) لِـك قَب مِـن  الْكِتَاب يقْرَؤُونَ الَّذِينَ فَاسأَلِ (نادرست؟ يا است درست آيا كه داري
 و اي داده خبر آن از تو ه آنچه بودن راست به آنان زيرا بپرس، راسخ علماي و منصف كتاب
 و يهوديـان  از بـسياري : شـود  گفتـه  اگر. كنند مي اقرار آنهاست با كه كتابي آنبا بودن موافق
 را او عـوت د و ورزيدند مخالفت او وبا كردند، راتكذيب پيامبر پيامبر بيشترشان بلكه نصارا،

 و بگيـرد،  گـواه  را آنهـا  تـا  داد رادسـتور  پيامبرش خداوند حال بااين كردند، رد و نپذيرفتند
 چطور اين پس است، داده قرار حجت است آورده پيامبر آنچه صحت بر را آنها دادن گواهي
 دادن گواهي و شهادت اينكه يكي: گفت توان مي جهت چند رااز اين پاسخ شود؟ مي تفسير
 و منـصف  افـراد  شـامل  شود داده نسبت شهري به يا مذهبي پيروان به يا گروهي به كه وقتي

 ندارند، اعتبار باشند هم زياد چند هر راستگويان و منصفان از غير اما. ميگردد آنها راستگوي
 آوردند ايمان با دادن گواهي اين و.  است استوار عدالت و راستگويي مبناي بر شهادت چون

 آن غير و» االحبار كعب «و يارانش و»سالم بن عبداهللا «مانند آنها رباني شمنداندان از بسياري
 بودند آنها از پس كه كساني و جانشينانش و) ص (پيامبر زمان كهدر كساني از بسياري و دو،
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  . است گرديده حال
 بـه  آنها كه است تورات كتابشان اساس بر) ص (پيامبر براي كتاب اهل دادن گواهي اينكه و
 را آن و باشـد  قرآن با موافق كه باشد داشته وجود چيزي تورات در اگر پس. اند منتسب آن

 را آن و شـوند  جمـع  كتـاب  اهل همة طرفي از و دهد، گواهي آن صحت به و نمايد تصديق
  . كند نمي وارد عيبي است آورده پيامبر آنچه به كنند انكار

 آنچه بودن درست و صحت بر را كتاب اهل ات داد دستور را پيامبرش متعال خداوند اينكه و
 اهل از بسياري كه است مشخص و. نمود اعالن عام مالء در را اين و بگيرد، گواه است آورده
 چيـزي  خـود  نـزد  در آنـان  اگر پس. بودند) ص (پيامبر دعوت ابطال درصدد شدت به كتاب
 كه وقتي پس. كردند مي كاراش را آن حتماً كرد مي رد است كرده بيان خدا را آنچه كه داشتند
  . است آن راستي و قرآن صحت بر دليل ترين روشن خود اين نكردند چنين

 را آن بيـشترشان  بلكـه  نكردنـد،  رد را الـسالم  عليـه  پيـامبر  دعوت كتاب اهل بيشتر اينكه و
 مـردم  بيشتر كه شد مبعوث حال در پيامبر زيرا بردند، فرمان آن از اختيار روي از و پذيرفتند

 و شام اهل بيشتر اينكه تا نگذشت پيامبر دين بر زيادي مدت و بودند، كتاب اهل زمين روي
 گرويدند اسالم به بود كتاب اهل دين مقر و بود آن كنار در كه هايي سرزمين و عراق و مصر

 كه ناداني و عوام مردمان و دادند، مي ترجيح حق بر را رياستشان كه فرمانروايي جز كسي و
 كـه  ها فرنگي مانند كشيدند، مي يدك را دين نام فقط كه كساني و كردند، مي پيروي آنها از
 ايـن  و. نمانـد  بـاقي  باشـند،  مي دور پيامبران اديان از و هستند دين بي و دهري حقيقت در

 را مردم و دهند، رواج را خود فرمانروايي تا دهند مي نسبت مسيح دين به را خود ها فرنگي
  . داند مي را اين بنگرد را آنها حاالت كس هر و. ندبفريب خود باطل به
)لَقَد اءكقُّ جمِن الْح كببـه  كه است آمده تو براي حقي پروردگارت سوي از گمان بي ) ر 

 كننـدگان  ترديد و شك از پس)  الْممتَرِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فَالَ. (نيست شكي آن در صورت هيچ
 كتابي )منه حرج صدرك في يكن فال اليك انزل كتب: (فرمايد مي كه الهي فرمودة مانند مباش
 تَكُونَنَّ والَ. (نباشد ترديدي و شك آن از دلت در پس ايم، فرستاده تو سوي به را آن كه است
بواْ الَّذِينَ مِنَ  را خـدا  ايـات  كـه  مبـاش  آنـان  از نيـز  و) الْخَاسِرِينَ مِنَ فَتَكُونَ اللّهِ بĤِياتِ كَذَّ
  . بود خواهي زيانكاران از آنگاه كردند، يبتكذ

 آن از بيشتر و قرآن در ترديد و شك:است كرده نهي چيز دو از خداوند كه اين مطلب خالصه
 خداونـد  و. نيست تكذيب قابل صورتي هيچ به كه خداوند روشن آيات كردن تكذيب يعني
 از يعنـي  منـدي  زيـان . ستا اده قرار زيانمندي را شبهه و شك داشتن يا قرآن تكذيب نتيجة
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 پـيش  و آخـرت  و دنيا پاداش دادن دست از با زيانمندي اين و نفعي، و سود هر دادن دست
 آن ضـد  به دادن دستور چيزي، از كردن نهي و. يابد مي تحقق آخرت و دنيا در عذاب آمدن
 نآ بـه  آوردن روي و آن به داشتن اطمينان و قرآن كامل كردن تصديق به خداوند پس است،

  . دهد مي دستور عمل و علم در
 امور بهترين و ها خواسته بزرگترين به كه كساني شود، مي سودمندان از بنده كار اين با پس
  . شود مي دور آنان از ضرري و زيان هر و يافته دست ها فضيلت كاملترين و

 : 96- 97 آيه

لَيهِم حقَّت الَّذِينَ إِنَّ ع تكَلِم كبؤْمِ الَ رآنـان  بـر  پروردگارت حكم كه آنان گمان بي نُونَي 
 . آورند نمي ايمان است يافته تحقق

لَو و ماءتْهةٍ كُلُّ جتَّى آياْ ح رَوي ذَابالْع لِيم  نمي ايمان (بيايد برايشان اي نشانه هر وگرچه األَ
  . ببيند را دردناك عذاب كه زماني تا) آورند

لَيهِم حقَّت الَّذِينَ نَّإِ: (فرمايد مي متعال خداوند ع تكَلِم كبحكـم  كـه  آنـان  گمـان  بي ) ر 
 آنچه سوي به بايد هستند، جهنم اهل و گمراهان از كه است يافته تحقق آنان بر پروردگارت

 زيـادي  هـاي  نـشانه  گرچه آورند نمي ايمان آنان پس. بروند است نموده مقدور خداوند كه
 و. افزايـد  نمـي  آنها به چيزي گمراهي به افزودن و سركشي جز اه نشانه پس بيايد، نزدشان
 آمد نزدشان بار نخستين كه آنگاه حق كردن رد با آنان بلكه است، نكرده ستم آنان بر خداوند

. زد مهر هايشان چشم و گوشها و دلها بر كارشان سزاي به خداوند پس كردند، ستم خود بر
  . ببينند است شده داده وعده آنان به كه را ردناكيد عذاب آنكه مگر آورند نمي ايمان پس
 برايـشان  پيـامبران  آنچه و بوده گمراهي بودند آن بر آنچه كه دانند مي يقين به هنگام آن در

  . است حق آوردند
 عـذر  روز آن در پـس  بخـشد،  نمـي  آنـان  بـه  سودي آوردنشان ايمان كه است زماني اين اما

 به خدا آيات اما و. گردند نمي بر دنيا به آنان و دهد، نمي اي فايده آنان به ستمكاران خواهي
  . باشد داشته شنوا گوشي و آگاه دلي كه رساند مي فايده كسي
  : 98 آيه

يةٌ كَانَت فَلَوالَ نَفَعها آمنَت قَرْ  يفِ الخِزْيِ عذَاب عنْهم كَشَفْنَا آمنُواْ لَمĤ يونُس قَوم إِالَّ إِيمانُها فَ
يا الْحياةَ نْ الد منَاهتَّع مآنـان  بـه  ايمانـشان  كـه  نياوردنـد  ايمان شهري هيچ مردم و حِينٍ إِلَى و 
 آنان از دنيا زندگي در را رسوايي عذاب آوردند ايمان چون كه يونس قوم مگر رساند سودي
  . كرديم برخوردار مدتي تا را آنان و نموديم برطرف
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يةٌ كَانَت فَلَوالَ: (فرمايد مي متعال خداوند  كـه  شـهرهايي  از شـهري  هيچ مردم چرا پس ) قَرْ
 ايمـان  ديدنـد  را عـذاب  كـه  آنگاه ) آمنَت (نبودند، ان بر اند كرده تكذيب) را حق (مردمش
نَفَعها (بياورند،   برساند؟ سود آنان به ايمانشان و ) إِيمانُها فَ

 همانطور. است نبرده آوردنش ايمان از اي فايده عذاب ديدن هنگام به آنان از كس هيچ يعني
 ءامنت الذي اال اله ال انه امنت: (فرمود و كرده بيان را فرعون حالت تر پيش اندكي خداوند كه
 بنـي  كـه  خدايي مگر نيست معبودي هيچ كه آوردم ايمان ) المسلمين من انا و اسرايل بنو به

 وقد ءالن (شد گفته او به پس هستم، برادران نفرما از من و است آورده ايمان او به اسراييل
 و كردي نافرماني قبالً آنكه حال آوري مي ايمان اكنون آيا) المفسدين من كنت و قبل عصيت

 باهللا ءامنا قالوا راواباسنا فلما (است فرموده متعال خداوند كه همانطور و بودي؟ تباهكاري از
 خلت قد التي اهللا سنت راواباسنا لما ايمنهم عهمينف يك فلم مشركين به كنا بما كفرنا و وحده
 آنچـه  بـه  و آورده، ايمـان  خـدا  تنهابـه : گفتند ديدند، را ما عذاب كه هنگامي پس) عباده في

 به ديدند را ما عذاب كه هنگامي آوردنشان ايمان پس. ورزيديم كفر ساختيم مي خدا شريك
  . است گذشته نشبندگا ميان در كه خداست سنت اين. نبخشيد سودي آنان
 صلحا اعمل لعلي ارجعون رب قال الموت احدهم اذاجاء حتي(:است فرموده متعال خداوند و

 مـن ! پروردگارم اي «گويد مي آيد، آنها از يكي سراغ به مرگ كه هنگامي تا) كال تركت فيما
ـ » دهـم  انجـام  صـاحل  عمل گذشته كارهاي تالفي به است اميد برگردان دنيا به دوباره را  هن

  . نيست چنين
 عذاب اگر چون نيست، ايمان حقيقت در اضطراري ايمان زيرا است، ظاهر امر اين حكمت و
 مـي  بـر  ناسپاسي و كفر شودبه دور او از است كرده آوردن ايمان به مجبور را او كه كاري و

  . گردد
 كردنـد  مـشاهده  را ذابعـ  اينكه از بعد چون كه يونس قوم مگر ) آمنُواْ لَمĤ يونُس قَوم إِالَّ(

نْيا  الْحيـاةَ  فِي الخِزْيِ عذَاب عنْهم كَشَفْنَا (آوردند ايمان الـد  منَـاهتَّع معـذاب ) حِـينٍ  إِلَـى  و 
 آنها پس. نموديم برخوردار مدتي تا را آنان و كرديم، دور آنان از دنيا زندگاني در را رسوايي

 به كه خدايي جانب از است حكمتي اين در حتماً و هستند مستثني سابق و كلي قاعدة اين از
 ان و: (است فرموده متعال خداوند. است عاجز آن از ما درك و فهم و است آگاه پنهان و پيدا

 و: (فرمايـد  مـي  كـه  آنجا تا . است پيامبران زمرة از يونس گمان بي و) المرسلين لمن يونس
 بيـشتر  يـا  هزار صد سوي به را او و) حين ليا فمعتهم فامنوا يزيدون او الف مائه الي ارسلنه

 كه باشد اين حكمت وشايد. ساختيم مند بهره مدتي تا را آنان و آوردند ايمان پس فرستاديم،
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 تكرار را آن و برگشته بودند شده نهي آن از آنچه به شدند مي گردانده باز شدگان هالك اگر
 بهتر خداوند و ماند، خواهند پايدار انايمانش بر يونس قوم كه دانست خداوند اما. كردند مي
  . داند مي
 :99- 100 ي آيه

)لَو شَاء و كبنَ رن آلمضِ فِي ماألَر ملُّه  و)  مؤْمِنِينَ يكُونُواْ حتَّى النَّاس تُكْرِه أَفَأَنت جمِيعا كُ
 مـي  آيـا  آوردنـد،  مـي  ايمان جملگي اند زمين در كه آنان همة خواست مي پروردگارت اگر

  بياورند؟ ايمان كه سازي مجبور را مردمان تواني

 نمي كس هيچ و  يعقِلُونَ الَ الَّذِينَ علَى الرِّجس ويجعلُ اللّهِ بِإِذْنِ إِالَّ تُؤْمِنَ أَن لِنَفْسٍ كَانَ وما
  . دهد يم قرار پليدي فهمند نمي كه آنان بر و دهد، اجازه خدا آنكه مگر بياورد ايمان تواند

لَو: (فرمود السالم عليه پيامبرش به متعال خداوند شَاء و كبـنَ  رـن  آلمضِ فِـي  ماألَر  ـملُّه  كُ
 اين به. آوردند مي ايمان هستند زمين در را آنان همة خواست مي پروردگارت اگر و ) جمِيعا
 مـي  يـاري  رهيزگاريپ بر را دلهايشان و كردف مي الهام آنها به را ايمان خداوند كه صورت

 مـردم  از برخـي  كـه  اسـت  نموده اقتضا حكمتش اما بكند، كاري چنين تواند مي او پس. داد
  . باشند كافر برخي و مومن

)أَفَأَنت تُكْرِه تَّى النَّاسكُونُواْ حؤْمِنِينَ يكـه  سـازي  مجبـور  را مردمـان  تواني مي شما آيا)  م 
 كـار  اين تواند نمي خدا از غير كس هيچ و بكني، تواني نمي را كار اين يعني بياورند؟ ايمان

 مگـر  بيـاورد  ايمـان  تواند نمي كس هيچ و ) اللّهِ بِإِذْنِ إِالَّ تُؤْمِنَ أَن لِنَفْسٍ كَانَ وما. (بكند را
 پس. بياورد ايمان تواند مي خدا شرعي تقدير و اجازه و اراده با يعني. دهد اجازه خدا اينكه
   نمايد مي هدايت و داده توفيق را او خداوند باشد آوردن ايمان ةشايست كه كس هر
 كـه  دهـد  قرارمـي  كساني بر را بدي و گمراهي و )  يعقِلُونَ الَ الَّذِينَ علَى الرِّجس ويجعلُ(

  . كنند نمي توجهي او پندهاي و اندرز به و فهمند نمي را خداوند نواهي و اوامر
  :101- 103 ي آيه
النُّذُر اآليات تُغْنِي وما واألَرضِ السماواتِ فِي ماذَا رُواْانظُ قُلِ ـن  ومٍ  عؤْمِنُـونَ  الَّ قَـوبگـو  ي :
 ايمـان  كه گروهي به دادنها بيم و آيات اما» است؟ زمين و آسمانها در چيزي چه كه بنگريد«

  . بخشد نمي سودي آورند نمي
اْ الَّذِينَ يامِأَ مِثْلَ إِالَّ ينتَظِرُونَ فَهلْ لَو لِهِم مِن خَ ب نِّي فَانتَظِرُواْ قُلْ قَ  پس الْمنتَظِرِينَ منَ معكُم إِ
 نيز من باشيد، راه به چشم پس«: بگو كشند؟ مي انتظار را پيشينيان هاي مصيبت مانند جز آيا
 . »راهانم به چشم از شما با
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ي ثُمنَا نُنَج لَ سالَّذِينَ ر نُواْ وآم ا كَذَلِكقنَا حي لَ ؤْمِنِينَ نُنجِ عمؤمنـان  و خود پيامبران سپس الْم 
  .ما بر است حق اين و دهيم مي رانجات
 و. خواند مي فرا است زمين و آسمانها در كه آنچه در انديشه و تأمل به را بندگانش خداوند
 اسـت،  مـين  وز مانهاآسـ  در آنچه در انديشيدن و گرفتن عبرت و تفكر كردن، نگاه از منظور
 اسـت  هـايي  نشانه و ها عبرت آن در كنند مي يقين و آورند مي ايمان كه گروهي براي زيرا
 و نامهـا  داراي و بخـشنده  و بـزرگ  و پـسنديده  و شايسته معبود خداوند تنها كه اين بر دال

النُّذُر اآليات تُغْنِي وما. (است بزرگ صفات ن ومٍ عؤْمِنُونَ الَّ قَوبـه  دادنهـا  بيم و آيات و)  ي 
 و نشده مند بهره ها نشانه و آيات از آنها زيرا. بخشد نمي سودي آورند نمي ايمان كه گروهي
  . .ورزند مي مخالفت و كرده گرداني روي زيرا برند، نمي فايده

 بـه  كـه  كـساني  آيا كشند؟ مي انتظار را پيشينيان روزهاي مانند جز آيا پس ) ينتَظِرُونَ فَهلْ(
 در را پيـشينيان  كـه  را عـذابي  و هالكـت  جـز  آورنـد،  نمـي  ايمان خدا روشن و واضح ايات

 ميـان  در خـدا  قـانون  و سـنت  و آنهاست، كار مانند كارشان اينان كشند؟ مي انتظار برگرفت
نِّي فَانتَظِرُواْ قُلْ. (است جاري آيندگان و گذشتگان  راه به چشم: بگو)  الْمنتَظِرِينَ منَ معكُم إِ

 نجـات  و نيكو سرانجام كه دانست خواهيد پس. راهانم به چشم از شما همراه نيز من باشيد،
 بـراي  جز نجات و نيك سرانجام حقيقتاً و بود خواهد كسي چه آن از آخرت و دنيا در يافتن

الَّـذِينَ  رسـلَنَا  نُنَجي ثُم: (فرمود بنابراين. بود نخواهد پيروانشان و پيامبران نُـواْ  وسـپس  ) آم 
 كَذَلِك. (دهيم مي نجات آخرت و دنيا هاي سختي و ها ناگواري از را مؤمنان و خود پيامبران

ينَا حقا لَ ؤْمِنِينَ نُنجِ عو. دهيم نجات را مؤمنان كه ايم كرده واجب خود بر شيوه همان به)  الْم 
 بـر  و نمايـد  مـي  دفـاع  منانمؤ از خداوند پس. است مؤمنان از خداوند كردن دفاع جزو اين

  . دهد مي نجات ها سختي از را او دارد بنده كه ايماني حسب
  
  : 104- 106 ي آيه
يها يا قُلْ لَــكِنْ  اللّـهِ  دونِ مِن تَعبدونَ الَّذِينَ أَعبد فَالَ دِينِي من شَك فِي كُنتُم إِن النَّاس أَ و 

دبأَع فَّاكُ الَّذِي اللّهتَويم أُمِرْت ؤْمِنِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ وآيين دربارة شما اگر! مردم اي«: بگو الْم 
 بلكه پرستيد، مي خدا از غير به شما كه پرستم نمي را كساني من هستيد، ترديد و شك در من

 . »باشم مومنان از ام يافته فرمان و ميراند، مي را شما كه پرستم مي را خداوندي

أَنْ و أَقِم كهجينِ ونِيفًا لِلد الَ حشْرِكِينَ مِنَ تَكُونَنَّ وكه) است شده داده فرمان من به ( و الْم 
 . مباش مشركان از و است، انحرافي و شرك هرگونه از خالي كه كن رو آييني به



١١١٥ 

نَّ فَعلْت فَإِن يضُرُّك والَ ينفَعك الَ ما اللّهِ دونِ مِن تَدع والَ(  غير به و  )الظَّالِمِينَ منَ إِذًا كفَإِ
 اگر رساند، نمي تو به زياني و بخشد نمي تو به سودي كه مخوان را) چيزي و (كسي خدا از

  . شد خواهي مشركان و ستمكاران از كني چنين
 كننـدگان،  يقـين  بهترين و پرهيزگاران پيشواي و پيامبران، سرور ، پيامبرش به متعال خداوند
يها يا قُلْ: (فرمايد مي السالم عليه محمد  مردم اي: بگو ) دِينِي من شَك فِي كُنتُم إِن النَّاس أَ
 يقـين  به بلكه ندارم، شكي آن مورد در من هستيد، ترديد و شك در من آييندربارة شما اگر
 ينا در من و است، باطل خوانيد مي خداوند از غير به شما كه آنچه و است، حق آن دانم مي

  .دارم قاطع هاي حجت و روشن داليل مورد
 هـا  بـت  از آنچه پس ) اللّهِ دونِ مِن تَعبدونَ الَّذِينَ أَعبد فَالَ: (فرمود متعال خداوند بنابراين
 آفرينند نمي را چيزي آنها چون پرستم، نمي پرستيد، مي خدا از غير به كه را غيره و همتايان

 مـسخري  مخلوقـات  آنهـا  بلكه كنند، نمي تدبير را كاري چهي و دهند نمي روزي را كسي و
  . باشد آنان پرستش مقتضي كه ندارند چيزي و هستند

لَـكِنْ( و دبأَع الَّذِي اللّه فَّاكُمتَواو يعني. ميراند مي را شما كه پرستم مي را خداوندي بلكه ) ي 
 تـا  انگيـزد  مي بر را شما سپس ميراند، مي را شما و است آفريده را شما كه است خداوندي

 او بـراي  و اسـت  پرسـتش  سزاوار كه است كسي او پس. بدهد جزايتان و سزا اعمالتان طبق
أُمِرْت. (آريد زمين بر سجده سر او برابر در و بگذاريد نماز ؤْمِنِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ وأَنْ الْمو أَقِم 

كهجينِ ونِيفًا لِلد كه است شده داده فرمان من به و باشم، مؤمنان از كه ام يافته فرمان و ) ح 
 خـود  باطني و ظاهري كارهاي يعني . است انحرافي و شرك هر از خالي كه كنم رو آييني به
 قوانين همة خدا، غير از گرداندن روي و خدا به آوردن روي با و بگردان خالص خدا براي را

 خـود  بـه  را آنهـا  حالت مباش؛ مشركان از و)  الْمشْرِكِينَ مِنَ تَكُونَنَّ والَ. (بدار پا بر را دين
 غيـر  بـه  و ) يـضُرُّك  والَ ينفَعـك  الَ مـا  اللّهِ دونِ مِن تَدع والَ (مكن همراهي آنان با و مگير
 و. رسـاند  نمـي  زياني و بخشد نمي سودي تو به كه مخوان فرياد به را چيزي و كسي ازخدا
 تنها رسانند زيان و دهنده فايده بلكه دهد، سودي يا و برساند زياني دتوان نمي مخلوقي هيچ

  . است متعال خداوند
 زياني و فايده تو به تواند نمي كه را آنچه خدا جاي به و كردي چنين اگر پس ) فَعلْت فَإِن(

 با كه شد خواهي نيكسا از آنگاه همانا  )الظَّالِمِينَ منَ إِذًا فَإِنَّك (خواندي، فرياد وبه برساند
 اسـت،  ورزيـدن  شرك ستم اين از منظور و. اند رسانده زيان خويشتن به خود ساختن هالك

 بزرگي ستم شرك گمان بي) عظيم لظلم الشرك ان: (است فرموده متعال خداوند كه همانطور
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 را او از غيـر  خداونـد  بـا  اگـر ) الـسالم  عليـه  اكرم رسول (= فرد بهترين كه وقتي پس. است
  بود؟ خواهند چطور ديگران شد، خواهد مشرك ستمكاران از واندبخ
  
  : 107 ي آيه
لِهِ رآد فَالَ بِخَيرٍ يرِدك وإِن هو إِالَّ لَه كَاشِف فَالَ بِضُرٍّ اللّه يمسسك وإِن  من بِهِ يصيب لِفَضْ
 نمـي  او جز كس هيچ برساند تو به زياني اوندخد اگر و الرَّحِيم الْغَفُور وهو عِبادِهِ مِنْ يشَاء
 از را فضلش تواند نمي كس هيچ بخواهد تو حق در خيري اگر و گرداند، برطرف را آن تواند
  . است مهربان و آمرزنده او و رساند مي بخواهد كه بندگانش از كس هر به را آن برگرداند، تو
 و دهنـده  نفـع  او زيرا است، عبادت ارسزاو خداوند تنها كه اين بر است دليل بزرگترين اين
 و بيمـاري  و فقـر  قبيـل  از زياني هرگاه و باشد، مي كننده محروم و بخشنده و رساننده زيان
 گرداند، برطرف را آن تواند نمي كس هيچ او جز ) هو إِالَّ لَه كَاشِف فَالَ (بياورد، را آن مانند
 آنچـه  جز برسانند اي فايده توانند نمي ند،برسان اي فايده تا شوند جمع مردم همه اگر چون

 زياني هيچ توانند نمي برسانند زياني كسي به تا شوند جمع همه اگر و است، نوشته خداوند
) لِفَضْلِهِ رآد فَالَ بِخَيرٍ يرِدك وإِن: (فرمود بنابراين . بخواهد خداوند كه اين مگر برسانند او به
. كنـد  رد را او احـسان  و بخشش تواند نمي كس هيچ خواهدب تو حق در خيري) خدا (اگر و

 مـا  و لهـا  ممـسك  فال رحمه من للناس اهللا يفتح ما (است فرموده متعال خداوند كه همانطور
 توانـد  نمي كس هيچ گشايد مي مردم براي خداوند كه رحمتي) بعده من له فالمرسل يمسك

 بِـهِ  يـصيب . (كند روانه آنرا او از بعد اندتو نمي كس هيچ دارد باز را آنچه و دارد، باز را آن
 مـي  اختـصاص  بخواهـد  كه خود خلق از كس هر به را خويش رحمت ) عِبادِهِ مِنْ يشَاء من

  . است بزرگ بخشش و فضل داراي خداوند و دهد،
)وهو خود آمرزش اسباب كسب براي را اش بنده و لغزشهاست، همة آمرزندة او و ) الْغَفُور 

 بزرگش و كوچك گناهان خداوند نموده فراهم را اسباب آن بنده وقتي سپس دهد، مي يقتوف
 احسان و گرفته، فرا را چيزي هر او مهرباني و رحمت و است مهربان) الرَّحِيم. (آمرزد مي را
 از لحظـه  يـك  براي توانند نمي موجودات همة كه طوري است، رسيده موجودات همة به او

 و داده را هـا  نعمـت  خدا تنها كه دانست يقين به بنده كه وقتي پس. باشند نياز بي او احسان
 و كند، مي رادور ها اندوه و ها بدي و كرده، عطا را ها خوبي نمايد، مي دور را رنجها او تنها

 كـه  آنچـه  مگـر  نيـست  دستـشان  در چيـزي  هيچ و ندارد، اختياري مخلوقي هيچ كه دانست
 مـي  او از غيـر  بـه  كـه  را آنچـه  و است حق خداوند كه كرد خواهد يقين كند، اراده خداوند
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  : فرمود كرد بيان را روشن دليل آنكه از پس بنابراين. است باطل خوانند
 : 108- 109 ي آيه

يها يا قُلْ بكُم مِن الْحقُّ جاءكُم قَد النَّاس أَ نِ رى فَمتَدا اهنَّم  فَإِنَّما ضَلَّ ومن لِنَفْسِهِ يهتَدِي فَإِ
لَيها يضِلُّ ا عماْ و نَ لَيكُم أَ كِيلٍ عآمـده  حق پروردگارتان سوي از شما براي! مردم اي«: بگو بِو 
 زيان به فقط شود گمراه كس هر و شود، مي راهياب خودش فقط يابد راه كس هر پس است،
 . نيستم نگاهبان شما بر من و شود، مي گمراه خود

اتَّبِع ا وم ىيوح كلَي  مي وحي تو به آنچه از و الْحاكِمِينَ خَيرُ وهو اللّه يحكُم حتَّى واصبِرْ إِ
  . است داوران بهترين او و كند داوري خداوند آنكه تا باش، شكيبا و كن، پيروي شود
يها يا: (بگو شد روشن حق آنكه از بعد! پيامبر اي ) قُلْ(  بكُم مِن الْحقُّ كُمجاء قَد النَّاس أَ ر 
 داليـل  بـا  كـه  راستين خبر يعني. است آمده شما براي حق پروردگارتان سوي از! مردم اي) 

 شـما  بـه  پروردگارتـان  اجنب از آن و نيست، آن در ترديدي و شك هيچ و شده تاييد واضح
 فرستاده شما براي را قرآن اين كه است اين شما به نسبت او عنايت بزرگترين و. است رسيده

 شـما  بـراي  پـسنديده  اخـالق  و الهي مطالب و احكام انواع آن در و است چيز هر بيانگر كه
 مـشخص  هـدايت  از گمراهـي  آن در كـه  شماسـت  براي او احسان بزرگترين و دارد، وجود
 بـه  كـه  كـس  هر پس ) اهتَدى فَمنِ. (است نگذاشته باقي اي شبهه كس هيچ براي و گرديده
 چيزهـا  ديگـر  بـر  را آن و بفهمد و بشناسد را حق كه اي گونه به شود، راهياب خدا رهنمود
نَّما (دهد، ترجيح  نياز بي بندگانش از خداوند و است خودش سود به فقط) لِنَفْسِهِ يهتَدِي فَإِ
  . گردد مي بر آنها خود به اعمالشان ثمرة و نتيجه و است
 آن بـه  كـردن  عمـل  يا حق شناخت از كه صورت اين به شود گمراه كس هر و ) ضَلَّ ومن( 

نَّما (بگرداند، روي لَيها يضِلُّ فَإِ بـه  زيـاني  هـيچ  و شـود،  مي گمراه خودش زيان به فقط ) ع 
اْ وما. (رساند مي زيان خودش به فقط او پس. رساند نمي خداوند نَ لَيكُم أَ كِيلٍ عبر من و)  بِو 

 فقط بلكه كنم، نمي محاسبه اعمالتان بر را شما و نبوده تاناعمال مراقب و نيستم، نگاهبان شما
 مهلت و فرصت تا پس. شماست نگاهبان و مراقب خداوند و هستم، شما براي اي دهنده بيم

 . كنيد نظر تجديد داريد

)اتَّبِع ا وى موحي كلَي  حال زبان با و عمل و علم در شود مي وحي تو بر آنچه از! پيامبر اي ) إِ
 ايـن  زيـرا  كـن،  شـكيبايي  امـر  ايـن  بـر  و ) واصبِرْ. (كن پيروي آن سوي به خواندن فرا با و

 بـه  و مباش سست پس دارد، اي پسنديده سرانجام و است بردباري و شكيبايي نوع باالترين
  . باش پايدار و كن مواظبت آن بر و بده ادامه كارت
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)تَّىح كُمحي نمايد داروي اند كرده تكذيب را تو كه كساني و اشم بين خداوند آنكه تا ) اللّه .
)وهرُ واكِمِينَ خَيعـدالت  بـر  مشتمل او داوري و حكم زيرا. است داوران بهترين او و ) الْح 

  . شود مي ستايش آن بر كه است كاملي
 اينكـه  تـا  مانـد  پابرجا راست راه بر و برد فرمان پروردگارش دستور از السالم عليه پيامبر و

 را او اينكـه  از بعد گرداند، پيروز دشمنانش بر را پيامبرش و اديان ساير بر را دينش خداوند
 كـه  گونـه  آن سـزد  را خـدا  نيكو سپاس و ستايش پس. گرداند چيره آنها بر برهان و دليل با

  . باشد مي احسانش گستردگي و كمال و عظمت و بزرگي شايستة
   يونس سوره تفسير پايان
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  هودر سوره يتفس

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  1- 4 ي آيه
 آيـات  كه است كتابي اين. را ال الف خَبِيرٍ حكِيمٍ لَّدنْ مِن فُصلَت ثُم آياتُه أُحكِمت كِتَاب لَر
 . است شده تبيين و تشريح آگاه و حكيم خداوند سوي از سپس گرديده، محكم و استوار آن

نَّنِي اللّه إِالَّ تَعبدواْ أَالَّ  براي او سوي از من كه نپرستيد را خدا جز اينكه وبشِيرٌ نَذِيرٌ منْه لَكُم إِ
 . هستم دهنده مژده و دهنده هشدار شما

أَنِ تَغْفِرُواْ واس كُمب ر واْ ثُمهِ تُوبلَي  لٍفَضْ ذِي كُلَّ ويؤْتِ مسمى أَجلٍ إِلَى حسنًا متَاعا يمتِّعكُم إِ
إِن فَضْلَهاْ و لَّو تَو نِّي لَيكُم أَخَاف فَإِ ع ذَابمٍ عوبخواهيد آمرزش پروردگارتان از اينكه و كَبِيرٍ ي 

 و سازد، مند بهره نيكويي طرز به معين زماني تا را شما تا كنيد توبه و برگرديد او سوي به و
 عـذاب  از شما بر من بگردانيد يرو اگر و. بدهد را احسانش و فضل فضلي صاحب هر به تا

  بيمناكمك بزرگي روز

 چيـزي  همه بر او و خداست سوي به بازگشتتان قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى وهو مرْجِعكُم اللّهِ إِلَى
  . تواناست
 و منظم آيات كه ) آياتُه أُحكِمت (است بزرگي كتاب ) كِتَاب (اين: فرمايد مي متعال خداوند
 آن كلمات و نمايد مي نهي و امر عادالنه و است راست اخبارش است؛ گرديده نيكو و محكم
 بيان احسن نحو به و گرديده مشخص اياتش گاه آن ) فُصلَت ثُم. (زيباست آن مباني و فصيح
 مـي  قـرار  آن جاي در را چيزي هر كه حكيم خداوند جانب از ) حكِيمٍ لَّدنْ مِن (است شده
 به كه خداوندي) خَبِيرٍ. (نمايد اقتضا حكمتش كه چيزي به مگر كند، نمي نهي و امر و دهد،
  . است آگاه باطن و ظاهر
 از اسـت،  آگـاه  و حكيم خداوند جانب از آن بيان و شرح و گرداندن استوار كه آنجا از پس

 كتابش پروردگار و است برخوردار واسع رحمتي و حكمت و كمال و بلند اي مرتبه و عظمت
 اقامـه  خـدا  براي كامل طور به و خالصانه را دين ) اللّه إِالَّ تَعبدواْ أَالَّ (تا است كرده نازل را

  . نگردانيد شريك او با را كس هيچ و كنيد،
نَّنِي(  ي دهنـده  بـيم  ) نَذِيرٌ (پروردگارتان سوي از شما براي من همانا! مردم اي ) منْه لَكُم إِ

 مـي  حذر بر آخرت و دنيا عذاب از و كنندف مي جرات گناهان ارتكاب بر كه هستم كساني
 اسـتَغْفِرُواْ  وأَنِ. (آخرت و دنيا پاداش به هستم فرمانبرداران ي دهنده مژده و)  وبشِيرٌ. (دارم
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كُمب ر واْ ثُمهِ تُوبلَي  آمـرزش  پروردگارتـان  از اسـت  سـرزده  شما از كه گناهاني خاطر به و ) إِ
 پـسندد  نمـي  خـدا  انچـه  از و برگرديد او سوي به داريد كه عمري ي بقيه در سپ بخواهيد،

  . آورد روي پسندد، مي و دارد مي دوست كه آنچه سوي به و برداريد، دست
 وقـت  تا ) مسمى أَجلٍ إِلَى حسنًا متَاعا يمتِّعكُم: (فرمود و كرد اشاره تائبان پاداش به سپس

 ويؤْتِ. (شويد مي مند بهره آن از و بخشد مي شما به خود روزي از يينيكو طرز به مردنتان
لَه فَضْلٍ ذِي كُلَّ  مي را احسانش و فضل همسنگ پاداش شما از فضلي صاحب هر به و ) فَضْ

 دور وي از پـسندد  نمي كه را آنچه و كند مي حال برايش دارد دوست كه را آنچه پس دهد؛
اْ وإِن (گرداند مي لَّو كـه  بگردانيد روي كنم مي دعوت آن سوي به را شما آنچه از اگر و ) تَو 

نِّي (نموديد هم تكذيب را آن احتماالً و كرديد، را كار اين واقعاً لَيكُم أَخَاف فَإِ ع ذَابمٍ عوي 
 پسينيان و پيشينيان كه است قيامت روز آن و بيمناكم، بزرگي روز ازعذاب شما بر من)  كَبِيرٍ
 را بد و خوب پاداش اند داده انجام كه شري و خير اعمال اساس بر پس . آيند مي گرد آن در

  . دارند مي دريافت
)وهلَى وءٍ كُلِّ عكـاري  هـر  بـر  او زيرا مردگان، گرداندن زنده بر است دليلي اين) قَدِيرٌ شَي 

 او و اسـت  داده خبـر  ايـن  از خداوند و هاست مرده كردن زنده امور اين جملة از. تواناست
  . است حتمي نقلي و عقلي نظر از آن تحقق و. است گويندگان راستگوترين

  : 5 ي آيه
نَّهم أَال ثْنُونَ إِ ي مهوردتَخْفُواْ صسلِي تَغْشُونَ حِينَ أَال مِنْهسي مهابثِي لَمعا يسِرُّونَ ما يملِنُونَ وعي 
نَّه لِيم إِ بِذَاتِ ع ورِالصپنهـان  خدا از را خويشتن تا كنند مي كج را هايشان سينه آنان! هان د 

 پنهـان  كه را آنچه خداوند پوشانند مي هايشان جامعه با را خود كه هنگامي آنان! هان. دارند
  . داناست دلها راز به او و داند، مي سازند مي آشكار را آنچه و دارند مي

 صدورهم يثْنُونَ (آنان كه دهد يم خبر شان يگمراه شدت و مشركان ينادان از متعال خداوند
 چرخاندن با و دارند، پنهان خدا از را خود تا ) مِنْه لِيستَخْفُواْ (كنند، يم كج را شانيها نهيس) 
 افـه يق و ندانـد  را آنـان  احوال خداوند و كنند جاديا خدا علم مقابل در يحجاب شانيها نهيس
ـ فرما يمـ  پوچشان گمان و آنها اشتباه انيب با داخ. ندينب را شانيها  يستَغْـشُونَ  حِـينَ  أَال: (دي

مهابي  كه حالت نيا در خداوند پوشانند يم را خود شانيها جامه با كه يهنگام آنان! هان ) ثِ
 ها گفته ) يسِرُّونَ ما يعلَم (خداوند بلكه. است آگاه آنها از است، حاالت نيتر يمخف از يكي
لِنُونَ وما (دارند، يم پنهان كه را ييكارها و عكنند، يم آشكار كه را ييكارها و ها گفته و ) ي 
نَّه (داند، يم زين را نيا از تر دهيپوش يوحت ، داند يم لِيم إِ ورِ بِذَاتِ عدبـه  خـدا  همانـا ) الص 
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 زبـان  بـر  را آن آشكار در نه و پنهان در نه و دلهاست در كه يافكار و ها وسوسه و ها اراده
 را تانيها نهيس كه آنگاه ماند يم دهيپوش او بر شما حالت چگونه پس. است آگاه اند، اوردهين

  د؟يبدار پنهان او از را خود تا ديكن يم كج
ـ پ كه كند يم صحبت يكسان از خداوند كه باشد نيا هيآ يمعن دارد احتمال  بيتكـذ  را امبري
 يم را السالم هيعل امبريپ يوقت شان يگردان يرو شدت از و شدند، غافل دعوتش از و كردند

ثْنُونَ (دنديد ي مهوردآنـان  گوش به را دعوتش و ندينب را آنها تا كردند يم خم را خود ) ص 
 باالتر يگردان يرو نيا از ايآ پس. ندهد اندرز است آنان نفع به كه يزيچ به را آنان و نرساند

  هست؟ يزيچ
 او بـر  يزيـ چ چيهـ  و اسـت  آگـاه  حاالتـشان  همة به او كه داد هشدار را آنها خداوند سپس
  . كرد خواهد مجازات شانيكارها خاطر به را آنها يزود به و ماند، ينم دهيپوش
 : 6 ي هيآ

 و مبِينٍ كِتَابٍ فِي كُلٌّ ومستَودعها مستَقَرَّها ويعلَم رِزقُها اللّهِ علَى إِالَّ األَرضِ فِي دآبةٍ مِن وما
 ابيا محل و قرارگاه و خداست، عهدة بر آن يروز نكهيا مگر ستين نيزم در يا جنبده چيه
   . است ثبت يروشن كتاب در نهايا همة. داند يم را ذهابشان و
 خداونـد  ،يبحر اي باشد يبر وان،يح و انسان ليقب از كند يم حركت نيزم در ك يزيچ هر
يعلَـم  (دهـد  يمـ  يروز همه به و گرفته هعهد به را همه يروز ا  وتَقَرَّه ـسا  مهعدتَوـسمو) و 

 محـل  و دانـد  يمـ  را رنـد يگ يم قرار آن در كه ييجا و ستيز محل و جنبدگان نيا قرارگاه
 ليتفاصـ  ) كُلٌّ ( داند يم آورند يم يرو آن به مختلف يها حالت در كه را آنها آمد و رفت
ـ آ يم شيپ كه ياتفاقات همة كه محفوظ لوح در ) مبِينٍ تَابٍكِ فِي (آنها، احوال  در آنچـه  و دي
 همـه  به خداوند علم و. است شده ضبط و ثبت. دارد بر در را افتد يم اتفاق نيزم و آسمانها

 و اسـت  دهيـ گرد يجـار  آن بـر  او تيمـش  و است، نگاشته را آن قلمش و دارد، احاطه نهايا
 را آنهـا  يروز كه يكس يستگيشا و تيكفا به رنديگ آرام لهاد پس. رسد يم همه به شيروز
 را آنها صفات و ذات خود دانش و علم با و است گرفته عهده به را آنان است گرفته عهده به
  . است برگرفته در
  : 7- 8 ي هيآ

وهاتِ خَلَق الَّذِي واومالس ضاألَرامٍ سِتَّةِ فِي وي بلُـوكُم  الْمـاء  علَـى  عرْشُـه  وكَانَ أَ ي  أَيكُـم  لِ
لَئِن عمالً أَحسنُ و نَّكُم قُلْت  سِحرٌ إِالَّ هـذَا إِنْ كَفَرُواْ الَّذِينَ لَيقُولَنَّ الْموتِ بعدِ مِن مبعوثُونَ إِ
 تـا  بـود،  آب بر عرشش و ديآفر روز شش در را نيزم و اسمانها كه است ييخدا او و  مبِينٌ
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 مـرگ  از پـس  شما ييبگو اگر و دهد، يم انجم كوترين يكارها يكس چه كه ديازمايب ار شما
 . »ستين آشكار يجادو جز سخن نيا«: نديگو يم كافران د،يشو يم ختهيبرانگ

لَئِنْ نَا و أْتِ يوم أَالَ يحبِسه ما لَّيقُولُنَّ معدودةٍ أُمةٍ إِلَى الْعذَاب عنْهم أَخَّرْ ييهِم  سرُوفًا  لَـيـصم 
منْهاقَ عحا بِهِم وزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ متَهسريتـأخ  بـه  يمحـدود  زمـان  مدت تا را عذاب اگر و ي 
 آنان سراغ به عذاب كه يروز ديباش آگاه » دارد؟ يم باز را آن يزيچ چه«: نديگو يم م،يانداز

  . رديگ يم بر در را آنان كردند يم مسخره كه را يزيچ و شود، ينم بازداشته آنان از ديايب
 نيزم و آسمانها ) أَيامٍ سِتَّةِ فِي واألَرض السماواتِ خَلَق( ، او كه دهد يم خبر متعال خداوند

) و (است جمعه روز آن نياخر و كشنبهي روز اميا نيا نينخست است، دهيآفر روز شش در را
 يباال بر و آب يرو بر عرشش ) الْماء علَى عرْشُه كَانَ (د،يآفر را نيزم و آسمانها كه يهنگام
 ديگرد مرتفع و بلند خود عرش بر ديآفر را نيزم و آسمانها نكهيا از بعد و. بود هفتم آسمان

  . كند يم ريتدب خود تيمش طبق را يشرع و يقدر احكام و كارها و
بلُوكُم: (فرمود نيبنابرا ي ـ ازمايب را شـما  تـا  ) مالًع أَحسنُ أَيكُم لِ  يكارهـا  يكـس  چـه  كـه  دي

 در را آنچه يو ينواه و اوامر از شما يرويپ خاطر به خداوند يعني. دهد يم نجام ا يكوترين
 يم نجام را يكوترين عمل شما از كي كدام نديبب و كند امتحان تا ديآفر است نيزم و آسمانها

  . دهد
 و تر خالص عمل يكس چه كه ديازمايب را شما تا يعني «است گفته اهللا رحمه اضيع بن ليفض

  .»دهد يم انجام تر درست
 انجـام  خالصانه عمل اگر«: گفت است؟ كدام تر درست و خالص عمل! يعل ابا يا: شد گفته
) بـاز  (نـشود  انجـام  خالـصانه  و باشـد  درست اگر و شود ينم رفتهيپذ نباشد درست و شود
 خـدا  يبـرا  كه است نيا خالص عمل. باشد درست و خالصانه نكهيا مگر شود، ينم رفتهيپذ

 همانطور. شود يرويپ سنت و قرآن از آن انجام در كه يعمل يعني درست عمل و. شود انجام
 انسانها و ها جن من) عبدونيل اال االنس و الجن خلقت ما و: (هاست فرمود متعال خداوند كه
  .»ندينما پرستش مرا نكهيا يبرا مگر دميافرين را
 االمـر  تنزلي مثلهن االرض من و سموات سبع خلق يالذ اهللا«: است فرموده متعال اوندخد و
ـ  يتعـال » اهللا«) علمـا  يش بكل احاط قد اهللا ان و ريقد يش كل يعل اهللا ان لتعلموا نهنيب  يذات

 يم نازل آنها انيم را خود امر د،يآفر را آن مثل زين نيزم در و ديآفر را آسمان هفت كه است
 است، نموده احاطه را زيچ همه او علم و است، توانا زيچ همه بر خداوند كه ديبدان تا گرداند،

 شيهـا  صـفت  و اسما و ذات شناختن و شيخو عبادت خاطر به را خلق متعال خداوند پس
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 آن بـه  كه را آنچه و ببرد فرمان كس هر پس. است داده دستور نيا به را آنها و است، دهيآفر
 يمـ  كـاران  انيز از بگرداند يرو كس هر و است، رستگاران از دهد مانجا است داده دستور
. بدهـد  سـزا  و جزا را آنان تا كرد خواهد جمع گريد يجهان در را آنها خداوند حتماً و باشد
لَئِن : (فرمود و پرداخت نيمشرك يسو از جزا و سزا بيتكذ به خداوند نيبنابرا و إِنَّكُم قُلْت 

 به من يسو از اگر و)   مبِينٌ سِحرٌ إِالَّ هـذَا إِنْ كَفَرُواْ الَّذِينَ لَيقُولَنَّ الْموتِ دِبع مِن مبعوثُونَ
 كننـد،  ينمـ  قيتـصد  را تو كافران ،يده خبر مرگ از پس شدن زنده را آنها و ،ييبگو شانيا

ـ يگو يمـ  و گرفتـه  بيع يا آورده آنچه از و ند،ينما يم بيتكذ را تو شدت به بلكه  إِنْ: (دن
 حـق  آن كه ديبدان و ديباش آگاه. ستين آشكار يجادو جز يزيچ نيا )  مبِينٌ سِحرٌ إِالَّ هـذَا
  . است آشكار

لَئِنْ( نَا و  آنان از مشخص يزمان مدت تا را عذاب اگر و ) معدودةٍ أُمةٍ إِلَى الْعذَاب عنْهم أَخَّرْ
ـ د چـرا  و است، امدهين چرا: نديگو يم م،ياندازيب ريتأخ به ـ آ يمـ  ري  و ينـادان  يرو از و د؟ي

ـ ا سخنشان مفهوم و دارد؟ يم باز را آن يزيچ چه ) يحبِسه ما: (نديگو يم شان يستمگر  ني
 امبريپ بودن دروغگو دبريآ ينم زود عذاب نكهيا از آنها و ، انگارند يم دروغ را آن كه است

  . است ييجا يب استدالل چه.دهد  يم خبر عذاب آمدن از كه كنند يم استدالل
أْتِيهِم يوم أَالَ( ي سرُوفًا لَيصم منْهآنان از ديايب آنان سراغ به عذاب كه يروز ديباش آگاه ) ع 

) يستَهزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ ما بِهِم وحاقَ (بنگرند شيخو كار در توانند ينم و شود، ينم داشته باز
 را آن كـه  يعذاب يعني. رديگ يم دربر و كرده احاطه را آنان كردند يم رهمسخ كه را يزيچ و

ـ پ بـودن  دروغگـو  به قاطعانه كه ييجا تا انگاشتند يم زيناچ را آن و كردند يم مسخره  امبري
  . رديگ يم فرا سو هر از را آنان كردند، حكم

  : 9- 11 يها هيآ
لَئِنْ انَ أَذَقْنَا ونْس نَّه مِنْه نَزَعنَاها ثُم رحمةً مِنَّا اإلِ يئُوس إِ  خدا يسو از انسان به اگر و  كَفُور لَ
 . گردد ناسپاس و ديناام يبس ميبستان او از را آن سپس ميبچشان يرحمت

لَئِنْ و نَاه يئَات ذَهب لَيقُولَنَّ مستْه ضَرَّاء بعد نَعماء أَذَقْ نِّي السع نَّه  از بعد اگر و خُورفَ لَفَرِح إِ
 و هايبـد «: ديگو يم م،يبرسان بدو نعمت و يخوش است دهيرس انسانها به كه يناخوش و رنج
  كند يم يفروش فخر و شده شادمان يبس و» شدند دور من از ها يسخت

لَـئِك الصالِحاتِ وعمِلُواْ صبرُواْ الَّذِينَ إِالَّ م أُوغْفِرَةٌ لَهرٌ مأَجييبايشك كه يكسان مگر يرٌكَبِ و 
  . دارند يبزرگ پاداش و آمرزش نانيا دهند، انجام ستهيشا يكارها و ورزند
 يرحمت وقت هر و است ستمكار و نادان يو كه دهد يم خبر انسان عتيطب از متعال خداوند
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 ار نعمتها آن سپس آن، امثال و فرزندان ،يروز ،يسالمت ليقب از بچشاند او به خود يسو از را
 بـه  و داشـت  نخواهـد  خـدا  پـاداش  به يديام و دهد، يم تن اسي و يديناام به رد،يبگ او از

 و. داد خواهـد  او بـه  باز را آن از بهتر اي گرداند خواهد باز را آن خداوند كه ديآ ينم ذهنش
 كنـد  عطا يو به يرحمت و نعمت رسد يم انسان به كه يناخوش و رنج از بعد خداوند هرگاه
 يمـ  يباق شيبرا شهيهم يبرا ريخ آن كه برد يم گمان و بالد يم خود به و شود يم شادمان
يئَات ذَهب: (ديگو يم و ماند، نِّي السع نَّه  شدند، دور من از ها يسخت و هايبد) فَخُور لَفَرِح إِ

  . است خودستا و شادمان او و
 ييها نعمت با و گردد، يم دشا است شده داده او به دلخواهش و ليم طبق كه آنچه به يعني

ـ ا و كند يم يفروش فخر خدا بندگان بر است كرده عطا و به خداوند كه  بـه  را او حالـت  ني
ـ ا از بزرگتـر  يبيع چه و كند يم وادار آنان ريتحق و مردم بر دنيورز تكبر و يپسند خود  ني
  دارد؟ وجود

 زشـت  اخالق نيازا و دهد قيتوف را آنان خداوند كه يكسان مگر ، است انسان عتيطب نيا و
 رنـج  و يناخوشـ  هنگام به كه هستند يكسان آنان و كند، ييراهنما آن ضد به و آورد، رونيب

 ستهيشا يكارها و دهينبال خود به يخوش و يراحت هنگام و شوند، ينم ديناام و كرده يبردبار
لَـئِك. (دهند يم انجام را مستحب و واجب و م أُوغْفِرَةٌ لَهم أَجشـدن  بخـشوده  بـا ) كَبِيرٌ رٌو 

 دسـت  آن و رسـند  يمـ  يبزرگ پاداش به و گردد يم دور آنها از ينامطلوب امر هر گناهانشان
 آن دنيد از چشمها و بخواهد انسان چه هر كه است بهشت و نعمت و پرناز يباغها به يابي

  . است موجود آن در ببرند لذت
 12- 14 يها هيآ

 لَّكلَع لَيك يوحى ما بعض تَارِك فَ  جاء أَو كَنزٌ علَيهِ أُنزِلَ لَوالَ يقُولُواْ أَن صدرك بِهِ وضĤَئِقٌ إِ
هعم لَكا منَّم اللّه نَذِيرٌ أَنت إِ لَى وءٍ كُلِّ عكِيلٌ شَييوح تو به كه را ييزهايچ از يبرخ مبادا و 
 فرشـته  چرا اي است نشده فرستاده او بر يگنج چرا«: نديگو يم نكهيا از و يكن رها شود يم
 زيچ همه بر خداوند و يهست دهنده ميب تنها تو ،يشو ناراحت و دلتنگ» است امدهين او با يا

 . است نگهبان و مراقب

م اه يقُولُونَ أَ أْتُواْ قُلْ افْتَرَ ثْلِهِ سورٍ بِعشْرِ فَ اتٍ مفْتَرَيواْ معادنِ وتُم متَطَعـ  اس ونِ نمإِن اللّـهِ  د 
ادِقِينَ كُنتُمدهـد  يمـ  نـسبت  خدا به دروغ به و است، ساخته خودش را آن«: نديگو يم ص« .
 كه را كس هر خدا از ريغ و دياوريب را آن همانند نيدروغ سورة ده ديهست راستگو اگر«: بگو
 . ديفراخوان ياري به ديتوان يم
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نَّما لَمواْفَاع لَكُم يستَجِيبواْ لَّم فَإِن لَـه الَّ وأَن اللّهِ بِعِلْمِ أُنزِلِ أَ  پس مسلِمونَ أَنتُم فَهلْ هو إِالَّ إِ
 معبـود  و است شده نازل ياله علم با همراه قرآن نيا كه ديبدان ، رفتندينپذ را شما سخن اگر
  د؟يگرد يم فرمانبردار شما ايآ پس ست،ين او جز يحق به

ـ فرما يمـ  كننـدگان  بيتكـذ  مقابـل  در السالم هيعل امبريپ دادن ييجودل با متعال خداوند : دي
)لَّكلَع لَيك يوحى ما بعض تَارِك فَ  كه ستين ستهيشا يعني ) يقُولُواْ أَن صدرك بِهِ وضĤَئِقٌ إِ

 را يمطالب از يبرخ آنگاه و بدارد، باز يهست آن بر كه آنچه از و بگذارد، اثر تو در آنان گفتة
 يمـ  كـه  ،يگـرد  دلتنـگ  آنـان  يسر رهيخ خاطر به و يكن رها شود يم يوح تو يسو به كه
لَيهِ أُنزِلَ لَوالَ: (نديگو كَنزٌ ع اء أَوج هعم لَكـ  نـشد  فرستاده فرو او بر يگنج چرا ) م  چـرا  اي

 و مخالفـت  و يسـتمگر  و يسـر  رهيخ از يناش سخن نيا رايز است؟ امدهين او با يا فرشته
 نيا و بده ادامه كارت به پس . است ليدال و ها حجت به نسبت آنان شناخت عدم و يگمراه
 و تنگ را دلت و ندارد باز را تو آورد ينم زبان بر را آن خرد يب يفرد جز كه پوچ يها گفته

 يبيع يا آورده آنچه در اي ؟يباش درمانده آن حل از كه اند داده ارائه يليدل ايآ. نكند ناراحت
 نـشو،  تنـگ  دل پـس  كند؟ كم را آن ارزش و گذارد اثر آن در آنها ييجو بيع كه اند گرفته

 أَنت إِنَّما (تو بلكه. يكن تيهدا را آن توان ينم زور با و ست،ين تو گردن بر آنها حساب رايز
اللّه نَذِيرٌ لَى وءٍ كُلِّ عكِيلٌ شَياست نگاهبان يزيچ هر بر خداوند و يهست دهنده ميب تنها) و 

  . دهد يم جزا و سزا اعمالشان طبق را آنها و دينما يم ضبط و ثبت را اعمالشان و
)قُولُونَ أَمي اه  اسـت؟  سـاخته  خود شيپ از را قرآن نيا محمد : نديگو يم مشركان ايآ ) افْتَرَ

ثْلِـهِ  رٍسـو  بِعـشْرِ  فَـأْتُواْ : ( بگو آنان به) قُلْ: (فرمود و داد پاسخ را آنان خداوند ـاتٍ  مفْتَرَيم 
 دروغـن  سـورة  ده ديهـست  راستگو اگر  )صادِقِينَ كُنتُم إِن اللّهِ دونِ من استَطَعتُم منِ وادعواْ
 او اگر يعني. ديخوان فرا ياري به ديتوان يم كه را كس هر خدا  از ريغ و دياوريب را آن همانند
 او يقيحق دشمنان و د،يدار بالغت و فصاحت يو مانند هم شما است ساخته خود از را قرآن
 يمـ  راسـت  اگر پس د،يكن يم صرف ديدار كه را چه هر دعوتش كردن باطل يبرا و ديهست
  . دياوريب را آن همانند نيدروغ سورة ده دييگو
 أُنـزِلِ  نَّماأَ فَاعلَمواْ ( رفتند،ينپذ مورد نيا در را شما سخن اگر پس) لَكُم يستَجِيبواْ لَّم فَإِن(

 جانب از نكهيا اثبات يبرا چون. است شده نازل خدا جانب از قرآن نيا كه ديبدان) اللّهِ بِعِلْمِ
لَــه  الَّ وأَن. ( اسـت  نشده دايپ آن يبرا يمعارض و دارد، وجود ليدل است خدا  و ) هـو  إِالَّ إِ
 فَهـلْ  (ندارد وجود باشد شپرست و تيالوه سزاوار كه يحق بر معبود چيه خدا جز كه ديبدان
نتُم   د؟يشو يم او يبندگ بردار فمران و گشته خدا تيالوه ميتسل شما ايآ پس )مسلِمونَ أَ
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 انتقـاد  و نيمعترضـ  اعتـراض  ستين ستهيشا خدا راه دعوتگر يبرا كه آنند نيمب اتيآ نيا و
 يوقت خصوص به . دارد باز نيد يسو به يفراخوان و دعوت از را او انيجو بيع و منتقدان

 دعـوت  آن يسو به دعوتگر كه آنچه در نتواند معترض و باشد ليدل يب انتقاد و اعتراض كه
ـ با بلكه شود دلتنگ دينبا و. اورديب ينقص و يكاست كند يم  و باشـد  داشـته  خـاطر  نانيداطمي

 دگانكننـ  شنهاديپ كه تيشنهادايپ ستين الزم زين و. آورد يرو آن به و بدهد، ادامه را كارش
 پاسخ در است يكاف بلكه. شود داده جواب كنند، يم مطرح دارند خود يبرا كه يليدال به بنا

  . باشد نداشته يمخالف و معارض كه كرد اقامه را يليدل ها خواسته و ليمسا نيا تمام
 را آن مانند توانند ينم كس چيه و است معجزه خود ذات در قرآن كه آنند انگريب اتيآ نيا و
ـ  توانـد  ينم يحت و اورد،يب را آن مانند سوره ده تواند ينم و ،اورديب  را آن ماننـد  سـوره  كي
 چون نكردند، معارضه آن با اما ديطلب مبارزه به را غيبل و حيفص دشمنان خداوند چون. اورديب
  .ندارند را آن ييتوانا دانستند يم
 نيقي آن به نسبت ديبا هك ييزهايچ از يكي كه است شده اشاره مطلب نيا به اتيآ نيا در و

  : است فرموده رايز است، ديتوح و قران كرد بسنده غالب گمان به دينبا و داشت
نَّما فَاعلَمواْ( لَـه الَّ وأَن اللّهِ بِعِلْمِ أُنزِلِ أَ  خـدا  علم با همراه قرآن نيا كه ديبدان پس) هو إِالَّ إِ

  . ستين او جز ينيراست معبود چيه و است شده نازل
  : 15- 16 ي هيآ

ياةَ يرِيد كَانَ من ا الْحي نْ ا الدزِينَتَهو فنُو هِملَي  كه يكسان  يبخَسونَ الَ فِيها وهم فِيها أَعمالَهم إِ
 ميده يم انها به كمال و تمام جهان نيا در را اعمالشان بخواهند را آن نتيز و ايدن يزندگان

 . نندينب يكاست آنجا در آنها و

لَـئِك الَّذِينَ أُو سلَي مإِالَّ اآلخِرَةِ فِي لَه بِطَ النَّارحا وواْ منَعا صاطِلٌ فِيهب ا ولُـونَ  كَانُواْ ممعي 

 و عيضـا  بودند كرده ايدن در آنچه و ندارند يا بهره آتش جز آخرت در كه اند يكسان شانيا
  . است طلبا و پوچ شانيكارها و رود، يم هدر

ياةَ يرِيد كَانَ من: (ديفرما يم متعال خداوند ا الْحي نْ ا الدزِينَتَهاش يينها هدف كه كس هر ) و 
 يها اسب و نقره و طال از هنگفت اموال و فرزندان و زنان ليقب از آن نتيز و ايدن يزندگان
 د،ينما منحصر زهايچ نيا در را غمش و هم تمام و باشد كشتزارها و انيچهارپا و دارد نشان

 تـوان  ينمـ  كـافر  جـز  را فرد نيا باشد، نداشته يگاهيجا او تفكر در يباق يايدن و آخرت و
 مانيا بلكه داشت، يم باز تفكر طرز نيا از و كار نيا از را مانشيا بود، مومن اگر رايز د،ينام
 يخـواه  آخرت يها نشانه از است يا نشانه است، داده انجام) ريخ (اعمال از كه آنچه و او
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  .او
لَيهِم نُوف (اند شده دهيآفر ايدن نيا يبرا فقط ايگو كه بدبختان نيا اما  وهـم  فِيها أَعمالَهم إِ
 يم آنان به و است شده زده رقم» المحفوظ لوح «در آنان يبرا كه يايدن پاداش آن يعني) فِيها
ـ برا آنچـه  از يعني  نندينب يكاست آنجا در انآن و)  يبخَسونَ الَ فِيها وهم (، ميده  مقـدر  شاني

لَـئِك. (است ها نعمت انيپا و تينها نيا يول شود ينم كم است شده الَّذِينَ أُو سلَي مفِي لَه 
 جادوانـه  آن در و ندارند، آتش جز يا بهره آخرت در كه اند يكسان شانيا ) النَّار إِالَّ اآلخِرَةِ

 محـروم  فـراوان  پاداش از كه يراست به و شود، ينم دور آنها از عذاب ظهلح كي و مانند يم
 مضمحل دنديكش يم حق اهل و حق هيعل كه ييها نقشه و ) فِيها صنَعواْ ما وحبِطَ (اند، گشته

 انجـام  مانيا اساس بر و نداشت ياساس و دادند يم انجام كه يريخ يكارها و گشته نابود و
  . رود يم هدر به و گشته پوچ بود افتهين
  : 17 هيآ

ينَةٍ علَى كَانَ أَفَمن ن بهِ مب ر تْلُوه ي و شَاهِد نْهمِن ملِهِ و ب لَـئِك ورحمةً إَماما موسى كِتَاب قَ أُو 
نَّه منْه يةٍمِرْ فِي تَك فَالَ موعِده فَالنَّار األَحزَابِ مِنَ بِهِ يكْفُرْ ومن بِهِ يؤْمِنُونَ  ربك مِن الْحقُّ إِ
لَـكِنَّ ؤْمِنُونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ودارد، پروردگارش يسو از يروشن حجت و ليدل كه يكس ايآ  ي 

 رحمت و شوايپ يموس كتاب) هم (قرآن از قبل و د،يآ يم آن دنبال به خدا يسو از يگواه و
ـ  در كـه  (نـان يا ؟)بـرد  يمـ  سـر  به ها يكيتار در كه است يكس مانند (است بوده  كـشف  يپ
 آتـش  او عادگـاه يم بـورزد  كفـر  آن به گروهها از كس هر و آورند، يم مانيا آن به) قنديحقا
 از و اسـت  حـق ) قـرآن  (آن گمـان  يب مده، راه يديترد و شك خود به آن دربارة پس. است
  . آورند ينم مانيا مردم شتريب يول است آمده پروردگارت يسو
ـ پ حالت متعال اوندخد  و وارثـان  حالـت  و را سـلم  و الـه  و هيـ عل اهللا يصـل  محمـد  امبرشي

 دارنـد  نيقـ ي آن به و پردازند يم آن يها حجت ي اقامه و نشيد غيتبل به كه را او نانيجانش
 مانند تواند ينم كس چيه اصوالً و ست،ين صفت نيا يدارا آنان جز يكس نكهيا و كرده انيب

ينَةٍ علَى كَانَ أَفَمن: (ديرماف يم و باشد، آنان ن بهِ مب كـه  ييوح ي واسطه به كه يكس ايآ ) ر 
 در هم او و است كرده انيب آن در را آشكار ليدال و مهم ليمسا و فرستاده فرو را آن خداوند

 ويتْلُوه (باشد، داشته پروردگارش يسو از يروشن حجت و ليدل باشد كرده نيقي آن به جهينت
ـ دل برهان و ليدل نيا دنبال به يعني ديايب آن دنبال به خدا يسو از يشاهد و ) منْه اهِدشَ  لي
) آن (صـحت  بـر  كـه  اسـت  درست عقل و ميمستق سرشت و فطرت ليدل آن و ديايب يگريد

 بـر  رهگذر نيا از و بداند، را يوح آن يپاك و ييكوين خود عقل با و دهند يم يگواه يوح
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لِهِ ومِن (،ديافزايب مانشيا ب  و شوايپ ) موسى كِتَاب (دارد، وجود يسوم گواه قرآن از شيپ و )قَ
 آورده قرآن كه يحق با و دهد، يم يگواه قرآن بودن راست بر و داده قرار مردم يبرا يرحمت
  . است مطابق و موافق

 شـود،  يمـ  افتي وفور به يو نزد آور نيقي ليدال و شواهد و است، نيچن كه يكس ايآ يعني
 رود؟ رونيب آن از تواند ينم و برد يم سر به ها جهالت و ها يكيتار در كه است يكس مانند
 كه نانيا ) أُولَـئِك. (باشند ينم برابر زين خدا بندگان نزد و ستندين برابر خداوند نزد يراست به
 يمـ  مانيا قرآن به يقيحق طور به ) بِهِ يؤْمِنُونَ (شود يم افتهي نشان وفور به آور نيقي ليدال

  . آورد يم بار به آنان يبرا آخرت و ايدن در را بركت و يخوب نوع هر مانشانيا و آورند
 اتفـاق  حق رفتنينپذ بر كه نيزم يرو يها گروه از هرگروه و ) األَحزَابِ مِنَ بِهِ يكْفُرْ ومن(

 وارد آن به حتماً و است، آتش هشانعادگايم )موعِده فَالنَّار (ورزد، يم كفر قرآن به دارد، نظر
يةٍ فِي تَك فَالَ (شوند، يم نَّـه  (مـده،  راه خـود  به يشك نيكوچكتر آن دربارة پس ) منْه مِرْ  إِ

لَـكِنَّ ربك مِن الْحقُّ ؤْمِنُونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ واز و باشـد،  يمـ  حق) قرآن (= آن گمان يب )  ي 
 و جهالـت  خطـار  بـه  اي . آورند ينم مانيا مردمان شتريب يول ت،اس آمده پروردگارت يسو

 و قـصد  كـس  هـر  رايز تجاوز، و عناد و يستمگر يرو از اي آورند، ينم مانيا شان يگمراه
 يقـاطع  شـواهد  و ليـ دال چون اورد،يب مانيا آن به ديبا باشد، درست فهمش و كو،ين هدفش
   .انندخو يم فرا آوردن مانيا به را او كه دارد وجود

 : 18- 22 يها هيآ

با اللّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم ومنْ لَـئِك كَذِ رَضُونَ أُوعلَى يع هِمب قُولُ ري و  ادــؤُالء  األَشْـهه 
بواْ الَّذِينَ بهِم علَى كَذَ نَةُ أَالَ رلَى اللّهِ لَعاخـد  بـر  كـه  يكس از ستمگرتر ستيك و الظَّالِمِينَ ع 
 ناننـد يا«: نـد يگو يمـ  گواهـان  و گردند يم عرضه پروردگارشان شگاهيپ به آنان ببندد؟ دروغ
 . »باد ستمكاران بر نينفر! هان اند بسته دروغ خود پروردگار بر كه يكسان

يبغُونَها اللّهِ سبِيلِ عن يصدونَ الَّذِينَ ـا  وجـم  عِوهبِـاآلخِرَةِ  و  ـميارانسـتمك  آن كَـافِرُونَ  ه 
 منكـر  آنـان  و دهنـد  يمـ  نشان درست نا و كج را آن و دارند يم باز خدا راه از) را مردم(كه

 . آخرتند

أُولَـئِك كُونُواْ لَمجِزِينَ يعضِ فِي ما األَرمم كَانَ ون لَهونِ ماء مِنْ اللّهِ دلِي أَو  فـضَاعي  ـملَه 
ذَابا الْعونَ كَانُواْ متَطِيعسي عما السمصِرُونَ كَانُواْ وبـ دن در بتوانند كه ستندين چنان شانيا ي  اي

 يبرا عذاب ، ندارند ياوراني  دوستان خدا از ريغ به آنان و سازند درمانده و ناتوان ) را خدا(
 . ننديبب و بشنوند توانستند ينم) آنان و (شد خواهد چندان دو آنان
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لَـئِك اْخَسِرُو الَّذِينَ أُو مهضَلَّ أَنفُسم ونْها عفْتَرُونَ كَانُواْ مرا خودشـان  كه اند يكسان نانيا ي 
 . ديگرد ديناپد و گم آنان از بافتند يم هم به دروغ به آنچه و كردند انباريز

نَّهم جرَم الَ   انكارترنديز آخرت در آنان مسلماً  األَخْسرُونَ هم اآلخِرَةِ فِي أَ
 يكس از ستمگرتر ) كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم (چكسيه كه دهد يم خبر المتع خداوند

 دهـد؛  نسبت دروغ خدا به كه است يكس هر حال شامل نيا و. ببندد دروغ خدا بر كه ستين
ـ ن اش ستهيـ شا كـه  بكنـد  فيتوص يزيچ به را او اي بدهد نسبت او به را يكيشر ـ  و. ستي  اي
 بـه  كـه  ييها دروغ گريد و كند، نبوت يادعا اي است، نگفته كه دهد نسبت يو به را يسخت
   شود يم داده نسبت خدا
لَــئِك  (هـستند  مـردم  نيسـتمگرتر  نهـا يا پس رَضُـونَ  أُوعلَـى  يع  هِـمب ـ پ بـه  آنـان  ) ر  شگاهي

ـ نما مجـازات  شانيستمگر سبب به را آنها تا گردند يم عرضه پروردگارشان  بـه  چـون  و د،ي
يقُولُ. (دارد يم مقرر شانيبرا را يسخت عذاب گردند عرضه او گاهشيپ و ادگواهان و ) األَشْه 

بواْ الَّذِينَ هـؤُالء: (نديگو يم دهند، يم يگواه آنها گفتن دروغ و بستن دروغ بر كه  علَى كَذَ
هِمب نَةُ أَالَ رلَى اللّهِ لَعهان اند، بسته دروغ خود پروردگار بر كه اند يكسان نانيا  )الظَّالِمِينَ ع !
 صـفت  كـردن  سـتم  رايـ ز شـود،  ينمـ  قطـع  كـه  يلعنت و نينفر باد؛ ستمكاران بر خدا نينفر
  . ستين ريپذ فيتخف عذابشان خاطر نيهم به است، بوده آنان يشگيهم

) اللّهِ لِسبِي عن يصدونَ الَّذِينَ: (فرمود و آورد انيم به سخن آنها ستم و ظلم از خداوند سپس
 راه كه خدا راه از را خودشان پس دارند، يم باز خدا راه از ) را مردم (كه هستند يكسان آنان

 نيا به رفتن از زين را گرانيد و داشته، باز اند خوانده فرا آن يسو به را مردم و است امبرانيپ
يبغُونَها. (ندخوان يم فرا جهنم آتش به كه اند شده يانيشوايپ آنان و دارند يم باز راه ا وجعِو 
 انـزد  خد راه تا ند،ينما يم تالش كردنش وبيمع و خدا راه دادن قرار زشت و كج يبرا و) 

. ندينما يم حيتقب را حق و داده نشان بايز و خوب را باطل آنان پس نكند، جلوه درست مردم
 هـستند  آخـرت  منكـر  آنـان  و  )كَـافِرُونَ  هـم  بِاآلخِرَةِ وهم. (بگرداند زشت را آنان خداوند

)أُولَـئِك كُونُواْ لَمجِزِينَ يعضِ فِي مدر خداوند دست از بتوانند كه ستندين نيچن شانيا ) األَر 
لِياء مِنْ اللّهِ دونِ من لَهم كَانَ وما (هستند او ييفرمانروا تحت و قبضه در آنها چون روند، أَو 

 دور آنـان  از را نديناخوشـا  و ناگوار امر كه ندارند ياوراني و دوستان خدا از ريغ به آنان و) 
 هـر  بـه  توسل از دستشان بلكه ند،ينما فراهم شانيبرا آنهاست سود به كه را آنچه اي و كنند،
  . است شده كوتاه يليوسا
)فضَعي ملَه ذَابو شود، يم افزوده آن بر و ديگرد خواهد تر سخت آنان يبرا عذاب ) الْع 
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 بـه  ) الـسمع  يستَطِيعونَ كَانُواْ ما. (كردند گمراه زين را گرانيد و شدند گمراه خود آنان ونچ
ـ فا و بشنوند را خدا اتيآ توانستند ينم ان از بودنشان زانيگر و حق از آنها نفرت خاطر  دهي
 از آنهـا  چـرا ) قـسوره  مـن  فـرت  مستنفره، حمر كانهم ن،يمعرض التذكره عن لهم فما. (ببرند

 ريشـ  دسـت  از كه هستند ييخرها گور هستند؟انگار گردان يرو قرآن لةيوس به شدن ادآوري
 دهيفا آنها به كه آنچه در تفكر و عبرت با توانستند ينم و)  يبصِرُونَ كَانُواْ وما (كنند يم فرار

 خَسِرُواْ الَّذِينَ كأُولَـئِ. (فهمند ينم كه بودند يياللها و كر مانند آنان بلكه بنگرند، رساند، يم
مهدست از را پاداشت نيبزرگتر چون ، كردند متضرر را خودشان كه اند يكسان نانيا ) أَنفُس 
 مردم كه نشانيد و)  يفْتَرُونَ كَانُواْ ما عنْهم وضَلَّ (گشتند عذاب نيتر سخت سزاوار و دادند،

ـ  از و د،يـ گرد نـابود  نمودنـد  يم يمعرف خوب را آن و كردند يم دعوت آن يسو به را  نيب
 دنديپرسـت  يمـ » اهللا «از ريغ به آنها كه يمعبودان آمد، پروردگارت عذاب كه يهنگام و. رفت
  . ننمودند دور آنان از را يزيچ چيه و نكردند يكار چيه آنها يبرا
نَّهم (مسلماً ) جرَم الَ( ) مردمـان  (نيانكـارتر يز آخـرت  در آنان) األَخْسرُونَ هم اآلخِرَةِ فِي أَ

 آنان يبرا را انيز نيشتريب يحت و. داد قرار آنان يبرا منحصراً را انيز متعال خداوند. هستند
 اسـت  يعذاب و مشقت شدت زين آنان، تيمحروم و حسرت شدت خاطر به نيا و نمود مقرر
  .ميبر يم پناه خداوند به آنان حالت از. شوند يم گرفتار آن به كه

 را يپاداشـ  و سعادتمندان و بختان كين صفات كرد، انيب را شقاوتمندان تيوضع كه يهنگام
  : فرمود پس. نمود انيب دارند خداوند نزد كه
  :23- 24 ي هيآ

بتُواْ الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ بهِـم  إِلَى وأَخْ ر  لَــئِك أُو  ابـحنَّـةِ  أَصالج  ـمـا  هفِيه 
 يخـدا  برابر در و دادند انجام ستهيشا يكارها و آوردند مانيا كه يكسان گمان يب  خَالِدونَ

 . ماند يم جاودانه آن در آنان اند، يبهشت نانيا كردند، يفروتن خود

الْبصِيرِ واألَصم كَاألَعمى الْفَرِيقَينِ مثَلُ مِيعِ والسلْ وانِ هتَوِيسثَالً يدو نيا حال ونَتَذَكَّرُ أَفَالَ م 
ـ آ اسـت؟  يكـ ي گـروه  دو نيا حال ايآ شنواست، و نايب و كر، و كور مانند گروه  ينمـ  پنـد  اي
  د؟يريپذ

 كـه  را يقواعـد  و اصـول  كـه  يكـسان  گمان يب ) آمنُواْ الَّذِينَ إِنَّ: (ديفرما يم متعال خداوند
 وعمِلُواْ (نمودند اقرار آن به و كردند، قيتصد اورند،يب مانيا آن به است داده دستور خداوند

ـ ز و جـوارح  و قلـوب  اعمـال  بـر  مشتمل سته،يشا يكارها و ) الصالِحاتِ . دادنـد  انجـام  اني
بتُواْ( بهِم إِلَى وأَخْ او شـكوه  و عظمـت  درمقابل و ، كردند يفروتن خود يخدا برابر در و ) ر 
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 يوزار او به ديام و او از ترس و خدا داشتن دوست و محبت با و مودند، ن سجده و كرنش
لَـئِك.(گشتند باز شيسو به درگاهش به (هستند، صفات نيا همة يدارا كه نانيا ) أُو ابحأَص 

 ريخ هر از آنها چون مانند، يم جاودانه آن در آنان اند، بهشت اراني)  خَالِدونَ فِيها هم الجنَّةِ
  . گرفتند يشيپ نگرايد از راتيخ انجام در و شده برخوردار يخوب و
ـ ي گـروه،  دو نيا حالت ) الْفَرِيقَينِ مثَلُ(  كَـاألَعمى  (سـعادتمندان  و شـقاوتمندان  گـروه  يعن

ماألَصصِيرِ (است بدبختان مثال نيا . است كر و كور حالت مانند) والْب مِيعِ والسمانند) اي ) (و 
   است سعادتمندان حالت نيا و . است شنوا و نايب حالت

يانِ هلْ( ـ ن يكي گروه دو نيا حالت است؟ يكي حالتشان گروه دو نيا ايآ ) مثَالً يستَوِ  ست،ي
 ينمـ  پند ايآ) تَذَكَّرُونَ أَفَالَ. (ستين فيتوص قابل كه است اديز چنان فرقشان و تفاوت بلكه
 زين و د؟يهد انجام را آن تا دهد يم دهيفا شما به كه ديآور ينم ادي به را ييكارها و د؟يريپذ

  . ديكن ترك را آنها رساند يم انيز شما به كه را ييكارها
 : 25- 28 ي هيآ

لَقَد لْنَا و سا أَرمِهِ إِلَى نُوحنِّي قَو  قـومش  يسو به را نوح ما كه يراست به و  مبِينٌ نَذِيرٌ لَكُم إِ
 »هستم آشكار يا دهنده ميب شما يبرا من همانا«): گفت و (ميفرستاد

نِّي اللّه إِالَّ تَعبدواْ الَّ أَن لَيكُم أَخَاف إِ ع ذَابمٍ عولِيمٍ ي ـ نكن پرسـتش  را خداونـد  جز كه أَ  د،ي
 . ترسم يم شما بر دردناك روز عذاب از من شك بدون

نَا بشَرًا إِالَّ نَرَاك ما قِومِهِ مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ الْمألُ فَقَالَ لَ ثْ ا ممنَـرَا  وك  ـكعالَّـذِينَ  إِالَّ اتَّب  ـمه 
لُنَا نَا لَكُم نَرَى وما الرَّأْيِ بادِي أَراذِ ي لَ لْ فَضْلٍ مِن عب بِينَ نَظُنُّكُم : گفتند او قوم كافر سران كَاذِ

 فكر كوتاه و هيفرومĤ افراد جز كه مينيب يم ما و م،ينيب ينم خودمان همچون يبشر جز را تو«
ـ نندار مـا  بـر  يبرتـر  و فـضل  چيه شما و اند، نكرده يرويپ او از يكس ما  را شـما  بلكـه  د،ي

 ».ميپندار يم دروغگو

يتُم قَومِ يا قَالَ أَ إِن أَر لَى كُنتنَةٍ عي ن بم  ـيب آتَـانِي  رـةً  ومحـنْ  رعِنـدِهِ  م  ـتيمفَع  كُملَـي ع 
لْزِمكُموها نُ نتُم أَ أَ ا وو لَهيسـو  از روشـن  يليدل اگر دييبگو من به! من قوم يا«: گفت نَكَارِه 
 شـما  بـر  يالهـ  رحمـت  نيا و باشد داده من به خود نزد از يرحمت و باشم داشته پروردگارم

 ينمـ  دوسـتش  شما كه يحال در وادارم آن رشيپذ به را شما توانم يم ايآ باشد، مانده پنهان
  »د؟يدار
)لَقَد لْنَا و سا أَرلَ نُوح ـ پ خيشـ  (نـوح  كـه  يراست به و ) قَومِهِ ىإِ  قـومش  يسـو  بـه  را) امبراني

نِّـي : (گفـت  پس. دارد باز دنيورز شرك از و كند دعوت خدا يسو به را آنان تا ميفرستاد  إِ
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بِينٌ نَذِيرٌ لَكُمرا شـما  كه را آنچه يعني . هستم آشكار يا دهنده ميب شما يبرا من همانا   )م 
 أَن. (نماند يباق ان در يابهام و اشكال چيه كه مينما يم انيب تانيبرا يورط دهم يم ميب آن از
 را خدا ريغ عبادت و د،يده انجام خدا يبرا تنها و خالصانه را عبادت كه ) اللّه إِالَّ تَعبدواْ الَّ

  . ديكن رها
)نِّي لَيكُم أَخَاف إِ ع ذَابمٍ عولِيمٍ ي  و ترسم، يم دردناك يروز ابعذ از شما بر من همانا)  أَ

 الْمألُ فَقَالَ. (ديگرد يم دردناك عذاب آن دچار د،ينكن اطاعت من از و ديندان كتاي را خدا اگر
ـ  آنهـا  و . رفتنـد ينپذ را او دعوت قومش اشراف و كافر سران ) قِومِهِ مِن كَفَرُواْ الَّذِينَ  نياول
نَا بشَرًا إِالَّ نَرَاك ما: (دگفتن و كرده رد را امبريپ دعوت كه بودند يكسان لَ ثْ يبشر جز را تو) م 

ـ پ يبرا يمانع آنها يادعا به نوح بودن وانسان نميب ينم خودمان همچون  يو از كـردن  يروي
 توانند يم انسانها چون ست،ين زيجا آن از ريغ و است درست نيهم قتيحق در نكهيا با بود،
 نَـرَاك  ومـا : ( فرشـتگان  خـالف  به ند،ينما مراجعه وا به يكار هر در و رنديبگ ادي انسان از

كعالَّذِينَ إِالَّ اتَّب ملُنَا ه  نكرده يرويپ تو از يكس ما ي هيفرومĤ افراد جز كه مينيب يم و ) أَراذِ
  . است
 يگـان يفروما ماننـد  و بردنـد  فرمـان  حـق  از كه بودند عقل اهل و اشراف آنان قتيحق در اما

 از يانيخدا و كرده يرويپ يسركش طانيش هر از اما شد، يم گفته قوم سران هاآن به كه نشدند
ـ آ . جـستند  يمـ  تقـرب  آن به و برده سجده آن يبرا و برگرفته خود يبرا درخت و سنگ  اي
Ĥدارد؟ وجود يكس نهايا از تر ليذل و تر هيفروم  

)ادِياز آنهـا  كـه  بود نيا ظورشانمن. كردند يرويپ تو از شهياند و فكر بدون يعني ) الرَّأْيِ ب 
 تـو  از ينمـود  عـوت  را آنـان  نكهيا محض به بلكه اند، نكرده را كار نيا تفكر و نشيب يرو
 و رنـد يپذ يمـ  يهيبـد  طـور  بـه  را آشـكار  حق ميسل يها عقل نكهيا از غافل. كردند يرويپ

 يطوالن تفكر و تأمنل به كه يپنهان امور و كارها خالف به ند،ينما يم قيتصد را آن خردمندان
نَا لَكُم نَرَى وما. (دارد اجياحت ي لَ يعني. مينيب ينم شيخو بر يلتيفض شما يبرا و )فَضْلٍ مِن ع 
  . ميكن اطاعت شما از تا ستندين برتر ما از
بِينَ نَظُنُّكُم بلْ(  گفتند، يم دروغ سخن نيا در آنها و . ميپندار يم دروغگو را شما بلكه)  كَاذِ

 باعث كه ييها نشانه دند؛يد بود؛ فرستاده نوح دييتأ يبرا خداوند كه را ييها نشانه آنها چون
  . ببرند يپ نوح صداقت به كامل طور به شد يم

يتُم يقَومِ: (گفت آنان پاسخ در نوح ) قَالَ (، نيبنابرا أَ إِن أَر لَى كُنتنَةٍ عي ن بم يبقوم يا ) ر 
 پروردگـارم  يسو از) تميحقان بر دال (قاطع و تر روشن يليدل من به اگر د،ييبگو من به! من
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ـ كن ينم يرويپ من از هم باز (باشم داشته ـ پ كـه  نـوح ) دي ـ پ و كامـل  يامبري  كـه  اسـت  شواي
 ينمـ  حساب به يزيچ او عقل كنار در خردمند مردان عقل و برند يم فرمان او از خردمندان

 از) تميحقـان  بـر  دال (قـاطع  و روشن يليدل من«: دييبگو اگر راستگوست، قتيحق به و د،يآ
  . است يكاف قشيتصد يبرا گفته نيهم. » دارم پروردگارم يسو
 مـن  بـه  را تيهـدا  و فرسـتاده،  مـرا  و نموده يوح من يسو به و ) عِندِهِ منْ رحمةً وآتَنِي(

لَيكُم فَعميت. (است نموده يارزان نيهم به است، شده دهيپوش شما بر ياله رحمت نيا و ) ع 
لْزِمكُموها. (ديكن يم يسست و يتنبل خاطر نُ  آن به ما آنچه رفتنيپذ به را شما توانم يم ايآ ) أَ

نتُم (م؟يكن مجبور ديا نموده شك آن در شما و ميدار نيقي أَ ا وونَ لَهشما كه يحال در ) كَارِه 
 رساند ينم يانيز ما به نيا و د؟يوشك يم ام آورده آنچه كردن رد يبرا و ديدار ينم دوستش

 ينم باز ميهست آن بر كه آنچه از را ما شما، زدن تهمت و. كند ينم وارد ينقص ما نيقي به و
) حـق  رشيپذ از (شما تا شود يم باعث امر نيا و ديا زداشته با آن از را خودتان بلكه دارد،
 پـس . اسـت  باطل ديكن يم ادعا كه يحق د؛ينشو ميتسل حق برابر در شود موجب و دارد، باز
 وادار اسـت  داده دسـتور  بدان خدا آنچه رشيپذ به ميتوان ينم هستند نيچن نيا كه را يقوم
: فرمـود  نيبنـابرا  د،يهـست  زانيگر آن از كه ميينما وادار يزيچ به را شما ميتوان ينم و. ميكن
لْزِمكُموها( نُ نتُم أَ أَ ا وونَ لَهشما كه يحال در ميوادار آن رشيپذ به را ماش ميتوان يم ايآ) كَارِه 

   د؟يدار ينم دوستش
 : 29- 31 ي هيآ

يا   مِ وال قَو لُكُم أَ هِ أَسلَي االً عإِنْ م رِيلَى إِالَّ أَجاللّهِ ع Ĥماْ و نَ نَّهم آمنُواْ الَّذِينَ بِطَارِدِ أَ  مالَقُو إِ
هِمب ر لَـكِنِّي و اكُما أَرملُونَ قَوهشـما  از) دعـوت  (آن) رسـاندن  (مقابل در! من قوم يا و تَج 

 آنـان  رانـم،  ينمـ  را مومنـان  من و. ستين خدا بر جز من پاداش كه چرا خواهم، ينم يزيچ
 . نميب يم نادان يگروه را شما من يول كنند يم مالقات را خود يخدا

يا مِ ون قَورُنِي منصإِن اللّهِ مِنَ ي مكنم طرد را مومنان اگر! من قوم يا و تَذَكَّرُونَ أَفَالَ طَرَدتُّه 
  د؟يريپذ ينم پند ايآ كند؟ يم ياري» اهللا «برابر در مرا يكس چه

نِّي أَقُولُ والَ الْغَيب أَعلَم والَ اللّهِ خَزَآئِنُ عِندِي لَكُم أَقُولُ والَ  تَزْدرِي لِلَّذِينَ أَقُولُ والَ ملَك إِ
أَعنُكُملَن ي مهتِي نِّي أَنفُسِهِم فِي بِما أَعلَم اللّه خَيرًا اللّه يؤْ  شما به من و   الظَّالِمِينَ لَّمِنَ إِذًا إِ
 فرشـته  مـن  كـه  ميگو ينم و. دانم ينم بيغ و است من دست در خدا نيخزا كه ميگو ينم

. داد نخواهد آنان به يريخ داوندخ ميگو ينم نديآ يم خوار شما نظر در كه آنان به و هستم،
 سـتمكاران  زمـرة  از مـن  صـورت  نيا در است تر آگاه است آنان يدلها در آنچه به خداوند
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  . بود خواهم
يقَومِ( ال و لُكُم أَ هِ أَسلَي االً عينم يمال شما از شيخو دعوت رساندن برابر در! من قوم يا و )م 

 پاداش كه چرا )اللّهِ علَى إِالَّ أَجرِي إِنْ. (ابديب دشوار ماش بر و پنداشته تاوان را آن تا خواهم،
 كند، طرد و براند خود از را فيضع مومنان تا خواستند نوح از آنان. ستين خدا عهدة جز من

اْ ومĤ: (فرمود آنان جواب در نيبنابرا نَ ـ ن ستهيـ شا مـن  يبرا و )آمنُواْ الَّذِينَ بِطَارِدِ أَ  كـه  ستي
 يمـ  آغـوش  در محترمانـه  و يگرمـ  به را آنان بلكه م،ينما دور خود از و كنم طرد را مومنان

  . رميگ
نَّهم( بهِم مالَقُو إِ و مـان يا خـاطر  بـه  خداونـد  و كننـد،  يمـ  مالقات پروردگارشان با آنان )ر 

لَـكِنِّي. (دهد يم پاداش شانيا به را بهشت نعمت و از پر يباغها شانيزگاريپره و اكُما أَرمقَو 
 را خدا دوستان تا ديده يم دستور مرا چون. نميب يم نادان يگروه را شما من يول)  تَجهلُونَ

 بـر  و رفتنـد ينپذ هـستند،  آن روانيپ آنان نكهيا خاطر به را حق و برانمك خود از و كنم طرد
 يبرتر ماش بر نكهيا و هستم، انسان شما مانند من كه ديكرد استدالل نگونهيا حق بودن باطل
يقَومِ. (ندارم ن ورُنِي منصإِن اللّهِ مِنَ ي مخـدا  عذاب از مرا يكس چه! من قوم يا و ) طَرَدتُّه 
 كـه  شود يم ييبال و عذاب باعث آنان كردن طرد رايز كنم؟ طرد را آنان اگر دهد يم نجات
 سودمندتر تانيبرا كه را آنچه ايآ)  تَذَكَّرُونَ أَفَالَ. (بدارد باز را آن تواند ينم خداوند جز يكس
  د؟يشياند ينم خود امور در و د؟يآور ينم ادي به است تر ستهيشا و
 من. است من نزد خدا نيخزا كه ميگو ينم شما به من و ) اللّهِ خَزَآئِنُ عِندِي لَكُم أَقُولُ والَ(

ـ  خـدا  عذاب از و دهم يم مژده را شما هستم، شما يسو به خدا فرستادة فقط  يمـ  حـذر  رب
 باشد ينم من دست در يخداوند يها خزانه پس. ستين من دست در يكار نيا از ريدارم،غ

  .كنم محروم بخواهم كه را كس هر و بدهم، بخواهم كه كس هر به تا
نِّـي  أَقُولُ والَ. (سازم آگاه درونتان يرازها از را شما تا دانم ينم بيغ و )الْغَيب أَعلَم والَ(  إِ

لَكاغدعا است، داده من به خداوند آنچه از باالتر يمقام يعني. هستم فرشته ميگو ينم و)  م 
ينُكُم تَزْدرِي لِلَّذِينَ أَقُولُ والَ. (رانم ينم حكم مردم بر خود گمان حسب بر و. كنم ينم أَع ( 
تِيهم  لَن. (كنند يم ريتحق را آنها كافر اشراف و سران كه يفيضع مومنان ميگو ينم من و  يـؤْ

رًا اللّهخَي اللّه لَما أَعفِي بِم در آنچه به خداوند. داد نخواهد آنان به يزيچ خداوند ) أَنفُسِهِم 
 آنـان  بهرة فراوان ريخ باشند راستگو مانشانيا در اگر پس. است تر آگاه است آنان يدلها در

  . خداست با حسابشان نباشند نيچن اگر و بود، خواهد
نِّ(  ستمكاران زمرة از من) الظَّالِمِينَ لَّمِنَ (آنگاه م،يبگو را گذشته مطالب از يزيچ اگر ) إِذًا يإِ
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ـ  كند، طرد را ريفق مومنان نكهيا از را قومش سخنان، نيا با السالم هيعل نوح و. بود خواهم  اي
 قـانع  آن با يمنصف هر كه ييها روش از است،اده با و . كرد ديناام دينما يزاريب ابراز آنان از
  . رساند قناعت به را قومش شود، يم
  :32- 37 ي هيآ

تَنَا قَد نُوح يا قَالُواْ لْ ادج أَكْثَرْت نَا فَ الَ تَنِا جِد أْ نَا بِما فَ إِن تَعِد ادِقِينَ مِنَ كُنتيا«: گفتنـد   الص 
 راست اگر سپ ،يكشاند درازا به را بحث و جر و يكرد بحث و جر ما با كه يراست به! نوح

 . برسان ما به يترسان يم آن از را ما كه را آنچه ييگو يم

نَّما قَالَ أْتِيكُم إِ بِهِ ي ا شَاء إِن اللّهمنتُم و  يبـرا  را آن بخواهـد  اگر خداوند«: گفت بِمعجِزِينَ أَ
 .»ديكن درمانده را خدا ديتوان ينم شما و آورد، يم شما

بكُـم  هو يغْوِيكُم أَن يرِيد اللّه كَانَ إِن لَكُم أَنصح أَنْ أَردت إِنْ نُصحِي ينفَعكُم والَ ـهِ  رلَي إِ و 
 را شـما  بخواهـد  خداونـد  چنانچه – من اندرز م،يبگو اندرز را شما بخواهم اگر و تُرْجعونَ
 يم رداندهگ باز او يسو به و است پروردگارتان او و رساند، ينم يسود شما به. سازد گمراه
 . ديشو

م اه يقُولُونَ أَ يتُه إِنِ قُلْ افْتَرَ اْ إِجرَامِي فَعلَي افْتَرَ نَ أَ و رِيءا بمونَ مرَمـ آ تُج  كـه  نـد يگو يمـ  اي
 ميباش ساخته خود شيپ از را آن اگر«: بگو است؟ ساخته خود شيپ از را) قرآن (نيا) محمد(

 .»زارميب ديكن يم كه يهگنا از من و است، من برگردن گناهش

أُوحِينُوحٍ إِلَى و نَّه بتَئِس فَالَ آمنَ قَد من إِالَّ قَومِك مِن يؤْمِنَ لَن أَ  به و  يفْعلُونَ كَانُواْ بِما تَ
 نيبنـابرا  آورد، نخواهـد  مانيا يكس اند آورده مانيا كه آنان جز قومت از كه شد يوح نوح
  .مباش نيغمگ كنند يم آنچه

نَا الْفُلْك واصنَعِ نِ ي أَع نَا بِ يِ حوالَ ونِي وب نَّهم ظَلَمواْ الَّذِينَ فِي تُخَاطِ  به و ما نظر ريز و مغْرَقُونَ إِ
  . شد خواهند غرب آنان گمان يب. مكن گفتگو ستمگران دربارة من با و بساز، يكشت ما فرمان
 افتنـد، ين دسـت  هدفشان به و دارد، ينم بر دست آنها كردن دعوت از نوح دنديد كه يهنگام

تَنَا قَد نُوح يا قَالُواْ( لْ ادج أَكْثَرْت نَا فَ الَ تَنِا جِد أْ نَا بِما فَ إِن تَعِد ادِقِينَ مِنَ كُنتيا«: گفتند   )الص 
 راست اگر پس ،يكشاند درازا به را بحث و جر و يكرد بحث و جر ما با كه يراست به! نوح

  . برسان ما به يترسان يم آن از را ما كه را يعذاب ييگو يم
 راسـگو  اگر آنان! گفتند خود خواه ريخ امبريپ به را سخن نيا كه بودند گمراه و نادان چقدر
 يدلـسوز  و يخـواه  ريـ خ مـا  يبـرا  و ،يداد اندرز را ما تو نوح: گفتند يم نيچن ديبا بودند
 كه ميخواه يم تو از ما نبود، آشكار و روشن مانيبرا كه يفراخواند يزيچ به را ما و ،يكرد
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 تو از ات يخواه ريخ خاطر به وگرنه. ميببر فرمان تو از تا يده حيتوض ما يبرا شتريب را آن
  .ميكن يم تشكر

 مانده دهيپوش يو بر زيچ آن و است شده دعوت يزيچ به كه است يكس منصفانة پاسخ نيا
 بود گفته او كه را آنچه و كردند جسارت امبرشانيپ به نسبت و بودند، دروغگو آنها اما. است
  . نداشتند كار نيا بر يليدل چيه و نمودند رد يا شبهه نيكوچكتر بدون
 كردند درخواست را خدا عذاب و دنديورز شتاب شان يستمگر و جهالت خاطر به نيبنابرا

: فرمـود  و داد پاسـخ  آنهـا  به نوح نيبنابرا. سازند ناتوان را خدا توانند يم كه بردند گمان و
نَّما( أْتِيكُم إِ بِهِ ي فـرو  شما بر را آن كه دينما اقتضا خداوند ارادة و حكمت اگر ) شَاء إِن اللّه 

نتُم وما. (كرد خواهد را كار نيا و آورد  د،يكن درمانده را خدا ديتوان ينم شما و)  بِمعجِزِينَ أَ
   . ستين من دست در يكار چيه و
ـ ي) يغْـوِيكُم  أَن يرِيـد  اللّـه  كَـانَ  إِن لَكُم أَنصح أَنْ أَردت إِنْ نُصحِي عكُمينفَ والَ(  ارادة يعن

 گمراه رفتندينپذ را حق نكهيا خاطر به را شما بخواهد او اگر پس است، غالب و رهيچ خداوند
 شـما  بـه  كار نيا كردند را كار نيا شما و دارم مبذول را خود تالش تمام من چند هر. سازد
بكُم هو. ( رساند نخواهد يسود كند، يم شما با بخواهد را چه هر شماست، پروردگار او ) ر 
لَيهِ.(دينما يم حكم شما مورد در بخواهد آنچه هر و إِ ونَ وعگردانـده  باز او يسو به و) تُرْج 
  . دهد يم جزا و سزا تانيكارها طبق را شما و ديشو يم
)قُولُو أَمنَي دارد احتمال ؟ است ساخته خود شيپ از را نيا كه نديگو يم مشركان ايآ )افْتَرَاه 
 در. باشد يم قومش و او داستان با رابطه در كالم اقيس كه همانطور برگردد، نوح به ريضم كه
 دهد يم نسبت دروغ خدا به نوح: نديگو يم نوح قوم ايآ: شود يم طور نيا يمعن صورت نيا
 نـوح  به خداوند و د؟يگوي م دروغ خداست جانب از دينما يم ادعا كه ييوح با رابطه در و

يتُه إِنِ قُلْ: (داد دستور اْ إِجرَامِي فَعلَي افْتَرَ نَ أَ و رِيءا بمونَ مرَمشيپ از را آن من اگر: بگو) تُج 
 هر گناه يعني. مزاريب ديكن يم كه يگناه از من و است، خودم گردن بر گناهش ام ساخته خود
 بـه  را گـران يد گنـاه  بـار  كس چيه و) ياخر وزر وازره تزر وال (است خودش گردن بر كس
  . كشد ينم دوش

 نوح داستان ياثنا در هيآ نيا و برگردد السالم هيعل محمد امبر،يپ به ريضم كه دارد احتمال و
 ينمـ  را آن يكس انامبريپ جز كه است يامور جمله از داستان نيا چون. باشد آمده قومش و

ـ ا و كرد، فيتعر امبرشيپ يبرا را آن خداوند كه يهنگام و ، داند  ريسـا  هماننـد  داسـتان  ني
 را آن قـومش  كه پرداخت مطلب نيا ذكر به. نمود داللت او رسالت و ييراستگو بر ها نشانه
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 يقُولُونَ أَم: (فرمود و بود، كرده انيب شانيبرا تمام صورت به را آن كه چند هر كردند بيتكذ
اه  گفته نيتر بيعج از نيا است؟ ساخته خود شيپ از را قرآن نيا محمد: نديگو يم ايآ) افْتَرَ

 و داند، ينم را نوشتن و خواندن محمد كه دانند يم آنها رايز است، سخنان نيتر باطل و ها
ـ ا يول است، نرفته كتاب اهل يسو به خوانده درس يبرا  بـه  ار آنـان  كـه  آورد را كتـاب  ني

  . اورنديب را همانندآن يا سوره تا ديطلب مبارزه
 آنهـا  كه است آن نشانة است ساخته خود شيپ از را آن امبريپ كه كنند ادعا اگر نيا وجود با

 آنهـا  از اسـت  ستهيـ شا صـورت  نيا در بلكه ندارد، يا دهيفا آنها با كردن مجادله و معاندند
يتُه إِنِ قُلْ: (فرمود نيبنابرا: نمود اعراض ـ  از را آن اگـر : بگو) إِجرَامِي فَعلَي افْتَرَ  خـود  شيپ
اْ. ( است خودم گردن بر ميافترا و دروغ گناه باشم ساخته نَ أَ و رِيءا بمـونَ  مرَماز مـن  و) تُج 
  د؟يكن يم يپافشار من انگاشتن دروغ و بيتكذ در چرا پس. زارميب د،يكن يم كه يگناه

)أُوحِيحٍنُو إِلَى و نَّه  قومت از كه شد يوح نوح به و ) آمنَ قَد من إِالَّ قَومِك مِن يؤْمِنَ لَن أَ
 فَالَ (اند، شده سنگدل آنها يعني. آورد نخواهد مانيا گريد يكس اند آورده مانيا كه انان جز

تَئِسب ـ كارها انآن به و مخور، غم كنند يم آنچه بر نيبنابرا  )يفْعلُونَ كَانُواْ بِما تَ  توجـه  شاني
 داده قرار آنان بر شود ينم گردانده بر را خودش عذاب و نموده نينفر را آنها خداوند. نكن
 . است

نَا الْفُلْك واصنَعِ( نِ ي أَع نَا بِ يِ حوالَ ) (بساز را يكشت ما فرمان به و ما نظر ريز و ) ونِي  وب  تُخَـاطِ
 يب) مغْرَقُونَ إِنَّهم. (نكن مراجعه من به ستمگران ساختن الكه مورد در و ) ظَلَمواْ الَّذِينَ فِي

  .است شده نافذ آنها مورد در من ريتقد و فرمان يعني. شد خواهند غرق آنان گمان
 :38- 40 ي هيآ

  نَعصيو ا الْفُلْككُلَّمرَّ وهِ ملَي ألٌ عن ممِهِ مخِرُواْ قَوس خَرُواْ إِن قَالَ مِنْهنَّـا  مِنَّـا  تَس  نَـسخَرُ  فَإِ
ا مِنكُمخَرُونَ كَميم او بر قومش اشراف از يگروه هرگاه و ساخت، يم را يكشت نوح و  تَس 

ـ كن يمـ  مـسخره  را مـا  شما اگر«: گفتند يم و كردند، يم مسخره را او و گذشتند  هـم  مـا  دي
 . »كرد ميخواه مسخره را شما همانگونه

فوونَ فَسلَمن تَعأْ متِيهِي ذَابخْزِيهِ عحِلُّ ييهِ ولَي ع ذَابع قِيمكـه  دانـست  ديخواه آنگاه م 
  .شد خواهد يكس چه آن از يشگيهم شكنجة و كننده رسوا عذاب

نَا جاء إِذَا حتَّى نَا التَّنُّور وفَار أَمرُ لْ نَينِ زوجينِ كُلٍّ مِن فِيها احمِلْ قُ  سـبقَ  مـن  إِالَّ وأَهلَـك  اثْ
لَيهِ لُ عنْ الْقَومنَ وا آممنَ وآم هعتنـور  از آب و دنيرسـ  در مـا  فرمان كه آنگاه تا قَلِيلٌ إِالَّ م 
 مگر را، خود خاندان و كن سوار آن در) ماده و نر (تن دو يجنس هر از«  : گفتم كرد، فوران
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 مانيا كه بده اسكان آن در را ينكسا و است شده صادر شيپ از آنان هالك فرمان كه يكسان
  .»بودند اوردهين مانيا بدو ياندك افراد جز و اند، آورده
لَيهِ مرَّ وكُلَّما (كرد، يكشت ساختن به شروع و نمود اطاعت پروردگارش دستور از نوح پس ع 
 يكشت او كه دنديد يم و گذشتند يم او بر قومش اشراف از  يگروه هرگاه و ) قَومِهِ من مألٌ
نَّا مِنَّا تَسخَرُواْ إِن قَالَ مِنْه سخِرُواْ (سازد، يم  تَعلَمـونَ  فَسوف تَسخَرُونَ كَما مِنكُم نَسخَرُ فَإِ

أْتِيهِ من ي ذَابخْزِيهِ عحِلُّ ييهِ ولَي ع ذَابع قِيمگفت يم) نوح. (كردند يم مسخره را او ) م :
 ديـ خواه گـاه  آن كـرد،  ميخـواه  مسخره را شما هم ما ديكن يم سخرهم را ما اكنون شما اگر

 آنان بر عذاب كه يهنگام و. ديا يم فرود يكس چه بر ندهيپا و كننده رسوا عذاب كه دانست
 . افتنديدر را قتيحق نيا آمد فرود

نَا جاء إِذَا حتَّى(  در نـان آ بر عذاب شدن نازل خصوص در ما حكم و ريتقد كه آنگاه تا )أَمرُ
 و فرستاد، يفراوان آب آسمان از خداوند يعني كرد فوران تنور از اب و ) التَّنُّور وفَار. (ديرس
 باشند يم آتش يجا معموالً كه تنورها يحت درآمد، جوشان يها چشمه صورت به نيزم تمام
 شده ررمق كه ديرس ييجا به آب) ارتفاع (و كرد فوران آنها از آب هستند دور آب از يليخ و

  . بود
لْنَا( نَينِ زوجينِ كُلٍّ مِن فِيها احمِلْ: (ميگفت نوح به) آنگاه ) (قُ  ماده و نر ، يمخلوق هر از ) اثْ
 ينمـ  را مـاده  و نـر  كي از شتريب يكشت رايز بماند، يباق آنها جنس تا كن يكشت سوار را يا

لَيهِ سبقَ من إِالَّ وأَهلَك. (كند حمل تواند لُ عمگـر  كن سوار آن در را خود خاندان و ) الْقَو 
. شـد  غـرق  كـه  پسرش مانند ، است شده صادر شيپ از هالكشان فرمان كه كافران از يكسان

) قَلِيلٌ إِالَّ معه آمنَ وما (، كه يحال در) كن سوار (اند آورده مانيا كه را يكسان و) آمنَ ومنْ(
  . بودند ردهاوين مانيا بدو ياندك افراد جز
  : 41- 45 ي هيآ

 يكـشت  سـوار «: گفـت  و رحِـيم  لَغَفُـور  ربي إِنَّ ومرْساها مجرَاها اللّهِ بِسمِ فِيها اركَبواْ وقَالَ
 مهربان و آمرزنده پروردگارم گمان يب خداست، نام به انداختنش لنگر و شدنش روان د،يشو

 . »است

هِيرِي وتَج فِي بِهِم جٍمالِ وى كَالْجِبنَاد و نُوح نَهكَانَ ابزِلٍ فِي وعا مي نَيكَـب  بنَـا  ارعالَ مو 
 در را پسرش نوح و برد، يم) خود با (آسا كوه يموج در را آنان يكشت و  الْكَافِرِينَ مع تَكُن
 »مباش كافران با و شو، سوار ما با! جان پسر«): فرمود و (زد اديفر بود يكنار در كه يحال

 وحـالَ  رحِم من إِالَّ اللّهِ أَمرِ مِنْ الْيوم عاصِم الَ قَالَ الْماء مِنَ يعصِمنِي جبلٍ إِلَى سĤوِي قَالَ
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ينَهما ب جوغْرَقِينَ مِنَ فَكَانَ الْممحفـوظ  آب از مـرا  كـه  بـرد  خواهم پناه يكوه به«: گفت الْم 
ـ ن خدا عذاب از يا دهنده پناه چيه امروز«: گفت) نوح(»دارد  مـشمول  كـه  يكـس  مگـر  ستي

 . ديگرد شدگان غرق از) پسر (و آمد ليحا آنان انيم موج و. »گردد خدا رحمت

يا ماءكِ ابلَعِي أَرض يا وقِيلَ اء ومأَقْلِعِي س غِيضاء والْم قُضِيرُ واألَم تتَواسلَى وع ودِيالْج 
لْقَومِ بعداً وقِيلَ ـ بار از! آسـمان  يا و بـر،  فـرو  را آبت! نيزم يا«: شد گفته و الظَّالِمِينَ لِّ  دني

 گفته و گرفت پهلو يجود كوه بر يكشت و ديگرد اجرا فرمان و شد فرونشانده آب و» ستيبا
 »ستمكاران گروه باد نابود«: شد

نَادى و نُوح هب فَقَالَ ر بنِي إِنَّ رلِي نْمِ ابإِنَّ أَهو كدعقُّ والْح أَنتو كَماكِمِينَ أَحنوح و الْح 
 راسـت  تـو  وعـدة  و است من خاندان از پسرم! پروردگارا« : گفت و زد صدا را پروردگارش

  .»يدادگران نيدادگرتر ) و داوران نيداورتر (تو و است
ـ نما سوار يكشت بر را آنها تا بود داده دستور خداوند كه يكسان به نوح و) وقَالَ( : گفـت  د،ي
 به انداختنش لنگر و شدن روان د،يشو سوار آن در ) ومرْساها مجرَاها اللّهِ بِسمِ فِيها اركَبواْ(

 ما است، مرهبان و آمرزنده پروردگارم گمان يب)  رحِيم لَغَفُور ربي إِنَّ. (خداست فرمان و نام
  . ديبخش مانيرها ستمكاران گروه از و نمود رحم ما بر و كرد عفو را

. ميكن يم مشاهده را آن انگار كه نمود فيتوص گونه آن را يكشت شدن روان و حركت سپس
 موجٍ فِي (بودند، آن در او همراه كه را يكسان و نوح ،يكشت ) بِهِم تَجرِي وهِي: (فرمود پس

 بود، آن اهل و يكشت نگاهبان و حافظ خداوند و ،برد يم آسا كوه يامواج انيم در ) كَالْجِبالِ
نَادى( و نُوح نَهكَانَ (شود، سوار او با تا كرد صدا را پسرش شد سوار كه يهنگام نوح و ) ابو 

 شود كينزد كه خواست يو واز شدند سوار آنها كه يهنگام. بود يكنار در پسر و )معزِلٍ فِي
 ما با جان پسر)   الْكَافِرِينَ مع تَكُن والَ معنَا اركَب بنَي يا (:گفت او به نيبنابرا. شود سوار تا

  . رسد يم آنان به كه را آنچه برسد تو به) مبادا (تا مباش كافران با و شو، سوار
 افتي نخواهد نجات كس چيه«: گفت يم كه كرد بيتكذ را پدرش ي گفته نوح پسر ) قَالَ(

 يبـاال  بـه  ) الْماء مِنَ يعصِمنِي جبلٍ إِلَى سĤوِي: (گفت و» وندش يكشت سوار كه يكسان جز
 أَمرِ مِنْ الْيوم عاصِم الَ: (گفت نوح ) قَالَ. (دارم يم محفوظ آب از را خودم و روم يم يكوه
 خـدا  رحمـت  مـشمول  كـه  يكـس  مگـر  ستين يا دارنده نگاه چيه امروز ) رحِم من إِالَّ اللّهِ

 اسـباب  نيبـاالتر  گرچه داشت نخواهد امان در را يكس چيه گريد يزيچ اي كوه پس بگردد،
 هرگـز  ندهـد  نجـات  را او خداوند اگر و. دينما ارياخت خود حفاظت و نجات يبرا را ممكن
ينَهما وحالَ. (كرد نخواهد دايپ نجات ب جوغْرَقِينَ مِنَ فَكَانَ الْمليـ حا آنان انيم موج و)  الْم 
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  . ديگرد شدگان غرق از پسر و آمد
)ا قِيلَ (داد، نجات را همراهانش و نوح و نمود غرق را آنها خداوند كه يهنگام و) وي ضأَر 

 فـرود  تـو  بر آسمان از كه يآب و آمده رونيب تو از كه يآب! نيزم يا: شد گفته ) ماءكِ ابلَعِي
يا( ببر فرو را همه باشد يم تو يرو بر اكنون و است آمده اء وماز! آسـمان  يا و ) أَقْلِعِي س 
 برد، فرو را ابش نيزم آوردند؛ يجا به را خداوند دستور آسمان و نيزم پس. ستيبا دنيبار
 ) األَمرُ وقُضِي (شد فرونشانده نيزم از آب و ) الْماء وغِيض. (ستاديا باز دنيبار از آسمان و
 علَـى  واسـتَوت . (ديـ گرد اجـرا  مومنان افتني نجات و كنندگان بيتكذ شدن هالك فرمان و

ودِيقِيـلَ  (انداخت لنگر موصل نيسرزم در معروف كوه آن بر يكشت و ) الْجـداً  وعمِ  بلْقَـو  لِّ
 يدور و لعنـت  شدنشان هالك از پس يعني ستمكاران گروه باد نابود: شد گفته و)  الظَّالِمِينَ

نَادى.(آنهاست الدنب به همواره عذاب و خدا رحمت از و نُوح  ـهب فَقَـالَ  ر بنِـي  إِنَّ رمِـنْ  اب 
 خاندان از پسرم! پروردگارا: گفت و زد صدا را پروردگارش نوح و) الْحقُّ وعدك وإِنَّ أَهلِي
لْنَا: (يفرمود من به تو و است، راست تو وعدة و است من  ينِاثْنَ زوجينِ كُلٍّ مِن فِيها احمِلْ قُ

لَكأَهوعده تو و » را خودت خاندان و كن، سوار ان در) ماده و نر (تن دو يجنس هر از« ) و 
 يبـرا  يدلسوز خاطر به السالم هيعل نوح ديشا. كرد ينخواه خالف يا داده من به كه را يا

ـ ا بود برده گمان دهد  نجات را خاندانش كه بود داده وعده او به خداوند نكهيا و پسرش  ني
 مـان يا كـه  يكـسان  يبرا زين و اند آورده مانيا كه يكسان يبرا هم آنهاست؛ همة يبرا وعده

 رسا حكمت به را مسئله وجود نيا با و. كرد پروردگار از را درخواست نيا پس اند، اوردهين
ـ  نيداورتر تو و)الْحاكِمِينَ أَحكَم وأَنت: ( گفت سپرد خداوند كامل و  نيدادگرتـر  و يداوران
   يادگراند
  : 46- 49 ي هيآ

نَّه نُوح يا قَالَ نَّه أَهلِك مِنْ لَيس إِ أَلْنِ فَالَ صالِحٍ غَيرُ عملٌ إِ ا تَسم سلَي  بِـهِ  لَـك  نِّـي  عِلْـم  إِ
اهِلِينَ مِنَ تَكُونَ أَن أَعِظُكـ ا كـه  يراسـت  به. ستين تو خاندان از او! نوح يا«: گفت الْج  ن،ي
 يمـ  پنـد  تـو  به من مخواه من از يستين آگاه آن از كه را آنچه نيبنابرا ست،ا ستيناشا عمل
 . »ينباش نادانان از كه دهم

أَلَك أَنْ بِك أَعوذُ إِنِّي رب قَالَ ا أَسم سبِهِ لِي لَي إِالَّ عِلْمنِـي  لِـي  تَغْفِـرْ  ومتَرْحـنَ  أَكُـن  وم 
 بدان كه بخواهم تو از را يزيچ نكهيا از برم يم پناه تو به من! پروردگارا«: گفت  الْخَاسِرِينَ

 . » بود خواهم كاران انيز از يننمائ رحم من بر و يامرزين مرا اگر و نباشم، آگاه

بركَاتٍ منَّا بِسالَمٍ اهبِطْ نُوح يا قِيلَ و كلَي لَى ععمٍ ون أُممم كعم مأُم و مهتِّعنُمس ثُم ميهسم 
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لِيم عذَاب منَّا  بر آمده فرود يها بركت با همراه و ما يسو از يسالمت به! نوح يا«: شد گفته أَ
 بهره ها نعمت از را يگريد يها گروه و ها ملت ،يآ فرود هستند تو با كه ييها امت بر و تو
 . »رسد يم بدانان ما يسو از دردناك يعذاب سپس كرد، ميخواه مند

اء مِنْ تِلْكنب لَيك نُوحِيها الْغَيبِ أَ  إِنَّ فَاصـبِرْ  هـذَا قَبلِ مِن قَومك والَ أَنت تَعلَمها كُنت ما إِ
تَّقِينَ الْعاقِبةَ لْم  از شيپ قومت و تو. ميكن يم يوح تو به را آن كه است بيغ يخبرها از نيا لِ

  . است زگارانيپره آن از انجامسر كه كن ييبايشك پس د،يدانست ينم را آن نيا
نَّه: (فرمود او به خداوند  نجات به را تو كه ستين خاندانت از) پسرت (او) أَهلِك مِنْ لَيس إِ
نَّه. ( دادم وعده دادنشان  بـه  كه يكافر انسان افتني نجات يبرا تو يدعا ) صالِحٍ غَيرُ عملٌ إِ

   .است ستيناشا ركا از يمصداق ندارد مانيا امبرشيپ و خدا
أَلْنِ فَالَ( ا تَسم سلَي بِهِ لَك ينم را آن بودن بد و خوب و سرانجام كه را آنچه نيبنابرا ) عِلْم 
   مخواهك من از يدان
 افراد زمرة از آن به التزام با كه دهم يم يپند تو به من)  الْجاهِلِينَ مِنَ تَكُونَ أَن أَعِظُك إِنِّي( 

  . افتي يخواه ييرها نادانان يها يژگيو و ها صفت از پند آن لةيوس به و شد يخواه كامل
 : گفت و شد مانيپش بود زده سر او از كه يكار از شدت به السالم هيعل نوح هنگام نيا در

)بوذُ إِنِّي رأَع أَنْ بِك أَلَك ا أَسم  سبِـهِ  لِـي  لَـي  إِالَّ عِلْـمنِـي  لِـي  تَغْفِـرْ  ومتَرْحـنَ  كُـن أَ وم 
 آگـاه  بـدان  كه بخواهم تو از را يزيچ نكهيا از برم يم پناه تو به من! پروردگارا  )الْخَاسِرِينَ

 و آمـرزش  پـس  . بـود  خواهم كاران انيز از ييننما رحم من بر و يامرزين مرا اگر و نباشم،
 كه دينما يم داللت نيا و. هد يم نجات بگردد كاران انيز از نكهيا از را بنده ، خدا رحمت

 ريغ و حرام پسرش دادن نجات بر يمبن پروردگارش از او طلب دانست ينم السالم هيعل نوح
ـ ي. اسـت  داخل) مغرقون انهم ظلموا نيالد يف يتخطبن وال (در و ، است زيجا  مـورد  در يعن

 مشتبه او نزد در مطلب نيا بلكه شد خواهند غرق آنان كه چرا مكن، گفتگو من با ستمكاران
اَهلَك (ياله فرمودة در پسرش كه برد گمان او و شد روشن نوح يبرا بعداً اما است، داخل) و 
 سـاختن  هـالك  مـورد  در و كرد، دعا آنها يبرا دينبا كه است يكسان زمرة در پسرش كه شد
  . نمود مراجعه خدا به آنان
بركَاتٍ منَّا بِسالَمٍ اهبِطْ نُوح يا قِيلَ( و كلَي لَى ععمٍ ون أُممم كعبـه ! نـوح  يا: شد گفته) م 

 كه آنان ريغ و انيآدم از ييها امت بر و تو بر آمده فرود يبركت با همراه و ما يسو از يسالمت
 گونه به داد بركت همه به خداوند پس. يآ فرود يا كرده يكشت سوار خود با و هستند تو با
 ها ملت و)  أَلِيم عذَاب منَّا يمسهم ثُم سنُمتِّعهم أُممو. (كردند پر) دوباره (را ايدن تمام كه يا
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 از دردنـاك  يعـذاب  سـپس  . ميسـاز  يم مند بهره ها نعمت از ايدن در را يگريد يها گروه و
 آن از پـس  يكس چنانچه كه شود ينم آن مانع دادن نجات نيا يعني. رسد يم بدان ما يسو
 بعد اما شوند، مند بهره ايدن در ياندك مدت است ممكن گرچه . مينده عذاب را او بورزد كفر
  . گرفت ميخواه را آنان آن از

 جز كه يداستان نمود؛ فيتعر امبرشيپ يبرا را مفصل داستان نيا نكهيا از بعد متعال خداوند
 :ديفرما يم داند، ينم را آن باشد، نهاده منت يو بر او به رسالتش ياعطا با خداوند كه يكس
)اء مِنْ تِلْكنب لَيك نُوحِيها الْغَيبِ أَ ـ ا) هــذَا  قَبلِ مِن قَومك والَ أَنت تَعلَمها كُنت ما إِ  از ني

 تـا  د،يدانـست  ينمـ  را آن قبالً قومت و تو م،يكن يم يوح تو به را آن كه است بيغ يخبرها
 بـه  را او سـپاس  و بگو شيستا را خداوند پس. دانست يم را آن قبالً: نديبگو شما به قومت

 يسـو  به دعوت بر و يا گرفته شيپ در كه راست راه بر و باش استوار نشيد بر و آور يجا
تَّقِينَ الْعاقِبةَ إِنَّ(كن ييبايشك او لْم  كه يكسان است؛ زگارانيپره آن از) كين (سرانجام همانا)  لِ
 نـوح  آن از كين انيپا و سرانجام كه طور همان پس. كنند يم يدور گناهان ريسا و شرك از

  .يشو يم روزيپ قومت بر سرانجام هم تو شد،
  :50- 53 ي هيآ

إِلَى ادٍ وع ما أَخَاهودا قَالَ همِ يواْ قَودباع ا اللّهنْ لَكُم ملَـهٍ م نتُم إِنْ غَيرُه إِ  به و مفْتَرُونَ إِالَّ أَ
 يمعبود او جز كه ديبپرست را خدا! من قوم يا«: گفت م،يفرستاد را هود برادرشان عاد يسو
 . ديستين شيب يانيدروغگو شما. ديندار

لُكُم ال قَومِ يا أَ هِ أَسلَي رًا عإِنْ أَج رِيلَى إِالَّ أَجنِي الَّذِي ع  در! مـن  قـوم  يا تَعقِلُـونَ  أَفَالَ فَطَرَ
 يكـس  عهـدة  بـر  تنهـا  من پاداش م،خواه ينم شما از يپاداش آن) انيب و رسالت غيتبل (برابر
 د؟يفهم ينم ايآ است؛ دهيآفر مرا كه است

يا مِ وتَغْفِرُواْ قَواس كُمب ر واْ ثُمهِ تُوبلَي لَيكُم السماء يرْسِلِ إِ ا عارردم كُمزِدي ةً وإِلَى قُو  تِكُمقُـو 
اْ والَ لَّو رِمِينَ تَتَوجديبرگرد او يسو به آنگاه د،يبخواه آمرزش پروردگارتان از! من قوم يا و م 
ـ افزايب توانتـان  بـر  يتـوان  و كنـد  بارنده و زندهير شما بر را آسمان تا  يرو گناهكارانـه  و ديي

 . ديبرنتاب

ْ تَنَا ما هود يا قَالُوا ئْ ينَةٍ جِ ب نَا بِتَارِكِي نَحنُ وما بِ تِ ن آلِهع لِكا قَومنُ ولَ نَحؤْمِنِينَ كگفتند بِم :
 مينخـواه  ترك را خود انيخدا تو سخن خاطر به ما و يا اوردهين ما يبرا يليدل تو! هود يا«

  .»ميآور ينم مانيا تو به و كرد
إِلَى( ادٍ وع ما أَخَاهودكردنـد  يم يزندگ مني احقاف در كه يمعروف لةيقب عاد يسو به و  )ه 
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 حاصـل  علم او يدرست و صداقت در و رنديبگ ادي او از بتوانند تا ميفرستاد را هود برادرشان
لَـهٍ منْ لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ. ( كنند نتُم إِنْ غَيرُه إِ ! من قوم يا: گفت) مفْتَرُونَ إِالَّ أَ
 را آنها يعني. ديستين شيب يانيدروغگو شما. ديندار يحق بر معبود او جز كه ديبپرست را خدا
 داد خبـر  آنان به و كرد، ينه بودند آن بر كه او ريغ پرستش از و داد، دستور خدا پرستش به
 . هستند دروغگو آن دانستن روا در و بندند، يم دروغ او به خدا ريغ كردن عبادت در آنها كه
  . است باطل او ريغ وعبادت واجب خدا پرستش كه داد حيتوض آنها يبرا و

 و نـدارد  وجـود  آنهـا  نكـردن  اطاعـت  يبرا يمانع چيه كه پرداخت مطلب نيا انيب به سپس
لُكُم ال يقَومِ: (گفت أَ هِ أَسلَي رًا عينمـ  را امولتـان  از يزيـ چ دعوت برابر در! من قوم يا ) أَج 

 يانتظـار  و توقع چيه بدون را شما بلكه رد،يبگ را ما يمالها خواهد يم دييبگو مبادا تا رميگ
نِي الَّذِي علَى إِالَّ أَجرِي إِنْ. (دهم يم ميعلت و دعوت  بـر  تنهـا  من پاداش)  تَعقِلُونَ أَفَالَ فَطَرَ
 درك خوانم، يم فرا آن يسو به را شما كه را آنچه ايآ است؛ دهيآفر مرا كه است يكس عهدة

 معـد  يبرا يليدل و است من دعوت كردن قبول موجب زهايچ نيا كه ديدان ينم و ديكن ينم
   ندارد؟ وجود آن رشيپذ
يقَومِ( تَغْفِرُواْ واس كُمب آمرزش خود گدشتة گناهان خاطر به پروردگارتان از! من قوم يا و  )ر 

لَيهِ تُوبواْ ثُم (د،يبخواه  يسو به گناهان از يواقع توبة با شيخو عمر ي ماندهيباق در سپس ) إِ
  . ديبرگرد خدا
لَيكُم السماء يرْسِلِ(ديبكن را كار نيا يوقت رايز ا عارردبارنده و زندهير شما بر را آسمان ) م 
 فراوان را آن ريخ و كرده آباد را نيزم كه امد خواهد فرود شما بر اديز يبارانها يعني. كند يم
يزِدكُم. (دينما يم ةً وإِلَى قُو تِكُمـ افزا يم توانتان بر يتوان و ) قُو ـ  آنهـا  و. دي  مـردم  نيتريوق

 نيبنـابرا  اسـت؟  رومنـدتر ين و تريقو ما از يكس چه) قوه منا اشد من: (گفتند نيبنابرا بودند،
 تَتَولَّواْ والَ. (شد خواهد چندان دو آنها ييتوانا اورنديب مانيا اگر كه داد وعده آنها به خداوند
 از گناهكارانـه  حـرام،  ورامـ  ارتكـاب  بر جرات و خدا پرستش از زدن سرباز با و ) مجرِمِينَ

  . ديبرنتاب يرو پروردگارتان
تَنَا ما يهود: (گفتند و كردند رد را هود سخن آنان ئْ ينَـةٍ  جِ ب ـ يدل تـو ! هـود  يا ) بِ  مـا  يبـرا  يل

 ارائه يليدل نيچن ندارد يلزوم كردند، يم شنهاديپ آنها كه بود يليدل منظورشان اگر يا اوردهين
ـ نما داللـت  است آورده آنچه يدرست و صحت بر كه اورديب ليدل ديبا امبريپ بلكه شود،  و. دي
 او به آنچه يدرت و صحت بر كه است اوردهين آنها يبرا ليدل هود كه بود نيا منظورشان اگر
 نكهيا مگر است امدهين قومش يبرا يامبريپ چيه رايز اند، گفته دروغ د،ينما داللت است گفته
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  . آورد يم مانيا انسان آنها مشاهدة با كه داده قرار او دست در يليدال و ها نشانه خداوند
 هر به را آنها و كرد دعوت كيشر يب خداوند عبادت و نيد در اخالص داشتن به را آنها هود
 خدا، به دنيورز شرك ليقب از ناپسند اخالق هر از و داد فرمان ييبايز اخالق و ستهيشا كار
 و بود دارا هود كه ييها يژگيو و موضوع نيا. كرد ينه منكرات انواع و ستم، و ها يزشت و

ـ ن برخـوردار  آن از آنان نيراستگوتر و خدا دةيبرگز بندگان جز يكس ـ دل نيبهتـر  ستي  و لي
  . باشد يم او صداقت بر نشانه

 فقط مردم يبعض كه العاده خارق امور و معجزه ارائة از نشانه نيا خردمندان و عقال نظر از و
 كرد يم داللت او صداقت بر كه يليدال و ها نشانه از و. است بزرگتر دانند يم معجزه را آن
 داد سر را ديتوح اديفر قومش انيم در اما و نداشت يمددكار و اوري و بود تنها او كه بود نيا
 بر من) ربكم و يرب اهللا يعل توكلت يان: (گفت و آور حساب به ناتوان و فراخواند را آنها و

  . شماست پروردگار و من پروردگار كه ام نموده توكل خدا
 مـن ) تنظـرون  ال ثم عايجم يدونيفك دونه من تشركون، مما يبر يان اشهدوا و اهللا اشهد يان(

 يمـ  خدا كيشر و ديپرست يم شما آنچه از كه ديباش گواه) هم (شما و رميگ يم گواه را خدا
  . دينده مهلت مرا و ديبپرداز ييجو چاره و رنگين به يهمگ پس. زارميب ديساز
 هـر  بـه  را هـود  ييروشـنا  و نور خواستند يم و داشتند روين و قدرت و بودند دشمن آنان و
. برسانند او به يانيز نيكوچكتر نتوانستند و نكرد اعتنا آنها به اما كنند، خاموش ممكن قيطر

  . هاست نشانه فهمند يم كه يكسان يبرا زهايچ نيا در همانا
تَ نَحنُ وما(  تِنَا ارِكِيبِ ن آلِهع لِكانيخدا تو سخن خاطر به را خود انيخدا پرستش ما و ) قَو 
 ما و)  بِمؤْمِنِينَ لَك نَحنُ وما. (كرد مينخواه ترك بود اوردهين آن بر يليدل آنها يادعا يب كه
ـ ناام آوردنـشان  مـان يا از را هـود  سـخن  نيا با آنها مويآور ينم مانيا تو به و ـ  دي  و د،كردن

  . ماندند سرگردان خود كفر در همچنان
  54- 55 ي هيآ

نَا بعض اعتَرَاك إِالَّ نَّقُولُ إِن تِ ءٍ آلِهونِّي قَالَ بِس  تُشْرِكُونَ مما برِيء أَنِّي واشْهدواْ اللّهِ أُشْهِد إِ

: گفـت  . است هرساند ييبال تو به ما انيخدا از يكي كه مييگو ينم تو دربارة يزيچ نيا جز
 خدا كيشر و ديپرست يم شما آنچه از من كه ديباش گواه) هم (شما و رميگ يم گواه را خدا«
 »زارميب ديساز يم

 يهمگ) پس متنفرم، معبودانتان يتمام از (خدا جز به تُنظِرُونِ الَ ثُم جمِيعا فَكِيدونِي دونِهِ مِن
  . ديدهن مهلت مرا و ديبپرداز ييجو چاره و رنگين به
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نَا بعض اعتَرَاك إِالَّ (كه مييگو ينم نيا جز يزيچ تو دربارة ) نَّقُولُ إِن( تِ ءٍ آلِهواز يكي ) بِس 
 و آورده زبـان  بـر  يفهمـ  ينم كه را يزيچ كه يا گونه به است كرده وانهيد را تو ما انيخدا
 چگونـه ! تاسـ  زده مهـر  سـتمكاران  يدلهـا  بـر  كـه  خداونـد  اسـت  پـاك . ييگو يم انيهذ

 دادند، قرار گاهيجا نيا در بود آمده آنها نزد حق نيبزرگتر با همراه كه را مردم نيراستگوتر
. كـرد  يمـ  شـرم  آن تيـ حكا از عاقـل  فـرد  بود نكرده تيحكا را آنها سخن خداوند اگر كه

ٌ او كه كرد انيب السالم و الصاله هيعل هود نيبنابرا  و آنهـا  جانـب  از كـه  اسـت  مطمئن كامالً
 بـرِيء  أَنِّي واشْهدواْ اللّهِ أُشْهِد إِنِّي: (گفت پس د،يرس نخواهد او به يرنج و بال معبودانشان

 كه ديباش گواه) هم (شما و رميگ يم گواه را خدا من) جمِيعا فَكِيدونِي دونِهِ مِن تُشْرِكُونَ مما
 يبـرا  ممن قيطر هر به يهمگ پس زارم،يب ديساز يم خدا كيشر و ديپرست يم شما آنچه از
  . دينده مهلت مرا و)  تُنظِرُونِ الَ ثُم. ( ديبكوش من به ضرر دنيرس
  : 56- 57 ي هيآ

بكُم ربي اللّهِ علَى تَوكَّلْت إِنِّي را وةٍ مِن مآبإِالَّ د وا  آخِـذٌ  هتِهـي  إِنَّ بِنَاصِـيبلَـى  رصِـرَاطٍ  ع 
تَقِيمٍ سستين يا جنبده چيه ام، نموده توكل شما پروردگار و خود پروردگار اوند،خد بر من م 

 . دارد قرار راست راه بر پروردگارم گمان يب دارد، تسلط او بر خداوند نكهيا مگر

اْ فَإِن لَّو تَو لَغْتُكُم فَقَد ب لَيكُم بِهِ أُرسِلْت ما أَ  إِنَّ شَيئًا تَضُرُّونَه الَو غَيرَكُم قَوما ربي ويستَخْلِف إِ
 مـأمور  شـما  يسـو  به آن با ه را آنچه من ديبگردان يرو اگر پس حفِيظٌ شَيءٍ كُلِّ علَى ربي
 يانيز نيكمتر شما و نشاند، يم شما يجا به را گريد يقوم پروردگارم رساندم، شما به شدم
  . است ننگاهبا زيچ همه بر پروردگارم همانا. ديرسان ينم او به
بكُم ربي اللّهِ علَى تَوكَّلْت إِنِّي( رنندةيآفر او و ام كرده توكل خدا بر ميكارها همه در من ) و 

  . دهد يم پرورش را ما كه اوست و پردازد، يم شما و ما امور ريتدب به و است زيچ هم
يتِها آخِذٌ هو إِالَّ دآبةٍ مِن ما(  تـسلط  او بـر  خداونـد  نكـه يا مگر ستين يا جنبده چيه ) بِنَاصِ

 همـة  اگر نيبنابرا خدا، فرمان به مگر ستديا ينم باز حركت از و كند ينم حركت پس دارد،
 نكرده مسلط من بر را شما خداوند كه يمادام د،يبرسان يانيز و بال من به تا ديشو جمع شما
 خاطر به تماً ح دينما مسلط من بر را شما اگر و د،يبرسان من به يانيز توانست دينخواه باشد
  . است خواسته را آن كه است يحكمت

تَقِيمٍ صِرَاطٍ علَى ربي إِنَّ(  سيدادگر راه بر يعني. دارد قرار راست راه بر پروردگارم همانا  )م 
 قابـل  پـاداش  و سـزا  در و شيخو فرمان و قضا و ريتقد در و دارد قرار حكمت و انصاف و

 از يكي كه يراست راه ست؛ين خارج راست راه از شيكارها از چكداميه. است شيستا و حمد
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  . نديستا يم آن بر را خدا ، بندگان و واالست يها نعمت
اْ فَإِن( لَّو تَو لَغْتُكُم فَقَد ب  يمـ  دعـوت  آن يسو به را شما من آنچه از اگر پس) بِهِ أُرسِلْت ما أَ
. رساندم شما به بودم افتهي رسالت شما يسو به آن با كه را ياميپ ) ديبدان(ديبگردان يرو ميكن

  . ماند ينم يباق من دوش بر شما مورد در يتيمسئول پس
)تَخْلِفسيي وبا رمقَو رَكُماو عبادت كه نشاند يم شما يجا به را گريد يقوم پروردگارم ) غَي 
 نيكمتـر  شـما  و) شَـيئًا  تَضُرُّونَه والَ (سازند، ينم كيشر و با را يزيچ و دهند يم انجام را
 گناهكاران ينافرمان رايز گردد، يم بر خودتان به انتانيز و ضرر بلكه. ديرسان ينم او به يانيز
  . رساند ينم يسود او به زين فرمانبرداران طاعت و نبوده او انيز به
 نفـع  بـه  هـد د انجـام  يا ستهيـ شا كار كس هر و) هايفعل اساء من و فلنفسه صلحا عمل من(

 همانـا ) حفِـيظٌ  شَيءٍ كُلِّ علَى ربي إِنَّ. ( باشد يم او انيز به بدكند كس هر و است خودش
  است نگاهبان زيچ همه بر پروردگارم

  : 58- 60 ي هيآ
لَما اء ونَا ج نَا أَمرُ ي ا نَجودالَّذِينَ ه نُواْ وآم هعةٍ ممنَّا بِرَحم منَاهينَجو ذَابٍ نْميهنگام و غَلِيظٍ ع 
 از يرحمت ) واسطة (به بودند آورده مانيا او همراه كه را يكسان و هود ديرس در ما فرمان كه

 . ميديرهان ديشد و سخت عذاب از را شانيا و ميداد نجات شيخو جانب

تِلْكو ادواْ عدحاتِ جيĤِب هِمب اْ ر وصعو لَه سواْ رعاتَّب رَ وارٍ كُلِّ أَمبنِيـدٍ  جـ ا و ع  عـاد  قـوم  ني
 دستور از و نمودند، يچيسرپ فرستادگانش از و كردند انكار را پروردگارشان اتيآ كه بودند
 . كردند يرويپ ييجو زهيست سركش هر

ْ تْبِعوا أُ ـذِهِ فِي وا هنْي نَةً الدلَع موي ةِ وامي  در و هودٍ قَومِ لِّعادٍ بعدا أَالَ ربهم كَفَرُواْ عادا إِنَّ أَال الْقِ
 بـر  هان. شدند كافر خود يخدا به عاد! هان زين امتيق روز در و شدند نينفر دچار ايدن نيا

  . باد نينفر هود قوم عاد
لَما( اء ونَا ج  كـه  يطوفان بود، سخت يطوفان و باد كه ديرس سر ما عذاب كه يهنگام و ) أَمرُ
 استخوان همچون را آن گذشت يم يزيچ هر بر) ميكالرم جعله اال هيعل اتت يش من تذر ما(
ينَا (گرداند؛ يم شده پودر و دهيپوس يها ا نَجودالَّذِينَ ه نُواْ وآم هعةٍ ممنَّا بِرَحم منَاهينَجنْ وم 

ـ  ) واسـطة  (بـه  دندبو آورده مانيا او با همراه كه را يكسان و هود   )غَلِيظٍ عذَابٍ  از يرحمت
 فـرود  عـاد  بـر  خداوند كه يديشد و سخت عذاب از را شانيا و ميداد نجات شيخو جانب
  . ميديرهان شد، ينم دهيد شانيها خانه جز يزيچ كه يا گونه به آورد

)تِلْكو ادرا خود عذاب خداوند بودند كرده ستم نكهيا خاطر به كه بودند عاد قوم نيا و ) ع 
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بهِم بĤِياتِ جحدواْ (آنها چون آورد، فرود انآن بر ـ آ ) ر  كردنـد،  انكـار  را پروردگارشـان  اتي
 آنهـا  كه است روشن پس ،يا اوردهين ما يبرا يليتودل) نهيبب جئتنا ما: (گفتند هود به نيبنابرا
 كردنـد،  انكـار  و دهيورز مخالفت يول شناختند، يم خوب را آن و داشتند نيقي او دعوت به
اْ( وصعو لَه سينافرمـان  امبريپ كي از كس هر رايز ، نمودند ينافرمان خدا فرستادگان از و ) ر 

ـ پ همـة  دعـوت  چون است، كرده ينافرمان امبرانيپ همة از واقع در كند . اسـت  يكـ ي امبراني
اتَّبعواْ( رَ وارٍ كُلِّ أَمبمـسلط  مـردم  بـر  را خود ستم و زور با كه كردند تيتبع يكس از و ) ج 

 و رخواهيخ انسان هر از آنها پس ، ورزد يم مخالفت خدا اتيآ با كه يكس)  عنِيدٍ. (بود كرده
 هـالك  را آنها خواست يم و داد يم بيفر را آنها كه يكس هر از و كردند ينافرمان يدلسوز
تْبِعواْ. (ساخت هالك را آنها خداوند و. كردند يرويپ سازد أُ ـذِهِ فِي وه االدنَةً نْينيا در و  )لَع 

ـ  بـه  را آنهـا  زشت داستان ديآ يم كه ينسل هر پس آنهاست، دنبال به لعنت و نينفر ايدن  ادي
يوم. (دهد يم قرار نينفر و نكوهش مورد و آورده ةِ وامي  آنان يبرا هم امتيق روز در و ) الْقِ
   است لعت

بهم كَفَرُواْ عادا إِنَّ أَال( كـه  كردند انكار را يكس يعني. شدند كافر خود يخدا به عاد! هان )ر 
 از را آنها خداوند! هان! )هودٍ قَومِ لِّعادٍ بعدا أَالَ. (دهد يم يروز آنان به و است دهيآفر را آنها
  . دينما مبتال يبد و شر هر به و كند دور يخوب و ريخ هر
 : 61- 62 هيآ

 األَرضِ منَ أَنشَأَكُم هو غَيرُه إِلَـهٍ منْ لَكُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ اصالِح أَخَاهم ثَمود وإِلَى
رَكُممتَعاسا وفِيه تَغْفِرُوهفَاس واْ ثُمهِ تُوبلَي  برادرشـان  ثمود يسو به و  مجِيب قَرِيب ربي إِنَّ إِ

 وجـود  شـما  يبـرا  او جز يمعبود كه ديبپرست را داخ! من قوم يا«:گفت. ميفرستاد را صالح
 او از پـس  است، گمارده آن كردن آباد به را شما و ده،يآفر نيزم از را شما كه اوست ندارد،
) دعا (ي كننده اجابت و كينزد پروردگارم گمان يب د،يبرگرد او يسو به و ديبخواه آمرزش
 . »است

ْ ام فِينَا كُنت قَد صالِح يا قَالُوا ولَ رْجـذَا قَبانَا هتَنْه نَا يعبد ما نَّعبد أَن أَ نَّنَا آباؤُ إِ لَفِـي  و  شَـك 
لَيهِ تَدعونَا مما  پرستش از را ما ايا ،يبود ما ديام ةيما نيا از شيپ! صالح يا«: گفتند مرِيبٍ إِ
 آن يسو به را ما آنچه از يتراس به كردند؟ يم عبادت را آن ما پدران كه يدار يم باز يزيچ

  . »ميهست ديترد و شك در سخت يكن يم دعوت
إِلَى( و وديواد و حجر نيسرزم در و بودند، معروف دوم عاد به كه ثمود قوم يسو به و ) ثَم 

 ميفرستاد را خدا امبريپ و بنده صالح، شان ينسب برادر) صالِحا أَخَاهم (داشتند، سكونت يالقر
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 خدا! من قوم يا: گفت) اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ. ( فراخواند گانهي يخدا پرستش به را آنها تا
 غَيرُه إِلَـهٍ منْ لَكُم ما. (ديده انجام او يبرا فقط و خالصانه را عبادت و نيد و ديبدان گانهي را
  . ديندار يحق به معبود او جز نيزم در نه و آسمان در نه شما) 
)ونَ نشَأَكُمأَ هضِ م(د،يآفر نيزم از را شما كه اوست ) األَر رَكُممتَعاسا ودر را شما و ) فِيه 
 قـدرت  نيزم در را شما و كرد، تانيارزان را يباطن و يظاهر يها نعمت و نمود نيگزيجا آن
 يم كه را آنچه و ديكن يم يكشاورز و ديكار يم درخت و ديساز يم خانه كه يا گونه به داد

ـ ا كـردن  عطا در او كه همانطور پس. ديكن يم است،اده آن منافع واز  د،يكار يم د،يخواه  ني
. دينـساز  يو كيشـر  را يزيـ چ او عبـادت  در هـم  شـما  نـدارد  يكيشـر  شما به نعمت همه
)تَغْفِرُوهآمـرزش  او از اسـت  سـرزده  شـما  از كـه  يگناهـان  و شـرك  و كفر خاطر به و ) فَاس 

لَيهِ تُوبواْ ثُم. (ديبكش تدس آن از و ديبخواه  او يسـو  بـه  يواقعـ  و يقطعـ  توبة با سپس ) إِ
 يزيچ و بخواند فرا را او كه يكس از پروردگارم گمان يب)  مجِيب قَرِيب ربي إِنَّ. (ديبرگرد

 را آنچه و دينما يم اجابت را طلبش و. است كينزد دينما پرستش را او اي بخواهد يو از را
 يو به را پاداش نيبزرگتر و رديپذ يم را عبادتش و. دهد يم او به است كرده ستدرخوا كه
  . كند يم عطا
 است آن عام يكينزد. خاص يگريد و عام يكي: است نوع دو به خداوند يكينزد كه بدان و
 يالهـ  فرمودة نيا در مطلب نيا و است كينزد خلق تمام به اش يآگاه و علم با خداوند كه
  . ميهست كترينزد گردن رگ از او به ما و) ديالور حبل من هيالل اقرب نحن و (است شده انيب
 حاجات (و كنند يم پرستش را او كه است يكسان به خداوند بودن كينزد خاص، يكينزد و

 شده انيب ياله فرمودة نيا در مطلب نيا و. دارند دوست را او و خواهند يم يو از ) را خود
  .شو كينزد و كن سجده و) اقترب و اسجد و (است
ـ قر يفان يعن يعباد سالك واذا (ةيآ در و هيآ نيا در كه» قربت «نوع نيوا ـ اج بي  دعـوه  بي

 و او يسو از بندگان يدعاها رشيپذ و متعال خداوند يمهربان يمقتض است شده ذكر) الداع
ـ قر «اسم كنار در نيبنابرا. باشد يم شانيها خواسته ساختن اورده بر ـ ب را» بيـ مج «،»بي  اني

  . است كرده
 رد را دعـوتش  داد، دسـتور  اخـالص  به را آنها السالم هيعل صالح امبرشانيپ كه يهنگام پس

 قَبلَ مرْجوا فِينَا كُنت قَد صالِح يا قَالُواْ. (شدند رو به رو او با صورت نيتر زشت به و كردند
 داشـته  عقـل  كـه  ميداشـت  ديام و م،يبود دواريام تو به ما نيا از شيپ! صالح يا: گفتند) هـذَا
 كـه  دادنـد  يگواه صالح امبرشانيپ يبرا سخنان، نيا با و . يبرسان نفع و سود ما به و يباش
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 بوده افراد نيتر دهيبرگز و نيبهتر از و معروف خوب يها عادت و ياخالق ليفضا به همواره
  . است
 لب گونه نيا نبود، موافق شان فاسد يها اليخ با كه داد آنها به را فرمان نيا صالح يوقت اما
 از ما گمان خالف بر اكنون و يبود يكامل فرد تو كه است نيا آن مفهوم و. گشودند سخن به
 موردش در انها كه بود نيا صالح گناه. رود ينم تو از يريخ ديام كه يصورت به ،يدرآمد آب

نْهانَا. ( گفتند تَ نَا يعبد ما نَّعبد أَن أَ  ما پدران كه ديدار يم باز يزيچ پرستش از را ما ايآ ) آباؤُ
 و آنها يها عقل كه چرا بود صالح بيع نيبزرگتر نيا آنها گمان به كردند؟ يم عبادت را آن

 كـه  يدرختـان  و سنگها پرستش از را آنان و داده قرار ييجو بيع و انتقاد مورد را پدرانشان
  . داشت باز كنند ينم يكار چيه و رسانند ينم يانيز و دهيفا
 به شيها نعمت همواره كه داد فرمان پروردگار يبرا خالصانه عبادت دادن انجام به را آنها و

 آنان يها نعمت يتمام كه يخداوند د،يآ يم فرو آنان بر احسانش و است، ريسراز آنان يسو
  . كد ينم دور آنان از را هايبد يكس او جز و اوست جانب از
نَّنَا( إِ لَفِي و ا شَكمونَا معهِ تَدلَي  فرا بدان را ما آنچه با رابطه در همواره يراست به و  )مرِيبٍ إِ
 آنـان  و. اسـت  آورده وجـود  به ما يها دل در را ديترد كه يشك م؛يهست شك در يخوان يم

 دانستند يم كرد، يم دعوت شيسو به را آنان يو كه را آنچه صحبت اگر كه كردند يم ادعا
 جهـت  نيهمـ  بـه  بودنـد،  دروغگـو  ادعا نيا در آنان آنكه حال كردند، يم تيتبع او از حتماً

  . كرد انيب را آنان ييدروغگو
  : 63- 64 ي هيآ

يتُم قَومِ يا قَالَ أَ إِن أَر لَى كُنتنَةً عي ن بي مبآتَانِي رو ةً مِنْهمحن ررُنِي  فَمنـصإِنْ اللّـهِ  مِـنَ  ي 
تُهي صا عونَنِي فَمرَ تَزِيدپروردگارم يسو از اگر دييبگو من به! من قوم يا«: گفت تَخْسِيرٍ غَي 

 فرمان از اگر حال باشد، داشته يارزان من به يرحمت خود جانب از و باشم داشته يروشن ليدل
 بـر  انيز جز كه شما كرد؟ خواهد ياري را من خدا) فريك (برابر در يكس چه كنم يچيسرپ او
 د؟ييافزا ينم نم

يا مِ وـذِهِ قَواللّهِ نَاقَةُ ه ةً لَكُما آيوهضِ فِي تَأْكُلْ فَذَرالَ اللّهِ أَرا  ووهـسوءٍ  تَمبِـس  أْخُـذَكُمي  فَ
ذَابع را آن پـس  ، اسـت  يا معجـزه  شـما  يبرا و خداست، شتر نيا! من قوم يا و  قَرِيب 
 يسخت عذاب به زودتر چه هر كه دينرسان او به يگزند چيه و بچرد، خدا نيزم در تا ديبگذار
  . دييآ يم گرفتار

يتُم قَومِ يا قَالَ( أَ إِن أَر لَى كُنتنَةً عي ن بي مبپروردگـارم  يسو از من اگر د،ييبگو من به ) ر 
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 يارزان من به يترحم خود جانب از و ) رحمةً مِنْه وآتَانِي (باشم، نيقي بر و باشم داشته يليدل
 ايآ پس است، گذارده منت من بر شيخو يوح و رسالت با متعال خداوند يعني باشد، داشته

   كنم؟ يرويپ ديخوان يم فرا آن يسو به مرا و ديهست آن بر شما آنچه از
يتُه إِنْ اللّهِ مِنَ ينصرُنِي فَمن( صا عونَنِي فَمرَ تَزِيديچيسرپ او فرمان زا اگر حال   )تَخْسِيرٍ غَي 

 مـن  به هالكت و انيز جز كه شما كرد؟ خواهد ياري مرا خدا) فريك (برابر در يكس چه كنم
 شما يبرا و خداست، شتر نيا! من قوم يا و ) آيةً لَكُم اللّهِ نَاقَةُ هـذِهِ قَومِ ويا(د؟ييافزا ينم

ـ  و د،ينوشـ  يم آن ريش از همه سپس خورد يم آب شتر روز كي ، است يا معجزه  روز كي
 بچرد، خدا نيزم در تا ديبگذار را آن پس ) اللّهِ أَرضِ فِي تَأْكُلْ فَذَروها (دينوش يم آب شما

يأْخُذَكُم بِسوءٍ تَمسوها والَ ( ، ستين شما بر آن علف و مخارج يعني  چيه و)  قَرِيب عذَاب فَ
  .ديآ يم گرفتار يسخت عذاب به فوراً كه چرا دينزن يپ را آن و دينرسان او به يگزند

  
  
 65- 68 ي هيآ

ثَةَ دارِكُم فِي تَمتَّعواْ فَقَالَ فَعقَرُوها يامٍ ثَالَ  زدند يپ را شتر آنان پس  مكْذُوبٍ غَيرُ وعد ذَلِك أَ
 است يا عده و نيا د،يگرد مند بهره خود كاشانة و خانه در روز سه«: گفت شانيبد صالح و
 » ستين آن در يدروغ كه

نَا جاء فَلَما نَا أَمرُ ي ا نَجالِحالَّذِينَ ص نُواْ وآم هعةٍ ممنَّا بِرَح مِنْ ممِئِـذٍ  خِزْيِ ووإِنَّ ي  ـكبر  ـوه 
زِيزُ الْقَوِيآورده مانيا او همراه كه را يكسان و صالحج ديرس در ما فرمان كه يهنگام پس الْع 
ـ ) سـبب  (به بودند ـ داد نجـات  شيخـو  يسـو  از يرحمت  روز آن ييرسـوا  و يخـار  از و مي
 . است رهيچ و رومندين پروردگارت گمان يب م،يديرهان

يارِهِم فِي فَأَصبحواْ الصيحةُ ظَلَمواْ الَّذِينَ وأَخَذَ  را ستمكار افراد يديشد يصدا و جاثِمِينَ دِ
 . افتادند چهره بر و دنديشكخ خود كاشانة و خانه در و گرفت، فرا

اْ لَّم كَأَن غْنَوا يإِنَّ أَالَ فِيه ودكَفرُواْ ثَم مهب ا أَالَ ردعب ودآنجـا  در هرگز ييگو كه چنان آن لِّثَم 
  . باد ثمود بر نينفر! هان. كردند انكار را پروردگارشان ثمود قوم ،يآر نبودند،

ثَةَ دارِكُم فِي واْتَمتَّع فَقَالَ فَعقَرُوها( يامٍ ثَالَ ـ  را شـتر  آنـان  اما)  مكْذُوبٍ غَيرُ وعد ذَلِك أَ  يپ
 يا عـده  و نيا د،يگرد مند بهره خود كاشانة و خانه در روز سه«: گفت آنان به صالح و زدند
 . وندنديپ يم وقوع به حتماً بلكه ست،ين آن در يدروغ كه است

نَا جاء فَلَما( ينَـا  (ديرسـ  در عـذاب  آمدن بر يمبن ما فرمان كه يهنگام پس ) أَمرُ ا  نَجـالِحص 
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الَّذِينَ نُواْ وآم هعةٍ ممنَّا بِرَح مِنْ ممِئِذٍ خِزْيِ ووآورده مانيا او همراه كه را يكسان و صالح ) ي 
  . ميدينرها روز آن ييرسوا و يخوار از و ميداد نجات شيخو يسو از يرحمت ةيسا در بودند

 يرومندين جمله از. است رهيچ و رومندين پروردگارت گمان يب)  الْعزِيزُ الْقَوِي هو ربك إِنَّ( 
ـ پ و نمـوده  هـالك  را سـركش  يها ملت كه است نيا اش يرگيچ و  را روانـشان يپ و امبراني

 فـرا  را سـتمكار  فـراد ا يديشـد  يصـدا  و ) الـصيحةُ  ظَلَمواْ الَّذِينَ وأَخَذَ. (است داده نجات
يارِهِم فِي فَأَصبحواْ (كرد، پاره و تكه را شانيدلها و گرفت،  كاشانة و خانه در و)  جاثِمِينَ دِ
 آنجا در هرگز ييگو ) فِيها يغْنَواْ لَّم كَأَن. (افتادند رخسارشان بر حركت يب و دنديخشك خود

 ها خانه آن در) هرگز (ايگو كه شدند يطور هآمد وارد آنها بر عذاب كه يهنگام يعني نبودند،
 را آنهـا  يشگيهم عذاب و آمد آنها شيپ شد سلب آنها از ها نعمت و ناز و اند، نبرده سر به
 قوم ،يآر  )ربهم كَفرُواْ ثَمود إِنَّ أَالَ (اند بوده گرفتار آن به همواره ايگو كه يعذاب گرفت، فرا

 كــرد روشــن شانيــبرا را راه كــه آمــد آنهــا شيپــ يا جــزهمع و نــشانه نكــهيا از بعــد ثمــود
 چقـدر . بـاد  ثمـود  بـر  نينفـر ! هان ) لِّثَمود بعدا أَالَ. (دنديورز كفر او به و را پروردگارشان

  .ميبر يم پناه خدا به شان ييرسوا و ايدن عذاب از! شدند ليذل و بدبخت
  :69- 71 ي هيآ

لَقَد و اءتلُنَا ج سر رَاهِيمب الْبـشْرَى إِ  و  حنِيذٍ بِعِجلٍ جاء أَن لَبِثَ فَما سالَم قَالَ سالَما قَالُواْ بِ
 جـواب  ميابـراه   گفتنـد،  سـالم . آمدنـد  ميابراه شيپ يمژدگان با همواره ما فرستادگان همانا

 . آورد انيبر يا گوساله كه دينكش يطول آنگاه داد، را سالمشان

يه رأَى فَلَما يدِ لَيهِ تَصِلُ الَ مأَ  قَومِ إِلَى أُرسِلْنَا إِنَّا تَخَف الَ قَالُواْ خِيفَةً مِنْهم وأَوجس نَكِرَهم إِ
ـ ا شـود  ينمـ  دراز آن يسـو  به دستشان ديد كه يهنگام لُوطٍ  و (ناپـسند  آنـان  از را كـار  ني

 دل در و) دانست رود يم انتظار مهمان كي از كه آنچه خالف بر را آن و (دانست) ناشناخته
  .»ميا شده فرستاده لوط قوم يسو به ما مترس،«: گفتند افت،ي يترس )آنان به نسبت( خود

أَتُه نَاها فَضَحِكَت قĤَئِمةٌ وامرَ  بود ستادهيا همسرش و يعقُوب إِسحقَ وراء ومِن بِإِسحقَ فَبشَّرْ
  .ميداد عقوبي يو دنبال به و اسحاق مژده را او آنگاه د،يخند و
)لَقَد و اءتلُنَا ج سر رَاهِيمب الْبـشْرَى إِ  ميابـراه  نزد يمژدگان با ما فرشتگان و فرستادگان و ) بِ

 ساختن هالك بر را آنها خداوند كه يهنگام. دادند مژده يفرزند تولد به را او و آمدند ليخل
. بدهنـد  مـژده  اسـحاق  تولد به را او و بگذرند ميابراه كنار از تا داد دستور فرستاد لوط قوم

 كردند سالم را ميابراه آنها) سالَم قَالَ سالَما قَالُواْ (شدند وارد ميابراه بر كه يهنگام فرشتگان
   . داد را سالمشان جواب -  السالم هيعل او و
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 المالـس  هيعل ميابراه نييآ از همواره كردن سالم نكهيا و است، سالم تيمشروع بر يليدل نيا
 است مناسب و كرد سالم ديبا گفتن سخن از قبل كه است مطلب نيا به اشاره و. است بوده
ـ فعل جملـة  قالب در  آنها كردن سالم رايز. شود گفته سالم از رساتر و بهتر سالم پاسخ كه  هي

 و ثبـوت  بـر  كـه  اسـت  آمـده  هياسـم  جملة با ان پاسخ و د،ينما يم داللت تجدد بر كه است
 معـروف  بالغـت  علـم  در كه همانطور دارند، يبزرگ فرق دو، نيا و كند، يم تدالل استمرار
 خانه يسو به شتابان شدند وارد ميابراه بر آنها يوقت)  حنِيذٍ بِعِجلٍ جاء أَن لَبِثَ فَما. (است
 و كـرد،  حاضـر  دهيتفت سنگ يرو شده انيبر و چاق يا گوساله مهمانانش يبرا و رفت اش
يهم رأَى فَلَما( د؟يخور ينم چرا: گفت و گذاشت، آنها شيپ يدِ  كه يهنگام و ) إِلَيهِ تَصِلُ الَ أَ
 از را كار نيا ) خِيفَةً مِنْهم وأَوجس نَكِرَهم (شود ينم دراز افتيض آن يسو به دستشان ديد

ـ  از كـه  آنچـه  خالف بر را آن و دانست ناشناخته و ناپسند آنان  رود يمـ  انتظـار  مهمـان  كي
 آورده او يبرا يشر آنان كه كرد احساس و افتي يترس آنان به نسبت خود دل در و دانست،

نَّا تَخَف الَ قَالُواْ (بداند، را آنها كار انيج كه بود آن از قبل نيا و. اند نَا إِ لْ ) لُوطٍ قَومِ إِلَى أُرسِ
 لـوط  قـوم  سـاختن  كهـال  يبـرا  را مـا  خداونـد  و ميهست خدا فرستادگان اما مترس : گفتند

أَتُه. (است فرستاده  فرستاده آن انجام يبرا كه يهدف و آنها حال از كه يهنگام و ) قĤَئِمةٌ وامرَ
 كـه  يهدف و آنها حال از كه يهنگام و ) فَضَحِكَت. (ديخند تعجب با شد ريخ اي بودند شده
نَاهافَب.(.ديخند تعجب با شد خبر با بودند شده فرستاده آن انجام يبرا  وراء ومِن بِإِسحقَ شَّرْ

  ميداد مژده عقوبي) تولد (به يو دنبال به و اسحاق) تولد (به را او آنگاه) يعقُوب إِسحقَ
 : 72- 76 ي هيآ

ا قَالَتلَتَى ي ي و لِد أَ اْ أَ نَ أَ و وزجـذَا عهلِي وعخًا بـذَا إِنَّ شَيه ءلَشَي جِيبمن بر يوا«: گفت  ع !
ـ ا آورد؟ خواهم ايدن به فرزند است شده ريپ و است شوهرم) هم (نيا و رزنميپ كه من ايآ  ني
 . است آور شگفت يزيچ

ْ برَكَاتُه اللّهِ رحمت اللّهِ أَمرِ مِنْ أَتَعجبِينَ قَالُوا و كُملَي لَ عتِ أَهيب نَّه الْ : گفتنـد  مجِيـد  حمِيد إِ
 و نبوت (تيب اهل از شماست بر بركاتش و خدا رحمت ؟ييآ يم شگفت هب خود كار از ايآ«

 . است بزرگوار و ستوده او گمان يب ،) رسالت

برَاهِيم عنْ ذَهب فَلَما نَا الْبشْرَى وجاءتْه الرَّوع إِ لُ  از ترس كه يهنگام پس لُوطٍ قَومِ فِي يجادِ
 . پرداخت مجادله به ما فرستادگان با لوط قوم ةدربار د،يرس بدو مژده و شد دور ميابراه

برَاهِيم إِنَّ لِيم إِ لَح اه أَو نِيببود كار توبه و كشنده آه بردبار، يبس ميباراه همانا م . 

برَاهِيم يا نَّه هذَا عنْ أَعرِض إِ  ! ميابراه يا  ودٍمرْد غَيرُ عذَاب آتِيهِم وإِنَّهم ربك أَمرُ جاء قَد إِ
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 شانيبرا يراست به و است دهيرس در پروردگارت عذاب كه چرا بكش دست) مجادله (نيا از
  . آمد خواهد بازگشت يب يعذاب
لَتَى يا: (گفت تعجب با او پس ي و لِد أَ اْ أَ نَ أَ و وزجـذَا عهلِي وعخًا بـ آ! مـن  بـر  يوا ) شَي  در اي
ـ پ كه چرا آورد؟ خواهم ايدن به فرزند است شده ريپ زين شوهرم و رزنميپ من كه يحال  م يري
 قَـالُواْ ! (اسـت  آور شگفت يزيچ نيا همانا)   عجِيب لَشَيء هـذَا إِنَّ ( است شدن باردار انع

 تعجـب  يجـا  خداوند كار ؟ييآ يم شگفت به خدا كار از ايآ: گفتند ) اللّهِ أَمرِ مِنْ أَتَعجبِينَ
ـ ن ديبع او قدرت از يزيچ چيه پس . است نافذ يزيچ هر در او تيمش رايز ندارد،  بـه  ست،ي

  . دينما ريتدب مبارك ي خانه نيا اهل يبرا كه آنچه ژهيو
)تمحاللّهِ ر رَكَاتُهب اسـت،  فـراوان  احـسان  و ريـ خ كـه  بركـاتش  و خدا رحمت همواره ) و 
)كُملَي لَ عتِ أَهيب نَّه الْ  در هم و صفات در هم او گمان يب! خانه اهل يا برشماست ) حمِيد إِ

 و احـسان  يجملگـ  شيكارهـا  و انـد  كمـال  صـفات  او يها صفت چون است؛ ستوده افعال
» المجد «و است؛ يبزرگوار يدارا )مجِيد (است، انصاف دادو و حكمت و يكين و شيبخشا

 در را يصفت هر و است كمال يها صفت يدارا او پس آن، يگستردگ و صفات عظمت يعني
 . باشد يم دارا حد نيباالتر و نيكاملتر

برَاهِيم عنْ ذَهب فَلَما(  ي هيناح از كه يترس شد؛ دور ميابراه از ترس كه يهنگام و ) الرَّوع إِ
ـ ا در د،يرسـ  او بـه  فرزند تولد مژده و ) الْبشْرَى وجاءتْه (بود، شده وارد او به مهمانانش  ني

 هـا يف ان: (گفـت  آنهـا  به پرداخت مجادله به فرستادگان با لوط قوم شدن الكه دربارة هنگام
 اسـت،  جـا  آن در لوط كه يدرست به) امراته اال اهله و نهيلننج هايف بمن اعلم نحن قالوا لوطا
 نجـات  را همـسرش  جـز  اش خـانواده  و او ما. هست يك جا آن كه ميدان يم بهتر ما: گفتند
برَ إِنَّ. (داد ميخواه ـ ن اخالق يدارا ميابراه همانا ) لَحلِيم اهِيمإِ  صـدر  سـعة  و تحمـل  و كي
 خداونـد  درگـاه  بـه  اوقـات  درهمة و ) أَواه (رديگ ينم خشم نادانان ينادان يهنگام و است،
 يسـو  بـه  بازگردنـده  و كننـده  رجـوع  اريبـس  و كـار  توبه و)  منِيب (كند يم تضرع و يزار

 خـدا  ريغ از و آورد يم يرو او به و دارد، دوست را او و شناسد يم را خدا چون خداست،
 بود كرده حجكم آنها يقطع هالكت به خداوند كه يكسان مورد در نيبنابرا. گرداند يم يرو

  . كرد يم مجادله
برَاهِيم يا. (شد گفته او به پس نَّه هذَا عنْ أَعرِض إِ نَّهم ربك أَمرُ جاء قَد إِ إِ آتِـيهِ  وم  ـذَابع 
 هالك بر يمبن پروردگارت فرمان كه چرا بكش دست مجادله نيا از ! ميابراه يا)  مرْدودٍ غَيرُ
 و جـر  پـس . آمد خواهد بازگشت يب يعذاب شانيبرا يراست به و است، دهيرس در آنان شدن
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  . ندارد يا دهيفا تو مجادلة و بحث
  : 77- 78 ي هيآ

لَما و اءتلُنَا ج سالُوطً ر سِيء ضَاقَ بِهِمو ا بِهِمعقَالَ ذَرـذَا وه موي  ـصِيبكـه  يهنگـام  و ع 
ـ ا از دفـاع  قـدرت  نكـه يا از و شـد  نياندوهگ آنان از آمدند لوط شيپ ما فرستادگان  را شاني

 »است يسخت اريبس روز امروز«: گفت و شد دلتنگ سخت نداشت

اءهجو همونَ قَورَعههِ يلَي  أَطْهرُ هنَّ بنَاتِي هـؤُالء قَومِ يا قَالَ السيئَاتِ يعملُونَ كَانُواْ قَبلُ نومِ إِ
فَاتَّقُواْ لَكُم الَ اللّهفِي فِي تُخْزُونِ وضَي سلَي  او يسـو  بـه  شتابان قومش و رشِيد رجلٌ مِنكُم أَ

 مـن  دختـران  آنهـا ! من قوم يا «:گفت دادندف يم انجام زشت يكارها آن از شيپ و آمدند،
 ايآ. دينكن رسوا مرا مهمانانم دربارة و ديبترس خداوند از پس ترند، زهيپاك شما يبرا و هستند،

  ؟»شود ينم افتي راهنما و ابيراه يمرد شما انيم در
لَما( و اءتلُنَا ج سلُوطًا ر سِيء پـيش  كـه  فرشـتگاني  يعني ما، فرستادگان كه هنگامي و) بِهِم 

 هـذَا وقَالَ ذَرعا بِهِم وضَاقَ (آمد، دشوار لوط بر آمدنشان رسيدند، لوط نزد به آمدند ابراهيم
موي صِيبامـروز : گفـت  و گشت، دلتنگ سخت نداشت را ايشان از دفاع قدرت چون و)  ع 

 زيـرا  كـرد،  نخواهند رها را آنان قومش كه دانست مي او چون. است مشكل و سخت روزي
 نزد به بودند كمال و زيبايي نهايت در كه رسيده دوران به تازه جوانهاي صورت به فرشتگان

 . آمد مي پيش كرد مي تصور لوط آنچه بنابراين آمدند لوط

)اءهجو همونَ قَورَعههِ يلَي  او هـاي  مهمان با خواستند و آمدند او سوي به شتابان قومش و) إِ
 يعملُـونَ  كَـانُواْ  قَبـلُ  ومِـن : ( فرمايـد  مـي  خداوند اينكه دليل به دهند، انجام را زشت عمل

يئَاتِ نـداده  انجـام  كس هيچ آنان از قبل كه دادند مي انجام زشتي كارهاي آن از پيش و) الس 
 مـن  دختـران  اينهـا ! مـن  قوم اي: گفت لوط) لَكُم أَطْهرُ هنَّ بنَاتِي هـؤُالء قَومِ يا قَالَ. ( بود

 زن دو آن به السالم عليه سليمان كه همانطور . ترند پاكيزه من مهمانان از شما براي و هستند
 تا بود اين هدفش و كنند، نيم دو اوست مال كرد مي ادعا يك هر كه را فرزندي كرد پيشنهاد

 هـيچ  و اسـت  ممكـن  غير دخترانش به آنها دسترسي كه دانست مي لوط و. شود روشن حق
 فِـي  تُخْزُونِ والَ اللّه فَاتَّقُواْ. ( بود بزرگ و زشت كار اين دفع هدفش و ندارند آنها در حقي
 نـزد  به مرا و بكنيد را مهمانانم حال رعايت يا و كنيد رعايت را خدا تقواي يا يعني ) ضَيفِي
لَيس. (ننمايد رسوا آنان  يافـت  اهنمار و راهياب مردي شما ميان در آيا)  رشِيد رجلٌ مِنكُم أَ
 و خيـر  از دوربودنـشان  و آنهـا  بـاري  بندو بي بر دليلي اين و دارد؟ باز را شما كه شود نمي

  . بود جوانمردي
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 : 79- 81 ي آيه

ْ  به ما داني مي كه تو«: گفتند نُرِيد ما لَتَعلَم وإِنَّك حقٍّ مِنْ بنَاتِك فِي لَنَا ما علِمت لَقَد قَالُوا
 . »خواهيم مي چيزي چه كه داني مي و نداريم، ينياز دخترانت

! داشـتم  توانـايي  شـما  بـر  كـاش  اي«: گفت شَدِيدٍ ركْنٍ إِلَى آوِي أَو قُوةً بِكُم لِي أَنَّ لَو قَالَ
  . »بردم مي پناه آن به و داشتم محكمي پناهگاه يااينكه
نَّا لُوطُ يا قَالُواْ لَ يصِلُواْ لَن ربك رسلُ إِ لْتَفِت والَ اللَّيلِ منَ بِقِطْعٍ بِأَهلِك فَأَسرِ يكإِ ي  مِـنكُم 
دإِالَّ أَح أَتَك نَّه امرَ لَيس الصبح موعِدهم إِنَّ أَصابهم ما مصِيبها إِ  اي«: گفتند بِقَرِيبٍ الصبح أَ
 از پاسي در را ات خانواده رسيد، هندنخوا تو به آنان هستيم، پروردگارت فرستادگان ما! نوح
 برسد آنان به آنچه هر كه همسرت مگر بنگرد، خود سر پشت به شما از كسي نبايد و ببر شب
  .»نيست نزديك صبح آيا است، صبح ايشان موعد همانا رسيد، خواهد) هم (او به
 كه تو  )نُرِيد ما لَتَعلَم وإِنَّك حقٍّ مِنْ بنَاتِك فِي لَنَا ما علِمت لَقَد: ( گفتند لوط به آنها) قَالُواْ(

 جـز  ما. خواهيم مي چيزي چه كه داني مي و نداريم، اي خواسته دخترانت دربارة ما دني مي
 و اضطراب بنابراين. نداريم زنان به اي عالقه و خواهيم نمي را چيزي مردان با راني شهوت
) شَـدِيدٍ  ركْنٍ إِلَى آوِي أَو قُوةً بِكُم لِي أَنَّ لَو : (گفت و شد تر سخت و بيشتر لوط پريشاني

 مـي  بـاز  كـار  ايـن  از را شـما  و داد مي پناه مرا كه اي مانندقبيله داشتم توانايي شما بر كاش
  . داشتم
 نيرومندترين به او گرنه و است، مادي و محسوس گاه تكيه و پايگاه داشتن سخن اين از مراد

 بنـابراين . بـرد  مي پناه ندارد را او قدرت با مقابله توان كس هيچ و است خداوند كه پناهگاه
نَّـا  لُـوطُ  يا( :گفتند او به) قَالُواْ( شد، اندوهگين شديداً و رسيد حد آخرين به كار كه وقتي  إِ
 تـا  كردند خبر خودبا حالت از را او. هستيم پروردگارت فرستادگان ما! لوط اي ) ربك رسلُ
لَيك يصِلُواْ لَن ( گيرد، امآر دلش   .رسيد نخواهند گزندي تو هرگزبه آنان ) إِ
 تهديـد  را لـوط  و رفتند آنها و گشت كور چشمهايشان و گستراند را بالهايش جبرئيل سپس

 شـب  را اش خـانواده  تا دادند دستور لوط به فرشتگان. گشت خواهند بر صبح فردا كردندكه
 خود آبادي از بتوانند تا فجر، از قبل خيلي و شب از پاسي در ) اللَّيلِ منَ بِقِطْعٍ (ببرد، هنگام
لْتَفِت والَ (شوند، دور ي مِنكُم دخـويش  نجـات  بـه  فقـط  و رويـد،  بيـرون  سرعت به و ) أَح 

أَتَك إِالَّ. (ننگريد خود سر پشت به و بيانديشيد نَّه امرَ  هك همسرت مگر) أَصابهم ما مصِيبها إِ
 و بود شريك گناه در قومش با چون رسيد، خواهد هم او به برسد آنان به عذاب از آنچه هر

 شـك  بدون ) الصبح موعِدهم إِنَّ. ( كرد مي خبر را آنها آمد مي مهمانهايي لوط براي هرگاه
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لَـيس : (شـد  گفتـه  او بـه  بنابراين ، داشت عجله لوط گويا. است صبح ايشان موعد  بحالـص  أَ
  ..نيست نزديك آياصبح) بِقَرِيبٍ

 82- 83 ي آيه

نَا جاء فَلَما نَا أَمرُ لْ عا جهالِي ا علَه نَا سافِ أَمطَرْ ا وهلَي ةً عارن حِجيلٍ منضُودٍ سِجكـه  هنگامي و م 
 پيـاپي  ) طـور  بـه  (و گـل  سـنگ  بـا  را جـا  آن و نمـوديم  رو و زير را آن رسيد در ما فرمان
 . كرديم ارانسنگب

 دار نـشان  پروردگارت سوي از كه هايي سنگ بِبعِيدٍ الظَّالِمِينَ مِنَ هِي وما ربك عِند مسومةً
  . نيست دور ستمكاران از هايي سنگ چنين اين و بودند

نَا جاء فَلَما(  در آنها بر شدنش واقع و عذاب آمدن فرود بر مبني ما فرمان كه هنگامي و) أَمرُ
لْنَا (رسيد عا جهالِي ا علَه نَا ( نموديم، رو زيرو را آنها سرزمين) سافِ أَمطَرْ ا وهلَي ةً  عـارـن  حِجم 
 كـه  كسي هر و پياپي، طور به)  منضُودٍ. (نموديم سنگباران گل سنگ با را جا آن و ) سِجيلٍ

 نزد كه هايي سنگ) ربك عِند ومةًمس. (كرد مي اصابت را وي كند فرار روستا از خواست مي
 )بِبعِيـدٍ  الظَّـالِمِينَ  مِنَ هِي وما ( بودند، شده دار نشان خشم و عذاب عالمت با پروردگارت

 بندگان پس نيست، دور دهند انجام را لوط قوم عمل كه ستمكاران از هايي سنگ چنين اين 
 هم ايشان به است رسيده آنان به كه عذابي مبادا ،دهند راانجام آنها كار اينكه از بپرهيزند بايد
  . برسد
 : 84- 86 ي آيه

يبا أَخَاهم مدينَ وإِلَى ا قَالَ شُعمِ يواْ قَودباع ا اللّهنْ لَكُم ملَـهٍ م  الْمِكْيـالَ  تَنقُصواْ والَ غَيرُه إِ
الْمِيزَانَ و نِّي نِّي بِخَيرٍ أَراكُم إِ إِ أَخَ واف كُملَي ع  ـذَابمٍ  عـوحِـيطٍ  يمـدين  قـوم  سـوي  بـه  و م 
 معبـود  او جـز  شـما  بپرسـتيد،  را خـدا ! مـن  قـوم  اي«: گفـت  فرستاديم، را شعيب برادرشان

 من و بينم، مي آسايش در و خوب را شما من مكاهيد، ترازو و پيمانه از و نداريد،) راستيني(
 .»ترسم مي فراگير روز عذاب از شما بر

اومِ يفُواْ قَوالَ أَوالْمِيزَانَ الْمِكْي طِ والَ بِالْقِسواْ وخَستَب النَّاس ماءهالَ أَشْياْ  و ثَـوضِ فِـي  تَعاألَر 
 مردم چيزهاي از و دهيد كمال و تمام به و دادگرانه را ترازو و پيمانه! من قوم اي و مفْسِدِينَ
 . دنكني وتباهي فساد زمين در و نكاهيد،

يةُ اْ وما مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ اللّهِ بقِ نَ لَيكُم أَ فِيظٍ عخداوند كه را چيزي) من قوم اي( بِح 
 شـما  بـر  مـن  و هـستيد،  مؤمن اگر است، بهتر برايتان. گذارد مي باقي) برايتان حالل ازمال(

  . نيستم نگاهبان
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إِلَى( نَ ويدكردنـد،  مـي  زنـدگي  فلـسطين  جنوب در كه» مدين «معروف قبيلة سوي به و ) م 
)ما أَخَاهبي مـي  و شـناختند  مـي  را او آنهـا  چـون  فرستاديم، را شعيب شان نسبي برادر) شُع 

لَــهٍ  مـنْ  لَكُـم  ما اللّه اعبدواْ يقَومِ: (گفت آنها به شعيب ) قَالَ. ( بگيرند ياد او از توانستند  إِ
رُهبراي خالصانه را عبادت و. نداريد او جز راستني معبود كه بپرستيد را خدا! من مقو اي ) غَي 
 از را آنـان  بنـابراين . دادند مي كم را ترازو و پيمانه و ورزيدند مي شرك آنها. دهيد انجام او

الْمِيزَانَ الْمِكْيالَ تَنقُصواْ والَ: (گفت و كرد نهي اينكار بلكـه  يـد، مكاه ترازو و پيمانه از و ) و 
نِّي. (بدهيد تمام و كمال به را ترازو و پيمانه دادگرانه  در و خـوب  را شما من) بِخَيرٍ أَراكُم إِ
 بـسياري  فرزندان و اموال و فراوان سالمتي و زياد هاي نعمت از شما يعني. بينم مي آسايش

 و باشـيد  سپاسـگزار  اسـت  داده شـما  به كه آنچه خاطر به را خداوند پس هستيد، برخوردار
نِّي. ( گرفت خواهد شما از را آن كه نكنيد نعمت كفران إِ و أَخَاف كُملَي ع ذَابمٍ عوحِيطٍ يم  (

 اثري هيچ و بگيرد، فرا را شما همة كه عذابي ترسم، مي فراگير روزي عذاب از شما بر من و
يقَومِ. (نگذارد باقي شما از فُواْ والَ أَوالْمِ الْمِكْي طِ يزَانَوترازو و پيمانه! من قوم اي و)  بِالْقِس 
 تَبخَـسواْ  والَ. ( شـود  داده شما به داريد، دوست كه همانگونه بدهيد انصاف و دادگري به را

النَّاس ماءهالَ. (ندزديد را آن ترازو و پيمانه كردن كم با و نكاهيد مردم چيزهاي از و ) أَشْيو 
اْ ثَوضِ فِي تَعفْسِدِينَ األَررا دنيا و دين گناه و استمرار زيرا. نكنيد وتباهي فساد زمين در و )م 
 . كند مي نابود او نسل كشتزارو و نمايد، مي تباه و فاسد

 گـذارد  مي باقي باريتان را آن خداوند و شماست آن از كه حاللي مال ) لَّكُم خَيرٌ اللّهِ بقِيةُ(
. است مضر برايتان بسيار و نداريد نياز آن به كه ندوزيد يچيز به طمع چشم پس است، بهتر
اْ وما. (كنيد عمل ايمان مقتضاي به پس هستيد، مومن شما اگر ) مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن( نَ لَـيكُم  أَ ع 

 مـي  ضـبط  و ثبت خداوند را اعمالتان بلكه نيستم، اعمالتان نگاهبان و مراقب من و ) بِحفِيظٍ
  .رسانم مي شما به ام شده مبعوث آن با كه را پيامي فقط من و نمايد،

  
 : 87- 88 ي آيه

ْ أْمرُك أَصالَتُك شُعيب يا قَالُوا نَا يعبد ما نَّتْرُك أَن تَ الِنَا فِي نَّفْعلَ أَن أَو آباؤُ وا أَمنَشَاء م إِنَّك 
لَأَنت لِيم الْح پدرانمان را آنچه كه دهد مي فرمان تو به زتنما آيا ! شعيب اي«: گفتند الرَّشِيد 
 بـي  كنـيم؟  تصرف خواهيم مي كه گونه آن خود اموال در نتوانيم يا سازيم رها پرستيدند مي

 . »هستي خردمند و بردبار تو گمان

يتُم قَومِ يا قَالَ أَ إِن أَر كُنت لَىنَةٍ عي ن بي مبقَنِي رزرو قًا مِنْهرِز سا نًاحمو أَنْ أُرِيد أُخَالِفَكُم 
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نْهاكُم ما إِلَى لَيهِ بِاللّهِ إِالَّ تَوفِيقِي وما استَطَعت ما اإلِصالَح إِالَّ أُرِيد إِنْ عنْه أَ ع كَّلْتهِ تَولَي إِ و 
نِيب  از و باشـم  داشـته  پروردگـارم  از آشـكاري  دليل اگر بگوييد من به! من قوم اي«: گفت أُ
 عمـل  او دسـتورات  خالف به توانم مي آيا (باشد داده من به خوبي روزي و رزق خود سوي
 مـي  كـه  آنجـا  تا من. شوم آن مرتكب خودم و كنم نهي چيزي از را شما خواهم نمي و) كنم
 توكـل  او بـر  و نيـست،  خـدا  با جز هم من توفيق و خواهم، نمي را چيزي اصالح جز توانم
  . »گردم مي باز او سوي به و ام نموده

أْمرُك أَصالَتُك شُعيب يا قَالُواْ( نَا يعبد ما نَّتْرُك أَن تَ  ترا نمازت آيا ! شعيب اي«: گفتند) آباؤُ
 مسخره قالب در را سخن اين سازيم؟ رها پرستيدند مي پدرانمان را آنچه كه دهد مي فرمان

 اين سخنشان ومعني. گفتند پيامبرشان به يرفتپذ نخواهند را او سخن هرگز اينكه قالب ر ود
 بـاز  پرسـتيدند  مـي  مـا  نياكان آنچه عبادت از را ما است شده سبب خواندنت نماز كه است
 مـي  نياكانمـان  را آنچـه  مـا  كـه  گـردد  مي آن جب.مو شما سوي از خدا پرستش پس. داري

 پيـروي  تو از گونهچ پس كنيم؟ رها تو خواهش و ميل خاطر به فقط و دليل بدون پرستيدند
  . سازيم رها بودند خرد و عقل راكهداراي ونيماكانمان پدران و كنيم
الِنَا فِي نَّفْعلَ أَن أَو ( گرداند، نمي الزم ما بر تو سخن همچنين و وامـوال  در نتـوانيم  كه ) أَم 

 كامل ار ترازو و پيمانه گويي مي ما به كه تو يعني. كنيم تصرف خواهيم مي كه گونه آن خود
 نمـي  بـاز  كنيم تصرف اموالمان در خود دلخواه به اينكه از را ما بپردازيم را آن حق و بدهيم
 حقي آن در تو و ماست خود به متعلق اموالمان چون كنيم مي بخواهيم چه هر ما بلكه دارد،
  . نداري
لِيم لَأَنت إِنَّك(:گفتند و به مسخره با بنابراين الْح و متانـت  و بردبـاري  گمـان  بـي    )الرَّشِيد 
 بـه  جـز  و زند، نمي سر تو از راهنمايي جز چيزي پس توست، صفت راهيابي و نيك اخالق
 كـه  بـود  ايـن  منظورشـان . داري نمـي  باز زشتي و گمراهي از جز و دهي، نمي فرمان خوبي
 و بردبار تو چگونه يعني گمراهي، و خردي بي به يعني ، متصف صفنت دو اين ضد به شعيب

  ! گمراه و خرد بي ما پدران و هستي يافته اهر
 حقيقت اما. بردند مي گمان را آن عكس و آورده زبان بر را سخنان اين تمسخر روي از آنها

 نمـاز . گفتنـد  مي كه بود همانطور حقيقت بلكه ،.بردند مي گمان آنها كه نبود گونه آن مساله
 هـر  اينكـه  از و پرستيدند، مي گمراهشان ننياكا آنچه از را آنها تا داد مي فرمان او به شعيب
 بـاز  منكـر  و زشت كارهاي از نماز زيرا دارد، باز نمايند تصرف خود اموال در بخواهند طور
 بزرگتر زشتي كار و منكر چه و است؟ خداوند غير پرستش از بزرگتر منكري چه و دارد، مي
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 حقيقـت  در و اسـت؟  تـرازو  و پيمانه كردن كم طريق از آن دزديدن يا مردم حقوق ندادن از
  . بود خردمند و راهياب السالم عليه شعيب

يتُم يقَومِ: (گفت آنها به شعيب ) قَالَ( أَ إِن أَر كُنت لَىنَةٍ عي ن بي مبمـي  چـه ! مـن  قوم اي) ر 
 ورزقَنِـي  ( باشـم،  داشته اطمينان و يقين ام آورده آنچه درستي و صحت در من اگر انديشيد

  . باشد بخشيده من به را مالها انواع خداوند و) حسنًا رِزقًا نْهمِ
نْهاكُم ما إِلَى أُخَالِفَكُم أَنْ أُرِيد وما(   مي نهي آن از را شما آنچه در خواهم نمي من و ) عنْه أَ

 ودمخ و كنم نهي ترازو و پيمانه كردن كم از را شما خواهم نمي و ورزم، مخالفت شما با كنم
 اينكه مگر دارم نمي باز كاري هيچ از را شما بلكه. شوم متهم مورد ين درا تا دهم انجام را آن

  .ورزم مي مبادرت آن ترك به همه از پيش
 منافعتان و شود اصالح شما حاالت كه اين جز هدفي من) استَطَعت ما اإلِصالَح إِالَّ أُرِيد إِنْ(

  . كوشم مي شما اصالح براي توانم مي كه آنجا تا و ندارم شخصي هدف. ندارم گردد، تامين
 برطرف را تفاهم سوء بود، خودش مقام از تمجيد و تعريف نوعي به سخن اين كه آنجا از و

 از هنري بد، كار از دوري و خوب كار انجام براي من و ) بِاللّهِ إِالَّ تَوفِيقِي وما: ( گفت و كرد
 كاري توانم نمي خود حركت و قدرت با من و دهد، توفيق مرا دخداون اينكه مگر ندارم خود
لَيهِ. (بكنم ع كَّلْتهِ. (دارم كافي اعتماد او به و كرده تكيه او به كارهايم در ) تَولَي إِ و و  )أُنِيب 
 است داده فرمان آن انجام به مرا كه دهم مي انجام را هايي عبادت و گردم مي باز او سوي به
 بنـدگان  حـاالت  او سـوي  به بازگشت و پروردگارم از خواستن كمك يعني ، كار دو بااين و

 را او) عليـه  توكـل  و فاعبـده : (اسـت  فرمـوده  متعـال  خداوند كه همانطور شود، مي درست
 پرستم مي ترا تنها) نستعين اياك و نعبد اياك(است فرموده و. نما توكل او بر و كنم پرستش

   .جويم مي ياري تو از تنها و
  
 :89- 90 ي آيه

يا   مِ والَ قَو نَّكُمرِمجكُم أَن شِقَاقِي يصِيبثْلُ يا مم ابأَص منُوحٍ قَو أَو مودٍ قَوه أَو مالِحٍ قَوص 
 به بالئي همان كه ندارد آن بر را شما من، با مخالف ! من قوم اي و بِبعِيدٍ منكُم لُوطٍ قَوم وما
 . نيستند دور شما از لوط قوم و رسيد، صالح قوم يا هود قوم يا نوح قوم به هك برسد شما

ْ بكُم واستَغْفِرُوا ر واْ ثُمهِ تُوبلَي  سپس بخواهيد آمرزش پروردگارتان از و ودود رحِيم ربي إِنَّ إِ
  .است دوستدار) و (مهربان پروردگارم گمان بي برگرديد، او سوي به
)قَوي الَ مِو نَّكُمرِمجكه ندارد، آن بر را شما من با مخالفت و دشمني! من قوم اي و ) شِقَاقِي ي 
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   )بِبعِيدٍ منكُم لُوطٍ قَوم وما صالِحٍ قَوم أَو هودٍ قَوم أَو نُوحٍ قَوم أَصاب ما مثْلُ يصِيبكُم أَن(
 شـما  از لوط قوم و رسيد، صالح قوم يا هود قوم يا نوح قوم به كه برسد عذابي و بال شما به

) ربكُم واستَغْفِرُواْ.( نزديكند شما به مكاني نظر از هم و زماني نظر از هم كه چرا نيستند، دور
لَيـهِ  تُوبـواْ  ثُم ( بخواهيد، آمرزش پروردگارتان از ايد شده مرتكب كه گناهاني خاطر به و ) إِ

  . گرديد باز سويش به مخالفتش ترك و او طاعت انجام به توسل با تان آينده زندگي در سپس
 او سـوي  بـه  و كنـد  توبـه  كـه  كـسي  به نسبت پروردگارم گمان بي ) ودود رحِيم ربي إِنَّ( 

 اورا و پـذيرد  مـي  را اش توبه و آمرزد مي را او و كند مي رحم او به است؛ مهربان بازگردد
 مـؤمن  بنـدگان  او كـه  است معني بدين و باشد مي خدا نامهاي از)  ودود. (دارد مي دوست
 معنـي  بـه » فعول« ) ودود (كلمة پس. دارند مي دوست را او هم آنها و دارد، دوست را خود

  . است» مفعول «معني نيز و» فاعل«
  
  : 91 ي آيه

ا نَفْقَه ما شُعيب يا قَالُواْ نَّا تَقُولُ مما كَثِيرً إِ لَ والَ ضَعِيفًا فِينَا نَرَاكلَو و طُكهر  نَـاكمـا  لَرَجمو 
نَا أَنتي لَ زِيزٍ عدر را تو ما و فهميم نمي گويي مي كه را آنچه از بسياري! شعيب اي«:گفتند بِع 
 مـا  پـيش  تـو  و كـرديم،  مـي  سنگـسار  را تو نبود ات قبيله اگر و بينيم، مي ناتوان خود ميان

  .»نيستي گرانقدر
ا نَفْقَه ما شُعيب يا قَالُواْ(  و آمده ستوه به شعيب اندرزهاي و موعظه از آنان ) تَقُولُ مما كَثِيرً

 و شـعيب  از آنهـا  نفـرت  خاطر به اين و فهميم، نمي گويي مي كه را آنچه از بسياري: گفتند
  . بود هايش گفته

نَّا( إِ و سران و بزرگان از تو يعني. بينيم مي ناتوان خود ميان در را تو ما و) ضَعِيفًا فِينَا لَنَرَاك 
لَـوالَ . ( باشي مي ناتوانان و مستضعفان از بلكه نيستي، و  طُـكه( نبـود،  ات قبيلـه  اگـر  و) ر 

نَاكما لَرَجمو نَا أَنتي لَ زِيزٍ عواحترامي ارزش ما نزد تو. كرديم مي سنگسار را تو حتماً   )بِع 
  . است ات قبيله احترام خاطر به نداريم كاري تو با ما اگر و نداري

  : 92- 93 ي آيه
لَيكُم أَعزُّ أَرهطِي قَومِ يا قَالَ نَ عاللّهِ م وهاتَّخَذْتُم و اءكُمرا ورِيي إِنَّ ظِهبا رلُونَ بِممحِيطٌ تَعم 

 سـر  پـشت  را خدا و است؟ تر گرامي خداوند از شما نزد در ام قبيله آيا! من قوم اي«: گفت
 . »دارد احاطه كنيد مي آنچه به پروردگارم گمان بي ايد، كرده فراموش و انداخته خويش

يا مِ ولُواْ قَوملَى اعع كَانَتِكُمامِلٌ إِنِّي مع فوونَ سلَمن تَعأْتِيهِ م ي  ـذَابخْزِيـهِ  عـنْ  يمو  ـوه 
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واْ كَاذِبتَقِبارإِنِّي و كُمعم قِيبنيـز  من كنيد، عمل خودتان شيوة و روش بر من قوم اي و ر 
 مي كسي چه به كننده رسوا عذاب كه دانست خواهيد زودي به كنم، مي عمل) خود شيوة به(

  .»براهم چشم هم من باشيد براه چشم است، دروغگو كسي چه) دانست خواهيد و (رسد،
لَيكُم أَعزُّ أَرهطِي يقَومِ: (گفت آنها به دلسوزي با شعيب ) قَالَ( نَ عآيـا ! من قوم اي ) اللّهِ م 

 كنيد مي مرا رعايت ام قبيله خاطر به چگونه است؟ تر گرامي خداوند از شما نزد در ام قبيله
 تـر  گرامـي  و مهمتر خداوند از شما براي ام قبيله پس كنيد؟ نمي مرا رعايت خدا خاطر به و

اتَّخَذْتُم. (است ووه اءكُمرا وي  او از و نكـرده  توجه آن به و انداخته سر پشت را خدا و) ظِهرِ
 و  دارد احاطه كنيد مي آنچه به پروردگارم همانا   )محِيطٌ تَعملُونَ بِما ربي إِنَّ ( هراسيد نمي
 بـه  وديز بـه  و مانـد،  نمي پوشيده او بر آسمان و زمين در شما كارهاي از اي ذره اندازة به

 آنها از شعيب كه هنگامي و. داد خواهد شما به را سزا ترين سخت كنيد مي كه كارهايي كيفر
 : گفت شد، خسته

نِّـي . (كنيد عمل دينتان و روش به! من قوم اي ) مكَانَتِكُم علَى اعملُواْ يقَومِ(  سـوف  عامِـلٌ  إِ
أْتِيهِ من تَعلَمونَ ي ذَابخْزِيهِ عدانست خواهيد زودي به  كنم مي عمل خود شيوة به نيز من) ي 

 كـسي  چه بر هميشگي عذاب و كند، مي روايش رسد مي كسي چه به كننده رسوا عذاب كه
 يا من است، دروغگو كسي چه كه دانست خواهيد زودي به و) كَاذِب هو منْ (آيد؟ مي فرود
 و) رقِيب معكُم إِنِّي وارتَقِبواْ. (ستنددان را حقيقت اين شد وارد آنان بر عذاب وقتي و شما؟
 هستم عذابي راه به چشم هم من و رسد، مي من به باليي چه كه باشيد منتظر و راه به چشم
  . شد خواهيد گرفتار آن به كه
  
  
  : 94- 95 ي آيه
لَما اء ونَا ج نَا أَمرُ ي ا نَجب ي الَّذِينَ شُع نُواْ وآم هعةٍ ممنَّا بِرَح أَخَـذَتِ  مـواْ  الَّـذِينَ  وةُ  ظَلَمحيالـص 

يارِهِم فِي فَأَصبحواْ  او همراه كه را كساني و شعيب رسيد در ما فرمان كه هنگامي و جاثِمِينَ دِ
 در را ستمكاران مرگبار صدايي و داديمف نجات خود سوي از رحمتي به بودند آورده ايمان

 . درآمدند پاي از و خشكيدند خود كاشانة و خانه در پس گرفت،

اْ لَّم كَأَن غْنَوا يا أَالَ فِيهدعنَ بيدا لِّمكَم تعِدب ودنبودنـد،  آنجا در هرگز گويي) كه چنان( ثَم 
  . شدند نفرين ثمود قوم كه همانطور باد مدين قوم بر لعنت و نفرين! هان
لَما( اء ونَا ج ينَـا  ( رسـيد،  در شعيب قوم كردن هالك بر مبني ما نفرما كه هنگامي و) أَمرُ نَج 
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يبا الَّذِينَ شُع نُواْ وآم هعةٍ ممنَّا بِرَح أَخَذَتِ مواْ الَّذِينَ وةُ  ظَلَمحيواْ  الـصحـبفِـي  فَأَص  ـارِهِمي  دِ
 نجات خود ويس از رحمتي به بودند آورده ايمان او همراه كه را كساني و شعيب  )جاثِمِينَ
 از و خـشكيدند  خـود  كاشانة و خانه در پس گرفت، در را ستمكاران مرگبار صدايي و داديم
 لَّـم  كَـأَن . (نخـورد  چشم به آنان از حركتي و نرسيد گوش به آنان از صدايي و درآمدند پاي

اْ غْنَوا يگويي كه چنان) فِيه ً  مند بهره تنعم و ناز از و نداشته سكونت هايشان خانه در اصالٌ
  . اند نبوده

 كـرد،  رسوا و ساخت هالك را آن خداوند كه باد مدين قوم بر نفرين! هان) لِّمدينَ بعدا أَالَ(
 دوري و نابودي در قبيله دو اين يعني شدند، نفرين ثمود قوم كه همانطور) ثَمود بعِدت كَما(
  . بودند مشترك هالكت و خدا رحمت از

 قـومش  بـا  زيبـا  خيي او چون شود، مي ناميده پيامبران سخنران و خطيب مالسال عليه شعيب
 اشاره آنها از برخي به كه دارد؛ زيادي آموز عبرت درسهاي و فوايد او داستان. كرد مي گفتگو

  :كنيم مي
 ان نپـذيرفتن  خـاطر  بـه  و شـوند  مـي  دعوت اسالم اصل پذيرش به كافران كه همانطور – 1

 بـه  و شـوند  مـي  فراخوانده نيز اسالم فروع و قوانين پذيرش به ينهمچن گردند مي مجازات
 و پيمانـه  دادن كامل توحيدو به را قومش شعيب زيرا. گردند مي مجازات ان نپذيرفتن خاطر
 خواهند الهي عذاب دچار كنند سرپيچي چنانچه كه كرد تهديد آن دنبال به و فراخواند ترازو
  . شد
 و پيمانه از كردن كم و تقلب با كس هر و است، كبيره گناهان زا ترازو و پيمانه از كاستن - 2

 دزديدن كه وقتي و است، مردم اموال دزديدن دنيا در كه رود مي آن بيم نمايد ستد دادو ترازو
 آن گرفتن و مردم اموال دزديدن پس گردد، عذاب سبب ترازو و پيمانه كاستن با مردم اموال

  . باشد مي عذاب موجب اولي طريق به زور با
 امـوال  از كاستن با بخواهد و دهد كم را مردم اموال كس هر پس است، عمل نوع از جز - 3

 بـين  از باعـث  كار اين و شد، خواهد كم او مال كار اين كيفر به بيفزايد، خودش مال بر آنها
 سايشآ و خوبي به را شما من) بِخَيرِ أرئكُم إني: (فرمود زيرا گردد، مي او حالل روزي رفتن
  . نشويد خود آسايش و خوبي رفتن بين از سبب كارهايتان اين با يعني . بينم مي
 چشم حرام درآمدهاي و روزي به و شود قانع است داده او به خداوند آنچه به بايد بنده - 4

 خَيـر  اهللاِ بقِيـت  (اسـت  بهتـر  برايش اين و گردد قانع حالل و مشروع هاي شغل به و ندوزد
 اسـباب  بـه  آوردن روي و اسـت،  بهتر گذارد مي باقي برايتان خداوند كه حاللي روزي) لَكُم
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 حالل روزي اين و گردد، مي ثروت و مال شدن تلف باعث روزي آوردن دست به براي حرام
  . باشد بركت و خير داراي كه است

 شـريفه  آيـة  حـسب  بـر  زيرا باشد، مي آن آثار و ايمان ملزومات از حالل رزق به قناعت - 5
 نمايـد  مي داللت اين و باشد، داشته ايمان كه كند مي قناعت خدا حالل رزق به آدمي زماني

  . نيست كار در ايماني اصالً يا است، ناقص ايمان نباشد عمل گاه هر كه
 حتـي  و اسـت  اعمال بهترين از نماز و است، بوده واجب گذشته برپيامبران همواره نماز - 6

 كارهـاي  از نمـاز  داشـتند،  قبـول  اعمال ساير بر را آن بودن مقدم و برتري و فضيلت كافران
 . اسـت  ايماني قوانين آيين و ايمان سنجش براي ترازويي نماز و. دارد مي باز منكر و زشت
 صورت به نماي اگر و. گردد مي كامل بنده احوال. شود پا بر شايسته صورت به نماز اگر پس

   .گردد مي مختل آدمي دين نشود پا بر واقعي
 بخـشيده  او بـه  را آن خداونـد  گرچـه  دهد مي انسان به روزي عنوان به خداوند كه مالي - 7

 نزد است امانتي مال آن زيرا كند، تصرف ان در بخواهد دلش كه طور هر تواند نمي اما است
 و خـدا  كـه  هـايي  شغل از پرهيز با و است، آن در كه حقوقي پرداختن با كه اوست بر و او،

 آنهـا  امثـال  و كـافران  كـه  گونه آن نه. بپردازد آن از را خداوند حق اند نموده حرام پيامبرش
 تـصرف  آن در تواننـد  مي بخواهند طور هر و است، خودشان آن از مالهايشان برند مي گمان

  . باشد مخالف خواه و موافق، و مطابق خدا دستور با خواه نمايند،
 ديگران كه بپردازد چيزي دادن انجام به هك است اين باشد مي دعوتگر كار مكمل كه آنچه - 8
 از قبل و ورزد مبادرت كارها اين انجام به همه از قبل بايد او. دهد مي دستور آن انجام به را

  : گفت السالم عليه شعيب كه همانطور. آيد باز دارد مي باز آن رااز مردم آنچه از همه
نْه ما إِلَى أُخَالِفَكُم أَنْ أُرِيد وما(  مي نهي آن از را شما آنچه در خواهم نمي من و ) عنْه اكُمأَ

 لـم  ءآمنـوا  الـذين  يايهـا (:اسـت  فرموده خداوند اينكه دليل به نيز. ورزم مخالفت شما با كنم
  دهيد؟ نمي انجام خود كه گوييد مي را چيزهايي چرا! مومنان اي) تفعلون ماال تقولون

 جامعـة  عمـومي  مـصالح  و منافع تحصيل براي ويشخ توانايي حسب بر موظفند پيامبران - 9
 بـر  را عـام  ومـصالح  كنند، كم آنرا يا و نموده دفع را مضار و مفاسد و نمايند تالش اسالمي
 و يابد، بهبود بندگان مختلف حاالت كه اين يعني مصلحت تامين. بدارند مقدم خاص مصالح
  . پذيرد سامان شان دنيوي و ديني امور
 و قدرت كه مسايلي در اما بپاخيزد جامعه اصالح براي خود توان اندازة هب بايد كس هر - 10

 انـدازة  به بايد بنده پس. گيرد نمي قرار مذمت و نكوهش مورد ندارد را اصالحگري توانايي
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  . بپردازد ديگران و خود اصالح به خود توان
 بلكـه  نـد، نك تكيـه  خـودش  بـه  زدن هم به چشم يك اندازة به حتي بنده است شايسته - 11

 هرگاه و. كند مسئلت توفيق او از و نمايد توكل او بر و بجويد، ياري پروردگارش از همواره
لَيـهِ  بِاللّـهِ  إِالَّ تَوفِيقِي وما: (نبالد خود به و دهد نسبت دهنده توفيق به را آن يافت توفيقي ع 
كَّلْتهِ تَولَي إِ و نِيب  مـي  بـاز  او سوي به و ام نموده توكل او بر نيست، خدا با جز من توفق) أُ
  . گردم
 اسـت  شاسـته  و باشـيم،  حـذر  بـر  است آمده گذشته هاي امت سر بر كه آنچه از بايد – 12

 انـدرز  و وعـظ  قالـب  در اسـت  شده ذكر مجرمان بر عذاب آمدن فرود آن در كه داستانهايي
 بـه  خداونـد  هكـ  را هـايي  نعمـت  مـسلمانان  تحريـك  و تشويق منظور به نيز. شود يادآوري

  . شود يادآوري است داشته ارزاني پرهيزگاران
 دارد مي دوست را او و كند مي نظر صرف او از و آمرزد مي را كننده توبه گناه خداوند - 13
 اما كرد، خواهد عفو را او خداوند نمايد توبه هرگاه كننده توبه« : گويد مي كه كسي سخن اما
 واسـتَغْفِرُواْ : (اسـت  فرمـوده  متعال خداوند زيرا ندارد اعتباري »داشت، نخواهد دوست را او

كُمب ر واْ ثُمهِ تُوبلَي  سـوي  به سپس بخواهيد آمرزش پروردگارتان از و) ودود رحِيم ربي إِنَّ إِ
  . است دوستدار و مهربان پروردگارم گمان بي برگرديد، او
 و دانند مي را طرق اين از برخي مردم كه كند مي دفاع مومنان از زيادي طرق به خداوند - 14

  . دانند نمي آن از را چيزي گاهي
 نمايـد،  مـي  دفـع  ازآنـان  را كـافران  هموطنانشان يا قبيلهوسيلة به خداوند مواقع بخري در و

 داد، قرار قومش سوي از وي شدن سنگسار جهت مانعي را شعيب قبيلة خداوند كه همانطور
 تالش و سعي گردد مسلمانان و اسالم از دفاع به منجر كه روابطي جاداي براي ندارد ايرادي و

 و سـعي  كـه  چرا نمود، اقدام روابطي چنين ايجاد براي است واجب اوقات گاهي بلكه شود،
 امـري   امكانـات  و توانـايي  حسب بر) مسلمين امور (ساماندهي و اصالح راستاي در تالش

  . است پسنديده و مطلوب
 حكومـت  تـا  دادند ياري را ديگران هستند كافران حكومت تحت كه مانانيمسل اگر بنابراين

 كننـد،  اسـتيفا  را خـود  دنيوي و ديني حقوق بتوانند ملتها و افراد تا دهند راتشكيل جمهوري
 و بگذارد پا زير را آنان دنيوي و ديني حقوق خواهد مي كه دولتي برابر در كه است ازآن بهتر
  . شوند تسليم است، حريص خودش كارگر و برده عنوان به آنان نداد قرار و كردن نابود بر

 حـاكم  آنـان  و مـسلمانان  آن از حكومـت  كه كنند كاري است واجب توانستن حال در آري،
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 دنيـاي  و دين از محافظت كه اي مرحله نبود پذير امكان مرحله اين به رسيدن اگر اما. شوند
  . اعلم واهللا است چيزي هر بر مقدم است درآن مسلمانان

  : 96- 97 ي آيه
لَقَد لْنَا و سى أَروساتِنَا ميĤِلْطَانٍ بسبِينٍ وو خـود  هـاي  نشانه با همراه را موسي راستي به و م 
 . فرستاديم روشن دليل

لَئِهِ فِرْعونَ إِلَى مواْ وعرَ فَاتَّبنَ أَموا فِرْعمرُ ونَ أَموو اشـراف  و فرعـون  سـوي  به بِرَشِيدٍ فِرْع 
 راست، فرعون فرمان كه حالي كردنددر پيروي فرعون فرمان از آنان پس) فرستاديم (روسايش

  . نبود هدايت ماية و
لَقَد: (فرمايد مي متعال خداوند لْنَا و سى أَروساتِنَا ميĤِرا عمـران  پسر موسي كه راستي به و) ب 
 و عـصا  قبيـل  از نمـود،  مـي  داللت بود دهآور او آنچه راستي به كه خود هاي نشانه با همراه
 خورشـيد  چون كه روشني دليل) با همراه (و   )مبِينٍ وسلْطَانٍ. ( فرستاديم آن امثال و دست
لَئِهِ فِرْعونَ إِلَى(. بود روشن و آشكار مچـون  فرستاديم، قومش اشراف و فرعون سوي به ) و 
. داد نـشانه  آنهـا  بـه  موسي كه نشدند معجزاتي متسلي آنها اما. كردند مي پيروي آنها از مردم

 فِرْعـونَ  أَمرُ وما فِرْعونَ أَمرَ فَاتَّبعواْ. (گذشت اعراف سوره در آنان قصة مشروح همانطوركه
 مايـة  و راسـت  فرعـون  فرمـان  كـه  حالي در كردند پيروي فرعون فرمان از آنان ولي) بِرَشِيدٍ
 داد نمي دستور بود محض زيان كه آنچه به جز و بود، ركشس و گمراه او بلكه نبود، هدايت

  . ساخت نابود و هالك را آنها كردند پيروي او از قومش چون و.
  :98- 99 ي آيه

مقْدي همقَو موةِ يامي بِئْس النَّار فَأَوردهم الْقِ و دالْوِر ودروپيـشاپيش  قيامت روز در فرعون الْم 
 بـدان  كه است جايگاهي بد چه آورد، درخواهد آتش به را آنان آنگاه كرده، حركت خود قوم
 !شوند مي وارد

ْ تْبِعوا أُ ـذِهِ فِي ونَةً هلَع موي ةِ وامي  نفـرين  قيامت روز در و دنيا اين در الْمرْفُود الرِّفْد بِئْس الْقِ
  . شود مي داده آنان به عطائي بد چه. است آنان راه بدرقة

) مقْدي همقَو موةِ يامي بِـئْس  النَّـار  فَأَوردهم الْقِ و  دالْـوِر  ودرـوقيامـت  روز در فرعـون   )الْم 
 است جايگاهي بد چه آورد، درخواهد آتش به را آنان آنگاه كرده، حركت خود قوم پيشاپيش

تْبِعواْ!(شوند مي وارد بدان كه أُ ـذِهِ فِي ونَةً هلَع وموةِ يامي  مردم همة و فرشتگان و خدا و) الْقِ
 خدا عذاب است چيزي بد چه )الْمرْفُود الرِّفْد بِئْس ( كنند مي نفرين آخرت و دنيا در را آنان
  . گيرد مي قرار آنان بر كه آخرت و دنيا لعنت و
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 : 100- 101 آية

اء مِنْ ذَلِكنب لَيك نَقُصه الْقُرَى أَ ا عمِنْه ئِمĤَق صِيدحبراي كه است شهرهايي خبرهاي از اين و 
 . اند شده بركنده بيخ از برخي و هستند باقي هنوز شهرها اين از برخي كنيم، مي بازگو تو

لَمنَاهم وما لَـكِن ظَ واْ وظَلَم مها أَنفُسفَم أَغْنَت منْهع متُهونَ الَّتِي آلِهعدونِ مِن يمِـن  اللّـهِ  د 
تْبِيبٍ غَيرَ زادوهم وما ربك أَمرُ جاء لِّما شَيءٍ  بـر  خودشـان  بلكه نكرديم، ستم آنان بر وما تَ

 خواندنـد  مـي  فرياد به و پرستيدند مي خدا از غير به كه معبودانشان و كردند، ستم خويشتن
 نـابودي  جـز  آنـان  بـر  و نكردند، دفع آنان از را چيزي رسيد در پروردگارت فرمان كه وقتي

  . نيافزودند
 مِنْ ذَلِك: (فرمود پيامبرش به نمود بيان را پيامبرانشان و ها امت اين داستان خداوند كه وقتي
نباء لَيك نَقُصه الْقُرَى أَ آن بـا  تـا  كنـيم  مـي  بازگو تو براي كه شهرهاست خبرهاي از اين) ع 

  . باشد مومنان براي پندي و موعظه و تو رسالت براي اي نشانه و دهي، بيم را مردمان
 ( اسـت  مانـده  بـاقي  هايشان خانه آثار و نرفته بين از و است باقي آنها از برخي) قĤَئِم مِنْها(

صِيدحهـيچ  و شده، ويران منزلهايشان و ها خانه است؛ شده كنده بيخ از آنها از برخي و)  و 
  . است نمانده باقي آن از اثري

 ظَلَمواْ ولَـكِن (نكرديم، ستم آنها بر عذاب انواع به آنها كردن گرفتار با ما و ) نَاهمظَلَم وما(
مهكردند ستم خويشتن بر ورزيدن مخالفت و كفر و شرك ارتكاب با خودشان بلكه ) أَنفُس .  

 معبودهايي و) ربك أَمرُ جاء لِّما شَيءٍ مِن اللّهِ دونِ مِن يدعونَ الَّتِي آلِهتُهم عنْهم أَغْنَت فَما(
 رسـيد  در پروردگـار  فرمـان  كه وقتي خواندند مي فرياد به و پرستيدند مي خدا از غير به كه

 آمـدن  پيش هنگام به ببرد پناه خداوند از غير به كه كس هر و. نكردند دفع آنان از را چيزي
  . دهد نمي اي فايده او به ها سختي

تْبِيبٍ غَيرَ مزادوه وما(   بر هالكت و زيان و نابودي جز كردند مي تصور آنچه عكس بر و) تَ
  . نيافزودند آنان
  
  
  
  :102- 104 ي آيه

كَذَلِكأَخْذُ و كبالْقُرَى أَخَذَ إِذَا ر هِيةٌ وإِنَّ ظَالِم أَخْذَه لِيم  پروردگـارت  عـذاب  و شَـدِيد  أَ
 خدا عذاب راستي به باشند، ستمگر مردمانشان كه دهد عقاب را شهرهايي هرگاه است چنين
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 . است سخت و دردناك

 به مشْهود يوم وذَلِك النَّاس لَّه مجموع يوم ذَلِك اآلخِرَةِ عذَاب خَاف لِّمنْ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ
 مردم كه است وزير آن است، اي نشانه بترسد آخرت عذاب از كه كسي براي اين در راستي

) انگيزش وحشت هاي صحنه و اهوال (كه است روزي روز آن و شوند مي آورده گرد آن در
 . گردد مي مشاهده

  . اندازيم نمي تاخير به معين مدتي تا مگر آنرا و)  معدودٍ لِأَجلٍ إِالَّ نُؤَخِّرُه وما(
)كَذَلِكأَخْذُ و كبهِ الْقُرَى أَخَذَ إِذَا روةٌ يإِنَّ ظَالِم أَخْذَه لِيم  پروردگارت عذاب و)  شَدِيد أَ

 خدا عذاب راستي به باشند، ستمگر مردمانشان كه دهد عقاب را شهرهايي هرگاه است چنين
 بـه  خـدا  يجا به را آنچه و كند يم نابود و برده نيب از را آنان يعني. است سخت و دردناك

 . رساند ينم آنان به يسود نيكوچكتر خواندند يم اديفر

 آخرت عذاب از كه كسي براي اين در راستي به) اآلخِرَةِ عذَاب خَاف لِّمنْ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ(
 بـه  آخـرت  در هـم  و ايدن در هم گناهكاران و ستمگران نكهيا بر است يليدل و عبرت بترسد
 مجموع يوم ذَلِك: (دفرمو و پرداخت آخرت حالت انيب به سپس. شد خواهند گرفتار عذاب

لَّه تـا  و ابنـد ي جـزا  و سـزا  تـا  شـوند  مي آورده گرد آن در مردم كه است روزي آن ) النَّاس 
 اسـت  ستهيـ شا كـه  گونـه  آن را او و شود آشكار آنان يبرا او گستردة عدالت و خدا عظمت
 در دگانيآفر همة و فرشتگان و خدا كه است روزي روز آن و)  مشْهود يوم وذَلِك. (بشناسند

 نيمع يمدت تا مگر را امتيق روز آمدن و)  معدودٍ لِأَجلٍ إِالَّ نُؤَخِّرُه وما. (نديآ يم حاضر آن
 نموده خلق آن در خدا كه يمخلوقات عمر و ايدن زمان مدت هرگاه پس. ميانداز ينم ريتأخ به

 را اش يجزائ احكام و د،ينما يم منتقل رتآخ يسرا به را خداوند آنگاه ديرس انيپا به است
  . نمود اجرا آنان بر ايدن در را خود يشرع احكام كه همانطور كند، يم اجرا آنان بر
  :105- 108 ي هيآ

موأْتِ يالَ ي تَكَلَّم نِهِ إِالَّ نَفْس  چيهـ  رسد يم فرا) امتيق (كه يروز  وسعِيد شَقِي فَمِنْهم بِإِذْ
 آنـان  از يا دسـته  و بدبختنـد  آنـان  از يا دسـته  پـس  د،يـ گو ينمـ  سخن او ذاا به جز كس

 . خوشبخت

أَما  آن در آنان اند، آتش در بدبختند كه آنان اما  وشَهِيقٌ زفِيرٌ فِيها لَهم النَّارِ فَفِي شَقُواْ الَّذِينَ فَ
 . دارند ناله) خود بازدم و دم در (جا

 در كه آنان يرِيد لِّما فَعالٌ ربك إِنَّ ربك شَاء ما إِالَّ واألَرض السماوات دامتِ ما فِيها خَالِدِينَ
 كـه  يزمـان  مـدت  مگـر  ماننـد  يمـ  جاودانـه  اسـت  يباق نيزم و آسمانها كه يزمان تا جا آن
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 . دهد يم انجام بخواهد كه را يكار هر تو پروردگار گمان يب بخواهد، پروردگارت

م أَ واْ الَّذِينَ اوعِدنَّةِ فَفِي سا خَالِدِينَ الْجا فِيهتِ مامد اتاومالس ضاألَرـا  إِالَّ وشَـاء  م  ـكبر 
 يزمان تا انجا در و برند يم سر به بهشت در اند خوشبخت كه يكسان اما و مجذُوذٍ غَيرَ عطَاء
 بخشش بخواهد، پروردگارت كه يزمان مدت مگر اند جاودانه است يباق نيزم و آسمانها كه

  . ستين يگسستن كه دهد يم يبزرگ
)موأْتِ يالَ (ند،يآ يم گرد خلق و رسد يم فرا) امتيق (كه يروز آن) ي تَكَلَّم نِهِ إِالَّ نَفْس  بِإِذْ
 اجازة با جز بزرگوار فرشتگان و امبرانيپ يحت د،يگو ينم سخن خدا اجازة به جز كس چيه) 
. خوشبخت يبرخ و بدبختند)  وسعِيد شَقِي ( مردم، از يبرخ) فَمِنْهم. ( كنند ينم عتشفا او

ـ پ و ده،يورز كفر خدا به كه اند يكسان بدبختان  خـدا  دسـتور  از و كـرده  بيتكـذ  را امبراني
  . هستند زگاريپره مومنان خوشبختان، و. اند كرده يچيسرپ
أَما(  فَفِي ( كه، است نيا اند شده ييرسوا و يبدرخت دچار كه يسانك يسزا و) شَقُواْ الَّذِينَ فَ

 از آنان ) فِيها لَهم (د،يآ يم سخت آنان بر آتش عذاب و شده ور غوطه آتش عذاب در ) النَّارِ
 ناله خود بازدم و دم هر در جا آن در)  وشَهِيقٌ زفِيرٌ (اند، آمده گرفتار آن در كه يعذاب يسخت
 . صداست نيتر زشت و نيبدتر نآ و دهند، يم سر

ـ  كـه  جهتـنم  در كـه  آنان) ربك شَاء ما إِالَّ واألَرض السماوات دامتِ ما فِيها خَالِدِينَ(  نيچن
 پروردگـارت  كـه  يزمـان  مدت مگر مانند، يم جاودانه آن در شهيهم يبرا دارد يسخت عذاب
. ان گفتـه  نيمفـسر  جمهور كه همانطور. است آن دخول از قبل نيا و نباشند، آن در بخواهد

 جهـنم  در همواره آنان پس. است جهنم به شدن وارد از قبل به مربوط مبنا نيا بر استثنا پس
  . است جهنم به شدن وارد از قبل كه يزمان جز به مانند، يم جاودانه

 انجام دهد انجام بخواهد هك را يكار هر تو پروردگارت گمان يب)  يرِيد لِّما فَعالٌ ربك إِنَّ( 
 را آن دينما اقتضا را شدنش انجام او حكمت و دهد انجام بخواهد كه را آنچه پس. دهد يم

 . دارد باز خواهد يم كه آنچه از را او تواند ينم كس چيه و دهد، يم انجام

أَما( واْ الَّذِينَ وعِدفَفِي ( ، اند تهافي دست تيموفق و يرستگار و سعادت كهبه يكسان اما و) س 
 يزمان تا و اند، بهشت در ) ربك شَاء ما إِالَّ واألَرض السماوات دامتِ ما فِيها خَالِدِينَ الْجنَّةِ
 نيا. بخواهد پروردگارت كه يزمان مدت مگر مانند يم جاودانه است يباق نيزم و آسمانها كه
 لـذت  و داريپا نعمت و ناز يعني. كرد ديتاك ، ياگسستنن بخشش)  مجذُوذٍ غَيرَ عطَاء ( با را
 از. شـود  ينمـ  قطـع  وقت چيه و باشد، يم يشگيهم است دهيبخش آنها به خداوند كه يعال

  . بگرداند آنان زمرة از را ما كه ميخواه يم بزرگوار خداوند
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 : 109 ي هيآ

يةٍ فِي تَك فَالَ نَّـا  قَبلُ من آباؤُهم يعبد كَما إِالَّ ونَيعبد ما هـؤُالء يعبد مما مِرْ إِ و  مفُّـوهولَم 
مهرَ نَصِيبنقُوصٍ غَيييزهـا يچ همان نانيا مباش، ديترد در پرستند يم آنچه بطالن از ، پس م 

 يكاست و كم چيه بدون را آنان بهرة ما و دند،يپرست يم گذشته در پدرانشان كه پرستند يم را
  . داد ميخواه آنان به

يةٍ فِي تَك فَالَ: (ديفرما يم السالم هيعل امبرشيپ به متعال خداوند  از ) هــؤُالء  يعبـد  مما مِرْ
 بلكـه  ندارند، يشرع و يعقل ليدل رايز نكن، ديترد پرستند يم مشركان نيا آنچه بودن باطل

 همـان  آنـان  ) قَبـلُ  مـن  آبـاؤُهم  يعبـد  اكَم إِالَّ يعبدونَ ما (كه، است نيا آنان شبهة و ليدل
ـ ا كه است لوم مع و . دنديپرست يم گذشته در پدرانشان كه پرستند يم را ييزهايچ  يحتـ  ني

ـ پ سخن جز به چون باشد، يليدل نكهيا از گذشته كند، ينم جاديا زين را يا شبهه  كـه  امبراني
ـ دل آن صحت اثبات يبرا ديبا و ست،ين معتبر گرانيد سخن هستند يمعتبر مدرك و سند  لي
 باطـل  و پـوچ  سـخنان  نيد موضوع با رابطه در كه گمراه يافراد نيچن سخن خصوصاً. آورد
 بودنـد  نمـوده  اتفـاق  آن بـر  كه چند هر شانيها گفته رايز است، شده تيروا آنان از يفراوان
  . است يگمراه از آكنده و اشتباه

نَّا( إِ و مفُّوهولَم مهرَ نَصِيبنقُوصٍ غَيآنـان  بـه  يكاسـت  و كـم  چيهـ  بـدون  را آنان بهرة ما و) م 
 آن گرچـه  رسد يم آنان به است شده مقدور شانيبرا كه ايدن از شان بهره حتماً. داد ميخواه
 خداونـد  رايز ستين آنان يستگيشا بر يليدل امر نيا اما. باشد بايز اي اديز مردم نگاه در بهره
 و مـان يا اما بخشد، يم دارد ينم دوست كه يكس به زين و بدارد شدوست كه يكس به را ايدن
 سـخنان  بـر  گمراهـان  نظـر  اتفاق از نيبنابرا. دهد ينم دارد دوستش كه يكس به جز را نيد

  . خورد بيفر دينبا است داشته يارزان آنان به خداوند كه ييها نعمت و گمراهشان پدران
  : 110- 111 ي هيآ

لَقَد نَا وي لَوالَ فِيهِ فَاخْتُلِف الْكِتَاب ىموس آتَ ةٌ وكَلِم قَتبمِن س كبر لَقُضِي منَهي ب منَّه إِ لَفِي و 
شَك نْهرِيبٍ ماگر و شد، اختالف آن در گاه آن م،يداد يموس به را كتاب ما كه يدرست به و  م 
 در سخت آنان و شد يم يداور آنان انيم در قطعاً بود نرفته نيا بر شيپ از پروردگارت سخن
 . دنديترد و شك

ينَّهم لَّما كُـال وإِنَّ نَّه أَعمالَهم ربك لَيوفِّ  اعمـال ) يسـزا  (پروردگـارت  و خَبِيرٌ يعملُونَ بِما إِ
  . است آگاه كنند يم آنچه به او و دهد يم ست كا و كم را همگان
 اش ينـواه  و اوامـر  بـر  اسـت  آن موجب كه را تورات كتاب كه دهد يم خبر متعال خداوند
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 بـه  را خـود  كه يكسان نيا وجود با اما. است داده يموس به نمود اجماع آن بر و نمود اتفاق
 شـان  ينيد جامعة و  ديعقا به اختالف نيا و نمودند اختالف آن در كنند يم منسوب تورات
لَوالَ. (كرد وارد ضرر ةٌ وكَلِم قَتبنمِ س كبنرفته نيا بر شيپ از پروردگارت سخن اگر و ) ر 
 در قطعـاً  ) بيـنَهم  لَقُضِي (نكند، گرفتار عذاب به را آنان ايدن در و دهد مهلت را آنها كه بود
 متعال خداوند حكمت اما و آمد، يم فرود ستمگران بر او عذاب و شد، يم يداور آنان انيم

 در آنهـا  و انـدازد،  ريتـأخ  به امتيق روز تا را آنها انيم ياورد و حكم كه است نموده اقتضا
ـ بع ست ا نيچن خودشان كتاب مقابل در آنان يريموضعگ يوقت پس . اند مانده يباق شك  دي

 شـك  آن در و اورنـد ين مـان يا اسـت  شده يوح تو به كه يقرآن به هودي از يگروه كه ستين
ينَّهملَيو لَّما كُـال وإِنَّ. (باشند داشته  دادگرانه امتيق روز در خداوند قطعاً و ) أَعمالَهم ربك فِّ

. دهـد  يم جزا و سزا باشد سزاوارش كه گونه آن را كس هر و كرد خواهد قضاوت آنها انيم
)نَّه  كي چيه پس است، آگاه دهند يم انجام يبد و يخوب از آنچه به او و) خَبِيرٌ يعملُونَ بِما إِ
  . ستين دهيپوش او بر كوچكشان و بزرگ يرهاكا از
  : 112- 115 ي هيآ

تَقِما فَاسكَم ن أُمِرْتمو تَاب كعالَ ماْ و تَطْغَو نَّه  فرمان كه همانگونه پس بصِيرٌ تَعملُونَ بِما إِ
 و) كند نيچن ديبا (است آورده خدا به يرو تو همراه كه يكس) زين (و كن استقامت اند افتهي

 . ناستيب ديكن يم آنچه به او گمان يب د،يكن يم يسركش

لِياء مِنْ اللّهِ دونِ من لَكُم وما النَّار فَتَمسكُم ظَلَمواْ الَّذِينَ إِلَى تَرْكَنُواْ والَ أَو رُونَ الَ ثُمو تُنص 
 و دوسـتان  اخـد  جز و د،يرس خواهد شما به دوزخ آتش كه دينكن دايپ شيگرا ستمكاران به

 . ديگرد ينم ياري و د،يندار يسرپرستان

أَقِمِ الَةَ وارِ طَرَفَيِ الصلَفًا النَّه زـنَ  وـلِ  منَاتِ  إِنَّ اللَّيـسنَ  الْحـذْهِبئَاتِ  يـيالـس  ذِكْـرَى  ذَلِـك 
 از را هـا  يبـد  هـا  يكين گمان يب بگزار، نماز شب اوائل در و روز طرف دو در و لِلذَّاكِرِينَ

 رانيپندپذ يبرا است يپند نيا. برند يم انيم

بِرْ اصفَإِنَّ و الَ اللّه ضِيعرَ يسِنِينَ أَجحرا كوكـاران ين پاداشـن  خداونـد  كه كن ييبايشك و  الْم 
  . كرد نخواهد عيضا

 يدسـتگ  دو و اخـتالف  موجـب  كه داد خبر كتاب اهل  استقامت عدم از كه يهنگام خداوند
 اند افتهي فرمان كه گونه همان تا داد دستور را مومنان و السالم هيعل محمد برشاميپ شد، آنان
 و رند،يبگ شيپ در است نموده مشروع خداوند كه را ييها نييآ و ورزند استقامت و يداريپا

 و نشون منحرف آن از و. بدارند پاس است داشته يارزان انان به خداوند كه را يدرست ديعقا
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 شانيبرا خداوند كه يمر و حد تيرعا بر و باشند بنديپا آن به شهيهم و ندينما مواظبت آن بر
  . نكنند تجاوز آن از و مانده پابرجا است نموده نيمع
)نَّه  تانيكارها از يزيچ چيه يعني. ناستيب ديكن يم آنچه به او گمان يب)  بصِيرٌ تَعملُونَ بِما إِ
 استقامت بر مسلمانان هيآ نيا در. كرد خواهد جازاتم آن بر را شما و ماند ينم دهيپوش او بر
 نكهيا از و داشت حذر بر را آنان خاطر نيهم به. اند شده ينه آن ضد از و ق،يتشو يداريپا و
 : فرمود و اند شده منحرف راست راه از كه كنند دايپ شيگرا و ليتما يكسان به

 يسـو  بـه  كـه  يوقت رايز ، دينكن دايپ شيگرا ستمكاران به و ) ظَلَمواْ الَّذِينَ إِلَى تَرْكَنُواْ والَ(
 يمـ  روا آنـان  كـه  يسـتم  به اي و ديينما موافقت آنان با ستمشان در و ديكن دايپ شيگرا آنان
 دونِ مـن  لَكُـم  وما. (ديرس خواهد شما به دوزخ آتش ) النَّار فَتَمسكُم (د،يشو خشنود دارند
لِياء مِنْ اللّهِ نجـات  خـدا  عـذاب  از را شـما  كـه   د،يندار يسرپرستان و دوستان خدا جز ) أَو 

 را عـذاب  و  )تُنـصرُونَ  الَ ثُم. (كنند ينم فراهم شما يبرا را خدا پاداش از يزيچ و بدهند،
 شـده  ينهـ  سـتمگران  بـه  شيگرا از هيآ نيا در پس. كنند ينم دور شما از رسد فرا كه آنگاه
 شـدن  يراض و او با ييهمسو و ستمگر، ستم به وستنيپ و شيگرا» ركون «از منظور و است،

 سـتمگران  بـه  شيگرا مورد در يديوع نيچن كه يوقت پس. دهد يم انجام كه است يستم به
 دور ستم از را ما كه ميخواه يم خداوند از بود؟ خواهد چگونه ستمگران حالت است، آمده
  . بدارد

أَقِمِ( الَةَ وـارِ  طَرَفَيِ (در كامل طور به نماز داشتن پا رب به متعال خداوند و ) الصو اول ) النَّه 
لَفًا (دهد يم دستور است شده داخل آن در عصر و ظهر و صبح نماز كه روز ر[آ زنَ ولِ ماللَّي 
 داخـل  نيا در» ليالل اميق «شب نماز و عشا و مغرب نماز. بگذار نماز شب از يساعت در و) 

  . دينما يم كينزد خدا به را نانسا نماز نيا رايز است،
ـ م از را هـا  يبـد  ، هـا  يكين گمان يب) السـيئَاتِ يذْهِبنَ الْحسنَاتِ إِنَّ( ـ ي. بـرد  يمـ  اني  يعن

 بـه  هـا  يكين نيبزرگتر از شوند يم انجام آنها دنبال به كه نقل ينمازها و گانه پنج ينمازها
 ها،يبد رايز. دارند همراه به ياديز پاداش و ندينما يم كينزد خدا به را انسان و آمده حساب
 را آن شـده  ثابت السالم هيعل امبريپ از كه يحيصح ثياحاد كه همانطور است رهيصغ گناهان

 جمعه تا جمعه و ، گانه پنج ينمازها و« : ديفرما يم كه امبريپ فرمودة مانند. است كرده ديمق
 ، كنند يم محو اند شده انجام انيم نيا در كه را يگناهان گريد يرمضان تا رمضان و گريد يا
 از زيپره به ديمق را آن زين نساء سورة در يا ي هيآ» شود زيپره رهيكب گناهان از كه يشرط به

 تـدخلكم  و اتكميسـ  عـنكم  تكفـر  عنـه  تنهون ما ريكبا تجتنبوا ان (است نموده رهيكب گناهان
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ـ زيبپره د،يشـو  يم ينه آن از كه يا رهيكب گناهان از اگر) مايكر مدخالٌ  يمـ  ر تانيهايبـد  د،ي
  . ميآور يم در يخوب گاهيجا به را شما و م،ييزدا
)يتعـد  و اسـت  راه بـر  اسـتقامت  از اعم گذشت، كه باشد يمطالب همة به ديشا . آن ) ذَلِك 

 هـا،  يكـ ين نكهيا و نماز داشتن برپا به امر و ستمگران، به نكردن دايپ شيگرا و ان از نكردن
ـ ا از و رانيپـذ  پنـد  يبرا است يپند)  لِلذَّاكِرِينَ ذِكْرَى (نهايا همة. نديزدا يم را ها يبد  ني
 از و. فهمنـد  يم است بازداشته آن از اي و داده فرمان آن به را آنان خداوند كه را آنچه قيطر

ـ ا اما برند يم فرمان كنند يم دور را هايبد و دارند دنبال به را ها يكين كه ياوامر  كارهـا  ني
 طاعت بر را دل و ) واصبِرْ: (فرمود نيبنابرا. دارد ييبايشك و تالش و نفس با مجاهدة به زينا

 و بـده  ادامـه  را راه نيا و. دار استوار آن بر و دار، حذر بر او ينافرمان از و ساز، داريپا خدا
 پـاداش  خداونـد  هكـ  چـرا ) الْمحـسِنِينَ  أَجـرَ  يـضِيع  الَ اللّه فَإِنَّ. (مش خاطر آزرده و دلتنگ

 بـر  را آنهـا  پاداش و رد،يپذ يم را آنان خوب يكارها بلكه كرد، نخواهد عيضا را كوكارانين
 ييبايشـك  و صـبر  يبـرا  اسـت  يبزرگـ  قيتـشو  نيا و. هد يم آنان به كارشان نيبهتر اساس
  . گردد يم تيتقو خدا پاداش ادآوردني به با شود سست و فيضع انسان هرگاه و دن،يورز
  : 116- 117 ي هيآ

بلِكُم مِن الْقُرُونِ مِنَ كَانَ فَلَوالَ لُواْ قَ ةٍ أُوقِينَ بونْهنِ يادِ عضِ فِي الْفَسنْ قَلِيالً إِالَّ األَرمنَا ميأَنج 
ممِنْه عاتَّب واْ الَّذِينَ وا ظَلَمكَانُواْ فِيهِ أُتْرِفُواْ مرِمِينَ وجانـسان  اگـر  شما از قبل يها سده در م 
 انياد كردند، يم ينه نيزم يرو در فساد از كه آوردم ينم وجود به را كوكارين و فاضل ييها
. دادم نجاتشان سرانجام و بودند كم ها انسان نوع نيا اما رفتند، يم انيم از يكل طور به ياله
  بـود،  ردهكـ  فاسـد  و مغـرور  را آنـان  كـه  بودنـد  يتنعم و يخوشگذران دنبال به ستمكاران و

 . بودند گناهكار

لُها بِظُلْمٍ الْقُرَى لِيهلِك ربك كَانَ وما أَه ونَ ولِحصكه است نبوده آن بر هرگز پروردگارت و م 
  . باشند كوكارانين جاها آن ساكنان كه يحال در كند رانيو ستم يرو از را شهرها
ـ پ كـه  سـاخت  الكه را ييها امت داشت انيب متعال خداوند آنكه از پس  بيتكـذ  را امبراني

 كتـاب  اهـل  كـه  يكسان شتريب يحت و بودند، منحرف گذشته يها امت شتريب فرمود و كردند
 اگـر : فرمود شوند، نابود يآسمان انياد تا شود يم سبب امر نيا و بودند، منحرف زين بودند،
 مردم كه آورد ينم وجود به را كوكارين و فاضل يافراد شما، از شيپ يها امت انيم در خدا
 افـراد  نيهم وجود بركت به انياد كه دارند باز يگمراه و فساد از و خوانده فرا تيهدا به را

 از ياله انياد يكل طور به و داد يم يرو بزرگ يانحراف و فساد نبود نيچن اگر شدند ماندگار
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 يرويپ با كه شد نيچن كارشان سرانجام و است بوده اندك اريبس آنان تعداد اما رفتند، يم نيب
 حجـت  خداونـد  و داد نجـات  را آنان خداوند شان ينيد امور به يبنديپا و امبرانيپ از كردن
 و) نهيب عن يح من يحيي و نهيب عن هلك من هلكيل (رساند اتمام به آنان دست بر را شيخو
 رهـ  و شـود  هالك ليدل يرو از شود يم هالك كه آنان از كس هر تا كه بود خاطر بدان نيا

 ظـاهر  يو بر خدا يسو از كه يحجت و ليدل بماند؛ زنده ليدل يرو از ماند يم زنده كه كس
  . است گشته

)عاتَّب واْ الَّذِينَ وا ظَلَمرفتند يخوشگذران و نعمت و ناز دنبال به ستمكاران يول ) فِيهِ أُتْرِفُواْ م 
  . نكردند عوض گريد يزيچ با را آن و
. شـدند  سـتمكار  يخوشـگذران  و نعمت و ناز در شدن ور غوطه سبب به)  مجرِمِينَ وكَانُواْ(

 اسـت  يقيتـشو  نيا و. كرد كن شهير را آنها خداوند و د،يگرد واجب آنان بر عذاب نيبنابرا
 اصـالح  انـد  كرده فاسد مردم را آنچه تا باشد مصلح افراد آنها انيم ددريبا كه امت نيا يبرا
 فـرا  تيهـدا  يسـو  بـه  اسـت  شـده  گمراه كه را كس هر و رند،دا پا بر را خدا نيد و ندينما

 و اورنديب يينايب به يكور از را آنان و ورزند، ييكبايش آنان آزار و تياذ مقابل در و بخوانند
ـ با كه است يحالت نيباالتر نيا و. بخشند ييروشنا  و. نمـود  تـالش  آن بـه  دنيرسـ  يبـرا  دي
 شوايپ مقام به دهد انجام انيجهان پروردگار يبرا خالصانه را عملش اگر يصفت نيچن صاحب

 . رسد يم ينيد تيرهبر و

لُها بِظُلْمٍ الْقُرَى لِيهلِك ربك كَانَ وما( أَه ونَ ولِحصاست نبوده آن بر هرگز پروردگارت و)  م 
 و خـوب  عمـال  ا به و. باشند كوكارانين كه يحال در دينما نابود را شهرها اهل ستمگرانه كه
 آنـان  بر حجت و كردند ستم كه يوقت مگر نكرد هالك را آنها خداوند پس. دهند ادامه كوين

  . ديگرد اقامه
 گذشته در كه يستم خاطر به را ها يآباد خداوند كه باشد نيچن هيآ يمعن كه دارد احتمال و

 رايز. ندگردان صالح را اعمالشان و كنند توبه كه يشرط به. كرد نخواهد هالك اند داده انجام
  . دينما يم محو را آنان گذشتة ستم و بخشد يم را آنها خداوند

 : 118- 123 ي هيآ

   لَو شَاء و كبلَ رعلَج ةً النَّاسةً أُماحِدالَ وزَالُونَ وخْتَلِفِينَ يخواست يم پروردگارت اگر و م 
  .دارند اختالف همواره يول داد، يم قرار امت كي را مردمان

لِذَلِك ربك رحِم من الَّإِ و ملَقَه  أَجمعِينَ والنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ جهنَّم ألَمألنَّ ربك كَلِمةُ وتَمت خَ

ـ ا يبـرا  و باشـد،  كرده رحم و به خداوند كه يكس مگر ـ آفر را آنـان  ني  سـخن  و اسـت،  دهي
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 . م كن يم پر انس و جن يمگه از را جهنم قطعاً كه است رفته نيا بر پروردگارت

كُـالو نَّقُص كلَي اء مِنْ عنب ثَبت ما الرُّسلِ أَ  وموعِظَـةٌ  الْحـقُّ  هــذِهِ  فِـي  وجاءك فُؤَادك بِهِ نُ
 تـا  ميخوان يم تو به يدار يازين بدان كه را آنچه تمام امبرانيپ اخبار از و لِلْمؤْمِنِينَ وذِكْرَى

 پند مومنان يبرا و است، آمده حق تو يبرا) سوره (نيا ضمن در م،يبدار استوار نبدا را دلت
 ). است يمهم (يادآوري و

نَّا مكَانَتِكُم علَى اعملُواْ يؤْمِنُونَ الَ لِّلَّذِينَ وقُل  آورنـد،  ينمـ  مـان يا كه يكسان به و عامِلُونَ إِ
 »ميكن يم عمل زين ما ديكن عمل خود وةيش بر« :بگو

انتَظِرُوا نَّا و  . ميراه به چشم زين ما د،يباش راه به چشم و منتَظِرُونَ إِ

هِ لّ لِ و باتِ غَياومضِ الساألَرهِ ولَي إِ و عرْجرُ ياألَم لُّه لَيهِ وتَوكَّلْ فَاعبده كُ ا عمو  ـكببِغَافِـلٍ  ر 
 يمـ  بـر  او بـه  كارها همة و خداست، ژةيو نيزم و آسمانها بيغ) از يآگاه (و تَعملُونَ عما

  . ستين غافل كنند يم آنچه از پروردگارت و كن، توكل او بر و بپرست، را او پس گردد،
 نيد بر امت كي قالب در را مردم ي همه خواست يم او اگر كه دهد يم خبر متعال خداوند
 ريغ او يبرا يكار چيه انجام و ندارد يتيمحدود او خواست و تيمش رايز داد، يم قرار اسالم
 مخالف راست راه با و مختلف همواره آنان كه است نموده اقتضا او حكمت اما ست،ين ممكن
 يمـ  كـه  را يزيـ چ گـروه  هر و. شود يم يمنته جهنم به كه كنند يرويپ ييراهها از و باشند
 كـه  يكـس  مگـر  ) رحِـم  من إِالَّ. (ننديب يم يگمراه را يگريد سخن و پندارد يم حق ديگو

 پـس  گرداند، رهنمون آن به كردن عمل و حق شناخت به را آنها و كند رحم آنان به خداوند
 از ريـ وغ  اسـت،  دربرگرفته را آنان ياله قيتوف و خداوند تيعنا و افتهيدر را سعادت شانيا
لِذَلِك. (اند شده واگذار خودشان به و خوارند همه شانيا و  ـملَقَه ـ ا يبـرا  ار آنـان  و ) خَ  ني

ـ ن آنـان  از يبرخـ  تا نديافريب را آنان كه نمود اقتضا او حكمت يعني. است دهيآفر  بخـت  كي
 و نمـود،  تيهـدا  را يا دسـته  باشـند،  مختلف يبرخ و متحد يبرخ بدبخت، يبرخ و باشند
 روشـن  بنـدگانش  يبـرا  ياله حكمت و عدل تا گرداند، مقرر آنان از يا دسته بر را يگمراه
 و جهـاد  بازار تا و گردد، آشكار است شده نهاده انسانها سرشت در كه يبد و يخوب و شود

  . گردد ريدا شود ينم سريم شيآزما و امتحان با جز كه ييها عبادت
)تتَمةُ وكَلِم  ـكبـألنَّ  رألَم  ـنَّمهالنَّـاسِ  الْجِنَّـةِ  مِـنَ  ج عِـينَ  ومسـخن  نكـه يا يبـرا  و)  أَج 

ـ با پـس . كنم يم پر انس و جن يهمگ از را جهنم قطعاً كه است تهرف نيا بر پروردگارت  دي
  .رساند يم جهنم به را انسان كه دهند انجام را ييكارها تا شوند فراهم يافراد جهنم يبرا
ـ ب را آن حكمت سپس شد، انيب امبرانيپ اخبار و سرگذشت سوره نيا در : فرمـود  و كـرد  اني
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)كُـالو نَّقُص كلَي اءأَ مِنْ علِ نبا الرُّسم تثَب  كه را آنچه تمام امبرانيپ اخبار از و ) فُؤَادك بِهِ نُ
 آرام قلبـت  و م،يبـدار  استوار بدان را دلت لهيوس نيبد تا ميخوان يم تو به يدار يازين بدان

ـ پ كـه  همـانطور  ،يبـورز  ييبايشك و شود، برجا پا و رديگ  ييبايشـك  و صـبر  اولـوالعزم  امبري
 يم بهتر گرانيد به اقتدار با و كند، يبدرار الگو گرانيد از دارد دوست انسان رايز .دنديورز
 حق و ببرد، را سبقت يگو گرانيد از خواهد يم قيطر نيا از و دهد انجام را شيكارها تواند

. گـردد  يمـ  اسـتوار  دارند يم پا بر را آن كه يكسان يفراوان صورت در و شواهد، انيب با زين
)اءكجـذِهِ يفِ وقُّ هصـورت  چيه به و است، آمده تيبرا نيقي و حق سوره نيا در و ) الْح 
 يبرتـر  نيبزرگتـر  و اسـت،  حق از افتني يآگاه آن از افتني يآگاه پس. ستين يشك آن در

 مومنان يبرا است يپند و اندرز و)  لِلْمؤْمِنِينَ وذِكْرَى وموعِظَةٌ. (است حق شناخت انسانها
 پـسند  مـورد  كـه  را ييكارهـا  و نـد يآ يمـ  بـاز  ناپسند يكارها از و رنديگ يم پند آن از رايز

 و موظعـه  ستين مانيا اهل كه كس هر اما. دهند يم انجام را آن و آورند يم ادي به خداست
 كـه  يكـسان  بـه  و ) يؤْمِنُونَ الَ لِّلَّذِينَ وقُل: (فرمود نيبنابرا. بخشد ينم يسود آنان به اندرز

 ) مكَانَتِكُم علَى اعملُواْ: (بگو آنها به ديگرد اقامه آنان بر حجت آنكه از بعد آورند ينم مانيا
نَّا. (ديكن عمل خود وةيش و حالت به  سـرما  بر يزيچ چه كه ديباش راه به چشم و)  عامِلُونَ إِ
نَّا. (ديآ يم   .ديآ يم اشم سر بر يزيچ چه كه ميهست راه به چشم) هم (ما)  منتَظِرُونَ إِ
 خدا دشمنان هالكت مومنش بندگان كه كرد يكار و آورد، ييجدا گروه دو هر نيب خداوند و
  . نديبب سر چشم با را
لِلّهِ( و باتِ غَياومضِ الساألَرژةيـ و نيزمـ  و آسـمانها  بيـ غ و پنهـان  امـور  از يآگاه و ) و 

  . است خداوند
لَيهِ( إِ و عرْجرُ ياألَم لُّه  پـس  گردنـد،  يمـ  بر او يسو به آن دهندگان انجام و كارها همة و ) كُ

لَيهِ وتَوكَّلْ فَاعبده. (دينما يم جدا ناپاك از را پاك و بده انجام او يبرا را عبادت نيبنابرا) ع 
 آن انجـام  بـر  و است، داده فرمان آن انجام به خداوند كه است ييزهايچ انجام از عبارت آن

 پروردگارت و ) تَعملُونَ عما بِغَافِلٍ ربك وما. ( كن توكل خدا بر كار نيا در و. يدار ييتوانا
 و كـرده  احاطـه  را آن اش يآگـاه  بلكه ست،ين غافل دهند يم انجام كه يبد و خوب كار از

  . است يجار آن بر شيجزا و سزا و او فرمان و رفته آن بر قلمش
  
  
   هود سوره ريتفس انيپا
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  سفويسوره 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  1- 3 ي هيآ
 . است روشن كتاب يها هيآ نيا . را الم، الف، الْمبِينِ الْكِتَابِ آيات تِلْك الر

نَّا نَاه إِ لْ بِيا قُرْآنًا أَنزَ ) يعرب زبان به (و يخواندن كتاب) صورت به (را آن ما تَعقِلُونَ لَّعلَّكُم عرَ
 . ديابيدر ماش كه باشد ميفرستاد فرو

لَيك نَقُص نَحنُ نَ عسصِ أَحا الْقَصنَا بِم ي حأَو كلَي بلِـهِ  مِـن  كُنت وإِن الْقُرْآنَ هـذَا إِ  لَمِـنَ  قَ
 يمـ  بـازگو  تـو  يبـرا  را سرگذشها نيبهتر شيخو جانب از و قرآن نيا قيطر از ما الْغَافِلِينَ

  . يبود خبران يب آن از شيپ چند هر م،يكن
. اسـت  روشن كتاب اتيآ) الْمبِينِ الْكِتَابِ آيات (قرآن، اتيآ كه دهد يم خبر متعال خداوند

 است نيا آن بودن واضح و يروشن جملة از و است، روشن و واضح آن يمعان و كلمات يعني
. است نموده نازل زبانهاست نيتر روشن و نيبهتر كه يعرب حيفص زبان به را آن خداوند كه
ـ ا و است ديمف قيحقا ليقب از مردم يازهاين همة روشنگر ، قرآن نيا  نيـي تب و يروشـنگر  ني

 و اوامر فروع، ، اصول حدود، تا يعني. ديابيدر را آن شما)  تَعقِلُونَ لَّعلَّكُم (كه است نيا يبرا
  . ديبفهم را آن ينواه
 و جـوارح  ديـ گرد هآراسـت  آن شناخت و معرفت با تانيدلها و ديدانست نيق به را آن هرگاه و

 بـا ) تَعقِلُـونَ  لَّعلَّكُم (برد، ديخواه فرمان آن از و كرد، خواهد عمل آن دستور طبق تانياعضا
  . برسد تكامل به و ابدي رشد تانيعقلها اذهانتان در آن يواال و فيشر يمعان تكرار

لَيك نَقُص نَحنُ( نَ عسصِ أَحا الْقَصنَا بِم ي حأَو كلَي  از و قرآن نيا قيطر از ما) الْقُرْآنَ هـذَا إِ
  . ميكن يم بازگو تو يبرا را سرگذشتها نيبهتر شيخو جانب

 يعان و روان و ساده عبارت و بوده راست چون د،ينام ها سرگذشت نيبهتر را ها قصه نيا و
نَا بِما (دارند ييبايز ي حأَو كلَي . است مشتمل آن بر قرآن نيا كه آنچه سبب به) الْقُرْآنَ هـذَا إِ
 و منـت  يا و م،يداد يبرتر امبرانيپ ريسا بر آن لةيوس به را تو و مينمود يوح تو به را آن و

لِهِ مِن كُنت وإِن. ( خداست جانب از يخالص شرف و احسان ب  كه چند هر   )الْغَافِلِينَ لَمِنَ قَ
 ينور را آن اما ست،يچ مانيا و ابكت كه يدانست ينم دينما يوح تو به خداوند نكهيا از شيپ

  . ميكن يم تيهدا ان با ميبخواه كه را خود بندگان از كس هر و ميداد قرار
 داستانها نيبهتر عنوان به آنها از و نمود شيستا اند آمده قرآن در كه ييداستانها از خداوند و
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 داسـتان  نيبنـابرا . نـدارد  وجـود  قـرآن  يداسـتانها  مانند يداستان يكتاب چيه در پس كرد، ادي
  : فرمود و باست،يز و بيعج بس يداستان كه كرد انيب را برادرانشان و پدر و وسفي
  : 4- 6 ي هيآ
بِيهِ يوسف قَالَ إِذْ أَ نِّي أَبتِ يا لِ أَيت إِ ر دشَرَ أَحا عكَبكَو سالشَّمرَ والْقَمو متُهأَياجِدِينَ لِي رس 

 را ماه و ديخورش و ستاره ازدهي من همانا ،)زميعز (پدر يا«: گفت پدرش به وسفي كه آنگاه
 . »برند يم سجده ميبرا كه دميد خواب در

 مبِينٌ عدو لِإلِنسانِ الشَّيطَانَ إِنَّ كَيدا لَك فَيكِيدواْ إِخْوتِك علَى رؤْياك تَقْصص الَ بنَي يا قَالَ

 گمـان  يب كنند، يم يشيبداند تو يبرا كه مكن انيب برادرانت يبرا را خوابت! فرزندم: گفت
 . است انسان آشكار دشمن طانيش

كَذَلِكو تَبِيك جي كبر كلِّمعي ادِيثِ تَأْوِيلِ مِن واألَح تِمي و تَهمنِع كلَي لَى ععآلِ و  قُـوبعي 
بويك علَى أَتَمها كَما  پروردگارت نسانيبد و حكِيم علِيم ربك إِنَّ وإِسحقَ برَاهِيمإِ قَبلُ مِن أَ
 عقوبي خاندان و تو بر را خود نعمت و آموزد يم تو به را خوابها ريتعب و نديگز يم بر را تو

ـ . نمـود  كامـل  اسحاق و ميابراه پدرانت بر نيا از شيپ كه همانطور كند يم كامل  گمـان  يب
  . است ميكح و دانا پروردگارت

. دينما يم فيتعر امبرشيپ يبرا كتاب نيا در را داستانها نيبهتر نمود انيب خداوند كه بدان
. نمود ذكر است افتاده اتفاق آن در را آنچه و داد، شرح را آن و كرد انيب را داستان نيا سپس
ـ ا بخواهـد  كـس  هـر  و باست،يز و كامل داستان كي آن كه شد دانسته پس ـ  را داسـتان  ني  اب
 يمـ  واقـع  در كنـد،  كامل هستند، دروغ غالباً و ندارند يناقل و سند كه يلياسرائ يها تيروا

 گمان به كه كند كامل را يزيچ و دينما جبران داستان نيا در را خداوند يها يكاست خواهد
ـ ا در ريتفاسـ  از ياريبس. است زشت تينها يب كار نيا و. است ناقص او  از مملـو  نـه يزم ني

  . ندارد يسازگار است نموده فيتعر خدا آنچه با كه هستند يمتضاد و زشت يهايپرداز دروغ
 امبريپ از كه را يليمسا و رديبگ ادي و بفهمد، نموده فيتعر خداوند كه را آنچه ديبا بنده پس
  . كند رها شود ينم نقل السالم هيعل
بِيهِ يوسف قَالَ إِذْ( أَ  هميعل ليخل ميابراه بن اسحاق بن عقوبي پدرش به وسفي كه گاه آن ) لِ

نِّي أَبتِ يا: (گفت السالم و الصاله أَيت إِ ر دشَرَ أَحـا  عكَبكَو  سالـشَّمـرَ  والْقَم و  مـتُهي أَ لِـي  ر 
 يم سجده برابرم كه دميد خواب در را ماه و ديخورش و ستاره ازدهي من! جان پدر) ساجِدِينَ

  . »كنند
 دسـت  بـه  رت[آ و ايدن در السالم هيعل وسفي كه يبلند مقام يبرا بود يا مقدمه خواب نيا
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 را يا مقدمـه  آن از قبـل  دهـد  راانجـام  يبزرگ كار بخواهد هرگاه خداوند نيچن نيا و. آورد
 شيبرا كه ييها يسخت با مقابله يبرا را بنده و د،ينما يم هموار آن يبرا را راه و كرده فراهم

  . است بنده به نسبت خدا احسان و لطف خاطر به نيا و كند، يم آماده ديآ يم يپ
 سـتارگان  و است پدرش ماه و مادرش ديخورش كه كرد ريتعب نيچن را وسفي خواب عقوبي

 سـر  او يبرا برادرانش و جوان مادر و پدر كه ديرس خواهد ييجا به او و هستند، او برادران
ـ با يول. كنند يم هسجد او بزرگداشت و احترام خاطر به و آورند يم فرود ميتعظ  اسـباب  دي
 علم داشتن يانيارز با را شيخو نعمت و نديبرگز را او خداوند و شود فراهم شيپ از كار نيا
 و يبـرا  كـه  را عقـوب ي خاندان نعمت، نيا و. بگرداند كامل نيزم در او به قدرت و عمل و

تَبِ وكَذَلِك (گرفت خواهد فرا كردند، يرويپ يو از و بردند سجده جييك كبنـسان يبد و) ر 
ـ  تـو  بـه  كه ييبايز و بزرگوار صاف او با پروردگارت . ننـد يگز يمـ  بـر  را تـو  نمـوده  يارزان

)كلِّمعي ادِيثِ تَأْوِيلِ مِن ويكتابهـا  ماننـد  نيراست يها سخن يمعان و خوابها ريتعب و ) األَح 
يتِم. (آموزد يم تو به را آن امثال و يآسمان و تَهمنِع كلَي ـ دن در را شيخـو  نعمـت  و ) ع  و اي
  . كند يم عطا يخوب تو به آخرت در هم و ايدن در هم و دينما يم كامل تو بر آخرت

بويك علَى أَتَمها كَما يعقُوب آلِ وعلَى(  نيا از شيپ كه همانطور ) وإِسحقَ إِبرَاهِيم قَبلُ مِن أَ
ـ دن و ينيد بزرگ يها نعمت و نمود، كامل حاقاس و ميابراه پدرانت بر را آن  آنـان  بـه  يوي

 علم و يآگاه يعني . است ميحك و دانا پروردگارت گمان يب) حكِيم علِيم ربك إِنَّ. (ديبخش
 احاطـه  اسـت  نهفته بندگان يدلها در كه يبد و كين بر و است، كرده احاطه را يزيچ هر او

 هـر  و اسـت  ميحكـ  او. كنـد  يم عطا شيخو حكمت حسب بر آنان از كي هر به پس. دراد
  . دهد يم قرار آن يجا در را يزيچ
 رؤْيـاك  تَقْـصص  الَ بنَيي: (گفت او به كرد انيب را وسفي خواب ريتعب عقوبي كه يهنگام و

 بـد  تو يبرا كه مكن انيب برادرانت يبرا را خوابت! فرزندم) كَيدا لَك فَيكِيدواْ إِخْوتِك علَى
 و دهيـ ورز حـسادت  تو به شد يخوا آنها بزرگ و سيرئ تو نكهيا از يعني. كنند يم يشياند
ـ ) مبِـينٌ  عدو لِإلِنسانِ الشَّيطَانَ إِنَّ. (كرد خواهند يشيبداند تيبرا  دشـمن  طانيشـ  گمـان  يب

 بـه  و روز و شـب  و كـشد  ينم دست و شود ينم خسته بااو مبارزه از و است انسان آشكار
  . كند يم مبارزه او با آشكار و پنهان ورتص

 از وسـف ي. گـردد  يمـ  مـسلط  بنده بر طانيش آن لةيوس به كه كرد زيپره يعوامل از ديبا پس
 پنهـان  آنهـا  از را خواب و نكرد آگاه خواب نيازا را برادرانش و نمود اطاعت پدرش دستور
  . نمود
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  : 7- 9 ي هيآ
فِي كَانَ لَّقَد فوستِهِ يإِخْوو اتائِلِينَ آيبـرادرانش  و وسـف ي) سرگذشـت  (در گمان يب لِّلس 
 . است ييها نشانه پرسشگران يبرا

ذْ بِينَا إِلَى أَحب وأَخُوه لَيوسف قَالُواْ إِ نَّا أَ نَحنُ مِ ةٌ وبصانَا إِنَّ عب  كه يهنگام مبِينٍ ضَالَلٍ لَفِي أَ
 رومندين يگروه ما آنكه حال محبوترند، ما از پدرمان نزد در براردش و وسفي همانا«: گفتند
 »است يآشكار اشتباه در پدرمان گمان يب م،يهست

ْ تُلُوا  وسفي صالِحِينَ قَوما بعدِهِ مِن وتَكُونُواْ أَبِيكُم وجه لَكُم يخْلُ أَرضًا اطْرَحوه أَوِ يوسف اقْ
 يگروه آن از پس و بوده شما به فقط پدرتان توجه تا ديافكنيب ينيسرزم به را او اي ديبكش را
  . ديباش ستهيشا

ـ  ) آيـات  وإِخْوتِـهِ  يوسف فِي كَانَ لَّقَد: (ديفرما يم متعال خداوند  سرگذشـت  در گمـان  يب
 اهـداف  و مطالـب  از ياريبـس  بر است يليدال و عبرتها پرسشگران يبرا برادرانش و وسفي
 از پرسـشگران  رايز بپرسد، آن از قال اي حال زبان با كه كس هر يبرا يعني) لِّلسائِلِينَ. (كوين

 و هـا  نـشانه  از كننـد  يمـ  يگردان يرو كه يكسان اما شوند، يم مند بهره عبرتها و ها نشانه
ـ م در كـه  آنگاه ) قَالُواْ إِذْ (شوند ينم مند بهره ليدال و داستانها  لَيوسـف : (گفتنـد  خـود  اني
أَخُوهفرزندان همه گرنه و بودند مادر كي از وسفي و او. نياميبن اش يتن برادر و وسفي ) و 

بِينَا إِلَى أَحب. (بودند برادر و عقوبي نَّا أَ نَحنُ مِ ةٌ وبصترند، محبوب ما از پدرمان نزد در ) ع 
 يمـ  يمهربـان  و محبـت  آنهـا  به شتريب پدر چگونه پس م،يهست رومندين يگروه ما آنكه حال
   د؟ينما
بانَا إِنَّ(  ما بر را دو آن كه چرا است، يآشكار اشتباه در پدرمان گمان يب ) مبِينٍ ضَالَلٍ لَفِي أَ

تُلُـواْ  (باشـد  داشـته  وجـود  آنهـا  يبرتر يبرا يعلت نكهيا بدون دهد يم حيترج  أَوِ يوسـف  اقْ
وهضًا اطْرَحنتانـد  تا ديكن پنهان پدر چشم از دور ينيسرزم در را او اي ديبكش را وسفي ) أَر 

بِـيكُم  وجـه  لَكُم يخْلُ (د،يده انجام را كار دو نيا از يكي يوقت رايز. نديبب را يو  توجـه  ) أَ
ـ ز آورد، يمـ  يرو شـما  بـه  يمهربان و محبت با و گردد، يم معطوف شما به فقط پدرتان  راي
 وتَكُونُواْ. (است نمانده شما محبت يبرا ييجا كه است مشغول وسفي به چنان او قلب اكنون
ـ ي. شـد  ديخواه ستهيشا يگروه)  صالِحِينَ قَوما ( كار، نيا از پس شما و) بعدِهِ مِن  بـه  يعن
 يمـ  آمـرزش  خداونـد  از گنـاه  انجـام  از بعد و ديكن يم توبه و گشت ديخواه بر خدا يسو

 شود، آسان كار آن دادن مانجا تا كنند توبه گرفتند ميتصم گناه انجام از قبل آنان پس. ديخواه
  . كردند يم قيتشو را گريكدي كار نيا با و برود، نيب از را آن يزشت و
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  : 10- 14 ي هيآ
تُلُواْ الَ منْهم قĤَئِلٌ قَالَ  فَاعِلِينَ كُنتُم إِن السيارةِ بعض يلْتَقِطْه الْجب غَيابةِ فِي وأَلْقُوه يوسف تَقْ

ـ اندازيب چـاه  يژرفـا  بـه  را او و ديمكـش  را وسفي«: گفت آنان از يا ندهيگو  از يكـس  تـا  دي
 .»ديبكن يكار ديخواه يم اگر رد،يگ بر را او مسافران

 ْ بانَا يا قَالُوا أْمنَّا الَ لَك ما أَ نَّا يوسف علَى تَ إِ و ونَ لَهبـه  نسبت چرا! جان پدر«: گفتند لَنَاصِح 
  »م؟يهست او خواه ريخ ما آنكه حال يرندا نانياطم ما به وسفي

سِلْهنَا أَر عا مغَد رْتَعي بلْعي نَّا و إِ و افِظُونَ لَهكند، يباز و بخورد تا بفرست ما با فردا را او لَح 
 . بود ميخواه يو مراقب و نگاهبان ما و

نِّي قَالَ نُنِي إِ أْكُ أَن وأَخَاف بِهِ تَذْهبواْ أَن لَيحزُ يلَه الذِّئْب نتُم أَ و نْهرا او اگر«: گفت 'غَافِلُونَ ع 
 را يو گـرگ  ديهـست  غافـل  او از شـما  كـه  يحال در ترسم يم و گردم، يم نياندوهگ ديببر

  .»بخورد
لَه لَئِنْ قَالُواْ نَحنُ الذِّئْب أَكَ ةٌ وبصنَّا ع  يلحـا  در بخورد را او گرگ اگر«:گفتند لَّخَاسِرُونَ إِذًا إِ
  . »بود ميخواه انكاريز آنگاه ميهست يرومندين گروه ما كه
 گفـت  آنان از يكي اما كنند، ديتبع اي بكشند را يو خواستند يم وسفي برادران ) قĤَئِلٌ قَالَ(
تُلُواْ الَ(  بلكه است، زشت و بزرگ اريبس يگناه او كشتن رايز ، ديمكش را وسفي ) يوسف تَقْ
ِ فِي ( را او پس د،يرس يم خود هدف به پدر از كردنش دور با اشم و د،يكن ديتبع را او بغَي 

بنرساند يكسان اطالع به را شما يماجرا كه ديكن دشيتهد و دياندازيب چاه يژرفا به ) الْج 
لْتَقِطْه (تا. » هستم يفرار يا برده «ديبگو بلكه ابندي يم را او كه ي ضعةِ بارياز يبرخـ  ) الس 

 و رنديگ يم بر را او شوند يم رد جا آن از و دارند شيپ در را يدور مقصد كه ييها انكارو
  . ببند خود با
ـ ا در و بهتـر،  همـه  از وسـف ي مـورد  در نـده يگو نيا نظر و  و كوكـارتر ين همـه  از هيقـض  ني

 دفع را نيسنگ ضرر سبك ضرر تحمل با توان يم و دارد يمراتب زين شر رايز. بود زگارتريپره
  . نمود

ْ  (مودند، ن اتفاق يرأ نيا بر كه يهنگام و  خـود  هدف به نكهيا يبرا وسفي برادران ) قَالُوا
بانَا يا: (گفتند پدرشان به برسند، أْمنَّا الَ لَك ما أَ  بـه  نـسبت  چـرا ! جـان  پـدر  ) يوسف علَى تَ

ـ انگ و بسب نكهيا بدون ؟يهست وسفي نگران چه خاطر به و يندار نانياطم ما به وسفي  زهي
   ؟يباش داشته ترس يبرا يا
نَّا( إِ و ونَ لَهيبرا را آنچه و ميدلسوز او به نسبت و ميهست او خواه ريخ ما آنكه حال) لَنَاصِح 
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ـ نما يم داللت نيا و. ميدار يم دوست هم او يبرا ميدار دوست خود  هيـ عل عقـوب ي كـه  دي
  . برود گريد ياهاج و صحرا به برادرانش با وسفي داد ينم اجازه السالم
 را آن زين پدر و بود وسفي نفع به كه را آنچه كردند دور خود از را اتهامات كه يهنگام پس
 نيبنابرا. برود انانيب به آنان همراه وسفي بدهد اجازه پدر تا كردند انيب ديپسند يم او يبرا

  : گفت
)سِلْهنَا أَر عا مغَد رْتَعي بلْعي و دينما حيتفر ابانيب در و بخورد تا بفرست ما با را او فردا ) و 

نَّا (ببرد لذت إِ و افِظُونَ لَهعقوبي . كرد ميخواه محافظت يآزار و تياذ هر از را او ما و)  لَح 
نُنِي إِنِّي: (گفت آنان پاسخ در  يمـ  ناراحـت  ديببر را او نكهيا محض به ) بِهِ تَذْهبواْ أَن لَيحزُ

 يانـدك  مـدت  يبرا يحت را او ييجدا تحمل توان رايز د،يآ يم دشوار نم بر كار نيا و شوم
أْكُلَـه  أَن أَخَاف (كه است نيا يو نفرستادن يبرا دوم ليدل و. فرستم ينم را او پس ندارم، ي 
الذِّئْب نتُم أَ و نْهكوچك او چون. بخورد را او گرگ و ديبمان غافل او از ترسم يم) غَافِلُونَ ع 
لَه لَئِنْ قَالُواْ(. برهاند را خود و كند دفاع خود از گرگ مقابل در تواند ينم و است  الذِّئْب أَكَ
نَحنُ ةٌ وبصنَّا ع  يرومندين گروه ما كه يحال در بخورد را او گرگ اگر«:گفتند )لَّخَاسِرُونَ إِذًا إِ
ـ ن ما در يريخ و بود، ميخواه انكاريز آنگاه ميكوش يم او محافظت بر و ميهست ـ ام  ست،ي  دي
  . رود ينم ما از يسود و دهيفا

 نمودند برطرف را كار نيا يفرض موانع و آوردند فراهم را پدرشان آرامش اسباب كه يهنگام
  . برود برادرانش همراه داد اجازه يو به وسفي حيتفر و يسرگرم منظور به عقوبي
  : 15- 18 ي هيآ

يابةِ فِي يجعلُوه أَن وأَجمعواْ بِهِ ذَهبواْ فَلَما ينĤَ الْجب غَ حأَوهِ ولَي ئَنَّهم إِ ب نَ تُ أَمرِهِم لَ  وهم هـذَا بِ
 او بـه  انـدازد يب چـاه  يژرفا به را يو گرفتند ميتصم و بردند را او كه يهنگام و يشْعرُونَ الَ
 ينمـ  كـه  يحـال  در ،كـرد  يخواه خبر كارشان نيا از ندهيآ در را آنان قطعاً كه مينمود يوح

 . فهمند

ْ باهم وجاؤُوا  . آمدند پدرشان نزد به انيگر ، شبانگاه و يبكُونَ عِشَاء أَ

ْ بانَا يا قَالُوا نَّا أَ نَا إِ ب تَبِقُ ذَه نَا نَس لَه متَاعِنَا عِند يوسف وتَرَكْ أَكَ  ولَو لِّنَا بِمؤْمِنٍ أَنت وما الذِّئْب فَ
ـ اثاث و اسباب نزد را وسفي و ميده مسابقه كه ميرفت ما! پدر يا«: گفتند ادِقِينَص كُنَّا  خـود  هي

 . »ميباش هم راستگو چند هر يدار ينم باور را ما هرگز تو و خورد، را او گرگ و ميگذاشت

 الْمستَعانُ واللّه جمِيلٌ برٌفَص أَمرًا أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ قَالَ كَذِبٍ بِدمٍ قَمِيصِهِ علَى وجĤؤُوا
 كار شما نفس بلكه) نه: (گفت آوردند، نيدروغ خون به آلوده را او راهنيپ و تَصِفُونَ ما علَى
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ـ دار يمـ  انيب آنچه بر و كنم، يم شهيپ را كين صبر من و است، آرسته شما يبرا را يزشت  دي
  . است من اوري خداوند
 در را وسـف ي گرفتنـد  ميتـصم  رفتنـد، ) شيخو يحيتفر سفر به (وسفي برادران كه يهنگام
 آنها و. شد اشاره آن به زين قبالً كه گفت، را نيا آنان از يكي كه همچنان اندازنديب چاه يژؤفا

 متعال خداوند سپس. انداختند چاه در را او و كردند اعمال وسفي مورد در را شيخو قدرت
ئَنَّهملَ: (نمود يوح او بر دشوار حالت نيا در ب نَ أَمرِهِم تُ ا بِ  آنـان  قطعاً   )يشْعرُونَ الَ وهم هـذَ
  . فهمند ينم را نيا آنها و كرد يخواه مطلع كارشان نيا از آنان و نمود يخواه سرزنش در را

 خداونـد  و افت،ي خواهد نجات چاه نيا از يزود به او نكهيا بر يمبن است يا مژده نيا پس
 جمع بود خواهد وسفي آن از ييفرمانروا و قدرت كه يصورت به برادرانش و خانواده با را او
  . كند يم
باهم وجاؤُواْ(  معمول وقت از ريتاخ آمدند پدرشان شيپ كنان هيگر شبانگاه و)  يبكُونَ عِشَاء أَ
 قـرار  خـود  بـودن  راسـتگو  بر يليدل  را كردنشان هيگر و آمدند؛ يم صحرا از كه يشگيهم و

بانَا يا (گفتند آوردند، يم نيدروغ يعذر كه يحال در آنها پس. دادند نَّا أَ نَا إِ ب تَبِقُ  ذَه يا) نَـس 
ـ ن و يراندازيت مسابقه اي يدوندگ مسابقة. ميده مسابقه كه ميرفت ما! پدر ـ  زهي  وتَرَكْنَـا . (يافكن

فوسي تَاعِنَا عِند( نديبنش راحت جا همان تا ميگذاشت خود هياثاث و اسباب نزد را وسفي و) م
أَكَلَه  أَنـت  ومـا  (خورد، را او گرگ ميداد يم مسابقه و مينبود ما كه يحال در پس ) الذِّئْب فَ
نَا بِمؤْمِنٍ لَو لِّ ادِقِينَ كُنَّا ونسبت كه يديشد يدلسوز و محبت و اندوه، خاطر به هم تو و  )ص 

ـ ا از را ما ، تو نكردن قيتصد ماا. يكن ينم قيتصد را ما ظاهراً يدار وسفي به  ينمـ  بـاز  ني
ـ پ ) كَذِبٍ بِدمٍ قَمِيصِهِ علَى جĤؤُوا. (مينكن انيب را يقيحق عذر كه دارد  بـه  آلـوده  را او راهني
ـ ا كـه  كردند عنوان و آوردند پدر نزد نيدروغ خون  را او گـرگ  و اسـت  وسـف ي خـون  ، ني

: گقفـت  و نكـرد  قيتصد را آنها پدرشان اما. است دهيگرد آغشته خون به راهنشيپ و خورده
 او و من انيم انداختن ييجدا در را يزشت كار شما نفس بلكه ) أَمرًا أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلَْ)
ـ ا گفـتن  بـه  را او بـود  دهيـ د وسـف ي كه يخواب و حاالت. است آراسته شما يبرا  گفتـار  ني

اللّه جمِيلٌ فَصبرٌ. (كرد ييراهنما و انُالْمتَعلَى سا عرا ام فـه يوظ كوشم يم من و  )تَصِفُونَ م 
 تيشكا و يتينارضا از و با،يز يصبر م،ينما صبر رنج نيا بر استكه نيا ام فهيوظ دهم، انجام

 و قـدرت  از نـه . طلبم يم ياري خداوند از مشكل نيا حل يبرا و. ميجو يم يدور مردم به
: گفـت  و كرد تيشكا اش نندهيآفر به و گذاشت ارقر نيچن خودش با او پس. خودم ييتوانا

 و برم، يم خدا نزد به تنها را اندوهم و يشانيپر تيشكا من) اهللا يال يحزت و يبث اشكوا انما(
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 بدهد يا وعده امبريپ چنانچه رايز ست،ين تعارض در كين صبر با نندهيآفر درگاه به تيشكا
  . كند يم وفا آن به
  19- 22 ي هيآ

اءتجو يةٌسلُواْ ارسفَأَر مهارِدلَى وأَد لْوه فَ ا قَالَ دشْرَى يـذَا به غُالَم رُّوهأَسةً وبِضَاع  اللّـه و 
لِيما علُونَ بِممعانداخت نييپا به را دلوش او و فرستادند را خود آور آب و آمد يكاروان و ي 

 خداوند و داشتند پنهان ييكاال عنوان به را او و » است ينوجوان نيا كه باد مژده«: گفت) و(
 . داناست كردند يم آنچه به

ه شَرَونٍ وخْسٍ بِثَمب اهِمرةٍ دوددعكَانُواْ متنها و (يزيناچ پول به را او و الزَّاهِدِينَ مِنَ فِيهِ و (
 . بودند عالقه يب او به نسبت و فروختند درهم چند به

أَتِهِ مصرَ مِن اهاشْتَرَ الَّذِي وقَالَ اه أَكْرِمِي الِمرَ ثْوى مسنَا أَن عنفَعي أَو ا نَتَّخِذَهلَدو كَذَلِككَّنِّا وم 
فوسضِ فِي لِياألَر هلِّملِنُع ادِيثِ تَأْوِيلِ مِن واألَح اللّه و لَى غَالِبرِهِ علَـكِنَّ أَمالَ النَّاسِ أَكْثَرَ و 
لَمعديشـا  دار، يگرام را او« : گفت زنش به كرد يداريخر را او كه مصر اهل از يكس و ونَي 
 م،يداد نيتمك نيسرزم در را وسفي ما نسانيبد. »ميريبگ يفرزند به را او اي ببخشد سود ما به
 مـردم  شتريب اما است غالب و رهيچ خود كار بر خداوند و م،ياموزيب بدو را خوابها ريتعب تا و
 . انندد ينم

لَما لَغَ وب هأَشُد نَاه ي  كمال و رشد حالت به چون و الْمحسِنِينَ نَجزِي وكَذَلِك وعِلْما حكْما آتَ
   ميده يم پاداش كوكارانين به نسانيبد و م،يداد ييدانا و يداور او به ديرس خود

 بـه  خواسـت  يمـ  كه آمد ياروانك ) سيارةٌ وجاءت (نكهيا تا ماند يباق چاه در يمدت وسفي
ـ پ و آور آب و ) وارِدهـم  فَأَرسلُواْ (برود مصر ـ ي . فرسـتادند  را خـود  شاهنگي  را يكـس  يعن

 و كـرد  يمـ  جستجو شاتيبرا را آب شيدايپ محل و كرد، يم هيته شانيبرا آب كه فرستادند
  . نمود فراهم را يچاه اي و حوض بر را آنان آمدن فرود ي نهيزم
)أَد لْوه لَىفَ ـا  قَـالَ . (آمد رونيب و شد دلو داخل وسفي و انداخت چاه به را دلوش او و ) دي 

 به را او و ) بِضَاعةً وأَسرُّوه (است يگرانقدر جوان نيا با! باد مژده: گفت ) غُالَم هـذَا بشْرَى
 را او سپس و ندكرد يم بيتعق كينزد از را وسفي برادرانش و . داشتند پنهان ييكاال عنوان

 دراهِـم  (دنـد، يخر را او انـدك  اريبـس  و زيناچ يپول با ) بخْسٍ بِثَمنٍ. (دنديخر برادرانش از
 عالقه يب او به نسبت و فروختند، را او درهم چند به تنها ) الزَّاهِدِينَ مِنَ فِيهِ وكَانُواْ معدودةٍ
 كـه  نبود نيا هدفشان. نداشتند پدرش زا او نمودن دور و كردن پنهان جز يهدف چون بودند،
 آن و بدارنـد  پنهان را آن خواستند ، افتندي را او انيكاروان كه يهنگام. بخورند و رنديبگ پول
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 برده نيا: گفتند و آمدند برادرانش نكهيا تا دهند، قرار بود همراهشان كه ييكاالها جمله از را
 و دنـد يخر ياندك يپول با آنان از را وسفي انيكاروان و. بود كرده فرار كه ما به متعلق ستيا
  . نكند فرار كه گرفتند عهد آنها از

 پـس  گرفـت،  قـرار  پسندش مورد و ديخر را يو مصر زيعز و بردند مصر به را او انيكاروان
 را او) ولَدا نَتَّخِذَه أَو ينفَعنَا أَن عسى مثْواه أَكْرِمِي: (گفت و نمود سفارش او مورد در را زنش
 اي و برساند، دهيفا ما به و كند خدمت ما يبرا خدمتگزاران و بردگان چون ديشا بدار، يگرام
ـ ا ديشـا  و . ميكنـ  يم يبردار بهره فرزندانمان از كه ميينما است،اده همانطور او از  بـدان  ني

  . نداشتند يفرزند آنها كه بود خاطر
 )كَذَلِككَّنِّا وم فوسضِ فِي لِيزيعز كه ميكرد فراهم وسفي يبرا را نهيزم همچنانكه و ) األَر 

 فراهم شيبرا را نهيزم رهگذر نيا از وهيش همان به دهد، قرار ميتكر مورد و بخرد را او مصر
  . ابدي سلطه و قدرت نيزم در كه مينمود

)هلِّملِنُع ادِيثِ تَأْوِيلِ مِن ويا حرفه و شغل او پس .مياموزيب او به را خوابها ريتعب اي و) األَح 
 ريتعب و احكام مورد در يفراوان دانش تا شد سبب كار نيا و نداشت ياندوز دانش و علم جز

اللّه. (آورد دست به رهيغ و خواب و لَى غَالِبرِهِ عغالـب  و رهيـ چ خود كار بر خداوند و) أَم 
لَــكِنَّ . ( بدهـد  شكست را او تواند ينم كس چيه و است يجار خداوند ارادة يعني. است و 
 اوامـر  نمـودن  نقـض  منظـور  بـه  نيبنابرا دانند، ينم مردم شتريب اما)  يعلَمونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ
 آنند از تر فيضع و نانتوانتر يبس آنها آنكه حال زند، يم سر آنان از ييكارها خداوند يريتقد
  . بكنند را يكار نيچن بتوانند كه
لَما( لَغَ وب أَشُدو ديرس اش يجسم و يمعنو قدرت و رشد مرحلة به وسفي كه يهنگام و) ه 

ـ قب از ينيسنگ يبارها بتواند كه كرد دايپ تيصالح . بكـشد  دوش بـر  را رسـالت  و نبـوت  لي
)نَاه ي  م؛يدهـ  يم پاداش را كوكارانين نسانيبد و)  الْمحسِنِينَ نَجزِي وكَذَلِك وعِلْما حكْما آتَ

 وجـه  نيبهتر به و داده، انجام اخالص يرو از و احسن نحو به را خداوند عبادت كه يكسان
 هد يم آنان به شانيكوكارين برابر در كه يپاداش جمله از و كنند يم كمك خدا خلق به ممكن
 خداونـد  پس بود، احسان مقام در وسفي كه دينما يم داللت نيا و. است ديمف دانش و علم
  . داد او به را بوتن و فراوان دانش و يداور

  : 23- 24 ي هيآ
تْهداورالَّتِي و وا فِي هتِهي ن بغَلَّقَتِ نَّفْسِهِ عو ابوب  ربي إِنَّه اللّهِ معاذَ قَالَ لَك هيت وقَالَت األَ
نَّه مثْواي أَحسنَ  او تا خواست رانهمكا بود اش خانه در وسفي كه يزن و الظَّالِمونَ يفْلِح الَ إِ
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. » شـو  كـار  بـه  دست و جلو، ايب«: گفت و بست را درها و كند، در به خود) يپاكدامن (از را
 داشـته  يگرام مرا است، من سرور) مصر زيعز (= او و برم يم پناه خداوند به«: گفت وسفي

 . »گردند ينم رستگار ستمكاران گمان يب است،

لَقَد و تمبِهِ ه مها وال بِهأَى أَن لَوانَ ررْههِ بب ر كَذَلِك رِفلِنَص نْهع وءشَاء السالْفَح و نَّه  مِنْ إِ
نَا ـ ن (وسفي و كرد وسفي) زدن (قصد زن آن يراست به و الْمخْلَصِينَ عِبادِ  انتقـام  (قـصد ) زي
 او از را يستيناشا و يبد تا ميكرد نيچن ما. ديد را پروردگارش برهان اما نمود او ) از گرفن
  . بود ما دةيبرگز و زهيپاك بندگان از او كه چرا ، ميساز دور
 بزرگتـر  بـود  دهيرسـ  او بـه  بـرادرانش  جانـب  از كه يبتيمص از را بزرگ بتيمص نيا وسفي

 ارياخت يرو از او نجايا در رايز داشت، دربر يبزرگتر پاداش او يداريپا و صبر اما انگاشت،
 پس). داشت وجود) حرام (كار آن افتني انجام يبرا يراوان يها زهيانگ كه چن هر نمود، صبر

 يسـخت  و هـا يماريب مانند بود، ياجبار صبر برادرانش عملكرد برابر در را خدا محبت وسفي
 هيـ عل وسـف ي و. نـدارد  مقاومـت  و صبر جز يراه و رسد يم يآدم به ارياخت بدون كه ييها

  . بود يمگرا و محترم مصر زيعز خانة در السالم
 ) نَّفْسِهِ عن بيتِها فِي هو الَّتِي وراودتْه (شد، باعث كه بود يكمال و ييبايز چنان يدارا وسفي

 غالم وسف،ي. كند در به اش يپاكدامن از را او باشد آن درصدد مكارانه اش خانه صاحب زن
 و بـود،  آسـان  اريبس زشت كار دادن انجام و بود يخال زين خانه. بود يو اريدراخت و ، زن آن
بواب وغَلَّقَتِ. (برد ينم يپ هم يكس  و شد خلوت مكان و بست را درها آن، بر واضافه ) األَ
 خود به را وسفي زن آن و. بود بسته درها رايز شد، نخواهد وارد يكس كه بودند مطمئن آنها

 بود بيغر و مسافر يمرد وسفي كن، شروع و جلو، ايب : گفت و ) لَك هيت وقَالَت. (خواند
 يمـ  شـرم  زشـت  كار انجام از خود انياشنا انيم در و خود وطن در كه انسانها از ياريبس و

 آن و زن، آن رياسـ  وسـف ي زين. دهند يم انجام را ييكارها نيچن يراحت به اريد آن در كنند،
 بـه  را يآدم شجمال و حسن كه بود برخوردار ييبايز چنان از يو. بود سرورش و بانو خانم
 اگر كه كرد ديتهد را او زن كه بود يمجرد جوان هم وسفي. داشت يم وا يكار نيچن انجام
. داد خواهـد  يدردناك شكنجة اي افكند خواهد زندان به را يو ندهد انجام ديگو يم را آنچه
 يو آهنگ وسفي. نمود زيپره خدا ينافرمان ارتكاب از يقو زةيانگ نيچن وجود با وسفي اما
 بـر  را خداونـد  خواسـتة  بـر  را خداونـد  خواستة و كرد ترك را آن خدا خاطر به اما نمود، را

 يمـان يا و علـم  ديد را آن وسفي كه پروردگار برهان و. داشت مقدم اش اماره نفس خواستة
 و اسـت،  كرده حرام خداوند كه شد ييزهايچ همة ترك باعث و بود برخوردار آن از كه بود
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   .دارد نگاه دست و ديجو يدور بزرگ اهگن نيا از شد باعث
 رايز دهم، انجام را كارزشت نيا نكهيا از برم يم پناه خداوند به: گفت وسفي) اللّهِ معاذَ قَالَ(
ـ ن كنـد،  يمـ  دور او از را انسان و دينما يم نيخشمگ را خداوند كه است ييكارها از نيا  زي
 همه نيا مقابل در ستين ستهيشا پس. است داشته يگرام مرا كه سرورم حق در است يانتيخ
 ستم نيبزرگتر مرتكب بكنم يكار نيچن اگر و دهم، انجام او خانوادة با را كار نيبدتر يكين

  . شود ينم رستگار هرگز زين ستمگر و ام، شده
ـ ن بود، داشته يگرام را او كه سرورش حق تيرعا و خدا از ترس نكهيا خالصه  و انتيصـ  زي

ـ االيب بـدان  كس هر كه يستم و ظلم ستم، و ظلم از نفسش نگهداشتن پاك  ينمـ  رسـتگار  دي
 آورد يجا به را خدا دستورات كه كرد يكار بود قلبش در كه يمانيا و برهان نيهمچن شود،

 كار نيا انجام راه سر بر را ياديز موانع متعال خداوند. كند زيپره است نموده ينه آنچه از و
 مخلـص  بندگان از او رايز د،ينما در او از را يستيناشا و يبد خواست يم كه چرا داد، قرار
 و نمـود  زهيپـاك  را يو خداوند و. داد يم انجام خدا يبرا خالص را شيها وعبادت بود خدا
  . نمود دور يو از را ها يزشت و كرد ريسراز شيسو به را ها نعمت و د،يبرگز خود يبرا
  : 25- 29 ي هيآ

بقَا تَ اسو ابالْب تقَدو هرٍ مِن قَمِيصب ا دلْفَي أَ ا وهديى سابِ لَدالْب ا قَالَتزَاء منْ جم ادأَر لِكبِأَه 
ا ءونَ أَن إِالَّ سجسي أَو ذَابع لِيم  را وسفي راهنيپ زن آن و درشتافتند يسو به گريهمد با و أَ

 كـه  يكـس  يسـزا «: گفت) خود شوهر به زن. (افتيدر در دم را شوهرش. كرد پاره پشت از
ـ  گـردد  نيزندا اي كه نيا جز ستيچ كند زشت كار انجام قصد همسرت به نسبت  يعـذاب  اي

 »ند؟يبب دردناك

لِها منْ شَاهِد وشَهِد نَّفْسِي عن راودتْنِي هِي قَالَ كَانَ إِن أَه هقَمِيص لٍ مِن قُدقُب قَتدفَص وهو 
بِينَ مِنَ  زن آن خـانوادة  از يشـاهد  و ،»خوانـد  خـود  به مرا رنگين با او«: گفت وسفي الكَاذِ

 از وسـف ي و د،يـ گو يمـ  راست زن باشد شده پاره جلو از وسفي راهنيپ اگر كه داد يگواه
 . است انيدروغگو

برٍ مِن قُد قَمِيصه كَانَ وإِنْ د تفَكَذَب وهادِقِينَ مِن وشـده  پـاره  تپش از راهنشيپ اگر و الص 
 . است انيراستگو از) وسفي (= او و ديگو يم دروغ زن باشد

برٍ مِن قُد قَمِيصه رأَى فَلَما قَالَ د نَّه ) مصر زيعز (كه يهنگام  عظِيم كَيدكُنَّ إِنَّ كَيدِكُنَّ مِن إِ
ـ ا«: گفـت  اسـت،  شده پاره پشت از وسفي راهنيپ ديد  نمكرتـا ! يآر شماسـت،  مكـر  از ني
 . »است بزرگ) اريبس(
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فوسي رِضنْ أَعـذَا عتَغْفِرِي هاسيا«):گفت مصر زيعز( الْخَاطِئِينَ مِنَ كُنتِ إِنَّكِ لِذَنبِكِ و 
ـ ن تـو  و (گـذر  در ماجرا نيا از! وسفي  از تـو  كـه  بخـواه  آمـرزش  گناهـت  يبـرا ) زن يا زي

  . »يا بوده خطاكاران
 از وسـف ي و خوانـد  خـود  يسـو  بـه  را وسفي ناز و مهكرش و رنگين با زن آن نكهيا از بعد
 دايپ نجات تا شتافت در يسو به و د،ينما فرار خواست و ديورز امتناع اش خواسته رشيپذ
 و شد، پاره وسفي راهنيپ و گرفت را لباسش و شتافت شيسو به زن زد،يبگر فتنه از و كند

 كه كرد مشاهده را يزيچ او و د،افتني درب يكينزد در را شوهرش ديرس در دم به كه يهنگام
 وسـف ي كه كرد ادعا و پرداخت گفتن دروغ به بالفاصله زيعز زن نيبنابرا. آمد دشوار يو بر

 يسزا) سوءا بِأَهلِك أَراد منْ جزَاء ما: (گفت پس است، بوده او با يكار نيچن انجام درصدد
 يبـد  كـار  همسرت با كه يكس نگفت و ست؟يچ باشد داشته يبد قسد همسرت به كه يكس

 كه كند وانمود خواست يم بلكه كند، تبرئه كار نيا انجام از را وسفي و خود تا دهد، انجام
لِيم عذَاب أَو يسجنَ أَن إِالَّ. ( است بوده يكار نيچن انجام درصدد وسفي  جـز  او يسـزا ) أَ
  . نديبب يدردناك شكنجه اي گردد يزندان اي كه ستين نيا
 هِـي : (گفـت  و نمود تبرئه كرد متهم بدان را يو زيعز همسر كه ياتهام از را خودش وسفي

 گفتن راست احتمال هنگام نيا در پس. خواند خود به مرا رنگين با او ) نَّفْسِي عن راودتْنِي
 يبـرا  خداونـد  امـا . ديـ گو يمـ  راسـت  كيكدام كه نبود معلوم و رفت يم دو آن از كي هر
 يگـاه  و. نـد ينما يم داللت آن بر كه است داده قرار ييها عالمت و نشانه يراست و قتيحق

 تـا  گذاشـت  منت هيقض نيا در خداوند پس. دانند ينم را آن يگاه و دانند يم را آن بندگان
 يشاهد نيبنابرا. گردد تبرئه السالم هيعل وسفي امبرشيپ و شود شناخته دروغگو از راستگو

 يراست انگريب باشد كس هر همراه كه داد يگواه يا نهيقر به و ختيبرانگ زن آن خانوادة رااز
بِينَ مِنَ وهو فَصدقَت قُبلٍ مِن قُد قَمِيصه كَانَ إِن: (گفت نيبنابرا اوست ـ پ اگـر ) الكَاذِ  راهني

ـ ا رايز است، انيدروغگو از وسفي و د،يگو يم راست زن باشد شده پاره جلو از وسفي  ني
 خواسته زن و ده،يكوش زشت كار انجام يبرا و ، آورده يرو او به وسفي هك دينما يم داللت
  . است شده پاره طرف نيا از راهنشيپ نيبنابرا د،ينما دور خودش از را او تا است

برٍ مِن قُد قَمِيصه كَانَ وإِنْ( د تفَكَذَب وهادِقِينَ مِن وشده پاره پشت از راهنشيپ اگر و  )الص 
ـ ا رايز است، انيراستگو از وسفي او و ديگو يم دروغ نز باشد  وسـف ي كـردن  فـرار  بـر  ني
ـ  اسـت  خواسته او از زن نكهيا و د،ينما يم داللت  و نمـوده  فـرار  او امـا  بكنـد  يكـار  نيچن

  . است شده پاره قيطر نيا از راهنشيپ
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برٍ مِن قُد قَمِيصه رأَى فَلَما( شده پاره پشت از وسفي اهنريپ ديد مصر زيعز كه يهنگام و) د 
 پس ديگو يم دروغ زنش كه برد يپ و شد محرز شيبرا وسفي يگناه يب و ييراستگو است،

نَّه: (گفت يو به ـ  شماسـت،  مكـر  از نيا)  عظِيم كَيدكُنَّ إِنَّ كَيدِكُنَّ مِن إِ  مكرتـان  گمـان  يب
  . »است بزرگ) اريبس(
ـ پ و كرد تبرئه را خودش او ك دارد وجود نيا از بزرگتر يمكر ايآ  هيـ عل وسـف ي خـدا  امبري

: گفـت  وسـف ي بـه  كرده قيتحق مسئله درباره همسرش كه يوقت سپس نمود؟ متهم را السالم
)فوسي رِضنْ أَعـذَا عو كـن،  فرامـوش  را آن و يمگـو  سخن باره نيا در! وسفي يا ) ه 

ـ ا هـدفش . مكـن  بـازگو  را آن كـس  چيه يبرا . بپوشـاند  را اش خـانواده  بيـ ع كـه  بـود  ني
 خطاكـاران  از تو كه بخواه آمرزش زن يا تو و) الْخَاطِئِينَ مِنَ كُنتِ إِنَّكِ لِذَنبِكِ واستَغْفِرِي(

  . نمود امر توبه و استغفار به را زن و گذشت و يپوش چشم به را وسفي پس. يا بوده
 : 30- 35 ي هيآ

أَةُ الْمدِينَةِ فِي نِسوةٌ وقَالَ  ضَالَلٍ فِي لَنَرَاها إِنَّا حبا شَغَفَها قَد نَّفْسِهِ عن فَتَاها تُرَاوِد زِيزِالْع امرَ
) يپاكدامن(از كه خواهد يم غالمش از مكارانه زيعز زن«: گفتند شهر زنان از يگروه و مبِينٍ
 يگمراه در را او همانا است، كرده يجا دلش در) وسفي (عشق يراست به گذرد، در شيخو
 . »مينيب يم يشكارآ

لَيهِنَّ أَرسلَت بِمكْرِهِنَّ سمِعت فَلَما أَعتَدت إِ نَّ وأً لَه  سِـكِّينًا  مـنْهنَّ  واحِـدةٍ  كُـلَّ  وآتَت متَّكَ
لَيهِنَّ اخْرُج وقَالَتِ ا عفَلَم نَهي أَ ر نَه يهنَّ وقَطَّعنَ أَكْبرْ يدِ  إِنْ بـشَرًا  هــذَا  مـا  هِلِلّ حاش وقُلْنَ أَ
 فرستاد آنان دنبال را يكس ديشن را شانيا رنگين) زيعز زن (كه يهنگام و كَرِيم ملَك إِالَّ هـذَا

: گفت) وسفي به (و داد آنان از كي هر دست به ييچاقو و ديد فراهم ييها بالش آن يبرا و
 و دنديبر را شيخو يها دست و دافتني بزرگش ديد او چون گاه آن. »شو شانيا مجلس وارد«

 . »است بزرگوار يا فرشته بلكه ست،ين انسان نيا! ماشاءاهللا«: گفتند

لِكُنَّ قَالَت نَّنِي الَّذِي فَذَ تُ فِيهِ لُم لَقَد و دتُّهاون رنَّفْسِهِ ع مصتَعلَـئِن  فَاس و  ـلْ  لَّـمفْعـا  يم  ـرُهآم 
لَيكُونًا لَيسجنَنَّ نَ واغِرِينَ مكرده سرزنش او طر خا به مرا كه يكس آن است نيا«: گفت الص 

 كه را آنچه اگر  كرد، يدار شتنيخو او يول ام خوانده شتنيخو به را يو يراست به و د،يبود
 . »بود خواهد زبون و خوار و شود يم يزندان قطعاً ندهد انجام دهم يم دستور او به

لَيهِ يدعونَنِي مِما إِلَي أَحب السجنُ رب قَالَ لَيهِنَّ أَصب كَيدهنَّ عنِّي تَصرِف وإِالَّ إِ  وأَكُـن  إِ
 فرا آن به مرا كه است يزيچ از ندتريخوشا من يبرا يزندان! پروردگارا«: گفت الْجاهِلِينَ منَ
 يم نادانان زمرة از و كرده دايپ شيگرا آنان به يندار باز من از را آنان مكر اگر و خوانند، يم
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 . »گردم

ابتَجفَاس لَه هب ر رَففَص نْهنَّ عهدكَي نَّه  اجابت را او يدعا پروردگارش  الْعلِيم السمِيع هو إِ
 . داناست يشنوا او گمان يب. داشت باز او از را آنان مكر و ديكل و كرد

ا ثُم دم بن لَهدِ معا بأَ م اْر اتِ واآلي نُنَّه جستَّى لَيدنـد يد را ها نشانه آنكه از پس آنگاه حِينٍ ح 
  . كنند يزندان يمدت تا را او كه ديرس نظرشان به نيچن
 مالقات را زيعز همسر و كرده گفتگو مورد نيا در گريكدي با زنان و شد پخش شهر در خبر

أَةُ: (گفتند يم و نموده  يمـ  غالمـش  از مكارانـه  زيـ عز زن) نَّفْسِهِ عن فَتَاها دتُرَاوِ الْعزِيزِ امرَ
 نيا و. است كرده اشغال را دلش وسفي عشق يراست به گذرد، در خود يپاكدامن از تا خواهد

 و گرانقـدر  تيشخـص  زين شوهرش و است يبزرگ و گرانقدر زن او كه چرا است، يزشت كار
 يم بود گرفته خدمت به را او و بود ستشد ريز كه غالمش از نيا وجود با. باشد يم يبزرگ
 شَـغَفَها  قَد. (است آمده گرفتار او محتب به سخت و دهد، انجام را يكار نيچن يو با خواد
 ( است، محبت و عشق تينها نيا  ، گرفته يجا قلبش عشق در او عشق و محبت همانا) حبا
نَّا  او از يكار نيچن كه مينيب يم يآشكار يگمراه در را او ما همانا)  مبِينٍ ضَالَلٍ فِي لَنَرَاها إِ

  . گرداند يم خوار را او مردم ونزد  كاهد يم او ارزش از امر نيا. است سرزده
 يمـ  بلكـه  نبـود،  يو از انتقـاد  و سـرزنش  تنهـا  هدفشان و بود، توطئه و مكر آنها سخن نيا

 همـسر  تا بروند بود، شده اش دلباخته مصر زيعز زن كه وسفي دنيد به لهينوسيبد خواستند
 نيا نيبنابرا. بدارند معذور را يو و دهد نشان آنها به را وسفي و شود نيخشمگ مصر زيعز

  :فرمود و دينام مكر را اقدام
لَيهِنَّ أَرسلَت بِمكْرِهِنَّ سمِعت فَلَما(  ديشـن  را شانيا ييبدگو و مكر زيعز زن كه يهنگام ) إِ

أَعتَدت. (كرد دعوت اش خانه به يمهمان يبرا را آنها و فرستاد آنان دنبال به را يكس نَّ ولَه 
أً  ذيلذ يها يخوردن و ها بالش و ها فرش انواع آن در نمودكه آماده يمكان آنان يبرا و) متَّكَ
 چـاقو  بـه  كه بود يا وهيم بود آورده يمهمان نيا در كه ييزهايچ جمله از و. بود شده فراهم

ـ  هـر  دست به و ) سِكِّينًا منْهنَّ واحِدةٍ كُلَّ وآتَت.( بود غرهياي پرتقال آن و داشت ازين  از كي
 اخْـرُج : (گفت وسفي به و ) وقَالَتِ. (بخورند و بكنند پوست را وهيم آن تا داد ييچاقو آنان

لَيهِنَّ ا (شو، شانيا مجلس وارد يدرخشندگ و ييبايز حالت در ) عفَلَم نَهي أَ ر  نَـه  پـس  ) أَكْبرْ
ـ انگ شـگفت  منظـرة  و افتنـد ي بزرگ را او خود يها دل در دنديد را او زنان كه يهنگام  يزي
يهنَّ وقَطَّعنَ. (بودند دهيند را يزيچ نيچن هرگز كه نمودند مشاهد يدِ  رتيـ ح شدت از و ) أَ
: گفتنـد  و) لِلّـهِ  حـاش  وقُلْـنَ . (دنـد يبر داشتند، دست در كه ييها چاقو با را شانيها دست



١١٩٠ 

ـ ا)  كَـرِيم  ملَك إِالَّ هـذَا إِنْ بشَرًا هـذَا ما! ( اهللا سبحان ـ ن انـسان  ني  يا فرشـته  بلكـه  ست،ي
ـ  و ننـدگان يب يبرا يا نشانه كه داشت ينور  ييبايز چنان وسف،ي رايز است بزرگوار  يعبرت

  . بود شمندانياند يبرا
 زيعز همسر و كرد زده شگفت را آنان شد ثابت نانآ يبرا وسفي آشكار ييبايز كه يهنگام و
ـ  و يباطن ييبايز خواست زيعز زن. دانستد معذور را  و عفـت  و يآراسـتگ  و وسـف ي يدرون

 نـسبت  را خود ديشد محبت پروا بدون و آشكارا پس بدهد، نشان آنان به هم را او يپاكدامن
لَقَـد : (گفت و ،كردند ينم مالمت را او زنان گريد رايز كرد، اعالم وسفي به و  دتُّـهاوـن  رع 

 كه يحال در. ديورز امتناع او يول ام خوانده شتنيخو به را او يراست به و ) فَاستَعصم نَّفْسِهِ
 اضطراب و محبت جز زمان و وقت گذر و خواند يم خود به مكارانه را او همچنان زيعز زن
 يفْعلْ لَّم ولَئِن: (گفت زنها حضور در نيبنابرا. افزود ينم او به يزيچ وسفي وصال اقياشت و
لَيكُونًا لَيسجنَنَّ آمرُه ما نَ واغِرِينَ مندهد انجام دهم يم دستور او به كه را آنچه اگر و) الص 

  . بود خواهد زبون و خوار و شود يم يزندان قطعاً
ـ ا در. برسـد  هـدفش  بـه  و رديبپـذ  را اش خواسته تا كرد ديتهد را او  بـه  وسـف ي هنگـام  ني

 إِلَـي  أَحب السجنُ رب قَالَ (و جست ياري او از زنان مكر مقابل در و برد پناه پروردگارش
لَيهِ يدعونَنِي مِما  آن به مرا كه است يزيچ از ندتريخوشا من يبرا زندان! پروردگارا: گفت ) إِ
 شيبـانو  از كـه  كردنـد  يمـ  اشـاره  وسفي به زنان كه دينما يم داللت نيا و خوانند يم فرا

  . دنديورز يم مكر مورد نيا در و رديبپذ را او فرمان و كند اطاعت
 حيترج شود، يم سخت عذاب موجب كه آماده يلذت بر را يويدن عذاب و زندان وسفي پس
لَيهِنَّ أَصب كَيدهنَّ عنِّي تَصرِف وإِالَّ. (داد  آنـان  بـه  يبازنـدار  مـن  از را آنان مكر اگر و ) إِ
 مـنَ  وأَكُن. (ينكن دور من از را يبد اگر هستم ناتوان و فيضع من رايز. كنم يم دايپ ليتما

ـ ز گردم، يم نادانان زمرة از كنم دايپ ليتما آنان به اگر و)  الْجاهِلِينَ ـ ا راي  و ينـادان  كـار  ني
 در متنـوع  ي هـا  يخوش و ها لذت بر را آلوده و اندك يلذت جاهل آدم چون ، است جهالت
 يوابد  يقيحق سعادت بر را زودگذر لذت كس هر و. دهد يم حيترج نعمت و ناز پر يباغها
 بزرگتر لذت و مصلحت دادن حيترج به را يآدم عقل، و علم و. است نادان اريبس دهد حيترج
  . است بهتر آن سرانجام كه دهند يم حيترج را يزيچ و خوانند، يم فرا را
)تَجفَاساب لَه هب كـرد،  اجابـت  خوانـد  فـرا  را يو كه بدانگاه را او يدعا پروردگارش و ) ر 
)رَففَص نْهنَّ عهديراههـا  بـه  و كرد يم التماس او از يزار و مكر با همواره زيعز زن ) كَي 

 همسر مكر خداوند و كرد ديناام را او وسفي اما. كند يراض را او تا شد يم متوسل يمختلف
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نَّه. (داشت باز او از را زيعز  كننـده  دعا يدعا يشنوا خداوند گمان يب)  الْعلِيم السمِيع هو إِ
 لطف با خداوند است آن يمقتض كه اش يناتوان و ضعف و او ستةيشا قصد و تين به و است

ـ  را او شيخـو  ياري و لطف با خداوند و. است آگاه بشتابد، يو كمك به خود ياري و  ياري
 نجـات  سـخت  رنج و بزرگ فتنة نيا از آن با را وسفي خداوند كه آنچه است نيا پس.نمود
 معـذور  را زيـ عز زن يبرخـ  و شـد  پخش خبر آنكه از پس وسفي صاحبان و مالكان اما. داد

اْ مـا  بعـدِ  مـن  لَهم بدا. ( گرفتند بيع او از يبرخ و كرده، مالمت را او يبرخ و دانستند أَو ر 
نَّهلَ اآلياتِ نُ جستَّى يدنـد يد يو يپاكـدامن  و برائـت  بر دال يها نشانه آنكه از پس)  حِينٍ ح 

ـ پا خبـر  نيا تا كنند يزندان يمدت تا را او كه ديرس نظرشان به نيچن  را آن مـردم  و ابـد ي اني
  . كنند فراموش

 ههمـوار  باشـد  داشـته  وجـود  آن عوامل و اسباب كه يمادام شود پخش يخبر كه يوقت رايز
 صالح آنان پس. شد خاهد سپرده يفراموش به برود نيب از آن اسباب چون و گردد، يم عيشا
  . فرستادند زندان به را او نيبنابرا. كنند يزندان را وسفي كه دنديد آن در را
  :36- 37 ي هيآ

تَيانَ السجنَ معه ودخَلَ نِّي أَحدهمĤ قَالَ فَ انِي إِ صِرُ أَررًا أَعقَالَ خَمانِي إِنِّي اآلخَرُ و مِلُ أَرأَح 
ئْنَا مِنْه الطَّيرُ تَأْكُلُ خُبزًا رأْسِي فَوقَ ب تَأْوِيلِهِ نَ نَّا بِ  وارد او با جوان دو و  الْمحسِنِينَ مِنَ نَرَاك إِ
 و» فـشارم  يمـ  شراب يبرا انگور كه دميد خواب در من«: گفت دو آن از يكي شدند، زندن

 يمـ  آن از مرغـان  كـه  ام برداشـته  ينان شيخو سر بر كه دميد خواب در من«: فتگ يگريد
  .»مينيب يم كوكارانين زمرة از را تو كه كن خبر با آن ريتعب از را ما خورند،

أْتِيكُما الَ قَالَ ي امقَانِهِ طَعا إِالَّ تُرْزأْتُكُم ب تَأْوِيلِهِ نَ أْتِيكُما أَن قَبلَ بِ ا يلِكُم  إِنِّي ربي علَّمنِي مِما ذَ
لَّةَ تَرَكْت  تانيغذا آنكه از شيپ«: گفت وسفي كَافِرُونَ هم بِاآلخِرَةِ وهم بِاللّهِ يؤْمِنُونَ الَّ قَومٍ مِ

 يم شما به كه) خواب ريتعب (نيا ساخت، خواهم آگاه خوابتان ريتعب از را شما برسد شما به
 كه را يقوم نييآ من كه يراست به. است آموخته من به وردگارمپر كه است ييزهايچ از ميگو
  . »ام گفته ترك باورند يب زين آخرت به و آورند ينم مانيا خدا به

تَيـانَ  السجنَ معه ودخَلَ (شد زندان وارد وسفي كه يهنگام  زنـدان  وارد او بـا  جـوان  دو) فَ
 رشيتعب تا كرد فيتعر وسفي يبرا را نآ و ديد را يخواب جوان دو نيا از كي هر و شدند،

نِّي أَحدهمĤ قَالَ (پس. ديبگو يو به را انِي إِ صِرُ أَررًا أَعقَالَ خَمانِي إِنِّي اآلخَرُ ومِلُ أَرقَ أَحفَو 
ئْنَا مِنْه الطَّيرُ تَأْكُلُ خُبزًا رأْسِي ب تَأْوِيلِهِ نَ ـ ا ريتفس از را ما) بِ  در كـه  يمسـرانجا  و ، خـواب  ني
نَّا: ( آنان ي گفته و. كن خبر با ميدار انتظار  يكسان از را تو ما: يعني ) الْمحسِنِينَ مِنَ نَرَاك إِ
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 بـه  همچنانكـه  كن، احسان ما به خوابمان ريتعب با پس. كنند يم احسان مردم با كه ميدان يم
أْتِيكُمـا  الَ قَالَ. (دشدن متوسل او به وسفي احسان ذكر با پس. يا كرده احسان زين گرانيد ي 

امقَانِهِ طَعا إِالَّ تُرْزأْتُكُم ب تَأْوِيلِهِ نَ أْتِيكُما أَن قَبلَ بِ آنهـا  بـه  دو آن خواستة اجابت با وسفي) ي 
 يعني. ساخت خواهم آگاه خوابتان ريتعب از را شما برسد شما به تانيغذا نكهيا از شيپ: گفت

 ينمـ  شـما  به شمامتان اي نهار هنوز و كنم، يم ريتعب را شما خواب زود من كه ديباش مطمئن
ـ ا در خواسـت  الـسالم  هيعل وسفي ديشا. ساخت خواهم آگاه آن ريتعب از را شما كه رسد  ني
 واقـع  مـوثر  دعوتش تا بخواند فرا مانيا به را آنها داشتند ازين خواب ريتعب به آنها كه حالت
 ( كنم، يم شما يها خواب يبرا كه يريتعب) لِكُماذَ: (گفت سپس. رنديبپذ را آن بهتر و شود
 بـه  نـسبت  مـن  بـه  آن دنيبخش با و است، آموخته مرا كه خداست علم از) ربي علَّمنِي مِما
  . است كرده احسان نجانبيا
لَّةَ تَرَكْت إِنِّي(   كه است آن خاطر به نيا و  )كَافِرُونَ هم بِاآلخِرَةِ وهم بِاللّهِ يؤْمِنُونَ الَّ قَومٍ مِ
 . ام گفتـه  تـرك  باورنـد  يب آخرت به آنان هم و رود ينم مانيا خدا به كه را يقوم نيآئ من
  .رود يم كار به يمعن دو به» تركت «واژة
  . است نداده انجام را آن و نشده يكار وارد اصالً كه يكس – 1
 از قبل وسفي كه گفت دينبا نيبنابرا. ديايب رونيب آن از سپس شود يزيچ وارد كه يكس - 2
  . است بوده ميابراه نيآئ ريغ بر آن
  : 38- 41 ي هيآ

تعاتَّب لَّةَ و برَاهِيم آبĤئِـي مِ يعقُوب وإِسحقَ إِ ا وأَن لَنَا كَانَ م ءٍ مِن بِاللّهِ نُّشْرِكشَي مِن ذَلِك 
نَا اللّهِ فَضْلِ ي لَ لَى ععلَـكِنَّ النَّاسِ و ـشْكُرُونَ  الَ النَّـاسِ  ثَرَأَكْ وـ  از و ي  و ميابـراه  پـدرانم  نيآئ

 بر خدا فضف نيا م،يكن خدا كيشر را يزيچ كه نسزد را ما ام، كرده يرويپ عقوبي و اسحاق
 . گذارند ينم سپاس مردم شتريب يول است مردم و ما

أَرباب السجنِ صاحِبيِ يا تَفَرِّقُونَ أَ رٌ مأَمِ خَي اللّه احِدالْو ارـ آ! مـن  يزنـدان  دوستان يا الْقَه  اي
 ره؟يچ) و (گانهي ييخدا اي بهترند گوناگون انيخدا

يتُموها أَسماء إِالَّ دونِهِ مِن تَعبدونَ ما مس نتُم  الْحكْم إِنِ سلْطَانٍ مِن بِها اللّه أَنزَلَ ما وآبĤؤُكُم أَ
لّهِ إِالَّ ياه إِالَّ تَعبدواْ أَالَّ أَمرَ لِ لَـكِنَّ الْقَيم الدينُ ذَلِك إِ ونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ولَمعينم او يجا به ي 

ـ ا نهاده پدرانتان و شما كه را ييها نام مگر ديپرست ـ دل) چيهـ  (خداونـد  د،ي  بـر  يبرهـان  و لي
 د،ينپرسـت  را او جـز  كه دهدا فرمان و خداست ن از ييفرمانروا. است نفرستاده آنان) صحت(
 . دانند ينم مردم شتريب يول استوار و راست نيد است نيا
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به فَيسقِي أَحدكُما أَما السجنِ صاحِبيِ يا رًا را خَمأَم اآلخَرُ و لَبصتَأْكُلُ فَي  رأْسِـهِ  مِن الطَّيرُ فَ
رُ قُضِيانِ فِيهِ الَّذِي األَمتِي تَفْ شراب خود سرور به شما از يكي اما! من يزندان قيرف دو يا تَس 
 كه يامر. خورد خواهند سرش از پرندگان و شود يم زده دار به يگريد واما نوشاند، خواهد
  . است يحتم و يقطع ديكرد يم پرستش آن دربارة

)تعاتَّب لَّةَ و برَاهِيم آبĤئِـي مِ يعقُوب وإِسحقَ إِ عقوبي و اسحاق و ميابراه پدرانم نيآئ از و ) و 
 ) شَـيءٍ  مِن بِاللّهِ نُّشْرِك أَن لَنَا كَانَ ما: (كرد فيتعر نيچن را نيآئ نيا سپس. ام كرده يرويپ
 را عبادت و نيد و م،يدان يم گانهي را خدا ما بلكه. ميكن خدا كيشر را يزيچ كه نسزد را ما

نَا اللّهِ فَضْلِ مِن ذَلِك. (ميده يم انجام او يبرا تنها ي لَ لَى ععنيبهتر و نيبرتر از نيا )النَّاسِ و 
 رايز است، كرده تيهدا را آنها خداوند كه است يكسان و ما بر ياله يها بخشش و ها منت

ـ  بنـدگان  بـه  را استوار نيد و اسالم خداوند كه ستين آن از بهتر و برتر ياحسان چيه  يارزان
 نيبزرگتـر  و اوست، بهرة نيد و اسالم برد فرمان آن از و رفتيپذ را آن كس هر پس د،ينما

  . است آورده دست به را ها لتيفض نيبرتر و ها نعمت
لَـكِنَّ( شْكُرُونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ونزد ياله احسان و منت نيبنابرا دانند، ينم مردم شتريب يول )ي 

  . كنند ينم ااد را ياله حقوق و رند،يپذ ينم را آن اما د،يآ يم آنها
 و.  نمود قيتشو بود آن بر خودش كه يراه گرفتن شيپ در به را آنها سخنان نيا با وسفي و

 را او نكـه يا و نگرند، يم او به بزرگداشت و ميتعظ دةيد با جوان دو آن افتيدر كه يهنگام
 سـت، خدا احسان و فضل از دارم من كه يحالت كرد انيب آنها يبرا دانند يم معلم و كوكارين

 ام دهيرس ييجا به و ده،يبخش من به را اكانمين نيآئ از يرويپ و شرك از يدور نعمت كه چرا
  . ام گرفته شيپ در من كه ديريبگ شيپ در را يراه هم شما است ستهيشا پس د،ينيب يم كه

 صـاحِبيِ  يـا : (گفـت  و كـرد  دعـوت  يكتاپرستي و ديتوح يسو به را آنها صراحت به سپس
بابأَ السجنِ تَفَرِّقُونَ أَر رٌ مأَمِ خَي اللّه احِدو فيضـع  انيخدا ايآ! من يزندان دوستان يا ) الْو 
 نيا و كنند، منع اي ببخشند را يزيچ توانند ينم و بدهند، دهيفا و ضرر توانند ينم كه ناتوان
 مـع  گـر يد و مردگان و فرشتگان و ها سنگ و درختان ليقب از دارند يگوناگون انواع انيخدا
 يهـا  صفت يدارا كه يخداوند اي بهترند نهايا ايآ رند،يگ يم ييخدا به مشركان كه ييبودها
. ندارد يكيشر يزيچ چيه در او پس است؟ گانهي شيكارها و صفات و ذات در و است كمال

)ارهر پس است، عيمط و منتقاد او ييفرمانروا و قدرت برابر در يزيچ هر  ، است رهيچ) اَلقَه 
 اخـذ  هـو  اال دابـه  من ما. (رديپذ ينم انجام نخواهد او آنچه و. رديپذ يم انجام ديبخواه چه
 كـه  ييخدا است معلوم و خداست قدرت تحت نكهيا مگر ستين يا جنبده چيه و) تهايبناص
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 از كـه  ييها نام هستند؛ يخال تو يينامها فقط كه يا پراكنده و متفرق انيخدا از است نيچن
  . است بهتر ستند،ين برخوردار ييارهاك و كمال چيه

يتُموها أَسماء إِالَّ دونِهِ مِن تَعبدونَ ما: (گفت نيبنابرا مس نتُم  ينمـ  خـدا  يجا به) وآبĤؤُكُم أَ
 خـدا  را آنها و گذاشته آن بر يينامها يعني. اند نهاده پدرانتان و شما كه يينامها مگر ديپرست
. ( باشند ينم برخوردار ييخدا و تيالوه يها صفت از و ديستين يزيچ آنكه حال د،يا دهينام
 اسـت،  نفرسـتاده  آنها) تيحقان (بر يبرهان و ليدل چيه خداوند) سلْطَانٍ مِن بِها اللّه أَنزَلَ ما

 پس. است فرستاده بودنشان باطل و آنها، پرستش عدم بر يمبن را ياديز نيبراه و ليدل بلكه
  . باشند يم پوچ و باطل است، نفرستاده يليدل آنها تيقانح بر خداوند چون
لّهِ إِالَّ الْحكْم إِنِ(   و دهـد  يم فرمان كه اوست پس. بس و خداست آن از فقط ييفرمانروا) لِ
 تَعبدواْ أَالَّ أَمرَ ( كه، اوست و. فرستد يم را احكام و دينما يم وضع را نيقوان و دارد يم باز
ياه إِالَّ  استوار و راست نيد است نيا. دينپرست را او جز است داده فرمان ) الْقَيم الدينُ ذَلِك إِ
ـ د گـر يد و خداسـت  نيد همان رساند يم هايخوب همة به را انسان كه ياستوار نيد.   هـا  ني

لَـكِنَّ. (رسانند يم پرتگاه به را انسان و منحرفند و كج بلكه ستند،ين درست و ميمستق رَأَكْثَ و 
 گانهي يخدا عبادت نيب فرق گرنه و دانند، ينم را قيحقا مردم شتريب يول)  يعلَمونَ الَ النَّاسِ

 نيا مردم شتريب كه آنجا از اما. است روشن و آشكار اريبس ها بت پرستش با ندارد يكيشر كه
 تعبـاد  بـه  را خـود  يزنـدان  هـم  دو السالم هيعل وسفي پس. ورزند يم شرك دانند ينم را

 دعـوت  آنهـا  كـه  دارد احتمـال . نمـود  دعوت يو يبرا نيد گرداندن خالص و گانهي يخدا
 و. اند شده برخوردار كامل نعمت از باشد نيچن اگر و باشند برده فرمان و رفته،يپذ را وسفي

 شـده  حجـت  اتمـام  آنان بر وسفي دعوت لةيوس به و مانده يباق خود شرك بر دراد احتمال
 خواهد ريتعب را خوابشان كه بود داده وعده را آنها نكهيا از بعد) السالم هيعل (او سپس. باشد
  : گفت و نمود خوابشان ريتعب انيب به شروع كرد،

به فَيسقِي أَحدكُما أَما السجنِ صاحِبيِ يا( رًا راو و شما از يكي! من يزندان دوستان يا) خَم 
ـ ب زندان از فشارد يم شراب يبرا يانگور خوشة بود دهيد خواب در كه بود يكس  يمـ  روني
 نيا و. شد خواهد او يساق و نوشاند، يم يشرا نمود يم خدمت را او كه سرورش به و ديآ

أَما.(است زندان از او شدن آزاد مستلزم سر بر بود دهيد خواب در كه يگريد اما و ) اآلخَرُ و 
تَأْكُلُ فَيصلَب (خورند، يم آن از پرندگان و گرفته ينان شيخو  دار بـه  ) رأْسِـهِ  مِـن  الطَّيـرُ  فَ
 مغز و يچرب و سر گوشت به را نان وسفي . خورند يم سرش از پرندگان و شود يم ختهيآو
 بلكه. بود نخواهد امان در پرندگان دستبرد از و شد نخواهد دفن و ا :گفت و. كرد ريتعب يو
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 سپس. بخورند را او گوشت بتوانند پرندگان كه دشو يم داده قرار ييجا در و ختهيآو دار به
 فِيـهِ  الَّـذِي  األَمـرُ  قُـضِي : (گفت پس . افتي خواهد تحقق قطعاً ريتعب اني كه داد خبر را آنها

تِيانِ تَفْ است يحتم و يقطع ديديپرس آن ريتفس و ريتعب ي درباره شما كه يزيچ ) تَس .  
  : 42 ي هيآ

نَّ ظَنَّ لِلَّذِي وقَالَ نِي منْهما نَاجٍ هأَ بهِ ذِكْرَ الشَّيطَانُ فَأَنساه ربك عِند اذْكُرْ لَبِثَ ر  السجنِ فِي فَ
ـ  سـرورت  نزد مرا« : گفت ابد،ي يم ييرها دانست يم كه دو آن از يكي به و سِنِينَ بِضْع  ادي
  . ماند زندان در يسال چند نيبنابرا كند، ادي را پروردگارش كه برد ادشي از طانيش پس» كن
نَّه ظَنَّ لِلَّذِي (گفت السالم هيعل وسفي و ) وقَالَ( ـ  بـه  ) منْهمـا  نَاجٍ أَ  يمـ  كـه  دو آن از كي

 فـشارد  يمـ  شراب يبرا انگور بود دهيد خواب در كه يكس همان او و شود يم آزاد دانست
 آزاد زندان از و بسوزد ما حال به شدل ديشا كن، ادي سرورت نزد به مرا ) ربك عِند اذْكُرْنِي(

بهِ ذِكْرَ الشَّيطَانُ فَأَنساه (كند، بود كرده دايپ نجات كه ببرد كس آن ادي از را خدا طانيش اما ) ر 
 او كه ييزهايچ جمله از. گرداند فراموش نمود يم كينزد شيخدا به كه آنچه ذكر از را او و
 بـه  اش يكين بود سزاوار كه بود وسفي ادي كرد اموشفر را آن اما كرد يم كينزد خدا به را

 كامـل  را دسـتورش  و فرمـان  خداونـد  تـا  بـود  آن خـاطر  به نيا و. شود جبران وجه نيبهتر
لَبِثَ. (بگرداند ) بِـضْع  (كلمـة  و. ماند زندان در يسال چند نيبنابرا) سِنِينَ بِضْع السجنِ فِي فَ
 يهنـاگم  و ماند زندان در سال هفت او كه است شده هگفت نيبنابرا. باشد يم نه تا سه شامل
 و مقـدر  را يسـبب  شود آزاد زندان از وسفي و بگرداند كامل را فرمانش خواست خداوند كه
  . بود پادشاه خواب آن و نمود نيمع
  : 43- 45 ي هيآ

نِّي الْملِك وقَالَ أْكُلُهنَّ سِمانٍ بقَرَاتٍ سبع أَرى إِ ي عبس افعِج عبسالَتٍ ونبأُخَـرَ  خُـضْرٍ  سو 
يها يا يابِساتٍ يـا  كُنتُم إِن رؤْياي فِي أَفْتُونِي الْمألُ أَ  در مـن «: گفـت  پادشـاه  و تَعبـرُونَ  لِلرُّؤْ
 و سـبز  خوشة هفت و خوردند، يم را آنها الغر گاو هفت كه دميد را چاق گاو هفت خواب
ـ تعب را خوابها اگر! بزرگان يا .دميد را گريد خشك خوشة هفت ـ كن يمـ  ري  را خـود  نظـر  دي
 . »ديدار انيب خوابم دربارة

ْ تَأْوِيلِ نَحنُ وما أَحالَمٍ أَضْغَاثُ قَالُوا  يخوابهـا  زمرة از خوابها نيا«: گفتند بِعالِمِينَ األَحالَمِ بِ
 .»ميستين آگاه آن ريتعب از ما و است شانيپر

اْ أُمةٍ بعد وادكَرَ مِنْهما نَجا الَّذِي وقَالَ نَ بئُكُم أَ نَ تَأْوِيلِهِ أُ  نفـر  دو آن از كـه  يكس و فَأَرسِلُونِ بِ
 يمـ  بـاخبر  آن ريتعب از را شما من«: گفت) و (آورد ادي به مدتها از بعد بود كرده دايپ نجات
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  »ديبفرست مرا كنم
 نشان پادشاه به را بيعج خواب نيا كند ازاد زندان از را وسفي خواست خداوند كه يهنگام
ـ تعب و كـرد،  يمـ  دايپ ارتباط مردم همة به آن ريتعب و ليتاو كه داد  وسـف ي لةيوسـ  بـه  آن ري

 جهان دو هر در او مقام يبلند باعث و ديگرد يم آشكار او علم و فضل و گرفت يم صورت
 را خواب نيا بود او دست در مردم منافع و ملت امور كه يپادشاه ياله يقضا از و. شد يم
  . ديد
 و كرد جمع را قومش خردمندان و دانشمندان نيبنابرا. افتاد وحشت به خواب نيا از پادشاه و

أْكُلُهنَّ سِمانٍ بقَرَاتٍ سبع أَرى إِنِّي: (گفت ي عبس افرا چـاق  گاو هفت خواب در من ) عِج 
 سـنبالَتٍ  وسـبع . (بخورنـد  را پرقـدرت  و چاق گاو هفت فيضع و الغر گاو هفت كه دميد

 الْمألُ أَيها يا. (دميد را گريد خشك خوشة هفت و سبز خوشة هفت و ) يابِساتٍ وأُخَرَ خُضْرٍ
يا كُنتُم إِن رؤْياي فِي أَفْتُونِي  نظر ديكن يم ريتعب را ها خواب اگر! بزرگان يا  )تَعبرُونَ لِلرُّؤْ
 و شـدند،  متحـر  پس دارند ريتعب كي زهايچ نيا همة چون د،يدار انيب خوابم دربارة را خود
 هستند شانيپر و آشفته يخوابها نهايا: گفتند ) أَحالَمٍ أَضْغَاثُ قَالُواْ (و افتندين آن يبرا يراه
 بـه  و ، دانـستند  ينم را آن كه گفتند را يزيچ نيقي و قطع طور به آنان و. ندارند يريتعب كه

 نَحنُ وما: (گفتند پس. ستين قبول قابل آنان عذر واقع در كه آوردند عذر خود يبرا يا گونه
تَأْوِيلِ  يهـا  خـواب  فقط ما. ميستين آگاه آشفته يها خواب ريتعب از ما و)  بِعالِمِينَ األَحالَمِ بِ
ـ  طانيش يسو از كه را يا آشفته يخوابها و االتيخ اما م،يكن يم ريتعب را يواقع  االتيـ خ اي

 اليخ و خواب بودند معتقد و ندانستند را خوابش ريتعب آنها پس. ميكن ينم ريتعب است نسانا
 و نيد اهل يبرا نيا و م،يدان ينم را آن ريتعب : نگفتد رايز دند،يبال يم خود به و. است آشفته
  . ستين ستهيشا خرد
ـ تعب را آن فوسي ابتدا اگر رايز . بود السالم هيعل وسفي به نسبت خدا لطف از نيا و  يمـ  ري

ـ تعب از آنها و كند ارائه دانشمندان و خود قوم بزرگان بر را آن پادشاه نكهيا از قبل كرد  آن ري
 عرضه آنان بر را خواب پادشاه كه يوقت اما داشت، ينم يگاهيجا نيچن وسفي. بمانند عاجز
ـ اهم يليخ خواب آن به پادشه و درماندند آن ريتعب از آنها و كرد  را آن وسـف ي داد، يمـ  تي
  . نمود كسب آنان نزد يبزرگ يگاهيجا و كرد ريتعب
ـ ز بـود،  فرشـتگان  بر علم لةيوس به آدم يبرتر شدن آشكار همانند انيجر نيا و  خداونـد  راي

 يزيچ هر نام او و ديپرس دم آ از سپس. ندانستند را جوابش اما كرد عرضه آنان بر را يپرسش
  . شد ثابت مآد يبرتر نيا با و آموخت آنان به را
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 امتيق روز در را السالم هيعل محمد خود امبريپ يبرتر و فضل متعال خداوند كه همانطور و
 از سـپس  نـد، يجو شـفاعت  آدم از كـه  كند يم الهام مردم به كه يا گونه به د،ينما يم اظهار
 مردم سپس. آورند يم عذر يهمگ اما السالم هميعل يسيع از سپس و يموس از سپس م،يابراه

 تـوانم  يم من . كنم شفاعت توانم يم من«: ديفرما يم او و نديآ يم السالم هيعل محمد شيپ
 يمـ  سـتده  و محمـود  مقام آن به و دينما يم شفاعت مردم همة يبرا امبريپ و. »كنم شفاعت

  . برند يم رشك آن به انينيپس و انينيشيپ كه رسد
 و خواص به را احسانش و يكين و است فراوان او يها يمهربان كه يخداوند است پاك پس
   كند يم عطا دوستانش و دگانيبرگز

 كـه  بود يكس همان او و. بود افتهي نجات كه جوان دو آن از يكي و) مِنْهما نَجا الَّذِي وقَالَ(
 سـفارش  را يو وسفي و فشارد يم انگور شراب، كردن درست قصد به بود دهيد خواب در

ـ تعب يانيسـال  گذشت از پس و ) أُمةٍ بعد وادكَرَ. ( كند ادي سرورش نزد را او كه بود كرده  ري
ـ تعب را خواب نيا تواند يم وسفي كه دانست و آورد ادي به را او سفارش و وسفي  كنـد،  ري

اْ: (گفت نيبنابرا نَ بئُكُم أَ نَ تَأْوِيلِهِ أُ  به مرا پس دهم يم خبر آن ريتعب از را شما من) فَأَرسِلُونِ بِ
  . بپرسم خواب نيا دربارة او از تا د،يبفرست وسفي يسو
  : 46- 49 ي هيآ

فوسا يهي تِنَا الصديقُ أَ أْكُلُهنَّ سِمانٍ بقَرَاتٍ سبعِ فِي أَفْ ي عبس افعِ عِجبسالَتٍ ونبخُـضْرٍ  س 
لَّهم النَّاسِ إِلَى أَرجِع لَّعلِّي يابِساتٍ وأُخَرَ لَ لَع عونَيدربـارة ! راستگو اريبس يا! وسفي يا  م 
 هفـت  و سـبز  خوشـة  هفـت )دربارة (و خورند، يم را آنها الغر گاو هفت كه فربه گاو هفت
 . بدانند آنان است ديام برگردم، مردم يسو به من نكهيا تا ده پاسخ ما به خشك خوشة

با سِنِينَ سبع تَزْرعونَ قَالَ أَ ا دفَم دتُّمصفَذَ حوهلِهِ فِي ر نبا قَلِيالً إِالَّ سمهفت«: گفت تَأْكُلُونَ م 
 نگاه خود خوشة در ديخور يم كه ياندك جز دينمود درو كه را آنچه و ديكن كشت ياپيپ سال
 . »ديدار

أْتِي ثُم دِ مِن يعب ذَلِك عبس ادأْكُلْنَ شِد ا يم تُممنَّ قَدقَلِيالً إِالَّ لَه ـا مـصِنُونَ  مآن، از پـس  تُح 
 مگر دراند يم بر انيم از ديا اندوخته خاطرشان به را آنچه كه رسد يم در سخت سال هفت
 . ديكن يم انبار كه آنچه از ياندك

أْتِي ثُم دِ مِن يعب ذَلِك امغَاثُ فِيهِ عي فِيهِ النَّاسصِرُونَ وعو خشك يسالها (آن از بعد سپس ي 
 و انگـور  (رةيشـ  آن در و رسـدف  يمـ  بـاران ) سال آن در (مردم به كه ديآ يم يالس) سخت

  . فشرند يم را) ها وهيم گريد و تونيز
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ـ  از و كـردن  فرامـوش  خاطر به را و ا وسفي و آمد وسفي شيپ و فرستادند را او آنها و  ادي
 مرد آن .گفت را او پاسخ و فراداد گوش اش خواسته به بلكه نكرد، سرزنش سفارشش بردن
يها يوسف: (گفت تِنَا! (راستكار و راستگو اريبس يا! وسفي ) الصديقُ أَ  بقَـرَاتٍ  سـبعِ  فِي أَفْ
أْكُلُهنَّ سِمانٍ ي عبس افعِ عِجبسالَتٍ ونبأُخَرَ خُضْرٍ ساتٍ وابِسلِّي يلَّع جِعالنَّاسِ إِلَى أَر ملَّهلَع 

 و سبز خوشة هفت و خورند، يم را آنها الغر گاو هفت كه فربه گاو هفت ربارةد)   يعلَمونَ
. بداننـد  آنان است ديام برگردم، مردم يسو به من نكهيا تا ده پاسخ ما به خشك خوشة هفت
 هفت وسفي پس. است مهم اريبس شانيبرا و هستند خواب نيا ريتعب راه به چشم آنها چون
 و الغـر  گاو هفت و هستند آباد سال هفت آنها كه كرد ريعبت را سبز خوشة هفت و چاق گاو
  . هستند خشك يسالها كه كرد ريتعب نيچن را خشك خوشة هفت

 و دارد يبـستگ  خـوش  سـال  بـه  زرع و كشت وجود كه باشد نيا وسفي ريتعب ليدل ديشا و
 يم اديز آن محصول و شده بابركت و بايز و يقو كشتزارها باشد شيپ در خوش يسال هرگاه
  . بود خواهد عكس بر يسال خشك در ما شود،

 و. شـود  يمـ  ياريآب نيزم گاو، لةيوس به هم و زنند يم شخم را نيزم گاو لةيوس به اغلب و
 و خواب نيب چون كرد، ريتعب نگونهيا را خواب و هستند غذا نيبهتر و نيبزرگتر يها خوشه

ـ با كـه  ييكارها به مه و كرد ريتعب را خواب هم پس دارد، وجود مناسبت رشيتعب  انجـام  دي
 و نمود اشاره شود اتخاذ يخشكسال با مقابله يبرا يآباد يسالها در ديبا كه يريتداب و گردد
با سِنِينَ سبع تَزْرعونَ: (گفت أَ ـ كن كشت ياپيپ سال هفت) د  فِـي  فَـذَروه  حـصدتُّم  فَمـا  ( د،ي
لِهِ نبيم يباق بهتر چون د،يبگذار اش خوشه در ديردك درو كشتزارها آن از كه را آنچه و ) س 

أْكُلُونَ مما قَلِيالً إِالَّ. (دينما يم توجه آن به يكس كمتر و اند م  بـه  آبـاد  سـالها  نيا در و   )تَ
 انبار را اعظم بخش و ديبخور كمتر. ديبخور شده حساب صورت به و ريتدب يرو از و  اندازه

 . ديكن رهيذخ و

)أْتِي ثُم دِ نمِ يعب (، خرم و خوش سال هفت آن از پس ) ذَلِك عبس ادسخت سال هفت) شِد 
أْكُلْنَ ( رسد، يم در خشك و ا يم تُممنَّ قَدـ ا كـرده  رهيذخ كه را آنچه همة كه ) لَه  گرچـه  دي
 يمـ  نگـاه  كـه  آنچـه  از يانـدك  مگر) تُحصِنُونَ مما قَلِيالً إِالَّ (كند، يم مصرف باشد هم اديز

  . ديدار
)أْتِي ثُم دِ مِن يعب (سخت، و خشك يسالها ازآن بعد سپس ) ذَلِك امغَاثُ فِيهِ عي فِيهِ النَّاسو 

 را) جـات  وهيم (رةيش و شوند يم برخوردار باران نمعت از مردم كه ديآ يم يسال)يعصِرُونَ
 يمـ  اديز مردم يروز و ، فراوان غالت  شده اديز سال آن در ليس و باران يعني . فشرند يم
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 خوراكـشان  بر افزون كه رنديگ يم را آن رةيش و فشرند يم را آن مثال و انگور نكهيا تا شود
 بـه  پادشـاه  خواب در نكهيا رغم يعل كند يم اشاره يسال نيچن به وسفي نكهيا علت. است
 پس كه ديفهم شكخ سال هفت ريتعب از او كه است نيا احتماالً است نشده حيتصر آن آمدن

 است معلوم و . برد يم نيب از را گذشته بيمصا كه رسد يم در يسال سخت يسالها نيا از
 نخواهد دور خرم و آباد اريبس يسال با جز است دهيكش طول سال هفت كه يا يقحط آثار كه
  . نداشت يمفهوم سال هفت نييتع وگرنه شد
 سـاخت  آگـاه  وسـف ي ريتعب از را آنها و بازگشت مردم و پادشاه شيپ فرستاده كه يهنگام و

  . شدند خوشحال شدت به و كردند تعجب
  : 50- 52 ي هيآ

لْه ربك إِلَى ارجِع قَالَ الرَّسولُ جاءه فَلَما بِهِ ائْتُونِي الْملِك وقَالَ أَ ا فَاسالُ مةِ بوالالَّتِـي  النِّس 
يهنَّ قَطَّعنَ يدِ  كه يهنگام ،»ديآور من شيپ را وسفي«: گفت پادشاه و علِيم يدِهِنَّبِكَ ربي إِنَّ أَ

 دسـت  كـه  يزنـان  يمـاجرا  بپرس او از و گرد باز سرورت شيپ«: گفت آمد، او نزد فرستاده
 . »داناست آنان مكر به پروردگارم كه يراست به و بود؟ چه دنديبر را شانيها

لِمنَا ما لِلّهِ حاش قُلْنَ نَّفْسِهِ عن وسفي راودتُّنَّ إِذْ خَطْبكُنَّ ما قَالَ هِ علَي ـوءٍ  مِـن  عقَالَـتِ  س 
أَةُ اْ الْحقُّ حصحص اآلنَ الْعزِيزِ امرَ نَ نَّه نَّفْسِهِ عن راودتُّه أَ إِ ادِقِينَ  لَمِـنَ  وگفـت  پادشـاه  الـص :

 چيه خدا، بر پناه«: گفتند» د؟ينبخوا خود به را وسفي ديخواست كه آنگاه بود چه شما انيجر«
 به را او كه بودم من نيا شد، آشكار حق اكنون هم«:گفت زيعز زن. »ميندار سراغ او از يگناه
 .»است انيراستگو از او همانا و خواندم خود

ذَلِك لَمعنِّي لِي  خـاطر  بدان) من اقرار (نيا الْخَائِنِينَ كَيد يهدِي الَ اللّه وأَنَّ بِالْغَيبِ أَخُنْه لَم أَ
 را كاران انتيخ مكر خداوند و ام نكرده انتيخ او به نهان در من بداند) وسفي (او كه است
  . رساند ينم ييجا به

 ائْتُونِي: (گفت بودند، او نزد كه يكسان به پادشاه و ) الْملِك وقَالَ: (ديفرما يم متعال خداوند
.( ديينما حاضر پادشاه نزد و ديآور رونيب زندان از را او يعني د،يآور من شيپ را وسفي ) بِهِ

 نـزد  نـا  داد دسـتور  اورا و آمد وسفي نزد پادشاه فرستاده كه يهنگام و ) الرَّسولُ جاءه فَلَما
 و. شود روشن كامالً او يگناه يب تا ديورز امتناع رفتن رونيب به اقدام از شود، حاضر پادشاه

 بـه  ) ربـك  إِلَـى  ارجِـع  قَـالَ  (هنگام نيا در. اوست كامل خرد و عقل و يبردبار نشانة نيا
لْه. (گرد باز » پادشاه «سرورت شيپ: گفت فرستاده أَ ا فَاسالُ مةِ بونَ الالَّتِي النِّسنَّ قَطَّعهدِيأَي ( 

 و واضح نهاآ يزنان يماجرا رايز بود؟ چه دنديبر را شانيدستها كهيزنان يماجرا بپرس او از و
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لِيم بِكَيدِهِنَّ ربي إِنَّ. (است روشن داناست آنان مكر به پروردگارم كه يراست به و) ع« .  
 كـار  انيـ جر) نَّفْـسِهِ  عن يوسف راودتُّنَّ إِذْ خَطْبكُنَّ ما: (گفت و كرد حاضر را ها آن پادشاه
 مـشاهده  يمـشكوك  زيچ او از ايآ د؟يبخوان خود به را وسفي ديخواست كه آنگاه بود چه شما
 پناه: گفتند ) سوءٍ مِن علَيهِ علِمنَا ما لِلّهِ حاش قُلْنَ (و دانسته گناه يب را وسفي زنان، د؟يكرد
 از اتهـام  اسـاس  هنگام نيا در. ميندار سراغ او از بزرگ نه و كوچك نه يگناه چيه! خدا بر
أَةُ  قَالَـتِ . (نمانـد  يبـاق  يزيـ چ بـود  گفته زيعز زن كه آنچه جز و رفت نيب  اآلنَ الْعزِيـزِ  امـرَ

صحصقُّ حسبب ما عمل و ميگفت بد او به و ميزد تهمت او به ما: گفت مصر زيعز زن ) الْح 
 الصادِقِينَ لَمِنَ وإِنَّه نَّفْسِهِ عن راودتُّه أَنَاْ. (شد آشكار حق اكنون اما افتد،يب زندان به او كه شد

. كنم در به اش يدامن پاك از را او خواستم مكارانه و خواندم خود به را او كه بودم من نيا) 
  . است گناه يب و ديگو يم راست او و
)(، است آن خاطر به ام خوانده خود به را وسفي نمودم اعتراف كه نيا ) ذَلِك لَمعأَنِّي لِي لَم 

بِ أَخُنْهمنظـورش  دارد احتمـال  ، ام نكـرده  انـت يخ او بـه  ننهـا  در مـن  بداند او كه ) بِالْغَي 
 انـت يخ او بـه  نهـان  در كـه  بداند شوهرم تا است خاطر بدان من اقرار يعني. باشد شوهرش
 نيا منظور كه دارد احتمال و . است نزده سر وسفي از خواستن جز يكار من از و ام نكرده
 است راستگو وسفي كه است يمعن نبدا نيا و خواندم، خود به را او مينما يم اقرار كه باشد

  . ام نكرده انتيخ او به سرش درپشت و
 ينمـ  ييجـا  بـه  را كـاران  انـت يخ لةيح و مكر خداوند و) الْخَائِنِينَ كَيد يهدِي الَ اللّه وأَنَّ(

 قـت يحق يروز و. گردد يم بر خودش به يكار انتيخ هر يشياند بد و انتيخ رايز رساند،
 كه آنجا از سپس. شود يم روشن خايزل سخن نيا كه جا آن از سپس .شود يم روشن كارش

 وسـف ي حق در او نكهيا و بود، شتنيخو كردن تبرئه و دادن قرار پاك ينوع خايزل سخن نيا
  : گفت و كرد حيتصح را موضوع نيا است، نشده مرتكب يگناه

 : 53 ي هيآ

برِّىء َما  را خود نفس و رحِيم غَفُور ربي إِنَّ ربي رحِم ما إِالَّ السوءِبِ ألَمارةٌ النَّفْس إِنَّ نَفْسِي أُ
 بـدو  پروردگـارم  كه يكس نفس مگر دهد، يم فرمان ها يبد به نفس كه چرا كنم، ينم تبرئه
  . است مهربان و آمرزنده پروردگارم گمان يب د،ينما رحم

برِّىء ماَ) . كنم ينم تبرئه كار نيا يبرا يتالش و ينيچ توطئه از را خود نفس من و ) نَفْسِي أُ
 دهد، يم فرمان گناهان و ها يزشت و هايبد به اريبس نفس كه چرا ) بِالسوءِ ألَمارةٌ النَّفْس إِنَّ(
  . كند يم نفوذ انسان به طانيش راه نيا از و است طانيش مركب نفس رايز
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 كه سركش نفس شر از را او و د،ينما رحم بدو وردگارمپر كه يكس مگر ) ربي رحِم ما إِالَّ(
 از و كنـد،  حاصـل  نـان ياطم پروردگارش به نفسش و دهد، نجات دهد يم فرمان ها يبد به

ـ ن حالت نيا و كند يچيسرپ يگمراه دعوتگر واز دينما اطاعت تيهدا دعوتگر  نفـس  از كي
ـ  ) غَفُـور  ربي إِنَّ. (است اش بنده به نسبت خدا رحمت و سرفضل از بلكه ست،ين يآدم  يب

 شيسو به و دينما توبه و شود گناه مرتكب كه را كس هر و . است آمرزنده پروردگارم گمان
 تا دهد يم قيتوف يو به و رديپذ يم را او توبة و است مهربان ) رحِيم. (آمرزد يم گردد، باز

 گفتـة  نه است مصر زيعز زن گفتة نيا كه است نيهم درست و . دهد انجام ستهيشا يكارها
 نيا زن بود نشده حاضر پادشاه حضور در هنوز و بود زندان در وسفي كه يوقت رايز وسف،ي

  . كرد يم را صحبت
  : 54- 57 ي هيآ

 پادشاه و نٌأَمِي مِكِينٌ لَدينَا الْيوم إِنَّك قَالَ كَلَّمه فَلَما لِنَفْسِي أَستَخْلِصه بِهِ ائْتُونِي الْملِك وقَالَ
 به او با چون پس. »گردانم خود خاص و مقرب افراد از را يو تا دياوريب من نزد را او«: گفت
 .»يامانتدار و ارجمند ما نزد امروز تو«: گفت پرداخت، سخن

لْنِي قَالَ علَى اجضِ خَزَآئِنِ عفِيظٌ إِنِّي األَرح لِيمنيسرزم نيا خزائن بر مرا«: گفت) وسفي( ع 
 .»هستم دانا يا نگاهدارنده من كه ماربگ

كَذَلِككَّنِّا وم فوسضِ فِي لِيأُ األَر وتَب ا يثُ مِنْهيشَاء حي تِنَا نُصِيب من بِرَحالَ نَّشَاء مو نُضِيع 
 خواسـت  يم جا هر م؛يداد نعمت و قدرت نيسرزم از را وسفي نسانيبد و الْمحسِنِينَ أَجرَ
 را كوكـاران ين پاداش و ميبخش يم ميبخواه كه كس هر به را خود نعمت ما فت،گر يم منزل
 . ميگردان ينم عيضا

 يمـ  مـان يا كـه  يكـسان  يبرا آخرت پاداش و يتَّقُونَ وكَانُواْ آمنُواْ لِّلَّذِينَ خَيرٌ اآلخِرَةِ ولَأَجرُ
  . است بهتر كنند يم يزگاريپره و آورند
 يو دنبـال  بـه  را يكـس  پادشـاه  شد، ثابت مردم و پادشاه يراب وسفي يگناه يب كه يهنگام

 از را يو تا دياوريب من نزد را او ) لِنَفْسِي أَستَخْلِصه بِهِ ائْتُونِي الْملِك وقَالَ: (گفت و فرستاده
 فَلَما. (آورند پادشاه نزد بزرگداشت و احترم با را او پس گردانم، خود ژهيو به و مقرب افراد
لَّ  شتريب پادشاه نزد گاهشيجا و ديپسند را او سخن نشست گفتگو به او با كه يهنگام و) مهكَ

نَا الْيوم إِنَّك: ( گفت او به پادشاه پس . ديگرد وباالتر ي مـا  نـزد  امـروز  تـو )  أَمِـينٌ  مِكِينٌ لَد 
 .»ييهست امانتدار و ارجمند

لْنِي قَالَ( علَى اجضِ خَزَآئِنِ عمـرا : گفـت  مـردم  مـصلحت  نيتـأم  خـاطر  بـه  وسـف ي ) األَر 
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 دانـا  نگهدارنـدة  مـن  كـه  چرا) علِيم حفِيظٌ إِنِّي. (گردان نيزم محصوالت و اموال سرپرست
 ينمـ  عيضـا  آن از زيچ چيه و م،ينما يم محافظت رميگ يم عهده به كه را آنچه يعني. هستم
 خم و چيپ به و دانم، يم را طاع و منع روشن و كنم، يم كنترل را آن خروج و ورود و شود،
 عالقه او بلكه بود، صيحر ييفرمانروا بر وسفي كه ستين آن انگريب نيا و هستم واقف كار
ـ انگ نيا. شوند مند بهره مردم ريفراگ صورت به و دينما خدمت مردم به كه بود مند  را او زهي

ـ كفا يدارا دانـست  يم او و. كند طلب را يزيچ نيچن تا نمود وادار  يمـ  يدار امانـت  و تي
 او  تا خواست پادشاه از نيبنابرا است، يصفات نيچن يدارا او كه دانستند ينم مردم و باشد،

 نيزم اموال و محصوالت سرپرست را او هم پادشاه دهد، قرار نيزم محصوالت سرپرست را
  . سپرد يو به را كار نيا و داد قرار

ـ ا واسـطة  به و ) وكَذَلِك: ( ديفرما يم متعال خداوند  مكَّنِّـا  (مـذكور  مقـدمات  و عوامـل  ني
فوسضِ فِي لِيأُ األَر وتَب ا يثُ مِنْهيشَاء حو ميداد نعمت و قدرت نيسرزم آن در را وسفي) ي 

 مقام و فراوان نعمت از برخوردار و آسوده يزندگ و گرفت، يم منزل خواست يم كه جا هر
تِنَا نُصِيب. ( داشت بلند من بِرَحيمـ  ميبخـواه  كـه  يكـس  هـر  بـه  را خود نعمت ما ) نَّشَاء م 
ـ ا و نمود مقدر او يبرا را آن خداوند و ديرس وسفي به كه بود ياله رحمت نيا. ميبخش  ني
 را كوكـاران ين پـاداش  مـا  و)  الْمحـسِنِينَ  أَجرَ نُضِيع والَ (ست،ين منحصر ايدن نعمت در تنها
 آخرت و ايدن در او پس بود، كوكارانين داران هيطآل از مالسال هيعل وسفي و ميكن ينم عيضا

 پاداش و ) يتَّقُونَ وكَانُواْ آمنُواْ لِّلَّذِينَ خَيرٌ اآلخِرَةِ ولَأَجرُ: (گفت نيبنابرا. ابدي يم كين پاداش
 يعني. است بهتر كنند يم يزگاريپره و آورند يم مانيا كه يكسان يبرا ايدن پاداش از آخرت

  . باشد داشته مانيا هم و دينما يزگاريپره هم هك يكس
 بـه  و شود، يم ترك كوچك و بزرگ گناهان ليقب از حرام يكارها يزگاريپره لةيوس به پس
ـ آ يمـ  دست به خدا دستورات يقبل قيتصد كامل، مانيا لةيوس  واعمـال  قلـب  اعمـال  و د،ي

  . رديگ يم انجام مستحبات و واجبات ليقب از جوارج
  58- 60 ي هيآ

لَيهِ فَدخَلُواْ يوسف إِخْوةُ وجاء ع مرَفَهفَع مهو نكِرُونَ لَهاو بـر  و آمدنـد  وسفي برادران و م 
 . نشناختند را وسي آنها يول شناخت را آنان وسفي شدند، وارد

لَما م وزَههج ازِهِمهنْ لَّكُم بِأَخٍ ائْتُونِي قَالَ بِجم بِيكُم نَـاْ  الْكَيلَ أُوفِي أَنِّي رَونَتَ أَالَ أَ أَ ـرُ  وخَي 
لِينَ  مـن  نـزد  را خـود  يپـدر  بـرادر «:گفـت  كرد، فراهم را برگشان و ساز كه يهنگام و الْمنزِ

 »هستم؟ زبانيم نيبهتر من و دهم يم كمال و تمام به را مانهيپ من كه دينيب ينم مگر د،يآور
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أْتُونِي لَّم فَإِن ـ اورين مـن  نزد را او اگر پس  تَقْرَبونِ والَ عِندِي لَكُم كَيلَ فَالَ بِهِ تَ  مـن  نـزد  دي
  . ديياين من نزد گريد و ديندار يا مانهيپ

 امور ريتدب به وهيش نيبهتر به شد نيزم محصوالت دار خزانه السالم هيعل وسفي كه يهنگام
 به را يبزرگ يكشاورز بركت پر يها سال در مصر يزراع يها نيزم تمام در و ، پرداخت آن
 كـه  يهنگـام  و. نمـود  حفـظ  را آن كـامالً  و. كرد انبار را ياديز يها يخوراك و انداخت راه

 كـه  ديرسـ  نيفلسط به نكهيا تا كرد تيسرا طرف هر به يقحط و دنديرس فرا خشك يسالها
 مخارج و آذوقه ي هيته يبرا را فرزندانش عقوبي و داشتند اقامت آن در فرزندانش و عقوبي

لَيهِ فَدخَلُواْ يوسف إِخْوةُ وجاء (فرستاد، مصر به وادهخان ع  مـرَفَهفَع  ـمهو  نكِـرُونَ  لَـهو  )م 
. نشناختند را وسي آنها يول شناخت را آنان وسفي شدند، وارد او بر و آمدند وسفي برادران

لَما( م وزَههج ازِهِمهـ د اهمفـر  را برگشان و ساز كه يهنگام و ) بِج  داد مانـه يپ آنهـا  بـه  د،ي
 از شيب كس چيه به كه بود نيا او خوب روش و ريتدب از و داد مانهيپ گرانيد به كه همانطور

 كـه  دادنـد  خبـر  او بـه  آنهـا  و ديپرس حالتشان از را آنان وسفي. داد ينم مانهيپ شتر بار كي
 مـنْ  لَّكُـم  بِـأَخٍ  ائْتُـونِي  الَقَ. (دارد نام نياميبن او و است پدرشان نزد كه دارند گريد يبرادر
بِيكُم  آوردن بر را آنها سپس د،ياوريب من نزد را خود يپدر برادر آن: گفت آنان به وسفي ) أَ

نِّي تَرَونَ أَالَ: (گفت و نمود قيتشو برادرشان اْ الْكَيلَ أُوفِي أَ نَ أَ رُ ولِينَ  خَي  ينمـ  مگـر  )  الْمنـزِ
 كه ترساند را آنها سپس زبانم؟يم نيبهتر من و دهم يم كمال و تمام به را مانهيپ من كه دينيب

أْتُونِي لَّم فَإِن (د،ياورين را او اگر  يا مانهيپ چيه من نزد)  تَقْرَبونِ والَ عِندِي لَكُم كَيلَ فَالَ بِهِ تَ
 يمـ  وا كه بود آن خاطر به نيا و د،يياين من شيپ گريد و دهم، ينم يزيچ شما به و د،يندار

 خـود  بـا  را او تا سازد يم وادار را آنان موضوع نيا و ند،يايب يو نزد به مجبورند كه دانست
  . اورنديب
  : 61- 63 ي هيآ

باه عنْه سنُرَاوِد قَالُواْ نَّا أَ إِ را او ممكن ي لهيوس هر به كرد ميخواه تالش ما«: گفتند لَفَاعِلُونَ و 
 »كرد ميخواه را كار نيا و مياوريب تو نزد

يانِهِ وقَالَ تْ لَّهم رِحالِهِم فِي بِضَاعتَهم اجعلُواْ لِفِ ـا  لَعرِفُونَهعـواْ  إِذَا يلَب لِهِـم  إِلَـى  انقَ أَه  ـملَّه لَع 
ـ بارها انيم در اند پرداخته كه را ييكاال متيق«:گفت غالمشان به و يرْجِعونَ ـ بگذار شاني  د،ي

 .»گردند بر بلكه و ديببر يپ بدان روند باز شان وادهخان نزد به چون آنان ديشا

بِيهِم إِلَى رجِعوا فَلَما بانَا يا قَالُواْ أَ  و لَحافِظُونَ لَه وإِنَّا نَكْتَلْ أَخَانَا معنَا فَأَرسِلْ الْكَيلُ مِنَّا منِع أَ
 پـس  انـد،  داشته غيدر ما زا را حبوبات و آذوقه«: گفتند برگشتند، پدرشان نزد به كه يهنگام
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  » ميهست او حافظ و نگهبان ما همانا و م،يريبگ مانهيپ تا بفرست ما با را برادرمان
باه عنْه سنُرَاوِد قَالُواْ( ـ ا. ميكن يم گفتگو ليح فيلطا با او به راجع پدرش با ما: گفتند ) أَ  ني

 اش يدور طاقـت  و بود فرزندش فتةيش و باخته دل اميالسل هيعل عقوبي كه دينما يم داللت
 نيبنـابرا  . بـود  عقـوب ي ييدلجـو  و يدلگرم ةيما وسفي شدن گم از بعد كه چرا نداشت، را

نَّا. (داشت شهياند به ازين برادران همراه او فرستادن إِ داده فرمان ما به كه را آنچه و) لَفَاعِلُونَ و 
يانِهِ وقَالَ (كرد، ميخواه يا تْ ) بِضَاعتَهم اجعلُواْ: (گفت خود گذاران متخد به وسفي و ) لِفِ

لَّهـم  رِحـالِهِم  فِـي  ( دنـد، يخر آذوقـه  آن بـا  كه را آنها يوكاال پول ـا  لَعرِفُونَهعـ م در ) ي  اني
لَّهـم  (ببرند، يپ بدان روند باز شانيها خانواده نزد به چون آنان ديشا د،يبگذار شانيبارها لَع 

 مقابـل  در كـه  بـود  امدهين گران وسفي بر البته. نديآ باز ما يسو به كه ديام بدان)  يرْجِعونَ
 خواست يم ظاهراً و. بود نگرفته برادرانش از يپول و كاال چيه بوده داده آنان به كه يا آذوقه
 سـپس . بدهد آذوقه آنان به كفاف حد در و كند احسان آنان به دوباره كه كند بيترغ را آنها
 در وسفي كه اندانند و نكنند، احساس خود كه گرداند باز آنان به را شانيكاالها و پول يطور

ـ نما يمـ  وادار را انسان يكين و احسان رايز دارد، آنان يبرا يا برنامه چه ندهيآ  يكـ ين تـا  دي
  . دينما جبران كامالً را گرانيد
بِيهِم إِلَى رجِعوا فَلَما( بانَا يا قَالُواْ أَ  برگـشتند،  پدرشان نزد به كه يهنگام و ) لْكَيلُا مِنَّا منِع أَ

 ينفرست ما با را برادرمان اگر و اند داشته غيدر ما ماز را) آذوقه و (و مانهيپ جان، پدر: گفتند
 سـبب  تـا  بفـست  مـا  با را برادرمان پس) نَكْتَلْ أَخَانَا معنَا فَأَرسِلْ (داد، نخواهند آذوقه ما به

نَّـا  ( گفتند و نموده بنديپا او از محافظت به را خود سپس. اشدب ما يبرا مانهيپ گرفتن إِ و  لَـه 
  . ميكن يم محافظت ها يسخت مقابل در را او همانا و )لَحافِظُونَ

  : 64- 66 ي هيآ
لَيهِ آمنُكُم هلْ قَالَ  ا إِالَّ عكَم لَى أَمِنتُكُمـلُ  مِـن  أَخِيهِ عقَب  ـرٌ  فَاللّـهافِظًـا  خَيح  ـوهو  ـمحأَر 

 بـرادرش  دربارة كه همانگونه كنم اطمينان شما به او دربارة من آيا«: گفت يعقوب الرَّاحِمِينَ
 . »است مهربانان مهربانترين او و نگهبان بهترين خداوند كردم؟ اطمينان شما به قبالً) يوسف(

لَما واْ وفَتَح مهتَاعواْ مدجو متَهبِضَاع تدهِ رلَي بانَا يا قَالُواْ مإِ تُنَا  هـذِهِ نَبغِي ما أَ بِـضَاع تدر 
ينَا لَ نَمِيرُ إِ لَنَا و فَظُ أَهنَح أَخَانَا و ادنَزْد لَ وعِيرٍ كَيب لٌ ذَلِكسِيرٌ كَيكردند، باز را بارشان چون و ي 

 خواهيم؟ مي چه ديگر ما! پدر اي«: گفتند. است شده گردانده باز آنان به كااليشان كه ديدند
 آذوقـه  خـود  خـانوادة  بـراي ) رويـم  مي (و است شده بازگردانده ما به كه ماست كاالي اين

 اين آوردن دست به آورد خواهيم افزون شتر بار يك و كنيم مي مراقبت برادرمان از و بياوريم
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 . است آسان و سهل برايمان» بار«

لَه لَنْ قَالَ ثِقًا ؤْتُونِتُ حتَّى معكُم أُرسِ ونَ منَّنِي اللّهِ م تُ أْ تَ  آتَـوه  فَلَمـا  بِكُـم  يحـاطَ  أَن إِالَّ بِـهِ  لَ
مثِقَه وقَالَ م لَى اللّها عكِيلٌ نَقُولُ ماينكـه  تـا  فرستاد نخواهم شما با را او هرگز من«: گفت و 
 از قـدرت  و (آييـد  گرفتار كهاين مگر گردانيد، برمي من به را او كه بدهيد من به الهي پيماني
 آگاه گوييم مي آنچه بر خداوند«: گفت بستند، پيمان او با آنان وقتي سپس ،)شود سلب شما
  . »است

لَيهِ آمنُكُم هلْ: (گفت آنان به السالم عليه يعقوب ) قَالَ( ا إِالَّ عكَم لَى أَمِنتُكُملُ مِن أَخِيهِ عقَب 
 شـما  بـه  قـبالً ) يوسف (برادرش دربارة كه همانگونه كنم اطمينان شما به او دربارة من آيا) 

 خواهيـد  يوسـف  از مراقبـت  و محافظت به كه كرديد تاكيد شما نيز قبالً كردم؟يعني اطمينان
 عهـد  بـه  مـن  پس نكرديد، وفا بوديد داده كه موكدي پيمان و عهد به اين وجود با پرداخت،

  . نماييم مي توكل خدا به بلكه كنم نمي اعتماد  شما
)رٌ فَاللّهافِظًا خَيح وهو محاست مهربانان مهربانترين و نگهبان بهترين خداوند )الرَّاحِمِينَ أَر .

 بـه  و كنـد  حفاظت اورا و نمايد، رحم من به كه اميدوارم و داند مي مرا حالت خداوند يعني
 فرسـتادن  بـا  رابطـه  در وبيعق حضرت كه آيد مي بهنظر چنين گفتار اين از. گرداند باز من

  . داد نشان نرمي پسرانش با بنيامين
لَما (آنان سپس واْ وفَتَح مهتَاعواْ مدجو متَهبِضَاع تدر هِملَي  كردنـد،  بـاز  را بارشان وقتي ) إِ
 بـه  را آن قـصداً  يوسف كه دانستند آنها و. است شده گردانده باز آنان به كااليشان كه ديدند

 را پدرشان اينكه براي و ) قَالُواْ. (بماند باقي آنان ملكيت در است خواسته و گردانده باز انآن
بانَا يا: (گفتند بفرستد، آنان همراه را برادرشان تا نمايند تشويق  از بعد ما! پدر اي) نَبغِي ما أَ

 عـوض  در كه را ام كاالي و است، داده ما به كامل طور به را پيمان كه نيكو بزرگرداشت اين
 خلوص بيانگر او كار اين و خواهيم؟ مي چه ديگر است برگردانده ما به ايم داده آذوقه خريد

تُنَا هـذِهِ. ( دارد ما به نسبت كه است فراواني بِضَاع تدنَا ري لَ نَمِيرُ إِ لَنَا و ماست كاالي اين) أَه 
 مي ما به را ديگر نفر يك سهمية ببريم خود با را برادرمان اگر است، شده بازگردانده ما به كه

  . دارند نياز آذوقه و مخارج به شدت به آنها كه آوريم مي آذوقه خانواده براي ما و دهد،
نَحفَظُ(  أَخَانَا و ادنَزْد لَ وعِيرٍ كَييك مان با وي فرستادن با و كنيم مي مراقبت برادرمان از و) ب 
)  يسِيرٌ كَيلٌ ذَلِك ( دهد مي شتر يك بار نفر يك هر به كه چرا آورد، خواهيم افزودن شتر بار
 شود، نمي شما متوجه ضرري كار اين از و. است آسان و سهل آذوقه بار اين آوردن دست به

   . است روشن هم كار اين مصلحت و برد، نمي را زيادي مدت بازگشتن و رفتن چون
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ثِقًا تُؤْتُونِ حتَّى معكُم لَهأُرسِ لَنْ: (گفت آنان به يعقوب ) قَالَ( ونَ مبا را او هرگز من ) اللّهِ م 
نَّنِي (كه، بخوريد سوگند خدا به بدهيدو سختي پيمان اينكه مگر فرستاد نخواهم شما تُ أْ تَ  بِـهِ  لَ
 تـوان  كـه  بيايـد  شما سر بر چيزي اينكه مگر گردانيد مي بر من به را او ) بِكُم يحاطَ أَن إِالَّ

ثِقَهم آتَوه فَلَما. (سازيد دور خود از آنرا نتوانيد و نداشته، را آن با رويارويي وكه هنگامي ) م 
: گفـت )  وكِيـلٌ  نَقُـولُ  مـا  علَـى  اللّه قَالَ (بستند، پيمان بود خواسته و گفته كه آنچه بر او با

 براي او كفالت و حفاظت و خدا گواهي و شهادت يعني.است آگاه گوييم مي آنچه بر خداوند
  . است كافي ما
  : 67- 69 ي آيه
بوابٍ مِنْ وادخُلُواْ واحِدٍ بابٍ مِن تَدخُلُواْ الَ بنِي يا َقَالَ تَفَرِّقَةٍ أَ ا ممنكُم أُغْنِي ونَ عمِن اللّهِ م 
لّهِ إِالَّ الْحكْم إِنِ شَيءٍ لَيهِ لِ ع كَّلْتهِ تَولَي علْ و  از! مـن  پـسران  اي«:گفت و الْمتَوكِّلُونَ يتَوكَّلِفَ
 خداوند كه را چيزي توانم نمي و شويد، وارد گوناگون درهاي از بلكه نشويد، داخل در يك
 و ام كـرده  توكـل  او بر خداست، آن از حكم و فرمانروايي كنم، دور شما از است كرده مقرر
 . »نمايند توكل او بر بايد كنندگان توكل

اوخَلُواْ لَمثُ مِنْ ديح مرَهم أَموها أَبغْنِي كَانَ مم ينْهنَ عءٍ مِن اللّهِ مةً إِالَّ شَياجنَفْسِ فِي ح 
قُوبعا يقَضَاه نَّه إِ ا عِلْمٍ لَذُو ولِّم نَاه لَّم لَـكِنَّ ع ـونَ  الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ولَمعبـه  كـه  هنگـامي  و ي 
 از را آنـان  توانست نمي ورودي چنين شوند، وارد بود داده دستور آنان به پدرشان كه روشي
 بـي  كـرد،  برآورده بود يعقوب دل در كه را آنچه ولي بدارد، بدور بود خواسته خداوند آنچه
 مردم از بسياري اما. بود بزرگي دانش داراي بوديم، آموخته به ما اينكه خاطر به يعقوب گمان
 . دانند نمي

اوخَلُواْ لَملَى دع فوسى يهِ آولَي نِّي قَالَ أَخَاه إِ اْ إِ نَ بتَئِس فَالَ أَخُوك أَ  و يعملُـونَ  كَانُواْ بِما تَ
 هـستم،  تو برادر من« : گفت. داد جاي خود نزد را برادرش شدند وارد يوسف بر كه هنگامي

  .  »مباش ناراحت اند كرده آنچه از پس
 الَ( شـدند،  وارد مـصر  بـه  وقتي كه كرد سفارش را آنان فرستاد آنها با را امينبني وقتي سپس

بوابٍ مِنْ وادخُلُواْ واحِدٍ بابٍ مِن تَدخُلُواْ تَفَرِّقَةٍ أَ از بلكـه  نـشوند  شـهر  داخل در يك از ) م 
ـ  بخورند، بد چشم ترسيد يعقوب كه بود خاطر بدان اين و شوند، وارد گوناگون درهاي  رازي

 امكان همين و بودند نفر يك فرزندان آنها داشتند، خوبي سيماي و منظر و بودند زيادب آنها
 را چيزي توانم نمي و ) شَيءٍ مِن اللّهِ منَ عنكُم أُغْنِي وما. (كرد مي فراهم آنان خوردن چشم
 بايد حتماً است شده مقدر شما براي آنچه زيرا كنم، دور شما از است كرده مقرر خداوند كه
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لّهِ إِالَّ الْحكْم إِنِ. (بيايد پيش  پـس . اوست فرمان فرمان، و اوست، آن از امور دادن فيصله ) لِ
  . پيوست خواهد وقوع به حتماً است كرده حكم آن به و نموده مقدر او كه آنچه

لَيهِ( ع كَّلْتنمـودم،  فارشسـ  بدان را شما كه راهي و سبب بر نه ام، نموده توكل خدا بر )تَو 
لَيهِ( عكَّلِ وتَوي لْ  همـة  توكـل  بـا  زيـرا  نمايند، توكل او بر بايد كنندگان توكل و)  الْمتَوكِّلُونَ فَ

  . گردد مي دور ناگواري امر هر و شود، مي حاصل ها خواسته
لَما( خَلُواْ وثُ مِنْ ديح مرَهم أَموها أَبغْنِي كَانَ مم ينْهنَ عءٍ مِن للّهِا مةً إِالَّ شَياجنَفْسِ فِي ح 

قُوبعا يشدند، وارد بود داده دستور آنان به پدرشان كه آنجا از و رفتند كه هنگامي و) قَضَاه 
 دل در كه را آنچه ولي بدارد، دور توانست نمي بود خواسته خداوند آنچه از را آنان كار اين

 كار اين با و بود، فرزندان به نسبت محبت و مهرباني انگيزة آن و كرد، برآورده بوده يعقوب
 پيـامبران  از يعقـوب  زيـرا  نبـود،  او علـم  كمبـود  از ناشي اين و شد حاصل خاطرش آرامش
 داراي او و ) عِلْمٍ لَذُو وإِنَّه: ( فرمود او مورد در خداوند بنابراين. بود رباني علماي و بزرگوار
نَ لِّما. (بود بزرگ دانش لَّم عتوانـايي  و قـدرت  با و بوديم آموخته او به ما اينكه خاطر به ) اه 

 شـده  برخوردار دانش آن از الهي تعليم به و خدا فضل به بلكه بود، نگرفته ياد را آن خودش
لَـكِنَّ (بود ونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ولَمعهمچنـين  داننـد  نمي را كارها سرانجام مردم بيشتر اما   )ي 
  . ماند مي مخفي و پوشيده آنان بر آن لوازمات و احكام و علوم از زيادي بخش يزن علم اهل
لَيهِ آوى (شدند، وارد وي بر و آمدند او پيش يوسف برادران كه هنگامي و  تني برادر ) أَخَاه إِ

 همراه خود با را او و داد، جاي خود نزد بود داده دستور آوردنش به را آنها كه را بنيامين اش
نِّي قَالَ. (ساخت آگاه ماجرا حقيقت از و برگزيد برادرشان ميان از و د،كر نَـاْ  إِ  فَـالَ  أَخُـوك  أَ

تَئِسب  زيرا مباش ناراحت اند كرده آنچه از پس هستم، تو برادر من: گفت) يعملُونَ كَانُواْ بِما تَ
 خود نزد وي اندنم باقي براي خواهد مي كه داد خبر را او سپس. ماست آن از نيك سرانجام

  . كند مي پيدا فيصله نوعي به كار كه زماني تا بيانديشد، اي حيله
  : 70- 75 ي آيه
 لَسارِقُونَ إِنَّكُم الْعِيرُ أَيتُها مؤَذِّنٌ أَذَّنَ ثُم أَخِيهِ رحلِ فِي السقَايةَ جعلَ بِجهازِهِم جهزَهم فَلَما

 اي دهنـده  نـدا  آنگاه. نهاد برادرش دربار را پيمانه كرد پيمانه يشانبرا را آذوقه كه هنگامي و
 »دزديد شما! كاروانيان اي«: داد ندا

ْ بلُواْ قَالُوا أَقْ هِم ولَي اذَا عونَ مكـرده  گـم  را چيز چه«: گفتند و كرده ايشان سوي به روي  تَفْقِد 
 »ايد؟

ْ لِمن الْملِكِ صواع نَفْقِد قَالُوا ا ولُ بِهِ ءجعِيرٍ حِماْ ب نَ أَ بِهِ و عِيمگـم  را پادشاه پيمانة: گفتند« ز 
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) پاداش (اين ضامن من و گرفت خواهد آن برابر در شتري بار بياورد آنرا كس هر و ايم، كرده
 . »هستم

ْ ئْنَا ما علِمتُم لَقَد تَاللّهِ قَالُوا  شما! خدا به سوگند«: گفتند ينَسارِقِ كُنَّا وما األَرضِ فِي لِنُفْسِد جِ
 . »ايم نبوده دزد هرگز ما و كنيم فساد سرزمين اين در تا ايم نيامده ما كه دانيد مي

ْ بِينَ كُنتُم إِن جزَآؤُه فَما قَالُوا  .»باشيد دروغگو اگر چيست او سزاي«: گفتند كَاذِ

ْ لِهِ فِي وجِد من جزَآؤُه قَالُوا حر وفَه زَاؤُهج زِي كَذَلِكاست اين سزايش«: گفتند الظَّالِمِينَ نَج 
 مـي  سـزا  را سـتمكاران  چنـين  ايـن  ما گردد، اسير شود يافت دربارش پيمانه آن كس هر كه

  .»دهيم
 بنيـامين  برادرش جمله از برادرانش از يك هر براي كه هنگامي و ) بِجهازِهِم جهزَهم فَلَما(

 با كه بود ظرفي آن از عبارت كه را پيمانه) أَخِيهِ رحلِ فِي السقَايةَ علَج ( كرد، پيمانه آذوقه
 كـه  هنگـامي  و. گذاشـت  برادرش دربار خوردند، مي آب آن با و كردند مي پيمانه آذوقه آن

يتُها مؤَذِّنٌ أَذَّنَ (كردند حركت نَّكُم الْعِيرُ أَ  شـما ! روانيانكا: داد ندا اي دهنده ندا)  لَسارِقُونَ إِ
 گفتنـد  يوسـف  بـرادران  ) قَـالُواْ . (دانست نمي را حال حقيقت دهنده ندا اين شايد و. دزديد

بلُواْ( أَقْ هِم ولَي خواهـد  مـي  دزد زيرا نمايند، دور خود از را تهمت تا آوردند روي آنان و ) ع  
 اينهـا  امـا . ببرد سالمت به است دزديده كه را آنچه تا شود دور حادثه محل از زودتر چه هر

 بودنـد  شـده  مـتهم  بـدان  كـه  تهمتي كردن دور جز هدفي و آمدند، و كرده مأموران به روي
 مـا «:نگفتند و ايد؟ كرده گم را چيزي چه)  تَفْقِدونَ ماذَا: (گفتند حالت اين در پس . نداشتند

  . نيستند دزد و پاكند داشتند يقين چون» ايم دزديده را چيزي چه
لِمن الْملِكِ صواع نَفْقِد قَالُواْ( اء ولُ بِهِ جعِيرٍ حِمو ايـم،  كرده گم را پادشاه پيمانة: گفتند )ب 

نَاْ (گرفت خواهد پاداش آن برابر در شتري بار بياورد آنرا كس هر أَ بِهِ و عِيمشخصاً من و)  ز 
. پرداخـت  مـي  نـه پيما جستجوي به كه گفت كسي را اين و. نمايم مي تضمين را پاداش اين
ئْنَا ما علِمتُم لَقَد تَاللّهِ قَالُواْ(  ما كه دانيد مي شما! خدا به سوگند: گفتند  )األَرضِ فِي لِنُفْسِد جِ

. ايم نبوده دزد هرگز ما و)  سارِقِينَ كُنَّا وما (كنيم، تباهي و فساد سرزمين اين در تا ايم نيامده
 بـر  مبنـي  خـود  دانش و آگاهي بر آنها و است، زمين در باهيت و فساد بزرگترين دزدي زيرا
 مـي  نيـستند،چون  دزد و كننده فساد آنها كه خوردند قسم. خوردند سوگند نيستند دزد اينكه

 پاكدامن ايشان كه اند رسيده نتيه اين به ايشان حاالت بررسي با اطرافيانش و پادشاه دانستند
 زمين در ما خدا به سوگند«: گفتند آنان و. است نزده رس اينها از اري چنينك و پرهيزگارند و

  . است رساتر تهمت دفع در اين كه چرا» !ايم نكرده دزدي و نكرده فساد
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 شما اگر) كَاذِبِينَ كُنتُم إِن.( »باشيد دروغگو اگر چيست او سزاي« : گفتند ) جزَآؤُه فَما قَالُواْ(
  )جـزَاؤُه  فَهـو  رحلِـهِ  فِـي  وجِد من جزَآؤُه الُواْقَ (باشد؟ شما پيش پيمانه و باشيد دروغگو

 گردد، اسير آن سزاي به شود يافت دربارش پيمانه آن كس هر كه است اين آن سزاي: گفتند
 دزد دزدي هرگـاه  كـه  بود آنها آئين اين و بگيرد اسارت به سارق مسروقه مال صاحب يعني
: گفتنـد  بنـابراين . گرفـت  مـي  قرار مسروقه مال بصاح مالكيت در آن كيفر به شد مي ثابت

)زِي كَذَلِكدهيم مي سزا را ستمكاران چنين اين ما)  الظَّالِمِينَ نَج«.  
  
  : 76- 78 ي آيه
يتِهِم فَبدأَ نَا  كَذَلِك أَخِيهِ وِعاء مِن استَخْرَجها ثُم أَخِيهِ وِعاء قَبلَ بِأَوعِ كِـد  ـفوسـا  لِيكَـانَ  م 

 علِيم عِلْمٍ ذِي كُلِّ وفَوقَ نَّشَاء من درجاتٍ نَرْفَع اللّه يشَاء أَن إِالَّ الْملِكِ دِينِ فِي أَخَاه يأْخُذَلِ

 پيمانـه  سپس و كرد مبادرت ديگران هاي خورجين بازرسي به برادرش، خرجين از پيش پس
 نمـي  او زيـرا  كرديم، سازي چاره يوسف براي اينگونه ما آورد، بيرون برادرش خرجين از را

 كـه  را كـس  هـر  درجـات  بخواهد، خدا اينكه مگر بگيرد را برادرش پادشاه آئين در توانست
 . هست دانايي اي داننده هر از برتر و بريم مي باال بخواهيم

ْ لَم نَفْسِهِ فِي يوسف فَأَسرَّها قَبلُ مِن لَّه أَخٌ سرَقَ فَقَد يسرِقْ إِن قَالُوا ا ودِهبي مقَالَ لَه  أَنـتُم 
اللّه مكَانًا شَرٌّ و لَما أَعچـون ) نيـست  بعيـد  (كند دزدي او اگر«: گفتند) برادرش(  تَصِفُونَ بِم 

 برايـشان  را آن و نمـود  نهـان  خود دل در را آن يوسف پس. »است كرده دزدي قبالً برادرش
 كنيد مي بيان آنچه به خداوند و داريد بدتري ممقا شما«: گفت) خويش دل در. (نكرد آشكار
  . »است داناتر
يها يا قَالُواْ با لَه إِنَّ الْعزِيزُ أَ نَا فَخُذْ كَبِيرًا شَيخًا أَ دأَح كَانَهنَّا م : گفتنـد  الْمحـسِنِينَ  مِنَ نَرَاك إِ

 نيكوكـاران  از را تـو  ما كه بگير او جاي به را ما از يكي دارد، كهنسالي پير پدر او! عزيز اي«
  . »بينيم مي
يتِهِم فَبدأَ(  بازرسـي  بـه  بـرادرش،  خـرجين  از پيش كننده تفتيش پس ) أَخِيهِ وِعاء قَبلَ بِأَوعِ

 چنين قصداً او كه برود بين از شك اين تا بود آن براي اين و پرداخت، ديگران هاي خرجين
 مِن استَخْرَجها (نيافت را چيزي هايشان خرجين در كه وقتي سپس)ثُم. (است كرده را كاري
 را آن يـا  يافـت،  را آن«: نگفـت  و آورد، بيـرون  بـرادرش  خـرجين  در را پيمانـه  )أَخِيهِ وِعاء

 يوسـف  آنچـه  هنگـام  ايـن  در. باشـد  نكـرده  مخدوش را امر حقيقت تا بود، دزديه برادرش
. نفهميدنـد  هـم  بـرادرانش  و يافـت  تحقـق  بماند او پيش برادرش اينكه بر مبني بود خواسته
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نَا كَذَلِك: (فرمايد مي متعال خداوند كِد فوستا كرديم آسان را اين يوسف براي چنين اين) لِي 
يأْخُذَ كَانَ ما. (يابد نبوددست مذموم كه امري به وسيله بدين  در او )الْملِـكِ  دِيـنِ  فِي أَخَاه لِ
 دزد سـزاي  كـه  نبـود  چنين پادشاه آئين در زيرا بگيرد، را برادرش توانست نمي پادشاه آئين

 و قـضاوت  اگـر  پـس  داشـت،  ديگـري  سزاي دزدي آنان نزد بلكه باشد، او نمودن بازداشت
 نگـاه  خـود  پـيض  را بـرادرش  توانـست  مي يوسف شد مي برگردانده پادشاه آئين به داوري
  . شود حققم است خواسته كه را انچه تا سپرد آنان به را داروي اما داردف
 كـه  را كس هر درجات ) نَّشَاء من درجاتٍ نَرْفَع اللّه يشَاء أَن إِالَّ(:فرمايد مي متعال خداوند
 رسـاند  مي درجات آن مقاصد به را آدمي كه راههايي شناخت و مفيد علم طريق از بخواهيم

 هر از برتر و) علِيم عِلْمٍ ذِي كُلِّ وفَوقَ. (برديم باال را يوسف مقام كه همانطور بريم، مي باال
 و» غيـب  «ي داننـده  بـه  تـا  باشد، مي داناتر و عالم هر از باالتر پس. هست دانايي اي داننده

  . شود مي منتهي» شهادت«
 كنـد  دزدي او اگـر : گفتند )يسرِقْ إِن قَالُواْ (ديدند، را جريان اين يوسف برادران كه هنگامي

 دزدي او از پيش هم برادرش  چراكه) قَبلُ مِن لَّه أَخٌ سرَقَ قَدفَ (نيست، تعجب جاي و بعيد
 و اين: بگويند و نمايد تبرئه را خودشان خواستند مي و بود، يوسف منظورشان و است كرده

  . نيستند ما مادر از دو اين و زنند مي دزدي به دست برادرش
 خـود  درون در را تهمـت  ايـن  از حاصل نارحتي يوسف بنابراين بود، دو آن به توهين اين و

لَم نَفْسِهِ فِي يوسف فَأَسرَّها (كرد، پنهان ا ودِهبي مدر يعنـي . نكرد اشكار برايشان را آن و)لَه 
 را خـود  خشم بلكه. باشد ناخوشايند برايشان و شوند ناراحت كه نگفت چيزي آنها به مقابل
نتُم: (گفت خودش با يوسف و )الَقَ. (كرد پنهان خود دل در را مسئله و برد فرو  مكَانًـا  شَرٌّ أَ
اللّه و لَما أَعچيـزي  ي وسيله به را ما كه چرا داريد، بدتري مكانت و مقام شما ) تَصِفُونَ بِم 
. داريـم  قـرار  آن بـر  كهما آنچه از است بدتر و هستيد آن بر خود كه داديد قرار مذمت مورد

)نتُم  و گوييد، مي ما مورد در كند مي آنچه به خداوند و) تَصِفُونَ بِما أَعلَم للّهوا مكَانًا شَرٌّ أَ
  . هستيم مبرا تهمت اين از ما كه داند مي و است، داناتر  كنيد مي متهم دزدي به را ما

 مرخص را برادرشان پادشاه شايد تا شدند وارد تملق و خواهش راه از يوسف برادران سپس
  . دببخش را او و كرده

يها يا قَالُواْ( با لَه إِنَّ الْعزِيزُ أَ  طاقت و دارد كهنسالي پير پدر او! عزيز اي: گفتند )كَبِيرًا شَيخًا أَ
نَا  فَخُذْ. (آيد مي دشوار او بر كار اين و ندارد را پسرش جدايي ـدأَح  كَانَـهنَّـا  م  مِـنَ  نَـرَاك  إِ

 كردن آزاد با پس. بينيم مي نيكوكاران از را تو ما كه بگير او جاي به را ما از يكي) الْمحسِنِينَ
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  . كن احسان پدرمان و ما بر برادرمان
  :79- 80 ي آيه
نَا من إِالَّ نَّأْخُذَ أَن اللّهِ معاذَ قَالَ دجنَا وتَاعم هعِند Ĥنَّـ  ما كه خدا بر پناه«: گفت لَّظَالِمونَ إِذًا إِ
 ستمكاران زمرة از صورت آن در ما داريم، نگاه ايم يافته او نزد را نكااليما كه را كسي از غير

 . »بود خواهيم

يأَسواْ فَلَما تَ اس واْ مِنْها خَلَصقَالَ نَجِي مكَبِيرُه لَم باكُم أَنَّ تَعلَمواْ أَ لَيكُم أَخَذَ قَد أَ ثِقًا ع وـنَ  مم 
برَح فَلَنْ يوسف فِي فَرَّطتُم ما قَبلُ ومِن اللّهِ  لِـي  اللّـه  يحكُم أَو أَبِي لِي يأْذَنَ حتَّى األَرض أَ
وهرُ واكِمِينَ خَيخلـوت  به يكديگر با و رفتند كناري به شدند نااميد او از كه هنگامي و الْح 

 از پيش و ستا گرفته الهي پيمان شما از پدرتان كه ايد ندانسته آيا«: گفت آنان بزرگ نشستند
 اينكـه  مگـر  كـنم  نمي حركت سرزمين اين از هرگز من ايد؟ كرده كوتاهي يوسفدربارة اين
  . است داوران بهترين او و كند داوري من حق در خداوند يا دهد، اجازه من به پدرم

نَا من إِالَّ نَّأْخُذَ أَن اللّهِ معاذَ(:گفت يوسف ) قَالَ( دجنَا وتَاعم هاز غير ما كه خدا به پناه  )عِند 
 كـسي  جـاي  بـه  را گناهي بي فرد اگر يعني. داريم نگاه امي يافته او نزد را كااليمان كه كسي

 كـرده  دزدي كـه  كـسي « : نگفـت  و. ايم كرده ستم ايم يافته او نزد را خود كاالي كه بگيريم
نَّـĤ. (بود دروغگويي از پرهيز خاطر به اينها همة ،»است  اگـر  يعنـي  صورت، آن در ام ) إِذًا إِ
 خواهيم ستمكاران از  )لَّظَالِمونَ (بگيريم ايم، يافته او نزد را خود كاالي كه كسي از غير نفري
  . ايم داده كيفر را گناهي بي فرد چون بود،

 گوشه و) نَجِيا خَلَصواْ (كند، مرخص را برادرشان كه شدند نااميد يوسف برادران كه هنگامي
 مـشاوره  به يكديگر با نبود آنان با خودشان از غير كسي كه حالي در و شدند عجم هم با اي

لَم كَبِيرُهم قَالَ. (پرداختند باكُم أَنَّ تَعلَمواْ أَ لَيكُم أَخَذَ قَد أَ ثِقًا عونَ مآنان بزرگ) برادر()اللّهِ م 
 گرفتـه  پيمـان  شـما  از) بنيامين از (مراقبت و محافظت براي پدرتان كه ايد ندانسته آيا: گفت
   شويد؟ گرفتار اينكه مگر بياوريد خود با را وي كه است
 شـما  پـس  ايد؟ كرده كوتاهي يوسف دربارة اين از پيش و )يوسف فِي فَرَّطتُم ما قَبلُ ومِن( 
 بـا  را برادرش اينك و نموديد، كوتاهي يوسف دربارة گذشته در اينكه يكي ايد؛ كرده كار دو
  . شوم روبرو پدرم با توانم نمي من و بريد، نمي پدر پيش به ودخ
برَح فَلَنْ(  ين ازا من پس) الْحاكِمِينَ خَيرُ وهو لِي اللّه يحكُم أَو أَبِي لِي يأْذَنَ حتَّى األَرض أَ

 گرم ماند خواهم آن در هميشه براي و گزينم مي اقامت آن در يعني كنم نمي حركت سرزمين
 بـه  من براي را آمدن يعني. كند داوري من حق در خداوند يا بدهد، اجازه من به پدرم اينكه
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  . است داوران بهترين او و نمايد، مقدر برادرم با همراه يا تنهايي صورت
  81- 82 ي آيه

بِيكُم إِلَى ارجِعواْ بانَا يا فَقُولُواْ أَ نَا وما سرَقَ ابنَك إِنَّ أَ ا الَّإِ شَهِدنَـا  بِملِم ـا  عمـبِ  كُنَّـا  ولْغَي  لِ
 گـواهي  و اسـت،  كـرده  دزدي پسرت! جان پدر«:بگوييد و برگرديد پدرتان سوي به حافِظِينَ
 . »نداشتيم خبر غيب از ما و دانستيم آنچه به جز نداديم

يةَ واسأَلِ نَّا الَّتِي الْقَرْ الْعِيرَ فِيها كُ نَا الَّتِي و لْ ب نَّا يهافِ أَقْ إِ ادِقُونَ وآن در كـه  شهري اهل از و لَص 
  . »هستيم راستگويان از ما همانا بپرس، برگشتيم آنان با كه كارواني از و بوديم
بِـيكُم  إِلَى ارجِعواْ: (گفت پس بگويند، پدرشان به كه كرد سفارش سخناني به را آنان سپس  أَ
بانَا يا فَقُولُواْ  دزدي پـسرت ! جـان  پدر: بگوييد و برگرديد پدرتان سوي به ) قَسرَ ابنَك إِنَّ أَ
. بياوريم تو پيش خود همراه را او نتوانستيم ما و است، شده بازداشت آن اثر بر و است، كرده
 آنـرا  كـه  نكرديم مشاهده را چيزي آنكه حال. كرديم كوشش خيلي مورد اين در كه چند هر

 او بار از را پيمانه زيرا ديديم، خود چشمان با كه كنيم مي بازگو برايت را چيزي ما و ندانيم،
لْغَيبِ كُنَّا وما. (آوردند بيرون  مـي  را غيـب  اگر يعني. نداشتيم خبر غيب از ما و)  حافِظِينَ لِ

 فكـر  و بستيم، نمي پيمان و عهد تو به و ببريم، خود با را او كرديم نمي سعي هرگز دانستيم
  . برسد نجااي به كار كه كرديم نمي
يةَ واسأَلِ( نَّا الَّتِي الْقَرْ الْعِيرَ فِيها كُ نَا الَّتِي و لْ ب  داري، شك ما سخن صحت در تو اگر و (فِيها أَقْ
 آنچه از آنها كه چرا بپرس، برگشتيم آنان با كه كارواني از و بوديم آن در كه شهري مردمان از
نَّ . (هستند آگاه كرديم خبر را تو كه إِ ادِقُونَ اوو نگفتـه  دروغ و گويـانيم،  راسـت  از ما و)لَص 

  . است آمده پيش كه است همين واقعيت بلكه ايم، نكرده جابجا را چيزي
 : 83- 86 ي آيه

ينِي أَن اللّه عسى جمِيلٌ فَصبرٌ أَمرًا أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ قَالَ تِ أْ ي ا بِهِممِيعج نَّه  علِيمالْ هو إِ
كِيماست اميد است، نيك صبر من پيشة و آراسته، برايتان را زشتي كار شما نفس«: گفت الْح 

 . »است حكيم دانايي او گمان بي گرداند، باز من به را آنان همة خداوند كه

ابيضَّت يوسف علَى أَسفَى يا وقَالَ عنْهم وتَولَّى و نَاه ي زْنِ مِنَ عالْح وفَه روي آنان از و كَظِيم 
 كـه  حـالي  در گرديد نابينا و سفيد اندوه از چشمانش و» !يوسف بر دريغا«: گفت و تافت بر

 . بود غم از سرشار

ْ أُ تَاهللا قَالُوا تَ  خدا به سوگند«: گفتند الْهالِكِينَ مِنَ تَكُونَ أَو حرَضًا تَكُونَ حتَّى يوسف تَذْكُرُ تَفْ
 .»گردي مي مردگان از يا شوي مي مرگ به مشرف تا كني مي ياد را فيوس پيوسته
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نَّما قَالَ نِي بثِّي أَشْكُو إِ أَعلَم اللّهِ إِلَى وحزْ ا اللّهِ مِنَ وونَ الَ ملَمپريشان شكايت من«: گفت تَع 
 نمـي  اشم كه دانم مي را چيزهايي خدا سوي از و برم مي خدا نزد به تنها را اندوهم و حالي
  . »دانيد
 و شـد  شتريب يو اندوه كردند آگاه خبر نيا از را او و برگشتند پدرشان يسو به كه يهنگام
 ةيقـض  در كه همانطور. كرد متهم زين هيقض نيا رادر آنان و گشت، برابر نيچند اش يناراحت
ب أَمرًا أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ: (گفت. نمود متهم را آنها اول مِيلٌ رٌفَصكار شما نفس بلكه )ج 

 يمـ  پنـاه  كين صبر به كار نيا در يعني. است نيك صبر من پيشة و آراسته، برايتان را زشتي
 گـروه  كه كرد يدواريام ابراز سپس. ندارد دربر را تيشكا و اديفر و يناراحت كه يصبر برم،
ي أَن اللّه عسى: ( گفت و گردد حل مشكالت و شو باز كار تِ أْ نِيي ا بِهِممِيعكه است اميد ) ج 

 بـرادر  و نياميبن و وسفي خداوند كه دوارميام يعني . گرداند باز من به را آنان همة خداوند
  . اورديب من نزد به است دهيگز اقامت مصر در كه را بزرگترشان

)نَّه  دانـد  يمـ  دخـو  كـرم  و منـت  بـه  مـرا  ديشد ازين و داناست، او گمان بي ) : الْعلِيم هو إِ
)كِيمقرار يانيپا و اندازه شيخو يربان حكمت حسب بر يزيچ هر يبرا و است ميحك) الْح 

  . است داده
 بر يرو آنان از و رساندند او اطالع به را خبر نيا فرزندانش نكهيا از بعد السالم هيعل عقوبي

 بـه  و بـود  دلـش  در كه ياندوه و غم از شيها چشم و شد شتريب اندوهش و تأسف و تافت
 يا قَالََ) بود، اندوه از سرشار قلبش كه يحال در و» ميكَظِ فَهو (شدند، نايناب فراوان هيگر سبب
 نهفته دلش در كه ميقد اندوه و غم از آنچه و يوسف بر غايدر: گفت و ) يوسف علَى أَسفَى
 را او كوچك سبتاًن بتيمص نيا و شد، داريپد بود گرفته يجا قلبش در كه يشوق و بو مانده

 تَـاهللا  (گفتنـد  او به پدر حالت از تعجب ابراز با فرزندانش پس. انداخت ياول بتيمص ادي به
أُ تَ  تـا ) حرَضًـا  تَكُـونَ  حتَّى (كني، مي ياد را يوسف پيوسته خدا به سوگند ) يوسف تَذْكُرُ تَفْ

 دست از را گفتن خنس توان و يافت يم نيزم به حركت يب و شوي مي مرگ به مشرف نكهيا
ـ  بـه  همواره تو يعني. يگرد يم شدگان نابود از يا)  الْهالِكِينَ مِنَ تَكُونَ أَو. (داد يخواه  ادي

  . يباش داشته را او يادآوري قدرت كه يوقت تا بود يخواه وسفي
نَّما: (گفت عقوبي ) قَالَ(  ، ميگـو  يمـ  را يسـخنان  و حالي پريشان شكايت من) بثِّي أَشْكُو إِ
 نـه  و برم مي گانهي يخدا نزد به ) اللّهِ إِلَى (دارم، دل در كه را ياندوه تيشكا و )وحزْنِي(
أَعلَم. (دييبگو د،يخواه يم كه را چه هر پس مردم، از گريد يكس و شما نزد به ا اللّهِ مِنَ وم 
 بـه  را آنـان  كه دانم يم دانيد، نمي شما كه دانم مي را چيزهايي خدا سوي از و ) تَعلَمونَ الَ
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  . شد خواهد روشن دارشانيد به چشمانم و گرداند، خواهد باز من
  : 87- 88 ي هيآ
 اللّهِ روحِ مِن ييأَس الَ إِنَّه اللّهِ روحِ مِن تَيأَسواْ والَ وأَخِيهِ يوسف مِن فَتَحسسواْ اذْهبواْ بنِي يا
 خدا رحمت از و ديكن جستجو برادرش و وسفي از و ديبرو! فرزندانم يا رُونَالْكَافِ الْقَوم إِالَّ
 . گردند ينم ديناام خدا رحمت از كافران گروه جز كه چرا د،ينشو ديناام

لَيهِ دخَلُواْ فَلَما ا قَالُواْ عا يهي نَا الْعزِيزُ أَ سلَنَا م أَه ئْنَا الضُّرُّ و  الْكَيلَ لَنَا فَأَوفِ اةٍمزْج بِبِضَاعةٍ وجِ
ينĤَ وتَصدقْ لَ إِنَّ ع زِي اللّهجقِينَ يدتَصزيعز يا«: گفتند رفتند، وسفي شيپ كه يهنگام و الْم !

 ما مانفيپ پس م،يا اورده يرفتنيناپذ و اندك يكاال و است، دهيرس يسخت ما خانوادة و ما به
  .»دهد يم پاداش را بخشندگان خداوند گمان يب كن، بخشش) شتريب (ما بر و بده كامل را
 يا )وأَخِيـهِ  يوسـف  مِـن  فَتَحسـسواْ  اذْهبواْ بنِي يا: (گفت فرزندانش به السالم هيعل عقوبي

ـ كن جستجو برادرش و وسفي از و ديبرو! فرزندانم  والَ. (ديبكوشـ  آنهـا  يجـستجو  در و د،ي
يأَسواْ نَّ اللّهِ روحِ مِن تَ  دواريام رايز د،ينگرد ديناام خدا رحمت از و) اللّهِ روحِ مِن ييأَس الَ هإِ
 انـسان  ارادة شـود  يمـ  باعث يديناام و. دينما تالش و بكوشد يآدم تا شود يم باعث بودن
 رحمـت  و احـسان  و فضل باشند دواريام آن به ديبا بندگان كه يزيچ نيبهتر و. شود سست

نَّه .(خداست  از يكـس  كـافران  گروه جز كه چرا) الْكَافِرُونَ الْقَوم إِالَّ اللّهِ روحِ مِن ييأَس الَ إِ
  . شود ينم ديناام خدا رحمت

 از خداوند رحمت و داند، يم دور خود از را خدا رحمت دنشانيورز كفر سبب به آنان رايز
 بـه  بنده يدواريام كه دي نما يم داللت نيا و دينكن كافران مانند را خود پس است، دور آنها

  . باشد او مانيا اندازة به خدا رحمت
لَيهِ دخَلُواْ فَلَما . (رفتند عقوبي فرزندان پس بـا ) قَـالُواْ  (رفتند، وسفي نزد كه يهنگام و ) ع 

يها يا: ( گفتند او به يزار و تضرع نَا الْعزِيزُ أَ سلَنَا م أَه ئْنَا الضُّرُّ و  لَنَا فَأَوفِ مزْجاةٍ ةٍبِبِضَاع وجِ
ينĤَ وتَصدقْ الْكَيلَ لَ و انـدك  ييكـاال  و اسـت،  دهيرس يسخت ما خانوادة و ما به! زيعز يا ) ع 
 كامل را ما مانةيپ ميبپرداز را كاال يواقع متيق ميتوان ينم نكهيا با پس م،يا آورده يرفتنيناپذ
ـ    )الْمتَـصدقِينَ  يجزِي اللّه نَّإِ. (ببخش ما به شتريب نيمع مقدار از و بده  خداونـد  گمـان  يب

  . دهد يم پاداش آخرت و ايدن در را بخشندگان
 به را خودش و سوخت آنها به نسبت وسفي دل د،يرس تينها به و شد تمام كار كه يهنگام
  . نمود سرزنش را آنها  كرد يمعرف آنان

  :89- 92 هيآ
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تُ ما علِمتُم هلْ قَالَ لْ مفَع فوسأَخِيهِ بِيإِذْ و نتُم  بـه  نـسبت  كـه  ديدان يم ايآ«:گفت جاهِلُونَ أَ
 د؟يكرد چه ديبود نادان كه بدانگاه برادرش و وسفي

ْ اْ قَالَ يوسف لَأَنت أَإِنَّك قَالُوا نَ  نَّفَإِ ويِصبِرْ يتَّقِ من إِنَّه علَينَا اللّه منَّ قَد أَخِي وهـذَا يوسف أَ
الَ اللّه ضِيعرَ يسِنِينَ أَجحوسـف ي مـن ! يآر«: گفت »؟يهست وسفي تو واقعاً ايآ«: گفتند الْم 

 كند شهيپ تقوا كس هر گمان يب . است نهاده منت ما بر خداوند است، من برادر نيا و هستم
 . »كند ينم  عيضا را كوكارانين پاداش خداوند همانا ورزد يبردبار و

ْ نَا اللّه آثَرَك لَقَد اللّهِتَ قَالُوا ي لَ إِن عما بر را تو خداوند! خدا به سوگند«: گفتند لَخَاطِئِينَ كُنَّا و 
 .»ميا بوده خطاكاران از ما و است داده يبرتر

لَيكُم تَثْرَيب الَ قَالَ ع موغْفِرُ الْيي اللّه لَكُم وهو محيسرزنـش  چيه امروز«: گفت الرَّاحِمِينَ أَر 
  .»است مهربانان نيمهربانتر او و آمرزد يم را شما خداوند ست،ين شما بر
لْتُم ما علِمتُم هلْ: (گفت ) قَالَ( فَع فوسأَخِيهِ بِيچـه  بـرادرش  و وسـف ي با ديدان يم ايآ ) و 

   د؟يكرد
ـ ا ديشا ماعل واهللا برادرش به نسب اما و. بود مشخص بودند كرده وسفي با آنها كه يكار  ني
ـ  كنـد  يدزد او اگر) قبل من له، اخ سرق فقد سرقي ان (باشد شان گفته  بـرادش  يو از شيپ
 آن مسبب آنها و انداخت ييجدا پدرش و او انيم كه بود يا دثه حا نيا اي. است كرده يدزد

  . بودند
نتُم إِذْ(  آنها اي. بود آنها يابر يتراش عذر ينوع نيا و د،يبود نادان شما كه بدانگاه) جاهِلُونَ أَ
 انجـام  را نادانـان  كـه  نبـود  ستهيشا نكهيا با دادند انجام را نادانان كار كه كند يم سرزنش را

  . دهند
 قَالَ يوسف لَأَنت أَإِنَّك: (گفتند و ست، ا وسفي كند يم خطاب را آنها كه يكس دانستند پس
اْ نَ ينَاع اللّه منَّ قَد أَخِي وهـذَا يوسف أَ  وسفي من! يآر: گفت ؟يهست وسفي واقعاً تو ايآ) لَ

 گـذارده  منـت  ما بر ن،يتمك و يزگاريپره و مانيا دادن با خداوند است، برادرم نيا و هستم
نَّه. ( بود تقوا و صبر ي جهينت نيا و. است  دادن انجام از كس هر گمان يب ) ويِصبِرْ يتَّقِ من إِ
 انجام بر و باشد بايشك ها بتيمص و دردها دبر و د،ينما زيپره ستا نموده حرام خداوند آنچه

 پـاداش  خداونـد  همانـا   )الْمحـسِنِينَ  أَجرَ يضِيع الَ اللّه فَإِنَّ (ورزد، يبردبار ياله دستورات
 پـاداش  خداوند و د،يآ يم حساب به يكوكارين كارها نيا رايز كند، ينم عيضا را كوكارانين

  . كند ينم عيضا دهد انجام را كين كار كه كس هر
نَا اللّه آثَرَك لَقَد تَاللّهِ قَالُواْ( ي لَ يهـا  عادت و كوين اخالق سبب به! خدا به سوگند«: گفتند) ع 
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 م،يكرد يبد تينها يب تو به نسبت ما و است داده يبرتر ما بر را تو خداوند يدار كه يخوب
 بر را شما خداوند پس م،يديكوش پدرت از دنتانكر ودور شما به آزار و تياذ رساندن يبرا و
 از مـا  كـه  يدرسـت  بـه  و)  لَخَاطِئِينَ كُنَّا وإِن. (ديبخش قدرت و نعمت تو به و داد يبرتر  ما

 سرزده وسفي به نسبت آنان از كه بود يزيچ به آنان اعتراف اوج نيا و. ميا بوده خطاكاران
  . بود
 الْيوم علَيكُم تَثْرَيب الَ: (گفت آنها به يبزرگوار و خششب يرو از السالم هيعل وسفي ) قَالَ(
 خداونـد )  الـرَّاحِمِينَ  أَرحم وهو لَكُم اللّه يغْفِرُ. (كن ينم مالمت و سرزنش را شما امروز) 

 بـدون  ديبخـش  را آنهـا  كامل طور به پس. است مهربانان نيتر مهربان او و آمرزد يم را شما
 نمود رحمت و مغفرت يدعا شانيبرا و رديبگ راديا آنها از آنان گذشته گناه يدآوراي با نكهيا
ـ برگز بندگان و خواص جز كه است يكوكارين و احسان تينها نيا و  ينمـ  نجـام  را آن دهي

  . دهند
 : 93- 98 هيآ

ْ ا بِقَمِيصِي اذْهبوا لْقُوه هـذَ أَ أْتُونِي بصِيرًا يأْتِ أَبِي وجهِ علَى فَ و لِكُمعِينَ بِأَهمراهنميپ نيا أَج 
 من نزد به را تان خانواده تمام و گردد نايب تا دياندازيب پدرم يرو بر را آن و ديببر خود با را
 »دياوريب

لَما لَتِ وقَالَ الْعِيرُ فَص موهنِّي أَب  كـاروان  كـه  يهنگام و تُفَنِّدونِ أَن لَوالَ يوسف رِيح لَأَجِد إِ
 وسفي يبو گمان يب دينكن متهم يخرفت و يخرد يب به مرا اگر«: گفت پدرشان كرد ركتح
 .»ابمي يم را

ْ  خـود  ميقـد  يسرگـشتگ  در تـو  خـدا  به سوگند«: گفتند الْقَدِيمِ ضَالَلِك لَفِي إِنَّك تَاللّهِ قَالُوا
 .»يهست

لْقَاه الْبشِيرُ جاء أَن فَلَما لَم قَالَ بصِيرًا فَارتَد وجهِهِ علَى أَ نِّي لَّكُم أَقُل أَ  الَ مـا  اللّهِ مِنَ أَعلَم إِ
) و (شـد  نـا يب افكنـد،  اش چهـره  بر را راهنيپ آمد او نزد دهنده مژده كه يهنگام و  تَعلَمونَ
 ؟»ديدان ينم شما كه دانم يم را ييزهايچ خدا يسو از كه بودم نگفته شما به ايآ«: گفت

ْ نَا لَنَا استَغْفِرْ بانَاأَ يا قَالُوا نُوب نَّا ذُ نَّا إِ  ما يبرا را گناهانمان آمرزش! پدر يا«: گفتند  خَاطِئِينَ كُ
 .»ميا بوده خطاكار ما كه بخواه

نَّه ربي لَكُم أَستَغْفِرُ سوف قَالَ  آمـرزش  پروردگـارم  از شما يبرا«: گفت الرَّحِيم الْغَفُور هو إِ
  .»است مهربان و آمرزنده او گمان يب ،ديطلب خواهم

ا بِقَمِيصِي اذْهبواْ: گفت برادرانش به وسفي لْقُوه هـذَ أَ ـ ا ) بـصِيرًا  يـأْتِ  أَبِـي  وجهِ علَى فَ  ني
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 و يمـار يب هـر  چـون  . گردد نايب تا دياندازيب پدر صورت به را آن و ديببر خود با را راهنميپ
 غم چقدر داند يم خدا و. داشت وسفي يبو راهنيپ نيا و گردد، يم معالجه آن ضد با يدرد
 گـره  و كنـد  بـو  را آن پدر تا خواست وسفي. بود پدر دل در يو حسرت و انتظار و وسفي

 دارد ياسرار و حكمت كار نيا در خداوند و. برگردد او به اش يتاب يب و گردد، باز روحش
أْتُـونِي . (اشتد اطالع آن از وسفي اما ستندين مطلع آن از بندگان كه و  لِكُمعِـينَ  بِـأَهمو) أَج 

 و يسخت و كنم مالقات را آنها تا دياوريب من شيپ را خود بستگان همة و لتانيفام و فرزندان
  . شود دور شما از يزندگ يتنگ
لَما( لَتِ وقَالَ الْعِيرُ فَص موهنيفلـسط  يسـو  بـه  مـصر  نيسـرزم  از كاراون كه يهنگام و) أَب 

 يوسـف  رِيـح  لَأَجِد إِنِّي: ( گفت و كرد احساس را وسفي راهنيپ يبو عقوبي رد،ك حركت
 و ديكن ينم مسخره مرا اگر ، كنم يم احساس را وسفي يبو من شك بدون )تُفَنِّدون أَن لَوالَ
 تعجـب  آنها كه شد متوجه عقوبي چون م،ييگو يم نيچن ينادان يرو از كه ديبر ينم گمان
ـ  بـود  برده گمان آنها مورد در وآنچه: گفت را سخن نيا جهت نيهم به كردند،  و آمـد  شيپ
 گرفتار يسرگردان يايدر در همواره تو خدا به سوگند )الْقَدِيمِ ضَالَلِك لَفِي إِنَّك تَاللّهِ: (گفتند
  . ييگو يم چه يدان ينم و يهست
 ور ود ييرها دورة دنيرس فرا و آمد وا نزد دهنده مژده كه يهنگام و ) الْبشِيرُ جاء أَن فَلَما(

 علَى أَلْقَاه (داد، مژده را گريكدي داريد به پدر و برادران و وسفي شدن شاد و شدن، جمع هم
 شد، نايب و برگشت خود ةياول حالت به و انداخت اش چهره بر را راهنيپ) بصِيرًا فَارتَد وجهِهِ
   بود هشد كور اندوه از شيها چشم نكهيا از بعد
 نامتعـادل  را او قـبالً  كـه  اش خـانواه  و فرزندان به بود شادمان خدا نعمت از كه عقوبي پس

لَم: (گفت كردند يم تعجب او از و دانسته نِّي لَّكُم أَقُل أَ  به ايآ) تَعلَمونَ الَ ما اللّهِ مِنَ أَعلَم إِ
ـ د بـه  مـن  د؟ياند ينم شما كه دانم يم را ييزهايچ خدا يسو از كه نگفتم شما  وسـف ي دني
  . شود برطرف اندوهم و غم بودم منتظر و بوده دواريام

بانَا يا قَالُواْ (افتند،ي نجات كار نيا با و كردند، اعتراف شيخو گناه به آنان پس  لَنَـا  استَغْفِرْ أَ
نَا نُوب نَّا ذُ نَّا إِ  خطاكـار  مـا  كـه  واهبخ ما يبرا را گناهانمان آمرزش! پدر يا: گفتند)  خَاطِئِينَ كُ
  . ميا كرده تو با را ييكارها نيچن نيا رايز ميا بوده

 لَكُـم  أَسـتَغْفِرُ  سـوف : (گفت اجابتشان در نكردن درنگ و آنها خواستة رفتنيپذ با او ) قَالَ(
يبر نَّه ـ  د،يـ طلب خـواهم  آمرزش پروردگارم از شما يبرا  )الرَّحِيم الْغَفُور هو إِ  وا گمـان  يب

ـ ب را گناهانتان كه دوارميام من و است، مهربان و آمرزنده ـ نما رحـم  شـما  بـر  و امرزد،ي  و دي
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 را آنها يبرا خواستن آمرزش او كه است شده گفته و گرداند حالتان شامل را شيخو رحمت
 و بهتـر  تـا  انـداخت  ريتـاخ  بـه  و باشد يم آمرزش طلب يبرا يبهتر وقت كه سحر وقت تا

  . شود رفتهيپذ بهتر و بطلبد آمرزش كاملتر
  : 99- 104 ي هيآ

لَيهِ آوى يوسف علَى دخَلُواْ فَلَما يهِ إِ وب  كه يهنگام و آمِنِينَ اللّه شَاء إِن مِصرَ ادخُلُواْ وقَالَ أَ
 مـصر  نيسـرزم  بـه «: گفـت  و داد يجا خود كنار در را مادرش و پدر دنديرس وسفي نزد به

 .»بود ديخواه امان در بخواهد خدا اگر كه د،يشو داخل

فَعرهِ وي وب ا لَه وخَرُّواْ الْعرْشِ علَى أَ دجقَالَ سا وتِ يـذَا أَبتَأْوِيلُ ه ايؤْيلُ مِن رقَب ا قَدلَهعج 
 نَّـزغَ  أَن بعـدِ  مِـن  الْبـدوِ  مـنَ  بِكُـم  وجاء السجنِ مِنَ أَخْرَجنِي إِذْ بي أَحسنَ وقَد حقا ربي

ينِي الشَّيطَانُ نَ بيب تِي وي إِنَّ إِخْوبر ا لَطِيفشَاء لِّمي نَّه  را مادرش و پدر و الْحكِيم الْعلِيم هو إِ
ـ ا! پـدر «: گفت و افتادند، نيزم به كنان سجده او يبرا آنان همة و نشاند، تخت بر ـ تعب ني  ري

 يراسـت  بـه  و گردانـد،  درسـت  و راسـت  را آن پروردگارم و بودم دهيد قبالً كه است يخواب
ـ  طانيشـ  آنكـه  از پس را شما و نمود، ميرها زندان از كه يوقت خداوند  بـرادرانم  و مـن  نيب
 چه هر پروردگارم يراست به. كرد ها يكين من حق در آورد، باز صحرا از بود افكنده اختالف
 .»است ميحك يدانا او مانگ يب دهد، يم انجام قيدق و دهيسنج بخواهد

بر تَنِي قَد ي تَنِي الْملْكِ مِنَ آتَ لَّم عادِيثِ تَأْوِيلِ مِن واتِ فَاطِرَ األَحاومضِ الساألَرو ي أَنتلِيو 
نُيا  فِي اآلخِـرَةِ  الـدفَّنِي  وا  تَـولِمـسأَلْحِقْنِـي  م الِحِينَ  واز) بـزرگ  يا بهـره ! (پروردگـار  بِالـص 

ـ تعب و يآسـمان  يها كتاب سخنان يمعن از مرا و ،يا داده من به ييفرمانروا  آگـاه  خوابهـا  ري
 مرا ،يهست آخرت و ايدن در من سرپرست تو! نيزم و ها آسمان آورندة ديپد يا ، يا ساخته
 .»بگردان ملحق صالحان به و رانيبم مسلمان

اء مِنْ ذَلِكنب لَيك نُوحِيهِ الْغَيبِ أَ يهِم كُنت اوم إِ واْ إِذْ لَدعمأَج  مـرَهأَم  ـمهكُـرُونَ  ومـ ا ي  ني
 توطئـه  و گرفتنـد  ميتـصم  كـه  بدانگاه و م،يكن يم يوح تو به را آن كه است بي غ يخبرها

 .ينبود آنان شيپ كردند ينيچ

لَو النَّاسِ أَكْثَرُ وما و ترَصؤْمِنِينَ حيبورز حرص گرچه دآورن ينم مانيا مردم شتريب و بِم . 

لُهم وما أَ هِ تَسلَي رٍ مِنْ عإِنْ أَج والَمِينَ ذِكْرٌ إِالَّ هلْع  يپاداش آنان از) دعوت نيا (برابر در تو و لِّ
  . ستين انيجهان يبرا ياندرز و پند جز آن و يخواه ينم
 بار شانيها خانواده با همراه شفرزندان و عقوبي به كه يهنگام و  )يوسف علَى دخَلُواْ فَلَما(
 مـصر  در اقامـت  و وسـف ي با داريد قصد به نيفلسط نيسرزم از و كردند جمع را خود بنة و
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لَيهِ آوى (دنديرس وسفي نزد به و كردند كوچ  داد يجا خود كنار در را مادرش و پدر) أَبويهِ إِ
 افـراد  همة به و ) وقَالَ. (داشت ابراز آنان به نسبت يفراوان احترام و بزرگداشت و احسان و

 خدا اگر كه د،يشو مصر نيسرزم وارد ) آمِنِينَ اللّه شَاء إِن مِصرَ ادخُلُواْ: (گفت اش خانواده
 سرور و يشاد حالت در آنان پس د،يهست امان در وحشت و ها ينديناخوشا همة از بخواهد

 . دنديازي دست سرور و يادش به و شد، دور آنان از يزندگ يسخت و رنج و شدند وارد

)فَعرهِ وي وب  لَـه  وخَرُّواْ (نشاند، خود ييفرمانروا تخت بر را مادرش و پدر و ) الْعرْشِ علَى أَ
ا دجافتادنـد  نيزمـ  بـه  كنان سجده او بزرگداشت و احترام به برادرانش و در ما و پدر و) س .

 هــذَا  أَبـتِ  يـا : (گفت اند افتاده سجده او قابلم در آنها كرد مشاهده كه يهنگام و ) وقَالَ(
ـ د قـبالً  كه است يخواب ريتعب نيا! پدر يا ) قَبلُ مِن رؤْياي تَأْوِيلُ  در كـه  آنگـاه  بـودم،  دهي
 دهيد خواب در او آنچه پس. كنند يم سجده ميبرا ديخورش و ماه و ستاره ازدهي دميد خواب

لَها قَد (وست،يپ وقوع به بود عي جبا رقگرداند، درست و راست را خواب آن پروردگارم) ح 
  . نداد قرار جان يب و آشفته يخواب و اليخ را آن و
)قَدنَ وسي أَحنِي إِذْ بنِ مِنَ أَخْرَججاء السجنَ بِكُم ووِ مدكه يوقت خداوند يراست به  و)الْب 
  . نمود يبزرگ يكين من حق در آورد، باز صحرا از را شما و نمود، ميرها زندان از
 را زنـدان  در خودش حالت كه است السالم هيعل وسفي يبايز شيگو و يبزرگوار از نيا و
 را بـرادرانش  كامـل  طـور  بـه  او چـون  ننمـود،  يا اشاره چاه در خود حالت به اما كرد، انيب

 كـه  است يبزرگ ناحسا صحرا از شما آمدن: گفت و. نكرد انيب را گناه آن او و بود دهيبخش
 بـه : نگفت و آورد رونيب رنج و يگرسنگ از را شما كه: نگفت پس. نمود من حق در خداوند

 با پس. داد نسبت خود به احسانرا و كرد يكين من با) بي أَحسنَ: (گفت بلكه كرد، يكين شما
 بخواهـد  كـه  بنـدگانش  از كـس  هـر  بـه  را شيخو رحمت كه ييخدا است بزرگوار و بركت
 مِن. (است بخشنده اريبس او و بخشد يم رحمت بدانان شيخو جانب واز هد يم اصاختص
ينِي الشَّيطَانُ نَّزغَ أَن بعدِ نَ بيب تِي وافكند اختالف برادرانم و من نيب طانيش نكهي از پس)إِخْو.  
 وانمود چنان بلكه كرد، وادار اختالف به و گرداند فتنه دستخوش را برادرانم طانيش: نگفت و

 را طانيشـ  كـه  را يخـداود  سـپاس  پس. است سرزده طرف و از جهالت و گناه ايگو كه كرد
  . گرداند متحد و جمع ، يپراكندگ از بعد را ما و نمود طرد را آن و كرد خوار

 يم انجام دهيسنج و قيدق بخواهد چه هر پروردگارم كه يراست به ) يشَاء لِّما لَطِيف ربي إِنَّ(
 از را انسان و كند، ينم احساس كه رساند يم اش بنده به ييجا از را يكين و احسان و. دهد
نَّه . (رساند يم بلن يها مقام به و دهد يم نجات پسندد ينم كه يزهايچ ـ  ) الْعلِيم هو إِ  يب
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 ميحكـ  و ) الْحكِـيم . (داند يم را بندگان يرازها و كارها برون و درون و است دانا او گمان
  . دهد يم انجام نيمع اوقات در را كارها و داده قرار شيجا در را يزيچ هر و تاس
ـ د بـه  را او و داد وسفي به را يپادشاه و نعمت و قدرت خداوند كه يهنگام و  و پـدر  داري

 نعمت به كه يحال در گرداند، برخوردار يبزرگ دانش و علم از و نمود، شاد برادرانش و مادر
 يجا به را او خواست يم خداوند از و آورد يم يجا به را خدا شكر و كرد يم اعتراف خدا
: وگفـت  بدارد، قدم ثابت او برابر در شدن ميتسل بر را او خواست يم خداوند از و آورد يم
)بر تَنِي قَد ي  بـود  نيا آن و ،يا داده ييفرمانروا از يا بهره من به! پروردگار  )الْملْكِ مِنَ آتَ
تَنِي. (بود پادشاه بزرگ ريوز و نيزم حصوالتم سرپرست او كه لَّم عادِيثِ تَأْوِيلِ مِن واألَح (
 آن بـر  عـالوه  و يا آموختـه  را هـا  خواب ريتعب و يآسمان يها كتاب سخنان يمعن من به و

  . يا داده ادي من به زين را يگريد فراوان دانش
لِيي أَنت واألَرضِ السماواتِ فَاطِرَ( ا فِي ونُي اآلخِرَةِ الدفَّنِي وا تَولِمسآسمان آورندة ديپد يا) م 
 داريپا من بر شهيهم را اسالم ،يهست آخرت و ايدن در من كارساز و سرپرست تو! نيزم و ها

 يو مـرگ  كه نيا يبرا نبود يدعائ نيا و. رانيبم آن بر و بگردان قدم ثابت آن بر مرا و بدار
لْ (ابد،ي تحقق زودتر أَ الِحِينَ حِقْنِيوو كوكـاران ين و امبرانيپ ليقب از صالحان به مرا و ) بِالص 
  .بگردان ملحق دگانيبرگز
: فرمـود  او بـه . كـرد  انيب السالم هيعل محمد حضرت يبرا را داستان نيا خداوند كه يهنگام

)ميدكـر  ينم يوح تو به را آن اگر و م،يكن يم يوح تو به را آن كه است بيغ يخبر )ذَلِك 
  . ديرس ينم تو به هرگز يگرام سرگذشت نيا
نباء مِنْ( لَيك نُوحِيهِ الْغَيبِ أَ يهِم كُنت وما إِ ـواْ  إِذْ لَدعمأَج  مـرَهأَم  ـمهكُـرُونَ  ومتـو  و)   ي 

 اندازند،يب ييجدا عقوبي و وسفي نيب كه بستند مانيپ گريهمد با وسفي برادران كه بدانگاه
  . نداشت اطالع آنها از كس چيه خدا جز و ينداشت حضور آنجا

 اعـالم  كـرد،  انيب آمد شيپ شيبرا كه آنچه و يموس داستان يوقت متعال خداوند كه همانطور
 يخداوند يوح جز يراه آن دانستن يبرا كه نمود اعالم كرد، انيب آمد شيپ شيبرا كه نمود
 مـن  كنـت  ما و االمر يموس يال نايقض اذ يالغرب بجانب كنت ما و: ( فرمود پس ندارد، وجود
  ) نيالشهد
  . است راست و حق است آورده السالم هيعل امبريپ آنچه نكهيا بر است يروشن ليدل نيا پس

لَـو  النَّـاسِ  أَكْثَـرُ  ومـا : (ديفرما يم السالم هيعل محمد امبرشيپ به متعال خداوند و  ـترَصح 
 اهداف رايز ،يبكوش آنها آوردن مانيا بر تو گرچه آورند ينم مانيا مردم شتريب و)  بِمؤْمِنِينَ
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 ينمـ  يسـود  آنـان  بـه  رخواهـان يخ كوشش و حرص پس است، دهيگرد فاسد آنها مقاصد و
ـ ا بـه  باشـد،  نداشـته  وجـود  راهـشان  سـر  بر هم يموانع كه چند هر بخشد،  كـه  صـورت  ني

 از را يبـد  و شر و است خوب شانيبرا كه آنچه به را آنان و دهند ميتعل را آنها رخواهانيخ
 يراسـت  بـر  كه يشواهد و ها نشانه و دهند، دعوت پاداش و مزد بدون گرداند، يم دور آنان
  . دينما ارائه دينما يم داللت آنان
لُهم وما: (فرمود نيبنابرا أَ هِ تَسلَي رٍ مِنْ عإِنْ أَج وـالَمِينَ  ذِكْـرٌ  إِالَّ هلْع ـ ا برابـر  در تـو  و  )لِّ  ني
ـ ن انيجهان يبرا ياندرز و پند جز قرآن نيا و ،يخواه ينم يپاداش آنان از تدعو  كـه  ست،ي
 به كه آنچه از را آنان و دهند انجام را آن تا كند يم يادآوري رساند يم دهيفا آنها به را آنچه

  . نديگو ترك را آن تا دارد يم حذر بر است انشانيز
  105- 108 ي هيآ

أَين لَيها يمرُّونَ واألَرضِ لسماواتِا فِي آيةٍ من وكَ ع مها ونْهرِضُونَ ععنـشانه  بسيار چه و م 
 . گذرندمي كنان اعراض آن كنار از) كه (است زمين و آسمانها در هايي

 نمـي  انايم خدا به) كنند مي ادعا كه (بيشترشان و مشْرِكُونَ وهم إِالَّ بِاللّهِ أَكْثَرُهم يؤْمِنُ وما
 . مشركند اينكه مگر آورند

ْ أَمِنُوا تِيهم أَن أَفَ أْ تِيهم أَو اللّهِ عذَابِ منْ غَاشِيةٌ تَ أْ  ايمـن  آيـا  يـشْعرُونَ  الَ وهم بغْتَةً الساعةُ تَ
 سراغشان به قيامت ناگهان يا دربرگيرد، را آنان خدا سوي از فراگيري عذاب كه اين از هستند
 باشند؟ خبر بي و غافل كه حالي در بيايد،

بِيلِي هـذِهِ قُلْ و سعلَى اللّهِ إِلَى أَدصِيرَةٍ عنَـاْ  ب نَـاْ  ومـا  اللّـهِ  وسـبحانَ  اتَّبعنِـي  ومـنِ  أَ  مِـنَ  أَ
 من پيروان و كنم مي خدادعوت سوي به بينش و آگاهي با است، من راه اين«: بگ الْمشْرِكِينَ

  .نيستم مشركان از من و است پاك وخداوند) شندبا چنين بايد (هم
أَين( لَيها يمرُّونَ واألَرضِ السماواتِ فِي آيةٍ من وكَ و آسمانها در هايي نشانه بسيار چه و )ع 

 بـا . گذرنـد مـي  كنان اعراض آن ازكنار كه نمايد مي داللت خداوند توحيد بر كه است زمين
 اما) مشْرِكُونَ وهم إِالَّ بِاللّهِ أَكْثَرُهم يؤْمِنُ وما. (اند برده ايمان از اي شمه گرچه اين، وجود

  . ميباشند مشرك هستند خداوند به ايمان ماعي كه بيشترشان
 همـة  مـدبر  و دهنـده  روزي و آفريننـده  و اينكها و متعال خداوند ربوبيت به گرچه آنان پس

 پس. ورزند مي شرك او يگانگي و خداوند الوهيت موضوع امادر آورند، مي ايمان كارهاست
 عذاب از كه حالي در فراگيرد، را ايشان عذاب كه. است نمانده باقي اين جز چيزي آنان براي
  . هستند ايمن خدا
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أَمِنُواْ(  ايمـن  تابنـد  مـي  بـر  روي خـدا  آيات و دهند مي انجام را كارها اين كه كساني آيا )أَفَ
أْ أَن (اينكه از هستند  را آنها همة و بپوشاند را آنان فراگير عذابي) اللّهِ عذَابِ منْ غَاشِيةٌ تِيهمتَ
  . كند كن ريشه و فراگيرد

)أَو مهتِي أْ  كـه  حالي در بيايد، سراغشان به قيامت ناگهان يا)  يشْعرُونَ الَ وهم بغْتَةً الساعةُ تَ
 سوي به بايد پس اند، داده قرار خدا عذاب مستحق را خود آنها يعني. باشند نداشته خبر ازآن
  . كنند رها خداست عذاب به شدنشان گرفتار سبب كه را آنچه و نمايند توبه و گردند بر خدا

بِيلِي هـذِهِ قُلْ: (فرمايد مي السالم عليه پيامبر به متعال خداوند من راه اين : بگو مردم  هب  )س 
 و و خـدا  بـه  را انـسان  كـه  است راهي آن و كنم، مي وتدع آنان سوي به را مردم كه است،
 و آن دادن تـرجيح  و آن بـه  كردن عمل و حق شناخت راه راه، اين. رساند مي بهشت سراي
 يگانه و يكتا و ندارد شريكي كه خداوندي است، خداوند براي عبادت دينو گرداندن خالص
  . است

 از كـه  ازآنچـه  را آنان و كنم مي تشويق دگارشانپرور به رسيدن براي مردم) اللّهِ إِلَى أَدعو(
. دارم آگاهي خود دين از من اين وجود با ) بصِيرَةٍ علَى. ( دارم مي حذر بر كند مي دور خدا
 باشم، داشته زمينه اين در ترديدي و شك اينكه بدون و دين حقانيت و يقين و باآگاهي يعني

نَاْ (كنم مي دعوت  سوي به و كند مي پيروي من از كه كس هر همچنين و من  )اتَّبعنِي ومنِ أَ
 و) اللّـهِ  وسـبحانَ  . (كنـد  دعوت را مردم شناخت و بينش با بايد نيز او دهم مي دعوت خدا
 نيست او عظمت و شكوه شايستة و شود مي داده نسبت او به كه آنچه از خداوند است پاك
اْ وما. ( است منافي و مخالف او تعالي و كمال با و نَ  كارهايم همة در من و)  الْمشْرِكِينَ مِنَ أَ
   . پرستم مي را خدا خالصانه و جويم مي دوري مشركان از
  109- 111 ي آيه
لْنَا وما سمِن أَر لِكاالً إِالَّ قَبهِم نُّوحِي رِجلَي  فَينظُرُواْ األَرضِ فِي يسِيرُواْ أَفَلَم الْقُرَى أَهلِ منْ إِ
لِهِم مِن الَّذِينَ عاقِبةُ كَانَ يفكَ ب لَدار قَ رٌ اآلخِرَةِ وقِلُونَ أَفَالَ اتَّقَواْ لِّلَّذِينَ خَيجز تو از پيش و تَع 

 گذار و گشت به زمين در مگر. كرديم مي وحي آنان به كه ايم نفرستاده شهرها اهل از مرداني
 آخرت سراي گمان بي شد؟ چگونه انان از يشپ گذشتگان سرانجام كه بنگرند تا پردازند نمي
 كنيد؟ نمي تعقل آيا است، بهتر پرهيزگاران براي

تَيأَس إِذَا حتَّى لُ اسظَنُّواْ الرُّسو منَّه بواْ قَد أَ نَا جاءهم كُذِ  بأْسـنَا  يرَد والَ نَّشَاء من فَنُجي نَصرُ
 اند، شده تكذيب آنان كه بردند گمان و گشته نااميد پيامبران كه اآنج تا الْمجرِمِينَ الْقَومِ عنِ
 گـروه  از مـا  عـذاب  و داديـم،  نجـات  خواستيم كه را كس هر و رسيد آنان به ما ياري آنگاه
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 . گردد نمي بر گناهكاران

فِي كَانَ لَقَد صِهِمرَةٌ قَصلِي عِبابِ لِّأُولْب  بـينَ  الَّـذِي  تَـصدِيقَ  لَـكِنو يفْتَرَى حدِيثًا كَانَ ما األَ
يهِ دتَفْصِيلَ يءٍ كُلَّ وى شَيدهةً ومحرمٍ وؤْمِنُونَ لِّقَوعبرتـي  داستانهايـشان  در كه راستي به ي 
 كننـدة  تصديق بلكه باشد شده ساخته دروغ به كه نبود سخني) قرآن (است، خردمندان براي
 بـراي  اسـت  رحمـت  و هـدايت  و اسـت  چيزي هر وبيانگر است، آن از پيش كه است كتابي
  . آورند مي ايمان كه كساني

لْنَا وما( سمِن أَر لِكاالً إِالَّ قَبيعني ايم، نفرستاده شهرها اهل از مرداني جز تو از پيش و ) رِج 
 از تـو  قوم چرا پس ايم، نفرستاده پيامبر عنوان به را ديگر مخلوقات از هيچكدام فرشتگان ما

 پيـامبران  پـس  نـداري؟  اي ويـژه  برتري آنها بر كه برند مي گمان و كنند مي تعجب ترسالت
  . هستند خوبي و نيكو الگوي تو براي گذشته

لَيهِم نُّوحِي(  از نـه  يعني كرديم، مي وحي آنان به كه شهرها اهل از مرداني) الْقُرَى أَهلِ منْ إِ
 و تـر  كامـل  عقلـشان  كـه  كـساني  اند، بوده شهرها اهل ما پيامبران بلكه صحرا، و باديه اهل

) األَرضِ فِي يسِيرُواْ أَفَلَم. (باشد واضح و روشن آنها كار جريان تا است، تر درست نظرشان
 كننـد،  نمـي  تـصديق  را تـو  سـخن  كـه  بـدانگاه  پردازند نمي گذار و گشت به زمين در مگر
لِهِمقَ مِن الَّذِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف فَينظُرُواْ( آنـان  از پـيش  گذشـتگان  سرانجام كه بنگرند تا) ب 

 بپرهيزيد پس ساخت؟ هالك كردنشان تكذيب سبب به را آنان خداوند چگونه و بوده چگونه
 مـي  شـما  به عذابي همان آنگاه و اند، داده انجام آنان كه دهيد انجام را عملي همان اينكه از

لَدار. (رسيد آنان به كه رسد هـاي  نعمـت  از آنچـه  و بهشت يعني ، اخرت سراي و)اآلخِرَةِ و 
 انجام در كه كساني است؛ بهتر پرهيزگاران براي ) اتَّقَواْ لِّلَّذِينَ خَيرٌ (است، آن در كه ماندگار
 زيـرا . ترسـند  مـي  او از است كرده نهي آن از او آنچه از كردن پرهيز و خدا دستورات دادن
 و اسـت  كامـل  آخـرت  نعمـت  و است، ناگواري و خيتل به آغشته و شدني تمام دنيا نعمت
 أَفَـالَ . (اسـت  ناگسـستني  بخـشش  و اسـت،  افـزايش  بـه  رو همواره و شود، نمي تمام هرگز

 كـم  كـه  آنچـه  براي است بهتر را آنچه تا نداريد خرد و عقل چه و فهميد، نمي آيا) تَعقِلُونَ
  دهيد؟ ترجيح است ارزش

 تكذيب را انها گناهكار قوم اما فرستد مي را بزرگوار رانپيامب كه دهد مي خبر متعال خداوند
 مهلت را آنان پيوسته و گردند باز حق سوي به تا دهد مي مهلت را آنها خداوند و نمايند، مي
 كار نهايت بي كه جايي تا دهد مي مهلت را آنان پيوسته و بازگرندند حق سوي به تا دهد مي
 نوعي احتماالً الهي وعيد و وعده به تصديقشان و ينيق رغم علي شودو مي سخت پيامبران بر
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 كه زماني و دهد مي دست آنان به ضعف نوعي و كند، مي خطور دلشان به ياس و نااميدي از
نَا جاءهم (ميرسد، اينجا به كار  را كس هر و رسد مي آنان به ما ياري ) نَّشَاء من فَنُجي نَصرُ
 الْقَـومِ  عـنِ  بأْسـنَا  يرَد والَ (هستند، پيروانشان و پيامبران آنها و دهيم مي نجات بخواهيم كه

 جـرأت  خـدا  نافرمـاني  ارتكاب بر و شوند گناه مرتكب كه كساني از ما عذاب و) الْمجرِمِينَ
  .ياوري نه دارندو قدرتي نه آنان پس) نصره ال و قوه من له فلما (شود، نمي دور نمايند

)فِي كَانَ لَقَد قَصرَةٌ صِهِملِي عِبابِ لِّأُولْب  عبرتي وقومشان پيامبران داستان در كه راستي به )األَ
 مـي  چنـين  آنهـا  داسـتان  از و. گيرنـد  عبـرت  شر اهل و خير اهل تا ، خردمندان براي است،
 عذابي و توهين يا بزرگرداشت و كرامت همان دهد انجام آنها مانند كاري كس هر كه آموزند

 را خداست بزرگ حكمت و كمال هاي نيزصفت. رسيد خواهد نيز ايشان به رسيد آنان به كه
 براي او جز عبادت كه است خداوندي او كه رسند مي نتيجه اين به و آموخته داستانها اين از
  . ندارد شريكي هيچ و نيست، كسي شايسته او
 شما براي غيب از هايي ذشتسرگ آن وسيلة به خداوند كه قرآن اين )يفْتَرَى حدِيثًا كَانَ ما(

يـهِ  بـينَ  الَّـذِي  تَصدِيقَ ولَـكِن (نيست، دروغين سخني نمود تعريف دكننـدة  تـديق  بلكـه )ي 
  . اند شده نازل آن از پيش كه است كتابهايي

 كُـلَّ  وتَفْـصِيلَ . (دهـد  مي گواهي كتابها آن درستي و صحت بر و دارد، مطابقت آنها با قرآن
 آن به بنگان كه حجتي و داليل و دين فروع و اصول قبيل از است چيزي هر گربيان و ) شَيءٍ

 ايمـان  كـه  گروهي براي است رحمتي و هدايت و ) يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ ورحمةً وهدى. (نيازدارند
 هدايت به آن برگزيدن با و كنند مي پيدا حق از كه شناختي و آگاهي سبب به آنان آورند، مي

 خداونـد  رحمت مشمول آورند مي دست به آخرت و دردنيا كه پاداشي با و ازند،ي مي دست
  . گردند مي
 كـه  اي قـصه  دارد، بـر  در بـزرگ  قـصة  ايـن  كه پردازيم مي نكاتي و فوايد بيان به اينجا در

لَيك نَقُص نَحنُ: (فرمود آن آغاز در خداوند نَ عستـو  بـراي  را هـا  داسـتان  بهتـرين  ما) أَح 
 در كـه  راسـتي  بـه ) لِّلسائِلِينَ آيات وإِخْوتِهِ يوسف فِي كَانَ لَّقَد: (فرمود و كنيم مي حكايت
 لَقَـد : (فرمـود  آن آخـر  در و . هاست نشانه كنندگان پرسش براي برادرانش و يوسف داستان
  . دارد وجود دمندانخر براي فراواني عبرت آنان استان در) االَلببِ عِبرَةالَولِي قَصصِهِم فِي كَانَ

  :است شرح بدين خورد مي چشم به داستان اين البالي در كه فوايدي
 داستان قهرمانان چون هاست، داستان ترين روشن و ترين واضح و بهترين از داستان اين – 1

 و پادشاهي، به بردگي از و عزت، به ذلت از و رحمت، و آسايش به محنت و رنج از همواره
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 و ، گستردگي به تنگدستي از و فراخي، به قحطي از و قحطي، به آبادي از و شادي، به غم از
 طـور  بـه  و تعريـف  را آن كه خداوندي است بركت با پس. شوند مي منتقل اقرار به انكار از

  . كرد بيان روشن و زيبا
 از خـواب  تعبير علم اينكه و است، شده بيان خواب تعبير مشروعيت دليل داستان اين در - 2

 خواب تعبير مبناي غالباً و بخواهد، بندگانش از كس هر به خداوند كه است مهمي علومجملة
 ماه و خورشيد بود ديده خواب در كه يوسف زيرا است، صفت و اسم در مناسبت و مشابهت

 و مـاه  اينكه از است عبارت خواب اين مناسبت وجه كنند، مي سجده او براي ستاره يازده و
 پـس . هـستند  آن منـافع  مايـة  و آسمان بخش زينت و روشنايي وجبم ها ستاره و خورشيد
 ها تاريكي در آنان وسيلة به انسانها و باشند، مي زمين بخش زينت براي دانشمندان و پيامبران
 مي رهياب آدمي ستارگان و خورشيد و ماه روشنايي پرتو در كه همانطور شوند، مي راهياب
 نور از اصل نور است مناسب فرع، برادرانش و ستنده اصل مادرش و پدر كه آنجا از و شود
 بـه  را ماه و مادر، به را خورشيد بنابراين. باشد بزرگتر فرع حجم از اصل حجم و بيشتر فرع
 « كلمـة  كه است اين مشابهت و مناسبت جزو و. نمود تعبير برادرانش به را ستارگان و پدر،

س(كلمة و شد تعبير مادرش به بنابراين ست،ا مونث باشد مي خورشيد معني به كه ) الشَّم  
الْقَمرَ  را آنها بنابراين هستند، مذكر كلماتي باشند مي ستارگان و ماه معني به كه) كَوكَب (و) َ

 كننـده  سجده كه است اين مشابهت و مناسبت جزو همچنين. نمود تعبير برادرانش و پدر به
 باشـد،  مـي  احتـرام  و عظمـت  ارايد اسـت،  گرفتـه  صـورت  سـجده  برايش كه كسي نزد به

  . است برخوردار واال مقام و احترام از نيز وي همچنانكه
 آن اينكار الزمة و. بود خواهد محترم برادرانش و پدر نزد يوسف كه نمايد مي داللت اين پس
 وي تكريم و احترام موجب كه فضيلتي و علم باشد؛ برتر فضيلت و علم در يوسف كه است
تَبِيك وكَذَلِك: (گفت پدرش بنابراين. است جي كبر كلِّمعي ادِيثِ تَأْوِيلِ مِن وايـن  و) األَح 
  . آموزد شمامي به را خوابها تعبير و گزيند مي بر ترا پروردگارت چنين
 مـي  نگـور  شـراب،ا  تهية منظور به كه بود ديده خواب در يوسف زنداني يار دو آنان از يكي

 معمـوالً  كنـد  مـي  درسـت  شـراب  كه فردي كه است اين مشابهت و مناسبت جزو و فشارد،
 مي صورت ديگران برخورداري قصد به گيري شراب عمل و است، ديگر فردي گذار خدمت
 سـرورش  بـه  مجـدداً  اينكه و كرد تعبير داشت كه اي پيشه و كار به را خواب بنابراين گيرد،
  . است زندان از او شدن آزاد متضمن اين و نوشاند، مي شراب
 خورنـد،  مـي  ازآن پرنـدگان  و كنـد  مي حمل سر بر ناني بود ديده خواب در كه اولي جوان
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 قرار جايي در زودي به او مغز و گوشت و سر پوست كه كرد تعبير چنين را خوابش يوسف
 بـه  كه كرد استنباط چنين او حالت از بنابراين بخورند، را آن توانند مي پرندگان كه گيرد مي

 و خورد، خواهند را او سر و گيرد مي قرار پرندگان هجوم معرض در و شود، مي كشته زودي
  . شود آويخته دار به مرگ از بعد كه است كارآن اين الزمة

 و خـرم  سالهاي و قطحي سالهاي به بود ديده خواب در پادشاه كه را هايي خوشه و گاوها و
 به آنان مصالح و منافع و مردم وشتسرن كه است جا دراين مناسبت وجه زيرا كرد، تعبير آباد

 او شـدن  فاسد با و يابد، مي سامان مردم حاالت پادشاه بودن صالح با و دارد، ارتباط پادشاه
  . شد خواهد دچار تباهي و فساد به مردم حاالت

 خشكسالي و بارندگي به آنان زندگي امورات يافتن بهبود و مردم حاالت شد خوب همچنانكه
  . دارد بستگي

 آباد سالي سال، اگر و كنند مي آبياري را كشتزارها و زنند مي شخم را زمين گاو وسيله به زني
 در ها خوشه همچني و .گردد مي الغر سالي قحط هنگام به و. شود مي چاق گاو باشد خرم و

 ها خوشه و گردند، مي خشك و كم سالي خشك در و بوده فراوان سبز و باراني و آباد سال
  . هستند زمين روي محصوالت و تحبوبا بهترين

 داسـتان  ايـن  زيـرا  دارد، وجـود  السالم عليه محمد نبود صحت بر داليلي داستان اين در - 3
 پـيش  و ، نكرده مطالعه را گذشتگان كتابهاي آنكه حال نمود حكايت قومش براي را طوالني

  . بود نخوانده درس كسي هيچ
 ايـن  كـه  حالي در داند، نمي را نوشتن و دنخوان و است سواد بي او كه داشتند يقين قومش
 بـرادران  نـزد  پيـامبر  و باشـد،  مـي  مطابق است آمده گذشته هاي كتاب در كه نچه با داستان
  . بياندازند چاه در را يوسف گرفتند تصميم انديشي بد با آنگاه و نداشت حضور يوسف

 بـيم  زبـانش  از كه را چهآن و بدارد دور شر عوامل و اسباب از را خود بنده است شايسته - 4
 إِخْوتِـك  علَـى  رؤْيـاك  تَقْـصص  الَ: (گفت يوسف به يعقوب دليل اين به. نمايد پنهان دارد

  . كنند مي بدانديشي تو براي كه چرا مكن، بازگو برادرانت براي را خوابت) كَيدا لَك فَيكِيدواْ
 سـخن  ياافراد فرد مفاسد و معايب از ديگران، براي اندرز و نصيحت قالب در است جايز - 5
  . كنند مي بدانديشي تو براي كه) كَيدا لَك فَيكِيدواْ : (فرمود زيرا آورد، ميان به
 و خويشاوندان و خانواده قبيل از نيز او بستگان دارد، مي ارزاني بنده به خداوند كه نعمتي - 6

: گفـت  يوسـف  خـواب  تعبيـر  در يعقوب كه همانطور. گردند مي برخوردار آن از دوستانش
)كَذَلِكو تَبِيك جي كبر كلِّمعي ادِيثِ تَأْوِيلِ مِن واألَح تِمي و تَهمنِع كلَي لَى ععآلِ و قُوبعي (
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 خود نعمت و آموزد مي تو به را ها خواب تعبير و گزيند مي بر را تو پروردگارت بدينسان و
 به كامل طور به خدا بركت و نعمت كه هنگامي و. نمايد مي املك يعقوب خاندان و تو بر را

 يوسـف  كه يافتند دست شادي و نمعت و قدرت و عزت به نيز يعقوب خاندان رسيد يوسف
  . بود ها نعمت اين به آنها يافتن دست سبب

 بـا  تعامـل  در پادشـاه  كـه  همچنان و. نمود رفتار عدالت و دادگري به بايد كارها همة در - 7
. باشـد  دادگر بايد فرزندانش با برخورد در نيز پدر باشد، دادگر و عدل با خود ملت و ترعي
 در اگر و باشد، داشته عدالت آنان ساير بر فرزندان از يكي دادن ترجيح و محبت در بايد پدر
. گـردد  مـي  مختـل  كـارش  و شـده  درسـت  مصيبت باشد نداشته عدالت و انصاف زمينه اين

 داد، تـرجيح  بـرادرانش  بـر  را او و داشـت  دوست بيشتر را يوسف قوبيع كه وقتي بنابراين
  . كردند رفتار برادرشان و پدر با اينگونه فرزندانش

 خواهـد  دنبال به را گناه چندين گناه يك اينكه و ترسيد گناه شومي و سست نحو از بايد - 8
 منـوظر  به يوسف انبرادر. دهد مي انجام را گناه چندين البد گناه يك دهندة انجام و داشت،
 بـار  چنـدين  و بستند كار به را مكرها و ها حيله انواع پدرشان و يوسف بين انداختن فاصله
 شـب  او دادن فريبن براي نيز و فريفتند، خون به آغشته پيراهن با را پدرشان و گفتند، دروغ
 دامـه ا شـدند  جمـع  هـم  مرافعه و بحث كه نيست بعيد و. أمدند او پيش كنان گريه و هنگام
 و زدند مي تهمت و گفتند، مي دروغ شد مي وگفتگو بحث مورد اين در هرگاه و. باشد داشته
  . ميباشد آن پيامدهاي و گناه زشتي و نحوست اثر بر اين
 هـايي  كوتاهي و نقص و است، بنده خيري به عاقبت باشد مي اعتنا قابل و مهم كه آنچه - 9
 ابتـدا  الـسالم  عليـه  يعقـوب  فرزنـدان  زيـرا  نـدارد،  راعتبا زند مي سر او از راه ابتداي در كه

 فـراهم  را سـرزنش  و مـذمت  اسباب بزرگترين از يكي و دادندف انجام شنيع بسيار كارهايي
 عفو را آنها نيز پدرشان و بخشيد، را آنها كامالً يوسف و كردند واقعي اي توبه سپس. نمودند

 خداوند كند نظر صرف حقش از بنده ههرگا و. نمود رحمت و آمرزش دعاي آنان براي و كرد
 ها، گفته ترين صحيح طبق بنابراين . است مهربان و بهترين او كه چرا كند، مي نظر صرف هم

 الـي  اوحينـا  و: (اسـت  فرمـوده  متعـال  خداوند اينك دليل به. اند بوده پيامبر يوسف برادران
 يعقوب و اسحاق و اسماعيل و ابراهيم به و) االسبلس و يعقوب و اسحق و اسمعيل و ابراهيم

 آنهـا  فرزنـدان  و يعقـوب  گانـة  دوازده فرزندان) نوادگان (اسباط و. نموديم وحي نوادگان و
 يوسـف  كـه  است اين نمايد مي دالبت مطلب اين صحت بر كه چيزهايي جمله از و. هستند
  . ديد درخشان ستارگاني صورت به خواب در را آنها
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 صفات از كردن راهنمايي و روشنايي و هستند، راهبري و هدايت و روشنايي ماية ستارگان و
 را مـردم  كـه  بـوده  علمـايي  و دانـشمندان  باشـند  نبوده پيامبر هم اگر پس. باشد مي پيامبران
  . اند كرده مي راهنمايي

 سـوي  بـه  و خدا سوي به دعوت و نيك اخالق و فرزانگي و دانش يوسف به خداوند – 10
 بـا  و بخـشيد  را آنهـا  درنگ بي او و نمود، ارزاني را اكارشخط برادران از گذشت و دينش،
 منـت  از اين و كرد، نظر صرف آنها از كامل طور به آنان از نگرفتن عيب نكردنشانو سرزنش

 بـود  اين يوسف بر الهي هاي ومنت خدا هاي نعمت از يكي سپس. بود يوسف بر الهي هاي
  . بود نيكوكار مردم همة با و نمود نيكي نيز برادرانش با و كرد نيكي مادرش و پدر با كه
 ارتكـاب  از سبك زياني شدن مرتكب و هستند، تر سبك ديگر برخي از بديها از برخي - 11
 به او تبعيد با و يوسف قتل و كشتن بر كه وقتي يوسف برادران زيرا است، بهتر بزرگتر زبان

تُلُواْ الَ: (گفت آنها از يكي كردند، اتفاق دور سرزمين لْقُـوه  يوسف تَقْ أَ ـةِ  فِـي  وابي ) الْجـب  غَ
 ديگـر  سـخن  از يكـس  ايـن  سـخن  و بياندازيـد،  چاه ژرفاي در را او بلكه نكشيد را يوسف
 نجـات  قتـل  بـزرگ  ازگناه برادرانش او پيشنهاد سبب به و. بود كمتر زيانش و بهتر، برادران
  . يافتند
 بـه  كه نشود دانسته و گردد محسوب كاال شودو ستد و داد و دست، به دست كه چيزي - 12

 و خريـد  مـورد  كـه  اسـت  جايز است، گشته واقع فروش و موردخريد شرعي غير اي طريقه
 فـروختن  فروختنـد،  را او كـه  يوسف برادران زيرا. گردد است،اده آن از يا شود واقع فروش
 نـزد  يوسـف  و روختنـد  آنجـا  در و بـرده  مـصر  به را وي كاروايان سپس نبود، جايز يوسف

 چند هر را آنان فعل خداوند و)وشَرَوه: (فرمود خداوند و ماند بنده و غالم عنوان به سرورش
 و محترم اي برده و غالم منزلة به آنها نزد يوسف و ناميد، فروختن يعني» شراء «بود حرام كه

  . بود گرامي
 و نمود، پرهيز بايد دارد وجود آنها جانب از فتنه بروز خطر كه زناني با كردن خلوت از - 13
 مصر عزيز زن براي كه آنچه زيرا كرد، پرهيز بايد باشد مضر رود مي آن بيم كه محبتي از نيز

 تـا  داشـت،  مي دوست را يوسف شدت به و بوده تنها يوسف با كه بود خاطر بدان آمد پيش
 عمل تا خواست او از مكارانه سرانجام و زد هم بر را او قرار و آرام يوسف محبت كه جايي
 در زيادي مدت يوسف آن سبب به و بست دروغ يوسف بر سپس. دهد انجام را عفت منافي
  . ماند زندان
 جمله از نمود، ترك خدا براي را آن سپس و كرد زن آن براي يوسف كه قصدي و آهنگ - 14
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 بيـشتر  سرشـت  و طبيعـت  و سـركش  نفس زيرا كرد، نزديك خدا به را او كه است چيزهايي
  . باشد مي آهنگي و قصد چنين ايدار مردم
 محبـت  داد، قـرار  هم كنار در را خدا ترس و محبت و نفس خواستة يوسف كه هنگامي پس
 مقام خاف (كه گرديد كساني جمله از و داد، ترجيح نفس هواي و برانگيزد را او ترس و خدا
 و هواي از يرويپ از را نفس و ترسند مي پروردگارشان مقام از) الهوي عن النفس نهي و ربه،

 خود عرشساية زير در را آنها خداوند كه گرديد گروهي هفت زمرة از و. دارند مي باز هوس
 كـه  سـت  كسا گروه هفت آن از يكي. دهد مي جاي نست او ساية جز اي سايه كه روزي در
 خدا از من: بگويد او اما بخواند فرا زنا زشت عمل به را او فراواني زيبايي و مقام داراي زني
  . ترسم مي
 و بفشارد پاي آن بر كه است آهنگي و تصميم شود مي مالمت آن سبب به بنده كه آهنگي و

  . آيد بر آن كردن عملي درصدد و شود او قطعي تصميم به تبديل
 پـاس  بـه  خداوند دهد، انجام خدا براي فقط را كارهايش و باشد ايمان اهل كه كس هر - 15

 زيـرا  نمايـد،  مي دور او از را گناه عوامل و زشتي و بدي واعان اش صادقانه اخالص و ايمان
بهِ برْهانَ رأَى أَن لَوال بِها وهم: (فرمود ر كَذَلِك رِفلِنَص نْهع وءشَاء السالْفَح و نَّه  عِبادِنَا مِنْ إِ

 منـصرف  كـار  ايـن  زا و ديد را پروردگارش برهان اما كرد را او قصد يوسف و)  الْمخْلَصِينَ
. بود ما مخلص بندگان از او كه چرا سازيم، دور از را ناشايستي و بدي تا كرديم چنين ما. شد
 الم فـتح  بـا  را آن كـه  كـسي  اما و. بخواند الم كسر به را» المخلصين «كه كسي قرائت به بنا
 دور كيهـا ناپا از و گردانـد  خـالص  را او خداوند كه است معني بدين و بخواند» المخصلين«

  . باشد مي نيز يوسف اخالص متضمن اين و كرد،
 و گرداند خالص را او خداوند داد انجم خدا براي خالصانه را خود عمل يوسف كه هنگامي و
  . داد نجات زشتي و بدي از
 از است گناه اسباب و فتنه آن در كه ديد را محلي هرگاه مسلمان بندة كه است شايسته - 16
 بـود  اش خانـه  در يوسـف  كه زن آن وقتي زيرا. يابد رهايي گناه از بتواند تا شود، دور آنجا

 در سـوي  بـه  و كرد فرار يوسف دهد انجام عفت منافي عمل وي با تا خواست او از مكارانه
  . يابد نجات آن شر از تا رفت
 در رمـدي  و زن اگـر  پـس  كنيم، مي عمل قرينه به گردد مشتبه ما بر اي مسئله چنانچه - 17
 دانـست،  خـود  آن رااز آن يـك  هر و كردند اختالف همدگير با خانه اثاثية و اسباب با هرابط
 اين و . است زن آن از و باشد مي زنانه كه آنچه و است، مرد آن از باشد مي مردانه كه آنچه
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 در آهنگـري  و نجار اگر همچنين و. باشد نداشته وجود شاهدي و گواه كه است صورتي در
 به وسيله آن نداشت، وجود گواهي و كردند اختالف خود حرفة وسايل از يا وسيله با رابطه
  . دارد كاربرد او شغل در كه گيرد مي تعلق كسي

 همسر هاي فاميل از كه گواه آن و. است باب اين از اثار و اشتباه در شناس قيافه به استناد و
 وي بودن راستگو بر» يوسف پيراهن شدن پاره «قرينة طبق و كرد مشاهده را قرينه و بود عزيز

  . نمود استدالل عزيز زن بودن دروغگو و
 يوسف برادر دربار پادشاه پيمانه شدن پيدا با» قرينه وجود اساس بر حكم صدر «اصل طبق و
 دزدي بـه  اقـرار  او اينكه بدون و داشته، وجود گواهي اينكه بدون شد، حكم او بودن دزد به

  . باشد نموده
 معروف كسي چنين اگر ويژه به شد يافت سارق دست در شده دزديده يكاال هرگاه بنابراين
 اثبـات  در گـواه  وجـود  از اين و كرده، دزدي كه شود مي حكم او بر كند مي دزدي كه باشد
  . است موثرتر مسئله

 حامله باشد داشته شوهر اينكه بدون زني اگر نيز و كرد، است،راغ شراب كسي اگر همچنين و
 ايـن  خداونـد  بنـابراين . باشد داشته وجود مانعي اينكه مگر گردد، مي اريج حد انان بر شد
لِها منْ شَاهِد وشَهِد: (فرمود و ناميده گواه را داور داد گواهي او خاندان از گواهي و) أَه .  
 او ظـاهري  زيبـايي  و باطني، زيبايي داراي هم و بود ظاهري زيبايي داراي هم ، يوسف - 18

 مالمـت  را عزيـز  همسر كه زناني نيز كند، چنان بود اش خانه در سوف كه يزن تا شد باعث
 ايـن )  كَـرِيم  ملَك إِالَّ هـذَا إِنْ بشَرًا هـذَا ما: (بگويند و ببرند را هايشان دست بودند، كرده
 و عفـت  يوسـف،  بـاطني  زيبـايي  امـا  و نيـست  بزرگـواري  اي فرشـته  جز اين نيست، انسان

 وجود گناه دادن انجام براي زيادي هاي انگيزه كه چند هر بود، گناه از وي دوري و پاكدامني
لَقَد: (گفت عزيز زن بنابراين دادند، گواهي او پاكدامني به زنان ديگر و عزيز زن اما. داشت و 
دتُّهاون رنَّفْسِهِ ع مصتَعآن از بعـد  و. كـرد  خـودداري  وي اما خواندم خود به را او من) فَاس 
اْ الْحقُّ حصحص اآلنَ: (گفت نَ نَّه نَّفْسِهِ عن راودتُّه أَ إِ ادِقِينَ  لَمِنَ وآشـكار  حـق  اكنـون ) الـص 

 مـا  لِلّهِ حاش: (گفتند زنان و. است راستگويان از او همانا خواندم، خود به را او من گرديد،
لِمنَا هِ علَي وءٍ مِن عايم هنديد بدي چيز او از ما هرگز) س.  
 بنـده  كـه  اسـت  شايـسته  پـس . داد ترجيح گناه ارتكاب بر را زندان السالم عليه يوسف - 19

 سـزاي  شـود  گرفتار دنيوي سزاي به يا دهد انجام را گناهي يا كه شد مبتال چيز دو به هرگاه
 آخرت و دنيا در سخت كيفر و سزا باعث كه گناهي انجام بر را آن و نمايد انتخاب  را دنيوي
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 به بازگشت بنده كه است اين ايمان وجود هاي عالمت از يكي بنابراين. دهد ترجيح رددگ مي
 كـه  همانگونـه  بداند، ناپسند بسيار است داده نجات آن از را او خداوند اينكه از پس را كفر

  . پسندد نمي را درآتش افتادن
 خـود  توانايي و قدرت به و ببرد پناه خدا به گناه اسباب شدن فراهم هنگام به بايد بنده - 20

لَـيهِنَّ  أَصب كَيدهنَّ عنِّي تَصرِف وإِالَّ: (گفت السالم عليه يوسف زيرا كند، اعتمادن  وأَكُـن  إِ
 زمرة از و ركده پيدا گرايش آنان به نداري باز من از را آنان حيلة و مكر واگر)  الْجاهِلِينَ منَ

   گردم مي نادانان
 مـي  بـاز  بـدي  و شـر  از را آدمـي  و بوده نيكي و خير آوردن ديت به عامل عقل و علم - 21

 هـر  خواننـد،  مي فرا نفس هواي با همراهي به را آدمي ناداني و جهالت كه همانگونه دارند،
  . باشد صاحبش براي دهنده ضرر معصيتي نفس هواي با همراهي كه چند
 همواره السالم عليه يوسف. كند بندگي را خدا تنگنا و آسايش در كه است الزم بنده بر – 22
 آن و داد ادامـه  را خـويش  دعوت شد زندان وارد كه هنگامي و كرد مي دعوت خدا سوي به
 و زيركـي  از و. كـرد  نهي شرك از را آنها و خواند فرا پرستي يگانه و توحيد به را جوان دو

 كه چرا دارند ار او دعوت پذيرفتن شايستگي دو آن دريافت كه هنگامي بود اين او هوشياري
نَّا : (گفتند او به و بردند نيك گمان او به نسبت  آمدند يوسف پيش و) الْمحسِنِينَ مِنَ نَرَاك إِ

 عالقمندند بسيار آنان كه كرد احساس يوسف پس نمايد تعبير آنان براي را هايشان خواب تا
 تعبير را خوابشان هاينك از قبل و شمرد غنيمت را فرصت اين يوسف. شود تعبير خوابشان كه

 پس. شد حاصل اش خواسته و برسد هدفش به بهتر تا كرد دعوت خدا سوي به آنهارا نمايد
 و ايمـان  اسـت  رسـانده  كمـاالت  و عمـل  ايـن  به را او كه عاملي كرد بيان آنها براي نخست
 و دعـوت  ايـن  و. آورد نمـي  ايمـان  قيامـت  روز و خدا به كه است كسي ائين ترك توحيدو
 و فـساد  تبيـين  بـه  و نمـود  دعوت صراحت به را آنها سپس. بود زباني بي بان باز نيفراخوا
  . نمود بيان دليل با نيز را توحيد حقيقت آوردو دليل آن بودن فاسد براي و پرداخت، شرك
 اموري به كننده پرسش ولي شد سوال مفتي از هرگاه و كرد، آغاز» مهمتر و اهم «از بايد - 23

 از كـه  را آنچـه  بدهد پاسخ را پرش ينكه ازا قبل مفتي كه است مناسب بود، تر نيازمند ديگر
 زيـرا . اسـت  معلم زيركي و خواهي خير نشانة اين و بياموزد، او به و كند بيان دارد نياز بدان

 را هايشان خواب انكه از پيش پرسيدند خوابشان مورد در او از جوان دو آن كه وقتي يوسف
  . نمود دعوت شريك بي و يگانه خداي سوي به را آنها نمايد تعبير
 را او توانـد  مـي  كـه  كسي از كه ندارد اشكالي شود گرفتار ناگوار امري به كه كس هر – 24
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 نزد به بردن شكايت اين و كند مطلع خويش حال رااز ياديگران و بخواهد، كمك دهد نجات
. طلبنـد  مـي  كمـك  يگريكـد  از مـردم  معموالً و است عادي امر يك اين زيرا نيست، مخلوق
 عِنـد  اَذكُرنِـي : (يابـد،گفت  مـي  نجات دانس مي كه جوان آن به السالم عليه يوسف بنابراين
بِككن ياد مرانزدسرورت) ر .  
 نيـل  براي اي وسيله را خود تعليم و داشته اخالص تعليم امر در معلم كه است شايسته - 25
 طالـب  چنانچـه  يا و. ورزد امتناع تعليم از طيشراي هيچ در نبايد و. ندهد قرار مقام يا مال به

 جوان دو از يكي السالم عليه يوسف زيرا نكند، نصيحت را او نداد انجام را معلم تكاليف علم
 و نمود، فراموش و نكرد ياد را يوسف او اما كند، ياد سرورش پيش را او كه نمود سفارش را

 دربارة يوسف از و فرستادند، يوسف سوي به را جوان آن كرد پيدا نياز يوسف به كه هنگامي
 نكـرد  سرزنش بود شده دچار كه نسياني خاطر به را او يوسف و كرد، سوال خواب آن تعبير
  . داد پاسخ را سوالش كامل طور به بلكه
 او بـه  كـه  نمايد راهنمايي كاري به را پرسشگر بايد شود مي واقع سوال مورد كه فردي - 26

 شود، مند بهره خويش دنياي و دين از كه كند هدايت راهي به را او بايد و رساند، مي فايده
 يوسـف  زيـرا  اوست، راهنمايي حسن و زيركي و خواهي خير كمال از گرفته نشأت اين پس
 كـردن  ذخيـره  و زمـين  كـشت  بـه  را آنها بلكه. نكرد اكتفا خواب كردن تعبير به السالم عليه

  . ودنم راهنمايي آباد و خرم سالهاي در فراوان
 نمايد، ثابت را اش گناهي بي و كند دور خود از را تهمت تا بكوشد بايد مسلمان انسان - 27
  . است محبوب و ستوده امر يك اين و

 جريـان  در او گنـاهي  بـي  اينكه تا ورزيد امتناع زندان از آمدن بيرون از يوسف كه همانطور
  . دگردي روشن بودند بريده را هايشان دست كه زناني از تحقيق

 تربيت و تدبير علم و خواب، تعبير يادگيري و شريعت، و احكام دانستن و دانش و علم - 28
 چهره و زيبا صورت داشتن از و است برخوردار فراواني فضيلت از ريزي برنامه و مديريت و
 برسـد،  نيـز  يوسف پاي به ظاهري زيبايي و جمال در انسان كه چند هر است، بهتر نيكو اي
 دانـس  و علم ساية در اما امد گرفتار زندان و مصيبت آن به اش زيبايي خاطر هب يوسف زيرا
 و خيـر  تـوان  مـي  دانش و علم با و يافت، دست مكنت و قدرت بلندو مقام و عزت به خود
  . آورد دست به را آخرت و دنيا خوبي
 به آن دادن ياد و آموختن خاطر به انسان و است، شرعي علوم از يكي خواب تعبير علم - 29

 جـوان  دو آن بـه  يوسـف  زيرا فتواست، شعب از يكي خواب تعبير و ميشود، مأجور ديگران
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تِيانِ فِيهِ الَّذِي األَمرُ قُضِي: (گفت تَفْ است حتمي و قطعي شديد جويا آن مورد در كه كاري تَس 
: گفـت  يوسف هب جوان و. دهيد پاسخ خوابم دربارة مرا) رؤْياي فِي أَفْتُونِي: (گفت پادشاه و
تِنَا(  بـه  كه نيست جايز علم بدون پس. بده پاسخ گاو هفت مورد در را ما) بقَرَاتٍ سبعِ فِي أَفْ

  . نمود اقدام خواب تعبير
 كه اي تجربه يا علم قبيل از خويش پسنديدة و خوب صفات از انسان كه ندارد اشكالي  - 30
 زيـرا  نباشـد،  شـهرت  و ريا منظور و ودهب كار در مصلحتي كه شرطي به البته دهد، خبر دارد

لْنِي: (گفت يوسف علَى اجضِ خَزَآئِنِ عفِيظٌ إِنِّي األَرح لِيمزمـين  خـزاين  سرپرسـت  مـرا ) ع 
  .هستم دانا نگهبان من گمان بي بگردان،
 حقـوق  بتوانـد  مسئول فرد كه ظرطي به نيست نكوهش قابل فرمانروايي و حكومت همچنين

 كفايـت  گران دي از و بوده فرمانروايي پي در فردي اگر پس. آورد جاي به را بندگان و خدا
  است نكوهش قابل كه آنچه. نيست وارد كارش به ايرادي و اشكالي هيچ باشد داشته بيشتري

 اين يا و ،)نمايد طلب را آن و (باشد نداشته را كاري شايستگي و كفايت انسان كه است اين
 هـدف  اينكه يا و. باشد داشته وجود ) كار آن براي (او از برتر اي و او همانند ديگر فردي كه

 خـود  مسئوليت طلب با حاالت اين در پس نباشد، خدا دستور اقامة مسئوليت طلب از انسان
  . شود مي نهي عمل اين از و داده قرار فتنه معرض در را
 عطا بنده به را آخرت و دنيا خير و باشد مي گسترده بزرگواري و بخشش داراي خداوند - 31
 از پرهيزگـاري  و ايمـان  و اسـت  پرهيزگـاري  و ايمان بر مبتني آخرت ثواب و خير. كند مي

 از را خوشبختي عامل دو اين بنده كه است شايسته و است، بهتر آن فرمانروايي و دنيا پاداش
 لـذت  و دنيا زخارف و زينت براي نبايد و ، بكوشد آنها تحصيل براي و كند درخواست خدا
 دليـل  بـه . ببندد دل خداوند بزرگ فضل آخرت پاداش به بايد بلكه. گردد اندوهگين آن هاي
لَأَجرُ: (است فرموده متعال خداوند اينكه رٌ اآلخِرَةِ ونُواْ لِّلَّذِينَ خَيكَانُواْ آمتَّقُونَ وپاداش و)  ي 
  . است بهتر كرند پرهيزگاري و آوردند ايمان كه كساني براي آخرت

 مـردم  براي گشايش ايجاد آن از مراد كه شرطي به ها روزي نمودن ذخيره و كردن ابنار - 32
 تـا  داده دسـتور  را آنهـا  يوسـف  اينكـه  دليـل  به. ندارد اشكالي نرسد آنان به ضرري و باشد

 آن از قحطـي  و خـشك  سـالهاي  در تـا  كننـد  انبـار  و ذخيـره  آباد سالهاي در را ها خوراكي
 اسـبابي  از اما نمايد مي توكل خدا بر بنده زيرا ندارد، تضادي توكل با اين و نمايند است،اده

  . گيرد مي بهره رساند مي فايده دنيايش و دين به كه
 بـسيار  مـديريت  گرفـت  دسـت  به را زمين محصوالت داري خزانه مسئوليت كه يوسف - 33
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 براي شهرها لاه كه جايي تا شد فراوان آنها غالت كه كرد عمل چنان و داشت كارا و موفق
 يكي. است زياد آذوقه آنجا در كه دانستند مي چون رفتند مي مصر به خود زندگي آذوقه تهية
 هر و داد مي آن از كمتر يا نياز مقدار به كس هر به كه بود اين وي مديريت حسن مصاديق از

  . داد نمي شتر يك بار از بيش آمد مي كه را كس
 ضيافت دادن ترتيب مشروعيت شود مي استنباط داستان اين از كه مهمي نكات از يكي – 34
 اسـت،  پيامبران هاي سنت از يكي امر اين و كرد، بايداكرام را مهمان اينكه و است مهماني و

نِّي تَرَونَ أَالَ: (گفت برادرانش به يوسف زيرا اْ الْكَيلَ أُوفِي أَ نَ أَ رُ ولِينَ خَي  بينيد نمي آيا)  الْمنزِ
  ميزبانم؟ بهترين به و دهم مي كمال و تمام به را پيمانه من كه
 حـرام  و ممنـوع  نمايـد  داللـت  آن بـر  كه هايي قرينه بودن موجود صورت در بد گمان - 35

 بـه  و ورزيد امتناع برادرانش با يوسف فرستادن از يعقوب حضرت اينكه از بعد زيرا نيست،
 خود شوم توطئه و فرستاد آنان با را يوسف و نمودند، حيله و كرد گفتگو او با شدت به آنها
 خـورده  را يوسف گرگ:گفتند دروغ به و آمدند يعقوب نزد كردند، عملي وي با رابطه در را

 را زشـتي  كـار  شـما  نفـس  بلكـه ) أَمرًا أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ: (گفت آنها به يعقوب است،
  . است آراسته برايتان

لَيهِ آمنُكُم هلْ: (گفت هاآن به ديگرشان برادر مورد در و ا إِالَّ عكَم لَى أَمِنتُكُملُ مِن أَخِيهِ عقَب (
 شـما  بـه  قـبالً ) يوسـف  (بـرادرش  دربارة كه همانگونه كنم اطمينان شما به او دربارة من آيا

  كردم؟ اطمينان
 برگـشتند،  يعقوب سوي به برادرانش و داشت، نگاه خود نزد را برادرش يوسف وقتي سپس

 برايتـان  را زشـتي  كـار  شـما  نفس بلكه) أَمرًا أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ: (گفت آنها به يعقوب
 سـر  آنان از كاري تر پيش اما نبودند مقصر گرچه اخير برادر مورد در آنها پس. است آراسته

  . نبود يعقوب بر حرجي و گناه زمينه اين در البته. گفت چنين آنها به پدرشان كه بود زده
 جـايز  نمايـد  دور را هـا  نـاگواري  ديگر و بد چشم كه راهكارهايي و اسباب از است،اه - 36

 و قـضا  جملـة  از نيز اسباب زيرا. گيرد نمي صورت الهي تقدير با جز چيز هيچ گرچه است،
 احِدٍو بابٍ مِن تَدخُلُواْ الَ بنِي: (گفت فرزندانش به يعقوب اينكه دليل به. هستند الهي تقدير

بوابٍ مِنْ وادخُلُواْ تَفَرِّقَةٍ أَ گونـاگون  درهـاي  از بلكـه  نشويد، داخل در ازيك! من فرزندان) م 
  . شويد وارد
 و. شـد  متوسـل  الحيـل  لطـايف  به است جايز اهداف، به رسيدن و حقوق كسب براي – 37

 انـسان  كه است امري رساند، مي مقصد به را آدمي كه اي پوشيده و ظريف هاي راه شناختن
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 سـاقط  بـراي  كـردن  حيله است ممنوع آنچه . است پسنديده كاري و شود، مي ستايش آن بر
  . است حرام كاري دادن انجام يا واجب امري نمودن

 گمان خواست و كند، مطلع كاري دادن انجام از را ديگران نداشت دوست كسي چنانچه - 38
 كند، است،اده قولي و فعلي هاي كنايه از بايد د،نماي ايجاد برايشان را كار آن غير دادن انجام

 انداخت برادرش بار در را پيمانه و كرد چنين يوسف كه همانگونه. نشود گفتن دروغ دچار تا
 يوسف كار اين در و. است دزد وي كه بپندارند آنهاچنين تا آورد بيرون او بار از را آن سپس
 اللّهِ معاذَ(:گفت سپس. نمود توهم و اشتباه ردچا را برادرش اينكه جز ندارد، وجود بدي هيچ
نَا من إِالَّ نَّأْخُذَ أَن دجنَا وتَاعم هنزد را خود كاالي كه را كسي از غير اينكه از خدا به پناه) عِند 
  . كنيم بازداشت ايم يافته او

 يافتـه  وي دنـز  را خود كاالي ما«: نگفت و ،»است دزده را ما كاالي كه كسي از غير«: نگفت
 مي زيرا ندارد، ايرادي اين و شد، مي شامل را ديگران و او كه آورد فراگير سخني بلكه ،»ايم

 باقي او پيش برادرش و شود حاصل هدف تا است دزد او كه بياندازد شك در را آنها خواست
  . شد دور وي از گرديد روشن حوادث اينكه از پس گمان و شك اين و. بماند
 خود چشمان با و است واقف بدان كه آنچه به مگر دهد گواهي نيست جايز انانس براي - 39
 آنها اينكه دليل به است، كرده بازگو برايش را آن دارد اعتماد وي به كه كسي يا و ديده را آن

نَا وما: (گفتند ا إِالَّ شَهِدنَا بِم لِم ايم دانسته آنچه به جز ايم نداده گواهي ما) ع .  
 جدايي به و آزموده بزرگ رنج اين با را السالم عليه يعقوب اش برگزيده پيامبر خداوند - 40
 مـدتي  و نمـود  حكـم  نداشت را او از دوري لحظه يك طاقت كه يوسف فرزندانش و او بين

 دل از اندوه و غم مدت اين در و انداخت جدايي يوسف و او ميان سال سي به قريب طوالني
ابي (نيامد؛ بيرون يعقوب وضَّت نَاهي زْنِ مِنَ عالْح وفَه و غـم  از يعقـوب  هـاي  چشم و) كَظِيم 
  . گشت اندوه از سرشار قلبش و شد نابينا اندوه
 بيـشتر  و تر سخت وي اندوه شد جدا او از بود يوسف مادر از كه دومش فرزند وقتي سپس
 داشت پاداش تچشمداش خداوند از و نمود صبر خدا دستور برابر در همچنان يعقوب و شد
  . نمود وفا خود عهد به او شك بدون و نمايد، پيشه نيك صبر كه بود بسته عهخد خود با و
نَّما(:گفت كه ندارد تضادي او گفتة با اين و نِـي  بثِّـي  أَشْـكُو  إِ  شـكايت  مـن ) اللّـهِ  إِلَـى  وحزْ

 و صـبر  بـا  اونـد خد نـزد  به بردن شكايت زيرا برم، مي خدا نزد به را خود اندوه و پريشاني
 مخلوق نزد به بردن شكايت است تضاد در صبر با آنچه بلكه نيست، متضاد و منافي شيكبايي

  . است مردم و
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 شد طوالني يعقوب اندوه وقتي زيرا آمد، خواهد آساني و شادماني سختي و رنج از بعد – 41
 و راحتـي  داونـد خ هنگام دراين شدند فقير و درمانده اش خانواده و گرديد غمگين بسيار و

 و بازگردانـد،  آنـن  بـه  را يوسـف  شـرايط  ترين سخت در و داشت ارزاني وي به را گشايش
 را دوستانش خداوند كه است آن بيانگر اين و گشتند شاد و رسيد آنها به كامل طور به پاداش

 و ايمـان  بـر  و كنـد  امتحان را آنها شكر و صبر و بردباري تا ازمايد مي مختلف هاي شيوه با
  . بيافزايد آنها شناخت و يقين
 در كـه  شـرطي  به دهد خبر است مبتال بدان كه فقري با بيماري از انسان كه است جايز - 42

: گفتند يوسف برادران اينكه دليل به. نباشد خداوند تقدير از ناخشنودي و ناراحتي ابراز قالب
يها يا( نَا الْعزِيزُ أَ سلَنَا م أَه يوسف و است رسيده سختي ما خانوادة و ما به! زيزع اي) الضُّرُّ و 
  . نكرد اعتراض آنها بر سخنشان اين خاطر به
 در اينكـه  و اسـت،  زيـاد  بسيار صبر و پرهيزگاري فضيلت كه آيد مي بر داستان اين از - 43

 و گـردد،  مـي  برخـوردار  خيـري  هـر  از آخـرت  و دنيـا  در آدمـي  پرهيزگـاري  و صبر نتيجة
نَا اللّه منَّ قَد (دليل به. دارند را سرنوشت و سرانجام بهترين بارانبرد و پرهيزگاران ي لَ ع  نَّـه  إِ

 هركس و است، گذارده منت ما بر خداوند) الْمحسِنِينَ أَجرَ يضِيع الَ اللّه فَإِنَّ ويِصبِرْ يتَّقِ من
  . كند نمي ضايع ار نيكوكاران پاداش خداوند گمان بي كند بردباري و نمايد پيشه تقوا
 نعمت به يابد مي دست نعمتي به بدحالي و فقر و سختي از بعد كه كسي است شايسته - 44
 حالت آن يادآوري تا آورد ياد به را خود تنگدستي و فقر حالت همواره و نمايد اعتراف خدا
 بي أَحسنَ وقَد: (گفت السالم عليه يوسف اينكه دليل به. وادارد تقدير و تشكر به را او بيشتر

 نمـود  نيكـي  مـن  حق در خداوند راستي به و) الْبدوِ منَ بِكُم وجاء السجنِ مِنَ أَخْرَجنِي إِذْ
  . آورد صحرا از را شما و ساخت رهايم زندان از كه آنگاه
 سختي و نمود گرفتار ها حالت اين به در را او كه يوسف حق در خدا بزرگ لطف اين - 45
  . برساند ها مقام باالترين به را او وسيله بدين تا رساند او به را ها مصيبت و
 را كار اين اسباب و بگرداند، مستحكم را ايمانش همواره كه بطلبند خداوند از بايد بنده - 46
 به. كند طلب ازاو را خيري به عاقبت و گردد خواستار را خدا هاي نعمت و نمايد فراهم نيز

تَنِـي  قَـد  رب: (گفت سالمال عليه يوسف اينكه دليل ي تَنِـي  الْملْـكِ  مِـنَ  آتَ لَّم عتَأْوِيـلِ  مِـن  و 
لِيي أَنت واألَرضِ السماواتِ فَاطِرَ األَحادِيثِ ا فِي ونُي اآلخِرَةِ الدفَّنِي  وا  تَـولِمـسأَلْحِقْنِـي  م و 
 معني و داده، من به فرمانروايي از يا بهره كه گويم مي سپاس را تو! پروردگارا) بِالصالِحِينَ

 و آسـمانها  آورنـدة  پديد اي. اي آموخته من به را خوابها تعبير و آسماني هاي كتاب سخنان
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 صـالحان  بـه  و بميران مسلمان مرا هستي، من كارساز و سرپرست آخرت و دنيا در تو! زمين
   .بگردان ملحق
 اين از بيشتر نمايد تدبر اين در كه كسي و بود مبارك داستان اين هاي درس و فوايد اين پس
 بخشنده او و خواهيم مي خداوند از را شده پذيرفته عمل و مفيد علم. گردد مي حاصلش نيز
  . است بزرگوار و
  

   السالم و الصاله عليه يوسف سوره تفسير پايان
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  ر سوره رعديتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 : 1 ي آيه

الَّذِي بِالْكِتَا آيات تِلْك المر أُنزِلَ و كلَي . الف يؤْمِنُونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ولَـكِنَّ الْحقُّ ربك مِن إِ
 تـو  سـوي  بـه  پروردگارت سوي از كه آنچه و است،) قرآن (كتاب آيات اين. راء. ميم. الكم
  . آورند نمي ايمان مردم بيشتر ولي است، حق شده نازل

 تمـام  به را بندگان كه دربردارد را ياتيآ و ها نشانه قرآن نيا كه دهد يم خبر متعال خداوند
 و شده، نازل پروردگار يسو از كه است يكتاب قرآن. دينما يم ييراهنما نيد فروع و اصول
 آن ينواه و دستورات و است راست داده خبر آن از كه را آنچه يتمام رايز است، آشكار حق
 هـر  پـس . است گرفته قرار دييتا مورد قاطع يها حجت و ليدل با و باشد يم عدل بر يمبتن
 دارنـد،  ياگاه حق به كه بود خواهد يكسان زمرة از اورديب يرو آن علوم و فراگرفتن به كس
  . دينما عمل دارد دوست خداوند آنچه به يآدم تا شود يم باعث آن از افتني يآگاه كه يحق
لَـكِنَّ( ؤْمِنُونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ واز اي و يمباالت يب و اعراض و ينادان يرو از مردم شتريب يول) ي 

 ينمـ  منـد  بهـره  آن از مـردم  شتريب پس آورند، ينم مانيا قرآن نيا به يستمگر و عناد يرو
  . ندارد وجود آنان دوران در است آن از بردن بهره باعث كه مانيا چون شوند،

  : 2- 4 ي هيآ
الَّذِي اللّه فَعا راومرِ تِالسدٍ بِغَيما عنَه تَرَو ى ثُمتَولَى اسرْشِ عخَّرَ الْعسو سرَ الشَّمالْقَمكُلٌّ و 

برُ مسمى ألَجلٍ يجرِي درَ يلُ األَمفَصاتِ يلَّكُم اآليلِقَاء لَع بكُم بِ است يذات خداوند تُوقِنُونَ ر 
 مرتفـع  و بلند عرش بر گاه آن داشت، پا بر دينيبب را اآنه كه ييها ستون بدون را آسمانها كه
 را يهست كار خداوند است، روان نيمع زمان تا كي هر كرد، رام را ماه و ديخورش و د،يگرد
 . ديكن حاصل نيقي پروردگارتان يلقا به شما  تا دارد يم انيب را اتيآ او و كند يم ريتدب

وهالَّذِي و دم ضلَ األَرعجا وفِيه اسِيوا رارنْه أَ مِن ورَاتِ كُلِّ ولَ الثَّمعا جنِ فِيهيجونِ زاثْنَي 
 و ديگستران را نيزم كه است يذات او و يتَفَكَّرُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ النَّهار اللَّيلَ يغْشِي

ـ آفر دوگانـه  يجفت يا وهيم هر از و داد قرار رودها و كوهها آن در  يمـ  روز بـر  را شـب  د،ي
 . شندياند يم كه آنان يبرا است ييها نشانه) امور (نيا در گمان يب پوشاند،

نَخِيلٌ وزرع أَعنَابٍ منْ وجنَّات متَجاوِرات قِطَع األَرضِ وفِي انٌ ورُ صِنْوغَيانٍ وقَى  صِنْوـسي 
نُفَضِّلُ واحِدٍ بِماء و ضَهعلَى ابضٍ ععفِي إِنَّ األُكُلِ فِي ب اتٍ ذَلِكيĤَمٍ لقِلُونَ لِّقَوعيرو در و ي 
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 و دارد، وجـود  كـشتزارها  و انگـور  درختـان  از ييباغها و وستهيپ هم به ينهايزم قطعه نيزم
 لحاظ از را يبرخ اما شوند، يم ياريآب آب كي با كه شهير هم نا و شهير هم يخرما درختان

 خرد كه يكسان يبرا است ييها نشانه نيا در گمان يب م،يده يم يبرتر گريد يبرخ بر طعم
  . ورزند يم

 و شـكوه  در و اسـت  گانهي جهان امور ريتدب و نشيآفر در او كه دهد يم خبر متعال خداوند
 نيبنـابرا . ستين ستهيشا او  يبرا جز عبادت و است معبود او تنها پس. كتاستي ييفرمانروا
 و يبزرگـ  وجـود  بـا  را آسـمانها  كـه  اسـت  يذات خداوند )السماواتِ رفَع الَّذِي لّهال: (فرمود

نَهـا  عمـدٍ  بِغَيرِ. (داشت پا بر شيخو كرانيب قدرت با آنها يگستردگ ـ ز نكـه يا بـدون ) تَرَو  ري
 از پـس  ) ثُـم . (ديـ ديد يم را آن شما بود يستون اگر رايز باشد، داشت وجود ستون آسمانها

 دهيآفر نيبزرگتر كه عرش بر) الْعرْشِ علَى استَوى (د،يآفر را نيزم و آسمانها خداوند نكهيا
 كمـال  مناسب كه طور آن و اوست يبزرگ ستةيشا كه گونه آن د،يگرد مرتفع و بلند است ها
  . باشد يم او
الْقَمرَ الشَّمس وسخَّرَ( بـه  و ان،يـ چهارپا و بنـدگان  منـافع  يراستا در را ماه و ديخورش و) و 

 ماه و ديخورش از كي هر) مسمى ألَجلٍ يجرِي كُلٌّ( كرد، رام شانيها وهيم شدن فراهم منظور
 و برنـد،  يم سر به منظم حركت و گردش در مشخص تا دانا و توانا خداوند ريتدب حسب بر

 اسـت  يانزم آن و رسد، يم فرا مشخص زمان كه وقت آن تا شوند ينم خسته و سست آنها
 يسـرا  كـه  بـرد  يم آخرت جهان به را مردم و نديچ يم بر را يهست جهان بساط خداوند كه
 يمـ  دگرگون را نيزم و چديپ يم درهم را آسمانها خداوند وقت آن در پس. است يشگيهم

 ديخورش كه يكسان تا اندازد يم آتش در را دو هر و گشته فروغ يب ماه و ديخورش و . سازد
 يم حسرت شدت به وقت آن و ستندين عبادت سزاوار دو نيا كه بدانند دنديرستپ يم را ماه و

  . برند يم يپ خود ييدروغگو به كافران و خورند،
برُ( درَ يلُ األَمفَصاتِ يهم دارد؛ يم انيب را اتيآ و دينما يم ريتدب را يهست كار خداوند) اآلي 

ـ ي. پـردازد  يم احكام عيتشر به هم و دهيآفر را يهست جهان  تخـت  بـر  بـزرگ  خداونـد  يعن
 و نـد يآفر يم پس د،ينما يم ريتدب را نيپائ و باال جهان امور و ديگرد مرتفع و بلند يپادشاه
 باال را يگروه مقام و كند، يم ريفق را يبرخ و دينما يم ثروتمند را يا عده و دهد يم يروز
 يپوشـ  چـشم  لغزش از و آورد، يم نييپا را آنان منزلت و كند يم ليذل را يكسان و برد، يم
 مناسـب  اوقـات  در را خـود  قـدر  و قـضا  و كند يم دور را ها يسخت و مشكالت د،ينما يم

 شده يجار آن انجام بر قلمش و دارد يآگاه آن به شيپ از كه يقدر و قضا د،ينما يم يجار
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 گردانـده  آن ياجـرا  مـامور  را آنـان  كه چه آن ريتدب يبرا را خود بزرگوار فرشتگان و است،
  . فرستد يم است
 آن بـه  بنـدگان  كه را ياوامر و ينواه و نيقوان و فرستد يم فرو امبرانيپ بر را خود يكتابها

 سبب به تا ) لَعلَّكُم. ( دهد يم حيتوض و شرح حد نيآخر تا را آن و دينما يم انيب دارند ازين
بكُم لِقَاءبِ (است، فرستاده تانيبرا كه يقرآن اتيآ و يآفاق يها نشانه مالقـات  بـه ) تُوقِنُـونَ  ر 

 شدن حاصل سبب آن بودن واضح و روشن و ليدل بودن اديز. ديكن حاصل نيقي پروردگارتان
 زنده و زيرستاخ مانند مهم، يدتيعق امور در خصوص به شود، يم ياله امور ي همه در نيقي

  . قبرها از آمدن رونيب و مرگ از پس شدن
 پـس  كنـد،  ينم رها را آنها و دهيافرين هودهيب را مخلوقات و است متحك با خداوند مسلماً

 و امر را بندگان تا است كرده نازل را شيكتابها و فرستاده را امبرانشيپ خداوند كه همانطور
 بدكاران و دهد جزا و پاداش را كوكارانشين آنجا در كه ببرد يجهان به را آنها ديبا كند، ينه
 . دينما مجازات نبدشا يكارها سبب به را

)وهالَّذِي و دم ضو دهيگسترادن را آن و دهيآفر بندگان يبرا را نيزم كه است يذات او و )األَر 
ـ ز منـافع  و سـاخته  آمـاده  يزندگ يبرا را آن و قرارداده آن در يفراوان بركات  يبـرا  را يادي
 قـرار  يبزرگـ  يكوهها آن در و ) رواسِي فِيها وجعلَ ( است، نهاده عتيود به آن در بندگان
 كوههـا  اگـر  رايز نروند، سو آن و سو نيا به نيزم لرزش اثر بر و نخورند تكان مردم تا داده

 چـون  افتادند، يم سو آن و سو نيا به دشيشد يها لرزه و تكان اثر بر نيزم ساكنان نبودند
 كـه  بـزرگ  يكوهها ي لهيوس به مگر ندارد ييپابرجا و ثبات و دارد قرار آب امواج بر نيزم

  . است داده قرار نيزم خيم را آنها خداوند
نْهارا( أَ و كـشتزارها  و انـشان يچهارپا و انسانها تا داد قرار ييبارهايجو و رودها نيزم در و)و 
: فرمـود  منظـور  نيهمـ  به . است نهفته فراوان بركت و ريخ آن در كه كند رابيس را ها وهيم
نَينِ زوجينِ فِيها جعلَ الثَّمرَاتِ كُلِّ ومِن(  دو دارند ازين آن به بندگان كه يا وهيم هر از و ) اثْ

 جهـان  شـب،  آمـدن  بـا  و پوشاند يم روز بر را شب ) النَّهار اللَّيلَ يغْشِي. (است دهيآفر نوع
 روز رنج و يخستگ و رد،يگ يم آرام خود گاهيجا و كاشانه در يوانيح هر و شود يم كيتار
 بـار  و پوشـاند  يمـ  شب بر را روز شود تمام خوابشان زمان چون و كند، يم رونيب تن از ار
  . شوند يم پخش شانيكارها و منافع يپ در موجودات همة و شود يم صبح گريد
ـ ف لتسكنوا النهار و لكم جعل رحمته من و(  از و)تـشكرون  ولعلكـم  فـضله  مـن  لتبتغـوا  و هي

 از روز در و ديريبگ آرام شب در تا داده قرار تانيبرا ار روز و شب كه است نيا ياله رحمت
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  . ديگذار سپاس تا و د،ييبجو ياله فضل
 و قـدرت  بـر  دال اسـت  ييهـا  نـشانه  امر نيا در قطعاً  )يتَفَكَّرُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ(

 و عبرت كسب رمنظو به و ند،ينما يم تفكر آن در و شندياند يم كه يقوم يبرا ياله عظمت
 و اسـت  دهيآفر را ميعظ مجموعة نيا كه يكس ابندي يم در پس نگرند، يم آن در گرفتن پند
 يحقـ  بـه  معبود چيه او جز كه است خداوند گرداند يم را آن و پردازد يم آن امور ريتدب به

 و تواناسـت  يكار هر بر و است مهربان و بخشنده و آشكار و پنهان يدانا او و ندارد وجود
 و بركـت  با او و شود، يم شيستا دستوراتش بر و ده،يآفر آنچه بر و است حكمت با فرازنه
  . است مرتبه بلند
)كه است نيا دينما يم داللت او صنعت يشگفت و قدرت كمال بر كه ييها نشانه جمله از) و 
نَ وزرع أَعنَابٍ منْ وجنَّات متَجاوِرات قِطَع األَرضِ فِي( انٌ خِيلٌورُ صِنْوغَيانٍ  وقَى  صِـنْوـسي 

نُفَضِّلُ واحِدٍ بِماء ا وضَهعلَى بضٍ ععو وسـته يپ هـم  بـه  ينهايزم قطعه نيزم در) األُكُلِ فِي ب 
 دارد، وجود درختان انواع گريد و خرما درختان زين و كشتزارها، و انگور درختان از ييباغها

 يخرما درختان و است، يكي شانيها شهير كه درخت چند يعني شه،ير هم يخرما درختان و
 نيزمـ  يرو در نهـا يا همة (است جدا يدرخت هر شةير و هيپĤ كه صورت نيا به شه،ير ناهم
 طعم و رنگ لحاظ از اما ند،يرو يم نيزم كي در و شوند يم ياريآب آب كي با و) دارند قرار
  . است داده يبرتر گريد يبرخ بر را يبرخ لذت و دهيفا و

 كشتزارها و درختان و ديرو يم ياديز علف و اهيگ آن در كه ميدار را مرغوب ينيزم نيبنابرا
 را يآب نه و انديرو يم را ياهيگ نه كه دارد وجود ينيزم آن كنار در و شوند، يم سبز آن در
 آن در علـف  امـا  برد يم فرو را آب كه هست ينيزم و. دارد يم نگاه خود در و برد يم فرو
 آن در علف و اهيگ اما شود يم سبز آن در درخت و كشتزارها كه هست ينيزم و. ديرو يمن
 نه ك هست گريد يا وهيم تلخ، گريد يا وهيم و است نيريش كه هست يا وهيم و د،يرو ينم
ـ  زهاسـت؟ يچ نيا خود در يگوناگون و تنوع نيا ايآ پس. باشد يم تلخ نه و نيريش  نكـه يا اي

   است؟ نموده ريتقد نيچن را آن توانا و دانا خداوند
 يكسان يبرا كه است ييها نشانه زهايچ نيا در گمان يب) يعقِلُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ(
 و كند يم ييراهنما و تيهدا را آنان كه هستند ييعقلها يدارا كه يكسان ، ورزند يم خرد كه
 را خداونـد  ينواه و دستورات و ها هيوصت كه يا گونه به دهد، يم سوق يرستگار يسو به
 يكيتـار  در هـستند  ينـادان  و حماقـت  اهـل  و گرداننـد  يم يرو كه يكسان يول. فهمند يم
 برند ينم راه پروردگارشان يسو به و مانند يم سرگشته خود يگمراه در و سرگردان شانيها



١٢٤٢ 

  . فهمند ينم را سخنانش از يسخن چيه و
  : 5 ي هيآ

لُهم جبفَع تَعجب وإِن ئِذَا قَو نَّا أَ ابا كُ نَّا تُرَ ئِ لَـئِك جدِيدٍ خَلْقٍ لَفِي أَ كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  أُو  هِمب  بِـرَ
لَئِك أُو فِي األَغْالَلُ و نَاقِهِم أَع لَـئِك أُو و ابحالنَّارِ أَص ما هيمـ  شگفت به اگر و خَالِدونَ فِيه 

 تـازه  نشيآفر ميشد خاك كه يهنگام ايآ«: نديگو يم كه ستا آنان سخن زيانگ شگفت ،ييآ
 در رهايزنج و بندها و دنديورز كفر پرروردگارشان به كه اند يكسان نانيا» م؟يكن يم دايپ يا

  . مانند يم جاودانه آن در و اند يدوزخ نانيا. بود خواهد شانيگردنها
 كثرت از و متعال خداوند عظمت از تو اگر كه باشد نيا ) تَعجب وإِن (يمعن كه دارد احتمال

 شدن زنده و زيرستاخ آنها كه است نيا ر ت زيانگ شگفت ،يا آمده شگفت به ديتوح ليدال
ئِذَا : (نديگو يم و كرده بيتكذ و انكار را مرگ از پس نَّا أَ ابا كُ نَّا تُرَ ئِ ـ آ) جدِيدٍ خَلْقٍ لَفِي أَ  اي

ـ غ آنها گمان به م؟يكن يم دايپ يا زهتا نشيآفر) دوباره (ميشد خاك كه يهنگام  و ممكـن  ري
 خـاطر  ب آنها. گرداند زنده دوباره را آنها خداوند شدند خاك نكهيا از پس است ديبع اريبس
ـ مقا مخلـوق  قـدرت  و ييتوانـا  بـا  را نندهيآفر و خالق قدرت خود جهالت و ينادان  يمـ  سهي

 در كـار  كـه  بردنـد  گمان و داردن را يكار نيچن ييتوانا مخلوق كه دنديد يوقت پس. كردند
 يحال در و است، دهيآفر بار نينخست را آنها خداوند كه كردند فراموش و ستين هم خدا توان
  . نبودند يزيچ كه
 از پـس  شـدن  زنده نكهيا از و آنها سخن از تو اگر باشد نيچن هيآ يمعن كه دارد احتمال زين

 نـشان  كه يكس رايز باشد يم تو جانب به حق ،يا آمده تعجب به انگارند يم دروغ را مرگ
 داللـت  ازمـرگ  پس شدن زنده بر كه را يقاطع ليدال و شود داده حيتوض او يبرا اتيآ و ها
 را مـرگ  از پس شدن زنده سپس ندارد، يراه آن در ديترد و شك كه كند مشاهده دينما يم

  . است زيبرانگ تعجب اريبس او سخن كه قتيحق به و كند انكار
لَـئِك ( ست،ين ديبع كافران از يزيچ نيچن اما كَفَرُواْ الَّذِينَ أُو هِمكه اند يكسان نانيا رايز) بِرَب 
 و روشـن  ساريب او يگانگي كه كردند، بيتكذ را او يگانگي و دنديورز كفر پروردگارشان به

لَئِك. ( است آشكار أُو فِي األَغْالَلُ و نَاقِهِم دارند گردنشان در ييها رهيزنج و بندها آنان و ) أَع 
 بـر  تيهدا و اوردند،ين مانيا اما شدند فراخوانده مانيا به كه چرا مانند، يم باز تيهدا از و

 مـان يا آن بـه  بـار  نينخـست  كه نيا يسزا به شانيدلها پس نشدند تيهدا اما شد عرضه آنها
لَـئِك. (شد دگرگون اوردندين أُو و ابحالنَّارِ أَص ما هدر و اند دوزخ اهل نانيا و )خَالِدونَ فِيه 

  . روند ينم رونيب آن از هرگز و مانند يم جاودانه آن



١٢٤٣ 

  : 6 ي هيآ
جِلُونَكتَعسيئَةِ وي لَ بِالسنَةِ قَبسالْح قَدو مِن خَلَت لِهِم ب  مغْفِـرَةٍ  لَـذُو  ربـك  وإِنَّ الْمـثُالَت  قَ

 از شـتاب  با را عذاب و يبد ،يخوب از شيپ و الْعِقَابِ لَشَدِيد ربك إِنَّو ظُلْمِهِم علَى لِّلنَّاسِ
 پروردگـارت  و اسـت  رفتـه ) باوران يب بر (فرهايك شانيا از شيپ نكهيا حال خواهند، يم تو

 يمـ  فـر يك سخت پروردگارت و است آمرزنده كنند يم كه ييستمها وجود با مردم به نسبت
  . باشد

 خـدا  بـه  و كردنـد  يم بيتكذ را امبرشيپ كه دهد يم خبر يكسان هالتج از متعال خداوند
 اقامه آنان يبرا ياديز ليدال و رفتند،ينپذ پند اما شدند داده اندرز كه آنان دند؛يورز يم شرك
 و قهـار  خداونـد  يبردبـار  و گذشت از و كردند انكار آشكارا بلكه دند،ينگرد ميتسل اما شد
 حـق  بـر  آنهـا  كـه  كردند استنباط نيچن ننمود گرفتار عذاب به را آنان ايدن در خداوند نكهيا

 كان ان اللهم: (گفتند و اورديب را عذاب زودتر چه هر كه خواستند امبريپ از شتاب با و هستند
 نيا اگر! ايخدا بار) ميال بعذاب ائتنا او السماء من حجاره نايعل فامطر عندك من الحق هو هذا
  .اوريب ما بر دردناك يعذاب اي و كن سنگباران آسمان از را ما توست جانب از حق
)(آنكه، حال) و قَد مِن خَلَت لِهِم ب  نـشناس  خـدا  مردمان بر شانيا از شيپ فرهايك)الْمثُالَت قَ

 آنهـا  احـوال  در ايآ. است آمده فرود كننده بيتكذ يها امت بر خدا عذاب يعني. است رفته
 و) ظُلْمِهِـم  علَـى  لِّلنَّاسِ مغْفِرَةٍ لَذُو ربك وإِنَّ (كنند؟ يمن رها را خود جهالت و شنديا ينم

ـ ي. اسـت  آمرزنـده  آنهـا  به نسبت كنند يم مردم كه ييستمها وجود با پرودرگات  مـردم  يعن
 شرك با را او پاسخ يول هستند مند بهره خداوند بخشش و يكين و احسان و ريخ از همواره

 درگاهش به را آنان او اما ندينما يم يچيسرپ فرمانش را آنها و ،دهند يم ينافرمان و دنيورز
 محـروم  شيخو احسان و ريخ از را آنها يول شوند يم گناه و تيجنا مرتكب. خواند يم فرا
 دوسـت  را كنندگان توبه چون است آنها دوست او پس گردند باز شيسو به اگر و كند، ينم
 بيـ طب خداونـد  نكنند توبه بندگان اگر و دارند كپا را خود خواهند يم كه ييآنها دارد؛ يم

 قـل  (گردانـد  زهيپـاك  بهايع از  را آنها تا دينما يم گرفتار ييها بتيمص به را آنان و آنهاست
 هـو  انـه،  ايجمع الذنوب غفري اهللا ان اهللا رحمه من تقنطوا ال انفسهم يعل اسرفوا نيالذ يعباي

 ديناام خدا رحمت از! ديا كرده ستم خود به گناه كابارت اثر بر كه يبندگان يا).ميالرح الغفور
  .است مهربان آمرزندة بس او رايز كند، يم عفو را گناهكاران يتمام خدا همانا د،ينشو
 گناه بر همواره كه را يكس يعني. است فريك سخت پروردگارت) الْعِقَابِ لَشَدِيد ربك وإِنَّ( 

 سرباز آمرزنده، و توانا خداوند به بردن پناه و آمرزش طلب و كردن توبه از و دينما يپافشار



١٢٤٤ 

 دردناك خداوند عذاب رايز كنند زيپره او فريك از ديبا بندگان پس . دهد يم فريك سخت زند
  . است سخت و
  : 7 ي هيآ

يقُولُ آل كَفَرُواْ الَّذِينَ وهِ أُنزِلَ لَولَي ةٌ عن آيهِ مب ا رنَّم  يمـ  كافران و هادٍ قَومٍ لِكُلِّو منذِر أَنت إِ
ـ  تنها تو) . است؟ نشده فرستاده او بر پروردگارت يسو از يا نشانه چرا: (نديگو  دهنـده  ميب
  . دارد ييراهنما يقوم هر و يهست

 يمـ  و نموده شنهاديپ محمد به كردند يم نييتع خود كه را ييها نشانه و معجزات كه كافران
لَ أُنزِلَ لَوآل: (گفتند هِعةٌ ين آيهِ مب نـشده  فرستاده او بر پروردگارش يسو از يا نشانه چرا) ر 
 فقـط  امبريپ آنكه حال دادند، يم قرار امبريپ اميپ رفتنينپذ يبرا يعذر را سخن نيا و است؟

 را ها نشانه و معجزه كه است خداوند بلكه ست،ين او دست در يكار چيه و است دهنده ميب
ـ نما يم دييتا يليدال و ها نشانه با را امبريپ و فرستد، يم فرو  دهيپوشـ  خردمنـدان  بـر  كـه  دي
 يكـافر  ماما. شود يم تيهدا و ابدي يم راه ليدال نيا با باشد حق يپ در كه يكس و ست،ين

 و دروغ او عمل نيا كند، يم درخواست خدا از را يي ها نشانه ينادان و يستمگر يرو از كه
ـ دل چـون  بـرد،  ينم فرمان چگاهيه و آورد، ينم مانيا يا هنشان چيه به رايز است، تهمت  لي

 بلكـه  كنـد،  ييراهنمـا  مانيا يدرست بر را او كه ندارد وجود يزيچ كه ستين نيا اوردنشين
 يم شيها خواسته و اليام و نفس يهوا از يرويپ خاطر به آوردن مانيا از او دنيورز امتناع
  . باشد

ـ پ از يا دهنده دعوت يقوم هر يعني . دارد ييراهنما يمقو هر و) هادٍ قَومٍ ولِكُلِّ(  و امبراني
 دارند همراه يليدال دعوتگران نيوا خواند، يم فرام تيهدا يسو به را آنها كه دارد روانشيپ

  . دينما يم داللت آنهاست با كه يتيهدا و نيد صحت بر كه
  
 : 8- 11 ي هيآ

ه  خداوند  بِمِقْدارٍ عِنده شَيءٍ وكُلُّ تَزْداد وما األَرحام تَغِيض ماو أُنثَى كُلُّ تَحمِلُ ما يعلَم اللّ
 يم و كاهند يم رحمها كه را آنچه و كند يم حمل را يزيچ چه ماده جاندار هر كه داند يم

 . است اندازه به او نزد در يزيچ هر و ند،يافزا

الِمبِ عةِ الْغَيادالشَّهالِالْ الْكَبِيرُ وتَعواالست و بزرگوار و داناست دايپ و پنهان به م  

 از يكـس  بِالنَّهـارِ  وسارِب بِاللَّيلِ مستَخْفٍ هو ومنْ بِهِ جهرَ ومن الْقَولَ أَسرَّ منْ منكُم سواء
 است نهان شب در آنكه و سازد يم آشكار را آن كه يكس و دارد يم پنهان را سخن كه شما



١٢٤٥ 

 . باشند يم كساني است شيخو گاهيمخف داخل روز در كه يكس و

ه يهِ بينِ من معقِّبات لَ دمِنْ يلْفِهِ و  حتَّـى  بِقَـومٍ  مـا  يغَيـرُ  الَ اللّه إِنَّ اللّهِ أَمرِ مِنْ يحفَظُونَه خَ
نْفُسِهِم ما يغَيرُواْ أَ ا بِ  يو يبرا والٍ مِن دونِهِ من لَهم وما لَه مرَد فَالَ اسوء بِقَومٍ اللّه أَراد وإِذَ
 خداوند ند،ينما يم مراقبت او از خدا فرمان به سر پشت و روبرو از ياپيپ كه است يفرشتگان
 كه يهنگام و دهند رييتغ را خود احول آنان نكهيا مگر سازد ينم دگرگون را يقوم چيه احول
 چيهـ  او جـز  آنان و گرداند بر را آن تواند ينم كس چيه برساند يقوم به يبالئ بخواهد خدا
  . ندارند يساز كار

 احاطـه  و خـود  اطالع و يآگاه يگستردگ و شيخو ريفراگ يآگاه و دانش از متعال خداوند
 كه داند يم خداوند  )أُنثَى كُلُّ تَحمِلُ ما يعلَم اللّه: (ديفرما يم و داده خبر يزيچ هر بر اش
 كه را آنچه و) األَرحام تَغِيض وما (كند، يم حمل را يزيچ چه رهيغ و انسان از يا نهيادم هر

 يمـ  نيب از حمل اي كه صورت نيا به شود يم ناقص آن در كه آنچه يعني كاهند، يم رحمها
 آن در كه ينيجن و ند،يافزا يم ها رحم كه آنچه و) تَزْداد وما (گردد، يم نقص دچار اي و رود
 آن از و است اندازه به او نزد در يزيچ هر و) بِمِقْدارٍ عِنده شَيءٍ وكُلُّ.( شود يم بزرگ است
 كه يا اندازه همان به مگر گردد، ينم كم و اضافه اندازه آن از و شود، ينم شيپ و پس اندازه

 و پنهان به )الْمتَعالِ الْكَبِيرُ والشَّهادةِ الْغَيبِ عالِم (خداوند پس. دينما اقتضا او علم و حكمت
 باالتر و واالتر او مهر و قدرت و ذات است، يبزرگ صفات و اسماء و ذات يدارا و است دايپ
 مستَخْفٍ هو ومنْ بِهِ جهرَ ومن الْقَولَ أَسرَّ منْ منكُم سواء. (باشد يم شي ها دهيآفر همة از

 را سـخن  كه شما از يسك است كساني يو بصر و سمع و علم يبرا )هارِبِالنَّ وسارِب بِاللَّيلِ
 پنهـان  يمكانها در و است نهان شب در آنكه و سازد يم آشكار را آن كه يكس و دارد پنهان
 و شود، آن امثال اي غار اي خانه ليقب از خود گاه يمخف وارد روز در كه يكس و است مستقر

  . ماند ينم پنهان خداوند ييشنوا و علم و ديد از زيچ چيه
)لَه اتقِّبعجسم يعني ند،ينما يم مراقبت او از خدا فرمان به سر پشت و روبرو از ياپيپ و ) م 
 آن و كننـد  يمـ  ضـبط  و ثبـت  را او اعمـال  و ندينما يم محافظت يبيآس هر از را او روح و

  . هستند انسان همراه همواره فرشتگان
ـ ا خداونـد  اسـت  نمـوده  احاطه را انسان دخداون علم كه همانگونه پس  بـر  را محافظـات  ني

 زيـ چ  چيه و ماند ينم دهيپوش انسان يكارها و حاالت كه يصورت به است داده قرار بندگان
 و يزندگ و احسان و نعمت خداوند همانا بِقَومٍ ما يغَيرُ الَ اللّه إِنَّ. (شود ينم فراموش آن از

نْفُسِهِم ما يغَيرُواْ حتَّى (دهد، ينم رييتغ را يقوم چيه يراحت أَ  را خود احول آنان نكهيا مگر) بِ
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 طاعت از و اورند،يب يرو كفر به و آمده رونيب مانيا رةيدا از كه صورت نيا به بدهند، رييتغ
 آنگاه پس ند،يبگرا شدن مغرور و يناسپاس به خدا يها نعمت يگزار شكر از اي و تيمعص به

  . رديگ يم دستشان از را ها متنع آن خداوند
 اطاعـت  بـه  و دهند رييتغ هستند مبتال بدان كه را يورز گناه حالت بندگان هرگاه نيهمچن و

 و سـازد  يم دگرگون برند يم سر به آن در كه را يناگوار حالت خداوند اورند،يب يرو خدا
  . دينما يم مبدل رحمت و يشاد و يكين به را آنها شقاوت

ا بِقَومٍ اللّه ادأَر وإِذَا( وءبرسـاند  يقـوم  بـه  را يسخت و عذاب بخواهد خدا كه يهنگام و) س 
 ينم كس چيه و زيچ چيه رايز) لَه مرَد فَالَ ( شود، يم محقق آنها با رابطه در ياله ارادة حتماً
 امـر  كـه  ندارنـد  يساز كار چيه او جز و) والٍ مِن دونِهِ من لَهم وما ( گرداند بر را آن تواند
 از ديبا پس. دينما دور آنها از را ناگوار امور و اورنديب شانيبرا را يداشتن دوست و دهيپسند
 قوم از كه ديايب آنها بر يعذاب مبادا تا زنديبپره پسندد ينم خدا كه آنچه رةيدا در گرفتن قرار

  . شود ينم برگردانده گناهكار
  : 12- 13 ي هيآ

والَّذِي ه رِيكُمرْقَ يفًا الْبا خَوعطَمو نْشِىءي و ابحآسمان (برق كه است يكس او الثِّقَالَ الس (
 بار نيسنگ يابرها زين و گردد، يم شم ديام ةيما هم و ميب باعث هم كه اندينما يم شما به را
 . آورد يم ديپد را

حبسيو ددِهِ الرَّعمالَئِكَةُ بِحالْم رْسِلُ هِخِيفَتِ مِنْ وي اعِقَ ووالص صِيبـا  فَيـن  بِهـشَاء  مي  ـمهو 
 يم حيتسب ترسش از زين فرشتگان و او شيستا به رعد و الْمِحالِ شَدِيد وهو اللّهِ فِي يجادِلُونَ

 كه يحال در كند يم گرفتار ها بدان بخواهد كه را كس هر و فرستد يم را ها صاعقه و كنند،
  . است قدرتمند بس او  پردازند، يم مجادله به داخ دربارة آنان

 برق و رعد كه است يذات او )وطَمعا خَوفًا الْبرْقَ يرِيكُم الَّذِي هو: (ديفرما يم متعال خداوند
 دنيد با يعني گردد، يم شما ديام ةيما هم و ميب باعث هم كه دهد يم نشان شما به را آسمان

 رد،يگ يم فرا را مردم نباتات و ها وهيم بر آفات انواع و صاعقه فرود از ترس آسمان آذرخش
  . باشد يم هم دهيفا و ريخ و ديام ةيما آسمان آذرخش يطرف از زين و
)نْشِىءي و ابحبهـره  سـبب  و دارند دربر فراوان باران كه را بار نيسنگ يابرها و) الثِّقَالَ الس 

 او شيستا رعد و ) بِحمدِهِ الرَّعد ويسبح. (آورد يم ديپد شود يم شهرها و بندگان شدن مند
 شود يم دهيشن ابرها  از كه است ييصدا آن و. ديستا يم يپاك به را او و آورده يجا به را او
 زبان و است فرمانبردار و فروتن پروردگارش مقابل در رعد پس د،ينما يم آشفته را بندگان و
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الْمالَئِكَةُ (.ديگشا يم اش يپاك و شيستا به را او يپاك مشيب از زين فرشتگان و) خِيفَتِهِ مِنْ و 
. ترسـند  يمـ  يالهـ  قـدرت  از و هستند فروتن خداوند برابر در فرشتگان يعني. كنند يم انيب
يرْسِلُ( اعِقَ ووجهـد،  يم رونيب ابرها از كه است يآتش آن و فرستد يم را ها صاعقه و) الص 
)صِيبا فَيبِه شَاء نمكند يم گرفتار بدان شيخو تيمش حسب بر را بندگانش از كس هر و)ي .
)مهادِلُونَ وجاللّهِ فِي ي وهو الِ شَدِيداو  پردازنـد،  يمـ  مجادله به خدا دربارة آنان و ) الْمِح 

 يچيسـرپ  او قـدرت  از توانـد  ينمـ  زيچ چيه و كند يم بخواهد چه هر ؛ است قدرتمند بس
  . رود ينم در او دست از يا كننده فرار چيوه دينما
 و  است، نهفته آن در شانيهايروز كه فرستد يم را ابر و باران بندگانش يبرا كه اوست تنها و

 افتند يم هراس به آن از بندگان كه بزرگ يها دهيآفر و. پردازد يم امور ريتدب به كه اوست
ـ ز ييتوانـا  يدارا و قدرتمنـد  و وا ،آورنـد  يمـ  فرود ميتسل سر و بوده فروتن او برابر در  ادي

 نيبنـابرا  نـشود،  داده قـرار  شيبـرا  يكيشـر  و شود پرستش كه است سزاوار همو پس است،
  : فرمود

  
  : 14 ي هيآ
ةُ لَهوعقِّ دالَّذِينَ الْح ونَ وعدونِهِ مِن يونَ الَ دتَجِيبسم يءٍ لَهاسِطِ إِالَّ بِشَيهِ كَبـاء ا إِلَى كَفَّيلْم 

بلُغَ ي بالِغِهِ هو وما فَاه لِ  و عبـادت  ستةيـ شا كـه  خداسـت  ضَـالَلٍ  فِي إِالَّ الْكَافِرِينَ دعاء وما بِ
 ينمـ  اجابت را شانيدعا وجه چيه به خوانند يم اديفر به او يجا به كه را يكسان و دعاست

ـ  برسد دهانش به تا ديبگشا آب يسو به را شيدستها كه يكس مانند مگر ند،ينما  هرگـز  يول
  . ستين يگمراه در جز كافران يدعا و د،يرس نخواهد دهانش به آب
)ةُ لَهوعقِّ دعبـادت  دادن انجـام : از است عبارت آن و خداست، آن از تنها حق دعوت ) الْح 

 او يرا خالصانه مسالت يدعا و عبادت يدعا نكهيوا  ندارد، يكيشر چيه كه ييخدا او؛ يبرا
 خداوند و) ديآ يم بعمل او از فقط مسالت و طلب و ، ديتمج و شيستا يعني. (رديذپ صورت
ـ  و عالقـه  و محبـت  و ديام و ترس ستةيشا و باشد، يم دعا نوع دو هر سزاوار  و. اسـت  ميب

 گرانيد تيالوه و است، حق او تيالوه تنها رايز گردد، باز او يسو به انسان كه است ستهيشا
  . باشد يم باطل

الَّ( ونَ ذِينَوعدونِهِ مِن يكرده خدا كيشر كه را ييانبازها و ها بت او يجا به كه يكسان و) د 
 را آنهـا  وجه چيه به) لَهم يستَجِيبونَ الَ (كنند، يم پرستش را آنها و خوانند، يم اديفر به اند

 آورده بـر  خـرت آ امور  و ايدن يكارها از را شانيازهاين از يازين نيكمتر و كنند ينم اجابت
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 آب يسـو  به را دستش دو هر كه يكس مانند مگر ) الْماء إِلَى كَفَّيهِ كَباسِطِ إِالَّ. (ندينما ينم
بلُغَ (رسد، ينم آن به شيدستها آب يدور خاطر به و است كرده دراز ي بالِغِهِ هو وما فَاه لِ  ) بِ
 يمـ  يتـشنگ  شـدت  از و است تنشه او رايز برسد، دهانش به به آب شيدستها گشودن با تا

 همواره كه كافران طور نيهم. برسد آن به ندارد امكان كه يآب رد،يبگ را آب دستش با خواهد
 نيكمتـر  و كـرد  نخواهنـد  اجابت را آنها وجه چيه به خوانند يم اديفر به را يگريد انيخدا

 معبودان آن به شدت به اآنه كه ياوقات در و ساخت، نخواهند برآورده را شانيازهاين از يازين
 انـدازه  به معبودان آن و هستند، ازمندين خود آنها چون بخشند، ينم يسود آنها به دارند ازين

 از كي چيه و ندارند آن در يمشاركت چيه آنها و ندارند يارياخت نيزم و آسمانها در يا ذره
 جـز  كـافران  يدعـا  و) ضَـالَلٍ  فِـي  إِالَّ الْكَـافِرِينَ  دعاء وما. (ستين خدا اوري و بانيپشت آنها

 زين شانيدعا و عبادت پس است، باطل خوانند يم خدا يجا به كه آنچه چون ست،ين يگمراه
 كـه  آنجا از و. گردد يم باطل زين لهيوس مقصود، و هدف گشتن باطل با رايز باشد، يم باطل

 يكس و است، حق زين او عبادت و پرستش است آشكار و حق به يفرمانروا و پادشاه خداوند
  . نديب يم سود رت[آ و ايدن در دينما يم پرستش را او كه
 شيدسـتها  كه يكس به آورند يم بعمل خدا ريغ از مشركان و كافران كه ييدعا كردن تشنه و
ـ ا رايز. است مثالها نيبهتر از برسد دهانش به آب تا كند يم دراز آب يسو به را  هيتـشب  ن،ي

 هيتـشب  بـدان  كه آنچه ستين ممكن كار نيا كه همانگونه پس ، است ممكن ريغ كار به دادن
 بـه  ممكن ريغ و محال يامر به يزيچ كردن منوط و. است ممكن ريغ و محال زين است شده
 متعـال  خداونـد  كـه  طـور  همـان  باشد، يم آن بودن محال انگريب صورت نيرساتر و نيبهتر

ـ  ال و اسـماء  ابواب لهم تفتح ال هاعن استكبروا و ئنايبا كذبوا نيالذ ان: (است فرموده  دخلواي
 در و كردنـد  بيتكـذ  را ما اتيآ كه يكسان گمان يب) اطيالخ سم يف الجمل لجي يحت الجنه
 ينم وارد بهشت به و شود ينم گشوده آنها يبرا آسمان يها دروازه دنديورز تكبر آن مقابل
  . كند عبور سوزن سوراخ از شتر نكهيا مگر گردند

  
  : 15 ي هيآ

لّهِ لِ و دجسن ياتِ فِي ماومضِ الساألَرا وعا طَوكَرْهم وظِاللُهو والِ بِالْغُداآلصدر كه آنچه و و 
 شانيها هيسĤ نيهمچن و كنند، يم سجده خدا يبرا ناخواسته و خواسته است نيزم و آسمانها

  . كنند يم سجده خدا يبرا شامگاهان و صبحگاهان
 ارياخت يرو از و اند فروتن پروردگارشان مقابل در بردارند در نيزم و آسمانها كه آنچه همة
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 است، مومنان يسو از ارياخت يرو از يفروتن و سجده پس برند، يم سجده او يبرا اجبار اي
 يمـ  سـرباز  پروردگـارش  پرستش از كه است يكس يسو از اكراه يرو از سجدة و كرنش و

 و) واآلصالِ بِالْغُدو وظِاللُهم. (دينما يم بيتكذ كار نيا رد را او سرشتش كه يحال در زند،
Ĥبـر  يزيچ هر سجدة و برند يم سجده خدا يبرا روز ر [و روز اول در مخلوقات يها هيس 

ـ  اال يشـ  مـن  ان و: (اسـت  فرمـوده  متعال خداوند كه همانطور. است آن حالت حسب  سبحي
 اما آورد يم يجا به را خداوند حيتسب و حمد يزيچ هر و) حهميتسب تفقهون ال ولكن بحمده
  . ديفهم ينم را حيتسب آن شما

 : 16 ي هيآ

لِياء دونِهِ من أَفَاتَّخَذْتُم قُلْ اللّه قُلِ واألَرضِ السماواتِ رب من قُلْ لِكُونَ الَ أَومي  أَنفُـسِهِم  لِ
الْبصِيرُ مىاألَع يستَوِي هلْ قُلْ ضَرا والَ نَفْعا و لْ أَمتَوِي هتَس اتالظُّلُم النُّور و لُواْ أَمعلِلّهِ ج 

لَقُواْ شُرَكَاء لْقِهِ خَ لَيهِم الْخَلْقُ فَتَشَابه كَخَ قُلِ ع ءٍ كُلِّ خَالِقُ اللّهشَي وهو احِدالْو اربگـو  الْقَه :
 خـدا  جز ايآ«: بگو» اهللا«: بگو ،) آنان پاسخ (در» است؟ نيزم و آسمانها پروردگار يكس چه«

 ايآ برابرند؟ نايب و كور ايآ«: بگو »ندارند؟ ياني وز سود خودشان يبرا كه اند گرفته يدوستان
 او دگانيآفر همچون كه شوند يم قائل خدا يبرا يكانيشر ايآ » برابرند؟ يروشن و ها يكيتار
 خداونـد «: بگـو  » باشـد؟  شـده  متـشبه  آنها بر نشيآفر كار آنگاه و باشند دهيآفر) را يزيچ(

  .»است قهار ي گانهي و زيچ همه نندةيآفر
 معبـود  او نـد، ينما يم سجده پروردگارشان يبرا ناخواه خواه مخلوقات يتمام كه يوقت پس
 نيبنابرا. باشد يم باطل زهايچ گريد تيالوه و است حق به و ستهيشا معبود و است نيراست
 يانيهمتا و ها بت كه يكسان به: فرمود و آورد ليدل آن بطالن بر و كرد نايب را آن بودن باطل
 را ها عبادت و تقرب انواع و دارند يم دوست خدا مانند را آنها و سازند يم خدا كيشر را
 ييخـدا  به را يدوستان كه ديا داده دست از را تانيعقلها ايآ : بگو: دهند يم انجام آنان يبرا

 ي ستهيشا آنها كه يصورت در د،يكن يم عالقه و عشق ابراز آنان به آنها شپرست با و ديا گرفته
أَنفُسِهِم يملِكُونَ الَ (آنها رايز ستند؟ين عبادت ـ  وز سـود  خودشان يبرا ) ضَرا والَ نَفْعا لِ  ياني
ـ كن يمـ  ترك را يكس يدوست و تيوال و ديا برگرفته يدوست به را آنها شما اما ندارند  كـه  دي
 و ريتـدب   نشيآفـر  و باشد، يم يزندگان و مردگان مالك و است، كامل صفات و نامها يدارا
 او كيشر كه يكسان عبادت و گانهي خداوند پرستش كه يل حا در اوست، بدست انيز و سود

 برابـر  هم يروشن و ها يكيتار و ، ستندين برابر نايب و كور همچنانكه. ستين برابر ديساز يم
  باشند؟ ينم
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 ييزهـا يچ بردند گمان و دادند قرار يكانيشر او يبرا و شدند اشتباه و شك دچار آنها اگر و
 و التبـاس  نيا پس دهند، يم انجام كار و ننديآفر يم او مانند سازند يم خدا كيشر آنها كه

: بگو آنها به و كن برطرف دينما يم داللت خداوند يگانگي بر كه يبرهان و ليدل با را اشتباه
)ءٍ كُلِّ الِقُخَ اللّهبـه  خود يزيچ كه است محال پس است، يزيچ هر نندةيآفر خداوند ) شَي 

 پـس  باشـد،  آمـده  وجود به نندهيآفر بدون كه است ممكن ريغ زين و .باشد شده دهيآفر خود
 گانـه ي و نـدارد  يكيشـر  نشيآفـر  در كـه  دارد ييخدا و نندهيآفر يزيچ هر كه شد مشخص
 يتوانمنـد  مخلـوق  هـر  از بـاالتر  و د،ينـشا  خداونـد  جـز  را يتوانمند و يگاني و. تواناست
 خداونـد  بـه  تـا  ابدي يم تداوم همچنان سلسله نيا و دارد وجود توانمندتر و تريقو يمخلوق

 خداوند ي ژهيو دو هر و گرنديكدي همزاد يگانگي و يتوانمند پس. رسد يم توانمند و گانهي
 نيكوچكتر شود يم خوانده خدا يجا به نچهآ كه شد روشن يعقل ليدل با پس. هستند گانهي
  . باشد يم باطل آن پرستش نيبنابرا ست،ين او دست در يمخلوقات دنيآفر از يزيپ
  : 17 ي هيآ

يةٌ فَسالَت ماء السماء مِنَ أَنزَلَ بدا السيلُ فَاحتَملَ بِقَدرِها أَودِ ا زابِي ا رمِمونَ ووقِدهِ يلَي فِي ع 
لْيةٍ ابتِغَاء النَّارِ بد متَاعٍ أَو حِ ز لُه ثْ م كَذَلِك ضْرِبي قَّ اللّهاطِلَ الْحالْب ا وأَم  جفَاء فَيذْهب الزَّبد فَ
أَما ا وم نفَعي كُثُ النَّاسمضِ فِي فَياألَر كَذَلِك ضْرِبي ثَالَ اللّهفرو آب آسمان از خداوند األَم 

 خـود  بـا  يبلنـد  كـف  ليسـ  گشت، روان شيخو شيگنجا اندازة به ييها رودخانه و فرستاد
 ذوب آتـش  يرو آالت نتيز ي هيته جهت كه رهيغ و نقره و طال از آنچه نيهمچن. برداشت

 كف اما كند، يم انيب را باطل و حق نسانيبد خداوند ،)ديآ يم باال يكف زين آن از (ندينما يم
 خداونـد  گـردد،  يمـ  مانـدگار  نيزمـ  در بخـشد  يم سود مردم به آنچه ماا و رود يم انيم از
  . كند يم انيب را مثلها نسانيبد

ـ  بـه  است فرستاده فرو ارواح و دلها كردن زنده يبرا امبريپ توسط كه را يتيهدا خداوند  يآب
 دارد وجود تيرهدا د كه ياديز و ريفراگ دةيفا و است، اجسام اتيح ةيما كه كند يم هيتشب
 و . كند يم هيتشب است باران در كه يريفراگ ي دهيفا و سود به را ازمندندين آن به بندگان و

 پس روانند، آن در رودها كه كرده هيتشب ييها دره به رنديپذ يم را تيهدا كه ييدلها تفاوت
 ييدلهـا  همچنانكـه  دهنـد،  يمـ  يجا خود در ياديز آب و بوده بزرگ ها رودخانه از يبرخ

 آب كه ميدار يا رودخانه و دهند، يم يجا خود در را يفراوان دانش كه دارند وجود بزرگ
  . دهد يم يجا خود در يكم دانش كه كوچك يدل مانند است، يجار آن در يكم
 قرار آب يباال بر كه كند يم هيتشب يكف به حق با تعامل هنگام به را دلها شبهات و شهوات و
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 گداختن و شيپاال و آالت وريز كردن ذوب هنگام به كه كند يم هيتشب يكف به اي و رد،يگ يم
 مكـدر  را آن و دارد قـرار  آب يباال بر همواره كف رد،يگ يم قرار آن يباال بر يريگ قالب و
ـ فا مـردم  بـه  كه يآالت وريز و زالل و صاف آب و رود يم نيب از نكهيا تا دينما يم  يمـ  دهي

 نيراست ليدال با و داند يم ناپسند را شهوات و شبهات همواره زين قلب. ماند يم يباق رساند،
 شيپـاال  قلب و شود، يم نابود و رفته نيب از نكهيا تا دينما يم مبارزه آن با قاطع يا اراده و
 آن دادن حيترج و حق دانستن ليقب از رساند مي دهيفا مردم به كه آنچه و شده صاف و افتهي
 گرداند يم نابود را آن حق و رود يم نيب از طلبا پس. ماند يم يباق آن به بودن مند عالقه و
) األَمثَـالَ  اللّـه  يـضْرِب  كَذَلِك. (است يشدن نابود و يرفتن باطل همانا) زهوقا كان البطل ان(

 يگمراهـ  از تيهـدا  و شود روشن باطل از حق تا دينما يم انيب را مثالها نيچن نيا خداوند
  . گردد مشخص

  : 18 ي هيآ
بهِم تَجابواْاس لِلَّذِينَ الَّذِينَ الْحسنَى لِرَ و واْ لَمتَجِيبسي لَه م أَنَّ لَوا لَهضِ فِي ما األَرمِيعج مِثْلَهو 
هعاْ م وبِهِ الَفْتَد لَـئِك أُو ملَه وءابِ سالْحِس ماهأْومو نَّمهج بِئْس و اددعـوت  كـه  يكسان الْمِه 

 را خـود  پروردگار دعوت كه يكسان و دارند، كين سرانجام كنند يم اجابت را انپروردگارش
 يهمگـ  قطعاً باشند دشته همراه آن مانند و است نيزم در كه آنچه همة اگر كنند ينم اجابت

 بـد  چـه  و اسـت  دوزخ گاهـشان يجا و دارنـد  يبـد  حساب آنان كنند، يم خود بالگردان را
  !است يگاهيجا
 يگروهـ : هـستند  گـروه  دو مـردم  كـه  كرد انيب نمود، مشخص باطل از ار حق خداوند يوقت

 و پرداخت، آنان يبرا پروردگار ثواب ذكر به پس ند،ينما يم اجابت را پروردگارشان دعوت
ـ ب بـه  و ورزند، يم امتناع خدا دعوت رشيپذ از زين يگروه  آنـان  بـا  رابطـه  در فـرش يك اني

اب لِلَّذِينَ: (فرمود و پرداخت تَجواْاس هِمب  يمـ  اجابـت  را پروردگارشـان  دعوت كه يكسان  )لِرَ
 ينهـ  و امر ميتسل جوارحشان و اعضا و ديگرد منقاد مانيا و علم يبرا شانيدلها يعني كنند،

 عمل است خواسته آنها از پروردگارشان كه آنچه مطابق و شد، خواسته آنها از پروردگارشان
 نيبزرگتـر  يدارا آنـان  و اسـت  كين پاداش و كوين حالت ) الْحسنَى (آنها يبرا پس نمودند،
 يچشم چيه كه يپاداش ابند،ي يم در را آخرت و ايدن پاداش و هستند ليفضا نيبرتر و صفات
 نكرده خطور يانسان چيه دل به و دهينشن) را آن اخبار (يگوش چيه و دهيند آنرا مانند تاكنون
  . است

الَّذِينَ( و واْ لَمتَجِيبسلَ يشده آورده شانيبرا كه ييمثالها از بعد را خدا دعوت كه يكسان و) ه 
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 فِـي  مـا  لَهـم  أَنَّ لَـو  (بود، خاهند بد يحالت يدارا رفتندينپذ د،يگرد انيب شانيبرا كه يحق و
 باشـند،  داشـته  ، رهيـ غ و نقره طال، ليقب از است نيزم در كه آنچه همة اگر و)جمِيعا األَرضِ

)ثْلَه اْ معه ومِ وامـت يق روز عـذاب  از ييرهـا  يبـرا  باشند، داشته را آن مانند زين و) بِهِ الَفْتَد 
ـ ا توانند يم چگونه آنها. شود ينم رفتهيپذ آنها از يول پرداخت خواهند  داشـته  را انـدازه  ني
لَـئِك (آورد؟ خواهند كجا از را آن باشندو أُو ملَه وءابِ سو ارنـد، د يبد حساب آنان)الْحِس 

 از آنچـه  و انـد،  داده انجـام  گذشـته  در كه يزشت يكارها همة مقابل در كه است يحساب آن
 يمـ  و شـود،  يمـ  گرفتـه  حساب آنها از و شده نوشته اند كرده عيضا بندگان كه خدا حقوق

ـ كب ال و رهيصغ عادري ال الكتب هذا مال لتنايوي: (نديگو  عملـوا  مـا  وجـدوا  و هاياحـص  اال رهي
 چيه كه شده چه را) اعمال ي نامه (= كتاب نيا! ما بر يوا يا) احدا ربك ظلمي ال و حاضرا
 انـد  كـرده  كـه  را آنچه و! است شمرده بر را آن نكهيا مگر نگذاشته را يبزرگ و كوچك گناه

  . كند ينم ستم كس چيه بر پروردگارت و ابندي يم حاضر
)ا (دند،يچش بد و سخت عذاب نكهيا از بعد و) وأْوممه نَّمهكـه  است دوزخ گاهشانيجا)ج 
 درخـت  و سوزان و داغ آتش و دردناك يتشنگ و ديشد يگرسنگ ليقب از يعذا هر آنجا در

 ي همه و) است انيجهنم خوراك و شود يم مدهينا شبرق كه يخواردار اهيگ (عيضر و زقوم
بِئْس (دارد وجود است كرده انيب خداوند كه يعذاب انواع و اديگـاه يجا بـد ) دوزخ (و) الْمِه 
  است

  : 19- 24 ي هيآ
نَّما يعلَم أَفَمن لَيك أُنزِلَ أَ نَّما أَعمى هو كَمنْ الْحقُّ ربك مِن إِ  يكس ايآ األَلْبابِ أُولُواْ يتَذَكَّرُ إِ
 كـور  او كـه  يكـس  ماننـد  اسـت،  حق شده نازل تو بر پروردگارت يسو از آنچه داند يم كه

 . رنديپذ يم پند خردمندان فقط همانا است؟

 مانيپ و ندينما يم وفا خداوند عهد به كه يكسان الْمِيثَاقَ يِنقُضُونَ والَ اللّهِ بِعهدِ يوفُونَ الَّذِينَ
 . شكنند ينم را

الَّذِينَ صِلُونَ وا يرَ مأَم لَ أَن بِهِ اللّهوصنَ يخْشَويو مهب خَافُونَ ريو وسابِ ءكه يكسان و الحِس 
 پروردگارشان از و دارند يم نگاه وستهيپ فرموده امر آن داشتن نگاه وستهيپ به خداوند را آنچه

 . ترسند يم بد محاسبة از و هستند مناكيب

الَّذِينَ رُواْ وبتِغَاء صهِ ابجو هِمب واْ رأَقَام الَةَ وأَنفَقُواْ الص ا ومِم مقْنَاهزا رةً سِرنِي  ويدرؤُونَ وعالَ
يئَةَ بِالْحسنَةِ الس لَئِك أُو مى لَهقْبارِ عو كردند يبردبار پروردگارشان خاطر به كه يكسان و الد 

 و دنديبخـش  اشكار و پنهان صورت به ميداد يروز آنها به كه آنچه از و داشتند پا بر را نماز
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ـ ن پـاداش  كـه  هستند نانيا كنند يم دفع يكين به را يبد و كردند، خرج  آن از يسـرا  آن كي
 . است شانيا

نَّاتنٍ جدا عخُلُونَهدنْ يمو لَحمِنْ ص ائِهِمآب اجِهِموأَز و اتِهِمي ذُرالَئِكَةُ والمخُلُونَ ودهِم يلَيع 
 همـسران  و فزندان و پدران راههم آنان است، يماندگار يجا كه بهشت يباغها بابٍ كُلِّ من
 . شوند يم وارد آنان بر يدر هر از فرشتگان و شوند يم وارد جا بدان خود ستةيشا

م لَيكُم سالَ ا عبِم رْتُمبص مى فَنِعقْبارِ عصبر سبب به باد شما بر سالم:) نديگو يم آنان به( الد 
  !است كوين چه سرا آن پس د،يداشت كه ييكبايش و
 بـدان  امـا  دارنـد  علم كه يكسان و ندينما يم عمل بدان و دارند علم كه يكسان انيم داوندخ

نَّمـا  يعلَـم  أَفَمن: (ديفرما يم و گداشته فرق ندارند يدانش و علم اصالً اي و كنند ينم عمل  أَ
لَيك أُنزِلَ  شـده  نازل تو رب پروردگارت يسو از آنچه داند يم كه يكس ايآ) الْحقُّ ربك مِن إِ
 كـور  او كه يكس مانند ،) أَعمى هو كَمنْ (د،ينما يم عمل آن به و دهيفهم را آن و است حق
 فرق هم با آسمان تا نيزم فرد دو نيا پس كند؟ ينم عمل آن به و شناسد ينم را حق و است
ـ  كـدام  حالـت  كه ابديدر و شدينديب بنده كه است ستهيشا و دارند،  و هتـر ب گـروه  دو از كي

 حركـت  گـروه  آن دنبـال  بـه  و نديبرگز را يو راه گاه آن و است، خوبتر كي كدام سرانجام
  . شدياند ينم خودش انيز و سود به كس هر يول. دينما
نَّما( لُواْ يتَذَكَّرُ إِ ابِ أُولْب  كامـل  يآرا و عقلهـا  يدارا كـه  يكـسان  و خردمنـدان  فقـط  بلكه) األَ

  . باشند يم آدم فرزندان دگانيبرگز و جهان هستة و مغز هك آنان شند؛ياند يم هستند،
 كـه  آنچـه  از باتريز هستند، يكسان چگونه و باشند يم يصفات چه يدارا آنان كه يبپرس اگر

  : است فرموده كه آنجا افت،ي ينخواه است داشته انيب آنان فيتوص در خداوند
 خداوند كه يمانيپ و عهد به و ند،ينما يم وفا خدا عهد به كه آنان) اللّهِ بِعهدِ يوفُونَ الَّذِينَ(
 يم وفا دهند، انجام كامل طور به را ياله حقوق كه است نموده متعهد را آنان و گرفته آنها از

 يخواه ريخ آن در و كرد ادا كامل طور به را عهد كه است آن يمقتض عهد به يوفا پس كنند
. شـكنند  ينمـ  را مانيپ)  الْمِيثَاقَ يِنقُضُونَ الَ (ه،ك است نيا آنان يوفادار كمال و) و. ( نمود

 و سـوگندها  و عهـدها  و مانهـا يپ همـة  پـس . شكنند ينم اند بسته خدا با كه را يمانيپ يعني
 كـه  يكـسان  و خردمنـدان  از بنـده  نيبنابرا. است داخل نيا در بندند يم بندگان كه يينذرها
 آنهـا  و كند ادا كامل طور به را مانهايپ نيا هنكيا مگر بود نخواهد هستند بزرگ پاداش يدارا
  . ندهد انجام را آنها ناقص طور به زين و نشكند، را
الَّذِينَ( صِلُونَ وا يرَ مأَم لَ أَن بِهِ اللّهوصآن داشـتن  وستنيپ به خداوند آنچه كه يكسان و ) ي 
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 وسـته يپ به خداوند كه را آنچه همة و است عام حكم نيا. دارند يم وستهيپ است داده فرمان
 پرستش و امبرش،يپ و خدا محبت و رسولش و خدا به مانيا ليقب از است كرده امر آن داشتن
ـ ن كـردار  و رفتـار  بـا  و رد،يـ گ يمـ  دربر را امبريپ از اطاعت و گانه،ي يخدا  و پـدران  بـا  كي

 و رفتـار  بـا  و كننـد،  ينمـ  يچيسرپ آنها فرمان از و دارند يم برقرار را كين ونديپ مادرانشان
  . دارند يم برقرار را يشاونديخو ونديپ ك،ين گفتار

 بـا  را كين ونديپ كامل طور به بردگان، و همراهان و همسران يويدن و ينيد حقوق يادا با و
  . دارند يم برقرار آنان
 از تـرس  دهد، انجام را خداوند دستورات و كند عمل نيچن بنده شود يم سبب كه يزيچ و

بهم ويخْشَونَ: (فرمود نيبنابرا. است متايق روز و خدا و ترسـند  يم پروردگارشان از و ) ر 
 يمـ  حاضـر  يو شيپ كتاب و حساب يبرا كه نيا و امتيق روز از ترس و خداوند از ترس
 يم باز است داده دستور آن به خداوند كه يزيچ ندادن انجام و گناه، ارتكاب از را آنها شوند
  . دوارنديام او پاداش به و ترسند يم ياله عذاب از آنها چون دارد،

الَّذِينَ( رُواْ وباز كـردن  يدور و خـدا  دستورات از يفرمانبردار و اطاعت بر كه يكسان و) ص 
 و بتيمـص  هنگام در اي و . ورزند يم ييبايشك است فرموده ينه آن از متعال پروردگار آنچه
 پروردگارشان يرضا و يخشنود يبرا) ربهِم وجهِ اءابتِغَ (ييكبايش و صبر نيا و بردبارند، بال

  . فاسد اغراض و اهداف گريد يبرا نه است،
 شـدن  كينزد ديام به و پروردگارش يخشنود يبرا و دينما كنترل را خودش بنده چنانچه و
ـ ا و ، اسـت  سـودمند  شيبرا دينما يبردبار يو پاداش از شدن مند بهره و او به  از صـبر  ني
ـ ا قـت يحق در باشد، شهرت كسب آن از هدف چنانچه و است مانيا اهل يهايژگيو  كـار  ني

  . ديآ يم بر كافر و مومن و فاسق انسان و عابد انسان از يصبر نيچن رايز ستين يستودن
أَقَامواْ( الَةَ وكه آنچه و طيشرا و اركان تمام با همراه را آن يعني داشتند پا بر را نماز و ) الص 

أَنفَقُواْ. (دادند انجام دينما يم ليتكم باطن و هرظا در نماز ا ومِم مقْنَاهزا رةً سِرنِي  از و ) وعالَ
ـ قب از واجب نفقات. دنديبخش آشكار و پنهان در ميا داده يروز آنها به كه آنچه  و زكـات  لي
ـ ن جـا  هـر  آنها و باشند يم داخل اتفاق و بخشش نيا در مستحب نفقات و ها، كفاره  بـه  ازي
  . ندينما يم انفاق آشكار و پنهان صورت به باشد انفاق

يئَةَ بِالْحسنَةِ ويدرؤُونَ( كردار اي و گفتار با كس هر يعني. كنند يم دفع يكين با را يبد و) الس 
 بلكه دهند، ينم انجام او با را كار همان و نكرده مثل به مقابله او با دينما يبد آنها به نسبت

  . ندينما يم يكين او با
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 بـدانها  كـس  هر و بخشند، يم او به آنان بورزد غيدر آنها به دنيبخش و دادن از كس هر پس
ـ نما قطـع  آنهـا  با را يشاونديخو ونديپ كس هر كنند،و يم عفوش بدارد، روا ستم  ونـد يپ دي
. ننـد ك يمـ  يكين يو با كند يبد آنان با كه كس هر و دارند، يم برقرار او با را يوشاونديخ

لَئِك!( كرد خواهند رفتار چگونه كند ينم يبد آنان با كه يكس با پس يدارا كـه  يكـسان ) أُو 
 دارند سرارا آن كين پاداش) الدارِ عقْبى لَهم (هستند، بايز ي ها لتيفض و بزرگ يصفتها نيا
 و است يگارماند يجا كه بهشت يباغها ) عدنٍ جنَّات: (نمود ريتفس نيچن را كين پاداش و
 يهـا  نعمـت  خاطر به رايز شوند، برده يگريد يجا به خواهند ينم و شوند ينم دور آن از

 در يآدم اهداف و ها خواسته همة هست، آنجا در كه يا يشاد و دارد دربر بهشت كه يفراون
 ييزهايچ جمله از و. ننديب ينم را يزيچ آن از باالتر آنها كه يا گونه به شود، يم برآورده آن
 آبـائِهِم  مِـنْ  صـلَح  ومـنْ  يـدخُلُونَها  (كـه،  است نيا كند يم كامل را انها يشاد و نعمت كه

اجِهِموأَز و اتِهِمي ذُروارد بدانجا خود ستةيشا و صالح همسران و فرزندان و پدران با همراه) و 
  . روند يم شمار به فرزندان و همسران زمرة از زين اراني و دوستان و. شوند يم
لَيهِم يدخُلُونَ والمالَئِكَةُ(  ن عابٍ كُلِّ مكـالم  نيا و. باد شما بر خدا سالم و باد درودتان  )ب 
 دوسـت  و دهيپـسند  امر هر حصول مستلزم و است يناپسند امر هر از آنان شدن دور انگريب

   .است آنان يبرا يداشتن
 يباغهـا  و يعـال  منازل نيا به را شما كه يبودن صبور و تان، ييبايشك سبب به) صبرْتُم بِما(

  . است كين سراچة آنان يجزا پس) الدارِ عقْبى فَنِعم. ( ميرساند گرانبها
 است ليقا ارزش شتنيخو يبرا و باشد يم خودش خواه ريخ كه يكس است ستهيشا نيبنابرا

 آن ينعمتهـا  از و شـود  خورداربر خردمندان صفات از تا ندينما جهاد و مبارزه خود نفس با
 دربر را هايشاد و لذات ي همه و است ارواح بخش يشاد كه يينعمتها گردد، مند بهره جهان

 بـه  گـران يد بـا  نـه يزم نيدرا و بكوشد يزيچ نيچن به دنيرس يبرا ديبا يآدم پس. رديگ يم
  . بپردازد رقابت

 : 25 ي هيآ

الَّذِينَ نقُضُونَ وي دهمِن اللّهِ ع دِبونَ مِيثَاقِهِ عقْطَعي و Ĥرَ مأَم لَ أَن بِهِ اللّهوصونَ  يفْـسِدي فِـي  و 
لَئِك األَرضِ أُو منَةُ لَهاللَّع ملَه و وءارِ سيمـ  آن بـستن  از پـس  را خـدا  مـان يپ كـه  آنان و الد 
 يم فساد نيزم در و است، داده دستور آن حفظ به خداوند كه گسلند يم را يونديپ و شكنند،
  . دارند) زين (را يسرا آن يسخت و است شانيا بهرة نينفر و لعنت كنند،
 يم انيبهشت عكس بر جهنم اهل كه داشت انيب نمود، انيب را بهشت اهل حالت خداوند يوقت
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الَّذِينَ: (فرمود جهنم اهل مورد در پس باشند، نقُضُونَ وي دهدِ مِن اللّهِ ععكه آنان و ) مِيثَاقِهِ ب 
 لةيوسـ  بـه  را مـانش يپ خداونـد  نكهيا از بعد يعني. شكنند يم آن بستن از پس را خدا مانيپ
ـ  يرو بـا  بلكـه  نگـشتند،  ميتسل و نشدند منقاد آنها نمود محكم آنان بر امبرانشيپ  و يگردان
  . كردند برخورد آن با يشكن مانيپ
يقْطَعونَ( و Ĥرَ مأَم لَ أَن بِهِ اللّهوصنگـاه  و حفـظ  بـه  خداونـد  كه گسلند يم را يونديپ و) ي 

 عمل انجام و آوردند مانيا با را پروردگارشان و خود رابطة پس است؛ داده دستور آن داشتن
 با بلكه اوردند؛ين يجا به را آنان حقوق و گسستند، را يشاونديخو ونديپ و نداشته نگه صالح
 نيزمـ  در او، نيد دادن نشان كج و خدا راه از مردم بازداشتن و گناهان انجام و دنيز و كفر
  . كردند يتباه و فساد

)لَئِك أُو منَةُ لَهو مـذمت  و خـدا  رحمـت  از يدور يعني. است شانيا بهرة نينفر نانيا ) اللَّع 
لَهم. (است شانيا بهرة مومن بندگان و فرشتگان و يو جانب از نكوهش و  ـوءارِ  سو  ) الـد 

  . است آن دردناك يعذابها و جهنم آن و. دارند زين را ياسر آن يسخت و يبد
  : 26 ي هيآ

طُ اللّهسبقَ ينْ الرِّزشَاء لِمي قَدِري واْ وفَرِحاةِ ويا بِالْحنْي ا الدماةُ ويا الْحنْي إِالَّ اآلخِرَةِ فِي الد تَاعم 

 كه كس هر يبرا را آن و گرداند يم نفراوا و فراغ بخواهد كه كس هر يبرا را يروز خداوند
 ايدن يزندگ كه يحال در خشنودند و شاد ايدن يزندگ به آنها و دهد يقرارم كم و تنگ بخواهد

  . ستين شيب يزيناچ يكاال آخرت برابر در
 را آن و گرداند يم فراوان و فراخ بخواهد كس هر يبرا را يروز كه است خداوند فقط يعني

ياةِ وفَرِحواْ. (دارد يم تنگ دبخواه كه كس هر يبرا ا بِالْحي نْ شاد ايدن يزندگ به كافران و) الد 
 و نـشوند  غافـل  آخرت از و بچسبند ايدن يزندگ به تا شده باعث كه ييخشنود خشنودند؛ و
ياةُ وما (است عقلشان نقصان سبب به نيا ا الْحي نْ إِالَّ اآلخِرَةِ فِي الد  تَـاعـ دن يزنـدگ  و) م  در اي

 از عاقبـت  كـه  چـرا  شـوند،  يمـ  منـد  بهره آن از يكم مدت و است ياندك زيچ آخرت برابر
  . داشت خواهند يرو شيپ را يمدت دراز عذاب و شوند يم جدا ارانشاني و خانواده

  : 27- 29 ي هيآ
يقُولُ الَ كَفَرُواْ الَّذِينَ وهِ أُنزِلَ لَولَي ةٌ عن آيهِ مب اللّ إِنَّ قُلْ رضِلُّ هن يشَاء مدِي يهي هِ ولَي  مـنْ  إِ
نَاب  نـشده  فرسـتاده  فـرو  پروردگـارش  جانـب  از يا نشانه او بر چرا«: نديگو يم كافران و أَ
 يسـو  و كند توبه كه را كس هر و كند يم گمراه بخواهد را كس هر خداوند«: بگو » است؟
 . » دينما يم تيهدا خودش
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 آورده مانيا كه يكسان آن الْقُلُوب تَطْمئِنُّ اللّهِ بِذِكْرِ أَالَ اللّهِ بِذِكْرِ قُلُوبهم مئِنُّوتَطْ آمنُواْ الَّذِينَ
 . رنديگ يم آرام خدا نام با دلها كه ديبدان كند، يم دايپ آرامش خدا ادي به شانيدلها و

ـ  وحـسنُ  لَهم طُوبى الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ بٍمĤ  يكارهـا  و آورده مـان يا كـه  آنـان 
  . دارند يكين سرانجام آنان و شانيا حال به خوشا اند داده انجام ستهيشا

 و گرفتند سخت امبريپ بر و دنديورز كفر يو اتيآ به كه يكسان دهد يم خبر متعال خداوند
لَيهِ أُنزِلَ لَوالَ: (گفتند و كرده شنهاديپ او به ةٌ عن آيهِ مب پروردگارش يسو از يا نشانه چرا) ر 
 فرستاده فرو امبريپ بر يا نشانه و معجزه اگر كه كردند يم ادعا آنها و است؟ نشده نازل او بر
 اللّـه  إِنَّ قُـلْ : (فرمـود  و داد پاسخ را آنان خداوند پس. آوردند يم مانيا يو به آنها شد يم

يهدِي يشَاء من يضِلُّ هِ ولَي نَ منْ إِ  هـر  و كند يم گمراه بخواهد را كس هر خداوند: بگو) ابأَ
 پس. كند يم تيهدا شيخو يسو به و ديبجو را پروردگار يخشنود و دينما توبه كه را كس
 آنهـا . كننـد  هـا  نـشانه  و ها معجزه به منوط را آن تا ستين آنان دست در يگمراه و تيهدا

 مـا  قـبالً  ءيشـ  كل هميعل حشرنا و يالموت مكلمه و الملئكه هميال نزلنا اننا ولو (ند،يدروغگو
 فرو آنها يسو به را فرشتگان ما اگر يحت) جهلوني اكثرهم لكن و اهللا شاءي ان اال ومنوايل كانوا
ـ  محـشور  آنها چشم شيپ را زيچ همه و نديبگو سخن آنها با مردگان و ميبفرست  مـان يا ميكن

  . دانند ينم انآن شتريب يول بخواهد، خدا نكهيا مگر آورد، نخواهند
 هـر  بلكـه  ند،ينما يم شنهاديپ و نييتع آنان كه اورديب يا معجزه و نشانه امبريپ ستين الزم و

ـ نما روشن را حق و اورديب آنها شيپ امبريپ كه را يا معجزه ـ كفا دي  مقـصود  و كنـد  يمـ  تي
 و دخواهنـ  يم آنها كه آنچنان معجزات اگر رايز ، است بهتر شانيبرا نيا و شود، يم حاصل

 آنها خدا عذاب ايدن نيهم در و بالفاصله اورندين مانيا آن به و ديايب نزدشان كنند يم شنهاديپ
  : فرمود و نمود انيب را مومنان عالمت خداوند سپس. گرفت خواهد فراموش را
ـ دلها و آورده، مـان يا كه يكسان) اللّهِ بِذِكْرِ قُلُوبهم وتَطْمئِنُّ آمنُواْ الَّذِينَ( ـ  بـا  شاني  خـدا  ادي

 يرو بدان يشاد و لذت و شود يم برطرف شيها ينگران و اضطراب و كند يم دايپ آرامش
ـ  بـه  جـز  دلها  كه است ستهيشا يعني) الْقُلُوب تَطْمئِنُّ اللّهِ بِذِكْرِ أَالَ اللّهِ (آورد، يم  خـدا  ادي

ـ  نندهيآفر محبت از دلها يبرا يزيچ چيه رايز نكند، دايپ آرامش و سكون  و تـر  بخـش  ذتل
 بـه  دلها و. ستين تر نيريش او شناخت و خدا به گرفتن انس از زيچ چيه و ستين تر نيريش

 يمـ  او ذكـر  و ادي به دارند خدا به كه يمحبت اندازه به و دارند خداوند از كه يشناخت اندازة
   ....و ريتكب و ليتهل و حيتسب با را پروردگارش بنده كردن ادي يعني خدا ذكر پس پردازند،

 فـرا  مومنـان  يريپـذ  پنـد  منظور به را آن كه است كتابش خدا ذكر از منظور كه شده گفته و
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 حكـام  وا يمعان دل كه است نيا خدا ذكر با قلب افتني آرامش يمعن نيبنابرا است، فرستاده
 حجت و ليدال با و است روشن يقرآن احكام و يمعان رايز رد،يگ آرام آن با تا بفهمد را قرآن
 نيقي با جز دلها رايز رند،يگ يم آرام دلها قيطر نيا از و. است گرفته قرار دييتا مورد يوانفرا
 و است نهفته قران انيآ يالبال در صورت نيكاملتر به علم و نيقي و ابندي ينم ارامش علم و

 اند، نشده نيتدو قران يمبنا بر كه كتابها گريد اما رند،يگ ينم آرام قرآن از ريغ به دلها قطعاً
 كه ياحكام تضاد و ليدال تعارض خاطر به رايز كنند، ينم دايپ آرامش و سكون آنها به ها دل
  . شود يم اضطراب و ياشفتگ دچار دارد وجود انها در
 خدا از ريغ گريد يكس جانب از قرآن اگر و) رايكث اختلفا هيف لوجدوا اهللا ريغ عند من ولوكان(

 ريسـا  با و شود تامل خدا كتاب اخبار در اگر و. افتندي يم ياديز اختالف و تضاد ان در بود
  . شد خواهد مشاهده يبزرگ فرق دو آن انيم گردد سهيمقا فاتيتأل و علوم
 فرشتگان و خدا به قلباً كه آنان) الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ: (فرمود متعال خداوند سپس

 سته؛يـ شا يكارها انجام با را مانيا نيا و آوردند، مانيا امتيق روز به و امبرانشيپ كتابهاو و
 گريد  نماز ليقب از جوارح يكارها و او، به ديام و او از ترس و محبت ليقب از يقلب يكارها
ـ ا حـال  بـه  خوشـا ) مĤبٍ وحسنُ لَهم طُوبى. (كردند قيتصد دهيپسند يكارها  آنـان  و شان،ي

  . هستند كين يسرانجام و خوش يحالت يرادا آنان يعني. دارند يكين سرانجام
 و. بـود  خواهنـد  خوشحال آخرت و ايدن در خداوند داشتيگرام و يخشنود ةيسا در آنان و

 بهـشت  در كـه  است يطوب درخت آن جملة از.  افتي خواهند در را آرامش و شيآسا كمال
ـ مايپب را آن تـا  كـشد  يمـ  طـول  سـال  صد و دينما يم حركت آن ةيسا در سواره و است  د،ي

  . است آمده حيصح ثياحاد در كه همانونه
  : 30 ي هيآ

كَذَلِك لْنَاك سةٍ فِي أَرأُم قَد ا مِن خَلَتلِه ب تْلُـو  أُمـم  قَ تَ لَـيهِم  لِّ ع  نَـا  الَّـذِيي حأَو  ـكلَي  وهـم  إِ
لَـه ال ربي هو قُلْ بِالرَّحمـنِ يكْفُرُونَ لَي هو إِالَّ إِ هِع كَّلْتهِ تَولَي إِ تَابِ وبـه  را تو گونه نيبد م 

 يوحـ  تـو  بـه  را آنچه تا اند، رفته و آمده آن از شيپ يفراوان يامتها كه ميفرستاد يامت انيم
 مـن  پروردگـار  خداونـد «: بگـو . بخوانند مهربانند خداوند منكر كه چند هر آنان بر ميا كرده
  .»اوست يسو به من بازگشت و ام نموده توكل او بر ست،ين يحق به معبود او جز است،

لْنَاك كَذَلِك: (ديفرما يم السالم هيعل محمد امبريپ به متعال خداوند سةٍ فِي أَرگونه نيبد )أُم 
 قَبلِها مِن خَلَت قَد (،يبخوان فرا تيهدا راه يسو به را آنان تا ميفرستاد قومت يسو به را تو
مـ پ ما و اند، رفته و آمده يفراوان يامتها آنان از شيپ كه ) أُم ـ م بـه  را خـود  امبراني  آنهـا  اني



١٢٥٩ 

 و. كنـد  جلـوه  ناآشنا انها يبرا رسالتت تا يستين امبريپ و رسول نينخست شما پس م،يفرستاد
 تـو  بـر  كـه  يخوان يم آنان يبرا را خداوند اتيآ بلكه ييگو ينم سخن خود جانب از شما
 به تو قوم اما گرداند، يم زهيپاك را  ها نفس و دينما يم پاك را دلها كه ياتيآ شود؛ يم يوح

 خـدا  احسان و رحمت استقبال به شكر و رشيپذ با آنان پس ورزند، يم كفر مهربان خداوند
 فرستاده عنوان به را شما نكهيا از بود عبارت آن نوع نيبزرگتر كه يحسان وا رحمت نرفتند؛

 و يمهربـان  بـا  عنـاد  و انكـار  با بلكه. مينمود لينا تو بر را كتاب و ميكرد روانه شانيسو به
ـ پ و بودند شانيازا شيپ كه ييها ملت از آنان پس. ميكرد برخورد خداوند احسان  را امبراني
 سخت عذاب به گناهانشان سمت به را آنان خداوند چگونه كه نگرفتند عبرت كردند بيتكذ
لَـه ال ربي هو قُلْ. (ساخت گرفتار شيخو  معبود چيه و است من پروردگار او: بگو ) هو إِالَّ إِ
 ت،يالوه ديتوح هم بردارد؛ در را ديتوح قسم دو هر كالم، نيا و. ندارد وجود او جز يحق به
 پرورش شيها نعمت با مرا ابتدا همان از و است من پروردگار او پس. تيربوب ديتوح هم و

لَيهِ. (است ميخدا و معبود و داده، ع تَوهِ ( نموده، توكل او بر ميكارها ي همه در و) كَّلْتإِلَيو 
  . گردم يم بر او يسو به احوالم ي همه در و ميها عبادت تمام در و) متَابِ

  : 32 ي هيآ
لَو قُرْآنًا أَنَّ و رَتيالُ بِهِ سالْجِب أَو تبِهِ قُطِّع ضاألَر أَو تَى بِهِ كُلِّمول الْملّ ب  جمِيعـا  األَمـرُ  هِلِّ
أَسِ أَفَلَمينُواْ الَّذِينَ يأَن آم شَاء لَّوي ى اللّهدلَه ا النَّاسمِيعالَ جزَالُ وم  كَفَرُواْ الَّذِينَ يهتُـصِيب 
أْتِي حتَّى دارِهِم من قَرِيبا تَحلُّ أَو قَارِعةٌ صنَعواْ بِما ي دعاللّ إِنَّ اللّهِ والَ ه خْلِفي  ـادو الْمِيع 
 و گردد پاره پاره آن ي لهيوس به نيزم اي و نديآ در حركت به بدان كوهها كه باشد يقرآن اگر
 دسـت  در كارهـا  همة بلكه ،)بود خواهد قرآن نيا (شوند درآورده يسخت به بدان مردگان اي

 كـرد؟  يمـ  تيهـدا  را مردم همة خواست يم خداوند اگر كه دانند ينم مومنان ايآ. خداست
 و بـال  آن اي. گردند يم كوبنده بتيمص و بال دچار كنند يم كه يكار سبب به وستهيپ كافران

 خداوند گمان يب رسد، فرا خداوند وعدة كه آنگاه تا د،يآ يم فرود آنها خانه كينزد بتيمص
  . كند ينم وعده خالف
 اند، شده فرستاده فرو كه ييكتابها ريسا بر ميكر قرآن يبرتر و لتيفض انيب با متعال خداوند

لَو: (ديفرما يم (كـه ) شـود  افتي ياله يكتباها انيم در يقرآن اگر و )قُرْآنًا أَنَّ و  رَتـيبِـهِ  س 
 بِـهِ  قُطِّعـت  أَو. (آمـد  يمـ  در حركـت  بـه  و شد يم روان خود يجا از بدان كوهها) الْجِبالُ
ضبدان باغها و گشت يم روان بدان نهرها و د،يگرد يم پاره پاره آن لةيوس به نيزم اي) األَر 
 يمـ  قـرآن  نيا آمدند يم در يسخت به بدان مردگان اي و)الْموتَى بِهِ كُلِّم أَو (شد، يم شكفته
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لّهِ بل. (بود  يمـ  را ييهـا  نشانه خداوند و خداست دست در كارها همة بلكه) جمِيعا األَمرُ لِّ
 را ييهـا  نـشانه  و معجـزات  چـرا  كننـدگان  بيتكـذ  پس. كند يم اقتضا او حكمت كه آورد

   است؟ آنان دست در يكار و دارند يارياخت آنان ايآ ند،ينما يم شنهاديپ
)أَسِ أَفَلَمينُواْ الَّذِينَ يأَن آم شَاء لَّوي ى اللّهدلَه ا النَّاسمِيعاگـر  كـه  دانند ينم مومنان ايآ) ج 

 بـر  خداونـد  كـه  بداننـد  ديبا مومنان پس كرد؟ يم تيهدا را دممر همة خواست يم خداوند
 بخواهد كه را كس هر بلكه كند، ينم را نيا پروردگار اما تواناست، مردم همة كردن تيهدا
 كافران و)كَفَرُواْ الَّذِينَ يزَالُ والَ. (سازد يم گمراه بخواهد كه را كس هر و دينما يم تيهدا
 يبتهايمـص  خداونـد  و رنـد، يپذ ينم پند و رنديگ ينم عبرت و رنددا قرار كفرشان بر وستهيپ

 آورد يمـ  فرود انشانياطراف بر اي و آنان بر هاشان خانه در يگريد از پس يكي را يا كوبنده
أْتِي حتَّى (ورزند يم اصرار خود كفر بر هم باز اما ي دعفـرا  خداوند وعدة كه آنگاه تا)اللّهِ و 

 يمـ  وارد آنان بر خدا عذاب وستهيپ نكهيا بر يمبن است شده داده آنها به كه يا عده و رسد؛
 خـالف  خداونـد  گمان يب.) الْمِيعاد يخْلِف الَ اللّه إِنَّ. (ستين آن از يزيگر راه چيه و شود،
 كفر سبب به خداوند كه است يعذاب انگريب و آنهاست ترسان و ديتهد نيا و. كند ينم وعده

  . شد خواهد نازل آنها بر و است داده عده و آنان به اشان يستمگر و مخالفت و
  : 32 ي هيآ

لَقَدِ و زِىءتُهلٍ اسن بِرُسم لِكقَب تلَي أَم  بـه  و عِقَـابِ  كَانَ فَكَيف أَخَذْتُهم ثُم كَفَرُواْ لِلَّذِينَ فَ
 داده مهلت يمدت را افرانك من و اند، گرفته قرار استهزا مورد تو از شيپ يامبرانيپ كه يراست
  بود؟ چگونه فرميك) بنگر (پس ام، ساخته گرفتار را شانيا سپس ام،

ـ پ دادن ييدلجو يراستا در متعال خداوند ـ فرما يمـ  يو گردانـدن  اسـتوار  و امبري لَقَـدِ : (دي و 
زِىءتُهلٍ اسن بِرُسم لِكشده فتهگر تسمخر و شخندير به زين تو از شيپ يامبرانيپ يبراست )قَب 

  . يا گرفته قرار تياذ مورد و شده بيتكذ كه يستين يامبريپ نياول تو پس اند،
)تلَي أَم  تـا  دادم مهلـت  يمدت دنديورز كفر امبرانشانيپ به كه را يكسان پس ) كَفَرُواْ لِلَّذِينَ فَ

ـ ا سپس ) أَخَذْتُهم ثُم.( شوند ينم داده عذاب بردند گمان  گرفتـار  هاعـذاب  انـواع  بـا  را شاني
. بـود  دردنـاك  يعـذاب  و سخت يفريك بود؟ چگونه فرميك پس ) عِقَابِ كَانَ فَكَيف (ساختم،
 بيفر يام داده مهلت را آنان نكهيازا كنند يم مسخره و كرده بيتكذ را تو كه يكسان نيبنابرا

 نكـه يا از زنـد يبپره و هستند، آنها نمونة و الگو گذشته يها امت و نشوند، ومغرور نخوردند
  . است آمده گذشته يها امت سر بر كه ديايب آنها سر بر ييبال
  : 33 ي هيآ
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لّهِ وجعلُواْ كَسبت بِما نَفْسٍ كُلِّ علَى قĤَئِم هو أَفَمنْ بئُونَـه  أَم سموهم قُلْ شُرَكَاء لِ نَ  الَ بِمـا  تُ
لَمعضِ فِي ينَ بِظَاهِرٍ أَم األَرلِ ملْ الْقَونَ بيكَفَرُواْ لِلَّذِينَ ز مكْرُهواْ مدصنِ وبِيلِ عن السمو 
ـ پا يم را شانيا اعمال و است همه مراتب و حافظ كه يكس ايآ هادٍ مِنْ لَه فَما اللّه يضْلِلِ  دي

 اوندخد ايآ د،يببر نام را آنها (بگو: اند داده قرار يكانيشر خداوند يبرا و ؟)است بتان چون(
 د؟يشو يم فتهيفر يظاهر سخنان با نكهيا اي د؟يده يم خبر داند ينم نيزم در كه آنچه به را

 را كس هر و اند، شده داشته باز راست راه از و است شده آراسته مكرشان كافران يبرا بلكه
  . ندارد ييراهنما چيه سازد گمراه خدا كه

 و حـافظ  كه يكس ايآ ) كَسبت بِما نَفْسٍ كُلِّ علَى قĤَئِم هو أَفَمنْ: (ديفرما يم متعال خداوند
ـ كارها يجزا و سزا يدادگر و عدل با و ديپا يم را شانيا اعمال و است همه مراتب  را شاني

ـ ا كـه  يكـسان  ماننـد  اسـت  يتعال و تبارك خداوند او و دهد يم آخرت و ايدن در  نيچنـ  ني
لّهِ وجعلُواْ: (فرمود نيبنابرا ستند؟ين ـ  و كتـا ي و گانهي خداوند يبرا و ) شُرَكَاء لِ ـ ن يب  كـه  ازي

 دييـ گو يمـ  راست اگر: بگو آنان به )قُلْ (دادند قرار يكانيشر ندارد يرينظ و همتا و كيشر
)موهم(م،يبدان را حالشان تا ديببر نام را آنان ) س أَم ئُونَهب نَ ـ آ  )األَرضِ فِـي  يعلَـم  الَ بِما تُ  اي

 يدنـا  او امـا  د؟يده يم خبر ، داند ينم را آن احوال و است نيزم در كه آنچه از را خداوند
  باطـل  يو يبرا دادن قرار كيشر خصوص در تانيادعا و ندارد يكيشر و است پنهان و دايپ

 امـا  دارد يكيشـر  او كه ديده يم خبر يو به انگار خداوند يبرا كيشر دادن قرار با و است
) الْقَولِ منَ بِظَاهِرٍ أَم: (فرمود نيبنابرا. است سخن نيتر باطل نيا و ،ندارد يخبر آن از شانيا
 خداوند ايگو نكهيا بر يمبن شما يادعا يعني د؟يران يم زبان بر انهيب ظاهر و يسخن با نكهيا اي

 چيه قتيحق در كه چرا شود، يم يجار زبانتان بر كه است يظاهر يسخن تنها دارد، يكيشر
 زيـنَ  بلْ. (ستين پرستش و عبادت سزوار او جز يفرد چيه و ندارد وجود خدا جز يمعبود
 شـرك  و كفـر  مكرشان و است شده اراسته مكرشان كافران يبرا بلكه )مكْرُهم كَفَرُواْ لِلَّذِينَ
  . خداست اتيآ انگاشتن دروغ و دنشانيورز
 اند، شده داشته باز رساند يم بهشت و خدا به را انسان كه راست راه و) السبِيلِ عنِ وصدواْ(
 چرا. ندارد ييراهنما چيه سازد گمراه خدا كه را كس هر و )هادٍ مِنْ لَه فَما اللّه يضْلِلِ ومن(
  . ستين يزيچ مالك ياحد چيه كه
  : 34 ي هيآ

ملَّه ذَاباةِ فِي عي ا الْحي نْ الد ذَابلَع ا أَشَقُّ اآلخِرَةِ ومو نَ ملَهاقٍ مِن اللّهِ ميزندگان در آنان و 
  ).ندارند يا دارنده باز خداوند (عذاب واز  است، تر سخت آخرت عذاب و دارند يعذاب ايدن
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)ملَّه ذَاباةِ فِي عي ا الْحي نْ الد ذَابلَع ـ دن يزنـدگان  در آنان )أَشَقُّ اآلخِرَةِ و  و دارنـد  يعـذاب  اي
 وما. (است يشگيهم و دتريشد آخرت عذاب رايز است،يدن بعذا از تر سخت آخرت عذاب
 دهد، نجات خدا عذاب از را آنها كه ستين يا بازدارنده آنان يبرا و)  واقٍ مِن اللّهِ منَ لَهم
 دور آنهـا  از را آن توانـد  ينمـ  كـس  چيه آورد فرود آنها يسو به را خود عذاب هرگاه پس
  . دينما
  : 35 ي هيآ

نْهار تَحتِها مِن تَجرِي الْمتَّقُونَ وعِد الَّتِي نَّةِالْج مثَلُ لُها األَ لُّها دآئِم أُكُ  الَّـذِينَ  عقْبى تِلْك وِظِ
 است نيچن (است شده داده وعده زگارانيپره به كه يبهشت صفت النَّار الْكَافِرِينَ وعقْبى اتَّقَواْ
ـ آ وس يشگيهم شيها وهيم است، يجار آن درختان ريز در بارهايجو و ها رودخانه ) كه  هي
 آتـش  كـافران  سـرانجام  و زگارنـد يپره كه يكسان سرانجام است نيا . است يميدا) زين (اش
  . است) جهنم(

 بـه  كـه  يبهـشت  قـت يحق و صفت )الْمتَّقُونَ وعِد الَّتِي الْجنَّةِ مثَلُ: (ديفرما يم متعال خداوند
ـ منه ارتكـاب  از كه يكسان است؛ دهش داده وعده زگارانيپره  انجـام  بـه  و دهيـ گز يدور اتي

نْهار تَحتِها مِن تَجرِي (كه است نيچن ورزند، يم مبادرت خداوند مأمورات و دستورات  ) األَ
 يجـار  ييهـا  جـدول  و اريش در نكهيا بدون آب و ريش و شراب و علس بارهايجو و رودها
 انـواع  درختـان  و كنند يم ياريآب را درختان و باغها بارها،يجو نيا است، روان آن در شوند

لُها. (آورند يم بار به را ها وهيم لُّها دآئِم أُكُ . اسـت  يشگيـ هم درختـان  نيا ةيسا و وهيم) وِظِ
)ى تِلْكقْبى (زگارنديپره كه يكسان عاقبت و سرانجام و)اتَّقَواْ الَّذِينَ عقْبعالْكَافِرِينَ و النَّار ( 
  . است متفاوت اريبس گروه دو نيا سرنوشت پس. است جهنم كافران سرانجام و
 : 36 ي هيآ

الَّذِينَ و منَاهي لَيك أُنزِلَ بِما يفْرَحونَ الْكِتَاب آتَ  أُمِرْت إِنَّما قُلْ بعضَه ينكِرُ من األَحزَابِ ومِنَ إِ
ي بِهِ أُشْرِك وال اللّه أَعبد أَنْ لَ لَيهِ أَدعو هِإِ إِ بِ وĤآنچه از ميا داده كتاب شانيا به كه يكسان و م 
ـ م از و شوند، يم شاد است شده فرستاده فرو تو يسو به  يكـسان ) كـافران  (يهـا  دسـته  اني

 را خداونـد  كـه  ام افتهي فرمان تنها و تنها من«: بگو. كند يم انكار را آن از يبخش كه هستند
  »اوست يسو به من بازگشت و خوانم يم فرا او يسو به. زمنور شرك او به و بپرستم
الَّذِينَ: (ديفرما يم متعال خداوند و منَاهي  و كتـاب  كـردن  نـازل  بـا  كـه  يكـسان  و )الْكِتَاب آتَ
لَيك أُنزِلَ بِما يفْرَحونَ (م،يا نهاده منت آنها بر آن شناخت  شده فرستاده فرو تو بر آنچه از) إِ
 يكتابها نكهيا از و ند،ينما يم قيتصد را آن و آورند، يم مانيا آن به و وند،ش يم شاد است
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 كتـاب  اهـل  از يكـسان  حالت نيا و خوشحالند، دارند مطابقت و موافقت گريكدي با يآسمان
 منحـرف  حـق  از كـه  كافران يها دسته انيم از و) األَحزَابِ ومِنَ. (اند آورده مانيا كه است
. كننـد  ينمـ  قيتـصد  را آن و رنـد يپذ ينم را قرآن نيا از يبخش كه دهستن يكسان اند گشته

 خودش سود به شود تيهدا كس هر پس) هايعل  ضلي فانما ضل من و فلنفسه ياهتد فمن(
 الـسالم  هيعل محمد يا تو و اوست انيز به اش يگمراه گردد گمراه كه كس هر و باشد، يم

نَّما قُلْ. (ييانم يم دعوت خدا يسو به و يهست دهنده ميب فقط  وال اللّـه  أَعبـد  أَنْ أُمِـرْت  إِ
قـرار  او يبـرا  يكيشر و بپرستم را خداوند كه ام افتهي فرمان تنها و تنها من: بگو) بِهِ أُشْرِك 
) مĤبِ وإِلَيهِ أَدعو إِلَيهِ. (دهم انجام خدا يبرا تنها را عبادت كه ام افتهي فرمان من يعني. ندهم

 يسـو  بـه  كـه  يدعوت برابر در او و اوست يسو به من بازگشت و خوانم يم فرا وا يسو به
  . دهد يم پاداش مرا دهم يم انجام نشيد
  : 37 ي هيآ

كَذَلِكو نَاه لْ بِيا حكْما أَنزَ لَئِنِ عرَ و تعم اتَّباءهوأَه دعا بم اءكا الْعِلْمِ مِنَ جم مِن اللّهِ مِنَ لَك 
لِيالَ واقٍ واز اگر و م،يفرستاد فرو يعرب زبان با و روشن يكتاب عنوان به را قرآن نگونهيا و و 

) عذاب (از را تو است دهيرس تو به دانش نكهيا از بعد يكن يرويپ شانيها خواسته و آرزوها
  . ستين يا بازدارنده و ساز كار چيه خداوند

 فـرو  زبانهـا  نيتـر  حيفـص  و نيروشـنتر  بـه  و دهيسنج و محكم ياسلوب به را قرآن نيا يعني
 يرو آن در يبكاريفر و ،يكن يرويپ آن از تنها و نباشد آن در يديترد و شك تا ميا فرستاده
 ينمـ  يزيـ چ كـه  يكـسان  خواستة ليقب از است متضاد و مخالف قرآن با كه آنچه از و ندهد،
  .ييننما يرويپ دانند
 او بـه  كـه  نهـد  منـت  او بـر  تا كرد ديتهد است صوممع نكهيا با را امبرشيپ خداوند نيبنابرا

لَـئِنِ : (فرمـود  نيبنابرا. باشد الگو خود امت يبرا احكام در تا و است داده عصمت و  ـتعاتَّب 
 نكهيا از بعد يكن يرويپ شانيها خواسته و آرزوها از اگر و) الْعِلْمِ مِنَ جاءك ما بعد أَهواءهم

 يهـا  خواسـته  از يرويپ از را تو كه يروشن دانش و يآگاه است؛ دهيرس تو به دانش و علم
 عذاب از را تو كه ستين يساز كار چيه) واقٍ والَ ولِي مِن اللّهِ مِنَ لَك ما (دارد، يم باز آنان

 ستين يا بازدارنده چيه و. يابيب دست خودت ي عالقه مورد امر به و د،ينما تيحما خداوند
  . بدارد مصون نديناخوشا و اگوارن امر از را تو كه
  : 38- 39 ي هيآ

لَقَد لْنَا و سالً أَرسن رم لِكنَا قَب لْ عجو ما لَهاجوةً أَزي ذُرا ومـولٍ  كَانَ وأَن لِرَس  ـأْتِيـةٍ  ييĤِإِالَّ ب 



١٢٦٤ 

 را يفرزنـدان  و زنان و ستادهفر را يامبرانيپ تو از شيپ يراست به و كِتَاب أَجلٍ لِكُلِّ اللّهِ بِإِذْنِ
 و اورد،يب يا معجزه خدا اجازة به جز كه ستين ممكن يامبريپ چيه يبرا و م،يا داده شانيبد
 . دارد نيمع يسرآمد يا وعده هر

ثْبِت يشَاء ما اللّه يمحو ي و هعِندو و برد يم انيم از بخواهد كه را چه هر خداوند الْكِتَابِ أُم 
  . اوست نزد به) محفوظ لوح (= الكتاب ام و دارد، يم يجا بر بخواهد كه را چه هر
 ند،يآ شگفت به موضوع نيا از تا يا شده فرستاده مردم يسو به كه يستين يامبريپ نياول تو

لَقَد (بلكه لْنَا و سالً أَرسن رم لِكنَا قَب لْ عجو مـا  لَهاجوـةً  أَزي ذُرـ  ) و ـ پ تـو  از شيپ  را يامبراني
ـ ع تو بر را نيا توانند ينم دشمنانت پس م،يا داده شانيبد را يفرزندان و زنان و فرستاده  بي

 و زن بـودن  دارا چرا آنان پس. يهست فرزند و زن يدار امبرتيپ برادران همچون كه رنديبگ
 جـز  نهاآ. اند بوده نيچن زين تو از شيپ امبرانيپ كه يحال در رنديگ يم بيع شما بر را فرزند

 و بخواهد معجزه تو از و رنديگ نم بيع تو از خود ديپل يها خواسته و فاسد اهداف خاطر به
 كَانَ وما. (ستين تو دست در يزيچ و ندارد يارياخت كه يحال در كنند يم شنهاديپ را آن نوع

أْتِي أَن لِرَسولٍ ةٍ ييĤِيا معجـزه  خداونـد  اجازه به جز كه نسزد را يامبريپ چيه و) بِإِذْنِ إِالَّ ب 
  . است فرموده مقدر كه وقت آن در مگر دهد ينم اجازه را معجزه آوردن خداوند و اورد،يب
 پـس  شود، ينم شيپ و پس آن از كه است نيمع يسرآمد را ياجل هر و) كِتَاب أَجلٍ لِكُلِّ( 

 ينم سبب ابعذ دنيرس فرا اي معجزات آمدن با رابطه در آنها دنيورز شتاب و كردن عجله
 بـا  انـد، يبنما مقرر موعد از تر شيپ دهد رخ بعداً است نموده مقدر را آنچه خداوند كه شود

  . دهد يم انجام بخواهد را هرچه خداوند نكهيا
ثْبِت يشَاء ما اللّه يمحو( ي و برد يم انيم از خواهد كه را ياله راتيتقد از چه هر خداوند )و 

 بـه  مربـوط  گذاشتن  جا بر و برداشتن انيم از نيا و دارد، يم جا بر پا بخواهد كه را چه هر
 خداوند كه را آنچه رايز است، كرده ثبت و نگاشته را آن ياله قلم و علم كه ستين ييزهايچ

 در ك است محال خداوند يبرا يزيچ نيچن زرا ست،ين ليتبد و رييتغ قابل است نموده ثبت
 محفوظ لوح و) الْكِتَابِ أُم وعِنده: (فرمو نيبنابرا . ودش واقع يخلل و نقص يو علم و يآگاه
ـ تغ پس. اوست نزد اند، فرع زهايچ ريسا و اصل، آن و گردد، يم بر آن به زيچ همه كه  و ريي
 و ندينما يم ثبت را آن فرشتگان كه يروز شبانه يكارها مانند گردد، يم واقع فرع در ليتبد

 كه آنچه رةيدا از اسباب نيا و است، داه قرار ياسباب آن بردن انيم از اي و ثبت يبرا خداوند
 و رحـم  صـلة  و يكوكـار ين نكهيا مانند رود، ينم فراتر است شده نگاشته المحفوظ لوح در

ـ م از سـبب  به را گناهان و داده، قرار يروز شدن فراوان و عمر طول اسباب از را احسان  اني
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 سـبب  را مهلكـه  از نجـات  اسـباب  نكـه يا انندم و. است دهيگردان يروز و عمر بركت رفتن
 داده قـرار  شـدن  هـالك  سبب را هالكت معرض در شتنيخو دادن قرار و داده، قرار يسالمت
 او را آنچـه  و پـردازد  يمـ  امـور  ريتدب به اش اراده و قدرت حسب بر كه اوست  پس. است
  . ندارد يدتضا است نوشته محفوظ لوح در و دانسته را آن كه آنچه با دينما ريتدب
 : 40- 41 ي هيآ

ينَّك ما وإِن نَّما نَتَوفَّينَّك أَو نَعِدهم الَّذِي بعض نُرِ لَيك فَإِ الَغُ عنَـا  الْبي لَ عو  اباگـر  و الْحِـس 
 حال هر در م،يرانيبم را تو نكهيا اي و ميانيبنما تو به ميده يم وعده بدان كه را آنچه از يبرخ
  .باشد يم ما عهدة بر حساب و است تو) عهدة (بر دنيرس تنها

لَم اْ أَو رَونَّا ي أْتِي أَ افِها مِنْ نَنقُصها األَرض نَ اللّه أَطْرَ و كُمحالَ ي قِّبعكْمِـهِ  ملِح  ـوهو  ـرِيعس 
 و فرمـان  و كنـد  يمـ  حكم خداوند و ميكاه يم نيزم اطراف از ما كه اند دهيند ايآ الْحِسابِ
  ؟. است الحساب عيسر او و ندارد، يمانع و رد گونه چيه حكمش
 و آنان به كه يعذاب دنيرس فرا يبرا: ديفرما يم واله هيعل اهللا يصل محمد امبرشيپ به خداوند

 خـود  يناسپاسـ  و كفـر  و يسركش به همچنان آنان اگر رايز مكن، شتاب است شده داده عده
ـ  پـس  . رسـد  يمـ  آنـان  به است شده داده وعده نآنا به كه يعذاب حتماً بدهند ادامه  را آن اي

)نَّكي  ) نَتَوفَّينَّك أَو (،يشو يم روشن چشم و خشنود آنگاه و م،يانينما يم تو به ايدن در) نُرِ
 عـذاب  بـه  آنـان  كردن مبتال پس م،يرانيم يم را تو شوند عذاب دچار آنان نكهيا از قبل اي و
نَّما (ستين تو فةيوظ لَيك فَإِ الَغُ عيبـرا  يروشنگر و مردم به خدا اميپ رساندن تنها رايز) الْب 
ينَا ( است، تو عهدة بر آنان لَ عو ابمورد در را مردم ما و است، ما عهدة بر حساب و) الْحِس 

 مـورد  اند نداده انجام و كرده عيضا را آن اي و داده انجام بوده گردنشان بر كه آنچه ايآ نكهيا
 قـرار  انتقام و عقوبت مورد اي و ميكن يم عطا پاداش را آنان اي پس م،يده يقرارم استبازخو

  .ميده يم
ـ فرما يم و نموده ديتهد را كنندگان بيتكذ متعال خداوند سپس لَـم : (دي اْ  أَو ـرَونَّـا  ي  نَـأْتِي  أَ

ضا األَرها مِنْ نَنقُصافِه  م؟يكـاه  يمـ  نيزم اطراف از همواره ما كه ننديب ينم كافران ايآ) أَطْرَ
 كـردن  كـن  رشه و كنندگان بيتكذ كردن هالك با خداوند كه است نيا منظور كه شده گفته

 از و ياسـالم  فتوحات به اشاره كاهش نيا شده گفته و. كاهد يم آنها نيسرزم از ستمگران،
 سـخنان  و. اسـت  شانيـ جانها و اموال در آنها شدن انمنديز و نيمشرك يشهرها رفتن دست

 جيتـدر  بـه  خداونـد  كـه  است نيا منظور اعلم واهللا ظاهر به اما است، شده گفته زين يگريد
 را هـا  بتيمص و كاهد يم آن از و رديگ يم دستشان از را كافران و كنندگان بيتكذ نيسرزم
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 كمبـود  و نقـص  نكـه يا از قبـل  سازد، داريب را آنان تا كند، يم جاديا آن اطراف و  گوشه در
 كند دفع را آن تواند ينم كس چيه كه فرستد يم فرو آنان بر را ييبالها و رد،يگب را دامانشان

اللّه: ( فرمود نيبنابرا و كُمحالَ ي قِّبعكْمِهِ مرد چيه فرمانش و دهد يم فرمان خداوند و ) لِح 
  . ندارد يا كننده

ـ نما رد را يالهـ  يجزا و ،يريتقد و يشرع فرمان تواند ينم كس چيه ـ . دي  و دسـتورات  سپ
 و داشـته  قـرار  استحكام و متانت و يدگيسنج تينها در كند يم صادر خداوند كه ييفرمانها

 و باشد، يم استوار يكين و انصاف و عدالت هيپĤ بر و ندارد، وجود آن در ينقص و يخلل چيه
 بر .ستين وارد ان بر ياعتراض و دهد، قرار ييبازجو مورد را او يفرمانها تواند ينم كس چيه

)  الْحِسابِ سرِيع وهو (بود خواهد نادرست يگاه و درست يگاه كه خدا ريغ فرمان خالف
 اسـت  يآمدن با رابطه در دينبا كافران پس است الحساب عيسر او و ندارد، يمانع عيسر او و

  . باشد يم كينزد
  : 42- 43 ي هيآ

قَدكَرَ ومِن الَّذِينَ م لِهِم ب لّهِ قَ لِ  لِمنْ الْكُفَّار وسيعلَم نَفْسٍ كُلُّ تَكْسِب ما يعلَم جمِيعا رُالْمكْ فَ
 يهمگ ها نقشه و مكر يول دنديورز مكر بودند نانيا از شيپ كه يكسان يراست به الدارِ عقْبى

 كه دانست خواهند يم كافران و دهد، يم انجام كس هر كه را آنچه داند يم خداست؛ آن از
 . ستيك آن از جهان نيا يكوين سرانجام

يقُولُ كَفَرُواْ الَّذِينَ و تالً لَسرْسا بِاللّهِ كَفَى قُلْ م نِي شَهِيدي ب نَكُميب نْ ومو هعِند و الْكِتَابِ عِلْم 
 او نـزد  كتـاب  علم كه يكس و خدا است يكاف«بگو»يستين) خدا (امبريپ تو«: ديگو يم كافران
  .»باشد گواه ماش و من انيم است

لِهِم مِن الَّذِينَ مكَرَ وقَد:( ديفرما يم متعال خداوند ب ـ  كـه  يكـسان  يراست به) قَ  نـان يا از شيپ
 توطئـه  امـا . كردنـد  توطئه و دنديورز مكر بودند آورده كه يحق اميپ و امبرانيپ دربارة بودند

ـ  از يكـار  توانستندن و نداشت آنان يبرا يا دهيفا و نكرد دور آنان از يزيچ ومكرشان  شيپ
لّهِ. (كنند يم مبارزه خداوند با آنان. ببرند لِ  آن از يهمگ ها نقشه و مكر يول ) جمِيعا الْمكْرُ فَ

 و خـدا  اجـازة  بـه  مگر شديانديب يا چاره و بورزد يمكر تواند ينم كس چيه يعني خداست
 توطئـه  و مكـر  شك نبدو كنند يم توطئه خداوند نيد هيعل آنان يوقت پس او، ريتقد حسب

 مـا  يعلَـم  (خداوند رايز شد، خواهند مانيپش و ناكام و گشت خواهد بر خودشان به شانيها
و اراده و خواسـت  خداونـد  و هد، يم انجام كس هر كه را آنچه داند يم) نَفْسٍ كُلُّ تَكْسِب 
 آنـان  يهـا كار از يبخـش  دنيورز مكر و توطئه و داند يم را كس هر يباطن و يظاهر اعمال
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 اهـل  و حق به ، توطئه كه است ممكن رو نيا از. باشد ينم پنهان خداوند بر نيبنابرا است،
 كـافران  و ) الـدارِ  عقْبـى  لِمـنْ  الْكُفَّـار  وسيعلَم. (باشد ديمف كفار يبرا و برسانند يانيز حق

 مـشخص  و خدا؟ رانامبيپ آن از اي آنهاست آن از جهان نيا يكوين انيپا كه دانست خواهند
  . كافران و كفر از نه است زگارانيپره آن از كين سرانجام كه است

يقُولُ( كَفَرُواْ الَّذِينَ و تالً لَسرْسرا آنچه و شما يعني يستين امبريپ تو: ديگو يم كافران و) م 
ـ ا در آنـان  اگـر ) قُـلْ . (كنند يم بيتكذ است شده فرستاده شما با همراه كه  واهگـ  رابطـه  ني

ا بِاللّهِ كَفَى: (بگو آنها به ، خواستند نِي شَهِيدي ب نَكُمي ب گواه شما و من انيم خدا است يكاف) و 
 كه اوست يوح خدا قول اما. اقرار و عمل قول، است، صورت سه به خداوند يگواه و باشد
 و دارد يم استوار آن با را خود نييآ و رسالت و. است نموده يوح اش بنده نيراستگوتر به
 از كـه  يكمكـ  چنـان  نمود، ياري و كمك را امبرشيپ كه است نيا خداوند يعمل يگواه اما

 در اسـت  خداونـد  يعمل يگواه خداوند ياري نيا و بود، خارج روانشيپ و اراني و او توان
. اسـت  امبريپ رسالت صدق بر گواه زين خداوند اقرار اما و. امبرشيپ رسالت صدق خصوص

 دسـتور  را مـردم  خداوند و خداست امبريپ او كه است داده خبر خداوند جانب زا امبريپ رايز
 آن از بهـشت  و خداونـد  يخشنود كند يرويپ او از كس هر پس ند،ينما يرويپ او از تا داده

 و اوست، آن از خداوند يناخشنود و است جهنم سزاوار نكند يرويپ او از كس هر و اوست،
 به اگر و. كند يم دييتا كار نيا بر را امبريپ خداوند و. است حالل امبريپ يبرا مالش و خون
. نمود يم گرفتار عذاب به را او ايدن در و بالفاصله داد يم نسبت را يزيچ خداوند به دروغ

 نيا و. باشد گواه شما و من انيم است كتاب علم او نزد كه يكس و) الْكِتَابِ عِلْم عِنده ومنْ(
 حق از و آوردند مانيا كه آنان از يكسان رد؛يگ يم دربر را ليانج و راتتو دانشمندان و علما

  . كردند انيب صراحت به را آن صداقت و دادند، يگواه امبريپ رسالت به و كردند يرويپ
 به را يشهادت نيچن كه باشد نداده خبر و كرده كتمان را شهادت نيا كتاب اهل از كس هر و

 از اسـت  تر غيبل يب باشد يم يو نزد كه يشهادت از خدا دادن خبر) كه بداند (دارد خود نزد
 او از دينبا كه نمود يم اثبات ليدل و حجت با نبود يو نزد يشهادت چنانچه و. يو دادن خبر

  . بدهد شهادت كه شود خواسته
ـ ا شـوند  گرفتـه  گـواه  امبريپ رسالت بر كتاب اهل است داده دستور خداوند نكهيا علت و  ني

ـ اهل كـه  شوند گرفته گواه يكسان ديبا يكار هر در و هستند كار نيا اهل آنها كه است  و تي
ـ ا بـه  نـسبت  كه يكس اما باشند؟ تر آگاه گرانيد از كار نيا در و باشند، داشته يستگيشا  ني

ـ فا آنـان  گـرفتن  گـواه  گران،يد و عرب نيمشرك و سوادانيب مانند است، گانهيب مسئله  يا دهي
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  . اعلم اهللا و ندارد هيقض نيا مورد در يشناخت و يآگاه آنها رايز ندارد،
  . رعد سوره ريتفس انيپا
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  مير سوره ابراهيتفس

  الرحيم الرحمن اهللا سمب
 :1- 3ي هيآ

نَاه كِتَاب الَر  لْ لَيك أَنزَ بهِم بِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ النَّاس لِتُخْرِج إِ زِيـزِ  صِرَاطِ إِلَى رالْع 
ـ ا فرسـتاده  فـرو  تـو  بر را آن كه است يكتاب نيا را. الم. الف لْحمِيدِا  اذن بـه  را مـردم  تـا  مي

 . ستوده روزمنديپ خداوند راه يسو به ؛ياوريب رونيب نور يسو به ها يكيتار از پروردگارشان

هِ  كـه  ييخدا شَدِيدٍ عذَابٍ مِنْ لِّلْكَافِرِينَ وويلٌ األَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَه الَّذِي اللّ
 . سخت عذاب از كافران بر يا و اوست، آن از است نيزم و آسمانها در آنچه

ياةَ يستَحِبونَ الَّذِينَ ا الْحي نْ لَى الدونَ اآلخِرَةِ عدصين وبِيلِ عا اللّهِ سغُونَهبي ا وجعِو  لَــئِك أُو 
 راه از را مـردم  و دهند يم حيترج آخرت يزندگ بر را ايدن يزندگ هك يكسان بعِيدٍ ضَالَلٍ فِي
) درازا (دور يگمراه در شانيا دهند، يم نشان كج و نادرست را خدا راه و دارند يم باز خدا
  . هستند ي

 تـا  است فرستاده فرو السالم هيعل محمد امبرشيپ بر يكتاب او كه دهد يم خبر متعال خداوند
 و دانـش  نـور  يسو به اهانيگ انواع و زشت اخالق و كفر و جهالت يها يكيتار از را مردم

بهِم بِإِذْنِ. (آورد رونيب كوين اخالق و مانيا ـ ي. پروردگارشـان  حكـم  بـه ) ر  كـه  را آنچـه  يعن
ـ ا و. اورنـد يب دست به توانند ينم او ياري و اراده با جز دارد دوست خداوند ـ تحر ني  و كي

 بـه  را آنهـا  كتاب نيا كه را ينور پس . ازپروردگارشان تنگرف كمك بر است بندگان قيتشو
 يسو به) الْحمِيدِ الْعزِيزِ صِرَاطِ إِلَى: ( ديفرما يم و نموده ريتفس دينما يم ييراهنما آن يسو
 رساند يم ياله بهشت و خدا به را انسان كه يراه يسو به يعني. ستوده روزمنديپ خداوند راه
  . است آن به كردن عمل و حق از يآگاه و علم بر مشتمل و

 زيـ چ دو خاطر به رساند يم خدا به را انسان كه يراه انيب از بعد) الْحمِيدِ الْعزِيزِ (كرن ذكر
 و يقو ياله قدرت واسطة به. رديگ شيپ در را راه آن كس هر نكهيا به باشد اشاره يكي است؛

 و خـوب  شيكارها همة در و د،باش نداشته يباور چيه خداوند جز گرچه گردد، يم رومندين
  . داشت خواهد كوين سرانجام و است يستودن

 و دارد، را جالل و كمال يها صفت خداوند نكهيا و است ليدل نيبزرگتر خدا راه نكهيا گريد
 كه است يمعبود و خداوند از و باشد يم ستوده و رومندين بندگانش يبرا را راه نيا كه يكس
 يمـ  قـرار  پرستش مورد هستند ميمستق صراط منازل از يمنزل دامك هر كه ها عبادت انواع با
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 امور و دهد يم يروز و نديآفر يم كه اوست است؛ نيزم و آسمانها مالك همچنانكه و. رديگ
 احكام انجام به را آنان و است بندگان مالك وهيش همان به د،ينما يم ريتدب را آسمان و نيزم
 بـدون  را بنـدگانش  كه ستين او ي ستهيشا و هستند وا ملك آنها چون دهد، يم فرمان ينيد

  . دينما رها هدف
 ينمـ  فرمـان  او از كـه  پرداخت يكسان سرنوشت به كرد، انيب را برهان و ليدل كه آن از پس
 شيپ كه يسخت عذاب از كافران بر يوا و) شَدِيدٍ عذَابٍ مِنْ لِّلْكَافِرِينَ وويلٌ (فرمود و برند،
  . ستين فيتوص قابل آن شدت و سنجش قابل آن ازةاند كه! دارند رو

نْيا  الْحيـاةَ  يستَحِبونَ الَّذِينَ: (نمود فيتوص نگونهيا را آنان سپس لَـى  الـديكـسان ) اآلخِـرَةِ  ع 
 بسته دل ايدن يزندگان به نيبنابرا دهند، يم حيترج آخرت يزندگ بر را ايدن يزندگ كه هستند

 عـن  ويصدونَ (اند مانده غافل آخرت يسرا و جهان از و رفتهگ انس و شده يراض آن به و
 زبـان  بـر  و شيركتابهـا  د و داده قـرار  بنـدگانش  يبـرا  كه خدا راه از را مردم و) اللّهِ سبِيلِ

ـ ا پـس  دارنـد،  يمـ  بـارز  . است كرده انيب را آن امبرانشيپ  بـا  مبـارزه  و مخالفـت   بـه  شاني
ي (اند، برخواسته پروردگارشان اوغُونَها بجكـج  و نادرسـت  را خـدا  راه خواهنـد  يمـ  و ) عِو 

 متنفـر  و زانيـ گر آن از را مـردم  تـا  دهنـد  نشان ناپسند و زشت را آن كوشند يم و اننديبنما
 چنـد  هـر  رديپـذ  ينم را گريد يزيچ كند كامل را شيخو نور نكهيا جز خداوند اما گردانند،

  . باشد ناخشنود كافران يبرا
لَـئِ( أُوعِيدٍ ضَالَلٍ فِي (شد، انيب صفتشان كه يكسان ) كهستند، يدراز و دور يگمراه در ) ب 

. انـد  كـرده  مخالفت امبرشيپ و خدا با و نموده گمراه زين را گرانيد و شده گمراه خود چون
 و خـدا  به نهايا عكس بر مومنان يول دارد؟ وجود نيا از تر ژرف و بزرگتر يگمراه چه پس
 توان اندازة به را مردم و دهند يم حيترج ايدن يزندگ بر را آخرت و آورند يم نمايا او اتيآ

  . انندينما يم ميمستق و مستحكم و داده ارائه بايز را آن و كنند يم دعوت خدا راه به خود
  : 4 ي هيآ

لْنَا وما سولٍ مِن أَرسانِ إِالَّ رمِهِ بِلِسنَ قَويب ي يهدِي يشَاء من لّهال فَيضِلُّ لَهم لِ ن وشَاء مي وهو 
 بـه  را قيحقـا  (تـا  خـودش  قـوم  زبان به مگر ميا نفرستاده را يامبريپ چيه و الْحكِيم الْعزِيزُ
 كس هر و سازد يم گمراه بخواهد كه را كس هر خداوند سپس كند، انيب آنان يبرا ) يروشن

  . است انهفرز روزمنديپ او و كند يم تيهدا بخواهد كه را
 بِلِـسانِ  إِالَّ (است، نفرستاده را يامبريپ چيه كه است بندگانش به نسبت خداوند لطف نيا و

بينَ قَومِهِ ي ـ پ كـه  را آنچـه  تـا  است گفته سخن خودش قوم زبان به نكهيا مگر) لَهم لِ  امبرشي
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 را يزبان ستيبا يم گفت يم سخن آنان زبان از ريغ به امبريپ اگر رايز اموزند،يب است آورده
 امبريپ يوقت پس. دنديفهم يم را او سخنان آنگاه و رند،يبگ ادي گفت يم سخن بدان امبريپ كه

ـ دل و حجـت  كند، انيب اند شده ينه آن از اي و اند شده داده دستور بدان مردم كه را آنچه  لي
  .شود يم اقامه آنان بر خدا
يهدِي يشَاء من اللّه فَيضِلُّ( ن وم يمـ  گمـراه  بخواهـد  كـه  را كس هر خداوند سپس ) شَاءي 

 آنـان  بـه  را شيخـو  رحمـت  كـه  يكـسان  همان كند؛ يم تيهدا بخواهد را كس هر و سازد؛
  . است داده اختصاص

)وهزِيزُ والْع كِيماست ني ا او قدرت و يرومندين جمله از. است فرزانه و رومندين او و) الْح 
 و. گرداند يم بخواهد كه سو هر به را دلها و سازد، يم گمراه و دينما يم تيهدا او تنها كه
 آن مناسـب  گاهيجا در را ساختن گمراه و نمودن تيهدا كه است نيا ياله حكمت جمله از

 هـر  و كند يم تيهدا باشد داشته را افتني تيهدا يستگيشا كه كس هر يعني. دهد يم قرار
  . سازد يم هگمرا باشد نداشته را تيهدا يستگيشا كه كس
 شـدن  روشـن  سبب كه يعرب علوم يريادگي و آموزش كه شود يم استنباط مهيكر ةيآ نيا از

 آنچـه  رايز باشد، يم خداوند پسند مورد و مطلوب يامر شود يم امبريپ و خدا سخن مفهوم
ـ ا لهيوسـ  بـه  جز. است نموده نازل امبرشيپ بر خداوند  در مگـر  شـود،  ينمـ  درك علـوم  ني

 از و كرده نيتمر را يعرب كه است يوقت نيا و باشند نداشته ازين علم نيا به ممرد كه يطيشرا
 يخـو  آن بـه  و گـشته  آنهـا  ملكه به ليتبد و شوند، آشنا زبان نيا يريفراگ با يكودك دوران

 و كننـد  صرف را يزمان و وقت آن يريادگي يبرا كه ستين يازين هنگام نيا در پس رند،يبگ
 اصحاب كه طور آن بفهمند، ماًيمستق را امبرشيپ و خدا كالم تا تداش خواهند تيصالح آنها
  . كردند فهم را آن السالم هيعل
  : 5- 6 يها هيآ

لَقَد لْنَا و سى أَروساتِنَا ميĤِأَنْ ب أَخْرِج كماتِ مِنَ قَوالنُّورِ إِلَى الظُّلُم مذَكِّرْهامِ وفِي إِنَّ اللّهِ بِأَي 
اتٍ ذَلِكارٍ لِّكُلِّ آليبميگفت او به و (ميفرستاد خود يها نشانه با را يموس همانا و شَكُورٍ ص :(
 يها بتيمص و ها نعمت به را آنان و آور رونيب نور يسو به ها يكيتار از را شيخو قوم كه
 . است عبرتها يسپاسگزار ييكبايش هر يبرا نيا در گمانيب. ده پند ياله يروزها در خدا

ذْ إِ ى الَقَ ووسمِهِ مةَ اذْكُرُواْ لِقَوماللّهِ نِع كُملَي اكُم إِذْ عنْ أَنجنَ  آلِ مـوفِرْع  ونَكُمومـسي  ـوءس 
يذَبحونَ الْعذَابِ و نَاءكُمب بكُم من بالء ذَلِكُم وفِي نِساءكُم ويستَحيونَ أَ ر ظِيمكـه  آنگـاه  و ع 

ـ  بـه  شتنيـ خو بر را خدا نعمت «:گفت قومش به يموس ـ آور ادي  از را شـما  كـه  زمـان  آن دي
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 و دنديبر يم سر را پسرانتان و رساندند، يم شما به را عذاب نيبدتر كه داد نجات انيفرعون
  .»بود پروردگارتان جانب از يبزرگ شيآزما امر نيا در و داشتند، يم نگاه زنده را زنانتان
 راست بر كه فرستاد بزرگش يها نشانه و معجزه با را يموس كه دهد يم خبر متعال خداوند
 كه كرد مامور يزيچ دادن انجام به را او و نمود، يم داللت بود آورده او آنچه صحت و بودن

 مِـنَ  قَومـك  أَخْرِج أَنْ : (بود داده فرمان بدان را امبرانيپ ريسا و السالم هيعل محمد امبرشيپ
 يكيتار از يعني. آور رونيب نور يسو به ها يكيتار از را شيخو قوم كه ) النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ

يامِ وذَكِّرْهم. (آن توابع و مانيا و علم نور يسو به آن فروغ و كفر و جهالت يها أَ  و) اللّـهِ  بِ
 كـافران  بـر  كـه  يسـخت  يروزهـا  و داشته يارزان آنان به نسبت خداوند كه ياحسان و نعمت
ـ ي. هاست نشانه يسپاسگزار تا كن يادآوري آنان به ار است شده يسپر  در كـه  يكـسان  يعن
 و يخوشـ  از يبرخـوردار  دوران در و ورزند يم ييبايشك يناخوش و يتنگندست و ها يسخت

  . شكرگزارند نعمت
 و قدرت كمال بر) بود آورده آنان بر (خدا ) كه يخوش نا و يخوش (يروزها قيطر از همانا

 دسـتور  يموسـ  نيبنـابرا  شـود،  يمـ  اسـتدالل  خـدا  حكمت و عدالت كمال و ريفراگ احسان
 گوشـزد  آنـان  بـه  بود داده آنان به خداوند كه را ييها نعمت و نمود اطاعت را پروردگارش

لَيكُم اللّهِ نِعمةَ اذْكُرُواْ: (گفت و كرده اديـ  شتنيخو بر را خدا يها نعمت زبانتان و دل با )ع 
ـ فرعون از را شـما  كـه  آنگـاه  ) الْعذَابِ سوء يسومونَكُم فِرْعونَ آلِ نْم أَنجاكُم إِذْ. (ديكن  اني

 ريتفـس  نگونـه يا  را آن و رساندند، يم شما به را عذاب نيتر سخت و نيبدتر كه داد نجات
يذَبحونَ: (نمود و نَاءكُمب  را رانتـان دخت و دنديبر يم سر را پسرانتان و) نِساءكُم ويستَحيونَ أَ
 نجـات  از اسـت  عبارت كه امر نيا در و) ذَلِكُم وفِي. (كشتند ينم را آنها و داشته نگاه زنده
بكُم من بالء (، عذاب از شما دادن ر ظِيمبه اي پروردگارتان جانب از است يبزرگ نعمت ) ع 

 يبزرگ شيآزما ديشد مبتال بدان گروهش و فرعون جانب از شما كه يعذاب نيا گريد عبارت
   نه؟ اي ديريپذ يم پند ايآ كه سازد روشن تا بود خداوند جانب از
  : 7 ي هيآ

بكُـم  تَأَذَّنَ وإِذْ لَـئِن  ر  شَـكَرْتُم  نَّكُم لَـئِن  ألَزِيـد و  ابِي  إِنَّ كَفَـرْتُم  كـه  گـاه  آن و لَـشَدِيد  عـذَ
 اگر و كنم افزون را شما) اتبرك و نعمت (ديكن يسپاسگزار اگر كه داشت اعالم پروردگارتان

   .است سخت اريبس من عذاب گمان يب ديبورز كفر
: فرمـود  آنـان  به خداوند، يها نعمت يسپاسگزار بر آنان نمودن قيتشو و كيتحر با يموس

بكُم تَأَذَّنَ وإِذْ( لَـئِن  (كـه،  داد وعـده  و كـرد  اعـالم  پروردگارتان كه گاه آن ديآور ادي به و)ر 
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شَكَرْتُم نَّكُم را خود نعمت د،يآور يجا به را ميها نعمت شكر و ديكن يسپاسگزار اگر) ألَزِيد 
 كَفَرْتُم ولَئِن (سازم، يم مند بهره شتريب شيخو يها نعمت از را شما و كنم يم افزون شما بر
ابِي إِنَّ  جملـة  از و. اسـت  سـخت  اريبـس  من عذاب گمان يب ديبورز كفر اگر و ) لَشَدِيد عذَ

 نعمت شكر و. رديبگ آنان دست از است دهيبخش آنها به كه را ينعمت كه است نيا ياله عذاب
ـ نما شيستا آن خاطر به را خدا و كند اعتراف خدا يها نعمت به قلباً يآدم نكهيا يعني  و دي

  . است نيا عكس بر نعمت كفر و كند صرف متعال خداوند يخشنود راه در را آنها
  : 8 ي هيآ

نتُم تَكْفُرُواْ إِن وسىم وقَالَ  اگر«: گفت يموس و حمِيد لَغَنِي اللّه فَإِنَّ جمِيعا األَرضِ فِي ومن أَ
ـ بورز كفـر  يهمگـ  كننـد  يم يزندگ نيزم يرو در كه يكسان يتمام و شما ـ بدان (د،ي  كـه ) دي

  »است ستوده و ازين يب خداوند
نتُم تَكْفُرُواْ إِن موسى وقَالَ( : گفت يموس )كه آنگاه ديآور ادي به (و)جمِيعا األَرضِ فِي ومن أَ

ـ بورز كفر يهمگ برند يم سر به نيزم يرو در كه يكسان يتمام و شما اگر  ينمـ  هرگـز  د،ي
 ستوده و ازين يب خداوند رايز) حمِيد لَغَنِي اللّه فَإِنَّ. (ديبرسان خدا به را يانيز نيكمتر ديتوان
 از يزيـ چ انيعـص  و ينافرمان و ديافزا ينم او يپادشاه بر عبادت و طاعت انجام پس. است

 شيرهـا  كـا  و صـفات  و اسـما  و ذات در و است ازين يب كامالً او و. كاهد ينم يو سلطنت
 بايز يكارها و كين ينامها تمام و داراست را كمال و خوب يها صفت تمام و است ستوده

  . اوست آن از
  : 9 ي هيآ

لَم أْتِكُم أَ أُ ي ب بلِكُم مِن الَّذِينَ نَ ثَمود وعادٍ نُوحٍ قَومِ قَ الَّذِينَ و مِن و دِهِمعالَ ب مهلَمعإِالَّ ي اللّه 
ماءتْهم جلُهسنَاتِ ري ب الْ يهم فَرَدواْ بِ يدِ نَّا وقَالُواْ أَفْواهِهِم فِي أَ نَا إِ لْتُم بِما كَفَرْ  لَفِي نَّاوإِ بِهِ أُرسِ

ا شَكمونَنَا معهِ تَدلَي  عـاد،  نـوح،  قوم ) مانند (بودند شما از شيپ كه يكسان خبر ايآ مرِيبٍ إِ
 شما به ندارد، خبر آنان از يكس خدا جز به) و (آمدند شانيا از پس كه يگريد كسان و ثمود،
 دهان در را دستانشان آنگاه آمدند آنان نزد به) فراوان (معجزات با امبرانشانيپ است؟ دهينرس
 را ما آنچه از و ميندار باور ديا افتهي تيمامور بدان شما آنچه به ما«: گفتند و نهادند شانيها

  .»ميهست شك در سخت ديخوان يم فرا بدان
 يهـا  امـت  بـر  كـه  پـردازد  يمـ  ييعذابها انيب به و دهد، يم ميب را بندگانش متعال خداوند

 بيتكـذ  را آنـان  امـا  آمدنـد  آنها نزد به امبرانشانيپ كه آنگاه ست،ا كرده وارد كننده بيتكذ
 نمود، گرفتار اند دهيشن و دهيد را آن مردم كه يعذاب به را آنها ايدن نيهم در خداوند و كردند
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لَم: (فرمود پس أْتِكُم أَ أُ ي ب بلِكُم مِن الَّذِينَ نَ ثَمود وعادٍ نُوحٍ قَومِ قَ شيپ كه يكسان خبر ايآ  )و 
 آن و نمـوده  انيب كتباش در را داستانشان خداوند كه ثمود عاد، نوح، قوم مانند بودند شما از
الَّذِينَ (است؟ دهينرس شما به است داده شرح را مِن و دِهِمعالَ ب  ـمهلَمعإِالَّ ي  كـسان  و) اللّـه 
 يكس و است رفته انيم از آنان سرگذشت بودند اديز چون و آمدند شانيا از پس كه يگريد

ينَاتِ رسلُهم جاءتْهم (همه شانيا پس. داند ينم را آن خدا جز ب الْ  يلـ يدال بـا  امبرانـشان يپ) بِ
 چيهـ  خداونـد  و آمدند نزدشان به كه نمود يم داللت بودند آورده آنچه يراست بر كه روشن

 چنان مشاهدة با انسانها كه است داده يمعجزات و ها نشانه او به نكهيا مگر نرستاده را يامبريپ
 نزدشـان  به روشن ليدال و معجزات با امبرانشيپ كه يهنگام پس. آورند يم مانيا يمعجزات
 و ) أَفْواهِهِم فِي أَيدِيهم فَرَدواْ. (نمودند رد را آن ينيب بزرگ خود با بلكه نبردند فرمان آمدند

 و اوردندين مانيا بودند آورده امبرانيپ كه آنچه به يعني نهادند شانيها دهان در را دستانشان
ـ نما داللـت  مانـشان يا بر كه نگشودند يسخن به لب : اسـت  فرمـوده  خداونـد  همچنانكـه . دي
 و آذرخش بتينه از را خود انگشتان) الموت حذر الصوعق من ءاذانهم يف اصبعهم جعلوني(
  . برند يم فرو شانيگوشها در مرگ ميب
نَّا : (گفتند امبرانيپ به احتصر به و) وقَالُواْ( نَا إِ نَّـا  بِـهِ  أُرسِـلْتُم  بِما كَفَرْ إِ لَفِـي  و  ـا  شَـكمم 

لَيهِ تَدعونَنَا  كه آنچه از و ميندار باور ديا شده فرستاده بدان آنچه به ما شك بدون ) مرِيبٍ إِ
 بر و گفتند يم وغدر سخن نيا در آنها اما. ميهست شك در سخت ديخوان يم فرا آن به را ما

  ..كردند ستم خود
  : 10 ي هيآ

قَالَت ملُه ساللّهِ أَفِي ر اتِ  فَـاطِرِ  شَكاومضِ الـساألَرو  وكُمعـدغْفِـرَ  يـن  لَكُـم  لِيم  نُـوبِكُم  ذُ
ؤَخِّرَكُميلٍ إِلَى وى أَجـمسإِنْ قَالُواْ م نتُم نَا بشَرٌ إِالَّ أَ لُ ثْ و مونَا أَن نَتُرِيددا تَصمكَـانَ  ع  ـدبعي 

نَا أْتُونَا آبĤؤُ  نيزمـ  و آسـمانها  نندةيآفر خداوند دربارة ايآ«: گفتند امبرانشانيپ مبِينٍ بِسلْطَانٍ فَ
 نيمع يمدت تا و ديببخشا را گناهانتان تا خواند يم فرا را شما او دارد؟ وجود يديترد و شك
 آنچـه  از را ما ديخواه يم د،يستين ما همچون ييانسانها جز ماش:  گفتد.» دهد مهلت را شما

  .دياوريب آشكار يليدل ما يبرا پس د،يدار باز دنديپرست يم پدرانمان
ـ ترد و شـك  خداونـد  وجود در ايآ ) شَك اللّهِ أَفِي: (گفتند آنان به امبرانشانيپ نيبنابرا  يدي

 وجود در كس هر پس است، ضوعمو نيتر روشن و نيآشكارتر خداوند وجود يعني هست؟
 كـه  يخداوند)واألَرضِ السماواتِ فَاطِرِ (كند، شك است نيزم و آسمانها نندةيآفر كه خداند
ـ  و ندارد نيقي يمعروف امر چيه به يكس نيچن اوست، يهست به يمتك يزيچ هر يهست  يحت
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 گفته سخن يكس سخن ساسا بر آنان با امبرانيپ نيبنابرا. كند يم انكار زين را محسوس امور
نُـوبِكُم  مـن  لَكُـم  لِيغْفِـرَ . (كنـد  ينمـ  شـك  آن در و نداشته يديترد خدا وجود در كه اند  ذُ

ؤَخِّرَكُميلٍ إِلَى وى أَجـمساز نمودنتـان  برخـوردار  بـا  دعـوتش  رشيپذ خاطر به را شما تا)م 
 خـاطر  به تا خواند ينم فرا را شما خداوند پس. دهد قرار تيعنا مورد آخرت و ايدن پاداش
ـ . گـردد  يمـ  باز شما خود به آن نفع و سود بلكه برسد، يو به يسود شما عبادت  آنهـا  يول
نتُم إِنْ: (گفتند و) قَالُواْ (دادند، خردان يب همچون را امبرانشانيپ پاسخ نَا بشَرٌ إِالَّ أَ لُ ثْ شـما ) م 
ـ  افتخار چگونه پس ديهست ما مانند ييانسانها هم ـ پ و وتنب ـ دار را يامبري  أَن تُرِيـدونَ  (د؟ي

نَا يعبد كَانَ عما تَصدونَا  پس. ديدار باز دنديپرست يم پدرانمان آنچه از را ما ديخواه يم)آبĤؤُ
 ميببر فرمان شما از چگونه و م؟يكن رها شما نظر خاطر به را آنان يمش خط و نظرات چگونه

أْتُونَا. (ديهست ام همچون ييانسانها شما كه يحال در ـ يدل مـا  يبـرا  پـس ) مبِـينٍ  بِسلْطَانٍ فَ  يل
 قبالً وگرنه كردند، يم شنهاديپ خودشان آنها كه بود يحجت و ليدل منظورشان . دياوريب آشكار

  . آمدند آنان نزد روشن يليدال و ها معجزه با امبرانشانيپ كه شد انيب
  : 11 ي هيآ

قَالَت ملَه ملُه سنُنَّ إِن رشَرٌ إِالَّ حب ثْلُكُم لَـكِنَّ م و نُّ اللّهملَى ين عشَاء مادِهِ مِنْ يا عِبمكَانَ و 
أْتِيكُم أَن لَنَا يتَوكَّلِ اللّهِ وعلَى اللّهِ بِإِذْنِ إِالَّ بِسلْطَانٍ نَّ لْ : گفتنـد  آنان به امبرانشانيپ الْمؤْمِنُونَ فَ
 و نهـد،  يم منت بخواهد كه بندگانش از كي هر بر خدا يول م،يستين شما مثل يبشر جز ما«
 توكـل  خـدا  بـر  تنهـا  ديبا مومنان و م،ياوريب يحجت شما يبرا خدا اذن به جز كه نسزد را ما

  .»كنند
)قَالَت ملَه ملُه سنُ إِن : (گفتند آنان اعتراض و شنهاديپ جواب در امبرانشانيپ) رشَرٌ إِالَّ نَّحب 

لُ ثْ ملَـكِنَّ (م،يهست انسان شما مانند كه است درست)كُم شود سبب دينبا ما بودن انسان اما) و 
 از كس هر بر خداوند ) عِبادِهِ مِنْ يشَاء من علَى يمنُّ اللّه (رايز ديرينپذ ميا آورده كه را يحق

 و است ادهنه منت ما بر شيخو رسالت و يوح با خداوند نهد، يم منت بخواهد كه بندگانش
ـ نما محدود را ياله فضل تواند ينم كس چيه و اوست واحسان فضل نيا ـ ا از را او و دي  ني

  . كند منع كار
 و. رنـد ينپذ كه بود نيا از ريغ اگر و ميريبپذ را آن بود حق اگر د؛يبنگر ميا آورده آنچه به و

 يمـ  نكـه يا خصوص رد و. دينده قرار ميا آورده آنچه كردن رد يبرا يليدل را ما بودن انسان
أْتُونَا: (نديگو  دست در كار نيا كه مييبگو ديبا د،ياوريب آشكار يليدل ما يبرا) مبِينٍ بِسلْطَانٍ فَ
 ممكن ما يبرا و) اللّهِ بِإِذْنِ إِالَّ بِسلْطَانٍ نَّأْتِيكُم أَن لَنَا كَانَ وما. (ميندار يارياخت ما و ستين ما
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 يم تانيبرا را آن بخواهد اگر كه اوست پس خدا اجازة به مگر مياوريب تانيبرا يليدل كه ستين
  . كند ينم عمل رحمتش و حكمت يمقتضا به جز او و آورد، ينم را آن نخواهد اگر و آورد،

يتَوكَّلِ اللّهِ وعلَى( لْ  و منافع جلب در پس بس، و كنند توكل خدا به ديبا مومنان و) الْمؤْمِنُونَ فَ
 دارد، ريفراگ احسان و قدرت و است يكاف خداوند ند،ينما هيتك او به ديبا انيز و بيآس دفع
 مومنـان  توكل و. طلبند يم يو از را خود امور شيگشا و كنند يم توكل خدا بر مومنان پس
  . برخوردارند آن از كه است يمانيا مقدار به
  
  
  : 12 ي هيآ

انَا وقَد اللّهِ علَى نَتَوكَّلَ أَالَّ لَنَا وما دلَنَا ه ب بِرَنَّ سلَنَص لَى وا عونَا متُمي يتَوكَّـلِ  اللّهِ وعلَى آذَ لْ  فَ
 و است؟ كرده رهنمود راهمان به را ما او آنكه حال م،ينكن توكل خداوند بر چرا و الْمتَوكِّلُونَ

 خـدا  بـر  فقـط  ديبا كنندگان توكل و م،يينما يم ييبايشك ديرسان يم ما به كه يآزار بر قطعاً
  . كنند توكل
 دارد، دوست را آن خداوند كه است يبزرگ يعبادتها از و مانيا لوازم از و واجب، توكل پس
انَا وقَد اللّهِ علَى نَتَوكَّلَ أَالَّ لَنَا وما. (اند وابسته آن به عبادتها ريسا چون دما يزيچ چه و )ه 
 كس هر و م؟يهست تيهدا و حق راه بر ما او آنكه حال م،يكن توكل خدا بر كه دارد يم باز را
 نكـه يا از داشـتن  اطالع زين شود، يم يو توكل موجب امر نيا باشد تيهدا و حق راه بر كه
 يمـ  موجب. »باشد يم افتهي تيهدا شخص به دادن رزق و رساندن ياري دار عهده خداوند«

 خداونـد  چـس  نباشـد،  تيهـدا  حق بر كه يكس خالف بر. باشد داشته توكل يآدم كه گردد
  . دارد تناقض است، متوكل كه يكس حال با او حال كه چرا. ستين او تيهدا ضامن

 سازند يم آن متوجه را خود قوم و اندينم يم اشاره يبزرگ ي معجزه به سخن نيا در امبرانيپ
 يم همبارز به را آنها امبرانيپ پس هستند، روين و قدرت يدارا اقوام اغلب كه است نيا آن و

 نيقـ ي و. دينما يم دور ما از را شما مكر و توطئه خداوند و نموده توكل خدا بر ما كه طلبند
 كـه  چند هر داد نجات اقوامشان شر از را امبرانيپ خداوند و كند يم تيحما ما از كه ميدار

. كنند خاموش را حق نور و ببرند نيب از را امبرانيپ تا كردند را خود كوشش تينها اقوامشان
ـ با يريتـدك  و يمقـام  كميعل كبر كان ان قومي: (گفت قومش به كه نوح سخن همانند  اهللا تي

ـ  اقتـضوا  ثم غمه كميعل امركم كني ال ثم شركاءكم و امركم فاجعلوا توكلت اهللا يفعل  وال يال
 ، است آمده گران شما بر خداف اتيآ به من دادن اندرز و من ماندن اگر من قوم يا) تنظرون
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 و ديشو همدست كانتانيشر با كارتان در نيبنابرا . ام نموده توكل خداوند بر) كه ديبدان پس(
 يبد و عقوبت  رساندن در دارد امكان تانيبرا اندازه هر سپس د،يباش نداشته ديترد كارتان در
  . دينده مهلت من به زين روز از ساعت كي و دينكن غيدر من به
 دونـه  من تشركون، مما يبر يان اشهدوا و اهللا اشهد يان: (گفت كه السالم هيعل هود سخن و
 از مـن  كـه  ديباش گواه) هم (شما و رميگ يم گواه را خدا من) تنظرون ال ثم معاًيج يدونيفك

  . دينده مهلت ومرا ديورز مكر من هيعل يهمگ پس. زارميب ديكن يم خدا انباز آنچه
لَنَصبِرَنَّ( لَى وا عونَا متُمي  بـه  و داد، ميخواه ادامه شما موعظة و پند و دعوت كه همچنان) آذَ
 خداوند تا ساخت، ميخواه آن با و كرد ميخواه عادت رسد يم ما به شما جانب از  كه يتياذ
 باعـث  مستمر موعظة و دينما تيهدا زين را شما ديشا و دهد قرار شيخو تيعنا مورد را ما

يتَوكَّلِ اللّهِ وعلَى. (شود شما تيهدا لْ  توكـل  خدا بر فقط ديبا كنندگان توكل و) الْمتَوكِّلُونَ فَ
ـ پ توكـل  كـه  بدان و. است يكين و ريخ هر ديكل خداوند بر توكل رايز اند،ينم ـ  امبراني  هميعل

 و آن كردن ياري و نيد اقامة در خدا بر توكل آن و دارد، قرار مرتبه و حد نيباالتر در السالم
 يمـ  توكـل  ي نمونـه  نيكـاملتر  نيا و است، آنان از يهگمرا كردن دور  خدا بندگان تيهدا
  . باشد

  : 13- 17 ي هيآ
لِهِم كَفَرُواْ الَّذِينَ وقَالَ نَّـكُم لِرُسنْ لَنُخْرِجم Ĥَضِنأَر نَّ أَوودتِنَا فِي لَتَع لَّ لَيهِم فَأَوحى مِ بهـم  إِ ر 

 يم رونيب خودمان نيسرزم از را شما البته«: گفتند انامبرانشيپ به كافران و الظَّالِمِينَ لَنُهلِكَنَّ
 را ستمكاران حتماً كه كرد يوح آنان به پروردگارشان پس» دييا باز ما نييآ به نكهيا مگر ميكن

 .ميكن يم نابود

نَنَّـكُم لَنُسكِ و ضمِن األَر دِهِمعب نْ ذَلِكلِم قَامِي خَافم خَافعِيدِ ورا شـما  آنان از پس و و 
 از و بترسند من جالل و جاه از كه است يكسان آن از نيا. كرد ميخواه ساكن نيسرزم نيا در
 . بهراسند من ديتهد

ْ  ييگرا باطل گردنكش هر و كردند يروزيپ طلب كافران و عنِيدٍ جبارٍ كُلُّ وخَاب واست،تَحوا
 . گشت ناكام

 او بـه  انيدوزخ خونابة از و است جهنم او سر پشت صدِيدٍ اءم مِن ويسقَى جهنَّم ورآئِهِ من
  شود يم نوشانده

ه رَّعتَجالَ يو كَادي سِيغُهأْتِيهِ ي ي و توكَانٍ كُلِّ مِن الْما ممو وتٍ هيمِن بِمآئِهِ ورو ذَابغَلِيظٌ ع 

 سراغش به سو هر از مرگ و بد اي ينم يشيگوارا وجه چيه به و نوشد يم جرعه جرعه را آن
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  . اوست يرو فرا يسخت عذاب و رد،يم ينم آنكه حال د،يآ يم
 دعـوت  امـر   در را آنها نشدن خسته و استمرار و امبرانيپ دعوت متعال خداوند آنكه از پس

 وقَالَ: (فرمود و كرد انيب شدند مواجه آن با ريمس نيا در آنها كه را يحالت نيآخر شد، متذكر
لِهِم كَفَرُواْ ذِينَالَّ ما نييآ به نكهيا مگر ميكن يم رونيب خودمان نيسرزم از را شما البته ) لِرُس 
 ست،ين آنان تيهدا به يديام گريد كه يا گونه به است، عناد و انكار تينها نيا و د،ييآ باز

ـ پ بلكـه  نكردنـد،  اكتفـا  تيهدا از يگردان يرو و اعراض به تنها آنها چون ـ تهد را امبراني  دي
 يمـ  خـود  آن از را نيسـرزم  كـافران  و. كرد خواهند رونيب نشانيسرزم از را آنها كه نمودند
ـ ا و ندارنـد،  يحق آن در امبرانيپ كه بردند گمان و دانستند ـ ز اسـت،  سـتم  نيبزرگتـر  ني  راي
 ند،ينما پرستش را او تا است داده دستور را آنها و نموده مستقر نيزم در را بندگانش خداوند

 از اسـت،اده  بـا  تا است نموده مسخر بندگانش يبرا دارد وجود آن در كه را آنچه و نيزم و
  . رنديبگ كمك ياله عبادت يبرا آن از و بپردازند خدا عبادت به آن در موجود امكانات

 است حالل او يبرا رديبگ مكمك خدا عبادت يبرا نيزم در موجود امكانات از كس هر پس
 ارتكـاب  و كفـر  يراستا در نيزم امكانات از كس هر و گرفت واهدنخ قرار يريگيپ مورد و

 ينم زيجا يو يبرا آن از است،اده و ستين او آن از تنها نيزم امكانات رد،يبگ كمك گناهان
ـ تهد را او تـا  ندارنـد  نيزم از يا بهره قتيحق در امبريپ دشمنان كه شد دانسته پس. باشد  دي
ـ پ كه مينيب يم ميگرد باز مردم عرف به گرا كنندو رونيب آن از را يو كه كنند ـ  امبراني  هميعل

 ، انـد  آمـده  حساب به مردمان آن از يجزئ و بوده اقوامشان نيسرزم ساكنان السالم و الصاله
 ينيد يب و يناجوانمرد جز نيا ايآ دارند؟ يم باز روشن و حيصر حق از را آنها چه يبرا پس
  باشد؟ تواند يم يگريد زيچ كامل
 خداونـد  كه نماند يباق نيا جز يزيچ كردند يا توطئه نيچن امبرانيپ هيعل كه يوقت نيبنابرا

لَيهِم فَأَوحى (كند، ياري را دوستانش و دينما اجرا را فرمانش بهم إِ لِكَنَّ رپس) الظَّالِمِينَ لَنُه 
. ميكنـ  يمـ  نـابود  عـذابها  انـواع  بـا  را سـتمگران  حتمـاً  كـه  كرد يوح آنان به پروردگارشان

)نَنَّـكُم لَنُسكِ و ضمِن األَر دِهِمعب سـاكن  نيسرزم نيا در آنان از پس را شما همانا و ) ذَلِك 
 خَـاف  لِمـنْ  (داد، قـرار  روانـشان يپ و امبرانيپ بر خداوند كه كوين سرانجام نيا. كرد ميخواه
 عبـادت  يطور را اوندخد همواره و بترسند من جالل و جاه از كه است كس پاداش ) مقَامِي
 و) وعِيدِ وخَاف (، داند يم شيخو كردار و رفتار مراقب را او و ند،يب يم را او انگار كه كند
 كه آنچه از تا شود باعث دنيهراس نيا و بهراسد، ام، كرده ديتهد بدان گناهكاران كه آنچه از

  . ورزد مبادرت دارد دوست خداوند كه ييكارها انجام به و دارد نگاه دست پسندد يم خدا
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 در خداوند صلةيف مورد در كه بودند آنها يعني كردند، يروزيپ طلب كافران و )واست،تَحواْ(
 وگرنـه، . آمد آنها نزد به خواستند كه را آنچه پس دند،يورز شتاب دشمنانش و دوستان انيم

ـ نما ينافرمـان  او از كـه  را كـس  هر و است بردبار و دانا خداوند . دهـد  ينمـ  عـذاب  زود دي
)خَابارٍ كُلُّ وبنِيدٍ جمقابل در كه كس هر يعني. گشت ناكام ييگرا باطل گردنكش هر و)  ع 

ـ پ بـا  و ورزد تكبـر  نيزمـ  در و كنـد  يگردنكش خدا بندگان و حق و خدا  و زيسـت  در امبراني
  . شد خواهد انمنديز آخرت و ايدن در شود، وارد مخالفت

 شده ان وارد حتماً و دارد قرار جهنم يگرا باطل گردنكش نيا يفرارو و )جهنَّم ورآئِهِ من(
ـ  كـه  خونابة از و ) صدِيدٍ ماء مِن ويسقَى. (چشد يم را تر سخت عذاب و  و رنـگ  زرد يآب

   شود يم نوشانده او به است داغ اريبس و بدبو
)هرَّعتَجالَ يو كَادي سِيغُهرا آن توانـد  ينمـ  و نوشد يم جرعه هجرع را آن يتشنگ فرط از )ي 

 سوزاند، يم و كند يم كباب را آن شود يم كينزد اش چهره به آب آن يوقت رايز ببرد، فرو
 وما مكَانٍ كُلِّ مِن الْموت ويأْتِيهِ (د،ينما يم تكه تكه را شي ها روده برسد شكمش به چون و

وتٍ هيباشند يم نيسهمگ و سخت كه بس از و ديآ يم او سراغ به سخت عذاب انواع و )بِم 
  . برند يم مرگ حد سر تا را او
 هميعلـ  يقضي ال (است فرموده كه همانطور رنديم ينم آنها كه نموده ريتقد نيچن خداوند اما
 به مرگ) هايف صطرحوني هم و كفور، كل ينجز كذلك عذابها من عنهم خففي ال و موتوايف

 و ميدهـ  يمـ  عذاب نيچن را يكافر هر و ابد،ي ينم قيتخف انآن عذاب و د،يآ ينم سراغشان
 عذَاب ( ،يگرا باطل گردنكش نيا يرو فرا و) ورآئِهِ ومِن (هند يم سر اديفر جهنم در آنان
 جـز  يكـس  را آن شـدت  و حالت كه سخت و يقو يعذاب يعني. است يسخت عذاب)  غَلِيظٌ

  .داند ينم خداوند
  :18 ي هيآ

بهِم كَفَرُواْ ينَالَّذِ مثَلُ  مِمـا  يقْـدِرونَ  الَّ عاصِـفٍ  يومٍ فِي الرِّيح بِهِ اشْتَدت كَرَمادٍ أَعمالُهم بِرَ
 دنـد يورز كفـر  پروردگارشـان  بـه  كـه  آنـان  مثـال  الْبعِيد الضَّالَلُ هو ذَلِك شَيءٍ علَى كَسبواْ

 بـه  باشـد،  دهيـ وز آن بر يطوفان روز كي در يباد تند كه است يخاكستر همچون كردانشان
  . است) يودراز (دور يگمراه نيا. ابندي ينم دست اند داده انجام ايدن در آنچه از يزيچ

 در اعمال آن نكهيا و دهد، يم خبر ند داده انجام خدا يبرا كفار كه ياعمال از متعال خداوند
 در هرگاه  است، چزي نيتر بكس و نيزترير كه است يخاكستر همانند رفتن نيب از و بطالن
 گونـه  نيبـد  پـس . شـود  يم بود نا و برد يم خود با را آن بوزد آن بر يتند باد يطوفان روز
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ـ دن در آنچه از يزيچ به )شَيءٍ علَى كَسبواْ مِما يقْدِرونَ الَّ (برد يم نيب از را كافران اعمال  اي
 يا ذره ي انـدازه  به اند داده انجام ايدن در كه ياعمال يحت و ابند،ي ينم دست اند داده انجام
 الـضَّالَلُ  هـو  ذَلِك. (است گرفته انجام بيتكذ و كفر اساس بر چون شود، ينم آنها ريدستگ
عِيدو رفت نيب از كارشان و گشت باطل آنها كوشش رايز دراز، و دور يگمراه است نيا)  الْب 
 يمـ  كوشـش  و دادنـد  يمـ  انجام حق اهل هيعل كافران كه است ييكارها منظور با. شد نابود
 به نتوانستند هرگز آنها و برگشت آنان خود به مكرشان اما كنند، خفه نطفه در را حق كردند
  . برسانند يانيز حق لشكر و امبرانيپ و خدا
  
  : 19- 21 ي هيآ

لَم أْ إِن بِالْحقِّ واألَرض السماواتِ خَلَقَ اللّه أَنَّ تَرَ أَ يأْتِ ذْهِبكُمي يشَ دِيدٍ بِخَلْقٍ وينم ايآ ج 
 و برد يم انيم از را شما بخواهد اگر است، دهيآفر حق به را نيزم و آسمانها خداوند كه ينيب

 آورد؟ يم ديپد را يديجد نشيآفر

 . ستين مشكل خداوند يبرا كار نيا و  بِعزِيزٍ اللَّهِ علَى ذَلِك وما

ْ برَزوا لّهِ و نَّا استَكْبرُواْ لِلَّذِينَ الضُّعفَاء فَقَالَ يعاجمِ لِ نَّا إِ نتُم فَهلْ تَبعا لَكُم كُ  مِـنْ  عنَّا مغْنُونَ أَ
انَا لَو قَالُواْ شَيءٍ مِن اللّهِ عذَابِ ده اللّه نَاكُمي داء لَهوس Ĥَني لَ نَا عزِعأَج نَا  أَم  مِـن  لَنَـا  مـا  صـبرْ
 يم بزرگ را خود كه يكسان به فانيضع پس شوند، يم حاضر خداوند برابر در همه و محِيصٍ
 ما از را خداوند عذاب از يزيچ ديتوان يم ايآ پس م،يبود شما روانيپ ما«: نديگو يم پنداشتند

 م،ينمـود  يمـ  تيهدا را شما هم ما كرد يم تياهدا ر ما خداوند اگر«:نديگو يم» د؟يكن دفع
  .»ميندار يپناهگاه چيه ميورز ييبايشك اي ميكن يتاب يب چه است كساني ما يبرا

 آسمانها ) بِالْحقِّ واألَرض السماواتِ خَلَقَ اللّه أَنَّ (كه سازد يم آگاه را بندگان متعال خداوند
 ينهـ  و امـر  را آنان و بشناسند و ندينما عبادت را او مردم تا است، دهيآفر حق به را نيزم و

 كمال صفات بر دارد وجود دو نيا انيم در آنچه و نيزم و آسمان نشيآفر به استناد با و كند،
 و يگـستردگ  نيا با را نيزم و آسمانها كه يكس آن بدانند مردمان تا زين. دينما استدالل خود
ـ هايبد و ها يكين خاطر به را آنان تا نديافريب نو از را آنها تواند يم است دهيآفر يبزرگ  شاني
أْ  إِن: (فرمـود  نيبنـابرا . ستين ناتوان يكار نيچن انجام از و بدهد، سزا و جزا  يـذْهِبكُم  يـشَ

يأْتِ دِيدٍ بِخَلْقٍ واز را شـما  بخواهـد  خداوند اگر: باشد نيچن هيآ يمعن كه دارد احتمال)  ج 
 دارد لاحتما و برد يم فرمان خداوند از شتريب كه آورد يم ديپد را گريد يقوم و برد يم انيم

 بـا  را شـما  زيرستاخ روز در سپس كند يم نابودتان بخواهد خداوند اگر كه باشد نيا منظور
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 را احتمال نيا ديآ يم نيا از پس كه امتيق حاالت از آنچه و گرداند، يم باز يا تازه نشيآفر
   دينما يم تيتقو
ـ  بلكه . ستين ممكن ريغ خداوند يبرا كار نيا و)   بِعزِيزٍ اللَّهِ علَى ذَلِك وما(  يكـار  نيچن

 پس كردن زنده و نشيآفر) وحده كنفس اال بعثكم ال و خلقكم ما. (است آسان يليخ او يبرا
 و) هيعل اهون هو و دهيعي ثم الخلق بدواي يهوالذ و. (است نفر كي نشيآفر مانند مرگتان از
 او يبرا دوباره دنيفرآ و كند يم تكرار آن سپس د،ينما يم آغاز را نشيآفر كه است يذات او

  . است آسانتر
برَزواْ( لّهِ و  صـور  در كـه  آنگـاه  گردند يم حاضر خداوند برابر در قيخال ي همه و) جمِيعا لِ
 يمـ  حاضـر  پروردگـار  محـضر  در و نديآ يم رونيب شانيقبرها از مردم پس شود، يم دهيدم

ـ ن آن در يبينـش  و ازفر چيه كه ستنديا يم صاف و هموار و برابر ينيزم در و گردند  و ست،ي
 بـه  شند حاضر چون و شود، پنهان خدا از تواند ينم كس چيه و شوند يم حاضر خدا شيپ

 يبرا كه يسرنوشت از خواهد يم و دينما يم دفاع خود از كي هر و پردازند يم بحث و جر
  ابد؟ي ييرها محتوم سرنوشت آن از تواند يم چگونه يول كند، دفاع خورده رقم او
 و پنداشـتند  يمـ  بزرگ را خود كه يسان به نيمقدل روانيپ و)استَكْبرُواْ لِلَّذِينَ الضُّعفَاء قَالَفَ(

نَّا: (نديگو يم بودند، انحراف و يگمراه رهبران و كردند يم يرويپ آنها از مردم  لَكُـم  كُنَّـا  إِ
 جلـوه  بـا يز ما يبرا را آن و داده دستور يگمراه به را ما م؛يبود شما روانيپ ايدن در ما) تَبعا
نتُم فَهلْ. (ديداد بيفر را ما و داده ـ توان يم ايآ پس) شَيءٍ مِن اللّهِ عذَابِ مِنْ عنَّا مغْنُونَ أَ  دي
 از كه يكسان )قَالُواْ (باشد؟ يا ذره اندازة به گرچه د،يكن دور ما از را خداوند عذاب از يزيچ

 ميزد گول را آنها) نايغو كما نهمياغو (نديگو يم ند،بود شوايپ و سيرئ و شد يم يرويپ آنها
انَا لَو (و ميخورد بيفر خود كه همانطور ده اللّه نَاكُميدكرد يم تيهدا را ما خداوند اگر) لَه 

 سـواء  (بكنـد  يكار تواند ينم يگريد يبرا كس چيه پس م،ينمود يم تيهدا را شما هم ما
Ĥَني لَ نَا عزِع(ميكن يتاب يب چه عذاب مقابل در است كساني ام يبرا) أَج رْنَا أَمبييبايشك اي) ص 
 يسو به خدا عذاب از و ميببر پناه آن به كه ميندار يپناهگاه چيه )محِيصٍ مِن لَنَا ما (ميورز
  . ميزيبگر آن
  : 22 ي هيآ

لَفْتُكُم ووعدتُّكُم الْحقِّ عدو وعدكُم اللّه إِنَّ األَمرُ قُضِي لَما الشَّيطَانُ وقَالَ  لِـي  كَانَ وما فَأَخْ
لَيكُم ن علْطَانٍ مأَن إِالَّ س  تُكُمـوعد  تُمب ـتَجـونِي  فَـالَ  لِـي  فَاسـواْ  تَلُوملُوم كُم  وـا  أَنفُـسنَـاْ  م  أَ

رِخِكُمصا بِممو نتُم نِّي بِمصرِخِي أَ  عـذَاب  لَهم الظَّالِمِينَ إِنَّ قَبلُ مِن تُمونِأَشْرَكْ بِمĤ كَفَرْت إِ
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لِيم  شما به خداوند«: ديگو يم طانيش گذشت كار از كار او سدير انيپا به كار كه يهنگام و أَ
 يا سـلطه  چيه من و. كردم وعده خالف شما با و دادم وعده شما به من و داد نيراست وعدة

 سرزنش مرا پس. ديرفتيپذ را دعوتم هم شما و نمودم دعوت را شما نكهيا جز نداشتم شما بر
ـ فر به شما نه و رسم يم شما ادير من به نه د،يينما سرزنش را خودتان و ديمكن  يمـ  مـن  ادي
ـ . كـافرم  ديدانـست  يمـ  خـدا  كيشـر  مرا شما نيا از شيپ نكهيا به گمان يب د،يرس  گمـان  يب

  .»دارند يدردناك عذاب ستمكاران
 افتـد،  يم اي اتاده اتفاق ايدن در كه است يبد و شر هر سبب به كه طانيش و )الشَّيطَانُ وقَالَ(

 بـه  كـار  كه يهنگام )األَمرُ قُضِي لَما (د،يجو يم يزاريب آن از و كند يم خطاب را جنم اهل
: نديگو يم روند، يم جهنم وارد جهنم اهل و شوند يم بهشت وارد بهشت اهل و ديرس انيپا
 از شما اما داد نيراست وعدة شما به امبرانشيپ قيطر از خداوند) الْحقِّ وعد عدكُمو اللّه إِنَّ(
ـ كام بـه  ديـ كرد يم اطاعت او از اگر و دفينكرد يرويپ او ـ افتي يمـ  دسـت  يبزرگـ  يابي  د،ي
)دتُّكُمعو(دادم، يكين و ريخ وعدة شما به من و )و لَفْتُكُم  وعـده  خـالف  شـما  با يول  )فَأَخْ
 تحقق هرگز و امدين دست به كردم جاديا شما دل در كه يباطل و پوچ يآرزوها يعني. ودمنم
  . افتين
لَيكُم لِي كَانَ وما( ن علْطَانٍ مأَن إِالَّ. . (مينمـا  دييتا را سخنم كه نداشتم يليدل چيه من و)س 

تُكُموعد تُمب تَجشما يعني. ديرفتيپذ مرا دعوت هم شما و نمودم دعوت را شما نكهيا جز) فَاس 
 و نفـس  يهـوا  يرو از شـما  و دادم جلـوه  بايز تانيبرا را آن و فراخواندم خودم يسو به را
لُومواْ تَلُومونِي فَالَ(رفتنديپذ مرا فراخوان تانيشهوتها از يرويپ كُم وسـرزنش  مـرا  پس) أَنفُس 

ـ ز د،يينما سرزنش را شتنيخو بلكه ديمكن  عـذاب  و عقـاب  موجـب  و تـان يگمراه سـبب  راي
اْ ما. (ديبود خودتان نَ  بـه  تـوانم  ينمـ  من ديهست آن در شما كه يعذاب نيا در ) بِمصرِخِكُم أَ

نتُم وما (برسم، ادتانيفر  بـه  تـوانم  ينم من ديهست آن در شما كه يعذاب نيا در) بِمصرِخِي أَ
   برسم، ادتانيفر
 م،يجـو  يم يتبر ديداد يم قرار خدا كيشر مرا نيا از) قَبلُ مِن ونِأَشْرَكْتُم بِمĤ كَفَرْت إِنِّي(

  .ستين واجب من اطاعت و ستمين خدا كيشر من كه چرا
لِيم عذَاب لَهم الظَّالِمِينَ إِنَّ(   كـرده  ستم شتنيخو بر طانيش از يرويپ با كه آنان گمان يب) أَ
  . دمانن يم جاودانه آن ودر دارند، يدردناك عذاب اند
 آنها و داشته حذر بر طانيش اطاعت از را آنها كه است بندگانش به نسبت خداوند لطف نيا و
 طانيشـ  كه را ياهداف و است ساخته آگاه  شود يم انسان وارد آن از طانيش كه ييدرها از را
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 يمـ  طانيشـ  كه است داده خبر و نموده انيب كند يم دنبال خود يسو به انسان يفراخوان در
ـ  نمود انيب ما يبرا و. كند جهنم وارد را انسان خواهد  وارد انشيلـشكر  و طانيشـ  كـه  يوقت
 وال. (ورزد يم كفر آنان شرك به و كند يم تنفر اظهار آنها از نگونهيا طانيش شوند يم جهنم

   دهد ينم خبر آگاه خداوند مانند را تو كس چيه و) ريخب مثل نبكي
 هيآ در و. ندارد انسان بر يا سلطه طانيش كه است تهداش انيب هيآ نيا در خداوند كه بدان و
 سـلطة  همانـا ) مشركون به هم نيوالد تولونهي نيالد يعل سلطنه انما: (است فرموده گريد يا
 يمـ  دوسـت  را او كـه  اسـت  يكـسان  بر و دارند، يم دوست را او كه است يكسان بر طانيش

 يمـ  ينف را آن خداود كه يا لطهس. رنديگ يم كيشر خدا يبرا كه است يكسان بر و دارند،
 دعـوت  آن يسو به را مردم كه آنچه هيتوج يبرا طانيش پس است، ليدل و حجت سلطة كند
ً كند يم  بر كه يا گونه به د،يآرا يم انسان يبرا را گناهان و شبهات بلكه ندارد، يليدل اصالٌ

 نيمـشرك  و خـود  تاندوس بر طانيش: ديفرما يم كه ييجا اما. ندينما يم جرات گناه ارتكاب
 را دوسـتانش  كه است نيا منظور دارد، سلطه نيمشرك و خود دوستان بر طانيش دارد، سلطه

 يدوست راه از آنها و كشاند يم گناهان يسو به را آنها و شوند گناه مرتكب تا دهد يم بيفر
 بر نطايش نيبنابرا ند،ينما يم مسلط خود بر را يو گروهش، و حزب به وستنيپ و طانيش با

  . ندارد يتسلط ندينما يم توكل پروردگارشان بر كه يكسان و مومنان
  :23 ي هيآ

نْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ وأُدخِلَ  بِـإِذْنِ  فِيهـا  خَالِدِينَ األَ
هِمب ر متُهي  ييباغها به اند داده انجام ستهيشا يكارها و آورده انميا كه يكسان و سالَم فِيها تَحِ
ــ آورده در ــز در كــه شــوند يم ــان ري ــه آنجــا در اســت، روان بارهــايجو آن درخت  حكــم ب

  . است گفتن سالم آنجا در درودشان اند، جاودانه پروردگارشان
: فرمود و نمود انيب زين را فرمانبرداران پاداش كرد، انيب را ستمگران عذاب و سزا كه يهنگام

 انجـام  ستهيشا يكارها و آورده مانيا كه يكسان و )الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ وأُدخِلَ(
 تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ (نمودند، ادهيراپ اسالم نيد دهيعق و عمل و گفتار در يعني اند، داده

ارنْه  آن در و اسـت،  روان بارهايجو آن درختان ريز در كه شوند يم آورده در ييباغها به) األَ
 را آن ماننـد  يگوشـ  چيهـ  و دهيند را آن مانند يچشم چيه كه است يي ها يشاد و ها لذت
  . است نكرده خطور يانسان چيه دل به و دهينشن
بهِم بِإِذْنِ فِيها خَالِدِينَ( با اآنه يعني. مانند يم شهيهم يبرا پروردگارشان حكم به آنجا در) ر 

يتُهم. (اند درآمده جا آن به ياله قوه و حول به بلكه اند نرفته آنجا به خود يروين و اراده  تَحِ



١٢٨٤ 

 خوب سخن و درود و گفته سالم گريهمد به يعني. است سالم آنجا در درودشان ) سالَم فِيها
  . كنند يم بدل و رد
  : 24- 26 ي هيآ

لَم يبةً كَلِمةً مثَالً اللّه ضَرَب كَيف تَرَ أَ يبةٍ كَشَجرةٍ طَ  ينم ايآ السماء فِي وفَرْعها ثَابِت أَصلُها طَ
 كه ماند يم ييبايز و پاك درخت به بايز و خوب سخن: زند يم مثال چگونه خداوند كه يدان
 . است آسمان در اش شاخه و استوار اش شهير

لَها تُؤْتِي لَّهـم  لِلنَّـاسِ  األَمثَـالَ  اللّـه  ويضْرِب بهار بِإِذْنِ حِينٍ كُلَّ أُكُ تَـذَكَّرُونَ  لَعحكـم  بـه  ي 
 تا زند يم مردم يبرا را مثالها نيا خداوند و دهد، يم را خود وةيم يزمان هر در پروردگارش

 . رنديپذ پند

بِيثَةٍ كَلِمةٍ ومثلُ بِيثَةٍ كَشَجرَةٍ خَ تُثَّت خَ قِ مِن اجضِ فَوا األَرا مـ پل سـخن  و قَرَارٍ مِن لَه  بـه  دي
  . نباشد قرار چيه را آن و شده كنده نيزم يرو از كه ماند يم يديپل درخت
لَم: (ديفرما يم متعال خداوند يبةً كَلِمةً مثَالً اللّه ضَرَب كَيف تَرَ أَ  يا دهيند و ندانسته ايآ )طَ

 فروعات و» اهللا اال اله ال «از است عبارت هك را خوب سخن: زند يم مثال چگونه خداوند كه
يبةٍ كَشَجرةٍ (است، آن ـ ر) ثَابِـت  أَصـلُها  (است، خرما خوب درخت همچون ) طَ  در اش شهي
 و. اسـت  شده پخش فضا و آسمان در اش شاخه و ) السماء فِي وفَرْعها (است، استوار نيزم
لَها تُؤْتِي. (ددار مردم يبرا ياديز ديفوا همواره درخت نيا بهـا  بِـإِذْنِ  حِينٍ كُلَّ أُكُ هـر  در) ر 

 اش شهير نيچن نيا زين مانيا درخت پس. دهد يم پروردگارش حكم به را خود وةيم يزمان
 كه مانيا رخت د ي شاخه و. دارد باور آن به و شناسد يم را آن است؛ استوار مومن قلب در

 و اسـت،  آسمان در همواره است كوين آداب و  دهيپسند اخالق و صالح عمل و خوب سخن
 شوند يم مند بهره آن از گرانيد و مومن و آورد يم ببار مانيا درخت كه ييگفتارها و كارها

لَّهم لِلنَّاسِ األَمثَالَ اللّه ويضْرِب (رود يم باال خدا يسو به و تَذَكَّرُونَ لَعيبـرا  خداوند و)  ي 
ـ ا مثال زدن رايز آورند، يم ادي به را او ينواه و اوامر و رنديپذ پند تا زند يم مثالها مردم  ني

 كـه  را ييمعنـا  و دينما يم كينزد محسوس ي ها مثال به را معقول ميمفاه كه دارد را دهيفا
 رحمت جمله از نيا و. گرداند يم واضح و روشن وجه نيبهتر به است نموده اراده خداوند

 اسـت  نيا. است خدا آن از شيستا نيرتريفراگ و نيلتركام پس . اوست ميتعل حسن و ياله
   مومن قلب در آن ثبات و ديتوح كلمة حالت
 كَلِمةٍ ومثلُ: (فرمود و نمود انيب است آن فرع و كفر كلمة كه را بهيط كلمة ضد خداوند سپس
بِيثَةٍ بِيثَةٍ كَشَجرَةٍ خَ  آن و دارد بد ي مزه و طعم كه ماند يم يناپاك درخت به ديپل سخن و )خَ



١٢٨٥ 

تُثَّت. (است آن امثال و ابوجهل هندوانة درخت قِ مِن اجضِ فَوا األَرـا  مـ ا ) قَـرَارٍ  مِـن  لَه  ني
 را آن و شده كنده بر نيزم يرو از دارد بد يا مزه و طعم اش وهيم نكهيا ضمن ناپاك درخت

 آورد، ببار كه ندارد يوبخ وةيم و دارد، نگاه را آن كه ندارد يا شهير يعني. نباشد يقرار زين
 قلـب  يبرا يا دهيفا و نبوده استوار و نيمت زين گناهان و كفر. دهد يم بد يا وهيم فقط بلكه

 كـه  يكـس  و . سـازند  يم معذب را صاحبش و آورند، يم بار به عمل و سخن فقط و ندارند
 ينمـ  بـاال  خدا يسو به اش ستهيشا عمل است دهيروان شهير قلبش در انيعص و كفر درخت
   شود ينم مند بهره او از يكس و رساند ينم يا دهيفا زين او خود به و رود،

  : 27 ي هيآ
تثَب ي نُواْ الَّذِينَ اللّهلِ آماةِ فِي الثَّابِتِ بِالْقَوي ا الْحنْي فِي الدضِلُّ اآلخِرَةِ ويو لُ الظَّالِمِينَ اللّهفْعيو 
ا اللّهشَاء مو نموده داريپا استوار سخن سبب به آخرت و ايدن يزندگان در را منانمو خداوند ي 

  . دهد يم انجام بخواهد چه هر و ساخته، سرگشته و گمراه را ستمگران
 دارد يم داريپا دارند يقلب كامل مانيا كه را مومنش بندگان او كه دهد يم خبر متعال خداوند

 پـس  باشـد،  يمـ  يقلب مانيا جةينت جوارح اعمال و است جوارح اعمال مستلزم يقلب مانيا. 
 يسـو  بـه  و نمـوده  تيهدا شبهات با ييارويرو هنگام به ايدن يزندگان در را مومنان خداوند

ـ پا و سـاخته  رهنمون شيپ هنگام و دارد، يم داريپا و ساخته رهنمون نيقي  و دارد، يمـ  داري
 كه را آنچه تا سازد يم اربرخورد نيراست و يقطع يا ارائه را آنان شهوات آمدن شيپ هنگام
ـ د بـر  مـرگ  هنگام به را آنها و دارند مقدم است نفس يهوا كه آنچه بر دارد دوست خدا  ني

 يم قدم ثابت رشته دو سوال هنگام به و قبر در را آنها و دارد يم داريپا كين خاتمة و اسالم
ـ ك ردگـارت پرو: شـود  يم گفته مرده به قبر در كه آنگاه. نديبگو پاسخ درست تا دارد  ست؟ي
 تا دينما يم تيهدا درست پاسخ يسو به را آنها خداوند ست؟يك امبرتيپ و ست؟يچ نتيد

 اللّه ويضِلُّ. (باشد يم امبرمانيپ محمد و ماست، نيد اسالم و است، پرورگارمان» اهللا«: ديبگو
 خداونـد  و دساز يم منحرف راست راه از آخرت و ايدن در را ستمگران خداوند و) الظَّالِمِينَ

  . اند كرده ستم شتنيخو بر خودشان بلكه است نكرده ستم آنها بر
 مورد در ياديز ثياحاد كه همانطور . دينما يم داللت قبر نعمت و عذاب و فتنه بر هيآ نيا

  . اند شده نقل السالم هيعل امبريپ از تواتر به آن عذاب و نعمت و آن يچگونگ و قبر
  : 28- 30 ي هيآ

لَم لُواْ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَ دةَ بملُّواْ كُفْرًا اللّهِ نِعأَحو مهمقَو ارارِ دوـ آ الْب ـ ند اي  كـه  يكـسان  يا دهي
 يسـرا  بـه  را قومـشان  و) شتنيـ خو چگونـه  (انـد  كرده ليتبد يناسپاس به را خداوند نعمت
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 اند؟ آورده در ينابود

نَّمها جنَه لَو صي بِئْس و بـد  و شـوند  يمـ  آن وارد كـه  است جهنم) ينابود يسرا آن(  الْقَرَار 
 . است يگاهيجا

ْ لّهِ وجعلُوا ا لِ ادضِلُّواْ أَندن لِّيبِيلِهِ ع واْ قُلْ ستَّعفَإِنَّ تَم  ـصِيرَكُمخداونـد  يبـرا  و النَّـارِ  إِلَـى  م 
ـ  و بهـره «: بگو كنند، گمراه او راه از) را مردم (تا دادند قرار ييهمتا ـ  ببرنـد،  ذتل  گمـان  يب

  .»است جهنم آتش يسو به بازگشتتان
ـ پ كـه  را شيقـر  كـافران  سـرانجام  و احـوال  و اوضاع كه يحال در متعال خداوند  را امبرشي

لَم: (ديفرما يم كند، يم انيب اند كرده بيتكذ لُواْ  الَّـذِينَ  إِلَى تَرَ أَ ـدـةَ  بمـ آ )كُفْـرًا  اللّـهِ  نِع  اي
 فرسـتادن  خـدا  نعمـت  (كردند؟ ليتبد يناسپاس به را خداوند نعمت كه يكسان به يستيننگر

 و شر از افتني ييرها و آخرت و ايدن يها يخوب يسو به را آنان واو بود، آنها يسو به محمد
 بـه  دنيورز كفر و رفتنينپذ با را نعمت نيا آنها اما كرد، يم دعوت آخرت و ايدن يها يبد
 تـا  بازداشـتند،  آن رفتنيپـذ  از زين را گرانيد و) و (د،دادن پاسخ آن از كردن يريجلوگ و آن
 جهـنم  يسـرا  كـه  كردند داخل ينابود يسرا به را قومشان ) الْبوارِ دار قَومهم أَحلُّواْ (نكهيا

 قومـشان  ينـابود  عامـل  نيبنـابرا . شدند قومشان شدن گمراه باعث شيقر كافران رايز است،
 رونيب كه شيقر كفار جمله از برسانند سود آنان به افرانك رفت يم گمان كه يحال در شدند
ـ پ و خدا با تا دادند جلوه بايز خود قوم يبرا را بدر جنگ يبرا رفتن ـ  بجگنـد،  امبرشي  يول

  . شدند كشته قطعه نيا در شانيروسا و بزرگان از ياريبس و شدند هالك سرانجام
)نَّمها جنَه لَو صسـوزند  يمـ  آن در و شوند يم آن وارد كه است جهنم ،ينابود يسرا آن )ي .
بِئْس (د،ينما يم احاطه طرف هر از را آنان جهنم يگرما و سوزش يعني و بـد  چـه  و) الْقَرَار 

  . است يگاهيجا
لّهِ وجعلُواْ( ا لِ ادضِلُّواْ (دادند قرار يكانيشر خداوند يبرا) أَندـن  لِّيـبِيلِهِ  علةيوسـ  بـه  تـا  )س 

 از را بندگان خواندند، فرا آنها پرستش يسو به را مردم و دادند، قرار خدا يراب كه يانيهمتا
 بهره تانيگمراه و كفر از يكم مدت )تَمتَّعواْ: (بگو آنها به ديتهد با )قُلْ (كنند، گمراه خدا راه
 و بازگشت رايز رساند، نخواهد يا دهيفا شما به نيا و ) النَّارِ إِلَى مصِيرَكُم فَإِنَّ (د،يشو مند

  . است يسرنوشت بد و است جهنم گاهتانيجا سرانجام
  : 31 ي هيآ

ينفِقُواْ الصالَةَ يقِيمواْ آمنُواْ الَّذِينَ لِّعِبادِي قُل ا ومِم مقْنَاهزا رةً سِرالنِيعن وـلِ  مأَن قَب  ـأْتِيي 
موالَّ ي عيالَ فِيهِ بـ بد آنچـه  از و دارند پا بر را نماز ديبا«: بگو ومنمم بندگان به خِالَلٌ و  شاني
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 و معامله آن در كه رسد فرا يروز آنكه از شيپ ببخشند آشكار و پنهان در را يمقدار ميا داده
  .»ستين يدوست

 را فرصـت  تـا  بده فرمان است صالحشان به كه آنچه به را بندگانم )آمنُواْ الَّذِينَ لِّعِبادِي قُل(
 يقِيمواْ: (بگو آنان به پس. نباشد ممكن شانيبرا كارها نيا انجام آنكه از قبل مارند،بش تيغنم

ينفِقُواْ. (دارند پا بر را نماز يباطن و يظار اعمال ) الصالَةَ ا ومِم مقْنَاهزا رةً سِرالنِيعاز و) و 
 انفـاق  آشكار و پنهان در دايز اي باشد كم چه را يمقدار ميا دهيبخش آنان به كه ييها نعمت
 واجـب  انـسان  بـر  اش نفقه كه يكس مخارج و زكات، مانند واجب نفقة شامل نيا و. ندينما

أْتِي أَن قَبلِ من. (باشد يم رهيغ و صدقات مانند مستحب نفقة زين و است، ي موالَّ ي عيفِيـهِ  ب 
 يبـرا  يراهـ  و دهـد،  ينمـ  دهيفا يزيچ چيه آن در كه ديايب يروز آنكه از شيپ ) خِالَلٌ والَ

 بـا  رفتـه  دسـت  از كـه  را آنچه توان ينم و ندارد، وجود است رفته دست از كه آنچه جبران
 شيخـو  فكر به كس هر روز آن در بلكه آورد، دست به يدوست و بخشش اي فروش و ديخر

ـ با بـزرگ  يدادرس روز در حضور از قبل انسان پس است،  و ددار عرضـه  را خـود  اعمـال  دي
  . كند محاسبه را شتنيخو
  : 32- 34 ي هيآ

اتِ خَلَقَ الَّذِي اللّهاومالس ضاألَرأَنزَلَ و اء مِنَ وماء السم رَاتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجقًا الثَّمرِز  لَّكُـم 
أَمرِهِ الْبحرِ فِي لِتَجرِي الْفُلْك لَكُم وسخَّرَ نْه لَكُم وسخَّرَ بِ  آسمانها كه است يذات خداوند اراألَ

 شما يروز و كرد، داريپا را يها وهيم آن با و فرستاد، فرو يآب آسمان از و د،يآفر را نيزم و
 يبرا را ها رودخانه و شود، روان ايدر در او حكم به تا ساخت رام تانيبرا را يكشت و گرداند،

 . مسخرنمود شما

الْقَمرَ الشَّمس لَكُم وسخَّر ينَ وآئِبخَّرَ دسو لَ لَكُماللَّي ارالنَّه وسـته يپ كـه  را ماه دويخورش و و 
  . نمود مسخر تانيبرا را روز و شب و ديگردان رام شما يبرا روانند
لْتُموه ما كُلِّ من وآتَاكُم أَ إِن سواْ ودتَع تما الَ اللّهِ نِعوهصانَ إِنَّ تُحاإلِنس لَظَلُوم هـر  و كَفَّار 

ـ توان ينم ديبرشمار را خدا نعمت اگر و داد، شما به ديخواست او از را چه  شـمار  بـه  آنـرا  دي
  . است يناسپاس ستمگر) موجود (انسان همانا د،يدرآور

 را نيزمـ  و آسـمانها  ) واألَرض السماواتِ خَلَقَ (كه اوست تنها دهد يم خبر متعال خداوند
أَنزَلَ. (است دهيآفر ار شانيبزرگ و يگستردگ اء مِنَ وماء السو فرستاد، فرو يآب آسمان از و)م 

ـ م آن بـا  و ) الثَّمرَاتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَج. (فرستد يم قرو ابرها از خداوند كه است يباران آن  وهي
 دهيانگرد انتانيچهارپا و شما يروز را آن و) لَّكُم رِزقًا (است، نموده داريپد را يمختلف يها
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أَمرِهِ الْبحرِ فِي لِتَجرِي.( است ساخته رام تانيبرا را يكشت و ) الْفُلْك لَكُم وسخَّرَ. (است  تا) بِ
 و نمـوده  ممكـن  تـان يبرا را ها يكشت ساختن كه اوست پس باشند، روان ايدر در او حكم به

 تانيكاالها و شما به تا تاس داده شما به ايدر امواج انيم رادر آن ينگهدار و ساختن ييتوانا
نْهار لَكُم وسخَّرَ. (برسانند مقصدتان به را  تا است داده قرار شما ارياخت در را بارهايجو و ) األَ

 . ديبنوش آن از و ندينما ياريآب را درختانتان و كشتزارها

الْقَمرَ الشَّمس لَكُم وسخَّر( ينَ وآئِبيم ادامه خود چرخش به تهوسيپ كه را ماه دويخورش و  )د 
 حساب ليقب از انسانها شما مصالح و منافع نيتأم جهت در  شود ينم كند حركتشان و دهند
. نمود رام تانيبرا تانيها وهيم و كشتزارها و واناتيح و خودتان جسم مصالح و اوقات و زمان

ـ نما اسـتراحت  و ديـ ريگ مآرا آن در تا نمود مسخر تانيبرا را شب و) اللَّيلَ لَكُم وسخَّرَ( . ديي
)ارالنَّه ياله فضل آن در و نموده است،اده آن ييروشنا از تا نمود مسخر تانيبرا را روز و) و 
  . دييبجو را
لْتُموه ما كُلِّ من وآتَاكُم( أَ از ديداشت ازين آن به و دينمود داشتن يآرزو كه را آنچه هر و ) س 
ـ » حـال  «زبان با كه رهيغ و عيصنا و ليوسا و انيچهارپا ليقب  طلـب  خـدا  از» قـال  «زبـان  اي

 ديبرشمار را خدا يها نعمت اگر و) تُحصوها الَ اللّهِ نِعمت تَعدواْ وإِن. (داد شما به د،ينمود
ـ آور يجا به را آن سپاس ديبتوان نكهيا به رسد د،چهيدرآور شمار به آنرا ديتوان ينم  إِنَّ. (دي

ـ ي. اسـت  يناسپاس ستمگر موجود انسان همانا)  كَفَّار لُوملَظَ اإلِنسانَ  عـت يطب يسـتمگر  يعن
 يم يكوتاه ياله حقوق آوردن يجا به در و دينما يم جرات گناه ارتكاب بر و است، انسان
 كـه  يكـس  مگـر  كنـدف  ينمـ  اعتـراف  آن به و گذارد ينم را ياله يها نعمت شكر و ورزد

 ادا را پروردگارش حقوق و آورد يجا به را شيها نعمت شكر و نموده تيهدا را او خداوند
  . كند
 مفـصل  و مجمـل  طور به نموده عطا بندگانش به خداوند كه ياديز يها نعمت اتيآ نيا در
 يمـ  فـرا  شيها نعمت ذكر و يشكرگزار به را بندگان آن، انيب با خداوند و است، شده انيب

 خداوند تا ديا نم يم وادار را آنها و كند يم بيترغ و قيتشو كار نيا بر را بندگان و خواند
 يالهـ  يهـا  نعمت از را آنها اوقات همة در كه همانطور. بخوانند فرا روز و شب طول در را

  .ابدي يم در را آنها يخداوند نعمت و برخوردارند
  : 35 ي هيآ

برَاهِيم قَالَ وإِذْ بلَد هـذَا اجعلْ رب إِ نًا الْ بنِي آمِ نُ اجو نِيب أَن و دبنَّع نَامآنگاه آور ادي به و األَص 
 از را فرزنـدانم  و مـرا  و بگـردان  يامان و امن محل را شهر نيا! پروردگارا«: گفت ميابراه كه
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  .»بدار دور ميبپرست را بتها نكهيا
 مكه رشه! پروردگارا: گفت كه ادآوري به بايز حالت نيا در را السالم و الصاله هيعل ميابراه و
 و عتيشـر  را شهر نيا و رفتيپذ را او يدعا خداوند و. بگردان يامان و امن محل را حرم و
 قصد يستمگر چيه كه ييجا تا آورد فراهم را آن حرمت اسباب و داد قرار حرم شيخو نييآ

 بـا  كـه  همـانطور . اسـت  بـرده  نيب از و داده شكست را او خداوند نكهيا مگر نكرده آن سوء
 دعا نشيسرزم بودن امان و امن يبرا ميابراه آنكه از پس. نمود نيچن گرانيد و ليف اصحاب

 : فرمود و دينما خوردار بر ان از را آنان خداوند تا كرد دعا زين فرزندانش و خود يبرا نمود
بنِي( نُ اجو نِيب أَن و دبنَّع  ـنَامدور ميباشـ  پرسـت  بـت  نكـه يا از را فرزنـدانم  و مـن  و)  األَص 

ـ ب هـا  بت عبادت به شدن مبتال از را فرزندانش و شتنيخو ترس علت سپس.بدار  و كـرد  اني
  . اند شده مشغول ها بت عبادت به و شده گمراه مردم از ياريبس كه است نيا لشيدل: فرمود

  36 ي هيآ
بنَّ رنَّه لَلْنَ إِ نَّه تَبِعنِي فَمن النَّاسِ منَ كَثِيرًا أَضْ نَّـك  عصانِي نْوم مِنِّي فَإِ  رحِـيم  غَفُـور  فَإِ

 او كند يرويپ من از كس هر پس اند، ساخته گمراه را مردم از ياريبس ها بت نيا! پروردگارا
   . يمهربان آمرزندة تو گمان يب كند ينافرمان من از كس هر  و است، من از
)بنَّ رنَّه لَلْنَ إِ  گمـراه  ها بت نيا لةيوس به مردم از ياريبس! پروردگارا) النَّاسِ منَ كَثِيرًا أَضْ

ـ توح اهل و كند يرويپ من از كس هر پس ) تَبِعنِي فَمن (اند، شده  عبـادت  و اخـالص  و دي
نَّه (باشد، پروردگار خداوند  باشد، يم موافق من با كامالً او چون است، من از همانا  )مِنِّي فَإِ

 عصانِي ومنْ. (بود خواهد آنها از دينما يرويپ آنان از و بدارد دوست را يقوم كس هر رايز
فَإِنَّك غَفُور حِيمـ ا و .يمهربـان  آمرزندة تو گمان يب كند ينافرمان من از كس هر و)  ر  از ني
 خداونـد  از و نموده رحمت و آمرزش يدعا گناهكاران يبرا كه است ليخل ميابراه يمهربان

 را كس چيه و است، مهربانتر او از بندگانش به نسبت خداوند و امرزد،يب را آنان تا خواست
  . دينما يسركش كه كس آن مگر دهد، ينم عذاب

  : 37 ي هيآ
بنَا إِنِّي ر كَنتتِي مِن أَسي ادٍ ذُررِ بِوعٍ ذِي غَيرز عِند تِكيرَّمِ بحنَا الْم ب واْ رقِيمي  فَاجعلْ الصالَةَ لِ

لَيهِم تَهوِي النَّاسِ منَ أَفْئِدةً لَّهم الثَّمرَاتِ منَ وارزقْهم إِ شْكُرُونَ لَعاز يكي (من! پروردگارا ي (
 يا سـاخته  احـرام  ر آن كـه  تـو  خانـة  كنـار  در) و (زرع و كـشت  يب يا دره در را فرزندانم
 از يگروهـ  يهـا دل كـه  كن چنان دارند،پس پا بر را نماز نكهيا تا پروردگارا ام، داده سكونت

  . باشند سپاسگزار كه ديشا ده يروز آنان به ها وهيم از و گردد آنان متوجه مردم
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بنَا( إِنِّي ر كَنتتِي مِن أَسي ادٍ ذُررِ بِوعٍ ذِي غَيرز عِند تِكيرَّمِ بحاز يبرخ من! پروردگارا) الْم 
 يا سـاخته  احـرام  ر آن كـه  تـو  خانـة  كنـار  در) و (زرع و كـشت  يب يا دره در را فرزندانم
 كـه  آنگاه آورد، مكه به شام از را لياسماع فرزندش و هاجر ميابراه كه چرا ام، داده سكونت
. نبود آنجا در ياحد و ديگز ينم سكونت مكه در كس چيه و بود رخوارهيش يكودك لياسماع
 إِنِّي ربنَا: (گفت نيچن خدا درگاه به توكل و يزار با گذاشت تنها مكه در را آنها ميابراه يوقت

كَنتتِي مِن أَسي آنها همة نه لياسماع از است عبارت كه را فرزندانم از يكي پروردگارا ) ذُر 
 زرعٍ ذِي غَيرِ بِوادٍ (ام، داده اسكان مكه در بودند شام در فرزندانش گريد و اسحاق چون را،
عِند تِكيرَّمِ بحتيقابل كه ينيسرزم مكه رايز ام، كرده ساكن زرع و كشت يب يا دره در ) الْم 

بنَا. (نداشت را يكشاروز واْ رقِيمي  نمـاز  و پرسـت  كتـا ي و موحود را آنها! خداوندا ) الصالَةَ لِ
 آن كـس  هر پس است، ينيد يها عبادت نيبهتر از يكي نماز داشتن پا بر رايز بگردان، گزار
لَيهِم تَهوِي النَّاسِ منَ أَفْئِدةً فَاجعلْ. (است داشته پا رب را نشيد دارد پا بر را  يدلهـا  پس ) إِ

 دوسـت  هستند ساكن آنها كه را ييوجا بدارند دوست را آنها كه كن چنان را مردم از يبرخ
 را الـسالم  و الصاله هيعل محمد ل،ياسماع نسل از و رفتيپذ را ميابراه يدعا خداوند.بدارند

 آنهـا  و كـرد  دعوت ميابراه پدرشان نييآ و اسالم نيد به را لياسماع فرزندان كه آورد ديپد
  . دنديگرد نماز دارندة پا بر و رفتنديپذ را يو دعوت

 فـرض  بـود  داده سـكونت  آن محـل  در را فرزنـدش  م،يابـراه  كه را كعبه خانة حج خداند و
 يم حج به مردم د؛ينما يم جذب خود يسو به را دلها كه است آن در يبيعج سر و. نديگردا
 عالقه و اقياشت برود آنجا به شتريب بنده اندازه هر بلكه شوند ينم ريس آن از چگاهيه اما روند
 اسـت  آن امر نيا سبب و  شود يم آن فتةيش و مشتاق شيپ از شيب و گردد، يم افزونتر اش
لَّهم لثَّمرَاتِا منَ وارزقْهم. (است داده نسبت خود به را خانه نيا خداوند كه شْكُرُونَ لَعو) ي 
 انواع و رفتيپذ را او يدعا خداوند و. باشند سپاسگزار كه ديشا ده يروز آنان به ها وهيم از
 افتي مكرمه ي مكه در يفراوان يها وهيم فصول يتمام در و شود يم برده آنجا به جات وهيم
  . است ريسراز آن يسو به طرف هر از يخوراك و يروز و شود، يم
  : 38 ي هيآ

بنَا ر إِنَّك لَما تَعا نُخْفِي مملِنُ وا نُعمخْفَى ولَى يءٍ مِن اللّهِ عضِ فَي شَيالَ األَراء فِي ومالس 

 چيهـ  و ميسـاز  يم آشكار آنچه از و ميدار يم پنهان آنچه از يآگاه تو گمان يب! پروردگارا
  . ماند ينم دهيپوش خدا بر آسمان و نيزم در زيچ
بنَا( ر إِنَّك لَما تَعا نُخْفِي مملِنُ وو ريتـدب  از پـس . يدانـاتر  مـا  از ما به نسبت تو! ايخدا) نُع 
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 پنهانمان و دايپ يكارها رحمتت و علم يمقتضا به كه ميخواه يم را آن خود يبرا تو تيترب
 چيه و ) السماء فِي والَ األَرضِ فَي شَيءٍ نمِ اللّهِ علَى يخْفَى وما. (يبگردان آسان مانيبرا را
 ميابراه قصد كه دعا نيا است جمله آن از و. ماند ينم دهيپوش خدا بر آسمان و نيزم در زيچ
 انيـ جهان پروردگـار  خداونـد  يبرا فراوان شكر و ريخ جز آن از السالم و الصاله هيعل ليخل
  . نبود

  : 39 ي هيآ
دملّهِ الْح  شيسـتا  الـدعاء  لَـسمِيع  ربـي  إِنَّ وإِسـحقَ  إِسـماعِيلَ  الْكِبرِ علَى لِي وهب يالَّذِ لِ
ـ  د،يبخـش  مـن  بـه  را اسحاق و لياسماع يريپ سن در كه را يخداوند  پروردگـارم  گمـان  يب

  . است دعا يشنوا
)دملّهِ الْح  وجـود  با كه را يخداوند شيستا) قَوإِسح إِسماعِيلَ الْكِبرِ علَى لِي وهب الَّذِي لِ
ـ ز اسـت،  نعمـت  نيبزرگتر نيا د،يبخش من به را اسحاق و لياسماع اديز سن و يريپ  در راي

ـ ا بزرگتـر  نعمت. كرد عطا يفرزند او به خداوند و نداشت يفرزند ميابراه كه يريپ حال  ني
 پروردگارم اجابت گمان يب)  عاءالد لَسمِيع ربي إِنَّ. (بودند امبريوپ صالح او فرزندان كه بود
ـ ام و خواندم فرا را او من. است كينزد خواند يم را او كه يكس از . سـاخت  بـرآورد  مـرا  دي

  : فرمود و نمود دعا فرزندانش و خود يبرا ميابراه سپس
  : 40- 41 ي هيآ

بلْنِي ر عاج قِيمالَةِ ممِن الصتِي وي نَا ذُرب لْ رتَقَبو عنمازگزار را فرزندانم و مرا! پروردگارا اءد 
 .ريبپذ مرا شياين و دعا و! پروردگارا. بده قرار

بنَا لِي اغْفِرْ ر يالِد لِو ؤْمِنِينَ ولِلْم و موي قُومي ابمومنان و مادرم و پدر و مرا! پروردگارا الْحِس 
  . گردد يم پا بر حساب كه يروز آن در امرزيب را

 رفتهيپذ كه پدرش حق در ميابراه يدعا بجز رفت،يپذ موارد نيا همة در را او يدعا دخداون
ـ  امـا  بود، داده و به كه بود يا وعده خاطر به پدرش يبرا ميابراه يدعا و نشد،  يبـرا  يوقت
  . جست يزاريب او از خداست دشمن پدرش كه شد روشن ميابراه

 42- 43 ي هيآ

 خداوند و األَبصار فِيهِ تَشْخَص لِيومٍ يؤَخِّرُهم إِنَّما الظَّالِمونَ يعملُ عما غَافِالً اللّه تَحسبنَّ والَ
 يبـرا  را آنـان ) فـر يك (كه ستين نيا جز. پندار يم خبر يب كنند يم ستمكاران كه آنچه از را

 . اندازد يم ريتاخ به شوند يم رهيخ آن در چشمان كه يروز

نِ مهطِعِينَ لَيهِم يرْتَد الَ رءوسِهِم عِيمقْ أَفْئِدتُهم طَرْفُهم إِ اء ووسـر  كـه  يحال در و شتابانند ه 
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 يمـ  دهنـده  نـدا  يسو به (است يته شانيدلها محل و زنند ينم هم بر چشم و اند برافراشته
  ). روند

ـ د سـتم  يبـرا  اسـت  يتيتـسل  و ييدلجـو  و ستمگران، يبرا است يديشد ديتهد نيا  گان،دي
 كـه  ييكارهـا  از  خداونـد  مبـر  گمـان  ) غَـافِالً  اللّـه  تَحسبنَّ والَ: (ديفرما يم متعال خداوند

 آنان يسو به را يفراوان يروز و داده مهلت را آنها خداوند. است خبر يب كنند يم ستمكاران
 بـر  يليدل نيا. پردازند يم گردش و حيتفر به مطمئن و آرام شهرها در و است نموده ريسراز
 انجـام  گنـاه  شتريب تا دهد يم مهلت ستمگران به خداوند رايز ست،ين آنها حالت بودن خوب
 يالقر احد اذا ربك اخذ كذلك و: (كنند ينم شانيرها گريد گرفت را آنها كه يوقت اما دهند،

 ها يآباد اهل كه آنگاه پروردگارت عذاب است نيچن نيا و) ديشد ميال اخذه ان ظلمه يه و
 سخت و دردنكا او مجازات ن گما يب نمود، گرفتار خود عذاب به بودند ستمگر كه يالح در

 يم خدا بندگان حق در او ظلم زين و پروردگار، حق در بنده ظلم شامل نجايا در ظلم و. است
نَّما. ( شود  در شمانچـ  كه يروز يبرا را آنان) فريك) ( األَبصار فِيهِ تَشْخَص لِيومٍ يؤَخِّرُهم إِ
 و هـراس  از و مانـده  باز حركت از چشمان كه يروز. اندازد يم ريتاخ به شوند يم رهيخ آن

  . شوند ينم نهاده هم بر پلكها روز آن وحشت
 آنگاه دهنده ندا اجابت منظور به و شتابند يم محشر دهندة ندا يسو به راست كي )مهطِعِينَ(
 در حضور از توانند ينم و شتابند يم خواند، يم فرا خداوند دربارگاه حضور يبرا را آنان كه

 و گرفتـه  بـاال  را شانيـ سرها ) رءوسِـهِم  مقْنِعِـي . (ندارنـد  يپناهگـاه  و ورزنـد،  امتناع آنجا
لَـيهِم  يرْتَد الَ (است، باال شانيسرها نيبنابرا است، بسته زنخدانشان ريز دستانشان  طَـرْفُهم  إِ
متُهأَفْئِد اء ووبه شانيدلها و است يته شانيدلها محل و شود ينم بسته فرو چشمانشان و  )ه 

  . است يشانيپر و يناراحت و غم از آكنده و دهيرس حلقوم
  44- 45 ي هيآ

أَنذِرِ و النَّاس موي أْتِيهِم ي ذَابقُولُ الْعواْ الَّذِينَ فَينَا ظَلَمب نَـا  ر  نُّجِـب  قَرِيـبٍ  أَجـلٍ  إِلَـى  أَخِّرْ
تَكوعتَّبِعِ د نَ لَ والرُّس لَم تُم تَكُونُواْ أَومن أَقْسلُ مـا  قَبـن  لَكُـم  مالٍ مويروز از را مـردم  و ز 
 تـا  را مـا ! پروردگـارا «: نـد يگو يم ستمكاران كه آنگاه ديآ يم سراغشان به عذاب كه بترسان

): شـود  يمـ  گفتـه  آنان به(» ميكن يرويپ امبرانيپ از و ميريبپذ را دعوتت  تا بده مهلت يمدت
 »د؟يرو ينم نيب از و ستين يزوال را شما كه دينخورد سوگند نيا از شيپ مگر«

كَنتُمسـاكِنِ فِي وسواْ الَّذِينَ مظَلَم مهنَ أَنفُسيب تَ و لَكُم فلْنَا كَي فَع نَا بِهِمضَرَبو ثَالَ لَكُمو األَم 
 آنهـا  با كه شد روشن تانيبرا و د،يديگز سكونت كردند ستم خودشانبر كه يكسان منازل در
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  . ميزد تانيبرا مثالها و م،يكرد رفتار چگونه
أَنذِرِ: (ديفرما يم السالم و الصاله هيعل محمد امبرشيپ به متعال خداوند و النَّاس موي أْتِيهِم ي 
ذَابـ آ يمـ  انسراغـش  بـه  عذاب كه بترسان يروز از را مردم و )الْع ـ ي. دي  را حـاالت  آن يعن

. دار حذر بر شود يم هولناك و سخت عذاب موجب كه ياعمال از را آنان و كن انيب شانيبرا
 كرده ستم برخود گناه انواع و بيتكذ و كفر ارتكاب با كه يكسان آنگاه) ظَلَمواْ الَّذِينَ فَيقُولُ(

ـ  كـه  يحـال  در گرداند، باز ايدن به را آنان تا خواهند يم خداوند از و شده مانيپش اند  نيچن
بنَا (نديگو يم آنان. ستين مقدور يزيچ نَا ر ـ دن بـه  را مـا ! پروردگارا) قَرِيبٍ أَجلٍ إِلَى أَخِّرْ  اي

) دعوتَك نُّجِب. (ميكرد مشاهده ) را شما گفتار صداقت و قتيحق (ما كه يدرست به برگردان
تَّبِعِ (كند، يم دعوت امن خانة و بهشت به خداوند چون م،يريبپذ را دعوتت تا نَ ـلَ  وو) الرُّس 
 وگرنـه  اسـت،  دردناك عذاب از ييرها يآرزو خاطر به همه نهايا و. ميكن يرويپ امبرانيپ از

 چنانچـه  اگر و) عنه نهوا لما لعادوا ردوا ولو. (نديگو يم دروغ دهند يم كه يا وعده در آنها
 سـرزنش  مـورد  نيبنابرا. گردند يم باز اند شده ينه آن از آنچه به شوند گردانده باز ايدن به

لَم: (شوند يم گفته آنها به و رنديگ يم قرار تُم تَكُونُواْ أَومن أَقْسلُ ما قَبن لَكُم مالٍ مومگر) ز 
 ينمـ  بـرده  آخـرت  جهـان  به و ستين يزوال را شما كه ديبود نكرده ادي سوگند نيا از شيپ

 گفتـه  دروغ و است شده شكسته و هودهيب سوگندتان كه شده روشن تانيبرا اكنون اما د؟يشو
 . ديا

)كَنتُمسـاكِنِ فِي وسواْ الَّذِينَ مظَلَم مهنَ أَنفُسيب تَ و  لَكُـم  ـفلْنَـا  كَي فَع  و منـازل  در و )بِهِـم 
 آنـان  بـا  هك شد روشن تانيبرا و د،يديگز سكونت كردند ستم برخودشان كه يكسان نيسرزم

. كردنـد  بيتكذ را ياله روشن اتيآ كه آنگاه م،يساخت گرفتار عذاب انواع به را آنها چگونه
بنَا(  ينمـ  يباق دل در يديترد و شك نيكوچكتر كه را واضح يمثالها و)  األَمثَالَ لَكُم وضَرَ

 بـر  همچنان كهبل نشد واقع ديمف آنان مورد در ها نشانه و معجزات نيا. ميزد تانيبرا گذارد،
  . ستين يرفتنيپذ يعذر چيه آن در كه دنديرس يروز به نكهيا تا ماندند خود باطل

  : 46 ي هيآ
قَدكَرُواْ وم مكْرَهم عِنداللّهِ و مكْرُهإِن مكَانَ و مكْرُهلِتَزُولَ م الُ مِنْهآنـان  گمـان  يب و الْجِب 
 بود ديشد چنان مكرشان چند هر است، خدا با انمكرش و بردند، كار به را مكرشان و سهيدس
  . شد يم بركنده يجا از آن سبب به كوهها كه
)قَدكَرُواْ وم مكْرَهكه يمكر نمودند، رنگين و مكر كردند بيتكذ را امبرانيپ كه يكسان و )م 
 و مكـر  ونـد خدا قـدرت  و يآگاه و ) مكْرُهم اللّهِ وعِند. (داشتند ييتوانا آن كردن يعمل بر
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 المكر قيحي ال و: (گرداند باز خودشان به را مكرشان و رنگين و نموده احاطه را آنان رنگين
 مِنْـه  لِتَـزُولَ  مكْـرُهم  كَانَ وإِن. (رديگ ينم را صاحبشان دامان جز بد مكر و) باهله اال ييالس

 به كه بود بزرگ چنان ردندك يم بيتكذ را امبرانيپ كه كافران رنگين و مكر چند هر)  الْجِبالُ
 اريبس رنگين و مكر) كبارا مكرا مكروا (يعني. شد يم بركنده يجا از محكم يكوهها آن سبب
 خودشان به را رنگشانين خداوند اما. ستين برآورده قابل آن يبزرگ زانيم كه نمودند، يبزرگ
 كـردن  ياريـ  يبـرا  و ورزد مخـالف  امبرانيپ با كه است يمخالف هر شامل نيا و. گرداند باز

 دور آنان از را يزيچ مكرشان نكهيا مطلب خالصة. دينما رنگين و مكر حق ابطال اي و باطل
 نرساندند، خداوند به را يانيز نيكوچكتر خود مكر با و دينرسان آنان به يا دهيفا و نساخت

  . نمودند وارد انيز خودشان به بلكه
  
  
  47- 48 ي هيآ

لَه وعدِهِ خْلِفم اللّه تَحسبنَّ فَالَ سإِنَّ ر زِيزٌ اللّهتِقَامٍ ذُو ع  وعده خداوند كه مبر گمان پس انْ
 رنـده يگ انتقـام  و رهيـ چ خداونـد  گمـان  يب كند، يم خالف است داده امبرانشيپ به كه را يا

 . است

م ولُ يدتُب ضرَ األَرضِ غَياألَر اتاومالسواْ ورَزب ا للّهِ وارِ حِدِالْوو نيزم كه يروز آن در الْقَه 
 خداونـد  ي محاسبه يبرا بندگان و شده ليتبد يگريد يآسمانها به آسمانها و يگريد نيزم
   .شوند يم خارج شانيقبرها از قهار گانةي

لَه وعدِهِ مخْلِف اللّه تَحسبنَّ فَالَ: (ديفرما يم متعال خداوند سخداونـد  كه مبر گمان پس )ر 
 و دهـد  يمـ  نجات را روانشانيپ و آنها نكهيا بر يمبن است داده امبرانشيپ به كه را يا وعده
 يمـ  عذاب رت[آ در و گرداند يم خوار ايدن در را دشمنانشان و دينما يم خوشبخت را آنها
ـ ا صـادق  خداوند رايز وست،يپ خواهد وقوع به زيچ نيا حتماً بلكه كند، يم خالف دهد،  ني
 و اسـت  شده اعالم امبرانيپ يعني مخلوقاتش نيراستگوتر زبان بر وعده نيا و داده، را وعده

 و خداونـد  نيقـوان  و يالهـ  حكمـت  با كه ژهيو به است، خبر نيتر درست و نيتر يعال نيا
تِقَامٍ ذُو عزِيزٌ اللّه إِنَّ. (است مطابق درست يعقلها  ن را خداونـد  زيـ چ چيهـ  شك بدون)  انْ
  . است رندهيگ انتقام و رهيچ او رايز كند، ينم اتوان

 در او دست از تواند ينم كس چيه شك بدون رديبگ انتقام يكس از بخواهد هرگاه خداوند و
ـ نما نـاتوان  را او اي و رود  األَرضِ غَيـرَ  األَرض تُبـدلُ  يـوم  (اسـت  امـت يق روز در آن و د،ي
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اتاومالسشوند، يم ليتبد يگريد يآسمانها به اآسمانه و يگريد نيزم و نيزم كه يروز) و 
 و آسمانها و نيزم خود نكهيا نه ديآ يم ديپد آسمان و نيزم لت حا و صفات در يدگرگون و

 و گـشته  صـاف  و همواره نيزم امتيق روز در رايشود،ز ليتبد يگريد يزيچ به آنها تيماه
 برداشـته  دارد قـرار  آن يرو كـه  ييها يبلند و كوهها و شود يم پهن شده دباغ چرم همانند
 نخواهـد  وجـود  آن در يبينـش  و فـراز  چيهـ  و گردد يم مسطح ابانيب به ليتبد نيزم و شده

 دست با خداوند سپس شوند، يم ذوب مس همانند روز آن عيفجا شدت از آسمان و. داشت
برَزواْ. (چديپ يم هم در را آن شيخو راست بـه  و زنـد يخ يمـ  بـر  شانيقبرها از مردم و  )و 
 خداونـد  بر آنها از زيچ چيه كه شوند يم جمع يمحل در و روند، يم حشر و زيرستاخ يسو

  . ماند ينم پنهان
ـ قبرها از قهـار  گانةي خداوند ي محاسبه جهت مردم و) الْقَهارِ الْواحِدِ للّهِ(  يمـ  خـارج  شاني

ـ  و اسـت  همتا يب و گانهي شيكارها و صفات و اسما و عظمت در كه يخداوند و شوند،  رب
 موجـود  چيه پس. هستند او ريتدب و تصرف تحت همه و است رهيچ جهان يها دهيآفر همة
  . كند ينم حركت او اجازة به جز يا زنده

  : 49- 51 ي هيآ
نِينَ يومئِذٍ الْمجرِمِينَ وتَرَى  در هم با كه ينيب يم روز آن در را گناهكاران و األَصفَادِ فِي مقَرَّ
  اند شده بسته ها رهيزنج

ابِيلُهم  چهـره  آتـش  و اسـت » قطـران  «از شانيلباسها و النَّار وجوههم وتَغْشَى قَطِرَانٍ من سرَ
 . پوشاند يم را شانيها

 كه آنچه مطابق را كس هر خداوند تا الْحِسابِ سرِيع اللّه إِنَّ كَسبت ما نَفْسٍ كُلَّ اللّه لِيجزِي
  . است يعيسر حسابرس خداوند گمان يب دهد، يم فريك است داده انجام

 و كردند يم گناه اديز و بوده آنان يژگيو از كردن تيجنا كه را يكسان و )الْمجرِمِينَ وتَرَى(
نِينَ يومئِذٍ (،ينيب يم روز آن در  اند شده بسته ها رهيزنج و غل در هم با كه)  األَصفَادِ فِي مقَرَّ
 حالت نيخوارتر و نيبدتر در و شده بسته هم با نيآتش يرهايزنج با يتيمعص هر اهل يعني. 
ابِيلُهم. (شوند يم برده عذاب يسو به  بـه  نيا و است» قطران «از شانيلباسها) قَطِرَانٍ من سرَ

 را شانيها چهره و ) النَّار وجوههم وتَغْشَى. (است آن ييبدبو و يگرم و اشتعال شدت خاطر
 آن طرف هر از و دينما يم احاطه را آن و پوشاند يم فرو آتش است بدنشان عضو نيبهتر كه
 كند، ينم ستم آنان بر خداوند پس سوزاند، يم ياول قيطر به را جاها گريد و سوزاند يم را

 يمـ  متعال خداوند نيبنابرا. اند شده مرتكب كه است ياعمال يسزا و فريك عذاب، نيا بلكه
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 شـر  و ريـ خ از آنچـه  مطابق را كس هر خداوند تا) كَسبت ما نَفْسٍ كُلَّ لّهال لِيجزِي: (ديفرما
ـ ) الْحِـسابِ  سرِيع اللّه إِنَّ. (بدهد پاداش و سزا انصاف و عدل با است داده انجام  گمـان  يب

 يفـ  هـم  و حـسابهم  للنـاس  اقترب: (ديفرما يم كه همچنان. است يعيسر حسابرس خداوند
 يمـ  گـردان  يرو و غافـل  آنـان  كه يحال در و است كينزد مردمان بةمحاس) معرضون غفله
 تنـد  و عيسـر  بنـدگانش  محاسـبة  در خداوند: باشد نيچن هيآ يمعن كه دارد احتمال و. باشند
 ياديز ريتداب لحظه كي در چنانكه دهد، يم قرار محاسبه مورد را آنان لحظه كي در و است

 ينمـ  بـاز  گـر يد يكـار  انجام از را او يكار چيه امانج و كند يم اتخاذ بندگانش مورد در را
  . ستين سخت و مشكل يزيچ چيه خداوند يبرا و. دارد

  : 52 ي هيآ
لِينذَرواْ لِّلنَّاسِ بالَغٌ هـذَا واْ بِهِ ولَمعلِي ا ونَّم لَـه هو أَ لِيذَّكَّرَ واحِد إِ لُواْ و ابِ أُولْب ) قرآن (نيا األَ
 تـا  و اسـت  گانـه ي معبـود  او فقـط  كـه  بداننـد  و ابندي ميب بدان تا مردمان يابر است يابالغ

  . رنديگ اندرز و پند خردمندان
ـ ا بـا  رابطه در مبسوط طور به متعال خداوند آنكه از پس  و مـدح  در گفـت  سـخن  قـرآن  ني
 آن از دتواننـ  يمـ  و مردم يبرا است يابالغ قرآن نيا )لِّلنَّاسِ بالَغٌ هـذَا: (فرمود آن شيستا
ـ ز رنـد، يگ بـر  توشه ارزشها نيبهتر و مقام نيباالتر به دنيرس يبرا  همـة  فـروع  و اصـول  راي

لِينذَرواْ. (است موجود آن در دارند ازين بدان بندگان كه ييدانشها ـ  بدان تا و )بِهِ و  ابنـد، ي ميب
لِ(است كرده يعذاب و شده داشته حذر بر شر اعمال ارتكاب از قرآن در يآدم چون ـواْ ولَمعي 
نَّما لَـه هو أَ  ليدال قرآن آن در و. است گانهي معبود) خداوند (او فقط كه بدانند تا و) واحِد إِ
 تا است، شده انيب گوناگون يصورتها به خداوند يگانگي و تيالوه بر يفراوان يها حجت و
لِيذَّكَّرَ. (است روشن و يقطع اريبس هيقض نيا كه ييجا لُـواْ  و ـابِ  أُولْب  و خردمنـدان  تـا  و) األَ

 باشد يم سودشان به كه را آنچه و رند،يگ اندرز و پند هستند كامل يعقلها يدارا كه يكسان
 خرد و عقل اهل كنند نيچن هرگاه و ندينما يدور است انشانيز به كه آنچه از و دهند انجام

ـ اند و معـارف  قرآن، از يرويپ سبب به رايز شوند، يم نشيب و ـ ها شهي  و نمـوده  رشـد  شاني
 خواند يم فرا اعمال نيبهتر و اخالق نيواالتر به را يآدم قرآن و. گردد يم روشن افكارشان

 ريمس نيا در بنده گاه هر و كند يم است،اده ليدال نيروشنتر و نيتر يقو از راستا نيا در و
  .»نيالعالم رب اهللا والحمد «موديپ خواهد را صعود و يترق راه همواره بكوشد

  
  ميابراه سوره ريتفس انيپا
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 ر سوره حجريتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 1- 5 ي هيآ

 و نيمب قرآن و) خدا (كتاب اتيآ است نيا. راء. الم. الف مبِينٍ وقُرْآنٍ الْكِتَابِ آيات تِلْك الَرَ
 روشنگر

بما ر دوكَفَرُواْ الَّذِينَ ي لِمِينَ كَانُواْ لَوسبودند مسلمان كاش كه كنند آرزو كافران بسا چه م . 

مهأْكُلُواْ ذَر واْ يتَّعتَمي و لْهِهِم ي لُ واألَم فوونَ فَسلَمعبخورند تا كن رها خود حال به را آنان ي 
 . دانست خواهند يزود به سپس سازد، غافل را آنان) ها (آرزو و شوند مند بهره و

لَها إِالَّ يةٍقَرْ مِن أَهلَكْنَا وما و كِتَاب لُومعمگـر  ميا نكرده نابود را يا هيقر و شهر چيه ما و م 
 . است داشته ينيمع مدت نكهيا

لَها أُمةٍ مِنْ تَسبِقُ ما ا أَجمتَأْخِرُونَ و سـ پ خود اجل بر يملت چيه و ي  آن از و رديـ گ ينمـ  يشي
  . افتد ينم عقب

 كه است ياتيآ نيا) الْكِتَابِ آيات تِلْك (ديفرما يم كتابش شيتاس و ميتعظ با متعال خداوند
 بـا  را قيحقـا  كـه  است يقرآن و) مبِينٍ وقُرْآنٍ. (ندينما يم داللت مطالب و ميمفاه نيبهتر بر

 را خـود  مـراد  منظور وجه نيبهتر به كه يكلمات. كند يم آشكار حكمت نيروشنتر و نيبهتر
 وج با را آن و شوند آن فرمان منقاد و ميتسل بندگان كه كند يم جابيا نيا و. ندينما يم انيب
  . رنديبپذ يخوشحال و سرور و
 است؛ گمراه كنندگان بيتكذ از بورزد، كفر آن به و كند د ر را بزرگ نعمت نيا كس هر اما

 يزمـان  نيا و! بودند قرآن احكام فرمانبر و مسلمان كاش يا كه كرد خواهند آرزو كه يكسان
 مرگ مقدمات و گردد، يم آشكار آخرت جهان ةياول حاالت و شود يم برداشته پرده كه است
 گري د اما. بودند مسلمان كاش كه ندينما يم آرزو آخرت يحالتها درهمة آنان و رسد يم فرا
ـ فر و مغرور ايدن نيدرا  آنها رايز ست،ين يزيچ نيچن امكان و گذشته كار از كار  خـورده  بي

  . بودند
)ذَرمأْكُلُواْ ه واْ يتَّعتَمي (شـوند  منـد  بهـره  ها لذا از و بخورند تا كن رها را آنان) و . لْهِهِـم ي و 

ـ دن در ماندن يباق يآرزو آنها يعني سازد، يم غافل را آنان آرزوها و) األَملُ ـ ا و دارنـد  اي  ني
 بـر  آنچه كه دانست خواهند باالخره و ) يعلَمونَ فَسوف. (سازد غافل آخرت از را آنها آرزو
 دانـست  خواهند و است شده آنان يبدبخت و انيز موجب شانيكارها و است باطل بودند آن
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ـ فر و شـوند  مغرور بود داده آنها به خداوند كه يمهلت خاطر به ستيبا ينم كه  خوردنـد،  بي
  . است ها ملت انيم در خدا قانون نيا رايز
يةٍ مِن أَهلَكْنَا وما(  إِالَّ (ميا نكرده بود نا است بوده عذاب سزاوار كه را و شهر چيه ما و )قَرْ

لَها و كِتَاب لُومعا. (است گشته مشخص آن ينابود يبرا كه داشته ينيمع مدت نكهيا مگر)  مم 
لَها أُمةٍ مِنْ تَسبِقُ ا أَجمتَأْخِرُونَ و سـ پ خـود  اجل بر يملت چيه و)  ي  آن از و رديـ گ ينمـ  يشي
  . افتديب ريتاخ به كه چند هر ابد،ي تحقق ديبا باالخره گناهان اثر كه چرا افتد، ينم عقب

  : 6- 9 ي هيآ
يها يا وقَالُواْ لَيهِ نُزِّلَ الَّذِي أَ الذِّكْرُ ع نُونٌ إِنَّكجفـرو  تـو  بـر  قـرآن  كه يكس يا«: گفتند و لَم 

 »يهست وانهيد تو گمان يب! است شده فرستاده

َّ أْتِينَا ما ول  ما نزد به را فرشتگان كه چرا يانيراستگو از اگر الصادِقِينَ مِنَ كُنت إِن بِالْمالئِكَةِ تَ
 ؟يآور ينم

 و م،يفرسـت  ينمـ  فرو حق جز را فرشتگان منظَرِينَ إِذًا كَانُواْ وما بِالحقِّ إِالَّ الْمالئِكَةَ نُنَزِّلُ ما
 . شود ينم داده مهلت قوم آن به) ها فرشته آمدن فرود از بعد (آنگاه

نَّا لْنَا نَحنُ إِ نَّا الذِّكْرَ نَزَّ إِ و افِظُونَ لَهـ ا فرسـتاده  فـرو  را قرآن ما گمان يب لَح  خـود  قطعـاً  و مي
  . ميهست آن نگهبان

 اأَيه يا: (گفتند او به تمسخر به كردند يم بيتكذ را السالم و الصاله هيعل محمد كه يكسان و
لَيهِ نُزِّلَ الَّذِي الذِّكْرُ ع نُونٌ إِنَّكجاست؟ شده نازل تو بر قرآن يكن يم ادعا كه يكس يا)  لَم 

 آن بر پدرانمان كه را آنچه و كرده يرويپ تو از كه يبر يم گمان رايز. يا وانهيد تو گمان يب
أْتِينَا ما لَّو. (»ميكن يم رها اند بوده  يانيراسـتگو  از اگـر   )الصادِقِينَ مِنَ كُنت نإِ بِالْمالئِكَةِ تَ
 و دهنـد؟  يگـواه  يا آورده آنچه بودن درست بر تا يآور ينم ما نزد به را فرشتگان كه چرا

 بـر  جـرأت  يسـخت  نيچن رايز است، مشخص بودنش ستم بود، جهالت و ستم نيبزرگتر نيا
 يمعجزات آنان رايز داوندخ يبرا است فيتكل نييتع واقع در و شده محسوب لجاجت و خدا
 ظهور از آنان كه را ياهداف آنكه حال بود، نشده يجار آن بر خداوند ارادة كه دنديطلب يم را
 حاصل بود آورده امبرانيپ آنچه صحت بر كه ياديز ليدال با كردند يم بيتعق يمعجزات نيچن

 بـه  كـه  نچـه آ از را خـود  مـصلحت  آنهـا  كـه  روست نيا از بودنش جهالت اما و. است شده
 فرستادن فرو در رايز است، آنها نفع به يزيچ چه كه ندانستند و نداده صيتشخ بود انشانيز

 كس هر و فرستد، ينم حق به جز را فرشتگان خداوند بلكه ست،ين آنها يبرا يريخ فرشتگان
 إِذًا كَـانُواْ  ومـا . (شـود  ينمـ  داده مهلـت  او بـه  گريد نشود آنها ميتسل و نكند يرويپ آنان از
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 مهلـت  آورد نخواهند هرگز كه اورندين مانيا اگر ند،يآ فرو فرشتگان كه يهنگام و) منظَرِينَ
 و هالكـت  يبـرا  واقـع  در خواهند يم را فرشتگان فرستاده فرو كه آنان پس. شوند ينم داده
. اسـت  خدا دست در بلكه ست،ين آنها دست در مانيا رايز. ورزند يم شتاب شيخو ينابود

 ان اال ومنوايل كانوا ما قبالً يش كل هميعل حشرنا و يالموت كلهم و الملئكه هميال انزلنا نناا ولو(
 مردگان و ميفلرست فرو آنان يسو به را فرشتگان اگر يحت و) جهلوني اكثرهم لكن و اهللا شاءي
 آورنـد  ينمـ  مـان يا) باز (ميساز آشكار و روبرو شانيبرا را زيچ همه و نديبگو سخن آنان با

  . دانند ينم شترشانيب اما بخواهد، خداوند نكهيا مگر
نَّا: (فرمود نيبنابرا . است يكاف را آنها قرآن نيهم معجزات نديگو يم راست آنها اگر  نَحنُ إِ
لْنَا  صـورت  بـه  يواضـح  ليـ دال و مسئله هر آن در كه ميا فرستاده فرو را قرآن ما ) الذِّكْرَ نَزَّ
نَّـا . (رديگ يم اندرز آن از رديبگ اندرز بخواهد كس هر و. است شده انيب روشن كامالً إِ و  لَـه 

 در پس. ميهست نگهبانش ما آن نمودن نازل از بعد و كردن نازل هنگام در همانا و ) لَحافِظُونَ
 نـزول،  از بعـد  و ميينمـا  يم محافظت يميرج طانيش هر دستبرد از را آن كردن، نازل حالت

ـ تغ از را كلماتش و نهاد عهيود به امتش سپس و رامبيپ قلب در را آن خداوند ـ تحر و ريي  في
 حفـظ  شـود  يدگرگـون  و ليتبد دستخوش نكهيا در را آن ميمفاه و يمعان و نمود، محافظت

 بـر  را يكس خداوند نكهيا مگر ديننما فيتحر را آن ميمفاه يا كننده فيتحر چيه پس. كرد
 بـر  يخداوند يها نعمت و ياله معجزات نيبزرگتر از نيا و كند، انيب را حق كه زديانگ يم

 اهل پروردگار كه است نيا خدا يسو از قرآن محافظت جمله از و. باشد يم مومنش بندگان
 را آنها كه گرداند ينم مسلط آنان بر را يدشمن و دارد، يم نگاه مصون دشمنانشان از را قرآن

  . دينما كن شهير
  
  
 : 10- 13 ي هيآ

لَقَد لْنَا و سنمِ أَر لِكعِ فِي قَبلِينَ شِي گـروه  و هـا  دسـته  انيم در) زين (تو از شيپ همانا و األَو 
 . ميا كرده روانه ) را يامبرانيپ (نيشيپ يها

أْتِيهِم وما ن يولٍ مسزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ إِالَّ رتَهساو نكهيا مگر امدين شانيا نزد يا فرستاده چيه و ي 
 . دكردن يم مسخره را

كَذَلِك لُكُهرِمِينَ قُلُوبِ فِي نَسجيمـ  داخـل  گناهكاران يدلها به را) استهزاء (آن نگونهيا الْم 
 . ميگردان
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لِينَ سنَّةُ خَلَت وقَد بِهِ يؤْمِنُونَ الَ ـ پ اقـوام  وةيش و آورند، ينم مانيا آن به األَو  همـواره  نيشي
  . است بوده نيچن

 چـرا  مباش، نگران كردند بيتكذ را شما مشركان اگر: ديفرما يم امبرشيپ به متعال خداوند
لَقَد. (است بوده نيچن گذشته يها امت وةيش همواره كه لْنَا و سمِن أَر لِكعِ فِي قَبلِينَ شِياألَو 

 من يأْتِيهِم وما. (ميا فرستاده را يامبرانيپ گذشته يها دسته و ها گروه انيم در تو از شيپ و) 
 تيهدا و حق به را آنها كه امدين شانيا نزد يامبريپ چيه و   )يستَهزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ إِالَّ رسولٍ
  . كردند مسخره را او نكهيا مگر كند دعوت

)كَذَلِك لُكُهرِمِينَ قُلُوبِ فِي نَسجـ پ يهـا  امت دل در را بيتكذ همچنانكه)  الْم  يجـا  نيشي
 صفتـشان  كـه  يكـسان  م؛يدهـ  يم قرار تو قوم مجرمان دل در را آن زين وهيش همان به م،يداد

 و كفـر  در قومـت  كننـدگان  بيتكـذ  يدلهـا  كـه  يوقت. است زدن تهمت و افترا و يستمگر
 شد نيشيپ يها امت يها دل همانند آنان به ارودنين مانيا و امبرانيپ كردن مسخره و بيتكذ
 الَ: (فرمـود  نيبنـابرا . سـاختم  اوردنين مانيا و كردن مسخره و بيتكذ و كفر گرفتار را آنان

لِينَ سنَّةُ خَلَت وقَد بِهِ يؤْمِنُونَ يمـ  داخـل  قومـت  گناهكـاران  يهـا  دل بـه  را بيتكذ) (األَو 
 است گذشته نيشيپ اقوام مورد در خدا قانون كه يحال در اورند،ين مانيا قرآن به تا) ميگردان
  . گردد يم نابود و هالك وردهاين مانيا خدا اتيآ به كس هر كه
  : 14- 15 ي هيآ

لَو نَا وهِم فَتَحلَي ا عابنَ باء ممونَ فِيهِ فَظَلُّواْ السرُجعو ميبگـشا  آنان بر آسمان از يدر اگر و ي 
 . بروند باال آن از همواره شانيا

ْ نَّما لَقَالُوا نَا سكِّرَت إِ ارصلْ أَبنُ بنَح مقَو سونَمورچشم ما قطعاً«: گفت خواهند گمان يب ح 
  .»ميهست شده جادو يگروه بلكه م،يا شده يبند
 و بروند، باال آن از كه مييبگشا آنان بر آسمان از يدر و ديايب شانيا يبرا يبزرگ معجزة اگر و
: گفـت  خواهنـد  عنادشـان  و يسـتمگر  خاطر به گمان يب كنند، مشاهده آشكار طور به را آن
نَّ( نَا سكِّرَت ماإِ ارصو نم،ييب يم ندارد تيواقع كه را يزيچ و ميا شده يبند چشم ما قطعاً )أَب 
 مـا  بلكـه : نـد يگو يمـ )  مـسحورونَ  قَـوم  نَحنُ بلْ. (كرد خواهند انكار را بزرگ معجزة نيا

 و اسـت  جـادو  بكلـه  نـدارد،  قتيحق مينيب يم كه را يزيچ يعني. ميهست شده جادو يگروه
  . ستين شتانيهدا به يديام اند دهيرس انكار و عناد از حالت نيا به كه يقوم

 يمـ  داللـت  اند آورده امبرانيپ كه آنچه تيحقان بر كه كرد انيب را ييها نشانه خداوند سپس
  : فرمود و د،ينما
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 : 16- 20 ي هيآ

لَقَد لْنَا و عاء فِي جما السرُوجا بنَّاهي زيفلكـ  يبرجهـا  آسـمان  در ما شك بدون و ينَلِلنَّاظِرِ و 
 .ميا آراسته نندگانيب بر را آن و آورده ديپد

 داشته مصون و محفوظ يا شده رانده طانيش هر از را آن و رجِيمٍ شَيطَانٍ كُلِّ مِن وحفِظْنَاها
  . ميا

تْبعه السمع استَرَقَ منِ إِالَّ أَ  يشـهاب  كـه  دهـد  فـرا  گوش يدزدك كه يكس مگر مبِينٌ شِهاب فَ
  . كند يم دنبال را او روشن

ضاألَرا ونَاه ددنَا مي لْقَ أَ ا وفِيه اسِيوتْنَا ر نب أَ ا وءٍ كُلِّ مِن فِيهونٍ شَيزوميديگستران را نيزم و م 
  ميانديرو آن در يا دهيسنج زيچ هر و ميآورد ديپد استوار يكوهها آن در و

نَ لْ عجاو ا لَكُمفِيه ايِشعن ممو تُملَّس دهندة يروز كه يكسان و شما يبرا آن در و بِرَازِقِينَ لَه 
  . ميا داده قرار يزندگ اسباب ديستين آنها

ـ فرما يم بندگان به نسبت شيخو رحمت و اقتدار كمال انيب ضمن متعال خداوند لَقَـد : (دي و 
لْنَا عاء فِي جما السرُوجـ آفر يبرجها و ستارگان آسمان در همانا و )ب ـ ا دهي  يهـا  نـشانه  و مي
. شود يم ابيره آن لةيوس به يخشك و ايدر يها يكيتار در انسان كه ميا آورده ديپد يبزرگ

ينَّاها( زنيچن آسمان نبودند ستارگان اگر رايز م،يا آراسته نندگانيب يبرا را آن و) لِلنَّاظِرِينَ و 
 شهياند و تامل به را تماشاگران كه است يزيچ نيا و نداشت، زيانگ گفتش و بايز يا منظره

ـ آفر خداونـد  بـر  آن به نمودن استدالل و آن يمعان در نظر و آن وجود در  يمـ  فـرا  دگارشي
 شـده  رانده و ملعون طانيش هر شر از را آسمان و )رجِيمٍ شَيطَانٍ كُلِّ مِن وحفِظْنَاها. (خواند

 را يزيچ دزدانه و دينما سمع استراق آنجا از بخواهد يطانيش هرگاه و ميا داشته محفوظ يا
  . كرد خواهند دنبال را او سنگها شهاب كند گوش
ـ  هـر  دنيرسـ  از آن درون و شده، نيمز درخشان ستارگان با آسمان رونيب پس  مـصون  يآفت

  . است شده داشته
 و دهنـد  يمـ  فرا گوش يدزدك نياطيش از يبرخ اوقات يگاه يعني ) السمع استَرَقَ منِ إِالَّ(

تْبعه (كنند، يم سمع استراق أَ  يم بيتعق را او روشن يسنگ شهاب بالفاصله)  مبِينٌ شِهاب فَ
 ابـد يدر را طانيش آن شهاب بسا چه و. گرداند يم اش وانهيد اي و كشد يم را او اي پس كند،
 اوقات يگاه اما. رسد ينم نيزم به سمانآ خبر پس. برساند دوستش به را خبر نكهيا از قبل
 صـد  و ابـد، يدر را او سـنگ  شـهاب  نكهيا از قبل رساند يم دوستش به را خبر را آن طانيش

ـ نما يمـ  استدالل كلمه اي خبر به دوستش سپس. دينما يم اضافه آن به گريد دروغ  از كـه  دي
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  . است شده دهيشن آسمان
)ضاألَرا ونَاه دددر  بتواننـد  واناتيح و انسانها كه يا گونه به ميداد رشگست را نيزم و) م 

. شـوند  سـاكن  آن در و نـد ينما اسـت،اده  آن يهـا  يروز از و بروند راه آن اطراف و گوشه
ينَا( لْقَ أَ ا وفِيه اسِيواسـتحكام  خـدا  اذن بـه  را آن تا ميا داده قرار يبزرگ يكوهها آن در و) ر 

تْنَاو .( دارند باز تكان از و بخشند نب  در يا دهيسنج زيچ هر از و) موزونٍ شَيءٍ كُلِّ مِن فِيها أَ
 از م،يا آورده ديپد آن در باشند داشته ازين بدان مردم كه يديمف زيچ هر يعني. ميا اندهيرو آن
   معادن و اهانيگ و درختان انواع و انگور و خرما يها درخت ليقب
لْنَا( عجو ا لَكُمـايِ  فِيهعمـ قب از يزنـدگ  اسـباب  شـما  يبـرا  نيزمـ  در و  )ش  و كـشتزارها  لي

 و بردگان و ) بِرَازِقِينَ لَه لَّستُم ومن. (ميا آورده ديپد مكاسب و مشاغل و انواع و انيچهارپا
 بـر  آنها يروز كه ميا دهيبخش شما به مصالحتان و منافع يراستا در را يانيپا چهار و زانيكن

 آنـان  يروز دار عهده خودش و نموده يارزان شما به را آنها خداوند هبلك ست،ين شما گردن
  . باشد يم
  
 : 21 ي هيآ

نَا إِالَّ شَيءٍ من وإِن عِند ائِنُه  نكهيا مگر ندارد وجود يزيچ چيه و معلُومٍ بِقَدرٍ إِالَّ نُنَزِّلُه وما خَزَ
  .ميفرست ينم روف نيمع اندازة به جز را آن و ماست شيپ شيها نهيگنج

 مالك خداوند جز كس چيه و خداست دست در يريتقد انواع و يروز و رزق نوع هر يعني
 هر به اش گسترده رحمت و حكمت حسب بر و باشد يم او نزد آن يها جنهيگن و ستين آن

 يزيچ چيه و) نُنَزِّلُه وما. (كند يم محروم بخواهد كه را كس هر و بخشد يم بخواهد كه كس
 از نـه  پـس . نيمع يا اندازه به جز) معلُومٍ بِقَدرٍ إِالَّ ( م،يكن ينم نازل را رهيغ و باران از اعم
   كمتر نه و گردد يم شتريب نموده ريتقد خداوند كه آنچه

 22 ي هيآ

لْنَا سأَرو احالرِّي اقِحنَا لَو لْ أَنزَ ينَاكُموه ماء السماء مِنَ فَ نتُ وما فَأَسقَ نِينَ  لَـه  مأَ  را بادهـا  و بِخَـازِ
 شما و ميدينوشان شما به را آن و ميباراند يآب آسمان از آن دنبال به و ميفرستاد كننده بارور
  . ديستين آن دار خزانه

 نر، جنس كه همانطور د،ينما بارور و آبستن را ابرها تا مينمود مسخر را رحمت يبادها يعني
 را آن خداوند و ديآ يم ديپد آب خدا حكم به حيتلق نيا از و كند، يم آبستن و بارور را ماده
 بـه  و آنـان  يازهاين رفع خاطر به آن از يقسمت و نوشاند يم نيزم و انيچهارپا و بندگان به
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   شود يم رهيذخ نيزم در ياله قدرت و رحمت ياقتضا
نتُم وما( نِينَ لَه أَ  تـان يبرا را آن خداوند بلكه د،يندار را آن كردن رهيذخ ييتوانا شما و) بِخَازِ

 يمهربان و احسان نيا و جوشاند، يم نيزم در ييسارها چشمه صورت به و سازد يم رهيذخ
  . است شما به نسبت خداوند

 : 23- 25 ي هيآ

نُمِيت نُحيِي لَنَحنُ وإنَّا نُ ونَح ارِثُونَ وـ م يم و ميگردان يم زنده ما نيقي به و الْو  مـا  و م،يراني
 . ميهست وارث

لَقَد نَا ولِم تَقْدِمِينَ عسالْم مِنكُم لَقَد نَا ولِم تَأْخِرِينَ  ع ـسـ پ) حـال  (نـاً يقي و الْم  را شـما  انينيشي
 .ميشناس يم هم را شما انينيپس كه يدرست به و ميا شناخته

نَّه يحشُرُهم هو ربك وإِنَّ  او و آورد يمـ  گرد را آنان وت پروردگار گمان يب و علِيم حكِيم إِ
  . داناست فرزانة

نُمِيت نُحيِي لَنَحنُ وإنَّا( ـ ن از را مـرد  نـدارد،  يكيشر و تنهاست او يعني )و  يهـست  بـه  يستي
نَحنُ. (رانديم يم را آنها رسد فرا اجلشان كه يهنگام و گرداند، يم زنده را آنها و درآورده و 
 االرض نرث نحن انان: (است فرموده همچنانكه. ميباش يم يتهس همة وارث ما و)  الْوارِثُونَ

 يسو به و ميبر يم ارث به است آن بر كه را آنچه هر و نيزم ما) رجعوني نايال و هايعل من و
ـ ن محـال  و مشكل خداوند يبرا نيا و شوند يم گردانده باز ما  حالـت  خداونـد  رايـ ز ست،ي
 از انـدازه  چه و كاهد، يم آنها از مقدار چه نيزم كه داند يم و دانسته را انينيشيپ و انينيپس

 را او يقدرتمنـد  چيه كه است يحد به او ييتوانا  و قدرت. گرداند يم پراكنده آنان ياجزا
  . آورد يم گرد خود نزد به و نديآفر يم دوباره را بندگانش او . گرداند ينم ناتوان

)نَّه  دهد يم قرار مناسبش يجا در را يزيچ هر و است،دان ي فرزانه او همانا و) علِيم حكِيم إِ
 يمـ  كين پاداش او به باشد خوب عملش اگر دهد؛ يم سزا و جزا عملش طبق را كس هر و

  . رساند يم بد يسزا او به باشد بد عملش اگر و دهد
  
  : 26- 27 ي هيآ

لَقَد لَقْنَا و ـ  از را انـسان  كه ياستر به و مسنُونٍ حمإٍ منْ صلْصالٍ مِن اإلِنسانَ خَ  خـشك،  يگل
 .ميديافريب دهيگند و رهيت يگل

الْجĤنَّ و نَاه لَقْ   . ميديافريب شعله سراپا آتش از نيا از شيپ را جن و السمومِ نَّارِ مِن قَبلُ مِن خَ
 را آنچه و دارد، يم انيب السالم هيعل آدم پدرمان بر را خودش احسان و نعمت متعال خداوند



١٣٠٤ 

 طانيشـ  فتنة و شر از را ما يضمن صورت به و د،ينما يم مطرح زد سر سيابل منشدش از كه
لَقَد: (فرمود پس. دارد يم حذر بر لَقْنَا و  ريـ خم و دهيخـشك  گـل  از را آدم مـا  و ) اإلِنسانَ خَ

 شود يم گفته يگل به» مسنون حماء «ميديافريب داشت سفال يصدا چون ييصدا كه يا گشته
الْجĤنَّ. (باشد ركردهييتغ شيبو و رنگ آن اديز يرماندگا اثر بر كه را سيابلـ  جنهـا  پدر و) و 
لَقْنَاه (آدم دنيآفر از شيپ   . ميديافريب حرارت پر يآتش از )السمومِ نَّارِ مِن قَبلُ مِن خَ
 28- 30 ي هيآ

ذْ إِ قَالَ و كبالَئِكَةِ رنِّي لِلْم  كـه  آنگاه آور ادي به و مسنُونٍ حمإٍ نْم صلْصالٍ من بشَرًا خَالِقٌ إِ
 يانسان يا دهيگند و اهيس گل از ده،يخشك يگل از من همانا«: فرمود فرشتگان به پروردگارت

 »نميآفر يم را

ا يتُه فَإِذَ وس نَفَخْت وحِي مِن فِيهِ وواْ رفَقَع اجِدِينَ لَهروح از و دادم سامان او به چون پس س 
 . ديافت سجده به برابرش در دميدم نآ در خود

دجآلئِكَةُ فَسالْم ملُّه    .كردند سجده يهمگ فرشتگان پس أَجمعونَ كُ
ـ  از من: فرمود فرشتگان به نديافريب را آدم خواست كه يهنگام خداوند  دهيـ گند و اهيسـ  يگل
 كردم مرتب يملكا جسد صورت به را او و دادم سامان را آن چون پس نم،يآفر يم را يانسان

 پرودگارشـان  دسـتور  همـه  فرشتگان د،يافت سجده به برابرش در دميدم او در خود روح از و
لُّهم الْمآلئِكَةُ فَسجد. (كردند اطاعت  داللـت  نيا بر تا است، ديتاك از بعد ديتاك)  أَجمعونَ كُ

 فرمـان  ميتعظ خاطر به سجده نيا و. دينورز تخلف كردن سجده از يا فرشته چيه كه دينما
  . دانستند ينم فرشتگان كه دانست يم را ييزهايچ آدم رايز بود، آدم اكرام و خدا

 : 31- 33 ي هيآ

بلِيس إِالَّ  سـجده  زمـرة  از نكـه يا از زد سـرباز  كـه  طانيش مگر الساجِدِينَ مع يكُونَ أَن أَبى إِ
 . باشد كنندگان

بلِيس يا قَالَ  شـده  چـه  را تـو ! سيابل يا«: فرمود) خداوند( الساجِدِينَ مع كُونَتَ أَالَّ لَك ما إِ
 »؟ينبرد سجده كنندگان سجده همراه كه است

لَقْتَه لِبشَرٍ لِّأَسجد أَكُن لَم قَالَ ـ ن ستهيـ شا«: گفت مسنُونٍ حمإٍ منْ صلْصالٍ مِن خَ  يبـرا  ستي
  .»كنم سجده يا دهيآفر دهيندگ و اهيس يگل ده،يخشك يگل از را او كه يبشر
بلِيس إِالَّ(  سـجده  زمـرة  از نكـه يا از زد سرباز كه طانيش مگر )الساجِدِينَ مع يكُونَ أَن أَبى إِ

 او بـه  خداونـد . بـود  فرزنـدانش  و آدم با او يدشمن و عداوت نينخست نيا و. باشد كنندگان
 مـن  مقام ستةيشا: گفت ؟يستين گانكنند سجده با كه است شده چه را تو! سيابل يا: فرمود
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 پس. كنم سجده يا دهيآفر دهيگند و رهيت يگل ده،يخشك يگل از را او كه يبشر يبرا ستين
 كرد يدشمن اظهار فرزندانش و آدم با و زد، سرباز ياله دستور و اطاعت از و ديورز تكبر او
   هستم تربه آدم از من: گفت و ديورز تكبر و د،يبال خود عنصر و جوهره به و
  
 : 34- 35 ي هيآ

 رانده تو گمان يب شو، رونيب بهشت از پس«: فرمود) خداوند( رجِيم فَإِنَّك مِنْها فَاخْرُج قَالَ
 .»يا شده

لَيك وإِنَّ نَةَ عمِ إِلَى اللَّعوينِ يتوست ر) خدا (لعنت امتيق روز تا يراست به و الد .   
 فَإِنَّك مِنْها فَاخْرُج: (فرمود بدو اش ينيب بزرگ خود و دنيورز كفر مجازات عنوان به خداوند
جِيميهـست  بدور يخوب هر از و بوده مطرود و شده رانده تو همانا شو، رونيب بهشت از ) ر .

لَيك وإِنَّ( نَةَ عمِ إِلَى اللَّعوينِ يامتيق روز تا خدا رحمت از يدور و نكوهش و لعنت و) الد 
 ادامـه  ريـ خ از اش يدور و كفـر  بـر  طانيش كه است آن نيمب آن امثال و هيآ  نيا. توست بر

  . داد خواهد
 : 36- 38 ي هيآ

أَنظِرْنِي رب قَالَ  يمـ  ختـه يبرانگ) مردمـان  (كه يروز تا! پروردگارا«: گفت يبعثُونَ يومِ إِلَى فَ
 »بده مهلت مرا شوند

 »يافتگاني مهلت از تو نيقي به«: گفت الْمنظَرِينَ مِنَ فَإِنَّك قَالَ

   نيمع وقت) و (روز تا الْمعلُومِ الْوقْتِ يومِ إِلَى
 شـد  خواهند ختهيبرانگ و شوند يم زنده دوباره مردمان كه يروز تا!پروردگارا: گفت طانيش
ـ ي. نيمعـ  وقت و روز آن تا ،يافتگاني مهلت از تو نيقي به: فرمود خداوند. بده مهلت مرا  يعن
 را طانيشـ  خواسـتة  و دعـا  خداونـد . است معلوم خدا شيپ آن دنيرس فرا زمان كه يزرو تا
 بندگان و او يبرا يامتحان  و شيآزما نيا بلكه اش، يبزرگ و احترام خاطر به نه اما رفت،يپذ

. گردد مشخص ستين نيپن كه يكس از رد،يپذ يم را پروردگارش تيوال كه يكس تا بود خدا
 خواهد يم ما از طانيش كه را آنچه و داشته حذر بر طانيش از را ما دتش به خداوند نيبنابرا
  . است داده حيتوض مانيبرا
 : 39- 41 ي هيآ

تَنِي بِمĤ رب قَالَ ي نَنَّ أَغْوي ألُز مضِ فِي لَهاألَر منَّهي  سبب به! پروردگارا«: گفت أَجمعِينَ وألُغْوِ
 را آنـان  يهمگـ  و دهـم  يمـ  جلوه بايز شانيبرا نيزم در ار) گناهان (يساخت گمراه مرا آنكه
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 . مينما يم گمراه

 . آنان انيم از ات زهيپاك و دهيبرگز بندگان مگر الْمخْلَصِينَ مِنْهم عِبادك إِالَّ

تَقِيم علَي صِرَاطٌ هذَا قَالَ سدارد من يسو به راه قاًيدق كه است يدرست راه نيا«: گفت م«.  
 جلـوه  آراسته و بايز شانيبرا را ايدن يساخت گمراه مرا آنكه سبب به! پروردگارا: فتگ طانيش
 يگنـاه  هـر  انجـام  بـر  و داده حيتـرج  آخـرت  بـر  را آن تـا  خوانم يم فرا را آنها و دهم يم

ينَّهم. (باشند فرمانبردارم  يم باز ميمستق صراط و راست راه از را آنان يهمگ) أَجمعِينَ وألُغْوِ
ـ ا انيم از تو زةيپاك و دهيبرگز بندگان مگر  )الْمخْلَصِينَ مِنْهم عِبادك إِالَّ. (رمدا ـ ي. شاني  يعن

ـ برگز توكلـشان  و اخـالص  و مـان يا خاطر به را آنها كه يكسان  علَـي  صِـرَاطٌ  هـذَا . (يا دهي
تَقِيم سرساند يم بهشت و من به را انسان كه است يراست و درست راه نيا )م .  

  : 42- 44 ي هيآ
لَيهِم لَك لَيس عِبادِي إِنَّ لْطَانٌ عنِ إِالَّ سم كعو سلطه بندگانم بر تو گمان يب الْغَاوِينَ مِنَ اتَّب 

 . كنند يم يرويپ تو از كه يگمراهان مگر يندار يقدرت

 . است آنان يهمگ عادگاهيم جهنم شك بدون و أَجمعِينَ لَموعِدهم جهنَّم وإِنَّ

بوابٍ سبعةُ لَها  آنـان  از يدر هـر  يبـرا  و دارد در هفت جهنم مقْسوم جزْء منْهم بابٍ لِّكُلِّ أَ
  . دارد وجود مشخص يا بهره
 را آنها خداوند رايز ،يبكشان يگمراه نوع هر يسو به را آنها تا ندارد يتسلط بندگانم بر تو
 شـر  از و نموده ياري او دستورات از اطاعتشان و روردگارپ پرستش و كردن يبندگ سبب به
 خداوند از اطاعت يجا به كه گمراهان از كه يكس آن مگر. است داشته نگاه امان در طانيش

» رشـد  «ضـد » يغو«) الْغَاوِينَ مِنَ. (است شده خشنود تو از اطاعت و تو يدوست به بخشنده
 كـه  اسـت  يكس» ضال «و. كند ترك را آن اما بشناسد را حق كه است يكس» يغاو «و است،
  . دينما ترك شناخت بدون را حق
ـ ي آنـان  يهمگـ  عادگاهيم جهنم شك بدون و )أَجمعِينَ لَموعِدهم جهنَّم وإِنَّ(  و طانيشـ  يعن

بوابٍ سبعةُ لَها. (باشد يم انشيلشكر  نييپا يگريد از كي هر يبرا و دارد در هفت جهنم )أَ
 بهره اعمالشان حسب بر سيابل روانيپ از يدر هر و) مقْسوم جزْء منْهم بابٍ لِّكُلِّ(. است تر
 سيابلـ  جنـود  و ، والعـاون  هم هايف فكبكبوا: (است فرموده متعال خداوند. است مشخص يا

  . شوند يم انداخته جهنم به صورت يرو بر طانيش انيلشكر و گمراهان همة پس) اجمعون
 انيب است كرده آماده طانيش روانيپ يبرا كه را يسخت عذاب و شكنجه خداوند آنكه از پس

 و نموده انيب زين است دهيد تدارك دوستانش يبرا كه را يداريپا نعمت و بزرگ فضل نمود،
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  : فرمود
  45- 50 ي هيآ

تَّقِينَ إِنَّ نَّاتٍ فِي الْمونٍ جيعبرند يم سر هب ساران چشمه و باغها در زگارانيپره گمان يب و . 

 . ديشو وارد جا آن به خاطر نانياطم و سالمت به آمِنِينَ بِسالَمٍ ادخُلُوها

نَزَعنَا ا وورِهِم فِي مدنْ صانًا غِلٍّ م لَى إِخْورُرٍ عتَقَابِلِينَ س آنان يها نهيس در كه را يا نهيك و م 
 . نندينش يم هم يروبرو تختها بر برادرانه) و(ميكش يم رونيب است

 جا آن از و رسد، ينم آنان  به يرنج جا آن در بِمخْرَجِينَ منْها هم وما نَصب فِيها يمسهم الَ
 . گردند ينم رونيب

ىءادِي نَبأَنِّي عِب نَاالْغَفُور  . مهربانم آمرزندة من كه كن آگاه را بندگانم الرَّحِيم أَ

ابِي أَنَّ و لِيم عذَابالْ هو عذَ   . است دردناك يعذاب من عذاب همانا و األَ
تَّقِينَ إِنَّ : (ديفرما يم متعال خداوند همة از و طانيش اطاعت از كه زگارانيپره گمان يب )الْم 
)  وعيـونٍ  جنَّاتٍ فِي (ند،ينما يم زيپره خواند يم فرا آن يسو به را آنها طانيش كه يگناهان

 اوقـات  همـة  در و اسـت  موجود آن در درختان انواع كه ييباغها رانند؛سا چشمه و باغها در
  . آورند يم ببار ذيلذ يها وهيم
 با ) آمِنِينَ بِسالَمٍ ادخُلُوها: (شود يم گفته آنان به بهشت يباغها به شدنشان وارد هنگام به و

 نعمـت  فتنر نيب از و ، يخستگ و يماريب و خواب و مرگ از هراس بدون و خاطر نانياطم
 و اندوه، و يماريب از هراس بدون و آن، از شدن كاسته اي و د،يهست مند بهره آن از كه ييها
نَزَعنَا. (ديشو آن رد وا ها يناراحت ريسا ا وورِهِم فِي مدنْ صنهيس در كه را يا نهيك و )غِلٍّ م 
  . دارند يم وستد را گريكدي و شده صاف شانيدلها پس ، ميكش يم رونيب است آنان يها
انًا( لَى إِخْورُرٍ عتَقَابِلِينَ س يمـ  داللت هيآ نيا. نندينش يم هم يروبرو تختها بر برادرانه و ) م 

 بـا  و شـوند  يمـ  جمـع  هـم  گـرد  و روند يم گريهمد ديبازد و ديد به بهشت اهل كه دينما
 انـواع  و لولـو  بـر  كه ها تخت نيا بر و نندينش يم هم يروبرو و دارند يخوب رفتار گريكدي

  . دهند يم هيتك اند گشته نيمز جواهرات
 آنهـا  بـه  خداوند رايز رسد، ينم آنان به يباطن و يظاهر رنج چيه و )نَصب فِيها يمسهم الَ(

 جـا  آن از و ) بِمخْـرَجِينَ  منْها هم وما (ندارد، راه آن به يافت چيه كه دهد يم يكامل يزندگ
  . هستند آنجا در اوقات همة در و. گردند ينم رونيب

 باعـث  كـه  پرداخـت  جهـنم  و بهـشت  ذكر به شيخو مخلوقات انيم از خداوند آنكه از پس
 يمـ  قيتشو و ترس موجب كه را آنچه زين شيخو يصفتها انيم از شود، يم ترس و قيتشو
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 روشـن  ليـ ال بد كه يخبر بده، يقطع خبر بندگانم به )عِبادِي نَبىء: (فرمود و كرد انيب شود
نَاالْغَفُور أَنِّي (كه ، است گرفته قرار دييتا مورد  رايز مهربانم، آمرزندة من گمان يب)  الرَّحِيم أَ
 كـه  ياسـباب  اتخـاذ  با تا كوشند يم و گردند مطلع ياله آمرزش و رحمت كمال از آنها يوقت

 دسـت  گناهـان  از و بگرداننـد،  رحمـتش  مـشمول  را خود رساند يم يو رحمت به را انسان
  . ابندي دست او آمرزش به تا ندفينما توبه و بكشند،

 پـس  بكشاند، ياليخ يب و يخبر يب به را آنها ياله رحمت و توبه به ديام دينبا نيا وجود با
ابِي أَنَّ (كه ده خبر را آنان لِيم الْعذَاب هو عذَ  قتيحق در يعني. است دردناك زين عذابم و )األَ
 و كرد، نييتع را آن اندازة و مقدار توان ينم كه يعذاب ندارد، وجود خداوند بعذا حز يعذاب
 نيقـ ي به بندگان هرگاه و. عذابش از خدا به ميبر يم پناه. نمود درك را آن قتيحق و تيماه

 او، كـردن  عـذاب  مانند به كس چيه) احد ثاقه و وثقي ال و احد، عذابه عذبي ال (كه دانستند
 هـر  از و كـرد  خواهند زيپره. نكشد بند در او، دنيكش بند در چون كس چيه و. نكند عذاب
 همواره بنده قلب كه است ستهيشا پس. جست خواهند يدور شود آنها عذاب باعث كه يسبب
 او در بنگـرد  پروردگـارش  احسان و مغفرت و رحمت به چون پس. باشد ديام و ميب انيم در
 پروردگارش حقوق در دنشيورز يكوتاه و ريتقص و گناهان به چون و د،يآ يم وجود به ديام

  . كشد يم دست گناه از و ديآ يم وجود به ترس او در بنگرد
  :51- 56 ي هيآ

مئْهب نَ ن وفِ عإِ ضَي راَهِيمده خبر آنان به م،يابراه مهمانان از و ب. 

ذْ لَيهِ دخَلُواْ إِ ا فَقَالُواْ عالمنَّا قَالَ س  گفتنـد،  سالم و شدند وارد او بر كه يزمان نَوجِلُو مِنكُم إِ
 »ميمناكيب شما از ما«: گفت ميابراه

ْ نَّا تَوجلْ الَ قَالُوا لِيمٍ بِغُالمٍ نُبشِّرُك إِ مژده دانا يفرزند به را تو ما شك بدون نترس،«: گفتند ع 
 .»ميده يم

 من به را يا مژده نيچن ايآ«: گفت ميابراه تُبشِّرُونَ فَبِم الْكِبرُ مسنِي أَن علَى أَبشَّرْتُمونِي قَالَ
 »د؟يده يم مژده چه به پس است؟ دهيرس من به يريپ كه يحال در ديده يم

ْ نَاك قَالُوا ـ ا داده مژده يراست رابه تو ما«: گفتند الْقَانِطِينَ منَ تَكُن فَالَ بِالْحقِّ بشَّرْ  از پـس . مي
 .»مباش دانيناام

بـهِ  رحمـةِ  مِن يقْنَطُ نوم قَالَ لُّونَ  إِالَّ رĤَّرحمـت  از يكـس  چـه  گمراهـان  جـز «: گفـت  الـض 
  »شود؟ يم ديناام پروردگارش

ـ فرما يمـ  الـسالم  و الـصاله  هيعل محمد امبرشيپ به متعال خداوند نَبـئْهم : (دي ـن  وفِ  عضَـي 
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راَهِيمب ـ پ داسـتان  يوقت رايز ، ده خبر ميابراه مهمانان بيعج داستان از را آنها و )إِ  را امبراني
 هيـ عل ليـ خل ميابـراه  ژهيو به ند،ينما يم اقتدا آنان به و رنديگ يم عبرت يكن انيب آنان يبرا

 بودند فرشتگان مهمانانش و ميكن يرويپ او نييآ از است داده دستور را ما خداوند كه السالم
  . داد ميابراه به را آنها يزبانيم افتخار خداوند كه
لَيهِ دخَلُواْ إِذْ( ا فَقَالُواْ عالمدر ميابراه كردند، سالم ميابراه به و شدند وارد او بر كه يزمان )س 

نَّا (گفت، آنها سالم جواب ـ  يوقت چون م،يترس يم شما از ما ) وجِلُونَ مِنكُم إِ  ميابـراه  شيپ
 يا گوسـاله  آنها ييرايپذ يبرا و رفت خانه به شتابان و هستند، مهمان آنها كرد گمان آمدند

 كـه  ديترسـ  آنها از زنند ينم دست آن به كه ديد يوقت. گذاشت آنها شيپ و آورد شده انيبر
  . باشند ليقب نيا از يافراد اي و دزد مبادا

نَّا تَوجلْ الَ: (گفتند ميابراه به فرشتگان لِيمٍ بِغُالمٍ نُبشِّرُك إِ دانا يفرزند به را تو ما نترس، )ع 
 نه است پسر فرزند كه ديآ يم بر مژده نيا از. بود السالم هيعل اسحاق نيا و. ميده يم همژد

 وبـشرنه . (اسـت  آمـده  گريد يا هيآ در و . است فراوان دانش دارندة يمعن به ميعل و. دختر
  .ميداد مژده بود نيصالح از يامبريپ كه اسحاق به را او و) نيالصلح من اينب باسحق
 أَن علَى (، ديده يم مژده يفرزند به امرايآ) أَبشَّرْتُمونِي: (گفت مژده نيا از تعجب با ميابراه
نِيسرُ م(بود يديناام ينوع نيا و است؟ دهيرس من به يريپ كه يحال در ) الْكِب .شِّرُونَ فَبِمتُب( 
 شدن ارد بچه اسباب كه يحال در. ديده يم مژده مرا قاعده كدام بر بنا و صورت چه به پس
  ندارد؟ وجود ما در
نَاك قَالُواْ( ـ ن آن در يشـك  چيه كه يدرست و راست زيچ به را تو ما: گفتند )بِالْحقِّ بشَّرْ  ستي

 رحمـت  خانـه  نيا اهل يا ژهيو به شما و ، تواناست زيچ هر بر خداوند چون م،يا داده مژده
 حـال  شامل او ساناح و خدا فضل كه ستين تعجب يجا پس شماست، بر او بركات و خدا
 بلكه دانند، يم ديبع را ريخ كه مباش يدانيناام از نيبنابرا) الْقَانِطِينَ منَ تَكُن فَالَ. (گردد شما

  : گفت آنان به پاسخ در ميابراه. باش دواريام خدا احسان و فضل به همواره
بهِ رحمةِ مِن يقْنَطُ ومن( لُّونَ إِالَّ رĤَّشود يم وسيما پروردگارش رحمت زا يكس چه و ) الض 

 دانـش  و تيهـدا  خداوند كه يكس اما خبرند؟ يب خدا عظمت و قدرت از كه يگمراهان مگر
 از ياله رحمت كه داند يم چون ندارد، يراه يو به يديناام است نموده يارزان او به فراوان

 مژده نيا گانفرشت كه يوقت سپس. ديآ يم دست به ياديز يهها را و ليوسا و اسباب قيطر
  . اند شده فرستاده يمهم امر نيا يبرا آنها كه دانست دادند او به را
  :57- 60 يا هيآ
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يها خَطْبكُم فَما قَالَ  »د؟يدار يمهم كار چه: دييبگو! فرستادگان يا«: گفت الْمرْسلُونَ أَ

ْ نَّا قَالُوا نَا إِ لْ  »ميا شده فرستاده گناهكاران قوم يوس به ما«: گفتند مجرِمِينَ قَومٍ إِلَى أُرسِ

نَّا لُوطٍ آلَ إِالَّ   ميهست آنها همه دهندة نجات ما گمان يب لوط خانوادة جز أَجمعِينَ لَمنَجوهم إِ

أَتَه إِالَّ نَا امرَ را قَدنَّه  عذاب در بازماندگان از ميا نموده مقرر كه همسرش مگر الْغَابِرِينَ لَمِنَ إِ
  . باشد

يها خَطْبكُم فَما: (گفت فرشتگان به السالم هيعل ميبراها : دييبگو! فرستادگان يا)  الْمرْسلُونَ أَ
 د؟يا شده فرستاده چه يبرا و ديدار يمهم كار چه

نَّا قَالُواْ( نَا إِ لْ ـ ا شـده  فرستاده قوم يسو به ما: گفتند   )مجرِمِينَ قَومٍ إِلَى أُرسِ  و فـساد  كـه  مي
 . ميكن مجازاتشان و ميده عذاب را آنها تا است، شده اديز شرشان

نَّا لُوطٍ آلَ إِالَّ(  آنهـا  همـه  دهندة نجات ما كه اش خانواده و لوط مگر)  أَجمعِينَ لَمنَجوهم إِ
أَتَه إِالَّ (ميهست نَا امرَ را قَدنَّه  بازماندگان از ميا نموده مقرر كه همسرش مگر)  الْغَابِرِينَ لَمِنَ إِ
 بحـث  و جر آنها كردن هالك مورد در فرستادگان با ميابراه. باشد عذاب در ماندگان يباق و

 عـذاب  هميات انهم و ربك امر جاء قد انه هذا عن اعرض ميابراهي: (شد گفته او به پس نمود،
 بر و است، آمده پروردگارت فرمان همانا كن، اعراض موضوع نيا از! ميابراه يا) مردود ريغ

  . رفتند او شيپ از فرستادگان سپس. ستين يشدن رد كه ديآ يم يعذاب آنان
 61- 66 ي هيآ

 . آمدند لوط خانوادة شيپ فرستادگان كه يهنگام پس الْمرْسلُونَ لُوطٍ آلَ جاء فَلَما

نَّكُم قَالَ  »ديهست ناشناخته يقوم شما«: گفتند منكَرُونَ قَوم إِ

ْ نَ بلْ قَالُوا ئْ  شك آن در كه ميا آورده يزيچ تو يبرا بلكه«: گفتند يمتَرُونَ فِيهِ كَانُواْ بِما اكجِ
 .»كردند يم

نَاكي تَ أَ قِّ والْحنَّا ب إِ ادِقُونَ وميهست راستگو ما و ميا آورده تو يبرا را حق و لَص . 

اتَّبِع اللَّيلِ منَ بِقِطْعٍ بِأَهلِك فَأَسرِ و هارب أَدالَ مو لْتَفِت ي مِنكُم دضُواْ أَحامـثُ  ويرُونَ  حتُـؤْم 

 حركت شانيا پس از خودت و برو، نجايا از و بردار را ات خانواده شب از يپاس در نيبنابرا
 . ديشو يم داده دستور كه ديبرو همانجا به و نكند، نگاه سر پشت به شما از يكس و كن،

ينَا لَيهِ وقَضَ ابِرَ أَنَّ األَمرَ ذَلِك إِ ؤُالء ده قْطُوعبِحِينَ مصكه مينمود يوح را نيا لوط به ما و م 
  . شد خواهند كن شهير و نابود بامدادان آنان همة
 لوط) قَالَ (رفتند، لوط خانوادة شيپ فرستادگان كه يهنگام و)  الْمرْسلُونَ لُوطٍ آلَ جاء فَلَما(
نَّكُم: ( گفت آنان به  ينم و شناسم ينم را شما يعني. ديهست ناآشنا يقوم شما)  منكَرُونَ قَوم إِ
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ئْنَاك بلْ قَالُواْ. (ديهست يكس چه دانم  يزيـ چ تو يبرا بلكه: گفتند  )يمتَرُونَ فِيهِ كَانُواْ بِما جِ
 شك آن در آنها كه ميا آورده يعذاب خود همراه به يعني. كردند يم شك آن در كه ميا آورده

ينَاك. (كردند يم بيتكذ را تو ينمود يم ديتهد آن به را آنها چون و كردند، يم تَ أَ قِّ والْحب (
نَّا ( ميا آورده تو نزد به ستين بردار يشوخ كه را يمسلم قتيحق و تيواقع و إِ ادِقُونَ ولَص(  
 از يپاس در نيبنابرا) اللَّيلِ منَ بِقِطْعٍ بِأَهلِك فَأَسرِ (ميهست راستگو ميگفت تو به آنچه در ما و

 چيه) كن يسع (و برو، نجايا از و بردار را ات خانواده روند يم خواب به مردم كه يوقت شب
اتَّبِع ( نداند، را شما يرو شب محل كس و مهارب الَ أَدو لْتَفِت ي مِنكُم دپس از خودت و ) أَح 

 شتابان و كند حركت زود يعني. نكند نگاه را خود سر پشت شما از يكس و كن حركت شانيا
 ييراهنما ايگو. ديشو يم داده دستور كه ديبرو همانجا به و)  تُؤْمرُونَ حيثُ وامضُواْ. (ديبرو

 ما و ) األَمرَ ذَلِك إِلَيهِ وقَضَينَا (بروند كجا به نمود يم ييراهنما آنها كه است بوده آنان همراه
ابِرَ أَنَّ (كه، ميداد خبر لوط به قطع طور به را موضوع نيا ؤُالء ده قْطُوعبِحِينَ  مـصصـبح ) م 

  . دينما يم نابودشان كه گرفت خواهد فرا آنها يعذاب هنگام
  67- 77 ي هيآ

تَبشِرُونَ الْمدِينَةِ أَهلُ وجاء سآمدند كنان يشاد شهر اهل و ي  

 .»ديكن يم رسوا مرا پس هستند، من مهمانان نانيا«: گفت فْضَحونِتَ فَالَ ضَيفِي هؤُالء إِنَّ قَالَ

اتَّقُوا و الَ اللّهدينكن خوار مرا و ديبترس خداوند از و تُخْزُونِ و . 

لَم قَالُوا أَو  كنِ نَنْهالَمِينَ عم؟ينكرد ينه مردمان از را تو ما مگر«: گفتند الْع« 

 .»ديكن يكار ديخواه يم اگر هستند من دختران نهايا«: گفت فَاعِلِينَ مكُنتُ إِن بنَاتِي هؤُالء قَالَ

رُكملَع منَّه  . اند سرگشته خود يمست در آنان كه سوگند تو يجا به يعمهونَ سكْرَتِهِم لَفِي إِ

مةُ فَأَخَذَتْهحيشْرِقِينَ الصرفتگ فرا را شانيا مرگبار اديفر آفتاب طلوع هنگام پس م . 

لْنَا عا فَجهالِي ا علَه نَا سافِ أَمطَرْ و هِملَي ةً عارن حِجيلٍ مبـا  و ميكـرد  رو و ريز را آنجا از و سِج 
 . ميكرد سنگباران را شانيا گل سنگ از ييها سنگپاره

 . است ييها نشانه هوشمندان يبرا نيا در گمان يب لِّلْمتَوسمِينَ آلياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ

نَّها إِ بِيلٍ وقيمٍ لَبِسمـرور  و عبـور  محـل  وستهيپ كه است يراه سر بر) شهر (آن يراست به و م 
 . است

  . است مومنان يبرا يبزرگ يها نشانه ، نيا در گمان يب لِّلْمؤمِنِينَ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ
 آمدن كه يحال در) يستَبشِرُونَ (دندآم ، بود آن در لوط كه يشهر اهل و )الْمدِينَةِ أَهلُ وجاء(

 و قـدرت  آنهـا  كه بودند خوشحال و داند يم مژده گريكدي به را آنها ييبايز و لوط مهمانان
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 آنها كه بود خاطر بدان نيا و دهند انجام آنان با بخواهند كه را يكار هر دارند را آن ييتوانا
 لوط با و دنديرس لوط خانة تا آمدند سپ. دهند انجام زشت عمل لوط مهمانان با خواستند يم
 هـؤُالء  إِنَّ: (گفـت  و بـرد  پنـاه  خـدا  به آنها شر از لوط و نمودند، گفتگو مهمانانش مورد در

اتَّقُوا تَفْضَحونِ فَالَ ضَيفِي و الَ اللّهو د،يريبگ نظر در را خدا زيچ هر از قبل يعني)  تُخْزُونِ و 
 به آنها با زشت عمل انجام با و دينساز رسوا مهمانانم مورد در مرا ديترس ينم يخدا از اگر
: گفتنـد  فقـط  د،ينساز رسوار مرا«: گفت كه لوط پاسخ در آنان )قَالُوا. (دينكن يحرمت يب آنان
)لَم أَو  كنِ نَنْهالَمِينَ عدعوت يمهمان به را آنها نكهيا و م؟ينكرد ينه مردمان  از ترا ايآ)  الْع 

 يعـذر  شـود  داشـته  حذر بر كه كس هر و م،يبود داشته حذر بر را تو ما كه يتراس به نكن؟
 كُنـتُم  إِن بنَـاتِي  هـؤُالء : (گفـت  بود آمده شيپ شيبرا كه يمشكل شدت از لوط) قَالَ. (ندراد

 سـخن  بـه  از آنان اما. آورم يم در شما ازدواج به را آنها و هستند من دختران نهايا)  فَاعِلِينَ
ـ پ بـه  خداوند نيبنابرا نكردند، يتوجه لوط : فرمـود  الـسالم  و الـصاله  هيـ عل محمـد  امبرشي

)رُكملَع منَّه  . سرگردانند خود يمست در آنان كه سوگند تو جان به)  يعمهونَ سكْرَتِهِم لَفِي إِ
 چيهـ  بـه  كـه  يا گونـه  بـه  بود، زشت كار انجام به ليتما از عبارت آنها يگمراه و يمست و

  . كردند ينم توجه ينكوهش و سرزنش
ـ ب لـوط  يبـرا  را خود حالت فرستادگان كه يوقت  دسـتور  و شـد  دور او ينـاراحت  كردنـد  اني

ـ ب آنجا از اش خانواده با هنگام شب و برد فرمان را پروردگارش  نجـات  آنهـا  و رفـت،  روني
 عـذاب  آنگـاه  آفتـاب  طلـوع  هنگام به )مشْرِقِينَ الصيحةُ فَأَخَذَتْهم (، را شهر اهل اما افتند،ي

لْنَا. (گرفت فرا مرگبار بانگ. بود تر سخت شانيبرا عا فَجهالِي ا علَه ـ ز را آنها شهر و )سافِ  و ري
نَا (م،يكرد رو أَمطَرْ و هِملَي ةً عارن حِجيلٍ مـ ا گـل  سـنگ  از ييهـا  سنگپاره با و) سِج  را شاني

  . كرد يم دنبال ختنديگر يم شهر از هك را آنان سنگها نيا و. ميكرد سنگباران
 تامل و فكر كه يكسان يبرا لوط قوم داستان در شك بدون) لِّلْمتَوسمِينَ آلياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ(
 داستان نيا از هدف آنان و. دارد وجود ييها نشانه هستند فراست و نشيب يدارا و كنند، يم
 نيا ارتكاب بر ژهيو به و دينما جرأت خدا يماننافر بر كس هر كه دانند يم و فهمند، يم را

 رايز د،ينما يم مجازات عذاب نيتر سخت با را او خداوند شود گستاخ بزرگ و زشت عمل
ـ با پس است نموده جرأت يبد نيتر سخت ارتكاب بر يكس نيچن ـ ما دي  گـران يد عبـرت  ةي

  . شود
نَّها( إِ بِيلٍ (لوط قوم شهر همانا و )وقيمٍ لَبِسآن در كـس  هـر  كـه  اسـت  يراسـت  راه سر رب ) م 

ـ ا شـك  بدون و) لِّلْمؤمِنِينَ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ. (نديب يم را آن دينما تردد نيسرزم  داسـتان  ني
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  . است عبرت ةيما مومنان يبرا
  : نمود اشاره ليذ امور به توان يم شود يم آموخته داستان نيازا كه ييها درس جمله از
 بـه  و بـود  او روانيپ از السالم هيعل لوط رايز م،يابراه دوستش به سبتن خداوند تيعنا – 1
ـ نما نـابود  را لـوط  قوم خواست خداوند يوقت پس بود، او شاگردان از و آورده مانيا يو  دي

 مـژدة  او بـه  و برونـد  ميابره شيپ تا داد دستور را فرستادگانش گشتند آن سزاوار كه بدانگاه
 مـورد  در آنهـا  بـا  ميابـراه  كه ييجا تا سازند خبر با شيخو تيمامور از را او و دهند فرزند
  . شد يراض او و كردند قانع را ميابراه آنها و كردف گفتگو و مجادله لوط قوم شدن نابود

 حال به دلش كه بود ممكن بودند السالم هيعل لوط يهمشهر نيسرزم آن مردم كه آنجا از – 2
 تـا  نـشود،  نيخـشمگ  آنها خاطر به لوط كه نمود همفرا را ياسباب خداوند سپس بسوزد، آنها
ـ ا كـرد  احـساس  ،»فرداست صبح آنها عذاب زمان«: شد گفته يوقت كه ييجا  يبـرا  زمـان  ني

  . است دور آنها عذاب
 يم اديز را ساكنانش يگردنكش و شر دينما نابود و هالك را يشهر بخواهد يوقت خداوند - 3

 آنها بر باشند يم آن سزوار كه را يعذاب برسند انيطغ و شرارت تينها به آنها چون و گرداند،
  . فرستد يم
  : 78- 79 ي هيآ

 . بودند ستمكار همانا» كهيا «اهل و لَظَالِمِينَ األَيكَةِ أَصحاب كَانَ وإِن

نَّهما مِنْهم فَانتَقَمنَا إِ امٍ وبِإِم  يراهـ  رسـ  بـر  آنـان  يدو هر و م،يگرفت انتقام آنان از پس مبِينٍ لَ
  . هستند آشكار و واضح
 يمعن به» كهيا «و است، نموده منسوب» كهيا «به را آنها خداوند. هستند بيشع قوم كهيا اهل
 خود ي فهيوظ آنها اما. شود ادآوري آنها بر را خود نعمت خداوند تا باشد، يم درخت پر باغ
 تيرعا و يكتاپرستي و ديتوح به را آنها و آمد نزدشان بيشع امبرشانيپ بلكه ندادند، انجام را
 بـه  آنهـا  امـا  نمـود،  گفتگـو  آنـان  بـا  موارد نيا در يجد طور به و خواند، فرا وزن و مانهيپ

ـ نما سـتمگر  را آنهـا  خداوند نيبنابرا. دادند ادامه خلق و خدا حق در ستمشان  فَانتَقَمنَـا . (دي
موزر ) الظلّه ومِي (عذاب و م،يگرفت انتقام آنان از پس) مِنْه Ĥرا آنها بود يبزرگ عذاب كه هيس 
نَّهما. (گرفت فرا إِ امٍ (، كهيا اهل و لوط قوم نيسرزم و ) وبِإِم  آشـكار  يراهـ  سـر  بر)  مبِينٍ لَ

 خردمندان و كرد خواهند مشاهده را آنها آثار بگذرند آن كنار از مسافران وقت هر كه هستند
  . رنديگ يم عبرت آن از
  : 80- 84 ي هيآ
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قَ لَ ود كَذَّب ابحرِ أَصلِينَ الحِجرْسانگاشتند دروغگو را امبرانيپ حجر اهل يراست به و الْم . 

منَاهي ـ  ميفرسـتاد  شانيا يبرا را خود اتيآ و معرِضِينَ عنْها فَكَانُواْ آياتِنَا وآتَ  يرو آنـان  يول
 . بودند گردان

ْ ابيو الْجِبالِ مِنَ ينْحِتُونَ وكَانُوا  جمـع  خـاطر  و دنديتراشـ  يم ييها خانه كوهها از و آمِنِينَ تً
 . بودند

مةُ فَأَخَذَتْهحيبِحِينَ الصصگرفت فرا را شانيا يمرگبار يصدا و اديفر بامدادان پس م . 

 دفع شانيا از را) ياله عذاب (آوردند يم دست به آنچه و يكْسِبونَ كَانُواْ ما عنْهم أَغْنَى فَما
  . نكرد

 سكونت حجاز حجر در كه بودند صالح قوم آنها و دهد يم خبر» حجر «اهل از متعال خداوند
ـ ي. كردنـد  بيتكـذ  را امبرانيپ آنان كه دهد يم خبر خداوند. داشتند  را صـالح  حـضرت  يعن
 كرده بيتكذ را امبرانيپ همة قتيحق در دينما بيتكذ را امبريپ كي كس وهر نمودند بيتكذ

 محسوب او بيتكذ تنها امبرانيپ از يكي بيتكذ و است يكي امبرانيپ همة دعوت رايز است،
  . هستند مشترك آن آوردن در امبرانيپ همة كه است يحق بيتكذ واقع در بلكه شود ينم
)منَاهي  آورده صالح كه يحق صحت بر كه ميفرستاد شانيا يبرا را خود اتيآ ما و )آياتِنَا وآتَ

 از آنها)  معرِضِينَ عنْها فَكَانُواْ. (بود شتر اتيآ و ها نشانه آن جملة از و ،نمود يم داللت بود
 كـه  بـس  از و) وكَـانُواْ  (بودنـد،  گـردان  يرو خداونـد  يها نشانه از يگردنكش و تكبر يرو

 يمـ  ييهـا  خانـه  كوهها از )آمِنِينَ بيوتًا الْجِبالِ مِنَ ينْحِتُونَ (بود، داده نعمت آنها به خداوند
 نعمت شكر اگر پس. بوند درآمان خود نيسرزم در خطرها وقوع از كه يا گونه به دنديتراش
 آنـان  يبـرا  را هـا  يروز خداوند نمودند يم قيتصد را صالح امبرشانيپ و آورده يجا به را

. داد يم قرار ميتكر مورد را آنها آخرت و ايدن در يكين و پاداش انواع با و نمود، يم ريسراز
 كردند، يچيسرپ پروردگارشان فرمان از و زدند يپ را شتر و كردند بيتكذ را امبريپ يوقت اما
 يده يم وعده به كه را آنچه ! صالح يا) نيالمرسل من كنت ان تعدنا بما ائتنا صلحي (گفتند و
 مرگبـار  ييصـدا  بامدادان )مصبِحِينَ الصيحةُ فَأَخَذَتْهم (؟يهست شدگان فرستاده از اگر اوريب
 نقش جان يب و دهيخشك شانيها خانه در و شد كنده يجا از شانيدلها و گرفت فرا را شانيا
  . است آنان راه بدرقة كه ينينفر و ييرسوا بر اضافه شدند، نيزم بر
 دفع شانيا از را ياله عذاب كارشان و كسب و ثروت و)  يكْسِبونَ كَانُواْ ما عنْهم أَغْنَى فَما(

 آن تواند ينم اموال ياديز و اوراني يروين و لشكر كثرت ديايب يوقت خدا فرمان چون نكرد،
  . برگرداند را
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 : 85- 86 ي هيآ

لَقْنَا وما ينَهما وما واألَرض السماواتِ خَ قِّ إِالَّ بإِنَّ بِالْحةَ واعةٌ السفَحِ آلتِيفَاص فْحمِيلَ الصالْج 

ـ  و م،يا دهيافرين حق به جز دارد، قرار دو آن انيم كه را آنچه و نيزم و آسمانها و  گمـان  يب
 . كن يپوش چشم و گذر در كين يصورت به پس آمد، خواهد امتيق

لِيم الْخَالَّقُ هو ربك إِنَّ است دانا نندةيآفر پروردگارت گمان يب الْع .  
 بلكه م،يا اوردهين وجود به هودهيب برند يم گمان خدا دشمنان كه آنطور را نيزم و آسمان ما

 و هـا  آسـمان  نكـه يا از اسـت  عبارت تيحقان نيا از يبرخ و ميا دهيافرين حق به جز را آنها
 يگـستردگ  و واقتـدار   ننـده يآفر كمـال  بـر  است يليدل باشد يم دو نيا در كه آنچه و نيزم

 الساعةَ وإِنَّ. (ستين هستيشا او به جز عبادت نكهيا و ،يو ريفراگ دانش و حكمت و رحمت
 و هـا  آسـمان  نينخـست  نشيآفر كه چرا ست،ين امتيق وستنيپ وقوع به در يشك چيه) آلتِيةٌ
ـ ن ينحـو  بـه  پـس  ) الْجمِيـلَ  الصفْح فَاصفَحِ. (است بزرگتر آنها مجدد نشيآفر از نيزم  كي

 را گناهـانش  و كـن  يكـ ين بدكار مقابل در بلكه ست،ين آن در يتياذ چيه كه يگذشت درگذر،
ـ نو (مـن  است يآمدن آنچه رايز ،يابيدر ياديز پاداش پروردگارت جانب از تا ببخش،  سندةي

 آنچـه  كه است نيا آن و ميا افتهي دست مينمود انيب نجايا در آنچه از بهتر ييمعنا به) ريتفس
 و باشـد،  بـدور  نـه يك از كه سالم يگذشت يعني. كوستين گذشت است شده داده دستور بدان
 كه يگذشت از است عبارت آن و كو؛ين ريغ گذشت نه باشد، يرفتار و يگفتار تياذ از بدور
ـ نما گذشت دينبا دهد، سزا و عقوبت ديبا كه ييجا پس نباشد، خودش مناسب يجا در  . دي

ـ مف شانيبرا يزيچ مجازات جز كه ستمكار متجاوزان كردن مجازات مانند ـ ن دي ـ ا و. ستي  ني
. اسـت  يمخلـوق  هـر  ننـدة يآفر پروردگارت و )الْخَالَّقُ هو ربك إِنَّ(. است هيآ درست يمعن
)لِيمو دارد احاطه آن بر او دانش كه يموجودات همة از كس چيه و داند، يم را زيچ همه)  الْع 
  . كند ناتوان را او تواند ينم است دهيآفر را آن
 : 87- 93 ي هيآ

لَقَد و نَاكي الْقُرْآنَ ثَانِيالْم منَ سبعا آتَ و ظِيمرا بزرگ قرآن و» يالمثان سبع «كه يراست به و الْع 
 . ميا داده تو به

ينَيك تَمدنَّ الَ ا إِلَى عنَا متَّع ا بِهِ ماجوأَز منْهالَ مزَنْ وتَح هِملَيع اخْفِضو كنَاحؤْمِنِينَ جو لِلْم 
 بال و مباش، نيغمگ آنان بر و مدوز، چشم ميا ساخته مند بهره را آنان از ييگروهها آنچه به
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 .بگستران مومنان يبرا را خود يمهربان

نَا إِنِّي وقُلْ  .»آشكارم دهندة ميب من«: بگو و الْمبِينُ النَّذِيرُ أَ

لْنَا كَما  .ميآورد فرود) قرآن (كنندگان ميتقس بر) را عذاب (كه همانگونه المقْتَسِمِينَ علَى أَنزَ

 . كردند بخش بخش را قرآن كه يكسان عِضِينَ الْقُرْآنَ جعلُوا الَّذِينَ

كبرفَو ملَنَّه أَ نَ لَنَسعِيمـ ا يجملگـ  حتماً كه پروردگارت به سوگند أَج  خواسـت  بـاز  را شاني
 . كرد ميخواه

  . كردند يم كه آنچه از يعملُونَ كَانُوا عما
لَقَد: (ديفرما يم و شده ادآوري است داده امبريپ به كه را ينعمات خداوند و نَاكي  مـنَ  سـبعا  آتَ
ثَانِي از اسـت  عبـارت » يالمثان سبع «حيصح قول طبق ميا داده تو به را» يالمثان سبع «ما )الْم 
 منظور نكهيا اي توبه و انفال، اعراف، انعام، مائده، نساء، عمران، آل بقره، يطوالن سورة هفت

الْقُرْآنَ (صورت نيا در. دارد هيآ هفت چون است، فاتحه ورةس و ظِيمعطـف  آن بـر  كه)  الْع 
ـ نام» يالمثان «را سوره هفت آن نكهيا ليدل و. است خاص بر عام عطف ليقب از شده  انـد  دهي

  . است شده ذكر اديز بزرگ و مهم احكام و بيغ علوم د،يتوح ليمسا آنها در كه است نيا
 است گونه نيا باشد يم فاتحه سورة» يالمثان سبع «از منظور: ديگو يم كه يا هينظر هيتوج و
  . شود يم تكرار ركعت هر در و داشته هيآ هفت فاتحه سورة كه

 او به را زيچ نيبهتر قتيحق در و است، داده امبريپ به را بزرگ قرآن و» يالمثان سبع «خداوند
ـ ما و پردازنـد  يمـ  مسابقه به گريكدي با آن در ندگانيجو سبقت كه است دهيبخش  يشـاد  ةي

 بـه «: بگـو ) جمعـون ي مما ريخ هو فرحوايفل فبذلك برحمته و اهللا بفضل قل (شود يم مومنان
. »نـد ينما يم جمع آنان كه است ييزهايچ از بهتر آن و شوند، شاد ديبا ياله رحمت و فضل
ينَيك تَمدنَّ الَ: (فرمود آن از پس نيبنابرا إِلَى ع نَا امتَّع ا بِهِ ماجوأَز منْهييگروهها آنچه به ) م 
 آن از بزهكـاران  كـه  ايدن يها لذت و ثروت يعني. مدوز چشم ميا نموده مند بهره را آنان از

 يطـور  د،ينما زده شگفت را تو دينبا اند خورده را آن بيفر جاهالن و ميا ساخته مند بهره
 يمـ  تـو  به خداوند ةيعط كه بزرگ قرآن و» يالمثان عسب «بلكه شود، مشغول بدان فكرت كه

 و ريخ چيه رايز مباش، نيغمگ آنان بر و ، )علَيهِم تَحزَنْ والَ. (سازد ازين يب را شما ديبا باشد
 يبـرا  نيگزيجا نيبهتر كه است داده تو به را مومنا خداوند اما. رود ينم انتظار آنها از ينفع
. بگـستران  مومنان يبرا را شيخو يمهربان بال و)  لِلْمؤْمِنِينَ نَاحكج واخْفِض. (هستند آنها
  . كن رفتار آنان با كين رفتار و اخالق و اكرام و محبت با و كن يمهربان و ينرم آنها با يعني
نَا إِنِّي وقُلْ( ـ  من همانا: بگو و ) الْمبِينُ النَّذِيرُ أَ ـ ي. آشـكارم   ي دهنـده  ميب  شـما  فـة يوظ يعن
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 هرگاه و است، آنان داشتن حذر بر و دشمن، و دوست به كينزد و دور به خدا اميپ ساندنر
  . باشد ينم آنها بر تو حساب از يزيچ چيه و ست،ين تو بر آنها حساب از يزيچ يكرد نيچن
لْنَا كَما(  ندكرد يم ادعا كه ميفرستاد فرو يكسان بر را عذاب كه همانطور) المقْتَسِمِينَ علَى أَنزَ

  . دارند باز خدا راه از را مردم كردند يم تالش و است، باطل يا آورده آنچه
 در و كردنـد،  ميتقس ها بخش و ها قسمت به را قرآن كه آنان  )عِضِينَ الْقُرْآنَ جعلُوا الَّذِينَ(
 و فـال  گفتنـد  يمـ  يبرخ و است جادو گفتند يم يبرخ گفتند؛ سخن خود خواست طبق آن
 كافران سخنان گريد و است،) محمد (پرداختة و ساخته گفتند يم گريد يخبر و است يرمال
 مـان يا از را مـردم  تا گرفتند يم راديا و انتقاد باد به را آن و ، انگاشتند يم دروغ را قرآن كه

  . دارند باز آن به آوردن
)كبرفَو ملَنَّه أَ نَ لَنَسعِيممـورد  را قـرآن  كـه  يانكـس  يهمگ از پروردگارت به سوگند و ) أَج 
 كَـانُوا  عما. (آورد ميخواه عمل به جو و پرس دادند قرار ليتبد فيتحر و انتقاد و ييبجويع

 يمـ  انجـام  آنچـه  از تا است آنان به هشدار نيبزرگتر نيا و.كردند يم كه آنچه از ) يعملُونَ
  . نديآ باز دهند

 : 94- 96 ي هيآ

عدا فَاصرُ بِمرِ تُؤْمأَعونِ ضشْرِكِينَ عيمـ  داده فرمـان  بـدان  كه را آنچه كن آشكار پس الْم 
  بگردان يرو مشركان از و ،يشو

نَّا ينَاك إِ ئِينَ كَفَ   . ميدار يم محفوظ كنندگان استهزا) شر (از را تو ما گمان يب الْمستَهزِ

لُ فَسوف آخَرَ إِلـها اللّهِ مع يجعلُونَ الَّذِينَ معخدا با همراه را يگريد يمعبود كه يكسان ونَي 
  . دانست خواهند) را قتيحق (زود يا ندهيا در دهند يم قرار
 داده فرمان بدان خداوند را آنچه و نكند توجه آنان به تا داد دستور را امبرشيپ خداوند سپس
 او دينبا يانعم چيه و دارد، اعالن مردم عموم يبرا را ياله فرمان و دفينما انيب آشكارا است

 تيمسئول انجام از را او بزهكاران يها گفته و سخن و دارد باز ياله فرمان آشكار انيب از را
ـ نما منصرف دارد، دوش بر كه يريخط  يرو مـشركان  از و) الْمـشْرِكِينَ  عـنِ  وأَعـرِض . (دي

 به و نشو، متوسل لمث به مقابله به آنها ييگو ناسزا برابر در و نكن توجه آنان به يعني. بگردان
نَّا. (بپردازد خودت كار ينَاك إِ ئِينَ كَفَ  كـه  يكـسان  مكر و شر از را تو ما شك بدون)  الْمستَهزِ
 بـه  ياله وعدة نيا و. ميدار يم محفوظ و مصون رند،يگ يم تمسخر باد به را رسالتت و اميپ
 كنندگان مسخره خداوند و ،برسانند او به يانيز توانند ينم كنندگان مسخره كه است امبرشيپ
  . داشت خواهد امان در آنان شر از را امبرشيپ و كرد خواهد مجازات ها عذاب انواع با را
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 و نمود، نابود را او گرفت تمسخر به را امشيپ و امبريپ كس هر رايز ، نمود نيچن خداوند و
 آن و نمود، انيب را آنها يهايژگيو از گريد يكي خداوند سپس. داد شكست صورت نيبدتر به
  : ندينما يم نيخشمگ زين را خداوند كنند، يم مسخره را امبريپ همانگونه نكهيا
 در دهند يم قرار خدا با همراه را يگريد معبود كه يكسان )آخَرَ إِلـها اللّهِ مع يجعلُونَ الَّذِينَ(

لُ فَسوف . (است آنان نندةيآفر و پروردگار خداوند كه يحال معيوقت شك بدون آنها و)  ونَي 
  . دانست خواهند را شانيكارها يزشت شوند بازگردانده امتيق به
  
  97- 99 ي هيآ

لَقَد و لَمنَع ضِيقُ أَنَّكي كردا صقُولُونَ بِمدلـت  نديگو يم آنچه از كه ميدان يم يراست به و ي 
 . شود يم تنگ

حبدِ فَسمبِح كبكُن رنَ وم ـ  يپـاك  بـه  را پروردگـارت  پس اجِدِينَالس  سـجده  از و كـن  ادي
 . باش كنندگان

دباعو كبتَّى رح كأْتِي قِينُ يي ـ آ يمـ  سـراغت  بـه  مـرگ  كه يهنگام تا را پروردگارت و الْ  دي
  . كن پرستش

)لَقَد و لَمنَع ضِيقُ أَنَّكي كردا صقُولُونَ بِمـ  يمـ  ما شك بدون و  )ي  و بيتكـذ  از كـه  ميدان
 چه هر و كرده كن شهير را آنها كه ميدار را آن ييتوانا ما پس ،يشو يم دلتنگ آنان تمسخر
ـ  دهد يم مهلت آنان به خداوند اما. ميبرسان اعمالشان يسزا به زودتر  فرامـوش  را آنهـا  يول

 كثـرت  به را خداوند )ينَالساجِدِ منَ وكُن ربك بِحمدِ فَسبح! (محمد يا تو پس. دينما ينم
 صدر شرح تو به كار نيا رايز بخوان، اديز نماز و بگو، اديز را او شيستا و حيتسب و كن ادي
أْتِيك حتَّى ربك واعبد. (دينما يم كمك تيكارها انجام بر را تو و دهد يم قِـينُ  يدر و )الْي 

 الصاله هيعل امبريپ و. يبجو استمداد و ها عبادت انجام خداو به جستن يكينزد از اوقات همة
 بـه  مرگ نكهيا تا بود مشغول عبادت به همواره و برد فرمان را پروردگارش دستور السالم و

  . وستيپ ياعل ملكوت به و آمد سراغش
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  ر سوره نحليتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 1- 2 ي هيآ

 در پـس  ده،يرس در خداوند فرمان يشْرِكُونَ عما وتَعالَى سبحانَه تَستَعجِلُوه فَالَ اللّهِ أَمرُ أَتَى
 . ديساز يم او كيشر كه است ييزهايچ از برتر و است پاك او. ديمكن شتاب آن

نَّه أَنذِرواْ أَنْ عِبادِهِ مِنْ يشَاء من علَى أَمرِهِ مِنْ بِالْرُّوحِ الْمآلئِكَةَ ينَزِّلُ لَـه الَ أَ  فَاتَّقُونِ نَاْأَ إِالَّ إِ

 تا (كند يم نازل بخواهد كه بندگانش از كس هر بر يو با همراه را فرشتگان شيخو ارادة  به
ـ زيبرپه مـن  از پس. ستين يحق بر معبود من جز كه) برسانند مردم به را اميپ نيا  تقـوا  و دي
  . ديكن شهيپ

 يم داند يم محقق را آن وقوع و كينزد است داده وعده را آنچه كه يحال در متعال خداوند
 آن در پـس  د،يآ يم يزود به» امتيق «خداوند فرمان ) تَستَعجِلُوه فَالَ اللّهِ أَمرُ أَتَى: (ديفرما

 پاك او)  يشْرِكُونَ عما وتَعالَى سبحانَه. (است كينزد ديآ يم كه آنچه هر رايز د،ينورز شتاب
 فرزند و كيشر نكهيا از است پاك. ديساز يم يو كيشر كه است ييشركا و انباز از برتر و
 اي ستين شكوهش ستةيشا كه ييزهايچ گريد از است پاك و باشد، داشته ييهمتا و همسر و
  . باشد داشته منافات او كمال با

 انيب به ساخت، مبرا دينما يم فيتوص بدان را او مشركان كه آنچه از را شتنيخو كه يهنگام
 در شـود  يمـ  موجـب  كـه  است يامر نيا و د،ينما يم نازل رانشامبيپ بر كه پرداخت يوح

: فرمود پس. نمود تيتعب او از شوند، يم داده نسبت خداوند به كه يكمال صفات انيب با رابطه
 اسـت،  ارواح اتيح ةيما كه رستد يم يوح با را فرشتگان) أَمرِهِ مِنْ بِالْرُّوحِ الْمآلئِكَةَ ينَزِّلُ(
 رسـالت  بار دنيكش دوش بر تيصالح كه بندگانش از كس هر بر) عِبادِهِ مِنْ ءيشَا من علَى(
نَّه أَنذِرواْ أَنْ (كه، است نيا امبرانيپ همة دعوت محور و دهيچك و باشد داشته را او لَـه الَ أَ  إِ
اْ إِالَّ نَ ـ ي. نـدارد  وجود» اهللا «جز يحق به يمعبود چيه اموزنديب مردم به) أَ  دعـوت  اسـاس  يعن
 يگانگي به خداوند نكهيا و. است تيالوه صفات در او دانستن گانهي و خدا شناخت امبرانيپ

 به امبرانشيپ همة توسط و شيكتابها يتمام در را مطلب نيا متعال پروردگار و. شود پرستش
 آن يسـو  بـه  كـه  است نموده نيتدو چنان را ها نييآ همة و. است داده تذكر يجد صورت
  : فرمود و نمود انيب را امر نيا ليدال سپس كنند، مبارزه قهيطر نيا مخالفان با و ندينما دعوت

  :3- 9 ي هيآ
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. است دهيآفر حق به را نيزم و آسمانها يشْرِكُونَ عما تَعالَى بِالْحقِّ واألَرض السماواتِ خَلَقَ
 . است واالتر و برتر سازند يم كشيشر آنچه از او

 زهيسـت  آنگـاه  است، دهيآفر يا نطفه از را انسان مبِينٌ خَصِيم هو فَإِذَا نُّطْفَةٍ نمِ اإلِنسانَ خَلَقَ
 . است آشكار ييجو

امنْع لَقَها واألَ نَافِع دِفء فِيها لَكُم خَ ما ومِنْهأْكُلُونَ و  در كه دهيآفر شما يبرا را انيچهارپا و تَ
 .ديخور يم آنها واز  است، گريد ييها بهره و گرما لةيوس تانيبرا آنها

لَكُم ا والٌ فِيهمونَ حِينَ جحِينَ تُرِيحونَ ورَحرا آنها كهيوقت است ييبايز آنها در تانيبرا و تَس 
 . ديكن يم روانه) چرا به بامدادن (را آنها كه آنگاه و ديآور يم باز) چرا از شامگاهان(

ثْقَالَكُم وتَحمِلُ بكُـم  إِنَّ األَنفُـسِ  بِـشِقِّ  إِالَّ بالِغِيـهِ  تَكُونُـواْ  لَّم بلَدٍ إِلَى أَ ر  لَـرَؤُوف  حِـيمو ر 
ـ  ، ديرسـ  ينمـ  بـدان  فراوان رنج با جز كه كنند يم حمل ينيسرزم و شهر به را تانيبارها  يب
 . است مهربان و رئوف پروردگارتان گمان

الْخَيلَ الْبِغَالَ و مِيرَ والْح و الِتَرْكَب زِينَةً وهخْلُقُ ويا وونَ الَ ملَماالغها و قاطرها و ها اسب و تَع 
 كه نديآفر يم) گريد (ييزهايچ و ،)شما يبرا (باشند ينتيز و ديشو سوار آنها بر تا دهيآفر را

 . ديدان ينم شما

لَو جĤئِرٌ ومِنْها السبِيلِ قَصد اللّهِ وعلَى شَاء و اكُمدلَه مراه) بـه  مردمـان  تيهـدا  و( عِـينَ أَج 
 همة خواست يم) خدا (اگر و است، كژ و راههيب) راهها( آن از يبرخ و است، خدا بر راست
  . كرد يم تيهدا را شما

ـ پĤ و اصـول  آن آغـاز  در خداونـد  رايشـود،ز  يمـ  دهينام ها نعمت سورة سوره، نيا  يهـا  هي
 پس. است كرده ذكر را ها نعمت مكمل زين آخر در و نموده انيب را ها نعمت از يبرخوردار

 نشيآفـر  در تأمـل  راه از بنـدگان  تـا  است، دهيآفر حق به را نيزم و آسمانها او كه داده خبر
 او كـه  بدانند و برده، يپ دارد كه يكمال يها صفت و آن نندةيآفر عظمت به نيزم و آسمانها
 و عتيشر يها آموزه طبق و دهيگز يسكن آن در بندگانش تا است دهيآفر را نيزم و آسمانها

 داده قرار مزه مشركان شرك از را خودش نيبنابرا. ندينما پرستش را يو امبرانيپ يرهنمودها
 او رايز است، برتر و باالتر و منزه مشركان شرك آنچه از او  )يشْرِكُونَ عما تَعالَى:( فرمود و

 چون و. اوست سزاوار فقط شكرن و محبت و عبادت كه است نيراست يخدا و حق به معبود
ـ آفر آسمانها و نيزم در كه را آنچه كرد انيب را نيزم و آسمانها نشيآفر ـ ن اسـت  دهي ـ ب زي  اني

 )نُّطْفَـةٍ  مِـن  اإلِنـسانَ  خَلَقَ: (فرمود و كرد آغاز آنها نيبهتر و نيفتريشر از نخست و نموده،
 ياعـضا  تمـام  و شد يكامل انسان به ليتبد تا داد پرورش را او و ديآفر يا نطفه از را انسان
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 كمال به تا ساخت برخوردار فراوانش يها نعمت از را او و ديگرد كامل اش يباطن و يظاهر
 احتمـال )  مبِـينٌ  خَصِيم هو فَإِذَا. (كند يم افتخار و نازد يم خود به بناگاه اما. برسد مطلوب

 يمـ  كفـر  او بـه  و شود يم ارشپروردگ دشمن ناگهان انسان كه باشد نيا اش يمعن كه دارد
 ن،ينخـست  نشيآفـر  و كند، يم بيتكذ را خدا اتيآ و دينما يم مجادله امبرانشيپ با و ورزد
 كـه  ييهـا  نعمـت  از و كند، يم فراموش است نموده يارزان او به خداوند كه را ييها نعمت

 يمعن كه دارد احتمال و. دينما يم است،اده يو ينافرمان يراستا در است داده او به خداوند
 يحـالت  بـه  يحالت از همچنان را او و آورده  ديپد نطفه از را انسان خداوند كه باشد نيا اش
 و جـر  و مجادلـه  و گردد يم فكر و ذهن يدارا و سخنگو و عاقل نكهيا تا آورد يم در گريد

 و مالك از مرتبه نيا به را او كه باشد پروردگارش سپاسگزار ديبا انسان پس. دينما يم بحث
  . ابدي دست بدان نبود ممكن او يبرا كه يا مرتبه است؛ دهيرسان يتعال
)امنْع لَقَها واألَ  آفرسـده  تانيمصلحتها و منافع خاطر به و دهيآفر شما يبرا را انيچهارپا و )خَ

 شـما  يبرا آن در ) دِفء فِيها لَكُم (كه است نيا يكي انيچهارپا بزرگ منافع جمله از. است
ـ ته رختخـواب  و لباس خود يبرا آن پوست و مو و پشم از كه چرا گرماست؛ لةيوس  يمـ  هي
نَافِع. (ديكن ما ومِنْهأْكُلُونَ و  يمـ  آنهـا  گوشـت  واز  است، گريد ييها بهره  آن در تانيبرا و)تَ

لَكُم. (ديخور ا والٌ فِيهمونَ حِينَ جحِينَ تُرِيحونَ ورَحآنها سكون و حركت در تانيبرا و )تَس 
 نيا و است، ييبايز گردند يم باز صحرا از كه غروب هنگام و روند يم چرا به كه يهنگام و
ـ آرا يمـ  را خود آن با شما كه يدرست به. شود ينم واناتيح عابد ييبايز  بـه  همچنانكـه  د،يي

 يمـ  در يشـگفت  بـه  كار نيا از و د،ييآرا يم را خود تانيها مال و اوالد و ها لباس ي لهيوس
  . ديافت
ثْقَالَكُم وتَحمِلُ(  و شهر به را تانيباورها و شما و )األَنفُسِ بِشِقِّ إِالَّ بالِغِيهِ تَكُونُواْ لَّم بلَدٍ إِلَى أَ

 خداونـد  اما ديديرس ينم آن به شتنيخو فراوان دادن رنج با جز كه كنند يم حمل ينيسرزم
 را تانيبارها يبرخ با و ديشو يم سوار را انيارپاچه نيا از يبرخ پس كرد، رام تانيبرا را آنها
بكُم إِنَّ. (ديبرسان پهناور ينهايسرزم و دور يشهرها به را خود تا د،يكن يم حمل ر  لَـرَؤُوف 
حِيمتانيبرا ديدار ازين بدان كه را آنچه رايز است، مهربان و رئوف پروردگارتان گمان يب) ر 
 احـسانش  و جـود  يگـستردگ  و عظمـت  و شكوه ستةيشا كه آنگونه پس است، نموده مسخر
  . مييگو يم شيستا را او است

الْخَيلَ( الْبِغَالَ و مِيرَ والْح ا ووهزِينَةً لِتَرْكَبو دهيآفر تانيبرا را االغها و قاطرها و ها اسب و )و 
 يسوار يبرا اآنه از يگاه يعني. تانيبرا باشند ينتيز و ديشو سوار آنها بر تا نمود شما مسخر
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 است،اده خوردن يبرا آنها از تا: نفرمود و. ديريگ كار به ييبايز يبرا يگاه و د،يكن است،اده
 ينم بعمل است،اده خوردن يبرا اسب از اغلب و. است حرام قاطر و االغ خوردن رايز د،يكن
 آمده )يبخار و مسلم (نيحيصح در. نگردد منقرض آن نسل تا شود يم ينه آن ذبح از و د،يآ

  . است شمرده مجاز را اسب گوشت خوردن السالم و الصاله هيعل امبريپ كه است
 كه نديآفر يم ييزهايچ شما مسافت كردن يط و نقل و حمل يبرا و)  تَعلَمونَ الَ ما ويخْلُقُ(
ـ آفر قـرآن  نزول از بعد كه است يليوسا و ابزار از عبارت آن و ديدان ينم  و اسـت  شـده  دهي

 در را آنهـا  و نـد، ينما يمـ  است،اده هوا و يخشك و ايدر در نقل و حمل يبرا آن از انسانها
 مـشخص  طور به را زهايچ آن خداوند. رنديگ يم كار به خود يها مصلحت و منافع يراستا
 آنهـا  بندگان كه برد يم نام كتابش از را ييزهايچ فقط پروردگار رايز نبرد، نام خود كتاب در
 خداوند چنانچه ندارد، مشابه كه يزيچ اما شناسند، يم و دهيد را آن انندم اي و شناسد، يم را
 ينمـ  درك را آن مـراد  و شـناختند  ينم را آن بندگان ديورز يم مبادرت قرآن در آن ذكر به

ـ  و دانند يم را آن بندگان آنچه هر كه كند يم ذكر را جامع ياصل خداوند نيبنابرا كردند،  اي
 از فقط و رفته سخن بهشت نعمات از قرآن در نمونه يبرا. گردد يم داخل آن در دانند ينم
 انگورو خرما، مانند م،يشناس يم را مشابهش اي و آن ما كه است آمده انيم به سخن يزهايچ

: اسـت  خداونـد  ي فرموده در ميابي ينم آن يبرا يمانند و هيشب كه يزيچ نيباتريز اما. انار
ـ م هـر  از) بهشت (دو آن در) زوجان فكهه كل من همايف(  پـس . دارد وجـود  نـوع  دو يا وهي

 االغ و قاطر و اسب مانند ميشناس يم را آنها ما كه كرد انيب را ييها يسوار نجايا در نيهمچن
  : نمود خالصه شيخو گفتة نيا در ها يسوار ةيبق اما ها، يكشت و شتر و
  )  تَعلَمونَ الَ ما ويخْلُقُ(

 و شتر ليقب از ييها يسوار بندگانش بر خداوند: فرمود و كرد انيب را يحس راه خداند يوقت
 را بندگانش كه كرد انيب زين را يمعنو راه ند،ينما يم يط آن با را ها مسافت كه دهيآفر رهيغ
 كوتـاه  و نيكترينزد كه راست راه انيب و )السبِيلِ قَصد اللّهِ وعلَى: (فرمود و رساند يم او به
 بـا  كـه  يراهـ  امـا  خداسـت،  بر رساند يم ياله پاداش به و خدا به را ردمم و است راه نيتر
 را انسان و كشانده انحراف و يكژ به را يآدم اعمال و دهيعق باشد، مخالف» ميمستق صراط«
 حكم به افتگاني تيهدا پس. رساند يم شقاوت و يبدبخت يسرا به و نموده گانهيب يخدا از

. رونـد  يم راههيب به و شده منحرف آن از گمراهان اما ، هگرفت شيپ در را راست راه خداوند
لَو جĤئِرٌ ومِنْها( شَاء و اكُمدعِينَ لَهمبه او. كرد يم تيهدا را شما همة خواست يم اگر و)  أَج 

ـ ا و. است نكرده تيهدا را گريد يبرخ و نموده تيهدا را يبرخ شيخو كرم و فضل  بـر  ني
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  . اوست انصاف و حكمت اساس
  
  : 10- 11 ي هيآ

واء مِنَ أَنزَلَ الَّذِي هماء السلَّكُم م نْهم شَرَاب مِنْهرٌ وونَ فِيهِ شَجاز كـه  اسـت  يكس او تُسِيم 
 يم اهانيگ و درختان آن سبب به و دينوش يم آن از كه است فرستاده فرو تانيبرا يآب آسمانها

 .ديچران يم آنجا در را خود واناتيح) و (نديرو

نبِتبِهِ لَكُم ي عتُونَ الزَّري الزَّ النَّخِيلَ و و نَاباألَعمِن ورَاتِ كُلِّ وفِي إِنَّ الثَّم  ـةً  ذَلِـكمٍ  آليلِّقَـو 
 اند،يرو يم وهيم نوع همه از انگور و خرما و تونيز و كشت آن، لةيوس به خداوند يتَفَكَّرُونَ

   .كنند يم شهياند كه يكسان يبرا است يروشن نشانة نيا در گمان يب
ـ اند بـه  را او و سـاخته  آگـاه  شيخـو  قدرت و عظمت از را انسان هيآ نيا با خداوند  دنيشي

ـ ما يكـسان  يبـرا  يعني. رساند انيپا به)  يتَفَكَّرُونَ لِّقَومٍ (با را هيآ چون د،ينما يم قيتشو  ةي
 ابـر  از را آب نيا كه چرا كنند، يم مالحظه سر چشم با را خدا قدرت كمال كه است عبرت
 نوشند يم آن از انسانها كه است داده قرار فراوان اب ابر نيدرا و فرستاده فرو فيلط و سبك

 گاه آن و ندينما يم ياريآب آن با را خود يكشتزارها و كنند يم رابيس آن از را واناتشانيح و
   .آورند يم بار به يفراوان يها نعمت و اديز يها وهيم
   :12 ي هيآ

الْنَّهار اللَّيلَ لَكُم وسخَّرَ و سالشَّمرَ والْقَم و ومالْنُّج و خَّرَاتسرِهِ مأَم  لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ بِ
 شده مسخر او فرمان به ستارگان و كرد رام تانيبرا را ماه و ديخورش و روز و شب و يعقِلُونَ

  . است يفراوان يعبرتها ورزند يم خرد كه يگروه يبرا كار نيا در گمان يب. اند
 از ديتوان ينم هرگز كه يصورت به است، نموده مسخر شما مصالح و منافع يبرا را زهايچ نيا
 روز در و ديينما يم استراحت و ديخواب يم و ديريگ يم يآرام شب در دفيباش ازين يب نهايا
 مـاه  و ديخورش و د؛يرو يم سو آن و سو نيا خود يويدن و ينيد منافع و تانيزندگ دنبال به
Ĥشـدن  دور و رطوبـت  شـدن  خشك اهانيگ و ها وهيم و درختان نمو و رشد و ييروشنا هيم 

 زين را يگريد يازهاين ماه و ديخورش همچنانكه. است مضر بدن و نيزم يبرا كه است سرما
 در آنها پرتو در يآدم و باشند يم آسمان ييبايز و نتيز باعث زين ستارگان. كنند يم طرف بر
 و گردد، معلوم آنان ي لهيوس به زمان حساب و اوقات و شود، يم ابيراه ايدر يها يكيتار

 يبنـد  جمـع  را ديفوا نيا خداوند نيبنابرا دارند زين يگريد گوناگون يها ييراهنما و فوائد
 خرد كه يگروه يبرا امر نيا در انگم يب)  يعقِلُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ: (فرمود و نمود
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 تأمل و شهياند به و دارند عقل كه يكسان يبرا يعني . است ييها نشانه ورزند يم شهياند و
 يب كه ستندين يكسان مانند و فهمند، يم شنوند، يم و ننديب يم كه را آنچه هر و روند يم فرو
  . ندارند عقل كه است يتوانايح بهرة اندازة به كردن نگاه از آنان بهرة و بوده خبر

  : 13 ي هيآ
لِفًا األَرضِ فِي لَكُم ذَرأَ وما تَ انُه مخْ لْو  در كـه  را ييزهايچ و يذَّكَّرُونَ لِّقَومٍ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ أَ
 گمان يب. است دهيگردان شما رام و مسخر دهيآفر گوناگون درانواع و مختلف يرنگها با نيزم
  . است يروشن نشانة رنديپذ يم پند كه يگروه يبرا امر نيا در

 و درختـان  و وانـات، يح ليقب از است نموده منتشر بندگان يبرا و آورده  ديپد خداوند آنچه
 كمـال  بـر  دال اسـت،  مختلـف  آن منـافع  و متفاوت آن يرنگها كه ييزهايچ گريد و اهانيگ

 و اوست ستةيشا فقط تعباد نكهيا و اوست، بخشش يگستردگ و ريفراگ احسان خداو قدرت
 سـود  آنان به كه ديمف علم از را آنچه كه يگروه يبرا) يذَّكَّرُونَ لِّقَومٍ. (است كتاي و گانهي او
 فـرا  آن در تأمـل  بـه  را آنان خداوند كه آنچه در و كنند، يم يتداع خود ذهن در رساند يم

ـ  بـه  را) ييخدا  (= يزيچ تأمل و يتداع نيا با تا كنند يم شهياند و تأمل است، خوانده  ادي
 دارند ديمف دانش كه يكسان يعني. هستند او وجود بر يا نشانه و ليدل ها دهيپد نيا كه آورند

 پرتو در تا كنند يم شهياند دند،يشينديب آن در تا است خواسته آنها از خداوند كه آنچه در و
  . شوند ابيراه شانيا زاليال يروين و ياله قدرت

 : 14 ي هيآ

هوخَّرَ الَّذِي ورَ سحأْكُلُواْ الْب تَ يا لَحما مِنْه لِ لْيةً مِنْه وتَستَخْرِجواْ طَرِ لْبسونَها حِ  الْفُلْك وتَرَى تَ
بتَغُواْ فِيهِ مواخِرَ تَ لِ لِهِ مِن و لَعلَّكُم فَضْ است ساخته رام و مسخر را ايدر كه اوست و تَشْكُرُونَ و 

 يكشت و. ديپوش يم را آن كه دياوريب رونيب يآالت وريز آن از و ديبخور تازه تگوش آن از تا
  . ديكن يگزار سپاس كه باشد و دييبجو او فضل از تا و ،ينيب يم شكافنده آن در را ها
)وهخَّرَ الَّذِي ورَ سحمنافع يبرا را آن و است ساخته شما مسخر را ايدر كه اوست تنها و )الْب 

أْكُلُواْ. (است كرده آماده شما گوناگون تَ يا لَحما مِنْه لِ  آن و. ديبخور تازه گوشت آن از تا ) طَرِ
لْيةً مِنْه وتَستَخْرِجواْ. (ديكن يم شكار ايدر كه است يماه لْبسونَها حِ  رونيب يوريز آن از و) تَ
 را هـا  يكشت ) الْفُلْك وتَرَى. (دييافزا يم خودتان ييبايز بر و. ديپوشان يم را آن كه دياوريب
 خود نوك و يشانيپ با را يطوفان و متالطم يايدر و روانند ايدر در كه) فِيهِ مواخِرَ (،ينيب يم
ـ هايروز و مـسافران  و رونـد  يم يگريد كشور به يكشور از و شكافند يم  و كاالهـا  و شاني

 خود يبرا را خدا فضل و زقر آن با كه ييكاالها كنند؛ يم حمل را شانيا يتجارت يها جنس
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لَعلَّكُم. (كنند يم طلب را زهايچ نيا كه ديآور يجا به را يكس سپاس كه باشد ) تَشْكُرُونَ و 
 يتعال خداوند پس. است نموده يارزان شما به را ييزهايچ نيچن و كرده، ايمه و سريم تانيبرا
 آنها به خواهند يم كه آنچه از رباالت را بندگان مصالح و منافع كه ميكن يم شيستا و شكر را

 ميكنـ  شيسـتا  را او ميتـوان  ينمـ  ما. است داده آنها به ديا خواسته كه را آنچه هر و دهيبخش
 شانيا كه يشيستا از است عبارت اوست ي ستهيشا كه يشيستا. اوست ي ستهيشا كه آنگونه

  . است آورده بعمل خود از
  : 15- 16 ي هيآ

لْقَى أَ ضِ فِي واألَر ورأَن اسِي تَمِيد ا بِكُمارنْه أَ الً وبسو  لَّكُـمونَ  لَّعتَـدكوههـا  نيزمـ  در و تَه 
 كرد داريپد را ييراهها و ها رودخانه و. نلرزاند را شما) نيزم (تا داد قرار ييپابرجا و استوار
 . ديابي راه كه باشد

بِالنَّجمِ وعالماتٍ و مونَ هتَدهابندي يم راه ستاره لةيوس به آنان و داد، قرار را ييها نشانه و ي .  
لْقَى( أَ ضِ فِي واألَر اسِيوتـا  داد قـرار  يبزرگ يكوهها نيزم در بندگانش يبرا خداوند و )ر 
 و بروند راه نيزم يرو و كنند ساز و ساخت و ندينما يكشاورز بتواند و نلرزاند را آنها نيزم
 دور نيسـرزم  از را آنهـا  كـه  آورد ديپد ييها رودخانه نيزم در كه است نيا ياله رحمت از

ـ ن آن بـه  كه آورد يم ينيسرزم به دست ـ ن انتـان يچهارپا و ديبنوشـ  آن از تـا  دارد ازي  آن از زي
ـ پد نيزمـ  يرو ييها رودخانه. شوند ياريآب آن لةيوس به تانيكشتزارها و بنوشند  و آورده دي
ـ ب يبرا هك است داده قرار نيزم درون در ييها رودخانه  يمـ  حفـر  را نيزمـ  آن، آوردن روني

 اسـت  نمـوده  مـسخر  تـان يبرا خداوند كه يادوات لةيوس به را آن برسد آب به چون و د،يينما
 كـه  اسـت  داده قرار ييراهها نيزم يرو در كه است نيا ياله رحمت از و. ديآور يم رونيب

 خداوند يحت. ديابي راه تا ) هتَدونَتَ لَّعلَّكُم. (رسد يم دور يها نيسرزم به آن لةيوس به انسان
 و راهها اند وستهيپ هم به يا رهيزنج صورت به كوهها و است يكوهستان كامالً كه ينيزم در

  . است داده قرار ييگذرگاهها
 17- 23 ي هيآ

 يمـ ن كه است يكس همچون نديآفر يم كه يكس ايآ تَذَكَّرُونَ أَفَال يخْلُقُ الَّ كَمن يخْلُقُ أَفَمن
 . ديريپذ ينم پند ايآ ند؟يآفر

 را خداوند يها نمعت ديبخواه اگر و رحِيم لَغَفُور اللّه إِنَّ تُحصوها الَ اللّهِ نِعمةَ تَعدواْ وإِن
 . است مهربان آمرزندة خداوند گمان يب د،يبشمار را آن ديتوان ينم ديبشمار

ه اللّ و لَمعا يا تُسِرُّونَ مملِنُونَتُ و آشكار كه را آنچه و ديدار يم پنهان كه را آنچه خداوند و ع 
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 . داند يم د،يكن يم

الَّذِينَ ونَ وعدونِ مِن يلُقُونَ الَ اللّهِ د يئًا يخْ  يم اديفر به خدا جز كه يكسان و  يخْلَقُونَ وهم شَ
 . شوند يم دهيآفر خودشان و ننديآفر ينم يزيچ خوانند

واترُغَ أَماء ييا أَحمرُونَ وشْعانَ يي  ينمـ  و جـان،  يب و اند مرده) پرستند يم آنچه( يبعثُونَ أَ
 . شوند يم ختهيبرانگ و زنده وقت چه دانند

كُملَه لَه إِ  اشـم  يخـدا  و مـستَكْبِرُونَ  وهـم  منكِرَةٌ قُلُوبهم بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ فَالَّذِينَ واحِد إِ
 خودشـان  و بـوده  منكر شانيدلها آورند ينم مانيا آخرت به كه آنان و است، ييكتاي يخدا

  هستد متكبر

 آنچه خداوند شك بدون الْمستَكْبِرِينَ يحِب الَ إِنَّه يعلِنُونَ وما يسِرُّونَ ما يعلَم اللّه أَنَّ جرَم الَ
. دانـد  يمـ  كنند، يم آشكار كه را آنچه و دارند يم نپنها كه را آنچه و دارند يم پنهان كه را

  . دارد ينم دوست را مستكبران او همانا
 چيه: فرمود پرداخت، خود ريفراگ يها نعمت و بزرگ مخلوقات انيب به خداوند آنكه از پس
 يم را مخلوقات همة يكس ايآ )يخْلُقُ أَفَمن: (ندارد يرينظ و همتا چيه و ستين او مانند كس
 چيهـ  كه است يكس مانند ) يخْلُقُ الَّ كَمن (دهد، يم انجام بخواهد كه يزيچ هر او و نديآفر
 ينمـ  صيتشخ و ديريپذ ينم پند ايآ)  تَذَكَّرُونَ أَفَال (ند؟يآفر ينم اديز نه و كم نه را يزيچ
ـ آفر در او كـه  همـانطور  پس است؟ پرستش سزوار است نندهيآفر همو كه يكس ديده  و دني
  . است گانهي زين پرستش و ديتوح و تيالوه در است، گانهي ريتدب
 زين يو پرستش و عبادت در ندارد، يكيشر گرانيد و شما نشيآفر در خداوند كه همانطور و

 و) اللّهِ نِعمةَ تَعدواْ وإِن. (ديده انجام او يبرا تنها را عبادت بلكه د،ينده قرار همتا و كيشر
) تُحصوها الَ (د،يآور يجا به را يو سپسا يجا به د،يبشمار را يهال يها نمعت ديبخواه اگر
 نعمت كه يدرست به د،يآور يجا به را آن سپاس نكهيا از گذشته د،يبشمار را آن ديتوان ينم
 است، ها لحظه و ها نفس اندازة به و نموده عطا بندگانش به كه خداوند يباطن و يظاهر يها
 را آنهـا  از يبرخـ  بندگان كه يفراوان يها نعمت ،)است داده گانبند به را (ها نعمت انواع و
 كرده دفع آنان از زين را ياديز يها بتيمص و اند، اوردهين در سر هيبق از هنوز و شناسند يم

 لَغَفُور اللّه إِنَّ. (نديآ در شمارش به كه آنند از شتريب) خداوند يها نعمت مجموع در (است،
حِيمشـما  از ديباشـ  شكرگزار يمقدار چنانچه و. است مهربان آمرزندة اوندخد گمان يب ) ر 
  . است داده شما به را ياديز اريبس يها نعمت كه نيا وجود با شود، يم خشنود

 فرا را بندگان همة او آمرزش و است ريفراگ او احسان و گسترده خدا رحمت كه همانطور و
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لِنُونَ وما تُسِرُّونَ ما يعلَم. (تاس كرده احاطه را همه زين او دانش است، گرفته كه را آنچه) تُع 
 يجا به كه يكسان و بتنها خالف بر. داند يم د،يساز يم آشكار كه را آنچه و ديدار يم پنهان
لُقُونَ الَ (آنها، رايز د،يكن يم پرستش خدا يئًا يخْ  وهـم  (نند،يآفر ينم را يزيچ نيكوچكتر) شَ

لَقُونَ  يحال در ننديافريب را يزيچ توانند يم چگونه پس. شوند يم دهيآفر خودشان بلكه)  يخْ
   هستند؟ متعال خداوند ازمندين خود نشيآفر در آنها كه
 غَيـرُ  أَمـوات  (شعور، نه و دارند يآگاه نه ندارد، وجود آنها در كمال يصفتها از يزيچ چيه

ـ آ فهمنـد،  ينمـ  يزيـ چ و نـد، نيب ينمـ  و شنوند ينم و جان، يب و اند رده ) أَحياء ـ  اي  نيچن
 مـشركان؟  عقل بر يوا پس شوند، يم گرفتار ييخدا به انيجهان پروردگار يجا به ييزهايچ

 را آنچه و گرفته ييخدا به را يپوچ موجودات رايز! است سرگشته و فاسد شانيعقلها چقدر
 كـه  يذات با هدد يم انجام را يكار نه و دارد يكمال صفات نه و است ناقص جهت هر از كه
 نيبزرگتر و نيكاملتر يصفت هر در و است يكمال صفت هر يدارا و است كامل جهت هر از
 گسترده رحمت و ريفراگ دانش و علم يدارا خداوند پس! اند داده قرار برابر است دارا را آن

 است ايكبر و عظمت يدارا و بزرگوار و ستوده است؛ كرده پر را ايدن همة او رحمت و است
لَهكُم: (فرمود نيبنابرا. دهد اختصاص خود به را او اوصاف از يبرخ تواند ينم كس چيه و  إِ

لَه  نه كه است ازين يب و گانهي خداوند آن و است، ييكتاي معبود شما حق بر معبود  )واحِد إِ
 و عقـل  و مـان يا اهل پس. ندارد ييهمتا چيه و است، شده متولد يكس از نه و دارد يفرزند
 و يبـدن  يهـا  عبـادت  تمام و دارند، يم دوست شدت به را يو و دانند يم بزرگ را او ،دل
 شيستا مقدسش افعال و صفات و كوين يها نام با را او و داده انجام او يبرا را يقلب و ،يمال
 ينمـ  مـان يا آخـرت  به كه يكسان آن و) منكِرَةٌ قُلُوبهم بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ فَالَّذِينَ. (كنند يم

 و نيدانتـر  نـا  جـز  كـه  يحـال  در كننـد،  يمـ  انكـار  است ديتوح را بزرگ امر نيا قلباً آورند
 از ينيب بزرگ خود با آنها و ) مستَكْبِرُونَ وهم (كند، ينم انكار را آن يكس مخلوق نيجاهلتر
  . زنند يم سرباز او عبادت

لِنُونَ وما يسِرُّونَ ما يعلَم اللّه أَنَّ جرَم الَ( عيمـ  پنهـان  كه را يزشت يكارها خداوند قطعاً )ي 
نَّـه . (دانـد  يمـ  سـازند،  يمـ  آشكار كه را آنچه و دارند  او همانـا )  الْمـستَكْبِرِينَ  يحِـب  الَ إِ

 بـه  را انهـا  يزود بـه  و هـستند  يالهـ  نفرت مورد شدت به بلكه. ندارد دوست را مستكبران
ـ  نيالذ ان. (رساند اهدخو عملشان نوع از ييسزا  جهـنم  دخلونيسـ  يعبـادت  عـن  ستكبروني
 وارد زننـد  يمـ  سرباز من عبادت و دعا از ينيب بزرگ خود با كه يكسان گمان يب و) نيدخر
  . مانند يم آن در و شد خواهند جهنم
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  :24- 29 ي هيآ
ا لَهم قِيلَ وإِذَا بكُم أَنزَلَ ماذَ اطِيرُ قَالُواْ رلِي أَس شما پروردگار«: شود گفته آنان به چون و نَاألَو 
 .»است كرده نازل (را انينيشيپ يها افسانه«: ديگو يم » است؟ كرده نازل را ييزهايچ چه

ْ لَةً أَوزارهم لِيحمِلُوا يامةِ يوم كَامِ  رونَيزِ ما ساء أَالَ عِلْمٍ بِغَيرِ يضِلُّونَهم الَّذِينَ أَوزارِ ومِنْ الْقِ

 را يكـسان  گناهان  بار از يبرخ و شيخو گناهان بار كامل طور به امتيق روز در ديبا) آنان(
 ند؟ينما يم حمل آنچه است بد چه و اند، ساخته گمراه يآگاه بدون را شانيا كه ندينما حمل

كَرَ قَدمِن الَّذِينَ م لِهِم ب أَتَى قَ يانَهم اللّه فَ نْ نَ باعِدِ مفَخَرَّ الْقَو هِملَيع قْفمِن الس قِهِمفَو مأَتَاهو 
ذَابثُ مِنْ الْعيرُونَ الَ حشْعپـس  دنـد، يورز مكـر  انـد  بوده شانيا از شيپ كه يكسان همانا ي 
 عـذاب  و افتـاد  فـرو  آنـان  بر سرشان يباال از سقف و برانداخت هيپĤ از را ادشانيبن خداوند

 . ديرس آنان به تنددانس ينم كه ييجا از) خدا(

ثُم موةِ يامي يقُولُ يخْزِيهِم الْقِ نَ وأَي ئِيĤَالَّذِينَ شُرَك تُشَاقُّونَ كُنتُم أُوتُواْ الَّذِينَ قَالَ فِيهِم الْعِلْم 
الْسوء الْيوم الْخِزْي إِنَّ لَى ويم و زدسا يم رسوا و خوار را آنان امتيق روز سپس الْكَافِرِينَ ع 
ـ فرما  يمــ بــر نـزاع  و زيســت بـه  آنهــا خــاطر بـه  شــما كـه  مــن يكهايشــر ديهـست  كجــا«: دي

 ».است كافران بينص امروز يبد و يخوار يراست به«: نديگو يم) يربان (يعلما»د؟يخواست

اْ أَنفُسِهِم ظَالِمِي الْمالئِكَةُ تَتَوفَّاهم الَّذِينَ لْقَو أَ  علِيم اللّه إِنَّ بلَى سوءٍ مِن ملُنَع كُنَّا ما السلَم فَ
 پـس  كاراننـد،  سـتم  كه ستانند يم را جانشان يحال در فرشتگان كه يكسان تَعملُونَ كُنتُم بِما
 يم آنچه به خداوند كه يراست به يآر م،يا نكرده يبد كار ما): نديگو يم و( شوند يم ميتسل

 . داناست كردند

ْ بواب فَادخُلُوا لَبِئْس فِيها خَالِدِينَ هنَّمج أَ  ديشو وارد جهنم يدرها از پس الْمتَكَبرِينَ مثْوى فَ
   متكبران گاهيجا است بد چه. بود ديخواه جاودانه آنجا در كه يحال در

 قِيـلَ  وإِذَا: (كننـد  يم بيتكذ را خدا اتيآ شدت به مشركان كه دهد يم خبر متعال خداوند
ا لَهم بكُم لَأَنزَ ماذَ ـ  شـود؛  سوال آنها از يوح و قرآن با رابطه در كه يهنگام و )ر  كـه  يقرآن

 ايآ د؟ييگو يم چه قرآن مورد در شما شود گفته و است، بندگان يبرا خداوند ةيهد نيبزرگتر
 آن بـا  و ديـ ورز يمـ  كفـر  آن به اي ديريپذ يم را آن و ديآور يم يجا به را نعمت نيا شكر

لِـينَ  أَساطِيرُ: (نديگو يم و داده را پاسخ نيتر زشت آنها د؟يكن يم مخالفت ـ ا )األَو  قـرآن  ني
 قرآن و است، ساخته خود شيپ از را آن و دهد يم نسبت خدا به آنرا محمد كه است يدروغ

 ندينما يم منتقل گريكدي به را آن مردم نسل به نسل كه ستين گذشتگان يداستانها جز يزيچ
 يسو به را روانشانيپ و گفته را نيا پس. اند دروغ يبرخ و راست ها افسانه نيا از يبرخ و
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 اند كرده يرويپ آنها از كه را يكسان گناه و خود گناه بار امتيق روز در و اند، خوانده فرا آن
 را يكنندگان ديتقل گناهان بار) عِلْمٍ بِغَيرِ يضِلُّونَهم الَّذِينَ أَوزارِ ومِنْ. (ديكش خواهند دوش به

 آنان كه كشند يم دوش به را يكسان گناه آنها پس ندارند، يآگاه و علم كه كرد خواهند حمل
 كفـر  يسـو  بـه  را آنـان  كه كشند يم دوش به را يكسان اما و كردند، دعوت كفر يسو به را

ـ  هـر  كننـد  يم يرويپ گناه و كفر از يآگاه با و دانند يم كه يكسان اما و كردند، دعوت  كي
 يزِرونَ ما ساء أَالَ. (اند كرده عمل يآگاه و شناخت يرو از چون دارد، مستقل يگناه و جرم

 پشت بر را آن پس اند، ساخته گمراه كه يكسان گناه و گناهانشان نيسنگ بار است بد چه و) 
  . ندينما يم حمل خود

)كَرَ قَدمِن الَّذِينَ م لِهِم ب  كرده توطئه امبرانيپ هيعل دان بوده شانيا از شيپ كه يكسان همانا  )قَ
ـ ها رنـگ ين از و گرفتنـد  كـار  بـه  بودند آورده آنچه كردن رد يبرا را ها رنگين انواع و  شاني

أَتَى. (ساختند يبلند يقصرها يانَهم اللّه فَ نْ نَ باعِدِ مـ بن سراغ به خداوند فرمان يول  )الْقَو  ادي
لَيهِم فَخَرَّ. (كرد رانيو اساس از را آن و رفته آنان ع قْفمِن الس قِهِميبـاال  از سـقف  و ) فَو 

 وأَتَاهم. (شد يعذاب به ليتبد آنان يبرا بودند ساخته آنها كه آنچه و افتاد فرو آنان بر سرشان
ذَابثُ مِنْ الْعيرُونَ الَ حشْعگمـان  رايز. ديرس آنان به دانستند ينم كه ييجا از عذاب و)  ي 

 آنچـه  اما دارد، يم مصون عذاب از را آنان و داد خواهد دهيفا آنها به ادشانيبن كه بردند يم
 مثـال  نيبهتر نيا و. شد عذابشان ةيما. بودند نهاده بنا محكم اساسش و واصل  بودند ساخته
ـ پ را آنچـه  آنها رايز خدا، دشمن رنگين شدن باطل يبرا است  بيتكـذ  بودنـد  آورده امبراني
 و كردند، يم مراجعه آن به و نموده يزير هيپĤ باطل از يقواعد و اصول خود يبرا و كردند

ـ ن و. نمودنـد  يمـ  رد بودنـد  آورده امبرانيپ را آنچه لهيوس نيبد  بـه  رسـاندن  انيـ ز يبـرا  زي
 آنها نقشة و ريتدب و شد آنها يبرا يعذاب رنگشانين و توطئه اما كردند ها توطئه امبرانانشانيپ
 و) باهلـه  اال يالس المكر قيحي ال و (بود، بد آنها مكر چون گشت، شانينابود و هالكت ةيما

 خوار نيا از آخرت عذاب و است،يدن در نيا. گردد ينم بر صاحبش به جز بد رنگين و مكر
يامةِ يوم ثُم: (فرمود نيبنابرا. باشد يم تر كننده  عـام  مـالء  در امتيق روز سپس )يخْزِيهِم الْقِ
يقُولُ. (ديساز يم مال بر را شانيوافتراها يپرداز دروغ و كند يم رسوا را آنان آنهـا  به و  )و 
 بـه  شـما  كـه  مـن  كانيشر ديهست كجا  )فِيهِم تُشَاقُّونَ كُنتُم الَّذِينَ شُرَكĤَئِي أَينَ: (ديفرما يم

 ديـ كرد يمـ  ادعـا  و د،يـ كرد يمـ  يدشـمن  و دهيجنگ و گروه و حزب و خداوند با آن خاطر
  و يگمراهـ  بـه  اعتراف جز اما ، پرسد يم آنها از را سوال نيا خداوند د؟يهست خدا كانيشر
) نيكفر كانوا انهم انفسهم يعل شهدوا و عنا ضلوا: (نديگو يم پس ندارند، يپاسخ خود عناد
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. انـد  بـوده  كـافر  آنان كه دهند يم يگواه خود بر و شدند، گم ما شيپ از) نيدروغ انيخدا(
الْسوء الْيوم الْخِزْي إِنَّ: (نديگو يم يربان يعلما  )الْعِلْم واْأُوتُ الَّذِينَ قَالَ( لَى والْكَافِرِينَ ع  (

 لتيفض به اشاره نيا. است فران كا بينص امتيق روز يبد و عذاب ،ييرسوا و يخوار همانا
 سخن و آورند يم زبان بر را حق سخن امتيق روز در و ايدن نيا در آنها رايز است، علم اهل
  . است ارزش و اعتبار يدارا خدا خلق و خدا نزد آنها

 و نمود انيب شود يم انجام آنها با امتيق روز در و مرگ حالت در كه را آنچه خداوند سپس
 انـد  كـرده  سـتم  خود به كه يحال در آنان ) أَنفُسِهِم ظَالِمِي الْمالئِكَةُ تَتَوفَّاهم الَّذِينَ: (فرمود
 بـا  حالت نيا در ستمگران و ستانند يم را جانشان فرشتگان است، اديز شان يگمراه و ستم
اْ (شوند يم مواجه اهانت و ييرسوا و عذاب انواع لْقَو أَ  آنچه و شوند يم ميتسل پس ) السلَم فَ
 كار ما) سوءٍ مِن نَعملُ كُنَّا ما (نديگو يم و نموده انكار كرند يم پرستش خدا يجا به كه را
 علِـيم  اللّـه  إِنَّ (ديكرد يم بد كار شما يآر) بلَى (شود يم گفته آنان به پس م،يا نكرده يبد
ـ  ي سـود  شما به انكارتان پس. داناست ديكرد يم آنچه به خداوند و ) تَعملُونَ كُنتُم بِما  مين

 يمـ  گمان نچو ند،ينما يم انكار بودند آن بر ايدن در كه را آنچه امتيق روز در آنان . رساند
 را آنچه و داده شهادت آنها هيعل بدنشان ياعضا آنگاه اما بخشد، يم سود آنها به كار نيا برند
 كه يوقت تا نيبنابرا. ندينما يم اعتراف و اقرار خود گناه به و سازد يم آشكار اند كرده يم كه
  . شوند ينم جهنم وارد نكنند اعتراف گناهانشان به

 وارد اوست عمل و حاالت ستةيشا كه يدر از كس هر شدند جهنم يدرها وارد كه يوقت پس
لَبِئْس (شود يم ! اسـت  جهـنم  آتش آن و متكبران گاهيجا است بد چه و) الْمتَكَبرِينَ مثْوى فَ

 خـشم  و ينـاراحت  و غم محل و درد، و يبدبخت منزل و ندامت و حسرت گاهيجا كه يجهنم
 جهنم دردناك عذاب از روز كي يحت و ابدي ينم فيتخف آنان بر جهنم عذاب. است خداوند

 آنـان  به را بزرگ عذاب و گردانده يرو آنها از مهربان پروردگار. بود نخواهند استراحت در
  . چشاند يم
  : 30- 32 ي هيآ

اْ لِلَّذِينَ وقِيلَ اذَا اتَّقَوأَنزَلَ م كُمب رًا قَالُواْ رنُواْ لِّلَّذِينَ خَيسـذِ  فِي أَحا  هِهنْي نَةٌ  الـدـسح  ارلَـد و 
لَنِعم خَيرٌ اآلخِرَةِ و ارتَّقِينَ د را يزيـ چ چـه  پروردگارتان«: شود يم گفته زگارانيپره به و الْم 
 و اسـت  يكين ايدن نيهم در كوكارانين يبرا» را يخوب و ريخ«: نديگو يم ؟»است كرده نازل
 !زگارانيپره ياسر است خوب چه و. بود خواهد بهتر آخرت يسرا

نَّاتنٍ جدا عخُلُونَهدرِي يا مِن تَجتِهتَح ارنْه  اللّـه  يجـزِي  كَـذَلِك  يـشĤَؤُونَ  مـا  فِيها لَهم األَ
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تَّقِينَ در اسـت،  روان آن درختان ريز در بارهايجو شوند يم وارد آن به كه بهشت يباغها الْم 
 . دهد يم پاداش زگارانيپره به نيچن نيا خداوند. دارند بخواهند چه هر آنجا

يبِينَ الْمآلئِكَةُ تَتَوفَّاهم الَّذِينَ لَيكُم سالم يقُولُونَ طَ خُلُواْ عنَّةَ ادا الْجبِم لُونَ كُنتُممكه آنان تَع 
 خـاطر  بـه  باد شما بر سالم«: نديگو يم. اند پاك كه رنديگ يم را جانشان يحال در فرشتگان

  .»ديشو وارد بهشت به ديكرد يم كه يياكاره
 انيب به كردند، بيتكذ بود نموده نازل او را آنچه كه كرد ذكر را يكسان سخن خداوند يوقت

 ريخ و نعمت است نموده نازل خداوند آنچه كنند يم اعتراف كه پرداخت زگارانيپره سخن
ـ ا زگـاران يپره پس. است نهاده منت آنها بر بندگان، به آن دادن با خداوند و است يبزرگ  ني
 آوردند، يجا به آن خاطر به را خدا شكر و شدند پروردگار فرمان ميتسل و رفتنديپذ را نعمت

 بـه  را خـدا  عبادت كه يكسان يبرا )أَحسنُواْ لِّلَّذِينَ (نمودند، عمل آن به و شناختند را آن و
نْيا  هـذِهِ  يفِ (اند، كرده يكين خدا بندگان با و داده انجام يكين و  يخوب نَةٌ  الـدـسيروز ) ح 
لَـدار . (بـود  خواهـد  آنهـا  پـاداش  ايدن نيا يشاد و تيامن و آرامش و خوب يزندگ و اديز و 

 نيا يها نعمت رايز است، بهتر آن يها نعمت و ها لذت همة از آخرت جهان و)خَيرٌ اآلخِرَةِ
 آخرت يها نعمت خالف به . دشون يم تمام. است مشكالت و آفتها با همراه و اندك جهان
لَنِعم: (فرود نيبنابرا. ستندين نيچن كه و ارتَّقِينَ د زگارانيپره يسرا است خوب چه و) الْم!  
)نَّاتنٍ جدا عخُلُونَهدرِي يا مِن تَجتِهتَح ارنْه  زگارانيپره يسرا و ) يشĤَؤُونَ ما فِيها لَهم األَ

 چه هر و است، يجار آن درختان ريز از بارهايجو و شوند يم وارد آن به كه بهشت يباغها
ـ  گـاه  هـر  پـس . رسـد  يمـ  آنان به صورت نيكاملتر به كنند آرزو و بخواهد دلشان  را ينعمت

 به خداوند نيبنابرا. گردد يم حاضر شان برابر در شود، دلها و ارواح يشاد باعث كه بخواهند
 كه دهد يم ييها نعمت آنها به خداوند يحت خشد،ب يم بخواهند كه را آنچه هر بهشت اهل
 است، تينها يب او احسان  و كرم كه يخداوند است بركت با پس. است امدهين خاطرشان به
 صفات در و ذاتش صفات در چيه كه يخداوند است،  كرانيب او بخشش و جود انوسياق و

 اللّه يجزِي كَذَلِك. (ستين او هيشب يپادشاه و عظمت در يزيچ چيه و نبوده او مانند افعالش
تَّقِينَ يقلب واجبات و ضيفرا از آنچه دادن انجام با كه يزگارانيپره به نيچن نيا خداوند  )الْم 

 آنچه كردن ترك با و ، است نموده واجب آنان بر بندگانش حق و او حق در يزبان و يبدن و
  . دهد يم پاداش زند،يپره يم او عذاب و خشم از است، كرده ينه آن از را آنان خداوند كه
 خود يتقوا بر كه رنديگ يم را جانشان يحال در فرشتگان كه آنان ) الْمآلئِكَةُ تَتَوفَّاهم الَّذِينَ(
يبِينَ. (اند بوده داريپا  كند، وارد خلل مانشانيا به كه يآلودگ و نقص هر از كه يحال در و)طَ
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 و ذكـر  با شانيزبانها و خدا محبت و شناخت با شانيدلها پس. هستند شده داشته وپاك پاك
  . است شده پاك خدا به توجه و طاعت با بدنشان ياعضا و خدا شيستا
لَيكُم سالم يقُولُونَ( شما و ديباش بدور ييبال و آفت هر از و! باد شما بر درود: نديگو يم) ع 
 خـاطر  بـه ) تَعملُـونَ  كُنـتُم  بِمـا  جنَّـةَ الْ ادخُلُواْ. (ديهست امان در ديپسند ينم كه آنچه هر از

 بهـشت   وارد دسـتورات  از بردن فرمان و خدا به مانيا ليقب از ديكرد يم كه يخوب ييكارها
ـ  ييرها و بهشت به شدن وارد ياصل علت رفتار و عمل كه يدرست به . ديشو  آتـش  از افتني

 حاصـل  شانيبرا آنان بر دخداون منت و رحمت هيسĤ در يرفتار و عمل نيوچن است، جهنم
  . خودشان ييتوانا و قوت با نه است، گشته

 : 33- 34 ي هيآ

تِيهم أَن إِالَّ ينظُرُونَ هلْ أْ أْتِي أَو الْمالئِكَةُ تَ رُ يأَم كبر ـلَ  كَذَلِكمِـن  الَّـذِينَ  فَع  لِهِم ـا  قَـبمو 
مهظَلَم لـكِن اللّهكَانُواْ و مهظْ أَنفُسونَيبـه  فرشتگان كه دارند يانتظار نيا جز كافران ايآ لِم 

ـ  كـه  يكـسان  همانطور رسد، فرا پروردگارت فرمان نكهيا اي ند،يايب سراغشان ـ ا از شيپ  شاني
 . كردد ستم شتنيخو به خودشان بلكه نكرد ستم آنان بر خداوند و كردند؟ نيچن نيا بودند

مهابفَأَص ئَاتي ا سمِلُواْ مع اقَوا بِهِم حزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ متَهسكردنـد  يمـ  كـه  ييهايبـد  پـس  ي 
  . گرفت دربر را آنان كردند يم اش مسخره آنچه و ديرس شانيبد

 مانيا و آمد آنان شيپ) فراوان (معجزات و ها نشانه كه يكسان ايآ: ديفرما يم متعال خداوند
تِيهم أَن إِالَّ (دارند، يارانتظ رفتند،ينپذ و شدند داده پند و اوردند،ين أْ  نكـه يا جز  )الْمالئِكَةُ تَ

ـ  ) ربـك  أَمـرُ  يـأْتِي  أَو (نـد، يايب سراغـشان  بـه  روحـشان  سـتاندن  يبرا فرشتگان  فرمـان  اي
 مـستحق  آنـان  كه يحال در رسد، در گرفت خواهد فرا را آنها كه يعذاب بر يمبن پروردگارت

لِهِم مِن الَّذِينَ فَعلَ ذَلِككَ (هستند؟ عذاب به شدن مبتال ب  بودند شانيا از شيپ كه يكسان ) قَ
 نكـه يا تـا  اوردند،ين مانيا و دنديورز كفر و نمودند بيتكذ را امبرانيپ: كردند نيچن نيا زين

 آنها هك خداوند و)  يظْلِمونَ أَنفُسهم كَانُواْ ولـكِن اللّه ظَلَمهم وما. (آمد فرود آنها بر عذاب
 عبـادت  يبرا آنها رايز. كردند ستم شتنيخو به خودشان بلكه نكرد ستم آنها بر داد عذاب را

 آن كـه  را آنچـه  و كـرده  ستم شتنيخو بر آنها اما ند،يدرآ بهشت به تا شدند دهيآفر خداوند
 وسـته يپ يبـدبخت  و يشگيـ هم اهانت  معرض در را شتنيخو و كردند رها بودند شده دهيآفر
يئَات فَأَصابهم. (دنددا قرار ا سمِلُواْ مآنان به كردند يم كه يگناهان محجازات و فريك پس ) ع 
 را آنـان  بودنـد  گرفتـه  تمسخر به كه را يزيچ و)  يستَهزِؤُونَ بِهِ كَانُواْ ما بِهِم وحاقَ (د،يرس
 از كه را آنچه و را آنان ،ترساندند يم خدا عذاب را آنان امبرانشانيپ گاه هر رايز. گرفت دربر
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 فرا را آنان بودند گرفته تمسخر به كه را يزيچ پس گرفتند، يم تمسخر به بودند داده ريخ آن
  . گرفت

  :35 ي هيآ
نَا ما اللّه شَاء لَو أَشْرَكُواْ الَّذِينَ وقَالَ دبونِهِ مِن عءٍ مِن دنُ شَيال نَّحنَا و  مِـن  حرَّمنَـا  والَ آباؤُ
لِهِم مِن الَّذِينَ فَعلَ كَذَلِك شَيءٍ مِن دونِهِ ب  مـشركان  و الْمبِـينُ  الْـبالغُ  إِالَّ الرُّسلِ علَى فَهلْ قَ
 و م،يديپرست ينم را يزيچ چيه او يجا به ما پدران نه و ما نه خواست يم خدا اگر«: گفتند

 يمـ  نيچن نيا بودند شانيا از شيپ كه هم يكسان م،يكرد ينم حرام او فرمان بدون را يزيچ
  »است؟ آشكار رساندن و غيتبل جز يا فهيوظ امبرانيپ بر مگر كردند

 دند،يورز ينم شرك آنها نبود خدا خواست اگر: گفتند و كرده هيتوج را خود شرك مشركان،
ـ بح «ماننـد  شـمردند،  ينم حرام نموده حالل خداوند كه يانيچهارپا از را زيچ چيه و  و» رهي
 خداونـد  بود درست ليدل نيا اگر رايز است، يباطل ليدل نيا و. آن امثال و» لهيوس «و» حام«

ـ ز كـرد،  ينمـ  مجازات اند بوده شانيا از شيپ كه را يكسان ـ پ راي ـ  انينيشي  شـركت  كـه  يوقت
 ديپـسند  يمـ  را آنها كار نيا خداوند اگر و. نمود مجازات شدت به را آنها خداوند دنديورز
ـ پ كـه  يحق كردن رد جز يهدف سخن نيا از مشركان و. داد يمن عذاب را آنان هرگز  امبراني
ـ ز ندارنـد،  دنشانيورز شرك يبرا يليدل چيه كه دانند يم آنها گرنه و. ندارند اند، آورده  راي

 مكلـف  بدان كه است داده را يزيچ انجام ييتوانا آنها به و نموده ينه و امر را آنان خداوند
 ريتقد به شدن متوسل پس. رديگ يم سرچشمه خواستشان و ييناتوا از شانيوكارها اند، شده
 را يكار هر انجام ييتوانا انسان كه دانند يم همه و . است ليدال نيتر پوچ از ياله يقضا و

ـ ن يجدل و نزاع چيه يجا هيقض نيا و. دهد يم انجام بخواهد كه چه هر و دارد،  پـس . ستي
 علَى فَهلْ. (را يحس و يعقل امور هم و كردند، بيتكذ را امبرانشانيپ هم و خدا هم مشركان
 يم دلها به كه آشكار و روشن غيتبل جز يا فهيوظ امبرانيپ ايآ پس) الْمبِينُ الْبالغُ إِالَّ الرُّسلِ
ـ  پـس  دارنـد؟  گـذارد،  ينمـ  يبـاق  يلـ يدل كس چيه يبرا و رسد ـ پ يوقت  ينهـ  و امـر  امبراني

 كردنـد،  بهانه را خدا ريتقد خود شدن مشرك يبرا آنها اما رساندند آنان به را پروردگارشان
  . خداست با مشركان حساب و ندارند، يگريد تيمسئول و شده انجام امبرانيپ فةيوظ
 : 36- 37 ي هيآ

لَقَد ثْنَا و عةٍ كُلِّ فِي بوالً أُمسواْ أَنِ ردباع واْ اللّهنِب تَ اجو م الطَّاغُوتنْ فَمِنْهى مده م اللّهمِنْهو 
لَيهِ حقَّت منْ ضِ فِي فَسِيرُواْ الضَّاللَةُ عفَانظُرُواْ األَر فةُ كَانَ كَياقِبكَذِّبِينَ عبه ما نيقي به و الْم 
 طـاغوت  از و ديبپرسـت  را خداونـد ): نـد يبگو مردم به تا (ميفرستاد را يامبريپ يامت هر انيم
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 گـر يد يا دسته و كرد، تيهدا را آنها خداوند كه بودند يانكس شانيا انيم از، پس. ديزيبپره
 سرانجام كه ديبنگر و ديكن گردش نيزم در پس. ديگرد واجب آنها بر يگمراه كه بودند زين

 . شد چگونه كنندگان بيتكذ

 آنان تيهدا بر اگر نَّاصِرِينَ من لَهم وما يضِلُّ من يهدِي الَ اللّه فَإِنَّ هداهم علَى تَحرِص إِن
  . ندارند ياوراني آنان و كند ينم تيهدا دينما گمراه كه را يكس خداوند كه بدان يباش آزمند

ـ  نيپـس  امـت  چيهـ  و شده اقامه ها ملت همة بر او حجت كه دهد يم خبر متعال خداوند  اي
 همـة  و اسـت،  نمـوده  مبعوث را يامبريپ آنان انيم در خداوند نكهيا مگر است نبوده ينيشيپ
 كـه  اسـت  گانـه ي خداوند پرستش آن و اند داشته اتفاق نيد كي و اميپ كي غيتبل بر امبرانيپ

نِبـواْ  اللّـه  اعبدواْ أَنِ (ندارد، يكيشر تَ اجو  طـاغوت  از و ديبپرسـت  را خـدا  نكـه يا )الطَّـاغُوت 
 شـده  ميتقس گروه دو به آن رفتنينپذ و امبرانيپ دعوت رفتنيپذ حسب بر ها ملت. ديزيبپره
ـ پ از و نمـود  تيهـدا  را آنـان  خداوند كه بودند يگروه ) اللّه هدى منْ فَمِنْهم: (اند  امبراني
لَيهِ حقَّت منْ ومِنْهم. (نمودند عمل بدان و آموخته را آنها ميتعال و كردند يرويپ الضَّاللَةُ ع ( 
). األَرضِ فِـي  فَسِيرُواْ (رفتند راهيب به و ديگرد واجب آنها بر يگمراه كه بودند هم يكسان و

بِينَ  عاقِبـةُ  كَـانَ  كَيـف  فَـانظُرُواْ . (ديكن گردش نيزم در تانيقلبها و جسم با پس  و ) الْمكَـذِّ
 و د،يد ديخواه يبيعج يزهايچ رايز. شد چگونه كنندگان بيتكذ سرانجام كه دينيبب و ديبنگر

  . است بوده هالكت و ينابود او سرانجام نكهيا مگر. دينيب ينم را يا كننده بيتكذ چيه
ـ ا در را خـود  كوشـش  تمام و يباش آزمند آنان تيهدا بر اگر  )هداهم علَى تَحرِص إِن(  ني

ـ نما گمـراه  كه را يكس خداوند كه بدان ) يضِلُّ من يهدِي الَ اللّه فَإِنَّ (يدار مبذول مورد  دي
 ومـا . (كنـد  ينم تيهدا را او خدا جز د،ينما فراهم را يسبب هر چنانچه و كند، ينم تيهدا
  . دهد نجات خداوند عذاب از را آنها كه ندارند ياوراني آنان و) نَّاصِرِينَ من لَهم
 : 38- 40 ي هيآ

ْ أَقْسموا بِاللّهِ و دهج انِهِممي ا بلَى يموت من اللّه يبعثُ الَ أَ دعهِ ولَي ا عقح النَّاسِ أَكْثَرَ لـكِنَّو 
 زنـده  رانـد يم يمـ  كه را يكس خداوند كه خوردند سوگند خدا به يجد طور به و يعلَمونَ الَ
 . دانند ينم مردم شتريب يول خداست نيراست وعدة نيا! يآر گرداند، ينم

بينَ ي لِفُونَ الَّذِي لَهم لِ تَ لِيعلَم فِيهِ يخْ كَفَرُواْ الَّذِينَ و منَّه بِينَ كَانُواْ أَ  آن در كـه  را آنچـه  تـا  كَاذِ
 . اند بوده دروغگو آنان كه بدانند كافران تا و گرداند روشن شانيا يبرا ورزند يم اختالف

نَّما نَا إِ لُ ءٍ قَوإِذَا لِشَي نَاه دنَّقُولَ أَن أَر كُونُ كُن لَهيم بدان فقط ميبخواه را يزيچ هرگاه ما فَي 
   شود يم فوراً پس ،»باش «:مييگو
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 جهد بِاللّهِ وأَقْسمواْ: (ديفرما يم و داده خبر امبرشيپ كنندة بيتكذ مشركان از متعال خداوند
انِهِممي  شدند خاك نكهيا از پس را مردگان تواند ينم يو نكهيا و خداوند بيتكذ يبرا و ) أَ

ـ فرما يم و نموده بيتكذ را آنها يعااد زين خداوند خوردند، سوگند موكدانه د،ينما زنده : دي
 ستين يشك آن در كه يروز در را آنها و ختيانگ خواهد بر را مردگان خداوند! يآر ) بلَى(

لَيهِ وعدا. (آورد يم گرد ا عقرييتغ را آن و است خدا نيراست وعدة مردگان گرداندن زنده ) ح 
ـ  ن سـبب  به و. دانند ينم مردم شتريب يول)  يعلَمونَ الَ النَّاسِ أَكْثَرَ ولـكِنَّ. (دهد ينم  يادان

  . ندينما يم انكار را جزا روز و زيرستاخ بزرگشان
بينَ: (فرمود و نمود انيب را مردگان گرداندن زنده و جزا حكمت سپس ي لِفُونَ الَّذِي لَهم لِ تَ  يخْ
 قيحقا و كند انيب آنان يبرا زندور يم اختالف آن در كه را يبزرگ و كوچك ليمسا تا) فِيهِ
لِيعلَم. (گرداند روشن را كَفَرُواْ الَّذِينَ و منَّه بِينَ كَانُواْ أَ  كـه  هنگـام  آن در كـافران  تـا  و)  كَاذِ

 فرا پروردگارت فرمان كه هنگام آن در و است، شده حسرتشان ةيما كه ننديب يم را اعمالشان
 هنگام آن در و شند، يم جهنم زميه دنديپرست يم خدا يجا به كه يمعبودان ننديب يم رسد يم
 نـد، ينما يمـ  مـشاهده  را سـتارگان  يدگيپاشـ  هم از و ماه و ديخورش شدن دهيچيپ درهم كه

 مـسخر  بنـدگان  نهـا يا كـه  ابندي يم در دنديپرست يم را ستارگان و ديخورش و ماه كه يكسان
 بوده دروغگو كه ابنديدر) اوقات نيا رد تا (ازمندند،ين خداوند به ها حالت همة در و هستند

 انجام را يزيچ بخاهد يوقت خداوند رايز ست،ين مشكل و سخت خدا يبرا كارها نيا و. اند
 بـه  ازين نكهيا بدون د،يآ يم ديپد و شود يم زيچ آن پس بشو، كه دهد يم فرمان آن به دهد

 خداونـد  آنچـه  طبـق  بلكه. ورزد امتناع افتني انجام از زيچ آن نكهيا بدون و باشد، كشمكش
  . ابدي يم انجام است خواسته

 : 41- 42 ي هيآ

الَّذِينَ رُواْ واجدِ مِن اللّهِ فِي هعا بواْ مظُلِم مئَنَّه ونُب نْيا فِي لَ نَةً الدسرُ حلَأَج ـرُ  اآلخِرَةِ وأَكْب  لَـو 
 نيا در گرفتند قرار ستم مورد نكهيا از پس كردند هجرت خدا راه در كه آنان و يعلَمونَ كَانُواْ

 . بدانند اگر است بزرگتر آخرت پاداش و ميه يم آنان به يخو گاهيجا ايدن

بهِم وعلَى صبرُواْ الَّذِينَ كَّلُونَ رتَويم توكل زگارشانيپره بر و ده،يورز ييبايشك كه يكسان ي 
  . كنند

ـ فرما يمـ  داده خبر اند گرفته رارق شيآزما مورد كه يمومنان لتيفض از خداوند الَّـذِينَ : (دي و 
 مِـن  (كردنـد،  هجرت يو يخشنود طلب يبرا و خدا راه در كه يكسان و  )اللّهِ فِي هاجرُواْ

 كفر به را آنها تا گرفتند قرار قومشان شكنجة و ستم و ظلم مورد آنكه از پس ) ظُلِمواْ ما بعدِ
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 يفرمانبردار خاطر به و نمودند ترك را خود دوستان و وطن آنان پس گردانند، باز شركت و
: اسـت  گرفتـه  نظر در پاداش دو آنان يبرا خداوند شدند، جدا دوستانشان و اريد از خدا، از
 چشمان با را آن و. مرفه يزندگ و فراوان يروز ليقب از دهد يم آنان به ايدن در را پاداش كي

 شهرها و شدند روزيپ خود دشمنان بر نمودند تهجر نكهيا از پس رايز كردند، مشاهده خود
ـ دن در خداوند و شدند دار هيسرمĤ و آوردند بدست را يبزرگ يها متيغن و كردند فتح را  اي
لَأَجرُ. (داد يفراوان بركت و ريخ آنان به رُ اآلخِرَةِ وخداونـد  كـه  آخـرت  پـاداش  البتـه  و) أَكْب 

 خداونـد  كـه  همـانطور  . است بزرگتر ايدن داشپا از است داده وعده آنان به امبرشيپ توسط
 اعظـم  انفـسهم  و بـامولهم  اهللا ليسب يف جهدوا و هاجروا و آمنوا نيالذ: (است فرموده متعال
 مينعـ  هايف لهم جنت و رضوان و منه برحمه ربهم بشرهمي الفائزون، هم واولئك عنداهللا درجه

 با و نمودند هجرت و آوردند مانيا كه يكسان) ميعظ اجر عنده اهللا ان ابدا هايف نيخلد ، ميمق
 و هـستند  يبرتـر  و بزرگتـر  مقـام  يدارا خدا نزد كردند جهاد خدا راه در شانيجانها و مالها

 ييباغهـا  و يخـشنود  و شيخو جانب از يرحمت به را آنان پروردگارشان. رستگارانند شانيا
 بهـشت  در شهيـ هم يبـرا  و است يداريپا يها نعمت باغها نيا در را آنان كه دهد يم مژده

ـ ي) يعلَمـونَ  كَانُواْ لَو. (است يبزرگ پاداش خداوند نزد يراست به جاودانند،  از آنهـا  اگـر  يعن
 است نموده هجرت راهش در و آورده مانيا او به كه يكس يبرا پروردگار كه يواجر پاداش

  .ديورز ينم تخلف آن از ياحد باشند، داشته بخش نيقي يآگاه كرده، ايمه
 يكـسان ) مـن  ستان دو( )صبرُواْ الَّذِينَ (فرمود و نمود انيب را دوستانش صفت خداوند سپس
 ينـواه  از را شتنيـ خو و ده،يـ ورز ييبايشك  او دستورات انجام و خدا اطاعت بر كه هستند

 در كـه  ييرنجها و تياذ ريمس در و كرده صبر ها بتيمص آمدن شيپ هنگام و داشته باز ياله
بهِم وعلَى. (كنند يبردبار ديآ يم شيپ شانيابر خدا راه كَّلُونَ رتَوآنچه ياجرا ريمس در و)  ي 

 كـه  است توكل و يبردبار با رايز خودشان، بر نه ندينما يم توكل او بر دارد دوست خداوند
ـ موفق رمـز  توكـل  و صـبر . ابـد ي يم سامان حاالتشان و شوند يم موفق شانيكارها  همـة  تي

 يراستا در كه است خاطر بدان نيا بدهد دست از را يبركت و ريخ يآدم هرگاه و كارهاست،
 توكـل  خـدا  بـر  و نداشته مبذول تالش و نكرده شهيپ صبر است شده خواسته او از كه آنچه

  . است ننموده
  
  
  : 43- 44 ي هيآ
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لْنَا وما سمِن أَر لِكاالً إِالَّ قَبنُّوحِي رِج هِملَي لُواْ إِ أَ لَأَ فَاسإِن الذِّكْرِ ه ونَ الَ كُنتُملَمـ  تَع  از شيپ
 ينمـ  اگـر  بپـرس  آگاهـان  از پس م،يا نكرده روانه مينمود يوح آنان به كه را يمردان جز تو
 . ديدان

ينَاتِ ب الْ برِ بِ الزُّ لْنَا و أَنزَ و كلَي بينَ الذِّكْرَ إِ تُ لَيهِم نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِ لَّه إِ لَع وتَفَكَّرُونَ مبـا  را آنـان  ي 
 كـه  را يزيـ چ مـردم  يبرا تا ميكرد نازل تو بر را قرآن و م،يفرستاد ييكتابها و روشن ليدال
  . شندينديب آنان تا و ،يساز روشن است شده نفرستاده آنان يبرا

لْنَا وما: (ديفرما يم السالم و الصاله هيعل محمد امبرشيپ به متعال خداوند سقَ مِن أَرلِكإِالَّ ب 
 تازه امبريپ تو يعني. ميا نفرستاده م،يكرد يوح آنان به كه را يمردان جز تو از شيپ و ) رِجاالً

 تو از شيپ امبرانيپ بلكه م،يا نفرستاده امبريپ عنوان به را يفرشتگان تو از شيپ ما و يستين يا
لَيهِم نُّوحِي. (اند نبوده زن و بودند مرده  نيقوان كه م،ينمود يوح آنان به را كاماح و عيشرا ) إِ

 شـد  يم يوح آنان بر را آنچه امبرانيپ و. است بندگان بر خدا احسان و فضل ياله احكام و
لُواْ. (نديبگو يزيچ خودشان طرف از نكهيا بدون كردند غيتبل أَ لَ فَاسنهيزم نيا در  )الذِّكْرِ أَه 
 د،يدان ينم را گذشتگان اخبار شما اگر)  تَعلَمونَ الَ كُنتُم إِن (د،يبپرس نيشيپ يكتابها اهل از
 اهل از مورد نيا در پس نه؟ اي است فرستاده امبريپ عنوان به را يمردان خدا كه ديدار شك و

 و شناخته را آن و است شده نازل آنان بر ياله روشنگر اتيآ و كتابها كه يكسان د،يبپرس علم
 آنـان  بـر  كـه  هـا يآباد اهل از يمردان جز خداوند كه است شده ثابت آنان يبرا و اند، دهيفهم
 و دهـد  يمـ  قـرار  شيستا مورد را علم اهل هيآ نيا. است نكرده روانه شد يم فرستاده يوح

 از يا بهـره  كه يكس به خداوند رايز است، خداوند كتاب دانستن دانش، و علم نوع نيباالتر
 صـورت  بـه  هيآ نيا در. دينما مراجعه علم لاه به اتفاقات همة در تا داده دستور ندارد علم
 دسـتور  خداونـد  رايز است، رفته سخن زهيپاك و عادل يانسانها عنوان به علم اهل از يضمن
 بـد،  عاقبـت  و تيمـسئول  از دانـا  از سوال با نادان و جاهل نكهيا و شود، دهيپرس آنها از داده
 شيخو قرآن و يوح دار امانت را ماعل خداوند كه دينما يم داللت هيآ نيا و. ابدي يم ييرها
 و شيخو نفس كردن زهيپاك و يز سا خود به كه است داده دستور آنان به و است، داده قرار

  . بپردازند كمال يها صفت به شدن متصف
 قـت يحق در و. باشـند  داشـته  يآگاه بزرگ قرآن نيا از كه هستند يكسان علم اهل نيبهتر و

 نيبنـابرا . ترند ياول) علم اهل (نام نيا به گرانيد از و تند،هس يقيحق علم اهل قرآن عالمان
لْنَا: (فرمود متعال خداوند أَنزَ و كلَي  امـور  تا است شده فرستاده فرو تو بر را قرآن و ) الذِّكْرَ إِ
بينَ. (دارد وجود آن در بندگان ازين مورد ييايدن و ينيد ،يباطن و يظاهر تُ  نُـزِّلَ  مـا  لِلنَّـاسِ  لِ
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ـ ا و . يساز روشن  شده فرستاده فرو مردم يبرا كه را يزيچ تا)لَيهِمإِ  يروشـنگر  شـامل  ني
لَّهم. (باشد يم قرآن ميمفاه و كلمات لَع تَفَكَّرُونَ وبرحسب و شنديانديب قرآن در كه ديشا ) ي 
  . اورنديب رونيب را آن علوم و ها گنج خود ييتوانا و استعداد

  :45- 47 ي هيآ
أَمِ يئَاتِ مكَرُواْ الَّذِينَ نَأَفَ أَن الس خْسِفي اللّه بِهِم ضاألَر أَو  مهتِي  الَ حيـثُ  مِـنْ  الْعـذَاب  يـأْ

 نكهيا اي برد فرو نيزم به را آنان خداوند آنكه از كنند يم يشياند بد كه يكسان ايآ يشْعرُونَ
 . اند گشته منيا ديايب سراغشان به دانند ينم كه ييجا از ياله عذاب

أَو مأْخُذَهفِي ي لُّبِهِم  پـس  دهد، عذاب شدشان و درآمد را آنان نكهيا اي بِمعجِزِينَ هم فَما تَقَ
 . كنند درمانده را خدا توانند ينم آنان

أَو مأْخُذَهلَى يفٍ عفَإِنَّ تَخَو كُمب ر لَرؤُوف حِيمـ  حالت در را آنان اي ر  عـذاب  اسهـر  و ميب
  . است مهربان و رئوف پروردگارتان يراست به پس. دهد
 يناگهان عذاب از و نموده ديتهد را گناهكاران و كنندگان بيتكذ و كافران خداوند نجايا در

 آنـان  كه يحال در رد،يفراگ را آنان خداوند عذاب كه ستين ديبع رايز دارد، يم حذر بر خود
 فروبردنشان با اي د،ينما گرفتار شيخو عذاب به سرشان يباال از را آنان خداوند اي. دانند ينم
 در يالهـ  عذاب از كه يزمان و آمدشان و رفت رحال د اي و دهد، عذاب را آنها نيزم دل در
 پـس . دهـد  عذاب را آنان هراسانند و مناكيب خدا عذاب از كه يزمان اي ستندين هراس و ميب

 كنند، درمانده او و زند،يبگر خداوند دست از وانندت ينم ها حالت نيا از يحالت چيه در آنان
 فوراً را گناهكاران و است مهربان و رئوف خداوند اما است، خدا دست به شانيهايشانيپ بلكه

 و او آنهـا  كـه  يحـال  در دهـد،  يمـ  يروز و يسـالمت  مهلـت،  آنها به بلكه دهد، ينم عذاب
 از و ديگشا يم آنها يرو به را توبه يادره خداوند ن،يا وجود با. كنند يم تياذ را دوستانش

 مقابل در و بكشند، دست رساند يم انيز شانيا به كه ييهايبد و گناهان از تا خواهد يم آنان
 آنان از كه را يگناهان و داده وعده آنان به را ها نعمت نيبهتر گناهان از دنيكش دست و توبه

 نعمت كه چرا دينما شرم پروردگارش از ديبا گناهكار و مجرم پس. آمرزد يم است  سرزده
 و رود يم باال حاالت همه در او گناهان اما زد،ير يم فرو او بر ها حالت همة در را خود يها

ـ بگ را گناهكاران هرگاه و كند، ينم فراموش اما دهد يم مهلت خداوند كه بداند  را آنـان  ردي
 و مهربان او رايز گردند، باز او يسو به و ندينما توبه ديبا گناهكاران پس. كرد خواهد رسوا
 در را يراهـ  و ،يالهـ  ريفراگ احسان و گسترده رحمت يسو به ديبشتاب پس. است ريپذ توبه

 از ترس و يزگاريپره راه يآر. رساند يم مهربان پروردگار فضل به را انسان كه ديريگ شيپ
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  . ديريگ شيپ در را او نيفرام به كردن وعمل خدا
  48- 50 ي هيآ
لَ أَواْ م رَوا إِلَى يخَلَقَ م ءٍ مِن اللّهأُ شَيي تَفَ ي لُه الْـشَّمĤئِلِ  الْيمِينِ عنِ ظِالَ ا  ودـجلِلّـهِ  س  ـمهو 

 راست را شيها هيسĤ چگونه كه نگرند ينم است دهيآفر خداوند كه ييزهايچ به ايآ داخِرُونَ
 . گردند يم خداوند يبرا فروتنانه و كنان سجده چپ و

هِ لّ لِ و دجسا ياتِ فِي ماوما السمضِ فِي وةٍ مِن األَرآبآلئِكَةُ دالْم و مهتَكْبِرُونَ الَ وسآنچه و ي 
) زين (و برند يم سجده خدا يبرا هستند نيزم در) كه ييها (جنبده و دارد وجود آسمانها در

 . كنند ينم تكبر آنان و) برند يم سجده خداوند يبرا (فرشتگان

بهم يخَافُونَ ن رم قِهِملُونَ فَوفْعي ا ورُونَ مؤْميم است سرشان يباال بر كه پروردگارشان از ي 
  . دهند يم انجام شود، يم داده دستور آنان به كه را آنچه و ترسند
ـ فرما يمـ  متعال خداوند اْ  لَـم  أَو: (دي ـرَوـ آ )ي  لكمـا  و عظمـت  و يگـانگ ي در كـه  يكـسان  اي

يأُ شَيءٍ مِن اللّه خَلَقَ ما إِلَى ) دارند، شك پروردگارشان تَفَ ي لُه الْشَّمĤئِلِ الْيمِينِ عنِ ظِالَ به ) و 
 سجدا (گرداند؟ يم چپ و راست به شيها هيسĤ نكهيا و نگرند ينم خداوند يدهايآفر همة
. اند فروتن ياله شكوه و عظمت ابربر در و برند يم سجده پروردگارشان برابر در همه ) لِلّهِ
)مهاخِرُونَ وسـركرنش  يالهـ  قدرت ريوتدب ريتسخ تحت و هستند خاضع و فروتن آنان ) د 

لّهِ. (است خداوند دست در آنان همة يشانيپ و. اند آورده فرو لِ و دجسا ياتِ فِي ماوما السمو 
 نيزمـ  در كـه  ينـاطق  ريغ و ناطق واناتيح و است آسمانها در آنچه و )دآبةٍ مِن األَرضِ فِي

الْمآلئِكَةُ (برند، يم سجده را خدا هستند، كنند يم سجده خدا يبرا زين فرشتگان و  )و .  
 خـاطر  بـه  و شرافتـشان،  و لتيفـض  خاطر به را فرشتگان ، كنندگان سجده عموم انيب از بعد

 و)  يـستَكْبِرُونَ  الَ وهـم : (فرمود نيابنابر. نمود انيب خاص طور به عبادتشان ياديز و كثرت
ـ ز تعدادشـان  نيا با ورزند، ينم تكبر ياله عبادت انجام از آنها  يقـو  و بـزرگ  و اسـت،  ادي

 ال و عبـداهللا  كوني ان حيالمس ستنكفي لن: (است فرموده متعال خداوند كه همانطور. هستند
  . اند دهينورز ابا هرگز باشند خدا بندة نكهيا از مقرب فرشتگان و حيمس) المقربون المئلكه

بهم يخَافُونَ( ن رم قِهِمو طاعت، كثرت خاطر به را فرشتگان متعال خداوند آنكه از پس )فَو 
 از كـه  يخداونـد  سـتود،  خـدا  از ترس خاطر به را آنان نمود، شيستا خدا مقابل در يفروتن

  . اند فروتن همواره او قدرت برابر در نآنا پس دارد، قرار آنان يباال بر يگ رهيچ و ذات ثيح
يفْعلُونَ( ا ورُونَ مؤْمو رغبت يرو از را فرمانش دهد، فرمان چه هر به را آنان خداوند و)  ي 

  . ندينما يم اطاعت ارياخت
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 صـفات  بـر  كـه  است ياضطرار ي سجده يكي. است نوع دو خداوند يبرا مخلوقات سجدة
  و نـاطق  وانيـ ح فاسـق،  و كوكارين كافر و مومن يبرا نيا و. دينما يم داللت خداوند كمال

 و فرشتگان و خدا دوستان و مومن بندگان ژةيو كه يارياخت سجدة يگريد و است عام رهيغ
  . است مخلوقات گريد
 : 51- 55 ي هيآ

نَينِ إِلـهينِ تَتَّخِذُواْ الَ اللّه وقَالَ نَّما اثْ  دو«: فرمـود  خداونـد  و فَارهبونِ فَإياي واحِد إِله هو إِ
 »ديبترس من از پس است، گانهي يمعبود خدا بلكه رد،يبرنگ معبود

ه لَ ا واتِ فِي ماومضِ الْساألَرو لَه ينُ وا الداصِبرَ ونيزم و آسمانها در آنچه و تَتَّقُونَ اللّهِ أَفَغَي 
  د؟يترس يم خدا ريغ از ايآ پس ،اوست آن از زين ماندگار نيد و اوست، آن از است

لَيهِ الضُّرُّ مسكُم إِذَا ثُم اللّهِ فَمِنَ نِّعمةٍ من بِكُم وما  همه ديدار ها نعمت از آنچه و تَجأَرونَ فَإِ
 . ديخوان يم اديفر به يزار و ناله با را او برسد شما به يانيز چون سپس است، خدا يسو از

ا ثُم بهِم منكُم فَرِيقٌ إِذَا عنكُم الضُّرَّ كَشَف إِذَ  از را انيز خداوند كه يهنگام سپس يشْرِكُونَ بِرَ
 .ورزند يم شرك پروردگارشان به شما از يگروه گاه آن كرد دور شما

ْ ينَاهم بِما لِيكْفُرُوا ـ ا داده آنـان  بـه  آنچـه  حـق  در تـا ) بگـذار  (تَعلَمونَ فَسوف فَتَمتَّعواْ آتَ  مي
 ياهيس سرنوشت چه كه (دانست ديخواه يزود به سپس د،يشو مند بهره پس. كنند يناسپاس

  ).ديدار
 استدالل نيچن راستا نيا در  شود، پرستش يگانگي به او تنها تا دهد يم دستور متعال خداوند

 معبود دو) اثْنَينِ نِإِلـهي تَتَّخِذُواْ الَ: (فرمود پس دهد، يم را ها نعمت اوست تنها كه دينما يم
نَّما (كه چرا د،ينده قرار خدا يبرا را يكيشر چيه درعبادت يعني د،يريبرمگ   )واحِد إِله هو إِ
 . كتاستي و گانهي شيكارها همة در و بزرگش يصفتها در و كتاست،ي و گانهي معبود تنها او

ـ ن عبادت رد كتاست،ي شيكارها و وصفات اسما و ذات در او كه همانطور پس ـ با زي  را او دي
 اطاعـت  مـرا  دسـتور  و ديبترسـ  من از ، پس)  فَارهبونِ فَإياي : (فرمود نيبنابرا د،يبدان يكي
ـ نكن كيشـر  من با را مخلوقات از يزيچ و ديزيبپره ام نموده ينه آنچه از و د،يكن ـ ز د،ي  راي

  . باشند يم خدا مملوك همه مخلوقات
)لَه ا وفِي م اومضِ اتِالْساألَرو لَه ينُ وا الداصِبآن از اسـت  نيزمـ  و آسـمانها  در آنچه و )و 

 يبـرا  اوقـات  همـة  در كرنش و عبادت و نيد يعني اوست، آن از زين ماندگار نيد و اوست،
 ديده انجام خدا يبرا فقط را عبادت و ديبدان خدا آن از فقط را نيد پس. است گانهي يخدا
ـ غ از ايآ) تَتَّقُونَ اللّهِ أَفَغَيرَ. (ديبپرداز متعال روردگارپ يبندگ و عبادت به و  اهـل  از خـدا؛  ري
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ـ  سـود  شما به توانند ينم آنها د؟يترس يم  آسمان و نيزم ـ ز اي  در خداونـد  و برسـانند،  ياني
 آن از يبـاطن  و يظاهر يها نعمت و )نِّعمةٍ من بِكُم وما (كتاست،ي و گانهي دادن و دنيبخش

 كيشـر  خداونـد  با آن در كس چيه و است، خدا يسو از همه) اللّهِ فَمِنَ (د،يهست ربرخوردا
 برسد، شما به يسخت و يماريب و فقر ليقب از يانيز چون سپس ) الضُّرُّ مسكُم إِذَا ثُم (ستين
لَيهِ(  او جـز  كـس  چيهـ  ديدان يم چون. ديخوان يم اديفر به يزار و ناله با را او ) تَجأَرونَ فَإِ
 دوسـت  را آنچـه  كـه  اسـت  ييخدا ستةيشا تنها عبادت پس. كند ينم دور را يسخت و انيز

  . است نموده دور شما از ديندار دوست كه را آنچه و دهيبخش شما به ديدار
 يم انكار است نمود انعام آنان بر كه را ياله نعمت و ندينما يم ستم خود بر مردم شتريب اما

 كـه  را خداوند يها دهيآفر و مخلوقات از يبرخ رنديبگ قرار شيساآ حالت در چون و كنند،
  : فرمود نيبنابرا. سازند يم او كيشر اندف محتاج خودشان

ينَاهم بِما لِيكْفُرُواْ(  ها يسخت از را آنها نكهيا ليقب از م،يا دهيبخش آنان به آنچه حق در تا) آتَ
 بهره خود يايدن از ياندك پس) فَتَمتَّعواْ. (ندينما يناسپاس ميديرهان مشقت از و ميداد نجات
  . داشت ديخواه را كفرتان سرانجام باالخره ) تَعلَمونَ فَسوف (د،يشو مند
  56- 60 ي هيآ

أَلُنَّ تَاللّهِ رزقْنَاهم مما نَصِيبا يعلَمونَ الَ لِما ويجعلُونَ ا لَتُسمع آنان به آنچه از و تَفْتَرُونَ كُنتُم 
 از خـدا  به سوگند. كنند يم مقرر دانند ينم) يزيچ (كه ييبتها يبرا يا بهره ميا داده يروز
 . شد ديخواه سوال د،يتافت يبرم دروغ به آنچه

لّهِ ويجعلُونَ بنَاتِ لِ لَهم سبحانَه الْ ا وونَ مشْتَهپاك (دهند، يم قرار يدختران خداوند يبرا و ي 
 ).دهند يم قرار (دارند دوست آنچه خود يبرا و) او است

ا  تولـد  مـژده  آنـان  از يكي به هرگاه و كَظِيم وهو مسودا وجهه ظَلَّ بِاألُنثَى أَحدهم بشِّرَ وإِذَ
 . گردد يم اهيس اش چهره خورد يم فرو را اندوهش و خشم كه يحال در شود داده دختر

 مـا  سـاء  أَالَ التُّـرَابِ  فِـي  يدسه أَم هونٍ علَى أَيمسِكُه بِهِ بشِّرَ ما سوءِ مِن مِالْقَو مِنَ يتَوارى
 كرد، يم پنهان لهيقب و قوم از را شتنيخو شد يم داده او به كه يبد مژده خاطر به يحكُمونَ

 چه كه هان سازد؟ گور به زنده را يو اي دارد نگاه را او يخوار با ايآ): گفت يم خودش با(
  .كردند يم يبد قضاوت

لّهِ السوءِ مثَلُ بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ لِلَّذِينَ لِ ثَلُ والْم لَىاألَع وهزِيزُ والْع كِيمبـه  كـه  يكـسان  الْح 
 روزمنـد يپ واو خداسـت،  آن از برتر صفت و برخوردارند، يبد وصف از ندارند باور آخرت
   .است فرزانه
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 يم و داده ريخ خدا بر آنها بستن دروغ و شان يستمگر و نيمشرك جهالت از متعال اوندخد
 يكـس  بـه  تواننـد  ينمـ  يضرور و دهيفا و داند ينم يزيچ كه شانيها بت يبرا آنها: ديفرما

 رزق از مشركان پس دهند، يم قرار يا بهره داده شانيا به خداوند كه ييها يروز از برسانند
 كـه  ييهـا  بـت  به ياله يروز لةيوس به و رند،يگ يم كمك خدا به دنيرزو شرك يبرا ياله

  : است فرموده متعال خداوند كه همانطور. نديجو يم يكينزد و بيتقر اند دهيتراش خود
 كان فما لشركائنا هذا و بزعمهم هللا هذا فقالوا باينص االنعم و الحرث من ذرا مما هللا جعلوا و(

 آورده ديپد انيچهارپا و كشتزارها از خداوند آنچه از مشركان و )اهللا يال صلي فال لشركائهم
 يبرا نيا و خداست، يبرا نيا: گفتند خودشان گمان به و كرده مقرر يا بهره يو يبرا است
  . ديرس ينم خدا به داشتند يم مقرر خود يها بت يبرا آنها كه آنچه پس ما، يها بت
أَلُنَّلَ تَاللّهِ: (است فرموده متعال خداوند و ا تُسمع ـ ا از كـه  خـدا  به سوگند )تَفْتَرُونَ كُنتُم  ني

 تفترون اهللا يعل ام لكم اذن اهللا و: (ديفرما يم خداوند شد خواهد سوال تانيها بهتان و دروغ
 اي داده فرمان نيا به را شما خداوند ايآ) مهيالق ومي الكذب اهللا يعل فتروني نيالذ ظن ما و ،
 در خداوند كه يعذاب ي درباره بندند يم دروغ خدا بر كه يكسان و د؟يدبن يم دروغ خدا بر

 بـه  را آنها امتيق روز در خدا شك بدون دارند؟ يم گمان چه چشاند يم آنان به امتيق روز
  . دينما يم مجازات شدت به بستنشان دروغ و افترا خاطر

لّهِ ويجعلُونَ( بنَاتِ لِ  منزه و پاك خداوند دهند، يم قرار يدختران خداوند يبرا و )سبحانَه الْ
 دختران فرشتگان: گفتند يم هستند، ياله مقرب بندگان كه فرشتگان مورد در مشركان . است
لَهم (هستند خدا ا وونَ مشْتَهپسران آنان. دادند يم قرار داشتند دوست آنچه خود يبرا و)  ي 
  . داشتند يم ناپسند را دختران شدت به و دادند يم قرار خود يبرا را
 تولد مژده آنان از يكي به هرگاه و  )كَظِيم وهو مسودا وجهه ظَلَّ بِاألُنثَى أَحدهم بشِّرَ وإِذَا(

 و حزن و. ديگرد يم اهيس اش چهره داد يم دست او به كه يناراحت شدت از شود داده دختر
 نوعـان  هم شيپ و خورد، يم فرو داد، يم دست وا به شدن داده مژده هنگام به كه را يتاسف
 شـد  يمـ  دادهـع  او بـه  كـه  يبـد  مـژده  علـت  به و كرد يم يخوار و ييرسوا احساس خود
  . كرد يم پنهان آنان از را شتنيخو

 علَـى  أَيمـسِكُه  (كند؟ چكار دختر نيا با كه گرفت يم بهره فاسدش شةياند و فكر از سپس
 به ازنده ر او  اي ) التُّرَابِ فِي يدسه أَم (دارد؟ نگاهش يسرشكستگ با و نكشد را او ايآ) هونٍ
 نكـوهش  و مـذمت  را نيمـشرك  دختـران،  كردن گور به زنده خاطر به خداوند و د؟ينما گور

 يفرزنـد  داشتن رايز . كردند يم يبد قضاوت چه  هان ) يحكُمونَ ما ساء أَالَ (است، نموده
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  . دادند يم نسبت يو به ستين خدا متعظ و شكوه ستةيشا را
 و دادند، نسبت خداوند به بود قسمت نيبدتر كه را آنچه نكهيا تا نكردند، اكتفا نيا به سپس

ـ ب آنها از و پنداشتند يم عار و ننگ خود يبرا را آنها كه بودند دختران آن  پـس . بودنـد  زاري
 اريبس آنها قضاوت پس هند؟د يم نسبت خدا به پسندند ينم خود يبرا كه را يزيچ چگونه
  . است يبد قضاوت

 دادنـد،  يمـ  نـسبت  خداوند به نيمشرك كه بود يبد يها صفت از صفت نيا كه جا آن از و
 صـفت  يدارا ندارند باور آخرت به كه يكسان )السوءِ مثَلُ بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ لِلَّذِينَ (فرمود

لّهِ . (هستند يزشت و بد لِ ثَلُ والْم لَىيها صفت تمام آن و خداست، آن از برتر صفت و) األَع 
 است، مبرا يكمبود و نقص هرگونه از خداوند و خداست، آن از مطلق كمال رايز است، كمال

 و گردنـد  يم بر او يسو به يهمگ است برخوردار ييواال گاهيجا از بندگانش دل در چون و
 او و ) الْعزِيـزُ  وهـو  .( نديسـا  يمـ  آسـتانش  بر را انابت و توبه سر و دارند يم دوست را او
 ) الْحكِيم. (ندياو منقاد مخلوقات همة و است رهيچ يزيچ هر بر و است قدرت با و روزمنديپ

 امر زيچ چيه به پس دهد، يم قرار مناسبش يجا در را يزيچ هر ؛ است حكمت با و فرزانه
 آن در او كمال بر و شود يم شيستا آن بر نكهيا مگر دينما ينم ينه زيچ چيه از و كند ينم

  . رديگ يم قرار ثنا و حمد مورد
  
  
 : 61 ي هيآ

لَو ؤَاخِذُ وي اللّه ا بِظُلْمِهِم النَّاسم ا تَرَكهلَي ةٍ مِن عآبلَكِن دو مؤَخِّرُهلٍ إلَى يى أَجمسفَإِذَا م 
تَأْخِرُونَ الَ أَجلُهم جاء سةً ياعالَ سونَ وتَقْدِمسستمـشان  سـبب  به را مردمان خداوند اگر و ي 
ـ يمع مـدت  تا را آنان يول گذاشت، ينم يباق نيزم يرو بر را يا جنبده چيه داد يم فريك  ين

 يا لحظه و افتد، ينم ريتاخ به) اجلشان (رسد فرا آنان مقرر وقت چون پس دهد، يم مهلت
   .شود ينم ميتقد زين

 كمـال  كـرد،  انيب بودند، داده نسبت او به دروغ به ستمگران كه را آنچه وندخدا آنكه از پس
لَو: (فرمود و نمود انيب را شتنيخو صبر و يبردبار ؤَاخِـذُ  وي  اللّـه  اگـر  و ) بِظُلْمِهِـم  النَّـاس 

لَيها تَرَك ما (داد، يم فريك ستمشان سبب به را مردمان خداوند ةٍ مِن عآبنيمـ ز يرو بـر  ) د 
 زدنـد  يم گناه ارتكاب به دست كه يكسان بر اضافه يعني گذاشت، ينم يباق يا جنبده چيه

 زين ها نسل و كشتزارها گناه يشوم اثر بر رايز ساخت، يم نابود زين را واناتيح و انيچهارپا
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  . شود يم نابود
 ينمـ  گرفتارشـان  عـذاب  بـه  و دهـد،  يم مهلت ينيمع مدت تا را آنها اما ) يؤَخِّرُهم ولَكِن(

تَأْخِرُونَ الَ أَجلُهم جاء فَإِذَا. (است امتيق موعد آن و سازد، سةً ياعالَ سونَ  وتَقْدِمـسپـس ) ي 
 پـس  روند، ينم شيپ يا لحظه و مانند ينم پس باز يا لحظه رسد فرا آنان مقرر وقت چون

   شود ينم هداد مهلت يكس به آن در كه يزمان از بهراسند و زنديبپره ديبا
  : 62- 63 ي هيآ

لّهِ ويجعلُونَ نَتُهم وتَصِف يكْرَهونَ ما لِ لْسِ  الْنَّـار  لَهـم  أَنَّ جـرَم  الَ الْحـسنَى  لَهم أَنَّ الْكَذِب أَ
نَّهم أَ فْرَطُونَ وـ زبانها و پـسندند،  ينمـ  خـود  كه كنند يم مقرر يزيچ خداوند يبرا و م  شاني
 بهرة دوزخ آتش شك بدون» است آنان آن از كين سرانجام«: ديگو يم و دهكر يپرداز دروغ

 . شوند يم افكنده و رانده بدانجا گرانيد از شيپ آنان و است شانيا

هِ نَا لَقَد تَاللّ لْ سمٍ إِلَى أَرن أُمم لِكنَ قَبفَزَي مطَانُ لَهالشَّي مالَهمأَع وفَه مهلِيو موالْي ملَهو ذَابع 
لِيم  طانيشـ  پـس . ميفرسـتاد  ييامتهـا  يسـو  بـه  تو از شيپ را يامبرانيپ ! خداوند به سوگند أَ
  . دارند يدردناك عذاب و است اورشاني طانيش امروز و آراست آنان نظر در را شانيكارها

لّهِ يجعلُونََ) مشركان كه دهد يم خبر متعال خداوند  خود يبرا كه را ييهازيچ ) يكْرَهونَ ما لِ
 شرك آن و دهند، يم نسبت خداوند به) زشت يها صفت و دختران ليقب از (، ديپسند ينم

 دنديپسند ينم آنها پس بود، خدا بندگان و مخلوقات از  يبرخ يبرا عبادت نجام وا دنيورز
 است دهدا آنان به خداوند كه ييروزها در هستند نوع كي از آنان با كه يصورت در بردگانشان

  دهند؟ يم قرار يو كيشر را خدا بندگان و بردگان، چگونه باشند، آنها كيشر
)(زشت، كردار نيا وجود با و) و تَصِف منَتُه لْسِ  شانيزبانها) بر ) (الْحسنَى لَهم أَنَّ الْكَذِب أَ

 سخن وندخدا بود، خواهند كوين يحالت يدارا آخرت و ايدن در آنها: نديگو يم و رانده دروغ
نَّهم الْنَّار لَهم أَنَّ جرَم الَ: (فرمود و نموده رد را آنها أَ فْرَطُونَ وبهرة دوزخ آتش شك بدون) م 
 از هرگز و مانند يم يباق شهيهم يبرا آن در و شوند يم برده آن يسو به آنها و است شانيا

  . شد نخواهند رونيب آن
 أَرسـلْنَا  لَقَـد  تَاللّهِ ( ست،ين شده بيتكذ امبريپ نياول او كه نمود انيب امبرشيپ يبرا خداوند

 ميفرستاد يامبرانيپ) زين (تو از شيپ يامتها يسو به كه خداوند به سوگند )قَبلِك من أُممٍ إِلَى
 طانيشـ  و) أَعمالَهم الشَّيطَانُ لَهم فَزَينَ. (كردند يم دعوت يكتاپرستي و ديتوح به را آنها كه

 آنچه بردند گمان و كردند بيتكذ را امبرانيپ پس داد، جلوه بايز شانيا نظر در را شانيكارها
 كه بردند گمان و دهد، يم نجات يناپسند زيچ هر از را آنان و است، حق هستند آن بر آنها
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 در را شانيكارها طانيش چون پس است، باطل خوانند يم را آن يسو به را آنها امبرانيپ آنچه
لِيهم فَهو (داد، جلوه بايز شانيا نظر از و اسـت  سرپرست و اوري آخرت و ايدن در را آنها) و 
 هـم  و يدون من اءياول تهيذر و افتتخذونه. (برگردانند يدوست به را او و كردند يرويپ طانيش

 د،يريگ يم بر يدوست به خدا يجا به را فرزندانش و طانيش ايآ)  بدال نيللظالم بئس عدو لكم
 يزيـ چ بد اند كرده انتخاب خدا يجا به ستمگران آنچه هستند؟ شما دشمنان آنان آنكه حال
لَهم الْيوم. (است و ذَابع لِيم  بـا  يدوسـت  از رايز دارند، يدردناك عذاب آخرت در آنان و ) أَ
 وارخ عذاب سزاوار نيبنابرا اند، شده خشنود طانيش ياوري و يدوست به و نموده اعراض خدا
   . اند شده كننده

 :64- 65 ي هيآ

لْنَا وما لَيك أَنزَ ع نَ إِالَّ الْكِتَابيب تُ لَفُواْ الَّذِي لَهم لِ تَ  مـا  و يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ ورحمةً وهدى فِيهِ اخْ
 كه يينما روشن و انيب مردم يبرا را يزيچ كه خاطر بدان مگر ميا نكرده نازل تو بر را كتاب

  مومنان يبرا باشد يرحمت و تيهدا تا و اند دهيورز اختالف آن رد

ه اللّ اء مِنَ أَنزَلَ وماء الْسا ميبِهِ فَأَح ضاألَر دعا بتِهوفِي إِنَّ م  ـةً  ذَلِـكمٍ  آليونَ  لِّقَـوعمـسو ي 
 در گمـان  يب ساخت، زنده مردنش از پس را نيزم آن با و فرستاد فرو يآب آسمان از خداوند

  . شنوند يم كه يگروه يبرا است يروشن ليدل نيا
 نكهيا خاطر به مگر ميا نكرده نازل تو بر را قرآن نيا ما! محمد يا: ديفرما يم متعال خداوند

ـ ب را حق معاد حاالت و احكام و قدر و ديتوح ليقب از دارند آنچه در  را قـران  و ،يينمـا  اني
 يگروهـ  يبرا پس باشد يريفراگ رحمت و كامل تيهدا كهنيا خاطر به مگر ميا نكرده نازل
  . دارند مانيا است كرده نازل كه يكتاب به و خداوند به كه
)اللّه اء مِنَ أَنزَلَ وماء الْستا دارد يم انيب را ها نعمت نيبزرگتر از يكي هيآ نيا در خداوند) م 
 بـه  معبـود  خداونـد  كه كنند حاصل نيقي و ند،ينما درك را ياله يتذكرها و پندها) مردمان(

 اندنيرو و باران فرستادن فرو با خداوند رايز ست؛ين ستهيشا او يبرا جز عبادت و است حق
 يپ و تواناست، زيچ هر بر او كه ابنديدر تا دهد، يم قرار آنعام مورد را بندگان اهانيگ انواع
 مردگان كرن زنده بر دينما يم زنده مردن و شدن خشك از پس را نيزم كه يخداوند ببرند

  . است فراوان بخشش و گسترده رحمت يدارا خداوند كه ببرند يپ و تواناست، زين
 : 66- 67 ي هيآ

نْعامِ فِي لَكُم وإِنَّ بنًـا  ودمٍ فَـرْثٍ  بـينِ  مِـن  بطُونِهِ فِي مما نُّسقِيكُم لَعِبرَةً األَ  سـĤئِغًا  خَالِـصا  لَّ
بِينَ ـ  و لِلشَّارِ ـ  شـما  يبـرا  انيـ چهارپا وجـود  در گمـان  يب ـ ز (اسـت  يعبرت  در آنچـه  از) راي
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 يبـرا  كـه  مينوشـان  يمـ  شـما  بـه  خـالص  يريشـ  خون، و نيسرگ انيم از است شانيشكمها
 . است گوارا نوشندگان

 يعقِلُونَ لِّقَومٍ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ حسنًا ورِزقًا سكَرًا مِنْه تَتَّخِذُونَ واألَعنَابِ النَّخِيلِ ثَمرَاتِ ومِن

 يمـ  آن از حالل و پاك يزو و ديكن يم درست شراب انگور و خرما درختان يها وهيم از و
  . ورزند يم خرد كه يكسان يبرا است يا نشانه نيا در گمان يب د،يريگ
نْعامِ فِي لَكُم وإِنَّ(  تانيبرا شما نافعم يراستا در خداوند كه يانيچهارپا شك بدون  )لَعِبرَةً األَ

 قـدرت  كمال به رهگذر نيا از و دياموزيب درس آن از ديبا و است عبرت  ةيما نموده مسخر
 مـشتمل  كه انيچهارپا نيا شكم از خداوند كه چرا د،يببر يپ او احسان يگستردگ و خداوند

 است، گوارا و ذيلذ نوشندگان يبرا كه آورد يم رونيب خالص يريش است خون و نيسرگ بر
 يهست جهان در ييروين چه. ستين ساخته يگريد قدرت چيه از ياله قدرت از جز كار نيا و

 گوارا و خالص ريش به نوشند يم كه را يشور و نيريش آب و خورده انيچهارپا كه را يعلف
  د؟ينما يم ليتبد
ـ قب از يمـصالح  و منافع انگور و خرما درختان يها وهيم از متعال خداوند و  يروز انـواع  لي
 و غـذا  صورت به و شده، رهيذخ و آماده و تازه و تر صورت به را آن بندگانش كه كوين ياه

ـ نب و عصارة از كه يا يدنياست؛نوش داده قرار كنند، يم است،اده يدنينوش ـ ا ذي ـ م ني  هـا  وهي
 حالل قبالً كه ديآ يم دست به ها وهيم نيا از يا كننده مست يدنينوش زين شود، يم برگرفته

ـ لذ يهـا  يدنينوش انواع عوض در و نمود حرام را آن اوندخد اما بود،  حـالل  را زيجـا  و ذي
 ذيلذ يها يدنينوش و ها يخوردن هيآ نيا در» سكر «از منظور: اند گفته يبرخ نيبنابرا. نمود
 و بـود،  حـالل  ابتدا در كننده مست شراب«: ديگو يم كه است بهتر اول گفتة از نيا و است
  »است شده نسخ آن بودن حالل حكم بعداً

 يمـ  خـرد  كـه  يكسان يبرا است يا نشانه نيا در گمان يب )يعقِلُونَ لِّقَومٍ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ(
 خوشـمزه  و ذيلذ يها وهيم نيا كه يخداوند ند؛يشياند يم خداوند اقتدار كمال به و. ورزند

 يبرا است يا انهنش ها وهيم نيا) يآر. (است آورده رونيب خشك چوب هيشب يدرختان از را
ـ ا كـه  ييخدا شند؛ياند يم آن به و برده يپ ياله رحمت يريفراگ و شمول به كه يبندگان  ني

 عبود م خداوند كه ابندي يم در سپس. است داده قرار بندگانش عموم دسترس در را ها وهيم
  . است دهيآفر را نهايا ييتنها به او چون است گانهي
  
 68- 69 ي هيآ
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 و يعرِشُـونَ  ومِمـا  الـشَّجرِ  ومِـنَ  بيوتًـا  الْجِبـالِ  مِـنَ  اتَّخِـذِي  أَنِ النَّحـلِ  إِلَـى  ربك وأَوحى
 از يبرخ از) زين (و بسازد خانه كوهها از يا پاره از كه كرد الهام عسل زنبور به پروردگارت

 . كنند يم داربست مردم آنچه از) زين (و درختان

كُلِّ مِن كُلِي ثُم لُكِي رَاتِالثَّملَ فَاسبكِ سبذُلُالً ر خْرُجا مِن يطُونِهب شَرَاب خْتَلِفم انُهفِيهِ أَلْو 
ـ م همة از سپس يتَفَكَّرُونَ لِّقَومٍ آليةً ذَلِك فِي إِنَّ لِلنَّاسِ شِفَاء  فرمانبردارانـه  و بخـور  هـا  وهي
 يرنگهـا  كـه  تـراود،  يمـ  يا هيمĤ رانزنبو يشكمها از. ريبگ شيپ در را پروردگارت يراهها
 يكسان يبرا است يروشن نشانة ن،يدرا گمان يب است، شفا مردمان يبرا آن در. دارد يمختلف

  . شندياند يم كه
ـ ا نشيآفـر  در كـه  يكـسان  يبرا خدا، عظمت بر دال است ياتيآ شد ذكر كه آنچه  زنبـور  ني

 و شهد دنيمك يها مكان و دهكر رهنمون زيانگ شگفت يصورت به را آن خداوند كه كوچك
 و آموخته او به خداوند. شندياند يم است نموده آسان آنها يبرا را كندوها به بازگشت سپس

 و نيسـرزم  اخـتالف  حسب بر كه يذيلذ عسل آن شكم از سپس. است كرده تيهدا را يو
 يهايماريب يبهبود و شفا ةيما كه يعسل د؛يآ يم رونيب است، يمختلف انواع يدارا چراگاهها
 باشد يم بندگانش به نسبت او لطف و خداوند تيعنا كمال بر يليدل نيا پس. است مختلف

 قـرار  محبت مورد و شود خوانده خداوند از ريغ يكس ستين ستهيشا نكهيا بر است يليدل و
  . رديبگ
  
  
  :70 ي هيآ

ه اللّ و لَقَكُم  اللّه إِنَّ شَيئًا عِلْمٍ بعد يعلَم الَ لِكَي الْعمرِ رذَلِأَ إِلَى يرَد من ومِنكُم يتَوفَّاكُم ثُم خَ
لِيم بـه  شـما  از يبرخـ  و رانـد يم يمـ  را شـما  سـپس  است، دهيآفر را شما خداوند و قَدِيرٌ ع 

 و علم) همه آن (از پس كه يا گونه به شوند يم بزگردانده يريپ و يفرتون) حد (نيخوارتر
  .تواناست و آگاه خدا گمان يب كنند، يم فراموش را زيچ همه و نستدا نخواهد يزيچ يآگاه

 گريد يحالت به يحالت از را آنان و است، دهيآفر را بندگان او كه دهد يم خبر متعال خداوند
 از يبرخ و . رانديم يم را آنها ديرس انيپا به آنان يزندگان مدت آنكه از پس و گرداند، يم بر

 در كـه  برسند، يفرتون حد نيخوارتر به تا برد يم باال را عمرشان خداوند كه هستند بندگان
 گـردد؛  يمـ  فيضـع  او عقـل  يحت شوند، يم فيضع انسان يباطن و ظاهر يروهاين نيسن آن
 همـة  انـسان  كـه  ييجـا  تـا  شـود  يمـ  افـزوده  آن ضـعف  به و ، است انسان جوهر كه يعقل
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 نيبنـابرا . شـود  يم رخواريش يودكك عقل همانند او عقل و دينما يم فراموش را معلوماتش
يئًا عِلْمٍ بعد يعلَم الَ لِكَي: (فرمود لِيم اللّه إِنَّ شَ يآگـاه  و علـم  از پـس  كه ييجا تا )قَدِيرٌ ع 

 را زيچ همه او ييتوانا و يآگاه و علم يعني. تواناست يدانا خداوند و دانست نخواهد يزيپ
 به يحالت از شيآفرن مراحل در را انسان كه است نيا ياله قدرت جمله از. است كرده احاطه
 ضـعف  من خلقكم يالذ اهللا: (است فرموده متعال خداوند كه همانطور . برد يم گريد يحالت
) ريالقد ميالعل هو و شاءي ما خلقي بهيش و ضعفا قوه بعد من جعل ثم قوه ضعف من جعل ثم

ـ آفر واننات و فيضع يا گونه به را شما كه است يذات خداوند  آن از بعـد  سـپس  اسـت،  دهي
ـ پ و نـاتوان  را شـما  بـاز  روين و قدرت از بعد و ديبخش روين شما به يناتوان و ضعف  يمـ  ري
  . تواناست يدانا او و نديآفر يم بخواهد چه هر. گرداند

  :71 ي هيآ
اللّه فَضَّلَ و ضَكُمعلَى بضٍ ععقِ فِي با الْرِّزيبِ فُضِّلُواْ الَّذِينَ فَمرَآد قِهِملَـى  رِزـا  عم  لَكَـتم 

مانُهمي بِنِعمةِ سواء فِيهِ فَهم أَ  در گـر يد يبرخ بر را شما از يبرخ خداوند و يجحدونَ اللّهِ أَفَ
ـ ن حاضـر  اند شده داده يبرتر كه آنان است، داده يبرتر يروز  بـه  را خـود  يروز كـه  ستندي

 يمـ  رانكار خدا نعمت ايآ گردانند، يمساو ييدارا در خود با را شانيا و بدهند خود بردگان
   كنند؟

 خداونـد . خداسـت  بـه  دنيورز شركت يزشت بر يليدل به و پروردگار، يگانگي ليدال از نيا
 فَـضَّلَ  (خداونـد  امـا  دهد، يم يروز شما به و ديهست او مخلوق شما همة: ديفرما يم متعال

ضَكُمعلَى بضٍ ععقِ فِي بداده يبرتـر  يروز نظـر  از گـر يد يبرخـ  بر را شما از يبرخ )الْرِّز 
 را گريد يبرخ و هستند ثروت و مال يدارا كه داد قرار يآزادگان را شما يبرخ نيبنابرا است،
ـ آقا پـس . باشـند  ينمـ  ايدن از يزيچ مالك كه داد قرار يبردگان  بـر  را آنهـا  خداونـد  كـه  اني

 ملَكَـت  ما علَى رِزقِهِم بِرَآدي. (ستندين حاضر تاس داده يبرتر يروز و رزق در بردگانشان
مانُهمي  خود ثروت و قدرت كيشر را آنها و بدهند خود بردگان به را خود ييدارا و ثروت )أَ
 د،يـ ده يمـ  قـرار  خـدا  كيشـر  شما كه را يكسان زين. دانند يم ناممكن را كار نيا و بسازند
 خـدا  كيشـر  را آنها شما چگونه پس ستند؛ين يزيچ الكم يا ذره اندازة به و هستند بردگان
 ست؟ين ياله نعمت انكار و ستم نيبزرگتر خدا يبرا آنها قراردادن كيشر ايآ د؟يده يم قرار
بِنِعمةِ: (فرمود نيبنابرا  نعمت به اگر پس كنند؟ يم انكار را خدا نعمت ايآ) يجحدونَ اللّهِ أَفَ
 ينمـ  كيشـر  او بـا  را كـس  چيهـ  دادنـد  يمـ  نسبت خداوند به را آن و كردند يم اقرار خد

  . ساختند
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  : 72 ي هيآ

اللّه لَ وعنْ لَكُم جم ا أَنفُسِكُماجولَ أَزعجنْ لَكُم واجِكُم مونِـينَ  أَزةً  بفَـدحقَكُـم  وزرـنَ  وم 
يباتِ الْباطِلِ الطَّ بِ بِنِعمتِ يؤْمِنُونَ أَفَ اللّهِ و هكْفُرُونَ مشـما  يبـرا  خودتـان  جنس از خداوند ي 
 شما به ها زهيپاك از و ديآفر نوادگان و فرزندان شما يبرا همسرانتان از و داد قرار يهمسران

  . كنند يم يناسپاس خداوند نعمت به و آورند يم مانيا باطل به ايآ داد، يروز
 تا داد قرار يهمسران آنها يبرا هك دهد يم خبر خود بندگان بر بزرگش منت از متعال خداوند

 دل آنان به كه ديآفر يفرزندان آنان يبرا همسرانشان از  و گرند،يب آرام و ندياسايب كنارشان در
 ةيسـا  ريز در و دهند انجام را شانيكارها و ند،ينما خدمت آنها به فرزندانشان و كنند خوش
 آنهـا  بـه  را يگـر يد فـراوان  ينعمتهـا  و زهيپاك يها يندنينوش و ها يخوردن و. ارامنديب آنان
  . بشمارند را نعمت همه آن توانند ينم بندگان كه يطور به است، دهيبخش

الْباطِلِ( بِ بِنِعمتِ يؤْمِنُونَ أَفَ اللّهِ و مكْفُرُونَ هو اصل چيه كه آورند يم مانيا يباطل به ايآ)  ي 
 يروز و نديآفر ينم ندارد؛ ينابود چز يا بهره و رود يم نيب از و شده نابود و ندارد ياساس

 خداوند يجا به كه است ييزهايچ همة شامل نيا و دهد؟ ينم انجام را يكار چيه و دهد يم
 پـس . انـد  باطـل  شوند يم پرستش خدا يجا به كه يمعبودات همة نيبنابرا. شود يم پرستش
  . پرستند يم خداوند يجا به را آنها نيمشرك چگونه

بِنِعمتِ( للّهِا و مكْفُرُونَ هند،ينما يم انكار را آن و. كنند يم يناسپاس خداوند نعمت به و)  ي 
ـ آ رنـد؟ يگ يمـ  كار به او به دنيورز كفر و خدا ينافرمان يراستا در را ياله  نعمت و ـ ا اي  ني

  ست؟ين يخرد يب و فساد نيبزرگتر و ستم نيبزرگتر
  
 : 73- 76 ي هيآ

يعبدونَ ونِ مِن وا اللّهِ دالَ م لِكمي مقًا لَهنَ رِزاتِ ماومضِ الساألَرئًا والَ شَيونَ وتَطِيعسبه و ي 
 يبـرا  نيزم و آسمانها در يرزق نيكمتر مالك كه كنند يم پرستش را ييزهايچ خداوند يجا
 )دهند انجام را يكار (توانند ينم و ستندين آنان

بواْ فَالَ لّهِ تَضْرِ ثَ لِ إِنَّ الَاألَم اللّه لَمعي نتُم أَ ونَ الَ ولَميمـ  قـرار  رينظ و هيشب خدا يبرا پس تَع 
 . ديدان ينم شما و داند يم خداوند گمان يب دهد،

ضَرَب ثَالً اللّها مدبلُوكًا عمالَّ م قْدِرلَى يءٍ عن شَيمو نَاه  مِنْـه  ينفِـقُ  فَهو حسنًا رِزقًا مِنَّا رزقْ
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ا رًا سِرهجلْ وونَ هتَوسي دملّهِ الْح  عنوان به را يمملوك بردة خداوند يعلَمونَ الَ أَكْثَرُهم بلْ لِ
 يسو از كه زند يم مثل را يكس زين و ست،ين توانا زيچ چيه) انجام (بر كه كند يم ذكر مثال
 ايآ بخشد، يم آن از آشكار و پنهان رد او پس است، داده يحالل و زهيپاك يروز او به شيخو
 . دانند ينم آنان شتريب بلكه سزاست، را خدا شيستا برابرند؟ دو نيا

ضَرَبو ثَالً اللّهنِ ملَي جا رمهدأَح كَمب ينَما مواله علَى كَلٌّ وهو شَيءٍ علَى يقْدِر الَ أَ  يوجهه أَ
أْمرُ ومن هو يستَوِي هلْ بِخَيرٍ يأْتِ الَ لِ يدبِالْع وهلَى وتَقِيمٍ صِرَاطٍ عسرا مرد دو خداوند و م 

 خواجـة  سربار واو  ندارد، ييتوانا يزيچ انجام بر و است گنگ آنان از يكي كه زند يم مثل
 بـه  كـه  است يكس با برابر او ايآ. آورد ينم بار به يريخ بفرستد را او جا هر و بوده شيخو
  دارد؟ قرار راست راه در و دهد يم فرمان داد و عدل

 آنها و پرستند يم را يمعبودان او يجا به كه دهد يم خبر ستمشان و جهالت از متعال خداوند
 يروز ارياخت نيزم و آسمانها در باطل معبودان آن كه يحال در دهند يم قرار خدا كيشر را

 ينم را نيزم اهانيگ از يزيچ چيه و فرستند، ينم فرو را يرزق و باران آنها و ندارند، را دادن
 ينمـ  و ندارنـد  يارياخت و ستند،ين يزيچ مالك نيزم و آسمانها در يا ذره اندازة به اننديرو

ـ اخت در يزيـ چ كه يكس رايز بكنند، را كارها نيا توانند  و قـدرت  اوقـات  يبعـض  نـدارد،  اري
 در يزيـ چ نـه  نهايا اما برساند، دهيفا او به دينما برقرار ارتباط او با كس هر كه دارد ييتوانا
  . دارند يقدرت نه و دارند ارياخت
 قـرار  خدا فيرد در را يباطل معبودان نيچن آنها چگونه پس. آنها  معبودان صفت است نيا

 آن از كـامالً  شيسـتا  و اوست آن از ييفرمانروا تمام كه نيزم و آسمانها مالك را آنها و داده
  اند؟ كرده هيتشب اوست آن از قدرت متما و اوست
بواْ فالََ): فرمود نيبنابرا لّهِ تَضْرِ ـ نظ و هيتـشب  او يبرا و دينزن مثلها خداوند يبرا )األَمثَالَ لِ  ري
ـ آفر و او يتساو انگريب كه ييمثلها د،يمده قرار أَنـتُم  يعلَـم  اللّـه  إِنَّ. (باشـد  شيهـا  دهي الَ و 

  . ديدان ينم شما و داند يم خداوند همانا)تَعلَمونَ
 دانا خداوند كه را ييمثالها و م،يينگو خدا دربارة يزيچ يآگاه و علم بدون كه ماست بر پس

 بـه  كـه  يكـسان  يبرا و خود يبرا مثال دو خدا نيبنابرا. ميبده قرار نظر مد است نموده انيب
 و نـدارد  را خـودش  ارياخت كه يمملوك بردة يكي است؛ كرده انيب شوند يم پرستش او يجا
 جانب از خداوند و است ثروتمند و آزاد كه يدوم و ست،ين ايدن در يثروت و مال چيه يدارا
 پنهان و آشكارا مال آن از و است كوكارين فرد، نيا. است دهيبخش فراوان يروز او به شيخو
 انـد،  مخلوق دو هر نكهيا با ستند،ين برابر قطعاً است؟ برابر برده آن با فرد نيا ايآ. بخشد يم
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 يا بنـده  و مخلوق چگونه ستندين كساني دو نيا اگر پس. است ممكن ريغ بودنشان برابر اما
 هاست ييدارا همة مالك كه است يپروردگار ازمندين جهت هر از و ندارد يقدرت و ملك كه
 يزيـ چ هـر  بر و است مالك تمام مالك كه نندهيآفر خداوند با باشد يم توانا يزيچ هر بر و
  است؟ برابر واناستت

 خاص را شيستا و حمد نوع هر و آورده بعمل ليتجل شيخو يواال مقام از خداوند نيبنابرا
لّهِ الْحمد: (فرمود و داد قرار خود  نيرا د انگار. خداست مخصوص شيستا و حمد نوع هر )لِ
 قرار برابر» اهللا «با را خود معبودان مشركان پرا پس است نطوريا اگر كه شود يم مطرح سوال

ـ ز داننـد،  ينم آنها شتريب بلكه ) يعلَمونَ الَ أَكْثَرُهم بلْ: (فرمود جهت نيهم به دهند؟ يم  راي
لَـينِ  (دوم، مثـال  و. كردنـد  ينم جرأت شرك ارتكاب بر دانستند يم واقعاً اگر جا  رمهـدأَح 

كَمب  نه و شنود يم نه است؛ گنگ دو آن از يكي كه است مرد دو مثال  )شَيءٍ علَى يقْدِر الَ أَ
 سـربار  او و ) مـواله  علَـى  كَـلٌّ  وهو. (ندارد ييتونا يكار نيكمتر انجام بر و زند يم حرف

 توانـد  ينمـ  او و كنـد  يمـ  خـدمت  يو به اش خواجه پس. است شيخو خواجة و صاحب
 كه است يكس با او ايآ دارد، كمبود جهت هر از يكس نيچن پس دهد، انجام را خود يكارها

 برابر است درست و عادالنه گفتارش و دارد قرار راست راه بر و دهد يم فرمان داد و عدل به
 يم پرستش خدا يجا به كه يكس. ستندين برابر هم با مرد دو نيا كه همانگونه پس باشد؟ يم

 چيهـ  ندهـد  تقدر او به خداوند اگر و ندارد را يكار نيكوچكتر دادن انجام ييتوانا و شود
 ديفمرا ينم يزيچ عقل جز كه ستين برابر خداوند با. بدهد انجام توانست نخواهد را يكار
  . دهد ينم انجام رديگ يم قرار شيستا مورد آن خاطر به كه يكار جز و
  
  
  
 :77 ي هيآ

هِ لّ لِ و باتِ غَياومضِ الساألَرا ومرُ وةِ أَماعحِ إِالَّ السكَلَم صرِالْب أَو وه إِنَّ أَقْرَب لَى اللّهكُلِّ ع 
 چـشم  اندازة به متيق كار و بس، و داند يم را نيزم و آسمانها بيغ خدا فقط و قَدِيرٌ شَيءٍ
   .تواناست يكار هر بر خداوند گمان يب ، است آن از كمتر اي زدن برهم
 را رازها و ها نهان و ها دهيپوش يكس او جز و داند، يم را نيزم و آسمانها بيغ خداوند فقط
 داند ينم خدا جز كس چيه پس است، امتيق دانستن پنهان و دايناپ امور جمله از. داند ينم
ـ  و زدن هم بر چشم اندازة به امتيق وقوع و شود، يم پا بر يك امتيق  اسـت،  آن از كمتـر  اي
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ـ مه گـر يد و شوند يم بلند زيرستاخ و محشر يسو به شانيقبرها از مردم پس  ينمـ  داده يلت
 زنده پس .تواناست يكار هر انجام بر خداوند گمان يب)  قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى اللّه إِنَّ. (شود
  . ستين خارج ياله ريفراگ قدرت رةيدا از مردگان كردن

  : 78 ي هيآ
اللّه كُم ون أَخْرَجطُونِ مب اتِكُمهونَ الَ أُملَمئًا تَعي  واألَفْئِـدةَ  واألَبـصار  الْـسمع  ملَكُ وجعلَ شَ
لَّكُمو ديدانست ينم يزيچ كه آورد رونيب مادرانتان يشكمها از را شما خداوند و تَشْكُرُونَ لَع 

  . ديكن يسپاسگزار تا داد دل و چشم و گوش شما به او
يئًا تَعلَمونَ الَ هاتِكُمأُم بطُونِ من أَخْرَجكُم (است؛ داده را ها نعمت نيا خداوند فقط يعني  شَ
 انجام ييتوانا و ديدانست ينم يزيچ كه يحال در آورد رونيب مادرانتان يشكمها از را شما و) 
 و چشم و گوش شما به ) واألَفْئِدةَ واألَبصار الْسمع لَكُم وجعلَ (او، سپس د،ينداشت را يكار
ـ ا چـون  نمود، انيب تشانياهم و يرترب خاطر به را عضو سه نيا. داد دل ـ كل اعـضا  ني  هـر  دي
 نيا از يكي قيطر از رسد يم انسان به كه يدانش و يآگاه هر رايز باشند، يم يدانش و يآگاه
 دهيبخـش  خداونـد  را يطن با و يظاهر يها ييتوانا و عضوها ريسا گرنه شود،و يم وارد سه

 خاطر بدان نيا و برسند، خود تكامل لتحا به تا دهد يم رشد رفته رفته را كي هر و است،
 به را او شكر و كنند عمل خدا طاعت يراستا در اعضا نيا گرفتن كار به با بندگان كه است
ـ  ببـرد  كـار  بـه  خـدا  تيمعص ريمس در را عضوها نيا كس هر و آورند يجا  او هيـ عل يحجت

  . است هداد پاسخ روش نيتر حيقب با را خدا ينعمتها يفرد نيچن و. بود خواهند
 79 ي هيآ

لَم اْ أَ رَورِ إِلَى يخَّرَاتٍ الطَّيسفِي م واء جما السنَّ مسِكُهمإِالَّ ي فِي إِنَّ اللّه ـاتٍ  ذَلِكيĤَمٍ  للِّقَـو 
 نگـاه  خـدا  جز يكس را آنها اند؟ ستهيننگر آسمان يفضا در شده رام پرندگان به ايآ يؤْمِنُونَ

  . هاست نشانه دارند مانيا كه يكسان يبرا) يينما قدرت (نيا رد گمان يب دارد، ينم
 هـر  در و شوند يم مند بهره ياله اتيآ و ها نشانه از آنها چون است، مومنان عرت ةيما نيا

 يم غفلت و يسرگرم يرو از ييها نشانه نيچن به مومنان از ريغ اما و شند،ياند يم يا نشانه
  . نگرند

 توانند يم كه است دهيآفر يطور را پرندگان خداوند كه كند يم گوشزد را مطلب نيا هيآ و
 حركت ييتوانا آنها به و نموده مسخر شانيبرا را فيلط يهوا نيا خداوند سپس ندينما پرواز
 اقتـدار  كمـال  و يالهـ  گـستردة  علـم  و يآگاه و حكمت بر يليدل نيا و است داده را هوا در

  !انينجها پروردگار است ييخدا فرخنده . اوست
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  :80 - 83 ي هيآ

اللّه لَ وعن لَكُم جم وتِكُمينًا ب نْعامِ جلُودِ من لَكُم وجعلَ سكَ  ظَعنِكُم يوم تَستَخِفُّونَها بيوتًا األَ
موي و تِكُممِنْ إِقَاما وافِه وا أَصارِهب أَو ا وارِهأَشْعثَاثًا و  خانـه  از خداونـد  و نٍحِـي  إِلَى ومتَاعا أَ
 است داده قرار تانيبرا ييچادرها انيچهارپا پوست از و داد، قرار شگاهيآسا شما يبرا تانيها
 يمو و كرك و پشم از و د،يابي يم سبك ماندنتان روز در و شدنتان جابجا روز در را آنها كه

 آنهـا  از يمـدت  تا است، كرده فراهم را شما اشيآس و رفاه موجبات و منزل وسائل انيچهارپا
 . ديكن است،اده

ه اللّ لَ وعا لَكُم جملَ ظِالَالً خَلَقَ معجنَ لَكُم والِ ملَ أَكْنَانًا الْجِبعجو رَابِيلَ لَكُمس رَّ تَقِيكُمالْح 
ابِيلَ لَيكُم نِعمتَه يتِم كَذَلِك بأْسكُم تَقِيكُم وسرَ ع لَّكُملِ لَع ونَتُسكـه  ييزهـا يچ از خداونـد  م 

 تـن  تـان يبرا و داد، قـرار  غارهـا  شـما  يبـرا  كوهها از و داد، قرار تانيبرا را ييها هيآ دهيآفر
 يمـ  محفوظتان جنگ در كه ييپوشها تن و كند حفظ گرما از را شما كه آورد ديپد ييپوشها
  .ديشو عيمط و ميتسل تا كند يم عطا شما به كامل طور به را نعمتش خدا نگونهيبد دارد،

اْ فَإِن لَّو ا تَونَّم لَيك فَإِ الَغُ عبِينُ الْبـ تبل تنها تو فةيوظ برتابند، يرو آنان اگر پس الْم  آشـكار  غي
 . است

أَكْثَرُهم ينكِرُونَها ثُم اللّهِ نِعمت يعرِفُونَ آن سپس) اما (شناسند يم را خدا نعمت الْكَافِرُونَ و 
   .هستند كافر شترشانيب و كنند يم انكار را

 سـپاس  تا خواهد يم آنها از و شود يم ادآوري خود بندگان به را شيخو يها نعمت خداوند
اللّه: (فرمود نيبنابرا. ندينما اعتراف آن به و اورند،يب يجا به را يو لَ وعن لَكُم جم وتِكُميب 

نًا  را شما است؛ داده قرار شما شيآسا محل را نتايمنزلها و قصرها و خانه از خداوند و )سكَ
 گـر يد و پوشـانند،  يمـ  را تـان يكاالها و فرزنـدان  و شـما  و نموده، محافظت گرما و سرما از
نْعامِ جلُودِ من لَكُم وجعلَ. (دارند ها خانه كه يديفوا  يمو از اي انيچهارپا پوست از و  )األَ
ابي (د،يرو يم پوست بر كه يكرك و پشم و  كه است ساخته تانيبرا ييچادرها )تَستَخِفُّونَها وتً
يوم ظَعنِكُم يوم (، را آن و تِكُميم جابجا يانيآ به و د،يابي يم سبك حضرتان و سفر در)إِقَام 
 شما و د،يكن يم پا بر يآسان به ديندار آن در را يشگيهم اقامت قصد كه ييجاها در و د،يكن
  .كند يم محافظت باران گزند از را تانيها اثاث و داشته، امان در باران و سرما و گرما از را
افِها ومِنْ( وا أَصارِهب أَو ا وارِهأَشْعثَاثًا و  و منزل وسائل انيچهارپا يمو و كرك و پشم از و) أَ
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 و كـرك  و پشم از كه ييزهايچ همة نيا و است، كرده فراهم را شما شيآسا و رفاه موجبات
 يمـ  شامل را رهيغ و ها نيز لباسها، راندازها،يز چمدانها، و ساك ليقب از شود يم ساخته مو

  . شود
 جملـة  از شده ذكر آنچه پس. ديشو مند بهره آنها از ايدن نيا در يمدت تا ) حِينٍ إِلَى ومتَاعا(
  . است داده بندگان به آنرا ةيته و ساخت قيتوف خداوند كه هستند ييزهايچ
اللّ( ولَ هعا لَكُم جمنشيآفر در شما و است دهيآفر كه ييزهايچ از خداوند و ) ظِالَالً خَلَقَ م 
 كه آن امثال و ها تپه و كوهها و درختان ةيسا مانند. داد قرار ها هيسĤ تانيبرا ديندار ينقش آن

 تانيبرا كوهها از و) أَكْنَانًا الْجِبالِ منَ لَكُم وجعلَ. (ندينما يم است،اده ها هيسĤ نيا از انسانها
 لَكُـم  وجعـلَ  (دارنـد،  يم مصون دشمن و باران و گرما و سرما از را شما كه داد قرار غارها

ابِيلَ  محافظت گرما از را شما كه آورد ديپد ييلباسها و پوشها تن تانيبرا و  )الْحرَّ تَقِيكُم سرَ
 شده انيب ياصل ينعمتها سوره نيا اول دل در اريز نكرد، انيب را يسرد خداوند و. كنند يم

ـ ب ياصل ينعمتها مكمل و متمم آن انيپا در و اند  از و سـرما  از حفاظـت  و شـوند،  يمـ  اني
 را آن سـوره  اول در خداوند و است، ياساس ضرورت و ازين كي رايز است، ياصل ينعمتها

  . ديدار يمنافع آن در و هستند شما يماگر ةيما) ومنَفِع دِفء هايفِ لَكُم: (فرمود و نمود انيب
ابِيلَ(  از را شما جنگ هنگام كه آورد ديپد تانيبرا ييلباسها و پوشها تن و) بأْسكُم تَقِيكُم وسرَ
 نعمـت  خداونـد  نيچن نيا و آن، امثال و ها زره مانند دارد، يم مصون اسلحه ضربات بيآس
ـ  شما به را يشماريب ينعمتها  كه اچر. كند يم عطا شما به امل ك طور به را شيخو  يارزان

 و نعمـات  كه ديديد و ديكرد ادي را خدا يها نعمت يوقت تا ) تُسلِمونَ لَعلَّكُم. (است نموده
 دستور از و د،يشو خدا عظمت و شكوه ميتسل است گرفته دربر را شما سو هر از ياله بركات

 كـار  بـه  يو از يفرمانبردار و اطاعت يتاراس در را خدا ينعمتها و ديكن اطاعت او فرمان و
ـ ا بـر  خداوند شيستا و شتريب يشكرگزار موجب نعمتها بودن فراوان پس. رديبگ  نعمتهـا  ني

  . دانند ينم را يزيچ مخالفت و يسركش جز ستمگران اما. است
اْ فَإِن: (است فرموده ستمگران مورد در خداوند نيبنابرا لَّو بـه  نكـه يا از پـس  چنانچـه  و  )تَو 
نَّما (شوند، گردان يرو شدندف داده تذكر خداوند اتيآ و نعتمها لَيك فَإِ الَغُ عبِـينُ  الْبالْم ( 

ـ ن الزم تو بر آشكار دادن قيتوف و كردن تيهدا يعني. است آشكار غيتبل تنها تو فهيوظ  ست،ي
 ازن و يانبترسـ  را آنهـا  و ،يبـده  انـدرز  و پنـد  را آنهـا  كه شود يم خواسته تو از فقط بلكه

 رايز. خداست با آنها حساب يده  انجام را ات فهيوظ اگر پس ،يبدار حذر بر خدا ينافرمان
أَكْثَـرُهم . (كننـد  يمـ  انكـار  را آن امـا  شناسند يم را خدا نعمت و ننديب يم را احسان آنان و 



١٣٥٥ 

 و ها نشانه دنآم يپ در يپ و ندارد، وجود آنها در يريخ و كافراند، شترشانيب و)  الْكَافِرُونَ
 نادرسـت  ياهداف و شده فاسد احساساتشان و ريضم رايز رساند، ينم يا دهيفا آنها به اتيآ

 بـه  را شينعمتهـا  شكر كه را يكسان و سركش، يآدمها خداوند كه ديد خواهند آنان و دارند
  . دهد يم سزا چگونه كنند، يم يچيسرپ امبرشيپ و خدا از و آورند ينم يجا
  :84- 87 ي هيآ

موي ثُ وعةٍ كُلِّ مِن نَبا أُمشَهِيد ؤْذَنُ الَ ثُمالَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ يو مونَ هتَب تَع سهر از كه يروز و ي 
 آنـان  از و نـشده  داده) آوردن عذر (ي اجازه كافران به كه آنگاه م،يزيانگ يم بر يگواه يامت

 . گردانند خشنود را ارشانپروردگ صالح عمل و توبه با كه شود ينم خواسته

ا  سـتمگران  كـه  يهنگـام  و ينظَرُونَ هم والَ عنْهم يخَفَّف فَالَ الْعذَاب ظَلَمواْ الَّذِينَ رأى وإِذَ
 . ابندي ينم مهلت را آنان و شود ينم كاسته آنان از) عذابشان (ننديبب را عذاب

ا بنَا قَالُواْ شُرَكَاءهم أَشْرَكُواْ الَّذِينَ رأى وإِذَ ـؤُالء رنَا ه  دونِـك  مِـن  نَـدعو  كُنَّـا  الَّذِينَ شُرَكĤَؤُ
لَيهِم فَألْقَوا نَّكُم الْقَولَ إِ : نديگو يم نند،يب يم را شانيانبازها مشركان كه يهنگام و لَكَاذِبونَ إِ

 آنـان  بـه ) انبـازان (» ميخواند يم تو يجا به را آنان كه هستند ما يانبازها نانيا! پروردگارا«
 »ديدروغگوئ شما يراست به«: نديگو يم و اده د پاسخ

ْ ا لْقَو أَ ئِذٍ اللّهِ إِلَى وموي لَمضَلَّ السم ونْها عفْتَرُونَ كَانُواْ مميتـسل  خداوند برابر در روز آن و ي 
  . شود يم دايناپ و گم آنان از بافتند يم كه را آنچه و شوند

 ينمـ  رفتـه يپذ آنهـا  از يعذر ديفرما يم و داده خبر امتيق روز در كافران التح از خداوند
 آنـان  از بودنـد  ساخته خدا كيشر كه يكسان همانا و گردد، ينم رفع آنان از عذاب و ، شود

 خداونـد  پـس . نـد ينما يمـ  اعتـراف  خدا به بستن دروغ و كفر به شانيا و ند،يجو يم يزايب
يوم: (فرمود ثُ وعةٍ كُلِّ نمِ نَبا أُمبر كه م،يزيانگ يم بر يشاهد يامت هر از كه يروز و )شَهِيد 
 را تيهـدا  دعـوتگر  آنها كه دهد يم يگواه شاهد نيا. دهد يم يگواه شانيكارها بر و آنها
 اند، گواهان نيتر عادل و نيتر پاك زد،يانگ يم بر خداوند كه را يگواهان و دادند يپاسخ چه
 يم انيپا مردم بر خداوند حجت دهند شهادت چون كه يكسان همان هستند؛ امبرانيپ آنها و
 عـذر  رايـ ز شـود،  ينم داده آوردن عذر اجازة كافران به و   )كَفَرُواْ لِلَّذِينَ يؤْذَنُ الَ ثُم. (ابدي

 تا برگردند ايدن به بخواهند اگر زين و رساند، ينم يا دهيفا آنها به و است يدروغن آنها آوردن
 شـود،  ينمـ  واقع خدا رشيپذ مورد آنان خواستة ند،ينما جبران اند داده دست از كه را چهآن

ـ . شـود  ينم سته كا آن از كه گردند يم گرفتار يسخت عذاب به درنگ يب بلكه  آنهـا  زبـه  ين
 چون بزنند، ياقدام به دست ياله عذاب از خود دنيرهان يراستا در كه شود ينم داده مهلت
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 و كـرد  خالصه يمورد چند در را آن توان يم كه ست ا زيناچ و اندك نقدرآ آنها كين اعمال
  .شوند يم رسوا و ندينما يم اقرار آن بودن زيناچ به زين خود و شمرد، بر
 و كهايشــر مــشركان كــه يهنگــام امــتيق روز در و) شُــرَكَاءهم أَشْــرَكُواْ الَّــذِينَ رأى وإِذَا(

ـ ا تاننـد  ينمـ  كـه  يا گونه به گردد، يم محرز آنها بودن باطل و نند،يب يم را شانيانبازها  ني
بنَا قَالُواْ (كنند، انكار را قتيحق ـؤُالء رنَا ه نَّا الَّذِينَ شُرَكĤَؤُ : نـد يگو يمـ  )دونِـك  مِن نَدعو كُ
ـ فر بـه  و م،يديپرسـت  يمـ  تو يجا به را آنان كه هستند ما كانيشر نانيا! پروردگارا«  يمـ  ادي

 پـس  بكننـد،  يشـفاعت  تواننـد  ينمـ  و برسـانند  ما به يسود چيه توانند ينم نكيا. ميخواند
 نقـرت  و يدشمن و ورزند، يم كفر آنها به و كنند يم خاطرنشان را آنها بودن باطل خودشان

لَيهِم فَألْقَوا. (گردد يم آشكار معبودانشان و آنها انيم  آنهـا  به پاسخ در كانشانيشر  )الْقَولَ إِ
نَّكُم (:نديگو يم ـ داد قـرار  خدا كيشر را ما كه ديگفت يم دروغ شما)  لَكَاذِبونَ إِ  را مـا  و د،ي

 ستةيـ شا كه مينپنداشت نيچن و مينداد فرمان كار نيا به را شما ما د،يكرد پرستش خدا همراه
  !بادا شما بر مالمت و سرزنش پس. ميهست عبادت

 يم و نهند يم سر او حكم برابر در و رندآو يم فرود ميتسل سر خدا شگاهيپ در هنگام نيا در
 بـستند  يم افترا به آنچه و )يفْتَرُونَ كَانُواْ ما عنْهم وضَلَّ. (هستند عذاب سزاوار آنها كه دانند
 و زارنـد يب خـود  از كـه  يحـال  در. شـوند  يمـ  جهـنم  وارد پس شود، يم دايناپ و گم آنان از

 كرده كه ييكارها خاطر به جز آنها كه دانند يم و است، پروردگار شيستا از سرشار شانيدلها
  . اند نشده مجازات اند
  : 88 ي هيآ

نَاهم اللّهِ سبِيلِ عن وصدواْ كَفَرُواْ الَّذِينَ ا زِداب  كه يكسان يفْسِدونَ كَانُواْ بِما الْعذَابِ فَوقَ عذَ
 بـر  يعـذاب  كردنـد  يمـ  فـساد  آنكه يسزا به و بازداشتند خدا راه از را مردم و دنديورز كفر

  .مييافزا يم عذابشان
 و دنديورز كفر كه آنها دارد، يم انيب را مجرمان سرانجام و عاقبت هيآ نيا در خداوندمتعال

 بازداشتند خدا راه از را مردم و نمودند، مبارزه خدا امبرانيپ با و كردند بيتكذ را خدا اتيآ
 كـه  چـرا  شـدند،  برابـر  چنـد  يعـذاب  سـزاوار  پس دند،يگرد يگمراه يسو به يدعوتگران و

  . كردند فساد خدا نيزم در و بود اديز اريبس جرمشان
 : 89 هيآ

م وي ثُ وعةٍ كُلِّ فِي نَبا أُمهِم شَهِيدلَي نْ عم جِئْنَا أَنفُسِهِمو ا بِكلَى شَهِيدـؤُالء عنَزَّلْنَا هو كلَيع 
انًا الْكِتَابي ب ـ م در كـه  يروز و لِلْمسلِمِينَ وبشْرَى ورحمةً وهدى شَيءٍ كُلِّلِّ تِ ـ  هـر  اني  يامت



١٣٥٧ 

 تـو  بـر  را كتاب و م،يريگ يم گواه نانيا بر را تو و ميزيانگ يم بر آنان بر خودشان از يگواه
  . است مسلمانان رسان مژده و رحمت ةيما و تيهدا لةيوس و زيچ همه انگريب كه ميكرد لينا

ـ ن نجايا زد،يانگ يم بر را يگواه يامت هر انيم در كه كرد انيب قبل اتيآ در متعال وندخدا  زي
ـ ب ژهيو طور به را اسالم يگرام امبريپ گواهان، انيم از و كرد انيب را مطلب همان  و نمـود  اني
ئْنَا : (فرمود  آنها شر و ريخ بر تا ميريگ يم گواه امتت بر را تو و ) هـؤُالء علَى شَهِيدا بِك وجِ
 هـر  چـون  دهد، يگواه امتش بر يامبريپ هر كه است ياله عدل كمال از نيا و. يده يگواه

 منصف و تر مهربان امتش مورد در و دارد يآگاه گرانيد از شتريب امتش اعمال مورد در كي
 يگـواه  انـد  نكرده كه آنچه به است مهربان آنها به نسبت كه جا آن از و است، گرانيد از تر
 لتكونوا وسطا امه جعلنكم كذلك و : (ديفرما يم كه است ياله فرمودة مانند نيا و دهد، يمن

 ميا داده قرار انهيم يامت را شما نيچن نيا و) دايشه كميعل الرسول كونيو الناس يعل شهداء
  . بود خواهد گواه شما بر) زين (امبريپ و ديباش گواه مردم بر تا
 هـوالء  يعلـ  بـك  جئنا و ديبهش امهم كل من جئنا اذا فيفك(: است فرموده متعال خداوند و

 آنگاه است چگونه پس) االرض بهم يتسو لو الرسوا عصوا و كفروا نيالد ودي ومئذي دا،يشه
 و دهيورز كفر كه يكسان روز آن در م،يريگ گواه نهايا به را تو و ميآورد يگواه يامت هر از كه
  . شوند كساني خاك با كه ددارن دوست اند نبرده فرمان امبريپ از
لْنَا( نَزَّ و كلَي ع انًا الْكِتَابي ب  در يزيچ هر انگريب كه ميكرد نازل تو بر را كتاب و) شَيءٍ لِّكُلِّ تِ

 آن در دارند ازين بدان بندگان كه آنچه همة و است جهان دو هر احكام و نيد فروع و اصول
  . است شده انيب بزرگ يميمفاه و واضح يكلمات با و كامل طور به و
ـ با يزمان هر در و دارد ازين آن به قلب كه را يبزرگ امور كتاب نيا در خداوند يحت  را آن دي
 نما يم بازگو يمتنوع ليدال و مختلف كلمات با دينما تكرار را آن يا لحظه هر در و كند ادي
  . آورد ربا به دل ر آن ثبوت حسب بر را يكين و ريخ و رديگ يجا دلها در تا دي
 ماننـد  بـه  كلمه كه يا گونه به دينما يم جمع را ياديز ميمفاه ،ياندك كلمات در خداوند و

 از بعـد  كه يا هيآ به شما. شود يم متفرع آن از يفراوان ميمفاه و گرفته قرار اساس و قاعده
 آنقر نيا چون پس. است شده جمع يناه و فرمانها انواع آن در كه ديكن دقت ديآ يم هيآ نيا
 گـر يد سـتمگران  اسـاس  نيهم بر و است بندگان همة بر خدا حجت است، يزيچ هر انگريب
 بـه  و شـده  آنهـا  تيهـدا  ةيما پس. گردند يم منتفع آن از نيمسلم و داشت، نخواهند يليدل
 به و مانيا آنان يبرا است يرحمت و. شوند يم ابيراه خود ييايدن و ينيد امور به آن لةيوس
  . آورند يم دست به را آخرت و ايدن يها يخوب و ريخ تمام آن لةيوس



١٣٥٨ 

 رحمـت  و اند، افتهي دست بدان نيمسلم كه است  يصالح عمل و ديمف علم همان تيهدا و
 آورند، يم دست به صالح عمل و ديمف علم جةينت در كه است آخرت و ايدن كين پاداش همان
ـ ترب اب جز كه كامل عقل مانند زين و آن آرامش و قلب صالح مانند  پرتـو  در آن پـرورش  تي
ـ ن و رسـد،  ينم كمال به هستند ميمفاه نيبرتر و نيبزرگتر كه قرآن ميمفاه  اعمـال  ماننـد  زي

 دسـت  بـه  و عمـل،  در و سخن در دشمنان بر يروزيپ و اديز يروز و كوين اخالق و درست
 داند ينم را آن يكس مهربان پروردگار جز كه يينعمتها كه ياله بهشت و خدا يرضا آوردن

  . نديآ يم دست به صالح عمل  و ديمف علم ةيسا در يهمگ و
 : 90 ي هيآ

أْمرُ اللّه إِنَّ لِ يدانِ بِالْعساإلِحإِيتَاء وى ذِي وى الْقُرْبنْهينِ وشَاء عنكَرِ الْفَحالْمغْيِ والْبو عِظُكُمي 
لَّكُمفرمـان  شاوندانيـ خو به بخشش و يكوكارين و يدادگر به خداوند يراست به تَذَكَّرُونَ لَع 

 پنـد  نكهيا تا دهد يم اندرز را شما و دارد يم باز تجاوز و ناپسند و زشت كار از و دهد يم
  . ديريبگ

 حـق  در و او حـق  در يدادگـر  شـامل  دهـد  يمـ  دستور آن به خداوند كه يدادگر و عدالت
 و خـود  حـق  در خداونـد  كـه  ار يبـدن  و يمـال  حقـوق  تمام ديبا بنده و. باشد يم بندگانش
ـ نما رفتار كامل عدالت به مردم با و كند ادا است، نموده واجب او بر بندگانش  هـر  پـس . دي

 حكومـت  فرمانروا خواه بپردزاد، را خود تي رع و ملت حقوق تمام ديبا ييفرمانروا و حاكم
 دار عهـده  ار يقاض اي حاكم يندگينما و اتين اي داشته، دست به را قضاوت استير اي باشد
  . باشد

 آنان به و نموده فرض مردم بر امبرشيپ توسط زين و كتابش در را يدادگر و عدالت خداوند
 ليوسا فروش و ديخر در كه است نيا عدالت جمله از و. كنند شهيپ را عدالت تا داده دستور

 را آنهـا  و يبكاه مردم حق از دينبا و. يبپرداز توست برگردن كه را يحق تمام ستدها، و داد
  .يكن ستم آنها به و يبده بيفر

 يمـ  مـستحب  يارزش و لتيفض ، احسان و است واجب كارها يتمام در عدالت تيرعا پس
 و علـم  لةيوسـ  بـه  آنها ساختن مند بهره و بدن و مال با مردم به رساندن و دهيفا مانند. باشد
 يم خورده گوشتشان كه يانيچهارپا با يكين يحت و ها، دهيفا و خدمات انواع گريد و دانش
 شاوندانيخو به كردن كمك و دنيبخش خداوند و است احسان زمرة در واناتيح گريد و شود
ـ  انـد،  شـامل  هم شاوندانيخو يكل صورت به گرچه كرد، انيب ژهيو طور به را  خداونـد  يول

 و شتدا برقرار را آنها رحم صلة ديبا كه دينما انيب و كرده ديتأك آنها حقوق بر است خواسته



١٣٥٩ 

  . بود كوشا نهيزم نيا در و نمود رفتار يكين به آنها با
 يكـ ين بـه  اسـت  كترينزد كه كس هر اما اند، داخل شاوندانيخو و كانينزد همة امر نيدرا و

ينْهى. (است سزوارارتر كردن نِ وشَاء عگنـاه  هـر  آن و دارد؛ يمـ  بـاز  هـا  يزشت از و ) الْفَح 
 بـه  دنيورز شرك مانند ؛ اند داده قرار زشت را آن ها سرشت و ها عتيشر كه است يبزرگ
 مردم، دانستن ريحق و تكبر و ينيب بزرگ خود و سرقت و زنا و ناحق، به مردم كشتن و خدا
  . است داخل نيا در خدا حق در يتيمعص و گناه هر و. ها يزشت گريد و
 يم شامل را مردم حقوق كردن ماليپا نوع هر تجاوز و دارد؛ يم باز تجاوز از را يآدم خدا و

  . باشد يم تجاوز قيمصاد ار ناحق به آنان مال خوردن و مردم يآبرو و خون ختنير. شود
 آن در مگـر  نمانـده  يبـاق  يزيچ چيه و ، دربرگرفته را ينواه و دستورات يتمام هيآ يا پس

 كـه  يا مسئله هر پس. رديگ يم دربر را اتيجزئ ريسا كه است يا قاعده نيا و است، داخل
 خداونـد  كه است ييزهايچ جمله از باشد شانيخو به بخشش اي احسان، ،يدادگر بر مشتمل

 بـاز  آن از خداوند باشد تجاوز اي منكر بر مشتمل كه يا مسئله هر و. است داده فرمان آن به
 گفتـه  و شـود  يمـ  معلوم است كرده ينه آن از كه آنچه يخوب ن،يا آن لةيوس به و. دارد يم
 پس شود يم برگردانده آن به حاالت ريسا و شوند، يم دهيسنج قاعده نيا پرتو در مردم يها
 نيبنـابرا  . اسـت  يزيـ چ هر فرقان و نور و شفا و تيهدا سخنش كه يذات آن است بركت با

 دهد، يم اندرز را شما است نموده انيب تانيبرا كتابش در آنچه لةيوس به و ) يعِظُكُم (فرمود
 انيز به آنچه از و دهد، يم دستور است نهفته آن در تانيبهبود و صالح كه آنچه به را شما و

ـ آور ادي به دهد يم اندرز  شما به كه را آنچه تا)تَذَكَّرُونَ لَعلَّكُم. (دارد يم باز شماست  و دي
 عمـل  آن يمقتضا به و ديديفهم و ديآور ادي به را آن هرگاه پس . ديشيانديب آن در و مديبفه
 شقاوت چيه كه يسعادت چنان د؛يابي يم دست آخرت و ايدن يخوشبخت و ادتسع به د،يكرد
 نمـود،  امـر  اسـت،  واجب شرع اصل در كه آنچه به چون پس. ستين همراه آن با يبدبخت و

   . فرمود و شود وفا است گردانده واجب خود بر بنده كه آنچه به داد دستور
 91- 92 هيآ

ْ أَوفُوا دِ وهإِذَا اللّهِ بِع عدتُّمالَ اهانَ تَنقُضُواْ ومي لْتُم وقَد تَوكِيدِها بعد األَ عج اللّه كُملَي كَفِيالً ع 
 دييتا از پس را سوگندها و ديكن وفا ديبست عهد چون خدا مانيپ به و تَفْعلُونَ ما يعلَم اللّه إِنَّ
 يمـ  د،يكن يم كه را آنچه خداوند د،يساخت نگهبان خود بر را خدا كه يحال در دفينشكن آن

 . داند

الَّتِي تَكُونُواْ والَ لَها نَقَضَت كَ يمانَكُم تَتَّخِذُونَ أَنكَاثًا قُوةٍ بعدِ مِن غَزْ ينَكُم دخَالً أَ تَكُـونَ  أَن ب 



١٣٦٠ 

نَّما أُمةٍ مِنْ أَربى هِي أُمةٌ بلُوكُم إِ ي نَنَّ بِهِ اللّهي ب ي لَ لَ وكُم موةِ يامي لِفُـونَ  فِيـهِ  كُنتُم ما الْقِ تَ  و تَخْ
ـ نبا شـما  كـرد،  يوامـ  هم از بدنيتا محكم از پس را خود رشتة كه دينباش) يزن (آن مانند  دي

 داشـتن  لحـاظ  از (گـر يد يگروهـ  از يگروهـ  تـا  ديساز بيفر ةيما انيم در را تانيسوگندها
ـ آزما يم آن به را شما اوندخد كه ستين نيا جز. گردد فزونتر) امكانات  روز نيقـ ي بـه  و د،ي

  .ساخت خواهد يروشن تانيبرا ، ديديورز يم اختالف آن در كه را آنچه امتيق
ـ قب از بـسته،  پروردگـارش  با بنده كه را ييعهدها همة هيآ دو نيا  و نـذرها  و هـا  عبـادت  لي

 كـه  را يمانيپ زين و. شود يم شامل است خورده كين كار دادن انجام بر يمبن كه يسوگندها
 اسـتوار  خود بر را آن و دهد يم گريد يكس به بنده كه يا عده و بندد يم گريد يكس با بنده
 خو سگوند و عهد به موارد نيا همة در كه است الزم بنده بر پس. شود يم شامل گرداند يم

 شكستن از دخداون نيبنابرا. رساند اتمام به كامل طور به را آن ييتوانا صورت در و كند، وفا
يمانَ تَنقُضُواْ والَ : (است فرموده و كرده ينه سوگند و عهد  كـه  يحـال  در )تَوكِيـدِها  بعد األَ
 يبرا پس. ديا داده قرار مراقب و نگهبان خود بر را خدا ديا بسته مانيپ كه يطرف دو يا شما
 آن به اگر رايز د،ينكن لعم ديا داده قرار ضامن آن در را خداوند كه آنچه به ستين زيجا شما
 شيخـو  نگهبان و ليكف را خداوند ميتعظ ترك باعث كار نيا دينكن وفا بدان و دينباش بنديپا

 نيامـ  را شـما  گـر يد طـرف  كـه  همـانطور  پس. است شده قانع و داده تيرضا يا داده قرار
 و تواراسـ  برخـود  و يا گفتـه  آنچه به ديبا زين شما دارد ظن حسن شما به نسبت و قرارداده
 يم كه را آنچه داند يم خداوند گمان يب) تَفْعلُونَ ما يعلَم اللّه إِنَّ. (يبكن وفا يا نموده موكد

. دهـد  يم جزا و سزا هدفش و تين حسب بر و عملش طبق را يا كننده عمل هر پس د،يكن
ـ نكن يرويپ الگو نيتر شت از شانيها مانيپ شكستن در و )تَكُونُواْ والَ(  بـر  كـه  ييلگـو ا د،ي

الَّتِي (نمونه آن و د،ينما يم داللت آن دهندة انجام ينادان و يزشت لَها نَقَضَت كَ  بعـدِ  مِـن  غَزْ
 محكم و شده دهيتاب كامالً آن از پس دويتاب يم محكم را خود يها رشته كه است يزن) قُوةٍ
 واكـردن  در هم و دش خسته دنيتاب در هم پس كرد، يوام هم از را خود رشتة دند،يگرد يم

 را خود مانيپ كه يكس نيهمچن. نبرد يسود يخرد بر و يخستگ و يناكام جز پس. ها رشته
 زن نيا همانند و دارد، كمبود يجوانمرد و نيد در و است خرد يب و جاهل و ستمگر بشكند

يمانَكُم تَتَّخِذُونَ. (باشد يم ينَكُم دخَالً أَ ةٌ تَكُونَ أَن بـ م در را تانيسوگندها دينبا شما) أُم  اني
 سـوگند  كـه  ستين ستهيشا يعني. گردد فزونتر  گريد يگروه از يگروه تا ديساز بيفر ةيما

 خورده سوگند كه يكس كه يا گونه به د؛يباش فرصت منتظر آن شكستن يبرا و ديبخور موكد
 ميتعظ خاطر به نه اما كند، وفا خود سوگند به باشد فيضع و يماد امكانات نظر از اگر است،
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 سـوگندش  كردن نقض مةيجر پرداخت در يناتوان خاطر به بلكه ، است خورده كه يسوگند
 و باشد، يقو يماد امكانات نظر از است خورده سوگند كه يكس چنانچه اما كند يم وفا ان به
 يمـ  را آن خـود  سوگند و خدا مانيپ به توجه بدون اوست سود به سوگند شكستن كه نديبب

 خواسته آنان از خدا آنچه بر آن ميتقد و نفس يهواها از تيتبع به كارها نيا ي همه. شكند
 مـروت  بر ينفسان يهوا كه رديگ يم صورت جهت بدان كار نيا زين. رديگ يم صورت است
 و تعـداد  در گـر يد يگروه بر يگروه تا ، است شده داشته ميتقد دهيپسند ياخالق و يانسان

نَّم. (گردد شتريب روين بلُوكُم اإِ ي مـورد  را شـما  عهـد،  به يوفا با خداوند شك بدون ) بِهِ اللّه 
 ييراسـتگو  آن لةيوس به كه است دهيد تدارك را ياسباب خداوند رايز دهد، يم قرار شيآزما

يبينَنَّ. (دينما يم زيمتما بدبخت فاسق از را او و دهد يم قرار شيآزما مورد را وفادار لَ و لَكُم 
موةِ يامي لِفُونَ فِيهِ كُنتُم ما الْقِ تَ  اختالف آن در كه را آنچه امتيق روز در خداوند قطعاً و ) تَخْ
ـ نما يمـ  مجازات عملش طبق را كس هر پس. سازد يم آشكار تانيبرا ديورز يم  عهـد  و دي

  . گرداند يم خوار را بكاريفر و شكن
 93 ي هيآ

لَو شَاء و اللّه لَكُمعلَج ةً ةًأُماحِدلكِن وضِلُّ ون يشَاء مدِي يهي ن وشَاء مأَلُنَّ ي لَتُس ا ومع كُنتُم 
ـ  داد، يمـ  قـرار  واحد يامت را شما خواست يم خداوند اگر و تَعملُونَ  كـه  را كـس  هـر  يول
 يم آنچه از قطع طور به و كند، يم تيهدا بخواهد كه را كس هر و دينما يم گمراه بخواهد

  . شد ديخواه دهيپرس ديكرد
)لَو شَاء و را آنـان  و نمـود  يم جمع تيهدا بر را مردم همه خواست يم خداوند اگر و) اللّه 
 سازد يم گمراه و دينما يم تيهدا كه خداست تنها اما داد، يم قرار  امت كي ) واحِدةً أُمةً(
 فـضل  بـه  باشـد؛  يمـ  او عمـل  و حكمـت  تابع و اوست كار نمودن گمراه و كردن تيهدا و

 تيهـدا  سـزاوار  كـه  را يكـس  و اسـت  آن مستحق كه بخشد يم يكس به را تيهدا ش،يخو
لَتُسأَلُنَّ. (دينما يم محروم آن از شيخو عدالت اساس بر ستين ا ومع لُونَ كُنتُممريخ ازو )تَع 
 وجـه  نيرت منصفانه به و كامل طور به خداوند و شد، ديخواه دهيپرس ديكرد يم كه يشر و

  . دهد يم جزا و سزا آن بر را شما
  : 94 هيآ

يمانَكُم تَتَّخِذُواْ والَ ينَكُم دخَالً أَ فَتَزِلَّ ب مقَد دعا بوتِهتَذُوقُواْ ثُبو وءا الْسبِم دتُّمدن صبِيلِ عس 
لَكُم اللّهِ و ذَابع ظِيممبـادا  (تـا  دينده قرار بيرف لةيوس خود انيم در را تانيسوگندها و ع (
 و ديبچش را يبزرگ عذاب خدا راه از يريجلوگ سبب به و بلغزد، اش ياستوار از پس يقدم
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  . ديباش داشته يبزرگ عذاب آخرت در
يمانَكُم تَتَّخِذُواْ والَ( ينَكُم دخَالً أَ خـود  هـا  خواسـت  تـابع  را تـان يمانهايپ و سـوگندها  و ) ب 

 نيچن اگر رايز ، ديبكشن را آن خواست دلتان هرگاه و ديكن وفا آن به ديتخواس هرگاه د؛يمساز
 را يعـذاب  و  )الْـسوء  وتَـذُوقُواْ . (لغـزد  يم راست راه بر شدن استوار از پس تانيگامها ديكن

 سـبب  بـه  )اللّهِ سبِيلِ عن صددتُّم بِما (اندازد اندوه و غم به و ديآ ناگوار را شما كه ديبچش
لَكُم (د،ينمود گمراه را گرانيد و ديشد گمراه كه بدانگاه خدا، راه از شما يريگجلو و ذَابع 
ظِيمداشت ديخواه برابر چند و بزرگ يعذاب آخرت در و) ع .  
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نًا اللّهِ بِعهدِ تَشْتَرُواْ والَ ا قَلِيالً ثَمنَّم  را خدا مانيپ و تَعلَمونَ نتُمكُ إِن لَّكُم خَيرٌ هو اللّهِ عِند إِ
 . ديبدان اگر است بهتر شما يبرا همان خداست نزد آنچه گمان يب د،ينفروش اندك يبها به

لَنَجزِينَّ باقٍ اللّهِ عِند وما ينفَد عِندكُم ما رُواْ الَّذِينَ وبم صرَهنِ أَجسا بِأَحلُـونَ  كَـانُواْ  ممعي 

 انيبايشـك  به و است يباق و ماندگار خداست نزد آنچه و رود يم انيم از ستشما نزد آنچه 
 . ميده يم پاداش كردند يم آنچه نيكوترين) حسب (به

ينَّه مؤْمِنٌ وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالِحا عمِلَ منْ يِ لَنُح ياةً فَ ةً حبي ينَّهم طَ لَنَجزِ م ورَهنِ أَجسبِأَح 
لُونَ كَانُواْ اممعيزندگ بدو باشد مومن و دهد انجام ستهيشا كار مرد چه و زن چه كس هر ي 

  . داد ميخواه شانيكارها نيبهتر طبق را پاداششان و ميبخش يم ينديخوشا و زهيپاك
 منافع از يبرخوردار خاطر به شانيسوگندها و مانهايپ شكستن از را بندگانش متعال خداوند

نًا اللّهِ بِعهدِ تَشْتَرُواْ والَ: (ديفرما يم و داشته حذر بر ايدن يبهـا  به را خدا مانيپ و ) قَلِيالً ثَم 
 همانا) اللّهِ عِند إِنَّما. (ديباش وفادار آن به بلكه ، دينشكن را آن ايدن خاطر به و د،ينفروش اندك
 حيتـرج  زيچ هر بر را خدا يخشنود كه يكس يبرا خداست نزد آخرت و ايدن در كه يپاداش
ـ دن يفان متاع اگر   )خَيرٌ هو (است، نموده وفا خدا مانيپ به و داده  كُنـتُم  إِن (اسـت  بهتـر  اي

  . ديبدان شما اگر)  تَعلَمونَ
 است، يباق و ماندگار باشد يم خدا نزد آنچه و است داريناپا و يفان شماست نزد كه ينعمتها
 آنچـه  رايز د،يده حيترج رود يم نيب از كه آنچه بر است يباق و ماندگار كه را آنچه نيبنابرا
 اللّـهِ  عِند وما (شود يم فنا و رود يم انيم از ) ينفَد (باشد، هم اديز يليخ گرچه ديدار شما
 يب و يفان زيچ كس هر پس. رود ينم نيب از و ماند يم يباق است خداوند نزد آنچه و  )باقٍ

ـ ن عاقـل  دهـد  يم حيترج است ارزش با و ماندگار كه آنچه بر را ارزش ـ ا و. ستي  ماننـد  ني
 بلكـه ) يابقـ  و ريـ خ االخره و ، ايالدن وهيالح توثرون بل: (است فرموده كه است ياله فرمودة
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 ريـ خ اهللا عند ما و. (است ماندگارتر و بهتر آخرت آنكه حال ديده يم حيترج را ايدن يزندگ
 يب و زهد به يآدم اتيآ نيدرا . است بهتر كوكارانين يبرا است خداوند نزد آنچه و) لالبرار
 يامـور  در زهـد  آن و اسـت  الزم بندگان بر كه يزهد ژهيو به ، شده قيتشو ايدن به يتوجه
 فراموش را خداوند و شود مشغول بدان بنده شود يم باعث و باشد، يم بنده انيز به كه است
  . است اجبو يزهد نيچن پس. دارد مقدم خدا حق بر را آن و كند،
ـ دن يهـا  لذت بنده كه است نيا يكي زهد اسباب از و  يهـا  يخـوب  بـا  را آن يشـهوتها  و اي

 يتفـاوت  و يفرق چنان دينما سهيمقا گريكدي با را آخرت و ايدن چون و د،ينما سهيمقا آخرت
  . دهد حيترج است برتر كه را آنچه تا كند وادار را او كه نديب دو نيا انيم

ـ قب از ييها عبادت به تنها يآدم كه ستين آن است امبريپ و خدا سندپ مورد در كه يزهد  لي
 زاهـد  بلكـه  گـردد،  يم دهنده انجام يعاد فقط سودشان و نفع كه آورد يرو و روزه و نماز
 دهد انجام را عتيشر يباطن و يظاهر دستورات خود ييتوانا اندازة به كه است يكس يواقع
  . دهد دعوت خدا نيد و خدا يسو به كردار و گفتار با و

 سود به نه و است ني د سود به نه كه است يزيچ از گرفتن فاصله يمعن به يقيحق زهد پس
  . است ديمف او يبرا كه كند تالش رشيمس در و باشد مند عالقه يزيچ به يآدم نكهيا و ا،يدن
لَنَجزِينَّ( رُواْ الَّذِينَ وبم صرَهنِ أَجسا بِأَحكَانُواْ م علُونَيخـدا  طاعـت  بـر  كه يكسان به و) م 

 الودنـد، ين شـهوات  بـه  و داشـتند  باز او تيمعص و ينافرمان از را شتنيخو و كردند يبردبار
ـ  م؛يده يم كردند يم آنچه از باتريز و بهتر را پادششان  تـا  و شـود  يمـ  برابـر  ده يكـ ين كي
 كه را يكس پاداش خداوند و. ابدي يم شيافزا زين آن از شيب و ابدي يم شيافزا برابر هفتصد

 عمـل  كـه  را يكسان يخرو و يويدن پاداش نيبنابرا. كند ينم عيضا دهد انجام خوب يعمل
  : فرمود و نموده انيب دهند انجام كين
 انجام ستهيشا كار مرد چه و زن چه كس هر ) مؤْمِنٌ وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالِحا عمِلَ منْ(

 رفتهيپذ و صحت يبرا مانيا پس. ميبخش يم ييگوارا و پاك يزندگ او هب باشد مومن و دهد
 رايز شود، ينم دهينام ستهيشا و صالح مان،يا بدون اعمال بلكه است، شرط صالح اعمال شدن

ـ ي مـان يا. دهد انجام ستهيشا كار انسان تا دينما يم اقتضا مانيا  بـاور  و يقطعـ  قيتـصد  يعن
 باشد داشته مانيا كس هر پس. است جوارح مستحب و بواج اعمال آن ي ثمره كه ن،يراست
ينَّه (دهد؛ انجام ستهيشا كار و يِ لَنُح ياةً فَ ةً حبي  ميبخش يم ينديخوشا و گوارا يزندگ او به ) طَ
 خواهد مصون يشانيپر و قيتشو هر از و گردد يم آرامش از سرشار او قلب كه يا گونه به و

  . دهد يم او به برد ينم گمان كه ييجا زا را يپاك يروز خداوند و بود
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)منَّهي لَنَجزِ م ورَهنِ أَجسا بِأَحلُـونَ  كَانُواْ ممعحـسب  بـر  را پاداشـشان  امـت يق روز در و ) ي 
 چيهـ  كـه  ييهـا  يشـاد  و لذتها انواع با را آنها و ميده يم دادند، يم انجام كه يعمل نيبهتر
 خطـور  يانـسان  چيهـ  قلـب  به و دهينشن را آن اخبار يگوش چيه و دهيند را آن مانند يچشم
 يمـ  يكين و يخوب آخرت و ايدن در يكس نيچن به خداوند پس ميده يم پاداش است نكرده
  . كند
 : 98- 100 هيآ

ا  از يبخوان قرآن يخواست كه يهنگام پس  الرَّجِيمِ الشَّيطَانِ مِنَ بِاللّهِ فَاستَعِذْ الْقُرْآنَ قَرَأْت فَإِذَ
 .ببر پناه خدا به شده رانده طانيش) شر(

ه نَّ بهِم وعلَى آمنُواْ الَّذِينَ علَى سلْطَانٌ لَه لَيس إِ كَّلُونَ رتَوكـه  يكـسان  بـر  طانيشـ  گمان يب ي 
 . ندارد يتسلط چگونهيه ندينما يم توكل پروردگارشان بر و دارند مانيا

نَّما نَهي الَّذِينَ علَى سلْطَانُه إِ لَّو الَّذِينَ تَو م وشْرِكُونَ بِهِ هكه است يكسان بر فقط او سلطة كي م 
  . ورزند يم شرك) خداوند (= او به آنها كه است يكسان بر و رند،يگ يم يدوست به را او

 علوم و دلها صالح و كتابهاست نيبزرگتر و نيبهتر كه يبخوان را خدا كتاب يخواست هرگاه
 كن شروع را يخوب كار بخواهد انسان گاه هر رايز ببر، پناه خدا به است تهنهف آن در يفراوان

ـ نما يمـ  تالش اريبس يو كردن منصرف يبرا طانيش ـ فهم از را او تـا  دي  بـه  پـرداختن  و دني
  . دارد باز آن يمعان و ميمفاه
 دةخواننـ  نيبنـابرا . بـرد  پنان خدا به انسان كه است نيا طانيش شر از ماندن امان در راه پس
 دل در و كند فكر جمله نيا يمعن به ديبا و» ميالرج طانيالش من باهللا اعوذ«: ديبگو ديبا قران
 كنـد  يسع و دينما دفع را طانيش بد افكار و ها وسوسه تا كند كوشش و دينما توكل خدا به
  . است توكل و مانيا نتيز با ييآرا خود آن و باشد دارا را وسوسه دفع سبب نيتر يقو
بهِم وعلَى آمنُواْ الَّذِينَ علَى (ندارد، يتسلط چگونهيه  )سلْطَانٌ لَه لَيس( طانيش كَّلُونَ رتَوي  (
 از را طانيش شر خداوند پس ندينما يم توكل گانهي پروردگار بر و دارند مانيا كه يكسان بر

 بـر  تسلط يبرا يراه طانيش و د،ينما يم دور كنند، يم توكل او بر و دارند مانيا كه يكسان
  . ندارد آنان
نَّما( نَه الَّذِينَ علَى سلْطَانُه إِ لَّو تَودوسـت  را او كه است يكسان بر تنها طانيش تسلط بلكه  )ي 

 را خود يآدم كه شود يم انجام صورت نيبد طانيش دادن قرار دوست و دهند يم قرار خود
 يكسان آنها پس . وندديبپ او گروه و حزب به و كند يرويپ طانيش از و دينما دور خداوند از
 ارتكاب يسو به را آنها طانيش جهينت در و داده قرار خود سرپرست و اوري را طانيش كه اند
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  . دهد يم سوق جهنم طرف به و كشانده گناهان
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ا لْنَا وإِذَ دةً بكَانَ آيةٍ مآي اللّه و لَما أَعنَزِّلُ بِما قَالُواْ ينَّم  و يعلَمـونَ  الَ أَكْثَـرُهم  بلْ مفْتَرٍ أَنت إِ
 زيچ چه كه داند يم بهتر خود خداوند و ميكن نيگزيجا گريد يا هيآ يجا به را يا هيآ چون
 . دانند ينم شترشانيب بلكه» يبند يم دروغ خدا بر تو«: نديگو يم كند يم نازل را

لَه قُلْ ثَبت بِالْحقِّ ربك مِن سِالْقُد روح نَزَّ ي بـشْرَى  وهدى آمنُواْ الَّذِينَ لِ لِمِينَ  وـسبگـو  لِلْم :
 قـدم  ثابـت  را مومنـان  تـا  اسـت  كـرده  نازل پروردگارت يسو از حق به را آن القدس روح«

  .»مسلمانان يبرا باشد يبشارت و تيهدا و گرداند
 كه ندينما يم يرويپ يزيچ از كنند يم بيتكذ را قرآن كه يكسان كند يم انيب متعال خداوند
 و حاكم كه متعال خداوند كه نيا آن و آنان) يادعا صحت (يبرا است يليدل كنند يم گمان
 گـر يد يحكمـ  نيگزيجا را يحكم رحمتش و حكمت اساس بر و است گزار قانون و ميحك
 يم خرده است آورده آنچه و امبريپ از ننديب يم را نيا يوقت كنندگان بيتكذ پس. دينما يم
نَّما قَالُواْ (و رنديگ  يمـ  متعـال  خداونـد » يبند يم دروغ خدا بر تو«: نديگو يم ) مفْتَرٍ أَنت إِ

 پروردگار و هستند نادان آنان پس. دانند ينم آنها شتريب بلكه ) يعلَمونَ الَ أَكْثَرُهم بلْ (ديفرما
 دانش و علم بدون كه يجاهل گرفتن خرده است مشخص و شناسند ينم را او عتيشر و خود

 زيـ چ بـدان  يآدم كه است آن مستلزم يزيچ كردن نقد رايز ندارد، ياعتبار رديگ يم صورت
 به اي رديبگ بيع آن از آنگاه بداند يخوب به را يزيچ شخص ديبا يعني. باشد داشته يكاف علم
  . بپردزاد آن شيستا
لَه قُلْ: (فرمود و ودنم انيب را آن حكمت خداوند نيبنابرا : بگـو  ) ربـك  مِـن  الْقُدسِ روح نَزَّ
 نازل پروردگارت يسو از است، پاك يآفت و انتيخ و بيع هر از كه مقدس ليجبر را قرآن
 بـر  مـشتمل  قـرآن  و اسـت  حـق  به خدا جانب از آن شدن نازل يعني  )بِالْحقِّ (، است كرده
 يوقت چون ندارد، آن در حيصح اتقاد يبرا يراه كس چيه و است حق ينواه و اوامر اخبار،
. است باطل باشد مخالف و معارض قرآن با آنچه كه دانست خواهد است حق قرآن كه بداند

)تثَب ي  پـس . گردانـد  قـدم  ثابـت  آنهـا  بر قرآن اتيآ نزول هنگام را مومنان تا  )آمنُوا الَّذِينَ لِ
 زين. شود استوارتر محكم يكوهها از مانشانيا تا رسد يم شانيدلها به جيتدر به حق همواره

 سپس د،ينما مشروع را احكام از يحكم خداوند هرگاه و ، است حق قرآن كه دانند يم آنها
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 آن از بهتر اي آن مانند گريد يحكم آن، يجا به خداوند كه دانند يم مومنان كند منسوخ را آن
 تناسب عقل ياقتضا و ياله حكمت با آن شدن منسوخ كه دانند يم و دينما يم نيگزيجا را

 به را آنها يعني. است مسلمانان يبرا يبشارت و تيهدا و)  لِلْمسلِمِينَ وبشْرَى وهدى ْ). دارد
 يم مشخص يگمراه از را تيهدا و باطل از را حق آنها يبرا و كند يم ييراهنما اياش قيحقا
  . مانند يم يباق آن در همواره و دارند يكين پاداش كه دهد يم مژده آنان به و د،ينما

 دفعه كي قرآن اگر و گردد يم آنها شتريب بشارت و تيهدا ةيما قرآن يجيتدر نزول نيبنابرا
 يم نازل را يبشارت و حكم خداوند ابتدا بلكه شد، يم پراكنده آنها فكر شد، يم نازل آنان بر

 شـدند  رابيسـ  آن از و دانستند را آن منظور و نمودند درك دنديفهم را آن چون سپس كند،
 بـه  اصـحاب  نيبنـابرا . دهـد  يمـ  ادامه را روند نيا و دينما يم نازل را گريد حكمت مجدداً

 مكارم و ليفضا از و كرد رييتغ آنها سرشت و اخالق و دنديرس ييواال گاهيجا به قرآن لةيوس
 و. ربودند را سبقت يگو ندگانيآ و گذشتگان از كه يا گونه به شدند برخوردار يا ستهيشا
 و رنديبگ يخو آن اخالق با كه است نيا بهتر و برتر نديآ يم اصحاب از بعد كه يكسان يبرا
 حالتها همة در و ندينما روشن را راهشان آن نور لهيوس به جهالت و يگمراه يها يكيتار در

  . بخشند نساما را خود يويدن و ينيد امور كار نيا با و دهند قرار خود يشوايپ را قرآن
 : 103- 105 ي هيآ

لَقَد و لَمنَع منَّه نَّما يقُولُونَ أَ  عرَبِي لِسانٌ وهـذَا أَعجمِي إِلَيهِ يلْحِدونَ الَّذِي لِّسانُ بشَرٌ يعلِّمه إِ
 يم وا به را قرآن نيا يانسان كه ستين نيا جز«: نديگو يم آنان كه ميدان يم يراست به و مبِينٌ
 يعرب زبان به قرآن نيا و است يعرب ريغ و گنگ دهند يم نسبت او به كه يكس زبان. »آموزد
 . است روشن

لَهم اللّه يهدِيهِم الَ اللّهِ بĤِياتِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ إِنَّ و ذَابع لِيم  اتيآ به كه يكسان گمان يب أَ
 . دارند يدردناك عذاب و كند ينم تياهد را آنان خداوند آورند ينم مانيا خدا

نَّما  يمـ  دروغ آنان فقط الْكَاذِبونَ هم وأُولـئِك اللّهِ بĤِياتِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ الْكَذِب يفْتَرِي إِ
  . اننديدروغگو كه شاننديا و ندارند مانيا خدا اتيآ به كه بندند

نَّهم (، نكهيا و كردند يم بيتكذ را امبريپ كه دهد يم خبر يمشركان گفتة از متعال خداوند  أَ
نَّما يقُولُونَ ـ پ كـه  يقرآن«: نديگو يم آنها ) بشَرٌ يعلِّمه إِ  يمـ  او بـه  انـسان  اسـت  آورده امبري
بِـي  لِـسانٌ  هـذَا (است، عرب ريغ و زبان يعجم است آنان نظر مد كه يانسان اما. »آموزد  عرَ
ـ  ايآ دارد؟ امكان نيا ايآ. است يعرب روشن زبان به قرآن نيا و )مبِينٌ  صـادق  يسـخن  نيچن
 يمـ  كجـا  بـه  اش جـه ينت كه كند ينم فكر دروغش به و ديگو يم دروغ دروغگو، اما است؟
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 تا شود يم باعث فساد و تضاد نيا و گردد يم فساد و تناقض يدارا او سخن نيبنابرا. رسد
  . شود رد سخنش

 حـق  بـر  صراحت به كه خدا اتيآ به كه يكسان شك بدو ) اللّهِ بĤِياتِ ؤْمِنُونَي الَ الَّذِينَ إِنَّ(
) اللّـه  يهدِيهِم الَ (رند،يپذ ينم و كرده رد را آن و آورند ينم مانيا ندينما يم داللت روشن
 سزا به پس. رفتندينپذ را آن اما آمد، آنها شيپ تيهدا كه چرا كند ينم تيهدا را آنها خداوند

لَهم (ديگردان خوارشان خداوند و شدند محروم آن از تيهدا رفتنينپذ فريك و و ذَابع أَلِيم  (
نَّما. (دارند رو شيپ يدردناك يعذاب آخرت در و  همانـا  )يؤْمِنُـونَ  الَ الَّـذِينَ  الْكَذِب يفْتَرِي إِ

 نكـه يا از پـس  هكـ  يكـسان  مانند ندارند، مانيا خدا اتيآ به كه است يكسان كار بستن دروغ
 در)  الْكَاذِبونَ هم وأُولـئِك. (دنديورز مخالفت خدا امبريپ با آمد آنها شيپ روشن ياه نشانه
ـ  آنهـا  و اسـت  منحـصر  آنهـا  در ييدروغگـو  و ند،يدروغگو كه شاننديا خود قتيحق  از شيب
  . شوند دهينام دروغگو كه سزاوارند گرانيد
 يمـ  فروتن پروردگارش برابر در و دارد مانيا خدا اتيا به كه واله هيعل اهللا  يصل محمد اما

 خداوند كه دهد نسبت او به را ييزهايچ دروغ به و ببندد، دروغ خدا بر كه است محال باشد
 خداوند اما كردند، متهم است خودشان صفت كه ييدروغگو به را او دشمنانش. است نگفته

  . خداست آن از شيستا و. كرد شانيرسوا و نمود خوارشان
 : 106- 109 ي هيآ

لْبه أُكْرِه منْ إِالَّ إيمانِهِ بعدِ مِن بِاللّهِ كَفَرَ من لَـكِن بِاإلِيمانِ مطْمئِنٌّ وقَ ـن  وم  بِـالْكُفْرِ  شَـرَح 
ا ردص هِملَي فَع نَ غَضَباللّهِ م ملَه و ذَابع ظِيمخـدا  بـه  آوردنش مانيا از پس كه كس هر ع 
 در و شود كفر اظهار به وادار كه يكس مگر) شد خواهد گرفتار يدردناك عذاب به (ورزد كفر

 خشم نديبگشا نهيس كفر رشيپذ يبرا كه يكسان يول باشد، مطمئن مانيا به لش د حال همان
 . دارند يبزرگ عذاب و است آنان بر خداوند

ذَلِك منَّه أَ ياةَ استَحبواْ بِ الْح ي نْ لَى االْدأَنَّ اآلخِرَةِ عو دِي الَ اللّههي مـ ا الْكَـافِرِينَ  الْقَو  بـدان  ني
 تيهدا را كافران گروه خداوند و دادند حيترج آخرت بر را ايدن يزندگان آنان كه است خاطر

 . كند ينم

الَّذِينَ أُولَـئِك عطَب لَى اللّهع قُلُوبِهِم عِهِممسو  ارِهِمـصأَب و و أُولَــئِك  ـمـ ا الْغَـافِلُونَ  ه  شاني
 . خبرانند يب نانيا و است نهاده مهر چشمانشان و ها گوش و دلها بر خداوند كه اند يكسان

نَّهم جرَم الَ   . كارانند انيز همان آخرت در آنان شك بدون الْخَاسِرونَ هم اآلخِرَةِ فِي أَ
 مـان يا از پـس ) إيمانِهِ بعدِ مِن بِاللّهِ فَرَكَ (كه دهد يم خبر كه يكس حالت يزشت از خداوند
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 شده تيهدا نكهيا از بعد و گشته كور شده نايب نكهيا از پس يكس نيچن. شود كافر آوردنش
 مطمـئن  و يراض آن به و گشوده كفر مجدد رشيپذ يبرا را اش نهيس و بازگشته يگمراه به

 مهربـان  پروردگـار  يسـو  از يديشـد  خـشم  به يكسان نيچن: ديفرما يم خداوند. است شده
 را مقاومـت  توان او خشم برابر در يزيچ چيه ديايب خشم به هرگاه خداوند شوند يم گرفتار
لَهم . (شود يم نيخشمگ يكسان نيچن بر زيچ همه و ندارد و ذَابع ظِيمعـذاب  شانيا و) ع 
نَّهم ذَلِك. (دارند يرو شيپ در يمستمر و بزرگ أَ ياةَ اْاستَحبو بِ ا الْحي نْ لَى الْدـ ا  )اآلخِرَةِ ع  ني
ـ دن متـاع  طمع به و دادند حيترج آخرت بر را ايدن يزندگان آنان كه است خاطر بدان  بـه  و ا،ي
 دادنـد  حيترج مانيا بر را كفر كه يوقت پس برگشتند، عقب به آخرت به نداشتن عالقه سبب

 . شد آنها يشگيهم حالت و صفت به ليبدت كفر چون نمود، محروم تيهدا از را آنها خداوند
 شد، ينم وارد شانيدلها به يريخ چيه كه يا گونه به نهاد مهر شانيدلها بر خداوند نيبنابرا
 به كه ننديبب اي بشنوند را يزيچ توانستند ينم كه ينحو به نهاد، مهر چشمانشان و گوش وبر
   . برساند دهيفا آنها
 خـود  گـسترة  در را يزيـ چ هـر  كه خدا رحمت از و فتدربرگر را آنها يخوار و غفلت پس
  . رفتندينپذ را آن يول آمد آنها نزد به ياله رحمت چون شدند محروم است داده يجا
نَّهم جرَم الَ(  كـه . كارانند انيز همان آخرت در آنان شك بدون)  الْخَاسِرونَ هم اآلخِرَةِ فِي أَ

 عـذاب  بـه  و دهنـد  يم دست از را يشگيهم و ارديپا نعمت و خود خانوادة و اموال و خود
 امـا  شـوند،  يمـ  كفـر  اظهـار  بـه  مجبور كه است يكسان خالف به. شوند يم گرفتار دردناك

 اظهـار  بناچار كه يافراد نيچن يبرا دارند، عالقه مانيا به و است مانيا از سرشار شانيدلها
 تواننـد  يم شوند مجبور كه يصورت در و ستين يگناه آنها بر و ندارد ياشكال كنند يم كفر
 يم طالق را زنش اجبار يرو از كه يكس دينما يم داللت نيا و اورنديب زبان بر را كفر كلمة
ـ  و شـود  يم يزيچ فروختن اي دنيخر به مجبور اي كند يم ازاد را اش برده اي دهد  ريسـا  اي

 آن بـر  يشـرع  محكـ  چيهـ  و نـدارد  ياعتبار بندد، يم اجبار و زور به كه يمعامالت و عقدها
ـ ب زبـان  بـر  را كفر كلمة اجبار و اكراه يرو از انسان اگر چون. شود ينم مترتب  مـورد  اوردي
  . شود ينم مواخذه ياول قيطر به موارد گريد در رد،ينگ قرار مواخذه

 110- 111 هيآ

إِنَّ ثُم كبرُواْ لِلَّذِينَ راجدِ مِن هعا بتِنُواْ م  لَغَفُـور  بعدِها مِن ربك إِنَّ صبرُواْو جاهدواْ ثُم فُ
حِيمكردنـد،  هجـرت  شدند شنكنجه كه آن از پس كه يكسان به نسبت پروردگارت سپس  ر 
 . است مهربان آمرزندة دنديورز ييبايشك و پرداختند جهاد به سپس
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م وأْتِي ي ـ  به يظْلَمونَ الَ وهم عمِلَت ما فْسٍنَ كُلُّ وتُوفَّى نَّفْسِها عن تُجادِلُ نَفْسٍ كُلُّ تَ  آر ادي
 آنچـه  پـاداش  يكـس  هر به و پردازد يم خود از دفاع به كنان جدال يشخص هر كه را يروز
  . ننديب ينم ستم شانيا و شود يم داده كمال و تمام به است كرده

 است وراندهپر خود واحسان لطف با را آنها كه شيخو مخلص بندگان به نسبت پروردگارت
 طلب يبرا را اموالشان و نيسرزم و نموده هجرت او راه در كه يكسان است؛ مهربان آمرزندة

 همچنان اما بازگردند، كفر به تا اند گرفته قرار شكنجه مورد نشيد بر كرده،و رها خدا يرضا
 جهـاد  شيخـو  دسـت  و زبـان  بـا  خدا دشمنان با و بوده قدم ثابت و استوار نيقي و مانيا بر

 دشوارند و سخت مردم شتريب يبرا كه عبادتها نيا بر و ند،ينما خدا نيد وارد را آنان تا نموده
  . است مهربان و آمرزنده يكسان نيچن يبرا خداوند گمان يب نمودند، ييبايشك
 دسـت  بخـشش  نيبهتر و نيبزرگتر به توان يم آن لةيوس به كه است يسبب نيبزرگتر نيا و
 و. رديگ يم دربر را بزرگ و كوچك گناهان تمام كه است ياله آمرزش و مغفرت آن و د،يازي
ـ يد امـور  و آنهـا  حاالت ياله رحمت لةيوس به و مانند، يم امان در يناگوار زيچ هر از  و ين
  . شوند يم مند بهره خداوند رحمت از امتيق روز در و ابدي يم سامان شانيايدن
)موأْتِي ي  بر دفاع به خود از يشخص هر كه آمد خواهد يروز )نَّفْسِها نع تُجادِلُ نَفْسٍ كُلُّ تَ
 مهـم  او يبـرا  خـودش  جـز  يزيـ چ چيه و شدياند يم شيخو نجات به كي هر و زديخ يم
) عمِلَت ما نَفْسٍ كُلُّ وتُوفَّى (بود، خواهد يكين از يا ذره محتاج بنده يروز نيچن در. ستين
 الَ وهم (شود يم داده كمال و تمام به است داده انجام شر و ريخ از آنچه پاداش يكس هر به

 يكـ ين از زين و نشده افزوده شانيهايبد و گناهان به پس ، ننديب ينم ستم شانيا و)  يظْلَمونَ
 پـس ) تعملـون  كنـتم  مـا  اال تجزون ال و ئايش نفس تظلم ال وميفال. (شود ينم كاسته شانيها

  . دينيب ينم پاداش ديكرد يم كه آنچه جز و شود ينم يستم كس چيه بر امروز
  
  
 : 112- 113 ي هيآ

ضَرَبو ثَالً اللّهةً مي ئِنَّةً آمِنَةً كَانَت قَرْ طْما مأْتِيه ا يقُها رِزغَدن ركَانٍ كُلِّ مم مِ فَكَفَرَتاللّهِ بِأَنْع 
اقَها أَذَ الْخَوفِ الْجوعِ لِباس اللّه فَ ا وونَ واْكَانُ بِمنَعصيمـ  مثال را يشهر ) مردمان (خداوند ي 

 يمـ  ريسراز شانيسو به فراوان گونة به شانيروز طرف هر از و بودند آسوده و منيا كه زند
 و يگرسـنگ  لباس دادند انجام كه يكار خاطر به خداوند و كردند خدا نعمت كفران اما شد،

 . ديچشان شانيبد را يگرسنگ طعم و كرد آنان تن به را هراس
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لَقَد و ماءهولٌ جسر منْهم وهب ـ پ يراسـت  بـه  و ظَـالِمونَ  وهم الْعذَاب فَأَخَذَهم فَكَذَّ  از يامبري
 بودنـد  سـتمكار  كـه  يحـال  در آنگـاه  و انگاشتند دروغگو را او و آمد آنان يسو به خودشان
  . گرفت فرا را شانيا عذاب

 قرار حمله مورد آن در كس چيه برد؛ يم سر به امان و امن در كه بود معظمه مكه شهر، نيا
 را برادرش و پدر قاتل يكس اگر كه ييجا تا گذاشتند يم احترام آن به جاهالن و گرفت ينم
 حملـه  او به بود يو در كه يا جاهالنه تعصب و رتيغ شد نكهيا رغم يعل ديد يم مكه در
 نيچن كه يطور بودند برخوردار فراوان يوزر و كامل تيامن از مكه در آنها پس شد، ينم ور
ـ  و هكشتزار ك بود يشهر مكه. شد ينم افتي گريد ييجا در فراوان يروز و تيامن  يدرخت
 پـس . نمود ريسراز ساكنانش يسو به طرف هر از را يروز خداوند اما نداشت وجود آن در
 سـپس  بودند، واقف او ييراستگو و يامانتدار به كه آمد آنان شيپ مكه اهل خود از يامبريپ

 كرند بيتكذ را او آنها اما بازداشت بد يكارها از و خواند فرا كارها نيبهتر يسو به را آنها
 يم سر به آن در كه آنچه عكس به را آنها خداوند نيبنابرا. نمودند يناسپاس را خدا نعمت و

ـ ا و كـرد  يتنگدسـت  و فقر و هراس و يناامن دچار را آنها و نمود گرفتار بردند  خـاطر  بـه  ني
 آنها بر خداوند و) ظلموني انفسهم ولكن اهللا ظلمهم ما و: (بود آنها كفر و يناسپاس و عملكرد

  . كردند يم ستم خود بر خودشان آنها بلكه نكرد، ستم
 114- 118 ي هيآ

ْ يبا حالالً اللّه رزقَكُم مِما فَكُلُوا  حالل يروز از و تَعبدونَ إِياه كُنتُم إِن اللّهِ نِعمت واشْكُرُواْ طَ
 اگر ديور آ يجا به را خدا نعمت شكر و. است داده شما به خداوند كه ديبخور يا زهيپاك و
 . ديپرست يم را او

نَّما لَيكُم حرَّم إِ تَةَ عي الْم مالْد و ملَحالْخَنزِيرِ و Ĥمرِ أُهِلَّ ونِ بِهِ اللّهِ لِغَيرَ رَّاضْطُ فَمـاغٍ  غَيالَ بو 
 به (خدا ريغ نام آنچه و خوك گوشت و خون و مردار فقط خداوند رحِيم غَفُور اللّه فَإِنَّ عادٍ

 در شـود،  مجبـور  كه يكس يول است، نموده حرام شما بر باشد شده گفته آن بر) ذبح هنگام
 آمرزنـدة  خداونـد  همانـا   )ستين يراديا يو بر (نباشد متجاوز و نبوده عالقمند كه يصورت
 . است مهربان

نَتُكُم تَصِف لِما تَقُولُواْ والَ لْسِ تَفْتَرُواْ حرَام وهـذَا حالَلٌ هـذَا الْكَذِب أَ  إِنَّ الْكَذِب اللّهِ علَى لِّ
 يم كند يم انيب غدرو به زبانتان كه آنچه يبرا و يفْلِحونَ الَ الْكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ الَّذِينَ
 دروغ خـدا  بر كه يكسان همانا د،يببند دروغ خداوند بر تا حرام آن و است حالل نيا دييگو
 . گردند ينم رستگار بندد يم
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تَاعقَلِيلٌ م ملَه و ذَابع لِيم  . دارند دردناك يعذاب و است ياندك يكاال أَ

نَ ما حرَّمنَا هادواْ الَّذِينَ وعلَى صاقَص كلَي لُ مِن عـا  قَبمو  منَـاهلَم لَــكِن  ظَ كَـانُواْ  و  مهأَنفُـس 
 بـه  ما و م،ينمود تيحكا تو يبرا قبالً كه ميكرد حرام را ييزهايچ انيهودي بر ما و  يظْلِمونَ

  . كردند يم ستم شتنيخو به خودشان بلكه مينكرد ستم آنان
 كـه  يگريد يزهايچ و ها وهيم و دانها و انيپاچهار از تا دهد يم دستور را بندگانش خداوند

يبا حالالً (بخورند، است داده آنها ب : انـد  صـفت  دو نيا يدارا روزها نيا كه يحال در و )طَ
 كـه  آنچـه  از پس،. باشند نگرفته گرانيد از زور به را آن و نبوده حرام يعني . زهيپاك و حالل

 و) اللّـهِ  نِعمت واشْكُرُواْ. (ديكن است،اده جاوزت و اسراف بدون است دهيآفر تانيبرا خداوند
 در آنهـا  يريكـارگ  بـه  با و شيها نعمت به اعتراف با و د،يور آ يجا به را خدا نعمت شكر
ياه كُنتُم إِن. (ديآور يجا به را آن شكر خدا، طاعت ريمس  را پرستش و عبادت اگر)تَعبدونَ إِ

 را شيهـا  نعمت و د،يآور يجا به را او سپاس پس. ديده يم انجام او يبرا فقط و خالصانه
  . دينكن فراموش

نَّما( لَيكُم حرَّم إِ آن از را شما تا است نموده حرام شما يبرا را مضر يزهايچ تها خداوند  )ع 
يتَةَ (مانند مضر ياياش نيا. بدارد دور صـورت  به كه است يزيچ هر شامل آن و مردار، ) الْم 
الْـدم  . (هـستند  يمستثن يماه و ملخ انيم نيا در اما. باشد شده ذبح يشرع ريغ خـون  و ) و 

 گوشـت  و ) الْخَنزِيـرِ  ولَحـم . (ندارد يانيز ماند يم يباق گوشت و رگها در آنچه اما ،يجار
 يمـ  آن ياجـزا  تمام و يچرب و گوشت شامل نيا و است، حرام اش يآلودگ خاطر به خوك
 مانند باشد، شده برده آن بر  خدا ريغ نام ذبخ نام به كه آنچه هر و  )اللّهِ لِغَيرِ أُهِلَّ ومĤ. (باشد
 دنيورز شرك حهيذب نيا از هدف رايز شود، يم ذبح آن امثال و قبرها و بتها يبرا كه يوانيح

ـ ا به بخورد، حرام موارد نيا از يزيچ از تا گردد مجبور كس هر پس )اضْطُرَّ فَمنِ. (است  ني
 اما  )عادٍ والَ باغٍ غَيرَ (ست،ين يراديا او بر گردد، هالك نخورد اگر كه بترسد اي شود، رتصو
 كه يحالت در حرام خوردن كه يشرط به يعني. نباشد متجاوز و نبوده مند عالقه كه يشرط به

ـ ن يا اندازه از نكهيا اي د،يننما تجاوز حرام به حالل از و نكند قصد ستين مجبور ـ ب ازي  ترشي
  . است نموده حرام خداوند كه هستند ييزهايچ نهايا. نخورد

نَتُكُم تَصِف لِما تَقُولُواْ والَ( لْسِ  به دروغ دادن نسبت با و ) حرَام وهـذَا حالَلٌ هـذَا الْكَذِب أَ
تَفْتَرُواْ. (دينكن حالل اي حرام را يزيچ خود جانب از خداوند  الَّـذِينَ  إِنَّ الْكَـذِب  اللّـهِ  علَى لِّ
 بـر  كـه  يكسان شك بدون د،يببند دروغ خداوند بر تا)  يفْلِحونَ الَ الْكَذِب اللّهِ علَى يفْتَرُونَ

 رسوا را آنها خداوند حتماً و آخرت، در نه و شوند يم رستگار ايدن در نه بندد يم دروغ خدا
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ـ دن رايـ ز شوند، مند بهره ايدن در گرچه كرد خواهد  و اسـت  انـدك  يكـاال  ) قَلِيـلٌ  متَـاع . (اي
لَهم. (است جهنم يسو به آنها نجام سرا و سرنوشت و ذَابع لِيم  يدردنـاك  يعذاب آنان و)  أَ

 هر از تا اوست فضل نيا و است، نكرده ماحرام بر را آلوده يزهايچ جز خداوند پس. دارند
  .ميبمان مصون يآلودگ

 حـرام  آنـان  بـر  بود حالل شانيبرا كه را يپاك يزهايچ انيهودي ستم و كفر سبب به خداوند
 مـن  و ظفـر  يذ كل حرَّمنَا هادواْ الَّذِينَ وعلَى: (است آمده انعام سورة در كه گونه آن نمود،
 ذلك بعظم اختلط ما او ايالحوا او ظهورهما حملت ما اال شحومهما هميعل حرمنا الغنم و البقر
 و گاو از و. ميكرد حرام انيهودي بر را يدار ناخن وانيحهر و) لصدقون انا و هميببغ نهميجز

 بـر  كـه  ييهـا  يچرب و ها هيپ مگر م،ينمود حرام آنان بر را آنها يها يچرب و ها هيپ گوسفند
 نـسان يبد است، شده مخلوط است شكم داخل در آنچه با كه يا هيپ اي دارد، قرار آنها پشت
  . مييراستگو ما مانگ يب و ميكرد مجازاتشان آنان يسركش به نظر
  
  
 119 ي هيآ

إِنَّ ثُم كبمِلُواْ لِلَّذِينَ رع وءالَةٍ السهبِج واْ ثُمدِ مِن تَابعب واْ ذَلِكلَحأَصإِنَّ و كبا مِن ردِهعب 
لَغَفُور حِيمو دهنـد  انجام بد يكارها ينادان يرو از كه يكسان به نسبت پروردگارت سپس ر 

  . است مهربان و آمرزنده بس بپردازند اصالح به و ندينما توبه آن از عدب
 يسـو  بـه  بازگشت به را آنها و ادينم يم قيتشو كردن توبه به را بندگانش خداوند نجايا در

 انجـام  يبـد  كار ينادان يرو از كس هر كه است داده خبر خداوند پس . خواند يم فرا خود
 هنگام به حتماً باشد شده مرتكب را گناه آن قصداً چه اگر  ستيچ آن عواقب نداند و بدهد

 توبـه  كه يوقت پس . شود يم كاسته گناه عواقب و يزشت به نسبت او يآگاه از گناه ارتكاب
 را اعمالش و شده مانيپش آن از و دينما ترك را گناه بپردازد؛ اصالح و يدرستكار به و كند

 را او و رديپـذ  يم را اش توبه و دينما يم رحم او بر و آمرزد، يم را او خداوند كند اصالح
  . گرداند يم بر آن از بهتر حالت به اي اش ياول حالت به
 120- 123 ي هيآ

برَاهِيم إِنَّ تًا أُمةً كَانَ إِ انِ لّهِ قَ نِيفًا لِ ح لَم و كشْرِكِينَ مِنَ يو عيمط ييشوايپ ميابراه يراست به الْم 
 . نبود مشركان از و ودب ديتوح به مند عالقه

ا نْعمِهِ شَاكِرً أَ باه لِّ تَ اج اهدهتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى و سرا او بـود، ) خـدا  (= يو ينعمتها سپاسگزار م 
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 . كرد تشيهدا راست راه به و ديبرگز

نَاه ي نْيا فِي وآتَ نَةً الْدسح نَّه إِ الِحِينَ لَمِنَ اآلخِرَةِ فِي وآخرت در و ميداد ياندك به ايدن در و الص 
 . بود خواهد ستگاهيشا زمرة از هم

نَا ثُم ي حأَو كلَي لَّةَ اتَّبِع أَنِ إِ برَاهِيم مِ نِيفًا إِ ا حمشْرِكِينَ مِنَ كَانَ ويوحـ  تو يسو به سپس الْم 
  . نبود مشكركان از يو) رايز (كن يرويپ گرا حق ميابراه نييآ از كه ميكرد

 يو بـه  يكـامل  و يعـال  مناقب و ليفضا از و نموده يارزان ميابراه به آنچه از متعال خداوند
برَاهِيم إِنَّ(ديفرما يم و داده خبر بود داده اختصاص ـ پ ميابـراه  يراسـت  به )أُمةً كَانَ إِ  ييشواي

انِتًـا  (بـود  تگريهـدا  و داشـت  را خوب يها خصلت همة بودكه ـ مط )لِلّـهِ  قَ  طاعـت  بـر  و عي
نِيفًا (داد، يم انجام خدا يبرا خالصانه را عبادت و نيد و بود مداوم گارشپرورد سـر  از) ح 
لَم. (بود گردان يرو او ريغ از و بود خدا به آورنده يرو يبندگ و توبه و محبت و  ـكمِـنَ  ي 

 و امـام  ميابـراه  چون بود، زاريب مشركان از حاالتش تمام و كردار و گفتار در و ) الْمشْرِكِينَ
نْعمِهِ شَاكِرًا. (است كتاپرستاني و موحدان يشوايپ أَ  يعني بود، خدا ينعمتها گزار سپاس او ) لِّ

 جـه ينت در پـس . آورد يجـا  بـه  را آن شـكر  او و  داده يكـ ين و يخوب او به ايدن در خداوند
تَباه (يعال و بايز يعادتها نيا از يبرخوردار ليخل و دوست و ديبرگز را او پروردگارش ) اج 

 مقـربش  بدنگان نيبهتر از و منتخبان از و خدا خلق دگانيبرگز از را شانيا و داد، قرار خود
  . گرداند

)اهدهتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى و سرا حق او پس نمود، تيهدا راست راه به عمل و علم در را او و ) م 
نَاه. (داد حيترج يزيچ هر و شناخت ي نْيا فِي وآتَ الْد  ـسـ دن در و ) نَةًح . ميكـرد  يكـ ين او بـا  اي

 ييهـا  يكـ ين جملة از دهيپسند اخالق و ستهيشا و صالح فرزندان و بايز همسر و اديز يروز
ـ  و) نيالـصلح  لمن االخره يف انه و. (ميداد او به كه بود  زمـرة  از هـم  آخـرت  در گمـان  يب

 از و هـستند  متعـال  خداونـد  مقرب و ،يعال يها مقام يدارا كه يكسان بود؛ خواهد صالحان
 تيانـسان  سـرور  و انـسان  نيكـاملتر  بـه  خداونـد  كـه  است نيا ميابراه يلتهايفض نيبزرگتر

 شانيا امتش و او و دينما يرويپ ميابراه نييآ از كه نمود يح و) السالم هيعل محمد حضرت(
  . دهند قرار خود يشوايپ را
 : 124 ي هيآ

نَّما لَفُواْ الَّذِينَ علَى السبت جعِلَ إِ تَ ينَهم لَيحكُم ربك وإِنَّ فِيهِ اخْ ب موةِ يامي  فِيهِ كَانُواْ فِيما الْقِ
لِفُونَ تَ  و دند،يورز اختالف آن دربارة كه ديگرد واجب يكسان بر شنبه روز ) داشتيگرام( يخْ

 يداور نـد ديورز يمـ  اخـتالف  آن در آنچه دربارة آن انيم امتيق روز پروردگارت گمان يب
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  . كرد خواهد
نَّما: (ديفرما يم متعال خداوند لَفُواْ الَّذِينَ علَى السبت جعِلَ إِ تَ  بـر  شنبه بزرگداشت   )فِيهِ اخْ

 و. شدند گمراه جمعه مورد در كه آنگها دند،يورز اختالف آن دربارة كه گشت واجب يكسان
 آنهـا  بـر  شـنبه  روز بزرگرداشـت  تا شد سبب آنان دنيورز اختالف پس. بودند انيهودي آنها

 كه است يروز جمعه و است، تر لتيفض با و برتر جمع روز قتيحق در وگرنه شود، واجب
  . است كرده رهنمون آن بزرگداشت به را امت نيا خداوند

ينَهم لَيحكُم ربك وإِنَّ( ب موةِ يامي لِفُونَ فِيهِ كَانُواْ فِيما الْقِ تَ  روز پروردگارت گمان يب و ) يخْ
 از را حـق  اهل و.كرد خواهد يداور دنديورز يم اختالف آن در آنچه دربارة آن انيم امتيق

 جـدا  گريكدي از هستند عذاب سزاوار كه ييآنها و اند پاداش سزاوار كه آنان زين ، باطل اهل
  . دينما يم
 125 ي هيآ

عبِيلِ إِلِى ادس كبةِ ربِالْحِكْم الْم عِظَةِونَةِ وسم الْحادِلْهجبِالَّتِي و نُ هِيسإِنَّ أَح كبر وه لَمأَع 
بِيلِهِ عن ضَلَّ بِمن س وهو لَمتَدِينَ أَعهراه بـه  بـا يز و كـو ين اندرز و حكمت با) را مردم( بِالْم 

 پروردگـارت  گمان يب. كن گفتگو بهتر و كوترين ي وهيش به شانيا با و فراخوان پروردگارت
  . است داناتر افتگاني راه به او و ، آگاهتر شود يم منحرف و گمراه او راه از كه يكس حال به

 علـم  بـر  مشتمل كه پروردگار راست راه به كافر چه و مسلمان چه مردم يفراخوان و دعوت
 و حالـت  قطب را كي هر يعني. باشد حكمت با) بِالْحِكْمةِ (ديبا باشد يم صالح عمل و ديمف

 دعـوت  كـه  اسـت  نيا دعوت در حكمت جملة از و. كن دعوت او اطاعت و رشيپذ و فهم
 كـه  است نيا حكمت زين و . جهالت و ينادان يرو از نه شود انجام دانش يرو از و آگاهانه

 بـا  و كـرد،  آغـاز  رنديپذ يم را آن شتريب و است كترينزد مردم ذهن به و مهمتر آنچه از ديبا
 چـه  شـد  منقـاد  مانهيحك يفراخوان اندرز و لةيوس به مخاطب اگر. داد دعوت يمهربان ينرم

الْموعِظَـةِ  (بـاب،  از يو بـا  ديبا نشد كارساز حكمت اگر و بهتر، نَةِ  وـسـ آ در  )الْح  آن و د،ي
 كـه  ييزهـا يچ شـمار  يب منافع اي پس . بيتره و قيتشو با همراه ينه و امر از است عبارت
 كند، انيب است كرده ينه آن از كه ييزهايچ فراوان مضرات و است داده دستور آن به خداوند

 اقامه را خدا نيد كه دينما اقامه را خدا نيد كه بپردازد يكس مقام رفعت و ميتكر ذكر به اي و
 آماده فرمانبرداران يبرا خداوند كه بپردازد يياخرو و يويدن ثواب ذكر به اي و. است ننموده
  . بپردازد است گرفته نظر در گناهكاران يبرا كه يياخرو و يويدن ابعذ به و است نموده

 باشد موجود يعلت و زهيانگ اي و. بداند حق بر را خود شود يم داده دعوت كه يفرد چنانچه
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الَّتِي (ديبا دعوتگر صورت نيا در خواند، فرا باطل يسو به را او كه  وةيشـ  به ) أَحسنُ هِي بِ
ٌ  و عقالً كه است ييراهها نيا و. دينما مجادله و گفتگو او با بهتر و كوترين  يمـ  باعـث  نقـالً

  . رديبپذ را اميپ و دعوت مخاطب تا شود
 هيعل است معتقد آن به منكر كه يليدال با است نيا بهتر ي وهيش به گفتگو و مجادله جملة از
 گفتگو و مجادله دينبا و. افتي دست هدف به توان يم بهتر كار نيا با رايز ، شود استدالل او
 خارج خود مقصود و هدف از مجالده صورت آن در رايز شود، منجر يدشمن و ييناسزاگو به

 مـردم  كردن تيهدا گفتگو و مجادله از هدف كه چرا داشت، نخواهد بر در يا دهيفا و شده
   شدن روزيپ و دادن شكست هدف نه است حق يسو به
بِيلِهِ عن لَّضَ بِمن أَعلَم هو ربك إِنَّ( او راه از كـه  يكـس  حـال  بـه  پروردگارت گمان يب) س 

 و داند، يم بهتر شود گمراه او شده باعث را يسبب يعني است آگاهتر شود يم منحرف  گمراه
 خواهـد  مجازات را او خداوند و داند، يم بهتر شوند يم يناش اش يگمراه از كه را ياعمال
تَ أَعلَم وهو. (كرد هستةيـ شا آنهـا  كـه  دانـد  يمـ  و است، داناتر افتگاني راه به او و) دِينَبِالْم 
  . نديگز يم بر را آنان و گذارده منت آنها بر سپس نموده، تيهدا را آنان نيبنابرا تند،يهدا
  : 126- 128 ي هيآ

بتُم وإِنْ بتُم ما بِمِثْلِ فَعاقِبواْ عاقَ لَئِن بِهِ عوقِ و رْتُمبص ورٌخَ لَهابِرينَ يديخواسـت  هرگـاه  و لِّلص 
 صبر اگر و د،يا افتهي فريك آن مانند كه) ديده فريك و (ديكن مجازات اندازه بدان ديكن مجازات

 . است بهتر كنندگان صبر يبرا يبردبار قطعاً ديكن

بِرْ اصا ومو رُكبالَ بِاللّهِ إِالَّ صزَنْ وتَح هِملَي الَ عو فِي تَك ا قٍضَيمكُرُونَ ممكن ييبايشك و  ي 
 يمـ  مكر آنچه از و مشو نياندوهگ آنان بر و ست،ين خداوند) قيتوف (به مگر ات ييبايشك و

 . مباش تنگدل ورزند

الَّذِينَ اتَّقَواْ الَّذِينَ مع اللّه إِنَّ م وسِنُونَ هحآنانكه با و است زگارانيپره با خداوند گمان يب م 
  . ارانندكوكين

 يمـ  بهتـر  را احـسان  و فـضل  و شمارد يم مباح يامر را عدالت كه يحال در متعال خداوند
بتُم وإِنْ: (ديفرما يم د،يستا  است كرده يبد شما با كردار و گفتار با كه را يكس اگر و ) عاقَ

بتُم ما بِمِثْلِ فَعاقِبواْ (د،يكرد مجازات ـ ا افتـه ي فريك كه اندازه همان به ) بِهِ عوقِ  فـر يك را او دي
)  صبرْتُم ولَئِن (د،يده انجام او با كرده شما با آنچه از شتريب نكهيا بدون د،يكن مجازات و ديده
 قطعاً ) لِّلصابِرينَ خَيرٌ لَهو (د،يببخش را آنها تيجنا و ديكن يخوددار دادن مجازات از اگر و

 هست شما يبرا خداوند نزد آنچه و. است بهتر قامانت از بردباران يبرا كردن، صبر و گذشت
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) اهللا يعلـ  فاجره اصلح و عفا فمن : (است فرموده متعال خداوند كه همانطور. باشد يم بهتر
  . خداست بر پاداشش نمود اصالح و كرد عفو كس هر پس
 و كند، شهيپ صبر او يسو به مردم دادن دعوت در تا داد دستور را امبرشيپ خداوند سپس و
 صبرُك وما واصبِرْ.(فرمود پس. ديننما هيتك خودش بر و ديبجو ياري خداوند از مورد نيا در
 قيتوف و ياري و لطف پرتو در جز ات ييبايشك و كن شهيپ يبردبار و ييبايشك و ) بِاللّهِ إِالَّ

ـ نما يمـ  ياري نمودن يبردبار بر را تو كه اوست و ست،ين سريم خداوند  و قـدم  ثابـت  و دي
لَيهِم تَحزَنْ والَ (گرداند يم استوار رفتندينپذ را تو دعوت و يداد دعوت را آنها چون و  )ع 
 ممـا  ضَيقٍ فِي تَك والَ. (آورد ينم ببار تو يبرا را يزيچ شدن نياندوهگ رايز مشو، نيغمگ

ـ ز ،مبـاش  ناراحـت  و تنگدل ورزند يم كه يرنگين و مكر برابر در و)  يمكُرُونَ  و توطئـه  راي
 با خداوند شك بدون و. يهست كوكارين زگارانيپره از تو و گردد يم بر خودشان به مكرشان

 و كفر از كه اند يكسان آنان و است؛ كوكارانين و زگارانيپره با داشتن استوار قيتوف و ياري
 يطـور  را او انـد؛  داده انجـام  وجـه  نيبهتر به را خود يخدا عبادت و نموده زيپره يمعاص

 يم را آنان او كه دانند يم نند،يب ينم را يو اگر و ندنيب يم را يو انگار كه اند كرده پرستش
  . اند رسانده نفع آنان به ممكن قيطر هر به و نموده يكين زين خدا بندگان با و نديب
  . دهد فرار كوكارانين و زگارانيپره زمرة از را ما كه ميينما يم مسئلت متعال خداوند از
   را يخدا سپاس شد تمام نحل سوره ريفست
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 ر سوره اسراءيتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 : 1 ي هيآ

نَا الَّذِي األَقْصى الْمسجِدِ إِلَى الْحرَامِ الْمسجِدِ منَ لَيالً بِعبدِهِ أَسرَى الَّذِي سبحانَ لَه باركْ وح 
هي نَّه آياتِنَا مِنْ لِنُرِ  يشب در را خود بندة كه) ييخدا (آن است منزه و پاك البصِيرُ السمِيع هو إِ

 نـشانه  از يبرخـ  تـا  م،يا نهاده بركت رامونشيپ در كه برد ياالقص مسجد به الحرام مسجد از
  . ناستيب يشنوا كه اوست گمان يب م،يانيبنما بدور را خود يها

 يكارهـا  كـه  ييخـدا  دارد؛ يمـ  انيب را پاكش ذات يبزرگ و يپاك هيآ نيا در متعال خداوند
ـ ا يكي او ينعمتها جمله از. اوست آن از بزرگ ينعمتها و دهد يم انجام را بزرگ اريبس  ني

 و بنـده  ،يشـب  در ) األَقْـصى  الْمـسجِدِ  إِلَـى  الْحرَامِ الْمسجِدِ منَ لَيالً بِعبدِهِ أَسرَى (كه است
 بـه  اسـت  مسجد نيفتريشر و نيبزرگتر مطلق طور به هك الحرام مسجد از را محمد امبرشيپ

 و باشـند  يمـ  ژهيو لتيفض يدارا كه است يفاضل مساجد سه از يكي كه برد ياالقص مسجد
  . باشد يم امبرانيپ از ياريبس گاهيجا
 شيجـا  به را او شب همان در و برد، يدور مسافت تا را امبرشيپ شب كي در خداوند پس

 ثبات و رتيبص و تيهدا كه داد نشان او به را ييزهايچ خود اتيآ و اه نشانه از و برگرداند،
 هـة  كـه  چـرا  بود، او به نسبت خداوند لطف و توجه انگريب نيا و. ديگردان شتريب را او خرد
 مقام از مقامش نعمتها آن لةيوس به كه دارد يارزان او به را يينعمتها و نمود آسان را شيكارها
  . شد برتر نندگايآ و گذشتگان يتمام
. است شده شروع الحرام مسجد از و بوده شب اول در اسرا كه ديآ يم بر نيچن هيآ ظاهر از
 مجسد لتيفض. است رفته اسرا به يهان ام خانة از امبريپ كه شده ثابت حيصح تيروا در اما

 مـسجد  داخـل  در عبادت پاداش همچنانكه پس شود، يم حرم ي منطقه يتمام شامل الحرام
  . دارد مضاعف پاداش زين حرم ي منطقه ريسا در است، مضاعف

 بزرگ يا نشانه وگرنه است، رفته اسرا به جسد و روح با امبريپ كه ديآ يم بر هيآ ظاهر از زين
  . آمد ينم حساب به ميعظ يلتيفض و

 طـور  به بود دهيد سفر نيا در را آنچه كه شده، ثابت اسرا مورد در امبريپ از يفراوان ثياحاد
 آنجا از سپس شد، برده المقدس تيب به ابتدا ثياحاد نيا طبق شانيا. دينما يم انيب وحمشر
ـ پ و جهـنم  و بهـشت  و د،يرسـ  آسمانها يباال به نكهيا تا كرد عروج آسمانها به  بـا  را امبراني
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 و اشـاره  بـه  او سپس. شد فرض او  بر نماز پنجاه و نمود، مشاهده دارند كه يمختلف مراتب
 خالسه فرض پنج در نمازها نكهيا تا نمود مراجعه پروردگارش به بار نيچند يموس شنهاديپ

 آمدنـد  لينا يافتخارات به امتش و امبريپ شب نيا در و. نماز پنجاه همان پاداش با يشدند،ول
  . داند يم خدا فقط را آن اندازة و مقدار كه

 نـام » عبـد  «عنوان به او از و سازد يم متصف يبندگ صفت به را امبرشيپ جا سه در خداوند
 با يمطلب مبارزه مقام در سوم ،يو بر قرآن كردن نازل مقام در دوم اسرا، مقام در اول: برد يم

 يمقامهـا  ني ا به پروردگارش يبندگ خاطر به او چون اورند،يب را قرآن نيا همانند تا كافران
  . شد لينا بزرگ

نَا الَّذِي( لَه باركْ وبـا  يعني. ميا گردانده مبارك را اطرافش كه است ييجا ، ياالقص مسجد) ح 
ـ ا داده بركـت  آنجا به ،يآبادان شيدايپ و نهرها ساختن يجار و اديز درختان شيرو  از و. مي

 و الحـرام  مـسجد  جـز  بـه  مـساجد  گريد بر ياالقص مسجد دادن قرار برتر ياله بركت جمله
 در كه است نيا داده ياالقص جدمس به خداوند كه ييبركتها جملة از زين و است يالنب مسجد

 يسو به ياالقص مسجد در خواندن نماز و عبادت يبرا تا شده خواسته مسلمانان از اتيروا
 داده اختصاص امبرانيپ از ياريبس گاهيجا عنوان به را آن خداوند و ، بندد بر سفر درخت آن

  . است
 :2- 8 ي هيآ

ينَا نَاه الْكِتَاب موسى وآتَ لْ عجو دنِي ىهب ائِيلَ لِّ  يموسـ  بـه  و وكِيالً دونِي مِن تَتَّخِذُواْ أَالَّ إِسرَ
 . ردينگ يساز كار من جز كه ميديگردان لياسرائ يبن تيهدا ي هيمĤ را آن و ميداد كتاب

يةَ نْ ذُرلْنَا م مح عنُوحٍ م نَّه  سـوار  حنـو  بـا  را آنهـا  كه يكسان فرزندان يا شَكُورا عبدا كَانَ إِ
 . بود سپاسگزار يا بنده و كه يراست به م،يا كرده يكشت

ينَا ائِيلَ بنِي إِلَى وقَضَ لَـتَعلُنَّ  مرَّتَينِ األَرضِ فِي لَتُفْسِدنَّ الْكِتَابِ فِي إِسرَ ا  ولُـودر و كَبِيـرًا  ع 
 بـا  و ديـ ورز يمـ  يتباه نيسرزم در دوبار «كه ميكرد اعالم ليياسرا يبن به) تورات (= كتاب
 »داشت ديخواه بر انيطغ به سر يبزرگ يسركش

ا ثْنَا أُوالهما وعد جاء فَإِذَ عب كُملَي ا عادلِي لَّنَا عِبأْسٍ أُوواْ شَدِيدٍ باسارِ  خِـالَلَ  فَجي كَـانَ  الـدو 
 شـما  بر را دخو كارگريپ بس بندگان رسد، فرا دو آن نينخست وعدل چون پس مفْعوالً وعدا
 . است يرفتنيپذ انجام وعده، نيا و كنند، يم شيتفت را ها نه خا پس دارم، يم ختهيانگ

نَا ثُم ددر الْكَرَّةَ لَكُم هِملَي نَاكُم ع ددأَم الٍ ووأَم بنِينَ بِ و لْنَاكُم عجبـر  را شما سپس نَفِيرًا أَكْثَرَ و 
ـ داد تـان ياري فرزنـدان  و امـوال  بـا  و ميديـ گردان رهيچ آنان  افزونتـر  را نفراتتـان  تعـداد  و مي
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 .ميديگردان

أَنفُسِكُم أَحسنتُم أَحسنتُم إِنْ أْتُم وإِنْ لِ ا أَسلَه  وجـوهكُم  لِيـسوؤُواْ  اآلخِـرَةِ  وعـد  جاء فَإِذَا فَ
لِيدخُلُواْ و جِدسا الْمكَم خَلُوهلَ درَّةٍ أَوم ب تَ ي لِ ا رُواْواْ م لَو تْبِيرًا ع  خودتان يبرا ديكن يكين اگر تَ

 باز (رسد فرا گريد وعدة چون پس د،يكن يم يبد خودتان به ديكن يبد اگر و د،يكن يم يكين
 نخـست  بار كه چنان شوند مسجد وارد و سازند حال بد را شما تا) ميفرست يم را بندگانمان

 . كوبند درهم و بكشند ابندي دست چه هر كه هر بر و شدند داخل بدان

بكُم عسى أَن ر كُممرْحإِنْ يو  ـدتُّمنَا  ع ـدلْنَـا  ع عجو  ـنَّمهـصِيرًا  لِلْكَـافِرِينَ  جـ ام ح  اسـت  دي
 يبـرا  يزنـدان  را جهنم و ميگرد يم بر هم ما ديبرگرد اگر و كند، رحم شما به پروردگارتان

  . ميا ساخته كافران
 و الـسالم  و الـصاله  هيـ عل يموس نبوت و السالم هيعل محمد نبوت داوندخ جاها ياريبس در

 نيبهتـر  امبريپ دو نيا يكتابها چون د،ينما يم سهيمقا هم با را امبريپ دو او عتيشر و كتاب
 است، نبوت نيبرتر امبريپ دو نيا نبوت و باشند، يم عتيشر نيكاملتر آنان عتيشر و كتاب،

  : فرمود جا نيا در نيبنابرا . باشند يم امبريپ دو نيا روانيپ مومنان نيشتريب و
ينَا( لْنَاه (م،يداد را تورات كتاب يموس به و  )الْكِتَاب موسى وآتَ عجى ودنِي هب  و)  إِسرَائِيلَ لِّ
 به جهالت يها يكيتار در آن از است،اده با كه ميديگردان لياسرائ يبن تيهدا ي هيمĤ را آن
 آنان به و ) وكِيالً دونِي مِن تَتَّخِذُواْ أَالَّ (شوند يم تيهدا و ابندي يم راه حق بر يآگاه يسو
 تـا  ميفرستاد فرو آنها يسو به را كتاب هدف نيهم به و. ردينگ يساز كار من جز كه ميگفت
 در شيخـو  مدبر و كارساز و ليوك را او تنها و گردند باز او يسو به و بپرستند، را خدا تنها
 بـه  و بكنـد  يكار تواند ينم كه او از ريغ گريد يكس به و دهند، قرار خود يايدن و نيد امر
  . نشوند دامان به دست برساند يسود آنها
يةَ( نْ ذُرلْنَا م مح عآنان نوح همراه و مييگذارد منت آنها بر ما كه يكسان فرزندان يا )نُوحٍ م 
نَّه (م،يا نموده يكشت سوار را  سپاسگذار يا بنده) نوح (= او كه يراست به)  شَكُورا عبدا كَانَ إِ
 يگـذار  شـكر  و آورد يجا به را خدا شكر او چون د،يستا يم را نوح خداوند نجايا در. بود

 و كنند يرويپ او از يگذار شكر در كه دينما يم قيتشو را او فرزندان خداوند و بود متصف
ـ  آنان به خداوند كه را ييانعمته و دهند، قرار خود يشوايپ را يو ـ  اسـت،  نمـوده  يارزان  ادي

  . نمود غرق را گرانيد و داد، قرار نيزم ي فهيخل و گذارد يباق را آنها كه چرا كنند،
ينَا( ائِيلَ بنِي إِلَى وقَضَ  وعـده  آنـان  بـه  و ميسـاخت  خبـر  با كتابشان در را لياسرائ يبن و) إِسرَ

 و خـدا،  يهـا  نعمـت  يناسپاسـ  و گناهان، ارتكاب فساد و يتباه نيزم در دوباره كه مينمود
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 و يتبـاه  بـار  كيـ  چـون  و زد، خواهـد  سر آنها از دنيورز تكبر و ييجو يبرتر و يسركش
 و گرفـت  انتقـام  آنـان  از و گردانـد  مسلط آنها بر را دشمنان خداوند زد سر آنان از يسركش

 فَـإِذَا  (رنـد يپذ پنـد  و گردند بر ديشا تا داشت حذر بر و ترساند را آنها عمل، نيا با خداوند
ثْنَا (كنند، فساد و رسد فرا فساد دوبار آن نينخست كه يهنگام و) أُوالهما وعد جاء عب كُملَي ع 
 فـسادتان  مجازات علت به و يهست جهان در ما قانون يمبنا مبر و ريتقد حسب بر) لَّنَا عِبادا
 بـه  را گر كاريپ بس يبندگان ) شَدِيدٍ بأْسٍ أُولِي (مينك يم مسلط شما بر را قدرتمند يبندگان

 غالب و مسلط شما بر هستند ينظام كار سازو و اسلحه و فراوان لشكر و شحجاعت يدارا كه
 يمـ  غـارت  را اموالتان و رنديگ يم اسارت به را فرزندانتان و كشند يم را شما ؛ ميگردان يم

  . ندينما
 حرمـت  و نـد، ينما يم جستجو را ييجا هر و شيتفت را ها خانه آنها) ارِالدي خِالَلَ فَجاسواْ(

 . ورزنـد  يمـ  يتبـاه  و فـساد  آن در و شوند يم الحرام مسجد وارد و كرده هتك را ها خانه
 چـون  ونـدد، يپ يمـ  وقوع به حتماً و است يرفتنيپذ انجام وعده نيا و)  مفْعوالً وعدا وكَانَ(

 انـد،  نموده اختالف شوند يم مسلط كه يكسان نييتع در نيمفسر. ددار وجود آنها در علتش
ـ  عربـستان  رةيجز شبه اي عراق، اهل و كافر يگروه كه دارند اتفاق نيا در همه اما  ييجـا  اي
ـ م در كثرت به گناهان كه يهنگام و . هستند) ينواح نيهم از (گريد ـ  اني  رواج لياسـرائ  يبن
 كردند يسركش و  فساد نيزم در و نمودن ترك را خود عتيشر دستورات از ياريبس و افتي

  .نمود مسلط  آنها بر را كافران خداوند
)نَا ثُم ددر الْكَرَّةَ لَكُم هِملَي رهيـ چ بودنـد  شـده  مـسلط  شـما  بر كه يكسان بر را شما سپس )ع 

  . ديراند رونيب خود نيسرزم از را آنها و ميگرداند
نَاكُم( ددأَم الٍ ووأَم بنِينَ بِ ـ داد تـان ياري فرزندان و اموال با و) و ـ ي. مي ـ ز را تـان يهايروز يعن  ادي

. مينمــود قدرتمنــدتر و تريقــو آنهــا از را شــما و ميگردانــد افــزون را تعــدادتان و مينمــود
)لْنَاكُم عجـ ب آنهـا  از را شـما  نفراتتـان  تعداد و) نَفِيرًا أَكْثَرَ و ـ ا و. مينمـود  شتري  خـاطر  بـه  ني
ـ  و خداوند درگاه به شما شدن ميتسل و يكوكارين  أَحـسنتُم  أَحـسنتُم  إِنْ. (بـود  تـان  يفروتن

أَنفُسِكُم  يم بر شما خود ب اش دهيفا كه چرا د،يكن يم يكين خودتان يبرا ديكن يكين اگر) لِ
ـ پ دشـمانتان  بـر  يكوكـار ين اثـر  بر دينمود مشاهده كه همانطور زين ايدن در يحت گردد،  روزي
أْتُم إِنْو. (ديشد ا أَسلَه  بـر  خودتان به آن انيز د،ويكن يم يبد خودتان به ديكن يبد اگر و )فَ
 شما بر را دشمنانتان و ديكرد يبد كه آنگاه داد، نشان شما به خداوند كه همانطور گردد، يم

  . گرداند مسلط
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 فـساد  دوم بـار  يبـرا  كه يهنگام يعني رسد فرا گريد وعدة چون و ) اآلخِرَةِ وعد جاء فَإِذَا(
لِيدخُلُواْ وجوهكُم لِيسوؤُواْ (ميكن يم مسلط شما بر) دگربار (را دشمنان د،يكن و جِدسا الْمكَم 

خَلُوهلَ درَّةٍ أَوشـدند  داخـل  بـدان  نخـست  بـار  كـه  چنان شوند ياالقص مسجد وارد تا و) م 
تَبرُواْ( ي لِ ا واْ م لَو تْبِيرًا ع ـ تخر و نـابود  كـسره ي را آن گردنـد  رهيچ چه هر بر تا و) تَ  كننـد،  بي
  . دينما رانيو و خراب تانيكشتزارها و مساجد و ها خانه پچس÷
بكُم عسى( أَن ر كُممرْحـ پ آنها بر را شما و كند رحم شما به پروردگارتان است ديام )ي  روزي

 نمـود  ديتهد را آنها و. داد آنان به را قدرت و حكومت و كرد رحم آنها به خداوند. بگرداند
 د،يـ گرد بـاز  كـردن  فساد و يتباهكار به و )عدتُّم وإِنْ (د،يبزن گناه ارتكاب به دست اگر كه
نَا( ديتباهكار و فساد به لياسرائ يبن و ميگرديم بر شما رساندن فريك و مجازات به هم ما)ع 

 به خداوند و نمود مسلط آنها بر را ، هالصال و السالم هيعل محمد امبرشيپ نيبنابرا بازگشتند
 يبـرا  خداونـد  نزد كه يعذاب و. استيدن يسزا نيا و گرفت، انتقام آنها از كردن فساد خاطر

لْنَا: (فرمود نيبنابرا. است تر سخت و بزرگتر آنهاست عجو نَّمها لِلْكَافِرِينَ ج  جهنم و) حصِيرً
 مانند يم يباق شهيهم يبرا آن در و شوند يم آن وارد كه ميا گردانده كافران يبرا يزندان را
 گنـاه  ارتكـاب  از كـه  مـسلمانان  يبـرا  اسـت  يهـشدار  نيوا شند ينم رونيب آن از هرگز و

 خداونـد  قانون و سنت رايز نشوند؛ دچار شدند گرفتار بدان لياسرائ يبن آنچه به تا زنديبپره
  . شود ينم دگرگون و است يكي
 كه داند يم كند، تأمل نيمسلم بر ستمگران و كافران يگشت رهيچ و شدن مسلط در كس هر و

 و ان شده مسلط آنان بر و اند شده مرتكب مسلمانان كه يگناهان خاطر به ستمگران و كافران
 نـد ينما عمـل  امبرشيپ سنت و قران به هرگاه و اند شده مرتكب كه است يهايبد انتقام نيا

  . گرداند يم روزيپ دشمنانشان بر را آنان و دده يم قدرت نيزم در آنها به خداوند
  : 9- 10 ي هيآ

لَّتِي يِهدِي الْقُرْآنَ هـذَا إِنَّ يبشِّرُ أَقْوم هِي لِ ؤْمِنِينَ ولُونَ الَّذِينَ الْممعاتِ يالِحأَنَّ الص مرًا لَهأَج 
 كـه  يمومنـان  بـه  و اسـت  راسـتوارت  آن كـه  كند يم تيهدا يراه به را قرآن نيا همانا كَبِيرًا
 . دارند بزرگ يپاداش آنان كه دهد يم مژده كنند يم دهيپسند و ستهيشا يكارها

نَا بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ وأَنَّ تَدأَع ما لَهاب لِيما عذَ   آخرت به كه يكسان) هد يم خبر زين و( أَ
  .مي ردهك آماده يدردناك عذاب شانيبرا آورند ينم مانيا

لَّتِي يِهدِي (، كه دهد يم خبر قرآن عظمت و شرافت از متعال خداوند  به را يآدم )أَقْوم هِي لِ
 كـس  هر پس كند، يم تيهدا اخالق و اعمال و ديعقا نيتر ميمستق و نيبرتر و نياستوارتر
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 شـده  تيهدا و نيكاملتر كارها همة ر د دينما عمل خواند يم فرا آن يسو به قرآن آنچه به
يبشِّرُ. (بود خواهد مردمان نياستوارتر و نيتر ؤْمِنِينَ ولُونَ الَّذِينَ الْممعاتِ  يالِحبـه  و ) الـص 

 يم مژده دهند يم انجام مستحبات و واجبات ليقب از دهيپسند و ستهيشا يكارها كه يمومنان
ا لَهم أَنَّ (كه، دهد  بهشت در را آن خداوند كه يپاداش ند،دار يبزرگ پاداش آنان ) كَبِيرًا أَجرً
 الَ الَّـذِينَ  وأَنَّ. (دانـد  ينمـ  خداونـد  جـز  يكـس  را آن تيفيك و حالت و نموده هيته شانيبرا

نَا بِاآلخِرَةِ يؤْمِنُونَ تَدأَع ما لَهاب لِيما عذَ  مانيا  امتيق به كه يكسان دهد يم مژده مومنان به و) أَ
 و اسـت،  دادن ميب و بشارت بر مشتمل قرآن پس. داشت واهندخ يدردناك عذاب آورند ينم

 صـالح  عمـل  و مـان يا آن و شـده  انيب قرآن در ديا يم دست به مژده آن لةيوس به كه ياسباب
 عمل و مانيا يمناف يكارها گردد يم ديتهد و ميب سزاوار انسان آن سبب به كه آنچه و است،
  . باشد يم صالح

  : 11 ي هيآ
عديانُاإلِن وبِالشَّرِّ س اءهعرِ دكَانَ بِالْخَيانُ ووالً اإلِنسجهمانگونه كند، يم شر يدعا انسان و ع 

  . است شتابكار انسان و كند، يم ريخ يدعا كه
 و خود هيعل خشم، هنگام به كه است يو يشتابگر و انسان ينادان و جهالت خاطر به نيا و

 بر دعا به دست شتاب خوب يكارها يبرا كه گونه همان كند، يم بد يدعا مالش و فرزندان
. رديپذ ينم را او بد يدعا و رديپذ يم را او ريخ يدعا شيخو لطف به خداوند اما دارد، يم
 را يبد و شر خداوند اگر و) اجلهم هميال يلقض ريبالخ استعجالهم الشر للناس اهللا عجلي ولو(

 و وقـت  هـستند،  شـتابزده  ريـ خ آمـدن  يبـرا  انسانها كه آنگونه آورد يم فرود انسان بر زود
  . شد يم تمام مدتشان

 : 12 ي هيآ

لْنَا عجلَ واللَّي ارالنَّه نِ وتَي نَا آي وحةَ فَملِ آينَا اللَّي لْ عجةَ وارِ آيـصِرَةً  النَّهبتَغُـواْ  مب تَ  مـن  فَـضْالً  لِ
كُمب واْ رلَملِتَع و ددنِينَ عالْ الس وابكُلَّ حِسءٍ وشَي لْنَاه نشانه دو را روز و شب و تَفْصِيالً فَص 
 فـضل  از تـا  ميديـ گردان روشـن  را روز نشانه و ميساخت دايناپ را شب نشانة و م،يا داده قرار

 بـه  را يزيـ چ هـر  همـا  و د،يبدان را حساب و سالها شمار تا و د،يگرد مند بهره پروردگارتان
   . ميا نموده انيب ليتفص

لْنَا: (ديفرما يم متعال خداوند عجلَ واللَّي ارالنَّه نِ وتَي داده قرار نشانه دو را روز و شب و ) آي 
ـ ا بـر  دال و نمـوده  داللت او رحمت يگستردگ  خدا قدرت كمال بر كه م،يا  كـه  هـستند  ني

   ستين يكس ستةيشا خدا يبرا جز عبادت
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نَا( وحةَ فَملِ آيدر مردمـان  تـا  مينمود كيتار را آن يعني. ميساخت دايناپ را شب ةنشان و) اللَّي 
  . رنديبگ آرام و ندياسايب شب

لْنَا( عجةَ وارِ آيصِرَةً النَّهبتَغُواْ (م،يديگردان روشن را روز نشانه و ) من فَضْالً لِتَبم كُمباز تا)  ر 
 د،يبپرداز تانيسفرها و ها وتجارت رهاكا و يزندگ به و د،يگرد مند بهره پروردگارتان فضل

لِتَعلَمواْ( و ددنِينَ عالس ابالْحِس يمختلف منازل و روزها و ها شب آمدن ياپيپ پرتو در و ) و 
 آن يمبنـا  بر را خود يزندگ وامور منافع و د،يبدان را حساب و سالها شمار ديمايپ يم ماه كه

  . ديده قرار
 بـه  را اتيآ يعني . ميا نموده انيب ليتفص به را يزيچ هر ما و ) تَفْصِيالً نَاهفَصلْ شَيءٍ وكُلَّ(
. گـردد  روشـن  باطل از حق و شود، مشخص يحكم هر تا .ميا كرده انيب مخلتف يها وهيش

ـ ا در ما) يش من الكتاب يف فرطنا ما. (است فرموده متعال خداوند كه همانطور  در كتـاب  ني
  . ميا نكرده يكوتاه يزيچ چيه انيب با رابطه

 :13- 14 ي هيآ

نَاه إِنسانٍ وكُلَّ لْزَم نُقِهِ فِي طĤَئِرَه أَ ع نُخْرِج و لَه موةِ يامي تَابا الْقِ لْقَاه كِ ا ينشُورهر اعمال ما و م 
ـ آور يمـ  رونيب يو يبرا را يكتاب امتيق روز و ميا ختهيآو گردنش به را يكس  را آن كـه  مي

 . نديبب بازگشوده

أْ تَابك اقْرَ لَيك الْيوم بِنَفْسِك كَفَى كَ ا عسِيبخود كارنامة) : شود يم گفته او به روز آن در( ح 
  . يباش شتنيخو حسابگر امروز خود كه است يكاف بخوان، را
 بـه  يكـس  هـر  اعمال نامة نكهيوا  دهد يم خبر شيخو يدادگر كمال از خداوند جا نيدرا و

 قرار او همراه را آن خداوند است داده انجام كه يشر و ريخ يعني. شوند يم ختهيآو گردنش
 گـر يد يكـس  عمـل  و كـار  خاطر به اندازه و كند ينم تيسرا گريد يكس به او از و دهد، يم

   شود ينم محاسبه او عمل خاطر به زين گريد يكس و رد،يگ ينم قرار محاسبه مورد
)نُخْرِج و لَه موةِ يامي تَابا الْقِ لْقَاه كِ ا ينشُورميآور يم رونيب يو يبرا را يكتاب امتيق روز و) م 
 و دارد، وجـود  آن در او بـزرگ  و كوچك اعمال و شر و ريخ و نديب يم گشوده باز را آن كه
تَابك اقْرَأْ(. شود يم گفته يو به لَيك الْيوم بِنَفْسِك كَفَى كَ ا عسِيبخوان،ب را خود كارنامة) ح 
 اسـت  انصاف و يدادگر نيبزرگتر نيا و. يباش شتنيخو حسابگر امروز خود كه است يكاف
 شـود  يمـ  او مجازات سبب كه را آنچه تا باش شتنيخو حسابگر خود: شود گفته بنده به كه

  . بداند
  : 15 ي هيآ
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نَّما اهتَدى منِ نَّما ضَلَّ ومن لِنَفْسِهِ يهتَدي فَإِ لَيها يضِلُّ فَإِ الَ عو ةٌ تَزِرازِرو را أُخْرَى وِزمكُنَّا و 
بِينَ  كـس  هـر  و ابـد، ي يمـ  راه خودش سود به ابدي راه كه كس هر و رسوالً نَبعثَ حتَّى معذِّ
 ينمـ  دوش بـه  را يگـر يد گنـاه  بار كس چيه و شود، يم گمراه خودش انيز به شود گمراه
  .ميبفرست را يامبريپ نكهيا رمگ داد مينخواه عذاب ما و كشد،

 و اسـت  خودش انيز به يكس هر يگمراه و باشد يم خودش سود به يكس هر تيهدا يعني
 ينم را يبد و شر از يا ذره اندازة به و كشد، ينم دوش به را گريد يكس گناه بار كس چيه

 تـا  دهـد  ينمـ  راعذاب كس چيه . است عادالن نيتر عادل خداوند و. دينما دور او از تواند
 كـس  هر اما و ردينپذ را حجت آن سپس شود، حجت اقامة او بر يرياميپ لةيوس به كه يوقت
 عـذاب  را او متعال خداوند باشد، نشده اقامه او بر حجت نكهيا اي دينما يرويپ حجت از كه
 آن در يامبريپ كه اند ستهيز يا برهه در كه يكسان است شده استدالل هيآ نيا واز دهد ينم

 را آنـان  خداوند اند، كرده يكودك در كه نيمشرك كودكان و ،» فتره اهل «نشده بعوثم مدت
 سـتم  و ظلم از خداوند و است نشده فرستاده آنها يسو به يامبريپ كه چرا دهد، ينم عذاب
  . است مبرا و پاك
  
  
 :16- 17 ي هيآ

ا نَا وإِذَ دأَن أَر لِكةً نُّهي نَا قَرْ لَيها فَحقَّ فِيها سقُواْفَفَ متْرَفِيها أَمرْ لُ  عا  الْقَـونَاه  و تَـدمِيرًا  فَـدمرْ
 ميدار يوام را شهر آن سركشان و خوشگذرانان ميكن هالك را يشهر) مردمان (ميبخواه چون

 سخت و شود يم محقق) شهر (آن بر) عذاب (فرمان پس بپردازند، فجور و فسق به آن در تا
 .ميساز نابود را) شهر (آن

كَملَكْنَا ودِ مِن الْقُرُونِ مِنَ أَهعكَفَى نُوحٍ بو كادِهِ بِذُنُوبِ بِرَبًا عِب بِيرَ  را نسلها چه و بصِيرًا خَ
  آگاه بندگانش گناهان از پروردگارت كه است يكاف و م،يا گردانده نابود و هالك نوح از پس
  . ناستيب بدانها نسبت و

 هـالك  و نابود را ستمگران يشهرها از يشهر بخواهد هرگاه كه دهد يم خبر متعال خداوند
 را جـا  آن سركـشان  و خوشـگذرانان  سرنوشت كند كن شهير را آن عذاب لةيوس به و دينما
 فَحـقَّ  (ابـد، ي شـدت  آنـان  يسركش و بپردازند فجور و فسق به آن در كه زند يم رقم نيچن

لَيها لُ عـ ن يشدن رد كه يفرمان گردد؛ يقطع واجب اآنه بر عذاب نوع و فرمان و ) الْقَو . ستي
نَاها(   .ميكوب يم هم در و. ميساز يم نابود را آن سخت و ) تَدمِيرًا فَدمرْ
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 كـه  يكسان گريد و لوط و ثمود و عاد قوم مانند اند ستهيز نوح قوم از بعد ياديز يها ملت
 ي لهيوسـ  بـه  خداونـد  گرفـت  يفزون كفرشان و يناسپاس و افتي شدت آنان يسركش آنگاه
ًا  عِبـادِهِ  بِذُنُوبِ بِرَبك وكَفَى (گرداند نابود و نمود مجازات را آنان خود بزرگ عذاب  خَبِيـرَ
 پـس . ناسـت يب بدانها نسبت و  آگاه بندگانش گناهان از پروردگارت كه است يكاف و )بصِيرًا
 كـه  يكـار  خـاطر  به را آنها نكهيا اي و كند ستم آنها بر خداوند كه ندارند را نيا ميب بندگان
  . دينما مجازات اند نكرده

  :18- 21 ي هيآ
لَةَ يرِيد كَانَ من نَا الْعاجِ لْ جع ا لَها فِيهن نَشَاء ملِم نُّرِيد نَا ثُم لْ عج لَه نَّمها  جالهـصا  يومـذْمم 

 يمـ  او بـه  زود ميبخـواه  را چـه  هر آن در بخواهد، را زودگذر) يايدن (كه كس هر مدحورا
 شـده  رانده و خوار) صورت به آتش (آن در كه ميدار يم مقرر شيبرا را جهنم سپس م،يده
 . ديا يم در

 كـه  كـس  هر و مشْكُورا سعيهم كَانَ فَأُولَئِك مؤْمِنٌ وهو سعيها لَها وسعى اآلخِرَةَ أَراد ومنْ
ـ ا . است مومن كه يحال در دهد انجام سزاوار تالش نآ يبرا و بخواهد را آخرت  نيچنـ  ني
 . رديگ يم قرار ريتقد و سپاس مورد تالششان و كوشش يكسان

كُال ـؤُالء نُّمِدـؤُالء ههطَاء مِنْ وع كبا رمطَاء كَانَ وع كبا رظُورحاز كي هر به) ياپيپ (و م 
 منـع  ) كـس  چيهـ  از (پروردگارت شيبخشا و م،يده يم پروردگارت بخشش از آنان و نانيا

 . است نگشته

لْنَا كَيف انظُرْ أَكْبرُ درجاتٍ أَكْبرُ ولَآلخِرَةُ بعضٍ علَى بعضَهم فَضَّ چگونـه  كـه  بنگر تَفْضِيالً و 
 و افزونتـر  مراتـب  بـه  آخـرت  جات در گمان يب و م،يا داده يبرتر گريد يبرخ بر را يبرخ
  . است تربزرگ

لَةَ يرِيد كَانَ من (كه دهد يم خبر متعال خداوند  بخواهـد،  را زودگـذر  يايدن كس هر )الْعاجِ
 ايدن يكاالها و ها بهره از بسپارد، يفراموش به را خلقت انيپا و آغاز و دينما تالش آن يبرا

 هـر  اسـت  هنمود مقدور شيبرا» محفوظ لوح «در كه آنچه از خواهد يم خداوند كه را آنچه
   ستين ماندگار و ندارد يآدم يبرا يا دهيفا ايدن يكاال اما دهد، يم او به زودتر چه
)نَّمها جالهصا يومذْما مورحدو دارد يمـ  مقـرر  او يبرا را جهنم آخرت جهان در سپس ) م 

 نكوهش مورد مخلوقش خداو جانب از و شده رانده و رسوا كه يحال در و سازد، يم او بهرة
 عـذاب  و سازد يم رسوا را او خداوند و ديآ يم در آن به است دور ياله رحمت از و است

 تالش آن يبرا و بخواهد را آخرت كس هر و )سعيها لَها وسعى اآلخِرَةَ أَراد ومنْ. (دهد يم
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ـ  خوانده فرا آن به ينبو ثياحاد و يآسمان يكتابها كه يتالش دهد، انجام ستهيشا  بـه  و د،ان
ـ  تالشـشان  يكـسان  نيچن نيا ) مؤْمِنٌ وهو (د،ينما عمل آن به دنيرس يبرا توانش اندازة  يب
ـ برا و شـود،  يم داده رشد و گردد، يم واقع قبول مورد آنها تالش يعني. ماند ينم اجر  شاني
 بهرة آنان وجود نيا با. بود خاهد پروردگارشان نزد در آنها ثواب و پاداش و گردد، يم رهيذخ
 يم آنان از كي هر به) زين را يويدن بهرة (خداوند و دهند ينم دست از هم ايدن از را شيخو

   .است خداوند احسان و بخشش) زين (ايدن چون دهد،
 بلكه است، نگشته منع يكس از هرگز پروردگارت شيبخشا و  محظُورا ربك عطَاء كَانَ وما(

لْنَا كَيف انظُرْ . (شوند يم مند بهره آن از وندخدا واحسان فضل سر از خلق تمام  بعضَهم فَضَّ
 يكم و يفراوان لةيوس به گريد يبرخ بر را مردم از يبرخ ايدن در چگونه كه بنگر )بعضٍ علَى
 به خداوند كه ييزهايچ گريد و يخرد يب و عقل و جهل و علم و يتنگدست ييدارا و يروز
 ولَآلخِـرَةُ  (م،يا داده يبرتر است، داده يبرتر گريد يبرخ بر را بندگانش از يبرخ آن لةيوس
أَكْبرُ درجاتٍ أَكْبرُ ايدن ذيلذا و ها نعمت و است يبرتر و بزرگتر يدارا آخرت و)  تَفْضِيالً و 
 و بلنـد  يهـا  كـاخ  در كه يكسان و ستندين سهيمقا قابل آخرت يها نعمت با صورت چيه به

 سـوزان  آتـش  در كه يكسان با دارند، قرار فراوان يها يخوب و ها يدشا و متنوع يها لذت
 دارنـد،  تفاوت يليخ ستين خشنود آنها از خداوند و دارند يدردناك عذاب و غلتد يم جهنم

  . دينما محاسبه آنرا تواند ينم كس چيه كه يتفاوت يب
 : 22 هيآ

لَـها اللّهِ مع تَجعل الَّ تَقْعد آخَرَ إِ  تـا  مـده  قـرار  يگـر يد معبـود  خداوند با مخْذُوالً ومامذْم فَ
  .ينيبنش اوري يب) و (شده نكوهش

 از كـدام  چيهـ  و اسـت  عبادت از يزيچ سزاور ها مخلوق از يكي كه مباش معتقد نيچن نيا
 و گردد يم ييرسوا و مذمت سبب يزيچ نيچن رايز مگردان، كيشر خداوند با را مخلوقات
 مـورد  شـدت  بـه  شـركت  عمـل  و انـد  كـرده  ينه شرك از امبرانشيپ و فرشتگان و خداوند
 و انـد،  داده قـرار  يزشـت  يها صفت و زشت ينمها شرك يبرا و است گرفته قرار نكوهش

 اش رابطه كه يا اندازه به و شد، با يم مخلوق نيتر زشت زند يم شرك به دست كه يفرد
 كـه  كـس  هـر  پـس . گردد يم وارس خود يايدن و نيد امر در است نموده قطع خداوند با را

 بـه  دست كه شود يم سپرده يزيچ همان به و است اوري يب او شود خدا ريغ دامان به دست
 خداونـد  نكهيا مگر ببخشد يسود را گرانيد تواند ينم يمخلوق چيه و. است شده آن دامان

 و رديـ گ يمـ  قرار نكوهش مورد بگرداند كيشر خداوند با گريد يمعبود كس هر و. بخواهد
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 انجام او يبرا تنها را عبادت و نيد و بداند يكي را خداوند كس هر و شود يم رسوا و خوار
 يمـ  ياريـ  حـاالت  همة در و است شيستا مورد يفرد نيچن آورد، يرو يو به فقط و دهد
   شود
  
  
 : 23- 24 ي هيآ

ياه إِالَّ تَعبدواْ أَالَّ ربك وقَضَى الِدينِ إِ بِالْو و سا انًاإِحلُغَنَّ إِمبي كرَ عِندا الْكِبمهدأَح ا أَومكِالَه 
 او جز كه است داده فرمان پروردگارت و كَرِيما قَوالً لَّهما وقُل تَنْهرْهما والَ أُف لَّهمĤ تَقُل فَالَ
 سـن  به تو نزد رد شانيا يدو هر اي آنها از يكي اگر. ديكن يكين مادر و پدر به و ديمپرست را
 . بگو سخن دو آن با محترمانه و مزن اديفر شانيا سر بر و مگو،» اف «آنان به دند،يرس يريپ

اخْفِضا وملَه نَاحـةِ  مِنَ الذُّلِّ جمقُـل  الرَّحو بـا  رمهمحـا  ارـانِي  كَميب ـغِيرًا  ريرو از و ص 
 كـه  همانگونـه  كن رحم آنان به!پروردگار«: بگو و بگستران آنان يبرا را يفروتن بال يمهربان
  .»نمودند بزرگ و تيترب مرا يكوچك در آنان
 وقَـضَى : (فرمـود  و داد دستور زين يكتاپرستي و ديتوح به كرد ينه شرك از خداوند كه يوقت

كبواْ أَالَّ ردباهـل  از يكـس  كه نمود حكم يشرع و ينيد فرمان قالب در پروردگارت و ) تَع 
يـاه  إِالَّ (د،ينپرسـت  مرده اي باشند زنده خواه را، آسمانها و نيمز ـ ي او مگـر )إِ  را و را تنهـا  يعن

 هر از و باشد، يم كمال يها صفت تمام يدارا و است ازين يب و كتاي و گانهي چون ، ديبپرست
 صفت آن در مخلوقاتش از كدام چيه كه يصورت به داراست، آنرا نيبرتر و نيبزرگتر ،يصفت
 يم دور را ها آفت همة و داده را يباطن و يظاهر يها نعمت كه اوست. ندارند يمشابهت او با
 او پس. پردازد يم امور تمام ريتدب به كه اوست تنها و است دهنده يروز و نندهيآفر . دينما
  . ندارد يمشاركت او با گريد يكس و دهد يم انجام تنها را كارها نيا همة
الِدينِ: (فرمود و پرداخت ومادر پدر حق انيب به ش،يخو حق انيب از بعد خداوند سپس بِالْو و 

. باشـد  كـو ين آنها با كردارتان و گفتار و ديكن يكين مادر و پدر به ها يكين انواع با و)إِحسانًا
 دارنـد،  فراوان محبت فرزند به نسبت و هستند، يآدم آمدن وجود به سبب مادر و پدر چون
  . شود رفتار يكين به آنها با نكهيا و كند، يم واجب را آنها حق يفايا امور نيا كه
بلُغَنَّ إِما( ي كرَ عِندا الْكِبمهدأَح ا أَومكـه  دند،يرسـ  يريپ سن به ومادر پدر گاه هر و)كِالَه 

 فَالَ (شوند، يم يكين و يمهربان ازمندين و شود يم فيضع سن نيا در انسان قدرت و يانرژ
ـ اذ مراتـب  نيتر نييپا» اف «كلمة و مگو، آنان به اف يحت) أُف لَّهمĤ لتَقُ . اسـت  آزار و تي
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 سـخن  و آن بـا  محترمانه سخنان با و) تَنْهرْهما والَ. (دينرسان آنها به يآزار نيكوچكتر يعني
 و  .دارنـد  يمـ  دوست را كلمات آن كه اوريب زبان بر را يكلمات آنها با گفتن سخن در و بگو

 و كند شاد را آنان دل كه يبگو نرم سخنان و ،يبگو سخن مادر و پدر با يمهربان با و مودبانه
  . دينما يم فرق ها وزمان ها عادت و ها حالت به توجه با نيا و. بخشد آرامش آنان به
)اخْفِضا وملَه نَاحةِ مِنَ الذُّلِّ جمبگـستران  آنان يبرا يفروتن بال ،يمهربان يرو از و )الرَّح .
 آنها از ترس خاطر به نه باش، فروتن آنها برابر در آخرت، پاداش و ثواب چشمداشت با يعني
 پاداش آن خاطر به انسان كه ياهداف گريد و ، آنان ييدارا و ثروت به داشتن ديام خاطر به اي

ـ ترب يكـودك  در را تو كهيا مقابل در و ) ارحمهما رب وقُل (دهد يم دست از را آخرت  تي
  . رديبگ قرار خدا مرحمت مورد تا كن دعا زنده اي مرده را آنها اند، كرده بزرگ و نموده

ـ ترب امـر  در مـادر  و پـدر  اندازه هر كه شود يم دهيفهم نيچن هيآ نيا از ـ ب فرزنـدان  تي  شتري
 تهسيشا صورت به را انسان كه زين ومادر پدر از ريغ نيهمچن و. است شتريب حقشان بكوشند

  . دارند حق يآدم بر ندينما تيترب ايدن اي نيد امور در
  
 : 25 ي هيآ

كُمب ر لَما أَعفِي بِم الِحِينَ تَكُونُواْ إِن نُفُوسِكُمص نَّه ابِينَ كَانَ فَإِ ا  لِألَوبـه  پروردگارتـان  غَفُـور 
 شهيهم كاران توبه قح در او كه ديبدان د،يباش كوكارين اگر است آگاه است تانيدلها در آنچه

  . است بخشنده
 و هـا  چسم به او و است آگاه ديدار يم پنهان دل در را آن كه ييبد و يخوب به پروردگارتان

 إِن. (كند يم نگاه است آن در كه يشر و ريخ و تانيدلها و اعمال به بلكه نگرد، ينم تانيمال
 شما اهداف و اراده كه صورت نيا به د،يباش يا ستهيبا و ستهيشا افراد اگر )صالِحِينَ تَكُونُواْ

 منـد  عالقه دينما يم كينزد او به را شما كه آنچه به و بزند دور خداوند يخشنود محور بر
نَّه (نباشد، تانيدلها در ييخدا ريغ اهداف و ديباش ابِينَ كَانَ فَإِ ا لِألَوكه يكسان يبرا او)  غَفُور 
  . است آمرزنده دگردن يم باز او يسو به اوقات همة در
 بازگشت و اثابت جز يزيچ آن در كه دانست و افتي اطالع قلبش از خداوند كه كس هر پس
ـ نما يم كينزد خدا به را يو كه آنچه محبت و  او محبت و خدا يسو به  نـدارد،  وجـود  دي
 امـا  بزنـد  سـر  او از يگناهـان  اسـنان  سرشـت  ياقتضا به اوقات يبعض در گرچه يكس نيچن

   .ديبخشا يم را يو يعارض و گذرا اشتباهات و آمرزد يم را او خداوند
  :  26- 30 هيآ
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الْمِسكِينَ حقَّه الْقُرْبى ذَا وآتِ نَ واب بِيلِ والَ السو ذِّرذِيرًا تُبدر و نـوا يب و شاونديخو حق و تَب 
 .مكن اسراف وجه چيه به و بپردازد را مانده راه

بهِ الشَّيطَانُ وكَانَ الشَّياطِينِ إِخْوانَ واْكَانُ الْمبذِّرِينَ إِنَّ ـ  كَفُـورا  لِرَ  كننـدگان  ريتبـذ  گمـان  يب
 . بود ناسپاس را پروردگارش طانيش و هستند، نياطيش برادران

 بـه  آنـان  از اگـر  و ميسورا قَوالً لَّهم فَقُل تَرْجوها ربك من رحمةٍ ابتِغَاء عنْهم تُعرِضَنَّ وإِما
 يسخن آنان با پس ،يشو يم گردانيرو ،يدار ديام  بدان كه پروردگارت رحمت طلب خاطر
 .يبگو نرم

 خود دست و محسورا ملُوما فَتَقْعد الْبسطِ كُلَّ تَبسطْها والَ عنُقِك إِلَى مغْلُولَةً يدك تَجعلْ والَ
 درمانـده ) و (زده مالمـت  گـاه  آن كـه  مساز گشاده را آن يامتم به و مدار بسته گردنت بر را
  . ينيبنش

يقْدِر يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ ربك إِنَّ و نَّه ا بِعِبادِهِ كَانَ إِ  پروردگـارت  گمـان  يب بصِيرًا خَبِيرً
 اهـد بخو كـه  را كس هر يروز و دينما يم گسترده و فراخ بخواهد كه كس هري بار را يروز
  . ناستيب و آگاه بندگانش به خدا كه چرا گرداند، يم تنگ و كم

 و يكين يعني بده، را حقش شاونديخو به و ) حقَّه الْقُرْبى ذَا وآتِ: (ديفرما يم متعال خداوند
 و شاوندانيـ خو حـاالت  تفـاوت  با حق نيا و بده، انجام او حق در را سنت و واجب احسان

الْمِسكِينَ. (دينما يم قفر آنان ازين عدم و ازين تا بده او به رهيغ و زكات از اعم نوايب حق و) و 
ابنَ. (شود برطرف اش ييتوانيب بِيلِ والَ. (بپرداز را مانده راه در فرد حق و) السو ذِّرذِيرًا تُبتَب (
 بمناسـ  اندازة از و نكند، ضرر خودش كه بدهد يطور ازمندانين همة به يعني. رمكنيتبذ و
 فرمـوده  و كرده ينه آن از خداوند كه است يدست باد و ريتبذ يكار نيچن رايز نباشد، شتريب

  . است
 يها خصلت به جز طانيش برادران دستان باد گمان يب )الشَّياطِينِ إِخْوانَ كَانُواْ الْمبذِّرِينَ إِنَّ(

 يچيسـرپ  او از انانس هرگاه و كند، يم دعوت بخل به را انسان پس دهد، ينم دعوت زشت
 نيتر منصافه به متعال خداوند و. خواند يم فرا يولخرج و يدست باد و اسراف به را او دينما
 در كـه  همـانطور . ديستا يم آن خاطر به را انسان و كند يم دعوت كارها نيتر روانه انهيم و

 ذلـك  نيب كان و قترواي لم و سرفواي لم انفقوا اذا نيوالذ: (است فرموده رحمن بندگان مورد
 دو نيا انيم و ورزند ينم زين بخل و كنند ينم اسراف ندينما انفاق يوقت كه يكسان و) قواما
   .هستند داريپا حالت

 مدار بسته گردنت بر را خود دست و )عنُقِك إِلَى مغْلُولَةً يدك تَجعلْ والَ: (فرمود نجايا در و
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 كه مساز، گشاده را آن يتمام به و ) الْبسطِ كُلَّ سطْهاتَب والَ. (است بخل شدت از هيكنĤ نيا و
تَقْعـد . (يكنـ  يمـ  انفـاق  الزم انـدازة  از افزون و ست،ين ستهيشا كه آنچه در گاه آن  ملُومـا  فَ

 يا كـرده  كـه  يكـار  خـاطر  بـه  يعني. بود يخواه درمانده و زده مالمت گاه آن و)  محسورا
 دادن  دسـت  از خـاطر  بـه  نه و يدار دست در يمال نه ؛يمان يم يخال دست و شده، مالمت

  .يريگ يم قرار شيستا مورد مال
 انـسان  كه است يصورت در شده داده شاوندانيخو به انفاق با رابطه در نجايا در كه يدستور
 خداوند بود مشكل و نيسنگ خودش خرج اي نداشت يمال اگر اما باشد، داشته را ان ييتوانا
 پاسـخ  ييبـا يز صـورت  بـه  را رهيغ و شاوندانيخو صورت آن در كه است داده دستور متعال
  : فرمود پس. بدهد

 يرو آنهـا  به دادن و دنيبخش از اگر و )تَرْجوها ربك من رحمةٍ ابتِغَاء عنْهم تُعرِضَنَّ وإِما(
 بـه  بدهد، را بخشش يياتوان تو به خداوند نكهيا ديام به و گريد يوقت يبرا را آن و يبگردان
 آنـان  به و. يبگو يسخن آنان با يمهربان و ينرم به)  ميسورا قَوالً لَّهم فَقُل (،ياندازيب ريتأخ

 كرد، يخواه كمك را آنان شود فراهم كمك امكان چنانچه و مناسب فرصت در كه بده وعده
 شيآسـا  بـا  تا كن يخواه رعذ آنان از ييبنما كمكشان يتوان ينم حاضر حال در نكهيا از و

 ريخ مغفره و معروف قول: (است فرموده متعال خداوند كه همانطور. بروند تو شيپ از خاطر
 فـرد  گـذاردن  منت آن دنبال به كه يا صدقه از بخشش، و كوين سخن) ياذ تبعهاي صدقه من

 كه باشد يم بندگان به نسبت خداوند لطف از زين نيا و ، است بهتر رديگ يم قرار تياذ مورد
 يزيچ نيچن انتظار رايز باشند، يو يروز و رزق و رحمت منتظر تا است داده دستور آنها به

 صـدقه  آنها به كه نيا بر يمبن شاوندانيخو و انينوايب به دادن وعده نيهمچن و است عبادت
ـ ن كين كار انجام كردن اراده چون است، عبادت داد، خواهد ـ آ يمـ  حـساب  بـه  يكـ ين زي . دي
 را آنچه و دهد، انجام اوست ييتوانا در كه ريخ كار از آنچه انسان كه است ستهيشا نيبنابرا
 بـسا  چـه  برسـد،  پـاداش  او بـه  تا باشد داشته را دادنش انجام تين دهد انجام تواند ينم كه

  . بگرداند آسان شيبرا را كار آن يو ديام و انتظار خاطر به خداوند
يقْدِر يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ بكر إِنَّ: (فرمود متعال خداوند سپس پروردگارت گمان يب )و 
 بخواهد كه را كس هر يروز و دينما يم گسترده و فراخ بخواهد كه كس هر يبرا را يروز
نَّه. (است ياله حكمت نيع نيا و گرداند، يم تنگ و كم ا بِعِبادِهِ كَانَ إِ  كه چرا)  بصِيرًا خَبِيرً
 بـه  و دهـد  يمـ  آنها به است بندگان صالح به كه آنچه پس. ناستيب و آگاه انشبندگ به خدا
   .پردازد يم آنها امور ريتدب به خود احسان و لطف
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  : 31 ي هيآ
تُلُواْ والَ ياكُم نَرْزقُهم نَّحنُ إِمالقٍ خَشْيةَ أَوالدكُم تَقْ إِ إنَّ و ما كَانَ قَتْلَهنتانفرزندا و كَبِيرًا خِطْء 
 كـه  يراسـت  بـه  م،يدهـ  يمـ  يروز شما) به (و آنان به ما د،ينكش يتنگدست و فقر يترس از را

  . است يبزرگ گناه آنان كشتن
 بنـده  به نسبت مادر و پدر از كهاو چرا باشد، يم بندگان به نسبت ياله رحمت انگريب نيا و

 ينه يتنگدست و فقر ستر خاطر به فرزندانشان كشتن از را مادر و پدر پس است، تر مهربان
 يعني است يبزرگ گناه فرزندان كشتن كه داده خبر و گرفته، عهده بر را همه يروز و نموده،

 گناه يب كودكان و دهد يم جرأت خود به كه يكس چون باشد، يم رهيكب گناهان نيبزرگتر از
  . ندارد دل در يشفقت و مهر چيه رساند يم قتل به را
 : 32 ي هيآ

نَى بواْتَقْرَ والَ نَّه الزِّ  زشت، اريبس گناه زنا كه د،ينشو كينزد زنا به و سبِيالً وساء فَاحِشَةً كَانَ إِ
  . است يراه بد و
 تمام از ينه شامل ينه نيا چون است، تر غيبل زنا انجام از هين از زنا به شدن كينزد از ينه

 شـده  قـرق  محـل  و مزرعـه  اطـراف  و كنار در كس هر «رايز. زناست يها زهيانگ و مقدمات
ـ انگ نفسها از ياريبس در كه نيا ژهيو به ،» افتد يم آن در يزود به بچرخد،  يقـو  اريبـس  زةي

 زنا) فَاحِشَةً كَانَ: (است نموده فيتوص نيچن را زنا خداوند و. دارد وجود كار نيا انجام يبرا
 چـون  شود، يم خوانده زشت سرشت و عتيشر و عقل دگاهيد از كه است يزشت اريبس گناه
 كـانون  دنيپاشـ  هـم  از و همـسر  و خـانواده  حـق  و زن حق و خدا حق حرمت شكستن زنا

 كه يكس راه و  )سبِيالً وساء. ( دارد بر در را مفاسد گريد و نژادها و نسبت اختالط و خانواده
  . باشد يم يبد راه اريبس است نموده جرأت بزرگ گناه نيا ارتكاب بر
 : 33ي هيآ

تُلُواْتَ والَ لْنَـا  فَقَد مظْلُوما قُتِلَ ومن بِالحقِّ إِالَّ اللّه حرَّم الَّتِي النَّفْس قْ عـهِ  جلِي ـلْطَانًا  لِوفَـالَ  س 
نَّه الْقَتْلِ فِّي يسرِف  است كرده  حرام را او كشتن خداوند كه دينكش را يكس و منْصورا كَانَ إِ
 داشـته  مقرر يقدرت او خون صاحب يبرا شود كشته ستم يور از كه كس هر و حق، به مگر

  . است شونده ياري و گمان يب د،ينما يرو ادهيز كشتن در دينبا او يول م،يا
تُلُواْ والَ(  را آن كـشتن  خداوند كه است ينفس هر شامل نيا و. دينكش را يكس و  )النَّفْس تَقْ

ـ  باشـد  برده مرد، اي دباش زن بزرگ، اي باشد كوچك خاه است، نموده حرام  مـسلمان  آزاد، اي
 برابـر  در نفس كشتن انند م ، يحق برابر در مگر ) بِالحقِّ إِالَّ (دارد، مانيپ كه يكافر اي باشد
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 كـه  يكـس  كـشتن  مانند اي و است، شده زنا مرتكب اما كرده ازدواج كه يكس كشتن و نفس،
 انجـام  حالـت  در تجـاوزگر  انسان تنكش مانند اي و. است آمده در كفر نييآ به و گشته مرتد
 نداشته وجود او تجاوز دفع يبرا يگريد راه چيه يو قتل جز به كه يشرط به تجاوزش، دادن
لْنَا فَقَد مظْلُوما قُتِلَ ومن. (باشد عهِ جلِي لْطَانًا لِوشود كشته ناحق به و مظلومانه كس هر و) س 
 يآشكار ليدل و حجت باشد يم شيها ليفام و وارثان نيتر كينزد كه خونش صاحب يبرا
. ميا داده او به قاتل كشتن بر يمبن يريتقد يتسلط زين. ميا داده قرار قاتل نمودن قصاص يبرا
 تجـاوز  و قـصد  روز از كـه  يقاتل مانند شود، فراهم آن طيشرا كه است يزمان قصاص نيا و

  . مقتول و قاتل انيم در كفائت وجود و بكشد، را يكس
 نكـه يا ماننـد  د،ينما تجاوز حد از و يرو دهيزا كشتن ددرينبا يول و) الْقَتْلِ فِّي يسرِف الَفَ(

 نكشته لهيوس آن با را مقتول يو كه برساند قتل به يزيچ با را او اي ببرد را قاتل ينيب و گوش
نَّه. (بكشد را قاتل از ريغ گريد يكس نكهيا اي و است، ـ  ) منْـصورا  كَـانَ  إِ ـ  او مـان گ يب  ياري
  . است شونده

 ينم گرفته قصاص قاتل از نيبنابرا. است يول آن از كشتن حق كه است آن انگريب هيآ نيا و
 از گـرفتن  قـصاص  يبـرا  را مقتول يول خداوند صاحب اگر و خون، يول اجازة به مگر شود
  .بكشد را قاتل تا دينما يم ياري است كرده كمك را او كه يكس و قاتل

 34 ي هيآ

واْ الَوب يتِيمِ مالَ تَقْرَ الَّتِي إِالَّ الْ بلُغَ حتَّى أَحسنُ هِي بِ ي هفُـواْ  أَشُدأَوـدِ  وهإِنَّ بِالْع  ـدهكَـانَ  الْع 
ـ ي (نكـه يا تـا  است، كوترين كه يا وهيش به مگر نشوند كينزد ميتي مال به و مسؤُوالً  بـه ) ميت

  . شد خواهد سوال مانيپ از كه چرا د،يكن وفا خود انميپ و عهد به و برسد، رشدش) دوران(
 و است كوچك و داده، دست از را پدرش كه است يميتي به نسبت خدا رحمت و لطف نيا

 و او تا است داده دستور ميتي ياياول به خداوند. دهد ينم صيتشخ را خودش مصلحت هنوز
 و نـشوند،  كينزد ميتي مال به بد تين با و. بپردازند آن اصالح به و ند،ينما حفاظت را مالش
الَّتِي إِالَّ. (نكنند تصرف آن در  با نكهيا مانند است، بهتر آن كه يا وهيش به مگر ) أَحسنُ هِي بِ
 و كنـد  رشد مالش تا بكوشند و ندهند قرار خطر معرض در را آن و ندينما تجارت ميتي مال
 و عقل دوران و بلوغ سن به ميتي ) أَشُده يبلُغَ (نكهيا تا ابدي ادامه ديبا حالت نيا و شود، اديز

ـ ن او سرپرسـت  يكـس  گـر يد ديرسـ  خـود  رشـد  سن او وچون برسد، رشد  خـودش  و ستي
  . شود يم برگردانده او به ومالش باشد يم خود سرپرست

 پـس ) امـوالهم  هميال فادفعوا رشدا مهنم انستم فان (است فرموده متعال خداوند كه گونه هان
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 بِالْعهدِ وأَوفُواْ (د،يبده آنان به را شانيمالها اند دهيرس رشد سن به آنها كه ديكرد اساحس اگر
 يدرست به)مسؤُوالً كَانَ الْعهد إِنَّ. (ديكن وفاد ديا بسته مردم و خدا با كه يمانيپ و عهد به و) 
ـ دار يبزرگ اشپاد ديكن وفا آن به اگر پس . ديشو يم دهيپرس مانيپ به يوفا از شما كه  و دي
  . شماست بر يبزرگ گناه دينكن وفا خود مانيپ به اگر
  : 35 ي هيآ

لْتُم إِذا الْكَيلَ وأَوفُوا نُواْ كِ تَقِيمِ بِالقِسطَاسِ وزِ سالْم رٌ ذَلِكنُ خَيسأَحكـه  يهنگـام  و تَأْوِيالً و 
 كار نيا كه ديينما وزن درست يوتراز با و ديكن مانهيپ كمال و تمام به را آن ديكن يم مانهيپ

  . دارد يبهتر و كوترين سرانجام
 و اسـت،  شـده  داده دسـتور  هـا  وزن و ها مانهيپ دادن كمال و تمام به و يدادگر به نجايا در
 ايـ  متيق در تقلب نوع هر از و. شوند داده ديبا ها وزن و ها مانهيپ كاست و كم بدون نكهيا

 خَيرٌ ذَلِك. (است شده داده دستور آن در صداقت و يخواه ريخ به و شده ينه معامله اي كاال
 عقوبـت  از بنده راه، نيا از و دارد، يكوترين سرانجام و است بهتر كار نيا)  تَأْوِيالً وأَحسنُ

  . شود يم بركت باعث كار نيا و ماند يم امان در خدا
  : 36 ي هيآ

الْبصرَ السمع إِنَّ عِلْم بِهِ لَك لَيس ما تَقْف والَ و الْفُؤَاد كُلُّ و كَانَ أُولـئِك  نْـهؤُوالً  عـسـ  م  يپ
 واقـع  سـوال  مورد كي هر دل و چشم و گوش گمان يب ،يندار يآگاه آن به كه مرو يزيچ

  . شد خواهند
 و كـن،  قيتحق كردارت و گفتار همة در بلكه مكن، يرويپ يندار يآگاه آن به كه آنچه از و

ـ ن وارد بـدان  ياشـكال  يدهـ  انجام اي ييبگو يناآگاه يرو از چه هر كه مبر گمان  إِنَّ (ست،ي
عمرَ السصالْب و الْفُؤَاد كُلُّ و كَانَ أُولـئِك نْهؤُوالً عسـ  هـر  دل و چشم و گوش همانان)  م  كي

 ادهد انجـام  و گفتـه  آنچـه  بـا  رابطه در يا بنده پس. شد خواهند واقع بازخواست مورد نهايا
 يبـرا  خداوند كه را يجوارح و اعضا كه شود يم دهيپرس يو از و باشد، پاسخگو ديبا است

ـ ا يبـرا  يپاسخ ديبا است، گرفته كار به يراه چه در دهيآفر عبادت  آمـاده  يالهـ  پرسـش  ني
 مقبـول  پسندد ينم خداوند پرستش در جوارح و اعضا يريبكارگ با جز جواب نيا و د،ينما

  . شد نخواهد
  : 37- 39 ي هيآ

بلُغَ ولَن األَرض تَخْرِقَ لَن إِنَّك مرَحا األَرضِ فِي تَمشِ والَ  نيزم در خرامان و طُوالً الْجِبالَ تَ
 .يبرس كوهها يبلندا به و يبشكاف را نيزم يتوان ينم تو كه چرا مرو، راه
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يئُه كَانَ ذَلِك كُلُّ س عِنْد كبا ركْرُوهاست ناپسند پروردگارت نزد شيهايبد نها،يا همة م . 

ا ذَلِكى مِمحأَو كلَي لَها اللّهِ مع تَجعلْ والَ الْحِكْمةِ مِنَ ربك إِ تُلْقَى آخَرَ إِ  ملُوما جهنَّم فِي فَ
 است، كرده يوح تو به پروردگارت كه است يزيآم حكمت امور از) سفارشات (نيا مدحورا

  .شد يخواه افكنده جهنم به مطرود و شده سرزنش كه مده قرار گريد يمعبود وندخدا با و
 مغرورانه و متكبرانه نيزم يرو در و )مرَحا األَرضِ فِي تَمشِ والَ: (ديفرما يم متعال خداوند

 قَتَخْرِ لَن إِنَّك. (منگر مردم به ريتحق دةيد با و مپندار بزرگ را خود حق برابر در و مرو، راه
ضلَن األَرلُغَ وب  ينم و ،يبشكاف را نيزم يتوان ينم كارت نيا با تو كه چرا)  طُوالً الْجِبالَ تَ

ـ  و خـوار  خـدا  نزد نكاريا  با بلكه ،يبرس كوهها يبلندا به ييواال و عظمت نظر از يتوان  يب
 يخواه شارز يب و خوار آنان نزد و رد،يگ يم قرار مردم نفرت مورد نزي و ،يشو يم ارزش
 يمـ  خود به را يخو نيتر زشت و ياخالق روش نيبدتر قتيحق در دن،يورز تكبر با و. شد
ـ  دسـت  خـود  اهداف از يبرخ به يبتوان نكهيا بدون و يريگ  امـور  همـة  ) ذَلِـك  كُـلُّ . (يابي

لَه اللّهِ مع تَجعلْ والَ: (ليقب از نمود ينه آنها از گذشته اتيآ در خداوند كه يمذكور ) آخَرَ اإِ
 انيب آن از بعد كه آنچه و مادر، و پدر ينافرمان از ينه و مده، قرار گريد يمعبود خداوند با و

يئُه كَانَ (كارها نيا همة شد، س عِنْد كبا ركْرُوهيم انجام را آن كه است يكسان انيز به و) م 
  . پسندد ينم را كارها نيا خداوند و دهند

)ا (م،يداد حيتوض را آن و مينمود انيب كه يرگبز احكام  )ذَلِكى مِمحأَو  ـكلَي  مِـنَ  ربـك  إِ
 حكمت رايز است، نموده يوح تو به پروردگارت كه است يزيآم حكمت امور از  )الْحِكْمةِ

 و ياخالقـ  يها يزشت از نمودن ينه و سته،يشا اخالق و خوب يكارها به دادن فرمان يعني
 هستند يليفضا و يعال حكمت از سرشار شدند ذكر اتيآ نيا در كه ييكارها و بد، يكارها
 تا است نموده يوح خود كتاب نيتر شرفت در امبرانيپ سرور به را آن انيجهان پروردگار كه

 داده بـدو  حكمـت  كـه  كس هر و هستند حكمت نهايا پس دهد، دستور بدان را امت نيبهتر
  . است شده داده بدو يفراوان ريخ شود
 بـا  را امور نيا كه همانطور. رساند انيپا به را هيآ خداوند ريغ پرستش از كردن ينه با سپس
لَها اللّهِ مع تَجعلْ والَ: (فرمود پس بود، كرده آغاز مطلب نيهم تُلْقَى آخَرَ إِ  با و) جهنَّم فِي فَ

 يمـ  يباق آن رد شهيهم يبرا و يشو يم افكنده جهنم در كه مده قرار گريد يمعبود خداوند
ـ بگ كيشـر  خداوند يبرا كس هر اريز ،يمان  نمـوده،و  حـرام  او بـر  را بهـشت  خداونـد  رد،ي
 مورد يساز خدا كيشر را يزيچ چنانچه يعني) مدحورا ملُوما. (است جهنم آتش گاهشيجا

 به و برتوست مردم تمام و فرشتگان و خدا نكوهش  و نينفر و لعنت و گرفته قرار سرزنش
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  . يشو يم افكنده جهنم
  
  
 :40 ي هيآ

فَاكُمكُم أَفَأَصب نِينَ رب الْ اتَّخَذَ بِ آلئِكَةِ مِنَ ونَاثًا الْم نَّكُم إِ  پروردگارتان ايآ عظِيما قَوالً لَتَقُولُونَ إِ
 واقعـاً  است؟ برگرفته را يدختران فرشتگان از خود و داده اختصاص پسران داشتن به را شما
  . ديدار يم انيب يبزرگ اريبس سخن شما

 خداونـد  يها دهيآفر از يبرخ برد يم گمان كه يكس بر است يديشد اعتراض و انكار ن،يا
بكُم أَفَأَصفَاكُم: (فرمود نيبنابرا. هستند او دختران نِينَ رب الْ  و داده شـما  به را كامل بهرة ايآ )بِ
 چون است؟ برگرفته يدختران تگانفرش از خودش يبرا و است، داده قرار شما ژهيو را پسران
  . هستند خداوند دختران فرشتگان كه بردند يم گمان آنها
نَاثًا( نَّكُم إِ  نيبزرگتـر  كـه  دييـ گو يمـ  يبزرگ اريبس سخن شما واقعاً)  عظِيما قَوالً لَتَقُولُونَ إِ

ـ داد نسبت او به را فرزند شما كه چرا است، خداوند حق در جسارت  نـد فرز داشـتن  كـه  د،ي
 بهره آن به شما و اوست، از مخلوقات يبرخ بودن ازين يب و فرزند به خدا ي ازمندين متضمن

 حكـم  خداوند يبرا باشند يم دختران كه است تر ارزش يب و تر ناقص دگاهتانيد از كه يا
 پـس . است داده اختصاص شما به را پسرها خداوند كه ديكرد ادعا حال همان در و د،ينمود

  . نديگو يم ستمگران آنچه از است واالتر و رترب يبس خداوند
  : 41- 44 ي هيآ

لَقَد رَّفْنَا وـذَا فِي صذَّكَّرُواْ الْقُرْآنِ ها لِيمو مهزِيدا إِالَّ يرا حق (قرآن نيا در يراست به و نُفُور 
 . ديفزاا ينم زشانيگر و نفرت بر جز) يول (رنديبگ پند تا ميكرد انيب گوناگون) يروشها به

اْ إِذًا يقُولُونَ كَما آلِهةٌ معه كَانَ لَّو قُل تَغَوب  كـه  چنان او با اگر«: بگو سبِيالً الْعرْشِ ذِي إِلَى الَّ
 .»جستند يم يراه عرش صاحب يسو به كي هر آنگاه بودند، يانيخدا نديگو يم

ه  يليخ) و منزه اريبس (نديگو يم آنان آنچه از خداوند كَبِيرًا علُوا يقُولُونَ عما وتَعالَى سبحانَ
 . است باالتر و واالتر

حبتُس لَه اتاومالس عبالس ضاألَرن ومإِن فِيهِنَّ ون وءٍ مإِالَّ شَي  حبـسهِ  يـدملَــكِن  بِح الَّ و 
نَّه تَسبِيحهم تَفْقَهونَ لِيما كَانَ إِ ا حآنهـا  در كـه  يكـسان  و نيزم و گانه هفت يسمانهاآ غَفُور 
 ديگو يم يو يوثنا حمد نكهيا مگر ستين يموجود چيه و كنند يم ادي يپاك به را او هستند

  . است آمرزنده و بردبار او گمان يب د،يفهم ينم را آنها حيتسب شما يول
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 يعني. است داشته انيب را حق مختلف فنون و طرق به قرآن در كه دهد يم خبر متعال خداوند
 ياديـ ز يها حجت و ليدال و كرده، روشن را آن و نموده انيب را احكام گوناگون صورت به
 آنچه تا و است داده ارائه پند و موعظه و آورده، ، فراخوانده آن يسو به را مردم كه آنچه بر
 است انشانيز به كه را آنچه و رنديبگ شيپ در را راه همان و. رنديبپذ آنهاست سود به كه را

 نفـرت  حـق  از كـه  چرا زانند،يگر خدا اتيآ از مردم شتريب اما. نديگو ترك را آن و بشناسند،
 شان تعصب آن يبرا جهت نيهم به. دارند يم دوست دارند قرار آن بر كه را يباطل و دارند

ـ آ به و د،يننمود انتخاب را گريد يراه ياله اتيآ از زيگر جز و دهند، يم  گـوش  يالهـ  اتي
  . نكردند توجه آن به و ندادند

ـ دل ان اثبات يبرا و شده انيب مختلف يها وهيش به كه يموضوع نيبزرگتر و  شـده  آورده لي
ـ توح و يكتاپرستي به خداوند و. باشد يم اصول همة اساس و اصل كه است ديتوح است  دي
 اقامه مطلب نيا بر را ياديز ينقل و يعقل ليدال و است، نموده ينه آن ضد از و داده دستور
 و شـك  نيكـوچكتر  بدهـد  فرا گوش ليدال نيا از يبرخ به يكس اگر كه يطور است؛ كرده
  . ماند ينم يباق ديتوح رشيپذ يبرا او قلب در يديترد
 كَانَ لَّو قُل: (است نموده انيب نجايا در را آن كه است يعقل ليدل نيا د،يتوح ليدال جمله از و

هعةٌ ما آلِهقُولُ كَماگر: بگو دهند، يم قرار گريد يمعبود خداوند با همراه كه مشركان به )ونَي 
اْ إِذًا (بودند، خداوند با يمبعودان آنها دروغ و گمان حسب بر تَغَوب )  سبِيالً الْعرْشِ ذِي إِلَى الَّ

 يم او به جستن تقرب و او يسو به بازگشت و او پرستش لةيوس به خدا يسو به يراه آنگاه
 گريد يمعبود باشد يم پروردگارش عبادت ازمندين شدت به كه يا بنده چگونه پس د،جستن

  است؟ گريد يزيچ يخرد يب و ستم نيبزرگتر جز نيا ايآ دهد؟ يم قرار خداوند با
ـ فرما يمـ  كه است ياله فرمودة مانند ه،يآ نيا معنا نيا اساس بر ـ  نيالـذ  اولئـك : (دي  دعوني
ـ فر به شانيا كه يفرشتگان و صالحان و امبرانيپ) قربا هميآ هيالوس ربهم يال بتغوني  يمـ  ادي

 كه ستهيشا يكارها از آنچه و ندينما يم رقابت گريكدي با خدا به شدن كينزد يبرا خوانند،
 نكـه يا ماننـد  و. دهند يم انجام دارند، را آن انجام ييتوانا و كند يم كينزد خدا به را انسان
 ام هوالء يعباد اضللتم انتم ء قوليف اهللا دون من عبدوني ما و حشرهمي ومي و: (است فرموده

 كـه  يروز و ) اءياول من دونك من نتخذ ان لنا ينبغي كان ما سبحنك قالوا ل،يالسب ضلوا هم
 بندگانم نيا شما ايآ«: ديگو يم و آورد يم گرد دنديپرست يم خدا يجا به كه را آنچه و آنها
 نسزد را ياحد چيه! يپاك تو خداوندا«: نديگو يم» دند؟كر گم را راه خود اي ديكرد گمراه را
 و لطف (يسو به ازمندانين و ميهست تو بندگان ما كه چرا كند، پرستش تو از ريغ به را ما كه
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  . تو) كرم
بتَغَ إِذًا يقُولُونَ كَما آلِهةٌ معه كَانَ لَّو قُل: (باشد گونه نيا هيآ نيا يمعن كه دارد احتمال و  واْالَّ

ـ ا در بـود  يانيخدا نديگو يم كه چنان آن او با اگر: بگو) سبِيالً الْعرْشِ ذِي إِلَى  صـورت  ني
 شكـست  يبـرا  يراهـ  و شوند رهيچ عرش صاحب خداوند بر كه آمدند يم بر درصدد حتماً
 يمـ  رهيـ چ او بر اي پس شدند، يم متعال پروردگار بر غلبه يپ در و جستند يم خداوند دادن
ـ پ كه شد يم يكس آن از تيالوه و تيربوب شدند، يم غالب چنانچه و نه، اي شدند  يمـ  روزي
 شكـست  خواننـد،  يم خدا يجا به كه معبودانشان كنند يم اقرار و دانند يم آنها اما. ديگرد

 گرفتـه  ييخـدا  به را آنها چرا وجود نيا با پس ندارند، يارياخت چيه و اند مغلوب و خورده
  اند؟
 اذا اله من معه كان مان و ولد من اتخذاهللا ما: (ديفرما يم كه است خداوند دةفرمو مانند نيا و

 و اسـت  برنگرفته را يفرزند چيه خداوند) بعض يعل بعضهم لعال و خلق بما اله كل لذهب
 و بـرد  يمـ  است، دهيآفر كه را آنچه ييخدا هر بود نيچن اگر رايز ندارد، وجود او با ييخدا
  . شدند يم رهيچ گريد يبرخ بر انيخدا از يبرخ
)انَهحبالَى ستَعا (خداوند است منزه و پاك )ومقُولُونَ عييايـ همتا دادن قـرار  و شرك از ) ي 

ـ كبر و اسـت  بلند او گاهيجا پس است، برتر و باال اريبس و)  كَبِيرًا علُوا (او، يبرا  بـا  او يياي
 يگمراهـ  به ديبگو نيچن كس هر و اده،د قرار او يهمتا را يانيخدا توان ينم و است شكوه
  . است شده مرتكب يبزرگ ستم و گشته مبتال آشكار

 اش يبزرگ و شكوه برابر در و رانديحق بس او عظمت برابر در بزرگ مخلوقات كه يراست به
 بـس  آنهاسـت  در آنچـه  و گانـه  هفت يها نيزم و آنهاست در آنچه و گانه هفت ياسمانها
ـ مطلو الـسموات  و مهيالق ومي قبضته عاًيجم واالرض (زنديناچ و كوچك  تمـام  و) نـه يميب تي

 و شوند، يم دهيجيپ هم در او راست دست به آسمانها و اوست قبضة در امتيق روز در نيزم
 برطـرف  آنهـا  از يزمان چيه ازين نيا و اوست ازمندين خود يهست بقا يبرا نييپا و باال جهان

 و نشيآفر كهدر چرا است جانبه همه ،يازمندين نيا و هستند خدا ازمندين شهيهم و شود ينم
 هنگام به بدارند دوست و بپرستند را او ناچارند پس هستند، او ازمندين ريتدب و يروز و رزق
  . ببرند پناه او به ماتينامال

)حبتُس لَه اتاومالس عبالس ضاألَرن ومإِن فِيهِنَّ ون وءٍ مإِالَّ شَي سيحهِ بدميآسـمانها  )بِح 
ـ م نيا در كه يمردگان و جمادات و اهانيگ و درختان و جانداران تمام و نيزم و هفتگانه  اني

لَـكِن. (كنند يم ادي يپاك به را خداوند» قال «و» حال «زبان با يهمگ دارند قرار ونَ الَّ وتَفْقَه 
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مهبِيحكـه  يمخلوقـات  گـر يد حيتـسب  نحوة شما يعني. ديفهم ينم را آنها حيتسب شما اما  )تَس 
 احاطـه  زيچ همه به و هاست يپنهان به آگاه كه خداوند بلكه د،يدان ينم را ستندين همزبانتان

نَّه. (داند يم را آنان حيتسب وةيش دارد لِيما كَانَ إِ ا حاست؛ آمرزنده بردبار او گمان يب)  غَفُور 
 و تكه  آسمانها آن يزشت از است كينزد كه نديگو يم يباطل سخن او مورد در كه را يكسان
 كند، ينم گرفتار عذاب به شتاب با و ايدن نيا در شوندف بركنده خيب از كوهها و گردند پاره
ـ عنا يسـالمت  و يروز آنـان  بـه  و داشـته  يارزان نعمت آنها به و داده مهلت آنان به بلكه  تي

 بزرگ تاپاداش ند،ينما توبه بزرگ گناه نيا زا تا است فراخوانده درگاهش به را آنان و فرموده
 بر آسمانها نبود او آمرزش و ييكبايش اگر پس. امرزديب را گناهانشان و بدهد آنان به فراوان و
  . گذاشت ينم يباق نيزم يرو را يا جنبده چيه خداوند و افتادند يم نيزم
 : 45- 48 ي هيآ

ا نَا الْقُرآنَ قَرَأْت وإِذَ لْ عج نَكينَ بيب ؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ وا بِاآلخِرَةِ يابا حِجتُورسكـه  يهنگام و م 
 يمـ  قـرار  دهيپوشـ  يا پرده آورند ينم مانيا امتيق به كه آنان و تو انيم يخوان يم را قرآن
 . ميده

لْنَا عجلَى وع أَن أَكِنَّةً قُلُوبِهِم وهفْقَهفِي يو انِهِم  وحـده  الْقُـرْآنِ  فِي ربك ذَكَرْت ذَاوإِ وقْرًا آذَ
اْ لَّو لَى وع ارِهِمب ا أَدنفهمند را) قرآن (= آن تا ميده يم قرار ييها پوشش شانيدلها بر و نُفُور 
 يگـانگ ي به قرآن در را پروردگارت كه يهنگام و ميكن يم جاديا ينيسنگ آنان يگوشها در و
 گردند يم برو كرده پشت نفرت با يكن يم ادي

لَيك يستَمِعونَ إِذْ بِهِ يستَمِعونَ بِما أَعلَم نَّحنُ تَّبِعونَ إِن الظَّالِمونَ يقُولُ إِذْ نَجوى هم وإِذْ إِ  تَ
 دهند، يم فرا گوش تو سمنان به يمنظور چه به آنان كه ميدان يم بهتر ما مسحورا رجالً إِالَّ

 زمان آن كنند، يم صحبت يگوش در هم با كه يهنگام و نندينش يم نانتسخ يپا كه يهنگام
 .»ديكن ينم يرويپ يا زده جادو مرد از جز«: نديگو يم ستمكاران كه

بواْ كَيف انظُرْ  يمـ  مثلهـا  تـو  يبرا چگونه بنگر سبِيالً يستَطِيعونَ فَالَ فَضَلُّواْ األَمثَالَ لَك ضَرَ
  . كنند دايپ يراه توانند ينم و شدند گمراه پس زنند،

 از و كـرده  رد را آن و نمـوده  بيتكـذ  را حق كه دهد يم خبر يكسان فريك از متعال خداوند
 وإِذَا: (فرمود پس كند، يم جاديا مانع آوردنشان مانيا و آنها انيم كه نيا و تابند، يم بر يرو

و مـان يا و تيهدا و پند و موعظه آن در كه يخوان يم را قرآن كه يهنگام و  )الْقُرآنَ قَرَأْت 
لْنَا (است موجود فراوان دانش و ريخ عج نَكينَ بيب ؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ وا بِاآلخِرَةِ يابا حِجتُورسم 
 كه يا گونه به. ميده يم قرار دهيپوش يا پرده آورند ينم مانيا امتيق به كه آنان و تو انيم) 
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 در شـدن  ميتـسل  از و ق،يحقا درك از را آنان و دارد يم باز قرآن قتيقح دنيفهم از را آنها
  . دارد يم باز خواند يم فرا شيسو به را آنان كه يريخ برابر

لْنَا( عجلَى وع آن اثر بر كه ميده يم قرار ييها پوشش و پرده آنان يدلها بر و) أَكِنَّةً قُلُوبِهِم 
انِهِم وفِي (شود يم اقامه آنها بر حجت و شنوند، يم را آن فقط بلكه فهمند، ينم را قرآن  آذَ
 نـشنوند،  را آن تـا  ميكنـ  يم كر را آنها يعني. ميكن يم جاديا ينيسنگ شانيگوشها در و) وقْرًا

 اديـ  يگـانگ ي بـه  قرآن در را پروردگارت كه يهگام و ) وحده الْقُرْآنِ فِي ربك ذَكَرْت وإِذَا(
اْ  (،يدار بـاز  يو به دنيورز شركت از را آنان و يده دعوت او يگانگي به و يكن لَّـو لَـى  وع 

ارِهِمب ا أَدبـا  دارند، دوست هستند آن بر را يباطل و پسندند ينم را ديتوح كه بس از ) نُفُور 
 اهللا ذكـر  اذ و: (اسـت  فرمـوده  متعـال  خداونـد  كه همانطور . زنديگر يم و كرده پشت نفرت
 و) ستبشروني هم اذا دونه، من نيالذ ذكر اذا و باالخره ومنوني ال نيالذ بقلو اشمازت وحده
 و شـوند،  يمـ  متنفـر  و ناراحت ندارند مانيا آخرت به كه آنان شود، ادي خداوند تنها هرگاه
  . گردند يم شاد شوند برده نام شانيا يپندار انيخدا كه يهنگام

 يم باز آن دنيشن هنگام به قرآن از شدن مند بهره از را آنها ام )بِهِ يستَمِعونَ بِما أَعلَم نَّحنُ(
 بيع و زدن، طعنه يبرا يزيدستاو خواهند يم و دارند يبد اهداف ميدان يم كه چرا م،يدار
 و شوند رهنمون كه ستين نيا خاطر به آنها دادن فرا گوش و. آورند دست به قرآن از ييجو
 باشد نيچن كه كس هر و. نكنند يرويپ قرآن از كه اند هگرفت ميتصم آنها بلكه رند،يبپذ را حق

 هم وإِذْ إِلَيك يستَمِعونَ إِذْ: (فرمود نيبنابرا. بخشد ينم او به يسود قرآن به فرادادنش گوش
 كنند، يم صحبت يگوش در هم با كه يهنگام و نندينش يم سخنانت يپا كه يهنگام) نَجوى

تَّبِعونَ إِن الظَّالِمونَ يقُولُ إِذْ(  يگوشـ  در هـم  با ستمكاران كه زمان آن ) مسحورا رجالً إِالَّ تَ
ـ  پس. »ديكن ينم يرويپ يا جادوزده مرد از جز« : نديگو يم و كنند يم صحبت  نيچنـ  يوقت

 قطعاً است جادوزده امبريپ كه كنند يم ادعا و ندينما يم صحبت يگوش در خود با ستمگرانه
 و اسـت  گـو  اوهي امبريپ آنان دگاهيد از كه چرا ندهند، بها سخنانش به كه نددار ميتصم آنان

  .ديگو يم چه كه داند ينم خودش
بواْ كَيف انظُرْ: (ديفرما يم متعال خداوند  ييمثلهـا  چـه  كـه  بنگر تعجب با  )األَمثَالَ لَك ضَرَ

 راهـه يب بـه  مثلها نيا زدن رد آنها ) فَضَلُّواْ (است، دور يبس قتيحق از كه زنند، يم تو يبرا
 نيا اساس بر را خود كار آنها چون.است شده آنان يگمراه سبب مثلها نيا زدن اي اند، رفته
 باشـد  استوار فاسد يامر بر كه را يزيچ هر است مسلم و اند، داده قرار پوچ و فاسد يمثلها

 حق يسو به (يراه توانند ينم پس) سبِيالً يستَطِيعونَ فَالَ (باشد يم تباه و فاسد اساس از زين
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 سـتم  و محض يگمراه به بلكه شوند، ينم ابيراه ييسو چيه به يعني. كنند دايپ) تيهدا و
  . نديآ يم گرفتار خالص

 : 49- 52 ي هيآ

ْ ئِذَا وقَالُوا نَّا أَ نَّا ورفَاتًا عِظَاما كُ إِ لْقًا لَمبعوثُونَ أَ  ليتبـد  (ما كه يهنگام ايآ«: گفتند و جدِيدا خَ
 ميخواه ختهيبرانگ ينينو نشيآفر به بار گريد ايآ ، ميشد دهيخشك يها تكه و استخوانها) به
 »شد

 »ديباش آهن اي سنگ«: بگو حدِيدا أَو حِجارةً كُونُواْ قُل

لْقًا أَو نَا من فَسيقُولُونَ صدورِكُم فِي يكْبرُ مما خَ عِيدفَطَرَكُ الَّذِي قُلِ يلَ مرَّةٍ أَونْغِضُونَ مي فَس 
كلَي يقُولُونَ رؤُوسهم إِ تَى وم وى قُلْ هسكُونَ أَن عا يكـه  ديباش يگريد دةيآفر نكهيا اي قَرِيب 
 همـان «: بگـو  » گردانـد؟  يم باز را ما يكس چه« : گفت خواهند د،ينما يم بزرگ نظرتان در

 آن«: ديگو يم و داده تكان تيسو به را تانيسرها پس. »ديآفر را شما بار نينخست كه ييخدا
 . باشد كينزد كه ديشا«:بگو» بود؟ خواهد يك

م وي وكُمعدونَ يتَجِيبدِهِ فَتَسمتَظُنُّونَ بِحإِن و ثْتُم بِ  خواند، يم فرا را شما كه يروز قَلِيالً إِالَّ لَّ
 مـدت  جـز  كـه  ديبر يم گمان و د،يده يم پاسخش د،يكن يم شيستا را او كه يحال در پس
  . ديا نبوده ماندگار ياندك

 بيتكـذ  را آن و هستند، مرگ از پس شدن زنده و زيرستاخ منكر كه يآنان سخن از خداوند
ئِذَا: (نديگو يم كه دهد يم خبر كنند، يم نَّا أَ  بـه  ليتبـد  مـا  كـه  يهنگام ايآ )ورفَاتًا عِظَاما كُ

نَّا (، ميشد هديخشك يها تكه و استخوانها إِ لْقًا لَمبعوثُونَ أَ  تازه نشيآفر دوباره ايآ)  جدِيدا خَ
 آنهـا  گمـان  به كار نيا و . شود ينم نيچن يعني شد؟ ميخواه ختهيبرانگ و افتي ميخواه يا
 كرده بيتكذ را خدا امبريپ و شده ينادان و جهالت گرفتار شدت به آنان پس. بود ممكن ريغ
 نـاتوان  و فيضـع  قدرت با را نيزم و آسمانها نندةيآفر قدرت و نموده كاران را ياله اتيآ و

 زين را خدا قدرت ندارند را يكار نيچن ييتوانا آنها دنديد كه يهنگام و. نمودند سهيمقا خود
  . انگاشتند نيچن
 پندارد يم عقل اهل و خردمند را خود كه را شيها دهيآفر از يخلق كه يخداوند است پاك
 همه از لشيدال آنچه و) امتيق (= زيچ نيتر روشن و نيآشكارتر ندانستن يبرا يا نمونه و
 وجود شتريب راه دو كه دهند نشان بندگانش به تا است، داده قرار است باالتر و تر واضح زيچ

 ال ربنـا . (شـود  گمراه و هالك نكهيا اي و باشد، انسان اوري خدا مدد و قيتوف نكهيا اي ندارد؛
 ما نكهيا از پس پرورگارا) الوهاب انت انك رحمه لدنك من لنا هب و تناياذهد عدب قلوبنا تزغ
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 يب ،يببخشا ما به يرحمت شيخو جانب از و مگردان منحرف را ما يدلها ينمود تيهدا را
   .يا بخشنده تو فقط گمان
 پس نشد زنده كه يكسان به تا داد دستور الصاله و السالم هيعل امبرشيپ به خداوند نيبنابرا
  : ديبگو دانند، يم ديبع را آن اي و كنند يم انكار را مرگ از
لْقًا أَو حدِيدا أَو حِجارةً كُونُواْ قُل(  رياغي ديباش آهن اي سنگ«: بگو )صدورِكُم فِي يكْبرُ مما خَ
 گمان به – تا» است بزرگتر و تر سخت نهايا از نظرتان در كه ديباش يگريد زيچ ، دو نيا از

 امـان  در شـود،  اجـرا  شـما  مورد در خداوند ارادة و ابديدر را شما ياله قدرت نكهيا از خود
 در نه د؛يكن ناتوان را خدا ديتوان ينم ديابيدرب يتيفيك هر به و ديباش كه طور هر شما . ديبمان
 يبـرا  را تـصرف  و ريتـدب  پس د،يشيانديب يا چاره ديتوان ينم مرگ از پس نه و ايدن يزندگ
 اسـت،  نمـوده  احاطـه  را يزيـ چ هـر  و تواناسـت  يكـار  هـر  و زيچ هر بر كه ديبگذار يكس
: نـد يگو يمـ  شود، اقدامه آنها يبرا مرگ از پس شدن زنده بر يليدال كه يوقت  )فَسيقُولُونَ(
نَا من( عِيدالَّذِي قُلِ ي لَ فَطَرَكُمرَّةٍ أَوكـه  يياخـد : بگـو  » گردانـد؟  يم باز را ما يكس چه ) م 

 خواهـد  دوبـاره  را شـما  كـس  همـان  پس د،ينبود يزيچ كه آنگاه د،يآفر را شما بار نينخست
 يم باز را آن دوباره ميديآفر جان بار نينخست كه همانطور) دهينع خلق اول بدانا كما. (ديآفر
  . مينيآفر
ينْغِضُونَ( فَس كلَي  سخنانت رفتنينپذ و رانكا و تعجب عالمت به را تانيسرها پس) رؤُوسهم إِ

يقُولُونَ (دهند، يم تكان تَى وم ورا آن تـو  كه مرگ از پس شدن زنده وقت: نديگو يم و ) ه 
 قـدرت  كـه  چـرا  آنهاسـت،  يخـرد  يب نشانة نيا قتيحق در هست؟ يك يپندار يم كينزد

 پـس  ار شدن زنده اصل آنها و ندارد، امكان يزيچ نيچن: نديگو يم و نكرده باور را خداوند
 زمان نييتع در و باشد كينزد ديشا: بگو) قَرِيبا يكُونَ أَن عسى قُلْ. (ندارند قبول را مرگ از
 از پـس  شـدن  زنـده  رشيپذ است تيموفق مدار و دارد دهيفا آنچه بلكه ست،ين يا دهيفا آن

  . است كينزد ديآ يم كه آنچه هر و است آن اثبات و دييتا و مرگ
)موي وكُمعدصـور  در و خوانـد،  يم فرا حشر و زيرستاخ يبرا را شما خداوند كه يروز)  ي 
 ميتسل يعني د،ييگو يم پاسخ سپاس و حمد با شما و ) بِحمدِهِ فَتَستَجِيبونَ (شود، يم دهيدم

ـ كن ينمـ  يچيسـرپ  فرمانش از و ديشو يم او فرمان ـ ي ) بِحمـدِهِ . (دي ـ كل بـر  خداونـد  يعن  ةي
 و سزا را آنها آورد، يم گرد را انسانها كه محشر روز و رد،يگ يم قرار شيستا مورد شيكارها
  . شود يم شيستا هم كار نيا بر و دهد يم جزا
ثْتُم إِن وتَظُنُّونَ( بِ  در كه ييها نعمت و آمد خواهد سرعت به زيرستاخ كه بس از و) قَلِيالً إِالَّ لَّ
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 و ناز نيچن در اصالً ايگو كه ديكن يم ساساح چنان ابند،ي يم انيپا عيسر ديا داشته قرار آن
 يك آن) هو متَى: (دييبگو داشت آن بر را شما كه است يروز همان نيا پس. ديا نبوده ينعمت

 شـود  يمـ  گفته آنها به و شوند، يم مانيپش شدت به روز آن تحقق هنگام در و بود؟ خواهد
  . ديكرد يم بيتكذ را آن شما كه است يروز همان نيا) تكذبون به كنتم يالذ هذا(
 : 53- 55 ي هيآ

ينَهم ينزَغُ الشَّيطَانَ إِنَّ أَحسنُ هِي الَّتِي يقُولُواْ لِّعِبادِي وقُل طَانَ إِنَّ بانِ كَانَ الشَّينْس  عـدوا  لِإلِ
بِينًا فساد انشيا انيم در طانيش گمان يب. »است بهتر كه نديبگو را يسخن«: بگو بندگانم به و م 

 . است آشكار يدشمن انسان يبرا طانيش كه يراست به اندازد، يم راه يتباه و

كُمب ر لَمأَع أْ إِن بِكُم أْ إِن أَو يرْحمكُم يشَ  پروردگارتان وكِيالً علَيهِم أَرسلْنَاك وما يعذِّبكُم يشَ
 اگر و هد، يم قرار خود رحمت مشمول را شما بخواهد) خدا (اگر است، تر آگاه شما حال از
  ميا نفرستاده آنان بر نگهبان را تو و دهد، يم عذاب را شما بخواهد) خدا(

كبرو لَمن أَعاتِ فِي بِماومضِ الساألَرو لَقَد لْنَا و بِيينَ بعض فَضَّ نَا بعضٍ علَى النَّ ي  داوود وآتَ
بورا از يبرخ ما ، است تر آگاه است نيزم و آسمانها در كه آنچه هر حال هب پروردگارت و ز 

  . ميديبخش را زبور داود و ميداد يبرتر گريد يبرخ بر را امبرانيپ
 و اعمـال  و اخـالق  نيبـاتر يز بـه  را آنهـا  كـه  اسـت  بنـدگانش  به خداوند لطف نيمب نيا و

 وقُـل : (فرمـود  پس . دهد يم دستور است آنان آخرت و ايدن يخوشبخت باعث كه ييگفتارها
ـ ا و است بهتر آن كه نديبگو را يسخن: بگو بندگانم به و )أَحسنُ هِي الَّتِي يقُولُواْ لِّعِبادِي  ني
 ، ذكر قرآن، خواندن ليقب از د،ينما يم كينزد خدا به را انسان كه است يسخن هر به دستور
 گاهيجا حسب بر مردم با يمهربان و كين گفتار و منكر از ينه و معروف به امر علم، آموزش
  . است شده داده موارددستور نيا همة به پس. انسانها

 انجـام  را خـوب  كـار  دو هر نتواند يآدم چنانچه داشت، وجود خوب كار دو هرگاه نكهيا و
  . است تر خوب كه نديبرگز را آن دهد،

 كـس  هـر  رايز شود، يم صالح عمل و بايز اخالق جيترو و توسعه باعث كين و بايز گفتار و
  . دينما كنترل را شيكارها تمام تواند يم او دينما كنترل را زبانش بتواند

ينَهم ينزَغُ الشَّيطَانَ إِنَّ( يني اندازد، يم راه يتباه و فساد شانيا انيم در طانيش گمان يب) . ب 
 و. بكشد يتباه و سادف به را شانيايدن و نيد كه دهد يم اشاعه بندگان انيم در  را ييزهايچ

 آنها طانيش كه يستيناشا و بايناز سخنان به تلفظ در بندگان كه است نيا در مشكل نيا عالج
  . نكنند يرويپ يو از خواند، يم فرا شيسو به را
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 بـه  يتباه و فساد آنها انيم كه يطانيش شر تا كنند رفتار يخوب و ينرم به گريكدي با ديبا زين
ـ با و آنهاسـت،  يواقعـ  دشـمن  طانيش رايز شود، ناكام و برود، نيب از اندازد يم راه  او بـا  دي

 و شـوند  جهـنم  اهل از تا) ريالسع اصحب من كونوايل (خواند يم فرا آنها چون كنند، مبارزه
 تالش آنها انيم يدشمن جاديا يبرا و آورد وجود به فساد و اختالف آنها انيم طانيش چنانچه

 را خود سركش يها نفس و بكوشند، خود دشمن با ومخالفت رزهمبا يبرا قاطعانه ديبا دينما
 يمـ  تيهدا و ابدي يم سامان كارشان و ندينما يم اطاعت شود يم وارد آن راه از طانيش كه

بكُم. (شوند ر لَمأَع جـز  نيبنـابرا  اسـت،  تر آگاه شما حال به خودتان از پروردگارتان ) بِكُم 
ـ فا و مـصلحت  به كه آنچه به جز و خواهند، ينم تانيبرا است ريخ كه آنچه  اسـت  شـما  دةي

  . ستين آن در يريخ كه يحال در ديخواه يم را يزيچ شما بسا چه و دهد، ينم دستور
أْ إِن( أْ إِن أَو يرْحمكُم يشَ بكُم يشَ  هد، يم قرار خود رحمت مشمول را شما بخواهد اگر ) يعذِّ
 بدسـت  را يالهـ  رحمـت  از يبرخـوردار  اسباب كه دهد يم قيتوف بخواهد كه را كس هر و

 ياله رحمت اسباب نمودن فراهم از را او و گرداند يم خوار بخواهد كه را كس هر و آورد،
لْنَاك وما. (گردد يم عذاب سزاوار و دارد، يم باز سأَر هِملَي كِيالً عآنان بر نگهبان را تو و)  و 

 مراقـب،  و نگهبـان  بلكـه  ،يكن مجازات را آنها و يبپرداز رشانامو ريتدب به كه ميا نفرستاده
  . يهست راست راه يسو به يراهنما و مبلغ، تو و است، خداوند

)كبرو لَمن أَعاتِ فِي بِماومضِ الساألَرو آسـمانها  در كه يقيخال تمام حال به خداوند ) و 
 ياله حكمت و است سزاوارش كه را آنچه آنان از كي هر به پس ، است تر آگاه هستند نيزم
 يبرخ كه همانطور دهد، يم يبرتر گريد يبرخ بر را يبخر و بخشد يم كند يم اقتضا را آن
 و ستهيشا يكارها و اخالق و دهيپسند اوصاف ليقب از ييهايژگيو و ليفضا در را امبرانيپ از
 بـر  اند، دهيپسند ديعقا و يشرع احكام شامل كه ييكتابها شدن نازل خداوند، از اديز يرويپ

 همـه  كـه  چند هر. آنهاست بر ياله يها منت از امور همة و است، داده يبرتر آنان از يبرخ
 داود بـر  را زبـور  كه همانطور اند، مشترك شود، يم يوح آنها بر خداوند جانب از نكهيا در

  . كرد نازل
 از يبرخ به و ميداد يبرتر گريد يبرخ بر را امبرانيپ از يبرخ متعال خداوند كه يمادام پس
 كننـد،  يمـ  بيتكـذ  را الصاله و السالم هيعل محمد كه يكسان پرا پس. است داده كتاب آنان
 را يو خداونـد  آن لةيوسـ  بـه  كـه  را يكتـاب  و نبوت و نموده نازل او بر خداوند كه را آنچه
   كنند؟ يم انكار است داده يبرتر

  : 56- 57 ي هيآ
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 را يكسان«: بگو تَحوِيالً والَ عنكُم الضُّرِّ كَشْف يملِكُونَ فَالَ دونِهِ من زعمتُم الَّذِينَ ادعواْ قُلِ
 نـه  و كنند برطرف شما از را ييبال توانند يم نه پس. »ديفراخوان د،يپندار يم خدا جز به كه
 . سازند دگرگون) را آن توانند يم(

ونَ الَّذِينَ أُولَـئِكعدتَغُ يب إِلَى ونَي هِمب سِيلَةَ رالْو مهأَي ونَ أَقْرَبرْجيو تَهمحخَافُونَ ريو هذَابع 
 تقـرب  يبرا ، خوانند يم اديفر به آنان كه يصالحان و امبرانيپ محذُورا كَانَ ربك عذَاب إِنَّ

 انجـام  كند، يم كينزد خدا به را انسان كه ستهيشا يكارها از آنچه پروردگارشان، به جستن
ـ  ترسـند،  يمـ  او عذاب از و دوارنديام خدا رحمت به و دهند يم ـ با گمـان  يب  عـذاب  از دي

  . بود حذر بر پروردگارت
 يو يبـرا  را ييايـ همتا خـدا  جـز  كه يمشركان به! امبريپ يا )قُلِ: (ديفرما يم متعال خداوند
 را خـدا  كـه  همانطور و كنند، يم پرستش را خدا كه همانطور پرستند يم را آنها و اند گرفته

: دييگو يم راست و است درست ديدار باور آنچه اگر: بگو خوانند، يم زين را آنها خوانند يم
ـ پندار يم معبود خدا جز به كه را يكسان ) دونِهِ من زعمتُم الَّذِينَ ادعواْ( ـ فرابخوان د،ي  و. دي

 يملِكُونَ فَالَ (ند؟ينما دور شما از را يانيز ديتان يم اي رسانند، يم شما به يسود ايآ ديبنگر
الضُّرِّ كَشْف نكُميسخت اي فقر اي يماريب ليقب از يزبان دفع ييتوانا نه كه ديد ديخواه اما ) ع  
 به يشخص از و سازند دگرگون را آن توانند يم نه و ) تَحوِيالً والَ (دارند، شما از را آن امثال
  . دارند را درد و اندوه  شدت از كاستن ييتوانا نه و ند،يمان منتقل گريد يشخص
 توانند ينم آنها د؟يخوان يم را آنها خدا يجا به چرا هستند، نيچن شما معبودان كه يوقت پس
ـ  نـشانة  گرفتن، ييخدا به را ييزهايچ نيچن پس برسانند، شما به يا دهيفا و بكنند يكار  يب
  . است يخرد يب و يعقل
 بـه  خـود  گمراه پدران از را فيسخ و پوچ يتفكر نيچن يآدم كه است عجبت يبس يجا و

 كتاي و گانهي خداوند يبرا را عبادت در اخالص و بپندارد، ديمف و درست را آن و ببرد ارث
ـ  است، داده ما به را يباطن و يظاهر يها نعمت همة كه ـ انگ شـگفت  يامـر  و يخـرد  يب  زي

ـ آ)عجـاب  يلـش  هـذا  ان ودا الهـا  لهه اال جعلا: (گفتند مشركان كه همانطور انگارد،  همـة  اي
  . است يبيعج زيچ نيا گمان يب است؟ داده قرار معبود كي را معبودان
 از و انـد  مشغول يكار به كنند، يم عبادت خدا يجا به كه را يكسان داد خبر خداوند سپس
 پـس  هستند ازمندين او به و نديچو يم لهيوس خدا به شدن كينزد يبرا رايز خبراند، يب آنها

ـ ا كـه  يفرشـتگان  و صالحان و امبرانيپ  )يدعونَ الَّذِينَ أُولَـئِك: (فرمود ـ فر بـه  شاني  يمـ  ادي
بتَغُونَ (، خوانند إِلَى ي هِمب سِيلَةَ رالْو مهأَي رقابت گريكدي با خدا به شدن كينزد يبرا ) أَقْرَب 
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 آن انجام ييتوانا و كند، يم كينزد خدا به را انانس كه ستهيشا يكارها از آنچه و ندينما يم
يرْجونَ (دهند، يم را و تَهمحخَافُونَ ريو هذَابيم او عذاب از و دوارنديام خدا رحمت به و) ع 

 ربك عذَاب إِنَّ. (ندينما يم زيپره رساند يم عذاب به) را يآدم (كه يزيچ از نيبنابرا ترسند،
 از و داشـت،  حـذر  بـر  دور پروردگـارت  عذاب از را شتنيخو ديبا گمان يب ) محذُورا كَانَ

 مقربان خداوند كه محبت و ديام و ترس گانه؛ سه امور نيا و. كرد زيپره يو عذاب موجبات
 به را يژگيو سه نيا كس هر و هستند يريخ هر انيبن و اساس نمود متصف بدان را درگاهش

 زيچ سه نيا از دل هرگاه و. شود يم او بينص يفراوان كاتبر و ديفوا باشد داشته كامل طور
 يزيچ محبت عالمت و. دينما يم احاطه آنرا هايبد و بسته بر درخت آن از هايخوب شد يخال

ـ نام تـالش  و بكوشـد،  كند، يم كينزد يو به: است نموده ذكر خداوند كه است  همـة  در دي
 ريمـس  در و د،يـ جو تقـرب  خـدا  بـه  قيـ طر نيازا و باشد، داشته اخالص شيكارها و اعمال
 يزيچ خداوند محبت راه كه كند ادعا كس هر پس. بپردازد رقابت به بندگان گريد با ،يبندگ
  . ديگو يم دروغ است، نيا از ريغ
 : 58 ي هيآ

يةٍ من وإِن يامةِ يومِ قَبلَ مهلِكُوها نَحنُ إِالَّ قَرْ ابا معذِّبوها أَو الْقِ ـ  عذَ  فِـي  ذَلِـك  كَـانَ  دِيداشَ
 روز از شيپ ما نكهيا مگر) باشند ستمكار ساكنانش كه (ستين يشهر چيه و مسطُورا الْكِتَابِ

 نگاشته كتاب در نيا . ميينما يم گرفتار يسخت عذاب به را آن اي م،يگردان يم نابودش امتيق
  . است شده

 حتمـاً  نكـه يا مگر ندارد وجود اند هكرد بيتكذ را امبرانيپ كه ييشهرها از يشهر چيه يعني
 ثبت محفوظ لوح در خداوند كه است يزيچ نيا و شود، يسخت عذاب اي ينابود گرفتار ديبا

 بـه  زودتـر  چه هر ديبا كنندگان بيتكذ پس. شود انجام ديبا و است يقطع يحكم و نموده،
 فـرا  را آنهـا  اب،عـذ  فرمـان  نكهيازا قبل ندينما قيتصد را امبرانشيپ و گردند باز خدا يسو
  . رديبگ
 59- 60 ي هيآ

نَعنَا وما اتِ نُّرْسِلَ أَن مأَن إِالَّ بِاآلي ا كَذَّبلُونَ بِهنَا األَوآتَيو ودصِرَةً النَّاقَةَ ثَمبواْ ما فَظَلَما بِهمو 
 گذشتگان نكهيا مگر تبازنداش معجزات فرستادن از را ما يزيچ و تَخْوِيفًا إِالَّ بِاآلياتِ نُرْسِلُ

 رو سـتم  آن به پس بود، روشن يا نشانه كه ميداد شتر ماده ثمود به و كردند، بيتكذ را آن
 .ميفرست ينم دادن ميب يبرا جز را معجزات ما و داشتند

ذْ إِ لْنَا و لْنَا وما بِالنَّاسِ أَحاطَ ربك إِنَّ لَك قُ عا جالَّتِي الرُّؤي نَاكي تْنَةً إِالَّ أَر  والـشَّجرَةَ  لِّلنَّاسِ فِ



١٤٠٦ 

لْعونَةَ القُرْآنِ فِي الْم مفُهنُخَو ا وفَم مهزِيدانًا إِالَّ يي : ميگفت تو به كه آنگاه آر ادي به و كَبِيرًا طُغْ
 و م،يداد نشان تو به كه را يخواب و ايرو و. دارد كامل احاطة مردم به پروردگارت گمان يب«

 يم ميب را شانيا ما م،ينداد قرار مردم يبرا شيآزما) ةيما (جز را قرآن در شده نينفر درخت
  . ديافزا ينم آنان بر يزيچ فراوان انيوعص  يسركش جز يول م،يده

ـ ا و دهد، يم خبر خوش گستردة رحمت از متعال خداوند ـ  كـه  ني  بيتكـذ  كـه  را يمعجزات
 معجـزات  آن فرستادن از را او يزيچ ديفرما يم و است، نفرستاده كردند يم شنهاديپ كننگان

ـ ز كننـد،  بيتكـذ  را آن آنهـا  پسندد ينم خداوند نكهيا مگر بازنداشت يدرخواست ـ  راي  يوقت
 فرا را آنان عذاب، درنگ، بدون و دهد يم شكنجه را آنها بالفاصله كنند بيتكذ را معجزات
ـ  كردند بيتكذ را معجزات كه يبانيپشت با خداوند كه همانطور . گرفت خواهد  رفتـار  نيچن
  .نمود

 آن و فرسـتاد  ثمـود  قوم يبرا كه بود يا معجزه فرستاد، خداوند كه يبزرگ معجزات از يكي
 دنينوشـ  يبـرا  شتر آن كه يروز ثمود لةيقب تمام كه بود يزيانگ شگفت و بزرگ يشتر ماده
 از و رفتنـد  ينم سرچشمه به آن به نهادن ارج خاطر به آنان رفت، يم آنان ي چشمه به آب
 خداوند كه يعذاب به جهينت در و كردند، بيتكذ را آن وجود نيا با يول. آوردند ينم آب آن
  . شدند گرفتار است نموده فيتعر ما يبرا كتابش در
  مانيا ليدل رايز آورند، ينم مانيا امد، يم نزدشان به زين يبزرگ معجزات چنانچه هم نهايا و
 آنان بر بودنش باطل و حق و پنهان، و دهيپوش است آورده امبريپ آنچه كه نبود نيا اوردشانين

 اسـت  آورده آنچـه  صـحت  بر كه آمده آنها شيپ ياديز ليدال با امبريپ بلكه باشد، يم مشتبه
ً . باشـد  تيهـدا  خواهـان  كـه  اسـت  يكـس  تيهدا موجب كه يليدال د؛ينما يم داللت  طبعـاٌ

 همان آن با حتماًٌ آنها كه هستند ليدال و ها نشانه نيهم مانند زين گريد يها نشانه و معجزات
 فـرو  حالـت  نيدرا پس گرفتند، شيپ در ليدال گريد با كه گرفت خواهند شيپ در را يرفتار

   .است دتريمف و بهتر شانيبرا معجزات نفرستادن
ـ انگ كه ستين نيا معجزات فرستادن از هدف و )تَخْوِيفًا إِالَّ بِاآلياتِ نُرْسِلُ وما(  بسـب  و زهي
 از هـدف  بلكه شود، ينم محقق معجزه و نشانه مشاهدة بدون مانيا رايز باشد، آوردن مانيا

 از آنهـا  تا است، دادن ميب و ترساندن] مخصوص مورد نيدرا  [معجزات و ها نشانه فرستادن
  . نديآ باز هستند آن بر كه آنچه

لْنَا وإِذْ(  يآگاه با پروردگارت: ميگفت تو به كه آنگاه آر ادي به و )بِالنَّاسِ أَحاطَ ربك إِنَّ لَك قُ
 و ببرند پناه آن به كه ندارند يپناه آنها. دارد احاطه در جهت هر از را مردم شيخو قدرت و
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ـ آ بـاز  ، پـسندد  ينم خداوند كه آنچه از تا است يكاف دارد عقل كه يكس يبرا نيا  ومـا  (دي
لْنَا عا جالَّتِي الرُّؤي نَاكي تْنَةً الَّإِ أَر لْعونَةَ والشَّجرَةَ لِّلنَّاسِ فِ نيا بر نيمفسر شتريب )القُرْآنِ فِي الْم 
 ممكن و سريم تو يبرا معراج شب در كه را يدايد ما يعني . است اسرا شب منظور كه باورند
 شـده  ذكـر  قـرآن  در و ديـ رو يمـ  دوزخ ته در كه) زقوم (شده نينفر درخت] زين [و م،يكرد

  .ميا نداده قرار مردم شيآزما لةيوس جز را است،
 شر و كردند يپافشار خود كفر بر كافران كه يايج تا گرفتند قرار مردم فتنة ةيما زيچ دو نيا

ـ ز برگـشتند،  خـود  مـان يا از بـود  فيضع مانشانيا كه يافراد از يبرخ و شد، شتريب آنان  راي
 يسو به ياالقص مسجد از شب كي رد كه نيا بر يمبن بود داده خبر را آنها امبريپ كه يامور

ـ پ زين و. بود ممكن ريغ يماد امكانات به توجه با و ظاهر حسب است، رفته آسمانها  از امبري
 عـادت  خـالف  يزهايچ از زين نيا د،يرو يم جهنم اعماق در كه بود داده خبر يدرخت وجود
 العـادة  خارق امور و اتيآ اگر بود چطور پس. كنند بيتكذ را امبريپ آنها تا شد باعث و بود

 كـه  البته ست؟ين بهتر معجزات اوردنين] يطيشرا نيچن در [ايآ كردند؟ يم مشاهده را بزرگ
 نيبنابرا. شود بشتر آنان يبد و شر كه شود يم سبب بزرگ معجزات آوردن رايز ، است بهتر

  . اوردين آنها يبرا را بزرگ معجزات و نمود رحم آنها بر خداوند
 زمـان  در كـه  سنت و قرآن در بزرگ يزهايچ به حيتصر عدم كه افتيدر وانت يم نجايا از و
ـ ز اسـت،  بهتر يبس است، شده داريپد رياخ يها ـ  زمـان  آن مـردم  كـه  بـود  ممكـن  راي  نيچن
ـ ن و شـود  ديترد دچار مومنان از يبرخ يدلها تا شد يم باعث نيا و رند،ينپذ را ييزهايچ  زي

 اسـالم  از و دارد بـاز  اسـالم  به ورود از را آنها اند هاوردين اسالم كه يكسان تا شد يم يمانع
 دهد يم رخ كه را آنچه تمام كه نموده انيب را يريفراگ و عام كلمات خداوند . شوند زانيگر

  . رديگ يم دربر
)مفُهنُخَو ا وفَم مهزِيدانًا إِالَّ يي  يول ميه يم ميب معجزات و ها نشانه با را آنها ما و) كَبِيرًا طُغْ
 انگريب نيا و. ديافزا ينم آنان بر يزيچ فراوان انيعص  يسركش جز دادن ميب و ترساندن نيا

ـ  و داشتند، يم دوست را آن و بودند منصف شر به تينها يب آنان كه است آن ـ نها يب  از تي
  . نبودند بنديپا آن به و بودند متنفر حق
  61- 65 ي هيآ

لْنَا وإِذْ بلِيس إَالَّ فَسجدواْ آلدم واْاسجد لِلْمآلئِكَةِ قُ  ادآوري به و طِينًا خَلَقْت لِمنْ أَأَسجد قَالَ إِ
: گفت س،يابل مگر بردند سجده همه آنگاه» ديبر سجده آدم يبرا«: ميگفت فرشتگان به كه يوقت
 .»يا دهيآفر گل از را او كه كنم سجده يكس يبرا ايآ«
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يتَك قَالَ أَ ـذَا أَرذِيالَّ ه تكَرَّم لَيمِ إِلَى أَخَّرْتَنِ لَئِنْ عوةِ يامي تَنِكَنَّ الْقِ ألَح  تَـهي قَلِـيالً  إَالَّ ذُر 

 يگراهـ  و داده حيتـرج  من بر را او كه است يكس همان نيا ايآ: بگو من به«: گفت] طانيش[
 فرزندان يهمگ يده مهلت امتيق روز تا مرا اگر] است تعجب يبس يجا نيا[ » ؟يا داشته

 .گردانم يم نابود ياندك جز را او

 كس هر برو،«]: فرمود خداوند[ موفُورا جزَاء جزَآؤُكُم جهنَّم فَإِنَّ مِنْهم تَبِعك فَمن اذْهب قَالَ
  »است  تمام و فراوا ييسزا كه است جهنم شما همة يسزا كند، يرويپ تو از آنان از

است،زِزنِ وتَ ماستطَع ممِنْه تِكوبِص لِبأَجهِم ولَي ع لِكبِخَي جِلِكرو مشَارِكْهالِ فِي وواألَم 
 يآوا بـا  يتـوان  يمـ  كه را آنان از هركس و غُرُورا إِالَّ الشَّيطَانُ يعِدهم وما وعِدهم واألَوالدِ

 آنان با فرزندان و اموال در و بتازان سرشتان بر را ادهيپ و سواره لشكر و كن كيتحر شيخو
  . ستين بيقر و رنگين جز مردم به طانيش وعدة و بده، وعده را آنان و شو كيشر

لَيهِم لَك لَيس عِبادِي إِنَّ لْطَانٌ عكَفَى سو ككِيالً بِرَبيا سـلطه  بنـدگانم  بر را تو گمان يب و 
  . است تگريحما و حافظ پروردگارت كه است يكاف نيهم و ستين

 آگـاه  كردنـشان  گمـراه  يبـرا  او تالش و طانيش ديشد يدشمن به را بندگانش متعال خداوند
 كردن سجده از عناد و تكبر سر از طانيش ديآفر را آدم خداوند كه يوقت: ديفرما يم و ساخته

 كـنم  سجده يكس يبرا ايآ)  طِينًا خَلَقْت لِمنْ أَأَسجد: (گفت تكبر با و ديورز امتناع او يبرا
ـ آفر آتش از او نكهيا ليدل به كه برد يم گمان طانيش و ؟يا دهيآفر گل از را او كه  شـده  دهي

  . شد انيب جهت چند از اسيق نيا بطالن شتريپ و . است بهتر آدم از است
 بـه  خطـاب  اسـت،  داده يبرتـر  او بـر  را آدم خداونـد  كه شد روشن طانيش يبرا يوقت پس

يتَكأَ: (گفت خداوند أَ ـذَا رالَّذِي ه تكَرَّم لَيمِ إِلَى أَخَّرْتَنِ لَئِنْ عوةِ يامي تَنِكَنَّ الْقِ ألَح تَهي ذُر 
 داشـته  يگراهـ  و داده حيتـرج  من بر را او كه است يكس همان نيا ايآ: بگو من به )قَلِيالً إَالَّ
 كنم يم نابود را آنان را او فرزندان يبدار زنده امتيق روز تا مرا اگر است تعجب يجا ؟يا
ــم از  حتماً كه دانست ديپل طانيش. آنان از ياندك تعداد مگر. كرد خواهم گمراهشان و  انيـــ

  . كنند يم يچيسرپ فرمانش از و ورزند يم يدشمن يو با كه بود خواهند يكسان او فرزندان
 كند، يرويپ تو از آنان از كس هر رو،ب) مِنْهم تَبِعك فَمن اذْهب: (فرمود طانيش هب خداوند

 )موفُورا جزَاء جزَآؤُكُم جهنَّم فَإِنَّ (دهد، حيترج اش يقيحق ساز كار و پروردگار بر را تو و
 به آن در را اعمالتان يسزا و است شده آماده تانيبرا كه است جهنم شما همة يسزا گمان يب

  . ديد ديخواه كامل طور
 يبـرا  تـا ] يشرع نه است يريتقد دستور كي دستور نيا [داد دستور را طانيش خداند سپس
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 مِـنْهم  اسـتَطَعت  مـنِ  واست،زِز (فرمود و بدهد، انجام تواند يم چه هر بندگان كردن گمراه
تِكوخـوار  و بترسـان  و كـن  بـدر  راه از خود يندا با يتوان يم كه را آنان از هركس و )بِص 
لَـيهِم  وأَجلِب. (است داخل گناه يسو به يا دهنده  دعوت هر نيا در و. بگردان ع  لِـكي  بِخَ

جِلِكرـ ا در و. بتـازان  و بـشوران  سرشان بر را ادهيپ و سواره لشكر و) و ـ پ هـر  راه ني  و ادهي
 كـه  يكـس  و باشد، يم داخل] است حركت در [خدا ينافرمان و تيمعص يسو به كه يسوار
ـ  لشكر از رود، يم شيپ و است سوار اي است حركت رد ادهيپ ، گناه انجام يبرا ـ پ اي ـ  ادهي  اي

ـ ا بـا  را بندگان خداوند كه است نيا منظور و. است طانيش سوارة  مـورد  آشـكار  دشـمن  ني
 يمـ  فـرا  خـدا  ينافرمان به را آنان شيكارها و سخنان با كه يدشمن و دهد، يم قرار شيآزما

 شامل نيا و شو كيشر آنان با فرزندان و اموال در و ) والدِواألَ األَموالِ فِي وشَارِكْهم (خواند
 و كفـاره  و زكـات  نـدادن  ليقب از شود، يم اموالشان و فرزندان به متعلق كه است يگناه هر
 مـال  گـرفتن  و شـر،  تـرك  و ر،يخ كار بر فرزندان تيترب عدم و واجب حقوق پرداخت عدم
 يانـدوز  ثروت اي ست،ين آن حق كه ييجا در آن كردن خرج و قراردادن اي ناحق، به گرانيد
  . اند داخل باب نيا در مذكور موارد همة. نادرست يشغلها و نامشروع يراهها از
 خدا اسم همسر با زشيآم هنگام و آب و غذا خوردن هنگام اگر: اند گفته مفسران از ياريبس

 اسـم  كارهـا  نيا در ه گا هر. ديجو يم مشاركت يآدم فرزندان و اموال در طانيش نشود برده
  . است آمده ثيحد در كه همانطور و شود يم كيشر و با طانيش نبرد را خدا
)مهعِدـ يحق امـا  انـد،  بنـده يفر و آراسته ظاهر به كه ييها وعده بده، وعده آنان به و ) و  يقت

ـ فر جز آنان به طانيش و ) غُرُورا إِالَّ الشَّيطَانُ يعِدهم وما: (فرمود نيبنابرا. ندارند  وعـده  بي
 ديعقا و گناهان نكهيا مانند دهد، يم آنان به يشدن نابود و باطل يها عده و يعني. دهد ينم

ـ ا اگـر  كـه  دهد يم عده و آنان به و دهد يم جلوه بايز شانيبرا را فاسد  بكننـد  را كارهـا  ني
  . هستند حق بر كه برند يم گمان آنها چون داشت، خواهند پاداش

 منه مغفره عدكمي اهللا و بالفحشا امركمي و الفقر عدكمي طانيالش: (است فرموده المتع خداوند و
 يمـ  فرمـان  ها يزشت به را شما و كند، يم ديتهد يتنگدست و فقر به را شما طانيش) فضال و

  . دهد يم بخشش و (فضل وعدة و خود جانب از آمرزش وعدة شما به خداوند و دهد
 بـه  كـه  را يزيچ داد، خبر دهدف انجام بندگان با خواهد يم طانيش آنچه از خداوند چون و

 توكل و آوردن مانيا و خدا يبندگ همان آن و بود امان در طانيش فتنة از توان يم آن لةيوس
لَيهِم لَك لَيس عِبادِي إِنَّ: (فرمود نمود انيب ، اوست بر لْطَانٌ عبر يتسلط چيه تو گمان يب )س 

 آنهـا  از را يشر هر خداوند دهند انجام  را او يبندگ و عبودت چنانچه بلكه ،يندار بندگانم
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 بـود  خواهـد  آنـان  بانيپشت و دارد، يم امان در شده رانده طانيازش را آنان و ، دينما يم دور
 را يكس او  است،) آنان (بانيپشت و حافظ پروردگارت كه است يكاف و)  وكِيالً بِرَبك وكَفَى(

 آن انجـام  بـه  را او خداونـد  كه را آنچه و كند توكل يو بر كه دينما يم ينبايپشت و حفاظت
  . دهد انجام است، داده دستور

  : 66- 69 ي هيآ
كُمب زْجِي الَّذِي ري لَكُم رِ فِي الْفُلْكحتَغُواْ الْبب تَ لِهِ مِن لِ نَّه فَضْ  پروردگارتان رحِيما بِكُم كَانَ إِ
  گمان يب د،ييبجو او فضل از تا كند يم روان تانيبرا ايدر در را هايشتك كه است] ييخدا [آن
 . است مهربان شما به] نسبت [او

ا ياه إِالَّ تَدعونَ من ضَلَّ الْبحرِ فِي الْضُّرُّ مسكُم وإِذَ  وكَـانَ  أَعرَضْـتُم  الْبـرِّ  إِلَـى  نَجاكُم فَلَما إِ
نْسانُ  اديفر به كه يكسان همة خدا جز رسد، شما به ها يسخت ايدر در كه يگامهن و كَفُورا اإلِ

 برساند يخشك به و برهاند را شما] خدا [كه يوقت اما گردند، يم ديناپد نظرتان از ديخوان يم
 . است ناسپاس] اريبس موجود كي [انسان و ديگردان يم يرو

أَمِنتُم لَيكُم يرْسِلَ وأَ الْبرِّ جانِب بِكُم يخْسِف أَن أَفَ ا عاصِبح واْ الَ ثُمتَجِد كِيالً لَكُممنيا ايآ و 
 بفرستد شما بر يطوفان اي ببرد، فرو نيزم در يخشك از يا گوشه در را شما نكهيا از ديا شده
 . ديابي ينم يكارساز خود يبرا گاه آن كند؟ سنگباران را شما كه

م لَيكُم فَيرْسِلَ أُخْرَى تَارةً يهِفِ يعِيدكُم أَن أَمِنتُم أَ نَ قَاصِفا عغْرِقَكُم الرِّيحِ ما فَيبِم كَفَرْتُم الَ ثُم 
نَا لَكُم تَجِدواْ ي لَ ا بِهِ عبِيع  تنـد  گـاه  آن بازگردانـد،  ايدر به را شما نكهيا از ديا شده منيا ايآ تَ

ـ ا در آنگاه د؟ينما غرق را شما ديا دهيورز كفر آنكه سبب به سپس بفرستد، شما بر يباد  ني
  . ديابين يا كننده بازخواست] خود يبرا [ما برابر در] و [خصوص
 بـه  و كرده، مسخر شانيبرا را هايكشت كه شود يم ادآوري بندگانش بر را خود نعمت خداوند

ـ برا را تالطم پر و خروشان يايدر و بسازند، يكشت چگونه كه نموده الهام آنها  مـسخر  شاني
 يكاالهـا  حمل و آن بر شدن سوار با بندگان تا ند،ينما يم حركت آن در ها يكشت كه نموده
ـ ا و شـوند،  مند بهره آن، بر خود يتجارت يكاالها حمل و آن، بر خود يتجار  و رحمـت  ني
 چه هر و بوده مهربان بندگان به نسبت همواره او و ، است بندگانش حق خداونددر يمهربان

  . دهد يم آنها به است سودشان به
ـ غ آنچـه  نـه  اسـت  يقيحق معبود او تنها كه نيا بر دال ياله يها رحمت جمله از و  او از ري

 گرفتار و برسد آنها به ايدر در يناراحت و يسخت هرگاه كه است نيا شوند، يم خوانده معبود
 در كـه  را ييهـا  زنـده  و هـا  مرده بترسند، شدن هالك و ينابود از و شوند امواج و طوفانها
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 يزمان چيه انگار و گردد، يم ديناپد نظرشان از خواندند يم اديفر به يراحت و شيآسا حالت
 ساختن دور ييتوانا و اند فيضع آنها كه دانند يم چون. اند نخوانده اديفر و كمك به را آنها
 مخلوقات همه كه را نيزم و آسمانها نندةيآفر كه نجاستيا و. ندارند را يسخت و مشكل چيه
 بـه  اقدسـش  درگـاه  بـه  خالصانه و خوانند، يم اديفر به نديجو يم ياري او  از ها يسخت رد
  . شوند يم فروتن و خاشع محضرش در و ، پردزاند يم دعا و شياين

 برسان، يخشك به و دهد،  نجات شدن غرق از را آنان و دينما دور آنها از را يسخت يوقت اما
 سازند يم كيشر كه را يكس او با و كنند يم فراموش د،بودن خوانده اديفر به تر شيپ را خدا
 ينمـ  محـروم  را يكـس  و كنـد،  ينمـ  دفع را يضرر چيه و رساند، ينم را يا دهيفا چيه كه

 نموده اعراض پروردگارشان يبرا دعا و عبادت در اخالص و يپرست گانهي از نيبنابرا. گرداند
  . تابند يم بر يرو و
 مگـر . گذارد ينم را ها نعمت شكر انسان رايز اوست، يناسپاس و انسان جهالت اثر بر نيا و

 راسـت  راه بـه  را او كـرده،  عطـا  ميسـل  عقـل  يو به و نموده تيهدا را او خداوند كه يكس
 را يآدمـ  و دينما يم دور را ا يسخت كه يكس داند يم يفرد نيچن پس . است كرده رهنمود

 شود، پرستش تنها است آن سزاوار هك خداست دهد يم نجات هولناك امور و ها وحشت از
  . شود انجام او يبرا فقط يعبادت هر تنگناف و فراخنا در و شيآسا و يسخت در و
 و يسـخت  هنگام در بسپارد، خو ناتوان عقل به را خود سرنوشت و شود خوار كه كس هر اما
 و افتي نجات كه يوقت نيبنابرا شد،ياند ينم خود نجات و منفعت و مصلحت به جز ديشدا

 او نتوانسته خداوند كه برد يم گمان ينادان و جهالت سبب به شد دور او از يسخت و مشقت
 بـه  نكـه يا از گذشـته  كنـد،  ينم خطور او ذهن به شرك يويدن عقوبت و . دينما مجازات را

  . شديانديب امتيق در آن ميوخ عواقب
أَمِنتُم: (فرمود و شد متذكر را آنها خداوند نيبنابرا  يرْسِـلَ  أَو الْبـرِّ  جانِب بِكُم يخْسِف أَن أَفَ

كُملَي ا عاصِباي ببرد، فرو نيزم در يخشك از يا كناره در را شما نكهيا از ديا شده منيا ايآ )ح 
 يكـار  هـر  و زيـ چ هـر  بـر  خداونـد  يعني كند؟ سنگباران را شما كه بفرستد شما بر يطوفان

 و كرد خواهد سنگباران را شما و آورد يم فرود سرتان يباال از يعذاب بخواهد اگر تواناست،
 هـالك  و ينـابود  كه دينكن گمان نيبنابرا. سازد يم نابود و هالك را آنها كه است يعذاب آن

  . رديگ ينم صورت گريد ييجا در ايدر در جز شدن
 أُخْـرَى  تَـارةً  فِيـهِ  يعِيـدكُم  أَن أَمِنـتُم  أَم (نكهيا از ديستين منيا پس د،يبر گمان نيچن اگر و

لَيكُم فَيرْسِلَ نَ قَاصِفا عيا شكننده هم در باد تند گاه آن بازگرداند، ايدر به را شما )الرِّيحِ م 
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نَا لَكُم تَجِدواْ الَ ثُم كَفَرْتُم بِما فَيغْرِقَكُم (بفرستد، شما بر ي لَ ا بِهِ عبِيع  كفر آنكه سبب به و ) تَ
ـ تعق را مـا  كار، نيا برابر در كه ديابين را يكس و د؟ينما غرق را اشم ديا دهيورز  مـورد  و بي

   .است نكرده ستم شما بر يا ذره اندازة به خداوند رايز دهد، قرار گرديپ
  :70 ي هيآ

لَقَد نَا ونِي كَرَّمب مآد ملْنَاه محرِّ فِي ورِ الْبحالْب م وقْنَاهزرنَ واتِ مبي لْنَاهم الطَّ  كَثِيرٍ علَى وفَضَّ
لَقْنَا ممنْ  حمل ايدر و يخشك در را آنان و داشته، يگرام را آدم فرزند يراست به و تَفْضِيالً خَ
ـ آفر از ياريبـس  بـر  و نمـوده  عطـا  يروز آنان به ها زهيپاك از و كرده،  كـامالً  شيخـو  دگاني
  .ميا داده شانيبرتر
 حـساب  آن ي نـدازه  وا مقدار توان ينم كه است بندگان بر ياله احسان و كرم انگريب نيا و

 با را آنان پس داده، قرار ميتكر مورد گوناگون يصورتها به را بندگانش خداوند كه چرا. كرد
 داده، قرار يدگانيبرگز و اياول آنان از و داشته، يگرام كتابها و امبرانيپ فرستادن و عقل و علم
لْنَاهم. (است دهيبخش آنها به را يباطن و يظاهر يها نعمت و محـرِّ  فِـي  ودر را آنهـا  و  )الْب 

ـ ا نمـود  حمـل  يسـوار  يهـا  نيماش و االغ و قاطر و شتر ليقب از ييها مركب بر يخشك  مي
الْبحرِ( ـ ا نمـوده  حمـل  را آنهـا  ها يكشت با ايدر در و   )و يبـاتِ  مـنَ  ورزقْنَـاهم  (م،ي  و ) الطَّ

 زيچ چيه و م،يا نموده شانيروز را يا زهيپاك همسران و پوشاك و ها يدنينوش و ها يخوردن
 را آنان و نموده، يارزان آنها به خداوند نكهيا مگر باشند داشته ازين آن به كه ستين يا زهيپاك

   .است كرده آسان شانيبرا را آن ةيته و داشته، يگرام بدان
)ملْنَاه لَ ممنْ كَثِيرٍ علَى وفَضَّ  شانيبرتر كامالً شيخو دگانيآفر از ياريبس بر و)  تَفْضِيالً قْنَاخَ

 يا گونه به است، داده يبرتر را آنها داده اختصاص آنان به كه ييها لتيفض با يعني.ميا داده
 بـه  را هـا  نعمت كه را يكس سپاس ايآ پس . ندارند را ها تيخصوص آن مخلوقات گريد كه
 و خـالق  از را آنهـا  آورند؟ يم يجا به نموه دور آنان از را ها رنج و نموده يسراز شانيسو

 عبـادت  از هايخوشـ  و هـا  نعمـت  بـه  شـدن  مشغول با و دارد، مشغول ها نعمت كنندة عطاء
   ندينما است،اده خدا ينافرمان ريمس در ها نعمت از و شوند، غافل پروردگارشان

 : 71- 72 ي هيآ

م وو يعنَاسٍ كُلَّ نَد تَابه أُوتِي فَمنْ مبِإِمامِهِ أُ لَـئِك بِيمِينِهِ كِ أُو تَابهم يقْرَؤُونَ فَ  يظْلَمـونَ  والَ كِ
 كـس  هر آنگاه م،يخوان يم فرا شانيشوايپ با را يگروه هر كه ديرس خواهد فرا يروز  فَتِيالً
 يسـتم  نيكمتر و خوانند يم را اعمالشان نامة آنان شود، داده راستش دست به اعمالش نامة
 . ننديب ينم
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ـ ا در كـس  هر و سبِيالً وأَضَلُّ أَعمى اآلخِرَةِ فِي فَهو أَعمى هـذِهِ فِي كَانَ ومن ـ دن ني  كـور  اي
   .است تر گمراه و كور زين آخرت در او باشد،

 فرا يحال در را مردم از گروه هر: ديفرما يم و داده خبر امتيق روز در مردم حالت از خداوند
 هر پس هستند، نانيجانش و امبرانيپ آنان و آنهاست، همراه شانيراهنما و شوايپ كه اندخو يم
 يم دعوت ريخ يسو به ايدن در را آنها كه همان ، امبرشانيپ كه روند يم شيچ يحال در يامت

 كـرد  يمـ  دعـوت  آن يسـو  به را مردم امبريپ كه يكتاب بر اعمالشان و. گردد يم حاضر كرد،
 نيا بر و نه؟ اي است موافق يو كتاب با آنان اعمال و كارها كه گردد معلوم تا شود يم عرضه
تَابه أُوتِي فَمنْ: (شوند يم ميتقس گروه دو به اساس  بـه  اعمـالش  نامة كس هر پس) بِيمِينِهِ كِ
 كرده يرويپ نمود يم تيهدا ست را راه به كه خود يشوايپ از چون شود، داده راستش دست

 گـردد  يمـ  كـم  شيهايبـد  و اديـ ز شيهـا  يكـ ين اس افتـه ي تيهـدا  شيكتابها زا يرويپ با و
)لَـئِك أُو تَابهم يقْرَؤُونَ فَ  يمـ  شـاد  ننـد يب يمـ  خود اعمال نامة در آنچه سبب به شانيا و ) كِ

 در كه ينازك رشته اندازة به و)  فَتِيالً يظْلَمونَ والَ (خوانند يم آنرا سرور و يشاد با و شوند
  . نديب ينم ستم يا ذره اندازه به يعني. ننديب ينم ستم دارد قرار خرما هستة فشكا

 و ردينپـذ  را آن و باشد، كور حق دنيد از ايدن نيا در كس هر و )أَعمى هـذِهِ فِي كَانَ ومن(
 تآخر در او پس ) أَعمى اآلخِرَةِ فِي فَهو (رد،يگ شيپ در را يگمراه راه و نكند يرويپ آن از
 نگرفته شيپ در را آن ايدن در كه همانطور. شد خواهد كور و بازمانده بهشت راه در حركت از

 رفتـار  طـور  هر يآدم و است عمل نوع از جزا رايز ، است تر گمراه و)  سبِيالً وأَضَلُّ (است
  . نديب يم جزا و سزا صورت همان به دينما
ـ آ كـه  شود يم فراخوانده كتابش و نيد به يامت هر كه يا بر است يليدل هيآ نيا و  آن بـه  اي

ـ پ عتيشـر  اسـاس  بـر  مـردم  كـه  نيا بر است يليدل و نه؟ اي است كرده عمل  ب كـه  يامبري
 عـذاب  را كس چيه خداوند و رند،يگ ينم قرار بازخواست مورد اند نشده امر  او از يرويهپ
 نيا در زين و. زديخ بر مخالفت به  حجت با او و شود اقامه او بر حجت نكهيا مگر دهد ينم
 يشـاد  و شـود  يمـ  داده راستشان دست به كوكارانين و ريخ اهل اعمال نامة: ديفرما يم هيآ

 ينمـ  اند، ناراحت و نياندوهگ كه بس از بدكاران ، برعكس و. دهد يم دست آنها به يبزرگ
  . بخوانند را اعمالشان نامة توانند

 : 73- 77 ي هيآ

تِنُونَ كَادواْ وإِن يفْ نَا الَّذِي عنِ كلَ ي حأَو كلَي ينَـا  لِتفْتَرِي إِ لَ ع  ـرَهإِذًا غَيو  و خَلِـيالً  الَّتَّخَـذُوك 
 به دروغ به را ان ريغ تا گردانند منصرف ميا كرده يوح تيسو به آنچه از تورا كه بود كينزد
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 . رنديگ يدوست به را تو آنگاه و يبده سبت مان

لَوالَ أَن و تْنَاك ب لَيهِم تَرْكَنُ كِدت لَقَد ثَ يئًا إِ  ميداشت ينم برجا پا و استوار را تو ما اگر و قَلِيالً شَ
 . يابي شيگرا آنان به ياندك بود كينزد

ً أَذَقْنَاك إِذا ينَا لَك تَجِد الَ ثُم الْمماتِ وضِعف الْحياةِ ضِعف لَّ لَ ـ دن عـذاب  آنگاه نَصِيرًا ع  و اي
 يافتي ينم ياري ما برابر در خود يبرا و ميچشان يم تو به برابر نيچند را آخرت عذاب

تَفِزُّونَك كَادواْ وإِن سضِ مِنَ لَياألَر خْرِجوكا لِيإِذًا مِنْهثُـونَ  الَّ وب لْ ي  بـه  و قَلِـيالً  إِالَّ خِالفَـك 
 صـورت  نيدرا  كنند رونيب ان از را تو تا بلغزانند نيسرزم آن از را تو كه بود كينزد يراست
 . ماندند ينم يكوتاه مدت جز تو از بعد

لْنَا قَد من سنَّةَ  سأَر لَكلِنَا مِن قَب سالَ رو تِنَا تَجِد نَّ وِيالً لِسـ ا تَح  بـه  مـورد  در خـدا  سـنت  ني
 وةيش و روش در و كنند، يم رونيب انشانيم از را امبرشانيپ كه است يمردمان رساندن هالكت

  . ديد ينخواه يليتبد و رييتغ ما
ـ پ بر را شيخو منت متعال خداوند ـ ب الـسالم  هيـ عل محمـد  امبرشي  از را او كـه  دارد يمـ  اني
 حفاظـت  شـدند،  وارد يراه هر از گرداندنش منصرف و يو به زدن ضربه يبرا كه يدشمنان
تِنُونَك كَادواْ وإِن: (فرمود پس. نمود يفْ نَاأَوح الَّذِي عنِ لَ ي كلَي نَا لِتفْتَرِي إِ ي لَ ع رَهدست و )غَي 
 بـر  آنچه از غري تا كردند توطئه آنان بودند، غافل آن ميوخ عاقبت از كه زدند يكار انجام به
ـ م بـه  آنهاست خواست و ليم ك را آنچه آنگاه و ،يده نسبت خدا به ميا نموده نازل تو  اني
 دوست كه را آنچه اگر و) وإِذًا. (يكن رها است نموده نازل تو بر خداوند كه را آنچه و يآور

 همـة  از و دهنـد  يمـ  قـرار  خـود  دوسـت  را تو آنگاه ) خَلِيالً الَّتَّخَذُوك (يده انجام دارند،
 به را كوين آداب و ياخالق يهايخوب خداوند كه چرا بود، يخواه زتريعز آنها نزد دوستانشان

  . بدارند دوست را تو دشمن و دوست و كينزد و دور شود يم باعث كه نموده تيعنا تو
 كه يحق خاطر به مگر اند، ختهينر تو با را يدشمن طرح و نكرده يدشمن تو با آنها كه بدان اما

: است فرموده متعال خداوند كه همانطور ندارند، يدشمن  خودت شخص با آنها و ،يا آورده
 قطعاً) جحدوني هللا تيبا نيالظلم ولكن ككذبوني ال فانهم قولوني يالذ حزنكيل انه نعلم قد(
 كننـد،  ينمـ  بيتكذ تورا آنان سازد، يم نياندوهگ را تو نديگو يم آنها آنچه كه ميدان يم ما

  . ندينما يم انكار را خدا اتيآ ستمگران بلكه
لَوالَ( أَن و تْنَاك ب  ونعمت م،يداشت ينم پابرجا و استوار حق بر را تو ما اگر ن،يا وجود با و  )ثَ

لَيهِم تَرْكَنُ كِدت لَقَد (م،يداد ينم تو بر را آنها يفراخوان اجابت عدم  كه بس از)  قَلِيالً شَيئًا إِ
 آنهـا  يداشـتن  دوسـت  كـه  بـس  از و ،يكرد يم ارائه يفراون يها حل راه آنان تيهدا يبرا
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  . يكن ديپ شيگرا آنان به بود كينزد شوند، تيهدا
أَذَقْنَاك (،يساز آورده بر را آنها خواستة و يابي شيگرا آنان يسو به اگر اما  الْحيـاةِ  ضِعف لَّ

فضِعاتِ ومـ ا و م،يسـاز  يم گرفتار آخرت و ايدن در برابر، چند يعذاب به را تو )الْم  بـه  ني
 از شما كه است يمعرفت كمال خاطر به زين و داده، تو به خداوند كه است ينعمت كمال خاطر
  . ديباش يم داربرخور آن
)الَ ثُم تَجِد نَا لَكي لَ عذاب از را تو كه يافتي ينم ياري ما برابر در خود يبرا سپس) نَصِيرًا ع 

 پابرجا را تو و داشت، نگاه امان در و مصون شر اسباب از را تو خداوند اما دهد، نجات خدا
 و. يافتين شيگرا آنان يسو به صورت چيه به و كرد، تيهدا راست راه بر و نمود، استوار و
 شيخو نعمت و بخشش نيبزرگتر خداوند پس. يافتين شيگرا آنان يسو به صورت چيه به
  . است داده تو به كمال و تمام به را
تَفِزُّونَك كَادواْ وإِن( سضِ مِنَ لَياألَر خْرِجوكا لِيـ نزد يراسـت  به و )مِنْه  آن از را تـو  بـود  كي

ـ م در تـو  گـاه يجا از كه ينفرت خاطر به يعني. ندينما رونيب ان از را وت تا بركنند نيسرزم  اني
 نيچن اگر و ندينما ات آواره آن از و كنند رونيب نيسرزم آن از را تو بود كينزد داشتند خود

. گرفت يم فرا را آنها خدا عذاب و ماندند، ينم يباق يكوتاه مدت جز تو از بعد كردند يم
 و. ابدي ينم رييتغ هرگز و بوده گونه نيا ها ملت همة انيم در ياله ةويش و سنت كه همانطور

 فـوراً  خداوند اند كرده رونيب خود نيسرزم از را او و نموده بيتكذ را امبرشيپ كه يامت هر
  . است كرده گرفتار عذاب به را آنها
 نگذشت ياهكوت مدت نمودند، رونيب را او و كردند توطئه اسالم امبريپ هيعل مكه كفار يوقت
 و شـدند  كـشته  سردارانـشان  و نمود نازل آنها بر بدر جنگ در را شيخو عذاب خداوند كه

  . ديپاش هم از آنان قدرت
 بدارد، پابرجا و استوار را او تا است ازمندين خداوند به شدت به بنده كه آنند نيمب اتيآ نيا
 را انسان كه يراه هر به و رداند،گ استوار مانيا بر را او كه بخواهد خداوند از همواره ديبا و

 بـود،  بنـده  نيكـاملتر  كه يحال در السالم هيعل امبريپ رايز شود، متوسل رساند يم ييجا پابر
لَوالَ: (فرمود او به خداوند أَن و تْنَاك ب لَيهِم تَرْكَنُ كِدت لَقَد ثَ يئًا إِ  پـا  را تو ما اگر و)  قَلِيالً شَ
ـ پ شيگرا آنان يسو به ياندك بود كينزد ميتداش ينم استوار و برجا ـ  داي  گـران يد پـس . يكن

  بود؟ خواهند چگونه
 مصون شر از را او نكهيا و شود، يم ادآوري امبرشيپ بر را شيخو نعمت نجايا در خداوند و

 اسـباب  وجود هنگام به بندگانش بدارد دوست خداوند كه دينما يم داللت نيا. است داشته
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 همواره و دارند، مصون شر از را خود كار نيا با و ادآورندي به را او تنعما شتريب يبد و شر
  . باشند استوار پابرجاو مانيا بر
 خداوند كه ييها نعمت و بنده مقام يبلند حسب بر كه دينما يم اشاره مطلب نيا به هيآ زين
 اهآنگـ  گـردد؛  يم محسوب برابر نيچند جرمش و بزرگتر گناهش است، داشته يارزان يو به
 تذكر امبرشيپ به خداوند چون رد،يگ قرار نكوهش مورد آن خاطر به كه دهد انجام يكار كه
أَذَقْنَـاك  إِذاً. (كـرد  نخواهـد  نيچن هرگز او كه كند نيچن اگر كه است داده  الْحيـاةِ  ضِـعف  لَّ

فضِعاتِ ومالْم الَ ثُم تَجِد نَا لَكي لَ نيچنـد  را آخـرت  عذاب و ايدن عذاب آنگاه)  نَصِيرًا ع 
  . يابي ينم ياري ما برابر در خود يبرا و ميچشان يم تو به برابر

ـ نما نابود و هالك را يملت بخواهد خداوند هرگاه: ديفرما يم هيآ زين و  نيچنـد  آن جـرم  د،ي
 و سنت كه همانطور. گردد يم واقع آن بر عذاب و شده ياله عذاب سزاوار و شود يم برابر
 كردنـد  رونيب را امبرشانيپ يوقت و. است بوده نيهم زين نيشيپ يها امت انيم در ياله وهيش

  . نمود گرفتار عذاب به را آنها
 : 78- 81 ي هيآ

 بـه  مـشْهودا  كَـانَ  الْفَجـرِ  قُرْآنَ إِنَّ الْفَجرِ وقُرْآنَ اللَّيلِ غَسقِ إِلَى الشَّمسِ لِدلُوكِ الصالَةَ أَقِمِ
 نمـاز  گمان يب بخوان، را صبح نماز و دارد يبرپا را نماز شب يكيتار تا آفتاب زوال هنگام
 . گردد يم ديبازد] فرشتگان توسط [صبح

لَةً بِهِ فَتَهجد اللَّيلِ ومِنَ  زيبرخ شب از يپاس در و محمودا مقَاما ربك يبعثَك أَن عسى لَّك نَافِ
 يمقام به را تو پروردگارت كه باشد توست، يبرا ياضاف ةيفرض كي نيا بخوان، تهجد نماز و

 . برساند دهيپسند

لْنِي رب وقُل  نَّصِيرًا سلْطَانًا لَّدنك مِن لِّي واجعل صِدقٍ مخْرَج وأَخْرِجنِي صِدقٍ مدخَلَ أَدخِ

 رونيب آن از دهيندپس نحو به و كن ارد] يكار هر [در دهيپسند طور به مرا! پروردگارا«: بگو و
 باشد م مددكار و اري كه فرما عطا من به يقدرت خود جانب از و آور،

 و رفت انيم از باطل و آمد حق«: بگو و زهوقًا كَانَ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلُ وزهقَ الْحقُّ جاء وقُلْ
  . است يشدن نابود و يرفتن انيم از شهيهم باطل گمان يب» گشت نابود
 يباطن و يظاهر صورت به را نماز تا دهد يم دستور السالم هيعل محمد امبرشيپ به وندخدا
 يسو به آفتاب زوال هنگام به)  الشَّمسِ لِدلُوكِ (بدارد، پا بر آن اوقات در و كامل طور به و

 كه نماز شب يكيتار تا ) اللَّيلِ غَسقِ إِلَى. (گردد يم شامل را عصر و ظهر نماز كه يغرب افق
 صـبح  نمـاز  بخوان، زين را صبح نماز و)  الْفَجرِ وقُرْآنَ. (رديگ يم دربر را عشا و مغرب نماز
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ـ ن ، اسـت  تـر  يطـوالن  نمازهـا  گريد از صبح نماز در قرائت چون است، شده دهينام قرآن  زي
 و شـب  فرشتگان و است آن شاهد خداوند كه چرا دارد، يشتريب لتيفض صبح نماز خواندن

  . دارند حضور نآ در روز
 در كـه  يينمازها است شده انيب زين ، شده انيب فرض ينمازها پنجگانة اوقات هيآ نيا در و
 بـه  هيآ زين . است شده داده دستور آن انجام به چون باشند، يم فرض دارند قرار اوقات نيا
 دنيرسـ  فـرا  «و اسـت  آن زمـان  دنيرس فرا نماز صحت شرط كه دينما يم اشاره مطلب نيا
 بر اوقات نيا در نماز كه است داده دستور خداوند رايز باشد، يم نماز وجوب سبب ،»مانز
 جمـع  را عشا و مغرب زين و نمود، جمع را عصر و ظهر توان يم عذر صورت در و شود، پا

 هم با را عشا و مغرب وقت زين است، كرده ذكر هم با را عصر و ظهر تمام خداوند رايز كرد،
  . است نموده ذكر

 و نموده اشاره آن در يطوالن صورت به قرآن خواندن لتيفض و صبح نماز لتيفض به هيآ زين
 ينامگـذار  خـود  ياجـزا  از يبخش با عبادت هرگاه چون است، نماز ركن قرآن قرائت نكهيا

  . است فرض بخش آن كه دينما يم داللت شود
لَةً بِهِ فَتَهجد اللَّيلِ ومِنَ(  نمـاز  شـب  اوقات ريسا در عشا و مغرب نماز از ريغ به و ) لَّك نَافِ

  . است گناهانشان كفارة شب نماز كه گرانيد خالف به د،يافزايب تو مقام بر شب نماز تا بخون
 ، هستند فرض مومنان بر و تو بر پنجگانه ينمازها كه باشد نيا اش يمعن كه دارد احتمال و
ـ  تـو  چـون  و باشد، يم فرض تو بر فقط كه شب نماز خالف به  ارزش يدارا خداونـد  شيپ

 نيا از و شود شتريب زين پاداشت تا است نموده شتريب گرانيد از را ات فهيوظ يهست يواالتر
 بر را تو ، انينيپس و انينيشيپ كه است يمقام آن و. يبرس يا دهيپسند  و ستوده مقام به قيطر
 تـا  خواهنـد  يمـ  آدم از ردمم كه آنگاه. است بزرگ شفاعت مقام آن و ستود خواهند مقام آن
ـ ع از سـپس  ،يموسـ  از سپس م،يابراه سپس نوح، از سپس كند، شفاعت آنان يبرا  يمـ  يسي

 نكهيا تا كشند، يم عقب را خود و آورند يم عذر همه اما كنند، شفاعت آنها يبرا تا خواهند
ـ نما شـفاعت  خداوند نزد به خواهند يم زادگانيآدم سرور از مردم  از را آنهـا  خداونـد  تـا  دي

 شيپ السالم هيعل محمد آنگاه. دينما رحم آنان بر و دهد  نجات محشر روز هراس و وحشت
 و گاهيجا در را او او رفته،يپذ عيشف عنوان به را او خداوند و د،ينما يم شفاعت پروردگارش

 حضرت شفاعت رشيپذ با و برند، يم رشك او به انينيپس و انينيشيپ كه دهد يم قرار يمقام
  . نمود خواهد منت مردم همة بر السالم هيعل محمد

لْنِي رب وقُل(  همـة  و هـا  شدن وارد تمام يعني )صِدقٍ مخْرَج وأَخْرِجنِي صِدقٍ مدخَلَ أَدخِ
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 ورود و كارهـا  آغاز و بده، قرار يپسند يم كه آنچه و طاعت، ريمس در مرا يها آمدن رونيب
 مِـن  لِّـي  واجعـل . (بـده  قرار خود دستور مطابق و اخالص با همراه را آن از خروج و آن به

نكلْطَانًا لَّديتمام و دهم يم انجام كه آنچه همة بر قاطع يليدل و آشكار يوحجت)  نَّصِيرًا س 
  . بفرما عطا من به كنم يم ترك آنچه

 حاالت مةه كه يا گونه به دهد، يم قرار آن در را بنده خداوند استكه يحالت نيباالتر نيا و
 يم كينزد پروردگارش به را يو حاالتش و كارها همة و شود، يم يخوب و ريخ به ليتبد او
ـ  در يآدمـ  كـه  است آن انگريب نيا و. دارد اشكار يليدل يحالت و كار هر بر و د،ينما  ح نيچن
  . ديآ يم لينا صالح عمل و ديمف علم مقام به يالت
 حـق . گـشت  نـابود  و رفـت  انيم از باطل و آمد حق: بگو و )طِلُالْبا وزهقَ الْحقُّ جاء وقُلْ(

 تا داد دستور را او و نمود، يوح السالم هيعل محمد امبرشيپ به خداوند كه است يزيچ همان
 و يمتالشـ  باطـل  و ندارد را آن با مقابلة توان يزيچ چيه و آمد حق يراست به كه كند اعالم
ـ م از شهيـ هم باطل گمان يب) زهوقًا كَانَ الْباطِلَ إِنَّ. (گشت خواهد نابود ـ  اني  نـابود  و يرفتن
 يمـ  شرفتيپ و قدرت يدارا باطل يگاه اما است، باطل يشگيهم صفت نيا و. است يشدن
 هـم  از باطـل  حق، دنيرس فرا هنگام به اما نكند، مقابله آن با حق كه است يزمان آن و شود،

 ييمكانهـا  و زمانها در جز باطل نيبنابرا ،داشت نخواهد يحركت و شود يم نابود و پاشد يم
  . كند ينم دايپ رواج اوست، ليدال و ياله اتيآ به دانش از يخال كه
 : 82 ي هيآ

نُنَزِّلُ ا الْقُرْآنِ مِنَ وم وةٌ شِفَاء همحرؤْمِنِينَ والَ لِّلْمو زِيدا إَالَّ الظَّالِمِينَ يارآنچه قرآن از و خَس 
ـ  م،يفرست يم فرو است مومنان رحمت و يبهبود ةيما كه را  و انيـ ز جـز  سـتمگران  بـر  يول

  . ديافزا ينم خسارت
 يبرا بلكه ست،ين رحمت و شفا ةيما كس هر يبرا يول است، رحمت و شفا بر مشتمل قرآن
 بـه  و ند،ينما يم قيتصد را اتشيآ و دارند مانيا آن به كه است حمت ر و شفا سبب يكسان
 سـتم  خـود  بـه  آن بـه  نكـردن  عمـل  و قرآن قيتصد عدم با كه يكسان اما .كنند يم عمل آن
  . اند دهيورز
 يمـ  اقامـه  آنان بر حجت قرآن لةيوس به رايز. ديافزا ينم يزيچ آنها به انيز جز قرآن اتيآ

 و فاسـد،  يآرا و جهالت و شبهات از را دلها كه است نيا دراد بر در قرآن كه ييشفا و شود
 هـر  كـه  اسـت  ينيقي عمل بر مشتمل قرآن رايز كند، يم يپاكساز و تزش اهداف و انحراف
 شـهوت  هرگونه و است اندرز و موعظه شامل و رود، يم انيم از آن لةيوس به يجهل و شبهه
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 يهايماريب و دردها از زين را ها جسم و برد، يم انيم از باشد مخالف ياله فرمان با را يپرست
  . بخشد يم شفا مختلف
 قيتـشو  ياخرو و يويدن سعادت و رحمت اسباب اتخاذ به را يآدم رايز ستا رحمت قرآن

ـ ن وپـاداش  يشگيهم سعادت به دهد انجام را آنها بنده هرگاه كه يطور به. دينما يم  در كي
  . ابدي يم دست آخرت و ايدن
 :83 ي هيآ

نْعمنَا وإِذَآ نَأَى أَعرَض اإلِنسانِ علَى أَ انِبِهِ و إِذَا بِجو مها كَانَ الشَّرُّ سؤُوسانـسان  بـه  چون و ي 
 چـون  و ورزد، يمـ  تكبـر  و كـشد  يم كنار را شتنيخو و شده گردان يرو م،يكن عطا نعمت
  . شود يم ديناام و وسيما برسد او به يسخت
 رايز. باشد كرده تيهدا را او خداوند كه يكس مگر باشد، يم نيچن انسان سرشت و عتيطب

 ورزد يم تكبر و بالد يم خود به و شود، يم شاد دهد نعمت او به داوندخ كه يهنگام انسان
. كند ينم ادي را او و آورد ينم يجا به را او شكر و شود، يم گردانيرو پروردگارش از و ،
 را او يماريب و يتنگدست و شود رشيبانگيگر بال و شر چون و  )يؤُوسا كَانَ الشَّرُّ مسه وإِذَا(

 دارد قـرار  آن در او كـه  يحالت برد يم گمان و شود يم ديناام يخوب و ريخ هر از رد،يبگ فرا
  . است يشگيهم
 در دهـد  نعمـت  او به پروردگار كه يهنگام است نموده تيهدا را او خداوند كه يكس اما و

 او بـه  يسخت كه يهنگام و. آورد يم يجا به را نعمتش شكر و د،ينما يم يفروتن يو مقابل
ـ ام و طلبـد  يمـ  يوبهبـود   تيعاف خداوند از و داده، سر يزار و ناله برسد  كـه  اسـت  دواري

 بتيمص و بال كار نيا با و د،ينما دور يو از است كرده گرفتار بدان را او كه را آنچه خداوند
  . گردد يم آسان يو بر
 : 84 ي هيآ

لَتِهِ علَى يعملُ كُلٌّ قُلْ بكُم شَاكِ  خودش روش به كس هر«: بگو سبِيالً أَهدى هو بِمنْ أَعلَم فَرَ
  .»است تر انهيراه يكس چه كه داند يم بهتر پروردگارتان و كند، يم كار
لَتِهِ علَى يعملُ كُلٌّ قُلْ(  كنـد،  يم كار خود تيوضع و حاالت با متناسب كس هر يعني  )شَاكِ

 ينمـ  انجـام  را يزيچ انيهانج پروردگار يبرا عمل جز باشد كوكارين دگانيبرگز از اگر پس
 مورد زيچ چيه و دهد ينم انجام را يكار مردم يبرا جز باشد گان شده رسوا از اگر و دهد،

 بِمنْ أَعلَم فَرَبكُم. (باشد مطابق شيها خواسته و اهداف با كه آنچه مگر. بود نخواهد پسندش
وى هدبِيالً أَههر پس است، تر درست راهش يكس هچ كه داند يم بهتر پروردگارتان و ) س 
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ـ نما يمـ  تيهـدا  باشـد،  داشته تيهدا يستگيشا و تيصالح را كس  كـه  را كـس  هـر  و د،ي
  . گرداند يم خوار باشد نداشته تيهدا يستگيشا
 : 85 ي هيآ

لُونَك أَ سينِ وقُلِ الرُّوحِ ع رِ مِنْ الرُّوحي أَمبا رمن أُوتِيتُم ودربـارة  تـو  از و قَلِيالً إِالَّ الْعِلْمِ م 
 دانـش  از و ، است آگاه آن از من پروردگار تنها كه است يزيچ روح«: بگو پرسند، يم روح
  »است نشده داده شما به ياندك جز
 است، طرف رساندن بست بن به و لجاجت هدفشان و كنند يم سوال كه را يكسان به هيآ نيا
 كنند يم سوال» روح «از بلكه پرسند، ينم را مهم ليمسا آنان كه چرا دارد، يم باز كار نيا از
ـ ب درست را آن تيفيك و صفت تواند ينم كس چيه و است پنهان امور از كه ـ ز كنـد،  اني  راي

 امبرشيپ خداوند نيبنابرا باشد يم نقص و كمبود يدارا برخوردارند آن از بندگان كه يدانش
 جملـة  از روح: بگـو  ) ربـي  أَمرِ مِنْ لرُّوحا قُلِ: (بدهد نگونهيا را آنها پاسخ كه داد فرمان را

 پـس، . است آمده ديپد آن و ديايب دهيپد داده دستور آن به كه باشد يم پروردگارم مخلوقات
  . ديدان ينم را آن از ريغ ياديز ييزهايچ شما نكهيا با ندارد، ياديز دةيفا آن از پرسش

 پاسـخ  از شـد  واقـع  سوال مورد يليمسا نيچن از يكس هرگاه نكهيا بر است يليدل هيآ نيا و
 بـه  و دارد ازين آن به كه كند ييراهنما يزيچ به را كننده سوال و شود، گردانيرو آن به دادن
  . اوست سود

  : 86- 87 ي هيآ
لَئِن ئْنَا و نَا بِالَّذِي لَنَذْهبنَّ شِ ي حأَو كلَي نَا بِهِ لَك تَجِد الَ ثُم إِ ي لَ كِيالً عآنچه ميبخواه ما راگ و و 

 رابطه نيا در كه افتي ينخواه را يكس گاه آن م،يداريم بر انيم از ميا كرده يوح تو به كه را
 .  كند دفاع تو از ما هيعل

لَه إِنَّ ربك من رحمةً إِالَّ لَيك كَانَ فَضْ دادت بـه  [پروردگـارت  يسو از يرحمت مگر كَبِيرًا ع 
  . است اريبس همواره تو حق در او فضل گمان يب] برسد

ـ  فرستاده، فرو امبرشيپ بر كه يوح و قرآن كه دهد يم خبر متعال خداوند  جانـب  از يرحمت
ـ پ بر ياله  نعمت نيبزرگتر نيا و. خداست بندگان و او بر خدا  كـرم  و فـضل  و اسـت  امبري

ـ ا كه يندخداو پس. كرد انيب را آن اندازة توان ينم و است بزرگ امبريپ حق در خداوند  ني
 يكس گاه آن  بردارد، انيم از را آن تواند يم است، داده تود به شيخو فضل سر از را نعمت

ـ ا در كه افتي ينخواه زين را يليوك و. برگرداند را آن كه ابدي ينم را  خداونـد  بـا  رابطـه  ني
 كردن مسخره و كنندگان، بيتكذ و بود خوشحال و شاد نعمت نيا به ديبا پس. ديبگو سخن
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 را آن اما ،ينمود ارائه آنها به را حجت نيبزرگتر تو رايز كند، نياندوهگ را تو دينبا گمراهان
  . است نموده خواب را آنان خداوند ندارند، يارزش خداوند نزد چون و رفتند،ينپذ
 : 88 ي هيآ

الْجِنُّ اإلِنس اجتَمعتِ لَّئِنِ قُل لَى وأْتُواْ أَن ع ا بِمِثْلِ ي ثْلِـهِ  يـأْتُونَ  الَ قُرْآنِالْ هـذَ لَـو  بِمِ كَـانَ  و 
مضُهعضٍ بعا لِب  را قرآن نيا مانند نكهيا بر شوند متفق و نديآ گرد جن و انس اگر«: بگو ظَهِيرً

 يبرخ مددكار و انينيشيپ شانيا از يبرخ چند هر ، اورنديب آنرا مانند توانند ينم هرگز اورنديب
  .»شوند گريد
 الـسالم  هيعل امبريپ كه است يزيچ بودن راست و صحت بر آشكار يحجت و عقاط يليدل نيا

 كه است خواسته آنها از و دهيطلب مبارزه به را ها جن و انسانها همة خداوند رايز. است آورده
 و اورنـد، يب را قران نيا مانند توانند ينم آنها كه است داده خبر و اورند،يب را قرآن نيا مانند
  . ندارند را قرآن مانند آوردن ييبازتوانا كنند كمك را گريهمد كار نيا يبرا همه اگر
 در كامل طور به قرآن كردن رد زةيانگ رايز است، آمده شيپ داده خبر خداوند كه همانطور و

 و فـصاحت  اهل و زبان اهل زين آنها و داشت، وجود كنندگان بيتكذ و قرآن دشمنان وجود
 يم انجام داشتند، كار نيا يبرا يتوان و چاره نيكوچكتر اگر پس هستند، و بوده انيب ييوايش

 آن با مبارزة و مخالفت از و داشته نيقي قرآن تيحقان به ناخواسته اي خواسته آنها پس دادند،
  . اند درمانده

 كرده احاطه را يو يست كا و نقص و سو هر از و شده دهيآفر خاك از كه انسان يچگونگ و
 ندارد، پروردگارش ي هيناح از جز يكمال كالم و تيمش و اراده و تقدر و علم چيه و است،

 و اسـت  مطلـع  هـا  نهان و ايخفا تمام بر كه ها آسمان و نيزم پروردگار سخنان با تواند يم
 كـه  يسـخنان  كند؟ مبارزه باشد يم او آن از ميعظ يسرافراز و مجد و مطلق شيستا و كمال
 هـب  ليتبـد  درختان تمام و مركب، به ليتبد اهايدر تمام كه چند هر شوند، ينم تمام هرگز
 قلـم  و گردد يم تمام مركب هم صورت نيا در كه چرا! سنديبنو را خدا كلمات و شوند قلم
  . اند دهينرس انيپا به هنوز خدا كلمات يول شوند، يم نابود ها

 زين او مكال ندارد، ييهمتا يصفات چيه در و ست،ين خدا مانند يمخلوق چيه كه همانطور پس
  . بكند يبرابر او با كالمش در تواند ينم كس چيه و باشد يم شيصفتها جزو
 كه يكس باد هالك. ستين او مانند خداوند يكارها و صفات و نام و ذات در يزيچ چيه پس
 خـدا  بـه  دروغ بـه  محمد را قرآن برد يم گمان و گرفته اشتباه مخلوق كالم با را خالق كالم
  .است آورده خود جانب از ار آن و دهد يم نسبت
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  : 89- 96 ي هيآ
لَقَد رَّفْنَا وـذَا فِي لِلنَّاسِ صثَلٍ كُلِّ مِن الْقُرْآنِ هى مأَب  در كه يراست به و كُفُورا إِالَّ النَّاسِ أَكْثَرُ فَ

  جـز  مـردم  شتريب يول ميا داشته انيب گوناگون يها وهيش به مردم يبرا را يمثل هر قرآن نيا
 . رندينپذ يناسپاس و انكار

ْ نَا تَفْجرَ حتَّى لَك نُّؤْمِنَ لَن وقَالُوا  ينمـ  مـان يا تـو  به هرگز ما«: گفتند و ينبوعا األَرضِ مِنَ لَ
 .»يساز روان ما يبرا را يا چشمه نيزم از نكهيا مگر ميآور

تَكُونَ أَو نَّةٌ لَكن جعِنَبٍ نَّخِيلٍ مرَ وا فَتُفَجنْه  درختـان  از يبـاغ  نكهيا اي تَفْجِيرًا خِاللَها راألَ
  يكن روان ان در فراوان يبارهايجو و رودبارها و يباش داشته انگور و خرما

قِطَ أَواء تُسما السكَم تمعنَا زي لَ فًا عكِس أَو أْتِي الْمآلئِكَةِ بِاللّهِ تَ ـ  قَبِيالً و  را آسـمان  نكـه يا اي
  يآور ما يارويرو را فرشتگان و خدا اي و ،يآر فرود ما بر تكه كه ت يكن يم ادعا كه چنان

كُونَ أَوي لَك تين بخْرُفٍ مز اء فِي تَرْقَى أَوملَن السنُّؤْمِنَ و كتَّى لِرُقِينَا تُنَزِّلَ ح ي لَ ـا  عتَاب  كِ
انَ قُلْ نَّقْرَؤُهحبي سبلْ ره شَرً إَالَّ كُنتوالً ابسيباش داشته وريز و زر از يا خانه نكهيا اي ر، 

 نكهيا مگر ميآور ينم مانيا هم آسمان از رفتنت باال به و ،يرو باال آسمان يسو به نكهيا اي و
ـ آ! اسـت  منزه و پاك پروردگارم« :بگو. ميبخوان را آن كه ياوريب ما يبرا خود همراه يكتاب  اي
 »هستم؟ ورآ اميپ يبشر از فراتر يزيچ من

بعثَ قَالُواْ أَن إِالَّ الْهدى جاءهم إِذْ يؤْمِنُواْ أَن النَّاس منَع وما  را مـردم  و رسـوالً  بـشَرًا  اللّه أَ
ـ آ« : گفتنـد  آنكـه  مگـر  آمـد  آنان يسو به تيهدا كه آنگاه آورند مانيا آنكه از بازنداشت  اي
 »است؟ تادهفرس امبريپ عنوان به كه را يانسان خداوند

ئِنِّينَ يمشُونَ مآلئِكَةٌ األَرضِ فِي كَانَ لَّو قُل طْملْنَا م لَيهِم لَنَزَّ نَ عاء مملَكًا السـوالً  مسبگـو  ر :
 بـه  را يا فرشـته  آسمان از ما رفتند، يم راه آسوده و آرام كه بودند يفرشتگان نيزم در اگر«

 .»ميفرستاد يم شانيسو به امبريپ عنوان

ا بِاللّهِ كَفَى قُلْ نِي شَهِيدي ب نَكُمي ب و نَّه ا بِعِبادِهِ كَانَ إِ  گـواه  عنوان به خداوند«: بگو بصِيرًا خَبِيرً
  .»ناستيب و آگاه اريبس بندگانش حال از او گمان يب است، بس شما و من نيب

لَقَد: (ديفرما يم متعال خداوند رَّفْنَا وـ فِي لِلنَّاسِ صثَـلٍ  كُـلِّ  مِن الْقُرْآنِ ذَاهـ تاك بـه  و ) م  دي
 بـه  بندگان كه را يميمفاه و ميا داشته انيب گوناگون يها وهيش به قرآن در را مثلها و مواعظ

 كه آنها از ياندك تعداد جز اما ند،يآ باز و رنديبپذ پند آنها تا ميا كرده انيب بارها دارند ازين آن
. رفتندينپذ را آن است، كرده ياري را آنان خود قيتوف با و دهز رقم شانيبرا را سعادت خداوند

 از و رفتنـد، ينپذ هاست نعمت نيبزرگتر از كه نعمت، نيا كفران و يناسپاس جز مرم شتريب و
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ـ پ خـود  جانـب  از را قـرآن  اتيآ از ريغ ييها نشانه و معجزات لجاجت و عناد يرو  شنهادي
  . نمودند

 لَن: (ديگو يم است، يبرهان و ليدل هر شامل و آورده را رآنق نيا كه خدا امبريپ به آنها پس
نَا تَفْجرَ حتَّى لَك نُّؤْمِنَ  از نكهيا مگر ميآور ينم مانيا تو به هرگز وما ) ينبوعا األَرضِ مِنَ لَ

 .يساز روان ما يبرا را يا چشمه نيزم

)تَكُونَ أَو نَّةٌ لَكن جعِنَبٍ نَّخِيلٍ متـا  يباش داشته انگور و خرما درختان از يباغ هنكيا اي )و 
ينَا زعمت كَما السماء تُسقِطَ أَو.(يباش ازين يب آمد رفت و بازارها به رفتن از آن لةيوس به لَ ع 

 بِاللّـهِ  تَـأْتِي  أَو(يآر فـرود  مـا  بـر  تكـه  تكه يكن يم ادعا كه چنان را آسمان نكهيا اي )كِسفًا
الْمآلئِكَةِ آنچه به و مينيبب را آنها كه ياوريب ما يارويرو را فرشتگان و خدا نكهيا اي،)  قَبِيالً و 

 منقوش و زرنگار يا خانه نكهيا اي و )زخْرُفٍ من بيت لَك يكُونَ أَو. (بدهند يگواه يا آوره
 بـاال  آسـمان  به محسوس و يعيطب صورت به اي و) السماء فِي تَرْقَى أَو (،يباش داشته طال به
نَا تُنَزِّلَ حتَّى لِرُقِيك نُّؤْمِنَ ولَن (،يبرو ي لَ ا عتَاب  مـان يا رفتنـت  باال به وجود، نيا با ) نَّقْرَؤُه كِ
  . ميبخوان را آن كه ياوريب ما يبرا يكتاب خود همراه نكهيا مگر ميآور ينم
 خردانه يب يسخنان و امبر،يپ ردنك ناتوان قصد به و لجاجت سر از ها گفته نيا كه آنجا از و
 از نكـه يا به توجه با و بود، خداوند برابر در يادب يب و حق رفتنينپذ متضمن و ستمگرانه، و
 يو به خداوند آورد، يم را معجزات شيخو جانب از امبريپ كه ديآ يم بر نيچن سخنها نيا

 اسـت  پـاك : بگـو ) ربـي  انَسـبح  قُـلْ ( فرمـود،  پس. بدارد منزه و پاك را خدا تا داد دستور
 نكهيا از خداوند است پاك و. دييگو يم شما كه آنچه از است باالتر و برتر يبس و پروردگارم

 بـشَرًا  إَالَّ كُنت هلْ. (باشد شما گمراه ينظرها و فاسد يها خواسته رويپ او اتيآ و ها رمان
 فرستاد فقط من هستم؟ مردمان تيهدا يبرا خداوند يسو از يا فرستاده جز من ايآ) رسوالً
  . ستين من دست در زيچ و ام شده
 فرستاده آنها يسو به كه يامبرانيپ كه بود نيا اورندين مانيا مردم شتريب شد باعث كه يعامل و
 بـود  آنان حق در يخداوند لطف و ياله رحمت نيا و بودند انسان و آنها خود از شدند يم
 ينمـ . آمدند يم انشانيم به فرشتگان اگر رايز بود، فرستاده انآن انيم از يانسان آنها يبرا كه

  . رنديبگ فرا آنان از يزيچ توانستند
ئِنِّينَ يمشُونَ مآلئِكَةٌ األَرضِ فِي كَانَ لَّو قُل( طْممـستقر  يفرشتگان انسان يجا به اگر: بگو )م 

 ندنديگز يم اقامت و تسكون نيزم يرو در و رفتند يم راه آن در ها انسان همچون و بوند
لْنَا. (اموزنديب آنان از و ننديبب را آنها توانستند يم زين انسانها و لَيهِم لَنَزَّ ـنَ  عاء  مملَكًـا  الـسم 
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 از بتوانند تا ميفرستاد يم شانيسو به امبريپ عنوان به را يا فرشته آسمان از قطعاً ما)  رسوالً
  . رنديبگ فرا او
ينِي شَهِيدا لّهِبِال كَفَى قُلْ( ب نَكُمي ب و نَّه ا بِعِبادِهِ كَانَ إِ  انيم خدا كه است يكاف: بگو )بصِيرًا خَبِيرً

 يبـرا  خداوند يگواه جمله از و. ناستيب و آگاه اريبس بندگانش به او باشد، گواه شما و من
 يبركسان را او و ود،نم نازل او بر را اتيآ و كرد دييتأ معجزات با را او ك است نيا امبرشيپ

ـ پ بودنـد  رانـده  رونيب اش كاشانه و خانه از را او و كرده يدشمن يو با كه  و. ديـ گردان روزي
 گرفت، يم انتقام يسخت به او از گمان يب دهد نسبت خدا به را تيواقع خالف يزيچ چنانچه
 بنـدگان  احوال از يزيچ چيه و ناستيب و آگاه خداوند رايز كرد، يم پاره را دلش رگ سپس

  . ماند ينم دهيپوش او بر
 97- 100 ي هيآ

لِياء لَهم تَجِد فَلَن يضْلِلْ ومن الْمهتَدِ فَهو اللّه يهدِ ومن   ونِهِ مِن أَود مشُرُهنَح و موةِ يامالْقِي 
بكْما عميا وجوهِهِم علَى ا ومصو ماهأْوم نَّمها جكُلَّم تخَب منَاه ـعِيرًا  زِدكـه  كـس  هـر  و س 

 اوري آنان يبرا او از ريغ به سازد گمراه  را كس هر و اوست، افتهيراه كند، تشيهدا خداوند
 يمـ  بـر  درافتاده اشان چهره يرو به كر و الل و كور را آنان امتيق روز و. يابين يدوستان و
 يمـ  آتشـشان  زبانـة  بـر  كند فروكش آتش زبانة كه هرگاه است، دوزخ گاهشانيجا. ميزيانگ
 . مييافزا

م ذَلِكزَآؤُهج منَّه أَ ئِذَا وقَالُواْ بĤِياتِنَا كَفَرُواْ بِ نَّا أَ نَّا ورفَاتًا عِظَاما كُ إِ لْقًا لَمبعوثُونَ أَ  جدِيـدا  خَ

 مـا  [هكـ  يزمـان  ايآ«: گفتند و دهيورز كفر ما يها هيآ به كه خاطر بدان آنان، يسزا است نيا
 ختـه يبرانگ و كرده دايپ يا تازه نشيآفر م،يشد دهيپاش هم از و گشته يياستخوانها] به ليتبد
 .»ميشو يم

لَم اْ أَو رَوأَنَّ ي اتِ خَلَقَ الَّذِي اللّهاومالس ضاألَرو لَى قَادِرخْلُقَ أَن عي ملَ مِثْلَهعجو مالً لَهأَج 
أَ فِيهِ ريب الَّ ـ آفر را نيزمـ  و آسـمانها  كـه  ييخدا نگرند ينم ايآ كُفُورا إَالَّ الظَّالِمونَ بىفَ  دهي

 كـه  اسـت  كـرده  مقرر يعاديم آنان يبرا و ند؟يافريب را شانيا مانند كه تواناست) همو (است
 . باشند ينم رايپذ را انكار و كفر جز ستمگران اما ست،ين آن در يشك

نتُم لَّو قُل أَمسكْتُم إِذًا ربي رحمةِ خَزَآئِنَ تَملِكُونَ أَ : بگو قَتُورا اإلنسانُ وكَانَ اإلِنفَاقِ خَشْيةَ لَّ
ـ بود پروردگـار  شيبخشا يها نهيگنج مالك شما اگر«  يمـ  بخـل  فقـر،  تـرس  از هـم  بـاز  دي

  . است ليبخ اريبس انسان و د،يديورز
 د،ينما يم گمراه كه اوست تنها و دينما يم تيهدا را او تنها كه دهد يم خبر متعال خداوند
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 از و كـرده  آسـان  را يو تيهـدا  راه و دهد يم قيتوف را او دينما تيهدا كه را كس هر پس
 را كـس  هر و د،ينما يم تيهدا كه است خداوند نيا قتيحق در پس. دارد يم دور يگمراه

 چيهـ  خـدا  جـز  پـس . سـازد  يم رها خودش حال به و گرداند يم خوار را او كند گمراه كه
 دهـد؛   نجـات  او عذاب از را يو كه ندارد يمددكار اوري و ستين او يبرا يا كننده تيهدا
 و ننـد يب ينمـ  آنها پس. دينما حشر الل و كر و كور شان،ي چهره بر را آنها خداوند كه آنگاه
 كـه  اسـت  جهـنم ) جهنَّم (آنان گاهيجا ) مأْواهم. (شوند ينم و هستند كر و زنند ينم حرف
 و كنـد  كـش  فـرو  آتـش  زبانـه  كـه  هرگاه ) خَبت كُلَّما. ( است عذاب و غم و اندوه سراسر
نَاهم. (شود خاموش بخواهد عِيرًا زِدعذاب و مييافزا يم آتش ي زبانه بر آنان ي لهيوس به) س 

 يمـ  سـته كا عذابـشان  از نه و رنديبم تا رسد يم انيپا به كارشان نه شود؛ ينم كاسته آنها از
 انكار و ياله اتيآ به دنيورز كفر سبب به را آنان بلكه نكرده، ستم آنها بر خداوند و. گردد
 را خداوند نكهيا خاطر به و اند، گفته سخن آن از كتابها و داده خبر آن از امبرانيپ كه زيرستخ
  . دينما يم مجازات كردند، انكار را قدرتش و دانستند ناتوان

نَّا اأَئِذَ وقَالُواْ( نَّا ورفَاتًا عِظَاما كُ إِ لْقًا لَمبعوثُونَ أَ  بـه  ليتبد ما كه يزمان: گفتند آنان) جدِيدا خَ
 يمـ  ختـه يبرانگ و ميكن يم دايپ يا تازه نشيآفر م،يشد دهيپاش هم از و  ميگشت يياستخوانها

 نيچنـ  قتحقـ  آنـان  فاسـد  دگاهيد از چون شد، نخواهد محقق كه يزيچ نيچن يعني ؟.ميشو
  . است ديبع يزيچ
)لَم اْ أَو رَوأَنَّ ي اتِ خَلَقَ الَّذِي اللّهاومالس ضاألَريآر ند؟يافريب را شانيا مانند كه تواناست )و 
  . تواناست كار بر او! 
 آن در يشـك  كـه  اسـت  كرده مقرر يعاديم آنان بر خداوند و )فِيهِ ريب الَّ أَجالً لَهم وجعلَ(
 حجـت  و ليـ دال خداونـد  نكهيا با و. آورد يم را آن ناگهان خواست، يم خدا اگر و ت،سين

 إَالَّ الظَّالِمونَ فَأَبى (اما است اده ارائه آنان به مرگ از پس شدن زنده و زيرستاخ يبرا را ييها
 تَملِكُونَ نتُمأَ لَّو قُل. (نديآ ينم در انكار در از كفر جز افترا و ستم يرو از ستمگران ) كُفُورا
 ستين يشدن تمام كه پروردگارم نعمت يها نهيگنج مالك شما اگر: بگو ) ربي رحمةِ خَزَآئِنَ

أَمسكْتُم إِذًا (ديبود  شـود،  تمـام  بخشد يم آنچه مبادا نكهيا ترس از هم باز ) اإلِنفَاقِ خَشْيةَ لَّ
 طبعـاٌ  انـسان  اما است، محال ياله تنعم يها نهيگنج شدن تمام نكهيا با د،يديورز يم بخل

  . است يليبخ موجود
 : 101- 104 ي هيآ

لَقَد نَا وي ينَاتٍ آياتٍ تِسع موسى آتَ أَلْ بنِي فَاسائِيلَ ب نِّـي  فِرْعـونُ  لَـه  فَقَـالَ  جـاءهم  إِذْ إِسرَ  إِ
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ا لَأَظُنُّكى يوسا مورحسلياسرائ يبن از پس،. ميداد رآشكا معجزه نه را يموس يراست به و م 
 .»پندارم يم من ! يموس يا«: گفت او به فرعون و آمد شانيسو به يموس كه بدانگاه بپرس

نِّي بصĤئِرَ واألَرضِ السماواتِ رب إِالَّ هـؤُالء أَنزَلَ ما علِمت لَقَد قَالَ إِ و ـا  لَأَظُنُّكـونُ  يفِرْع 
ثْبورا جز را بخش يروشن يها معجزه نيا يدان يم] خوب [كه تو«: گفت] عونفر به يموس [م 

 .»پندارم يم يشدن نابود! فرعون يا را تو من و است، نفرستاده نيزم و آسمانها پروردگار

اد أَر تَفِزَّهم أَن فَ سنَ يضِ ماألَر نَاه  از را آنان كه خواست] فرعون [پس جمِيعا معه ومن فَأَغْرَقْ
  . مينمود غرق يهمگ بودند يو با كه را يكسان و او ما و براند، رونيب] مصر [نيسرزم

لْنَا بنِي بعدِهِ مِن وقُ ائِيلَ لِ  او از پس و لَفِيفًا بِكُم جِئْنَا اآلخِرَةِ وعد جاء فَإِذَا األَرض اسكُنُواْ إِسرَ
 همة رسد فرا آخرت وعدة چون آنگاه د،ييجو سكوت نيسرزم آن در«: ميگفت لياسرائ يبن به

  .آورد ميخواه گريهمد با را شما
ـ تا مـورد ] قرآن ي [يها نشانه و معجزات با كه يامبريپ يا ـ  تـو ! يا گرفتـه  قـرار  ديي  نياول
 يسـو  بـه  را ميكلـ  يموس تو از شيپ بلكه . اند كرده بيتكذ را يو مردم كه يستين يامبريپ

ينَاتٍ آياتٍ سعتِ (او به و ميفرستاد قومش و فرعون ـ داد آشكار و روشن معجزه نه ) ب  كـه  مي
 اژدها معجزة مانند بود، يكاف باشد، حق از يرويپ هدفش كه يكس يبرا معجزات آن از يكي
 و. ايدر شدن شكافته و درخشان، دست و خون و قورباغه و شپش و ملخ و طوفان و عصا و

ـ )فِرْعونُ لَه فَقَالَ جاءهم إِذْ (بپرس، لياسرائ يبن از ديدار ديترد نهايا از يزيچ اگر  كـه  يوقت
 موسى يا لَأَظُنُّك إِنِّي: (گفت او به فرعون مجعزات همه نيا وجود با و آمد شانيسو به يموس

  .نميب يم زده جادو را تو من ! يموس يا) مسحورا
: گفت فرعون به يموس) بصĤئِرَ واألَرضِ ماواتِالس رب إِالَّ هـؤُالء أَنزَلَ ما علِمت لَقَد قَالَ(
 نيزمـ  و آسـمانها  پروردگـار  جـز  را بخـش  يروشـن  يهـا  معجزه نيا يدان يم خوب كه تو

 قومت دادن بيفر خاطر به و است، قتيحق از دور ييگو يم كه را آنچه پس است، نفرستاده
ثْبورا فِرْعونُ اي لَأَظُنُّك وإِنِّي (،ييگو يم نيچن آنها به نيتوه و فرعـون  يا را تـو  من و ) م !

 و مذمت و هالكت و يشو يم هالك و شد يخواه گرفتار عذاب به پندارم؛ يم يشدن نابود
  . توست راه بدرقة نينفر
)ادأَر تَفِزَّهم أَن فَ سنَ يضِ ماألَر نَاه  و يموس كه خواست فرعون پس )جمِيعا معه ومن فَأَغْرَقْ
 كـه  را يكـسان  يهمگـ  و او پس كند، شان آواره و د،ينما رونيب مصر نيسرزم از را روانشيپ

  . ميكرد ارشانيد و نيسرزم وارث را لياسرائ يبن و م،ينمود غرق بودند همراهش
لْنَا: (فرمود نيبنابرا بنِي بعدِهِ مِن وقُ ائِيلَ لِ  بِكُم جِئْنَا خِرَةِاآل وعد جاء فَإِذَا األَرض اسكُنُواْ إِسرَ



١٤٢٧ 

 بـه  كـه  يمقدس نيسرزم در: ميگفت لياسرائ يبن به  ميكرد غرق را فرعون آنكه از پس )لَفِيفًا
 در را شما همة رسد فرا آخرت وعده  كه يهنگام و دينيگز سكوت است شده داده وعده شما
  . ميبده جزا و سزا عملش طبق كس هر به تا ميگردان يم حاضر كتاب و حساب يپا
 : 105 ي هيآ

بِالْحقِّ و نَاه لْ بِالْحقِّ أَنزَ ا نَزَلَ ومو لْنَاك سشِّرًا إِالَّ أَربنَذِيرًا م فـرو  حـق  بـه  را) قرآن (= آن و و 
  . مينفرستاد دهنده ميب و درسانينو جز را تو و است، آمده فرود حق به و ميفرستاد

 كند، انيب را شانيسزا و پاداش و. دينما ينه و امر را بندگان تا ميكرد نازل حق به را قرآن ما
بِالْحقِّ( و نَاه لْ  نـازل  مانده، محفوظ يا شه رانده طانيش هر از كه يحال در و ،يراست به و )أَنزَ

لْنَاك وما. (است شده سشِّرًا إِالَّ أَربنَذِيرًا م نفرسـتاده  ترسـاننده  و دهنده دينو جز را تو و)  و 
ـ نو آخرت و ايدن پاداش به دينما يم يرويپ خداوند از كه را كس هر تا م،يا  هـر  و ،يدهـ  دي

ـ دن عـذاب  از كند، يم يچيسرپ خداوند از كه را كس ـ ا از و. يدار حـذر  بـر  آخـرت  و اي  ني
  . شود يم داده ميب و مژده آن لةيوس به كه ديآ يم الزم يزيچ انيب مطلب،

  : 106 - 109 ي هيآ
نَاه وقُرْآناً تَقْ فَرَقْ أَهلِ نَاه مكْثٍ علَى النَّاسِ علَى رَ لْ نَزَّ ميفرستاد فرو جزء جزء را قرآن و تَنزِيالً و 

 . ميا فرستاده بهره بهره و كم كم را آن و ،يبخوان مردم بر درنگ با را آن تا

 سجدا لِألَذْقَانِ يخِرُّونَ علَيهِم يتْلَى اإِذَ قَبلِهِ مِن الْعِلْم أُوتُواْ الَّذِينَ إِنَّ تُؤْمِنُواْ الَ أَو بِهِ آمِنُواْ قُلْ

ـ  كـه  يكسان همانا ،]ستين يباك [دياورين مانيا اي د،ياوريب مانيا قرآن به«: بگو  نـازل  از شيپ
 شـود  يم خوانده آنان بر قرآن كه يهنگام است شده داده شانيبد يآگاه و دانش قرآن شدن
 .»افتند يم چهره بر كنان سجده

يقُو انَ لُونَوحبنَا سب كَانَ إِن ر دعنَا وب والً رفْعمنـزه  و يپـاك  پروردگارمـان «: نـد يگو يم و لَم 
 . است يشدن انجام پروردگارمان وعدة يراست به! است

يزِيدهم يبكُونَ لِألَذْقَانِ ويخِرُّونَ ا وبـر  و نـد، يگو يم و افتند، يم فرو ها چهره بر و خُشُوع 
  . ديافزا يم آنان عتواض

 جـدا  گريكـد ي از را يگمراهـ  و تيهـدا  و باطل و حق تا ميفرستاد بخش بخش را قرآن نيا
أَه (د،ينما تَقْرَ  و شنديانديب آن ر د و يبخوان مردم بر را آن درنگ با تا )مكْثٍ علَى النَّاسِ علَى لِ
  . ندينما استخراج را آن يودانشها علوم و كنند تأمل آن يمعان در
)نَاه لْ نَزَّ وال. (مينمود نازل سال سه و ستيب مدت در و جيتدر به و كم كم را آن و ) تَنزِيالً و 
 و حجـت  الـسالم  هيـ عل محمـد  يا تو يبرا و رايتقس احسن و بالحق جئنك اال بمثل اتونكي
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ـ ] آن از [يبهتر ريتفس و آورده تيبرا حق به آنرا جواب نكهيا مگر آورند ينم يا شبهه  هارائ
ـ ن آن در يديترد و شك چيه و است حق قرآن كه شد روشن هرگاه و. ميده يم  پـس  ست،ي
 گرداننـد،  يمـ  يرو آن از و نمـوده  بيتكذ را قرآن كه يكسان به )تُؤْمِنُواْ الَ أَو بِهِ آمِنُواْ قُلْ(

ـ ن شـما  به خداوند دياورين مانيا اي د،ياوريب مانيا قرآن به: بگو  مـان يا اگـر  و نـداردف  يازي
ـ ز گـردد،  يمـ  بـر  خودتـان  بـه  آن انيز بلكه د،يرسان ينم خداوند به يانيز چيه دياورين  راي

 كـه  هـستند  يكـسان  آنهـا  و پرسـتند،  يمـ  را او كه دارد را شما از ريغ گريد يبندگان خداوند
تْلَى إِذَا. (است داده آنها به را ديمف دانش خداوند ي هِملَي خِرُّونَ علِألَذْقَانِ ي دجكه يهنگام )اس 
 يمـ  متأثر قرآن از حد از شيب يعني. افتند يم چهره بر كنان سجده شود خوانده آنان بر قرآن
  . كنند يم كرنش خدا برابر در و شوند

يقُولُونَ( انَ وحبنَا سب مشركان كه ييزهايچ از پروردگارمان است منزه و پاك: نديگو يم و) ر 
) لَمفْعوالً ربنَا وعد كَانَ إِن . (ستين او شكوه ستةيشا كه ييازهيچ از و دهند، يم نسبت او به
 انجـام  اعمـال،  يجـزا  و زيرسـتاخ  روز تحقـق  خصوص در پروردگارمان وعدة كه يراست به

 وجـود  اسـت  داده وعـده  او آنچه وقوع در يديترد و شد، نخواهد آن خالف و است يشدن
  . ندارد

ب لِألَذْقَانِ ويخِرُّونَ( كُونَي مهزِيدي ا ويمـ  و افتنـد،  يم سجده به شانيها چهره بر و )خُشُوع 
 همچون آوردند، مانيا كه كتاب اهل از يكسان مانند. ديافزا يم آنان تواضع بر قرآن و ند،يگو

  . آوردند مانيا او از بعد اي امبريپ زمان در كه يكسان گريد و سالم بن عبداهللا
 110- 111 ي هيآ

يا الرَّحمـنَ ادعواْ أَوِ اللّه واْادع قُلِ لَه تَدعواْ ما أَ  والَ بِـصالَتِك  تَجهرْ والَ الْحسنَى األَسماء فَ
ا تُخَافِتتَغِ بِهاب نَ ويب بِيالً ذَلِكبـه  را خدا د،يبخوان را رحمن اي ديبخوان را خداوند«: بگو س 

 و مخـوان  بلند يصدا با را نمازت و باست،يز ينامها ياراد او ديبخوان شينامها از كدام هر
 . ريگ شيپ يراه دو آن انيم بلكه مخوان، زين آهسته را آن

لّهِ الْحمد وقُلِ لَدا يتَّخِذْ لَم الَّذِي لِ لَم وكُن وي لَّه لْكِ فِي شَرِيكالْم لَم كُن وي  لَّـه  لِـيـنَ  وم 
اتَ وكَبرْه الذُّلَّ  در و نگرفتـه،  بـر  يفرزنـد  كـه  سزاسـت  را يخداونـد  شيسـتا «: بگـو  و كْبِيرً

 چنان را او نيبنابرا است، نداشته يناتوان سر از ياوري و ست،ين يكيشر چيه را او ييفرمانروا
  . كن ادي يبزرگ به است سزاوار كه

ـ بخوان را خـدا  ) حمـنَالرَّ ادعواْ أَوِ اللّه ادعواْ: (ديفرما يم بندگانش به متعال خداوند ـ  دي  اي
يا. (كند ينم يفرق را، رحمن لَه تَدعواْ ما أَ  ياسـما  از كدام هر به را خدا) الْحسنَى األَسماء فَ
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 كي چيه به فراخواندن از نيبنابرا كوست،ين او ينامها همة يعني. ندارد يمانع ديبخوان يحسن
 شود يم برآورده هدف ديبخوان را او شياسمها از ياسم هر با و است، نكرده ينه شينامها از
 خواسـته  آن با كه شود خوانده ياسم با يا خواسته هر در كه است نيا است ستهيشا آنچه و

  . دارد مناسبت
ـ ن را آن و مخـوان  بلنـد  را قرائت نماز، در و) بِها تُخَافِت والَ بِصالَتِك تَجهرْ والَ(  سـته ]آ زي

 آن يوقت ند،ينما يم بيتكذ را آن كه يمشركان شود، خوانده بلند يصدا با اگر چون. مخوان
 اگر و دهند، يم يدشمنام زين است آورده آنرا كه را يكس و ند،يگو يم ناسزا آن به بشنوند را

  . دهد فرا گوش خوب تواند ينم كند گوش آن به خواند يم كه يكس شود خوانده زين آهسته
ابتَغِ( نَ ويب ذَلِك انهيم و واعتدال  ر،يبگ شيپ در آهسته و بلند قرائت انيم يراه بلكه) بِيالًس 

  . كن تيرعا را يرو
لّهِ الْحمد وقُلِ(  و مجد و كمال يدارا لحاظ هر از كه سزاست را يخداوند شيستا: بگو و  )لِ

لَدا يتَّخِذْ لَم الَّذِي. (است پاك ينقص و آفت هر از و است شيستا لَم وكُن وي لَّه فِي شَرِيك 
 تمام بلكه ست،ين يكيشر چيه را او ييفرمانروا در و نگرفته، بر يفرزند كه ييخدا ) الْملْكِ
 ارياخت در همه نييپا و باال جهان پس است، قهار و كتاي خداوند آن از ييفرمانروا و يپادشاه
  . دباش ينم ييفرمانروا از يا بهره نيكوچكتر يدارا كس چيه و اوست،

)لَم كُن وي لَّه لِينَ ورا او تـا  رديـ گ ينمـ  يدوست به را شيها دهيآفر از كدام چيه و) الذُّلَّ م 
ـ  چيهـ  بـه  كـه  است ييخدا او . است دهيپسند و ازين يب او بلكه. دينما ياري و كمك  از كي

 دوست را انمومن منت و احسان سر از يول ، آسمان در نه و نيزم در نه ندارد، ازين مخلوقات
ـ  اهللا. (آورد يرونمـ يب ييروشـنا  يسـو  بـه  ها يكيتار از را آنها و دارد يم  آمنـوا  نيالـذ  يول
  )النور يال الظلمت من خرجهمي
)رْهكَبو شيبـا يز يمهـا  نـا  دادن زبـان  ورد و بـزرگش  يها صفت انيب با نيبنابرا ) تَكْبِيرًا و 

 او يبرا ندادن قرار كيشر و يو پرستش و ميتعظ و اش مانهيحك يكارها خاطر به او ستودن
   . كن ادي يبزرگ به را او عبادت، در اخالص
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 ر سوره كهفيتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 1- 6 هيآ

دملَّهِ الْح  كه سزاست را يخداوند شيستا عِوجا لَّه يجعل ولَم الْكِتَاب عبدِهِ علَى أَنزَلَ الَّذِي لِ
 . است نداده قرار يانحراف و يكژ چگونهيه آن در و فرستاده فرو اش بنده به را كتاب

ا بأْسا لِّينذِر قَيما مِن شَدِيد نْه شِّرَ لَّدبي ؤْمِنِينَ ولُونَ الَّذِينَ الْممعاتِ  يالِحأَنَّ الـص  ـمـرًا  لَهأَج 
 و بترسـاند،  خـود  ختسـ  عـذاب  از] را مردمـان  [تـا  پابرجاست و ميمستق كه] يكتاب[ حسنًا
 . دارد يخو پاداش نكهيا به دهد بشارت كنند يم ستهيشا يكارها كه را يمومنان

بدا فِيهِ ماكِثِينَ  . ماند خواهند آن در جاودانه أَ

نذِري اتَّخَذَ قَالُوا الَّذِينَ و ا اللَّهلَد برگرفتـه  يفرزنـد  خداوند«: گفتند كه را يكسان تبرساند و و 
 .»است

م املَا عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَه و ائِهِمبĤِل رَتةً كَبكَلِم مِنْ تَخْرُج اهِهِمقُولُونَ إِن أَفْوا إِلَّا يو شانيا نه كَذِب 
 اسـت،  گران بس ديا يم بر زبانشان از كه يسخن ندارند، يآگاه گونه چيه آن از پدرانشنا نه

 . نديگو ينم دروغ جز آنان

لَّكلَع  جـان  كـه  بـسا  چـه  پس أَسفًا الْحدِيثِ بِهذَا يؤْمِنُوا لَّم إِن آثَارِهِم علَى نَّفْسك عباخِ فَ
  .يساز هالك آورند ينم مانيا كالم نيا به آنان نكهيا خشم و غم از شانيا يپ در را شيخو

 يظاهر يها نعمت بر و اند، كمال صفت همه كه شيها صفت بر خداوند شيستا يعني حمد
 بـزرگ  كتـاب  فرستادن فرو او نعمت نيبزرگتر مطلق طور به و او، يويدن و ينيد و ياطنب و

 ضـمن  در و ستده را شتنيخو خداوند پس.است السالم هيعل محمد امبرشيپ و بنده بر قرآن
 و فرسـتاده  آنهـا  يسـو  بـه  را يامبريپ نكهيا خاطر به را او تا كند يم ييراهنما را بندگان آن

 كه نموده متصف صفت دو به را كتاب نيا سپس. نديبستا است نموده نازل شانيبرا را كتاب
 و نـدارد،  وجـود  آن در انحـراف  و يكژ نكهيا: است كامل، يجهت هر را كتاب نيا آنند نيمب
 از انحراف و يكژ كردن ينف پس. است درست و راست قرآن نيا نموده ثابت خداوند نكهيا

 و سـتمگرانه  اش ينـواه  و اوامـر  و ندارد وجود دروغ آن اخبار در كه است يمعن بدان قرآن
  . ستندين هودهيب يدستورات

 و خبرها، نيبزرگتر از مگر دهد ينم خبر قرآن كه است آن يمقتض قرآن بودن راست اثبات و
 نـه يا ماننـد  ند،ينما يم عقل و مانيا و شناخت از مملو را ها قلب كه هستند ييخبرها ها آن
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 پنهـان  امـور  قـرآن  اخبـار  جملـه  از و. است داده خبر شيكارها و تصفا و نامها از خداوند
 كمال به و داده رشد و نموده پاك را ها نفس زين قرآن ينواه و اوامر و . است ندهيآ و گذشته

 يبـرا  كردن يبندگ و اخالص و انصاف و عدالت كمال قرآن ينواه و اوامر چون رساند، يم
ـ  قـرآن  چـون  و. دارند دربر ندارد يكيشر كه را انيجهان پروردگار ـ با اسـت  يكتـاب  نيچن  دي
  . ديبستا آن فرستادن فرو خاطر به را شتنيخو خداوند

)نذِرا لِّيأْسا ب مِن شَدِيد نْه يبرا را آن كه يعذاب بترساند؛ عذابش از قرآن نيا با را مردم تا) لَّد 
ـ ا و. ورزنـد  يم مخالفت دستورش با كه است نموده مقدر يكسان ـ دن ذابعـ  ني  ابذعـ  و اي

 آنچه از و داده، ميب را بندگانش كه است نيا ياله يها نعمت از و. شود يم شامل را آخرت
 خداونـد  همچنانكـه  اسـت،  داشته حذر بر كند يم هالك را آنها و رساند يم انيز آنه به كه

 عبـاده،  ، به اهللا خوفي ذلك: (ديفرما يم د،ينما يم انيب را جهنم حالت قرآن در يوقت متعال
 بـر  بندگانم يا پس ترساند يم آن با را بندگانش خداوند كه است يزيچ نيا) فاتقون عبادهي

  . ديباش حذر
 بـا  كـه  يكـسان  يبـرا  يسـخت  يفرهـا يك كه است نيا بندگان به نسبت خداوند يمهربان از و

 انسان كه ياسباب و نموده، انيب شانيبرا را آن و. است كره مقرر ندينما مخالفت او دستورات
   .است داشته انيب دينما يم گرفتار سخت يفرهايك آن به را
يبشِّرَ( ؤْمِنِينَ ولُونَ الَّذِينَ الْممعاتِ يالِحأَنَّ الص ما لَه  يكارهـا  كـه  را يمومنـان  و) حسنًا أَجرً
 اش دهبن بر را كتاب خداوند يعني. دارند يخوب پاداش نكهيا به دهد يم مژده كنند يم ستهيشا

 كامل مانشانيا كه يآنان دارند؛ مانيا شيكتابها و امبرانيپ و او به كه را يكسان تا نموده نازل
ـ پ يرو از و اخـالص  بـا  را مستحب و واجب امور ليقب از ستهيشا يكارها و گشته  از يروي
ا لَهم نََّ). بدهد مژده دهند، يم انجام سنت و كتاب  آن و رند،دا يخوب پاداش كه) حسنًا أَجرً
 دسـت  آن نيبزرگتـر  و. اسـت  داده قـرار  صالح عمل و مانيا يبرا خداوند كه است يپاداش

 و ده،يند را آن نمونة يچشم چيه كه يبهشت است؛ بهشت به ورود و خدا يخشنود به افتني
 را پاداش خداوند نكهيا و. است نكرده خطور يانسان چيه قلب به و دهينشن را آن يگوش چيه
 بـودن  كـو ين يصـفا  كـه  يزيـ چ هر دينما يم داللت نيا بر و است، نموده متصف »كوين «به

ً پاداش آن باشد نيچن رااگريز ندارد، باشد،وجود كننده ناراحت و د،ينما رهيت را بهشت  كامالٌ
   .بود خواهد كوين پاداش

بدا فِيهِ ماكِثِينَ(  ينمـ  دسـت  از ار آن و برنـد  يم سر به كوين پاداش نيا در همواره آنها و) أَ
 اسـت  اعمال انيب يمقتض مژده، انيب و. گردد يم افزوده شانيها نعمت بر شهيهم بلكه دهند،
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 انـسان  و دارد بر در را يصالح عمل نوع هر قران نيا پس. رساند يم مژده آن به را يآدم كه
   كن يم شاد را روحها و راحت را جانها كه رساند يم يزيچ به را
)نذِري اتَّخَذَ قَالُوا الَّذِينَ و ا اللَّهلَد گفتنـد  كـه  بترسـان  را يمـشركان  و نـصارا  و هـود ي تا و) و :

 و علم يرو از را آن گفتند را زشت سخن نيا كه يكسان . است برگرفته را يفررزند خداوند
 نيچن پدرانشان جهالت از ديتقل با آنها و. نداشتند يآگاه آن از زين پدرانشن و ، نگفتند نيقي

 خود يها خواسته و گمان از فقط آنها بلكه نمودند، يرويپ آنها از و آورده زبان بر را يسخن
  . كنند يم يرويپ
)رَتةً كَبكَلِم مِنْ تَخْرُج اهِهِمـ آ يم رونيب شانيها دهان از يزشت و درشت سخن چه )أَفْو  دي
 فرزنـد  صاحب را ندخداو كه نيا از بزرگتر يزشت چه و. دارد دربر شانيبرا سخت يعذاب كه

 و تيربود در و باشد، يم كمبود يدارا خداوند كه است آن يمقتض فيتوص نيا! دهند قرار
 فمـن (خداسـت  بـر  بـستن  دروغ يمقتض فيتوص نيا همچنانكه! است كيشر يدارا تيالوه
 افتـرا  خداونـد  بـه  دروغ بـه  كه يكس از ستمگرتر ستيك پس)كذبا اهللا يعل يافتر ممن اظلم
  . ببندد

لَّا يقُولُونَ إِن: (فرمود نجايا در نيابرابن با إِ ـ ي . نديگو ينم دروغ جز آنان)كَذِ  آنهـا  سـخن  يعن
 بـه  را سخن نيا خداوند چگونه كه ديبنگر و. ستين آن در يراست چيه و است محض دروغ
لَا عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهم ما (كه دارد خبر ابتدا پس نمود؛ باطل جيتدر و  ـائِهِمبĤِـ ا نـه  )ل  نـه  و شاني

 پوچ علم بدون خداوند بر گفتن سخن كه ستين يشك و ندارند، آن از يآگاه چيه پدرانشان
 كَبرَت: (فرمود پس . است زشت يسخن ن،يا كه داد خبر دوم مرحلة در سپس. است باطل و

 در و . تاسـ  زشـت  و گران بس ديآ يم بر زبانشان از كه يسخن) أَفْواهِهِم مِنْ تَخْرُج كَلِمةً
 متـضاد  يراسـت  بـا  كـه  است بودنش دروغ آن و كرد انيب يزشت در را آن گاهيجا سوم مرحلة
   .است

ـ نها نـه يزم نيا در و بود، مصر اريبس مردم شدن تيهدا بر السالم هيعل امريپ كه جا آن از  تي
 يم خوشحال و شاد شدند يم تيهدا كه يكسان شدن تيهدا از داشت، يم مبذول را كوشش

ـ عل او چـون  شـد،  يمـ  ناراحت و خورد يم تأسف گمراه كنندگان بيتكذ حال به و شد،  هي
 تأسـف  بـا  كـه  نمود ييراهنما را او خداوند. بود مهربان آنان به نسبت و آنها، دلسوز السالم
 كـه  هانطور. نكند مشغول را خودش آورند ينم مانيا قرآن نيا به كه يكسان حال به خوردن

 خـاطر  بـه  است كينزد) نيمومن كونواي اال نفسك بخع لعلك: (ستا فرموده گريد ي هيآ در
 هميعل نفسك تذهب فال: (فرمود و يساز هالك يناراحت از را خودت آورند ينم مانيا نكهيا
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  . نكن تباه را خودت آنها يبرا خوردن تأسف با) حسرت
لَعلَّك: (فرمود نجايا در و  هالك يناراحت و غم از را شتنيخو كه است كينزد) نَّفْسك باخِع فَ

 سـراغ  نهايا در يريخ خداوند گر وا است شده ثبت خداوند شيپ تو يپاداش كه بدان. يساز
 ست،ين آنان ستةيشا جهنم آتش جز كه داند يم خداوند اما كرد، يم تيهدا را آنها داشت يم

 و غـم  بـه  را خـودت  كه ندارد يا دهيفا پس. كند ينم تيهدا و نموده خوار را آنها نيبنابرا
 اسـت  شده مأمور خدا يسو به مردم عبرت آن امثال و هيآ نيا در. يينما مشغول آنان اندوه
 يگمراهـ  يراههـا  بـستن  و مـردم،  گوش به ممكن لةيوس هر با ياله اميپ رساندن اش فهيوظ

ـ نما توكل خدا به و بكند، را خود تالش و يسع تينها راه نيا در ديبا و است  اگـر  پـس . دي
 يمـ  فيضـع  را انـسان  ، شدن متأسف و خوردن راغميز نخورد، تأسف و غم شدندن تيهدا
ـ با بلكه ندارد، بر در يا دهيفا يآدم يبرا و ، برد يم نيب از را يو توان و يانرژ و د،ينما  دي
  . ستين او عهدة بر است، رونيب توانش از كه آن از فراتر و بدهد، ادامه كارش به
 كـه  را يكـس  تـو ) اجبت من يتهد ال انك: (ديفرما يم السالم هيعل امبريپ به خداوند يوقت و

 اال املـك  ال يان رب: (ديگو يم السالم هيعل يموس و . يكن تيهدا يتوان ينم يدار دوست
 قيطر به گرانيد پس. ندارم را يكس ارياخت برادرم و خودم جز من! پروردگارا) ياخ و ينفس
 است فرموده متعال خداوند و بخواهد خدا نكهيا رمگ ند،ينما تيهدا را يكس توانند ينم ياول
 آنـان  بـر  و يهـست  دهنده پند تو همانا بده، پند) طريبمص هميعل لست مذكر، انت انما فذكر(

  . يستين شده گمارده و مسلط
  7- 8 ي هيآ

نَّا نَا إِ لْ عا جلَى مضِ عا زِينَةً الْأَرلَّه مهلُوب نَ يهم لِ لًا أَحسنُ أَ ميزهـا يچ همـة  مـا  شك بدون ع 
 . كند يم كوترين كار آنها از كي كدام كه مييازمايب را آنان تا ميا كرده آن نتيز را نيزم يرو

نَّا إِ اعِلُونَ وا لَجا مهلَي ا ععِيدا صرُزبـه  قطعاً است نيزم يرو كه را آنچه هر ما يراست به و ج 
   نمود ميخواه ليتبد علف يب] و [مسلطح يدانيم

 يدنينوشـ  و ذيلذ يها يخوردنت ليقب از است نيزم يرو آنچه همة كه دهد يم خبر خداوند
 يهـا  منظـره  هـا،   وهيم كشتزارها، و بارهايجو و درختان و خوب يها پوشاك و گوارا يها
 اسب و نقره و طال و بايز ينماها و ها چهره و زيبرانگ جانيه يصداها  قشنگ يباغها و بايز
 لهيوس نيبد تا است، داده قرار دوجهان نيا شيآرا و نتيز ةيما خداوند را آن امثال و شتر و
  . ديازمايب را مردم زهايچ نيا
)مهلُوب نَ يهم لِ لًا أَحسنُ أَ متـر  درسـت  و تر مخلصانه كار كي كدام كه مييازمايب را آنان تا )ع 
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 يم نيب از و كند يم نابود شده ذكر كه را ييزهايچ همة خداوند ن،يا وجود با دهد، يم انجام
ـ  از ان يهـا  لـذت  همة شود؛ يم ليتبد اهيگ يب و مسطح يدانيم به نيزم و برد،  و رفتـه  نيب
  . رود يم نيب از شيها نعمت و شده محو آن يها نشانه و ده،يخشك آن يبارهايجو
 يهاچـشم  بـا  كـه  انگار است؛ نموده روشن ما يبرا را آن خداوند كه استيدن قتيحق نيا و

 آوردن يرو به و ، داشته برحذر بدان خوردن بيقر از را ما و. ميكن يم مشاهده را آن شيخو
 رديـ گ يمـ  قـرار  آن در كـه  يكس و است؛ يشگيهم شيها نعمت كه نموده قيتشو يجهان به

 مهربـان  ما به نسبت چون نموده انيب ما يبرا خداوند را زهايچ نيا همه. شود يم خوشبخت
  . است
ـ قر افكنـد ين ينظر آن باطن به و كند نگاه آن نتيز و ايدن ظاهر به كه كس هر پس  را آن بي
 حـق  بـه  و شـود،  يمـ  منـد  بهره آن از واناتيح و انيچهارپا چون يفرد نيچن و خورد، يم

 بلكـه  ورزد، ينمـ  اهتمام آن شناخت يبرا و ، كند ينم يتوجه است يو بر كه پروردگارش
 دست به كه يصورت هر به را آن و شود مند بهره ها ذتل از كه است نيا يو غم و هم تمام

ـ م يمـ  نكهيا از برسد فرا يكس نيچن مرگ هرگاه پس. اورديب دست به ديآ يم  و لـذت  و ردي
 گناهان خاطر به او اضطراب اما گردد، يم مضطرب و آشفته دهد يم دست از را شيها يشاد
  . هاست لذت و يزندگ نايپا خاطر به بلكه است، كرده كه ستين يهايرو ادهيز و
 درك را خـود  شيافـزا  و آن، خلقت از هدف و بنگرد، ايدن باطن و درون به كه كس هر يول

 آن يبرا كه يا فهيوظ انجام بر را او كه كند يم است،اده ايدن از يا اندازه به يكس نيچن كند،
 يسـفر  را ايدن و شمارد، يم متيغن را خود يزندگ و عمر و د،ينما كمك است شده دهيآفر

 خود تالش تمام نيبنابرا باشد، او يميدا اقامتگاه كه يمنزل نه داند يم رنج و يسخت از آكنده
  . دارد يم مبذول كين كار انجام و ، دستوراتش ياجرا و پروردگار شناخت يبرا را
 و پـاداش  هرگونـه  سـزاوار  و داشـت،  خواهـد  خداوند شيپ را گاهيجا نيبهتر يكس نيچن و

 فـرد  كـه  يحال در كند، يم نگاه ايدن باطن به او پس. خداست جانب از يشاد و بزرگداشت
 باطـل  فرد اما كند، يم كار خود آخرت يبرا فرد نيا و نگرد، يم ايدن ظاهر به خورده بيفر
 فرق هم با و دارند، هم با يبزرگ تفاوت گروه دو نيا پس، . كوشد يم خود يايدن يبرا گرا
  !كنند يم
  : 9- 12 ي هيآ
أَم تسِبأَنَّ ح ابحفِ أَصالرَّقِيمِ الْكَهاتِنَا مِنْ كَانُوا وا آيبجكهف اصحاب كه يا پنداشته ايآ ع 
  است؟ يشگفت زيچ] اند پراكنده يتيگ نيا در كه [ما بيقرا و بيعجا انيم در ميرق و
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ذْ تْيةُ أَوى إِ بنَا فَقَالُوا الْكَهفِ إِلَى الْفِ لَّ مِن آتِنَا رنكةً دمحئْ ريهرِنَا مِنْ لَنَا وا أَمشَدكه آنگاه ر 
 در و بـبخش  مـا  بـه  يرحمتـ  خود جانب از! پرودگارا« : گفتند و برده پناه غار به جوانان آن

 »فرما فراهم مانيبرا ينجات راه كارمان

بنَا انِهِم علَى فَضَرَ  پرده شانيگوشها بر غار آن در سال نيچند پس، عددا سِنِينَ الْكَهفِ فِي آذَ
 .ميافكند

ثُم مثْنَاه عب لَملِنَع نِ أَييب بِثُوا لِما أَحصى الْحِزْ ا لَ دكدام ميبدان تا ميختيبرانگ را شانيا سپس أَم 
  . دارد خاطر به بهتر اند كرده درنگ كه را يزمان مدت گروه دو از كي
 آنچـه  و كهـف  اصـحاب  داسـتان  كه مبر گمان يعني. است ينه و ينف يمعن به است،هام نيا

 گسترة در و است، بيغر و بيعج يزيچ خدا قدرت يها نشانه انيم در افتاد اتفاق شانيبرا
ـ يغرا و بيـ عجا يدارا خداونـد  بلكه ندارد، يمشابه و همانند ياله حكمت  نـوع  از اديـ ز يب
 و آفـاق  در ييهـا  نـشانه  رههموا خداوند و. بزرگتراند زين آن از يحت و است، كهف اصحاب
 بـاز  يگمراهـ  از را تيهـدا  و باطـل  از را حق آن لةيوس به تا دهد يم نشان بندگان به انفس

 شـمار  به ياله بيعج يها نشانه از كهف اصحاب داستان كه ستين نيا منظور البته. شناسند
ـ ز اريبس ييزهايچ نيچن كه است نيا منظور يول. ديآ يم ـ ا ادي ـ  از تنهـا  و ت،ي  آن مـورد  كي

 كه است نيا مومن فةيوظ. است عقل و علم در كمبود ينوع كردن تعجب و شدن زده شگفت
ـ انديب كننـد،  فكر آن در تا خواسته بندگان از خداوند كه ياله يها نشانه همة به  رايـ ز شند،ي
  . است نيقي و علم و مانيا يراهگشا و ديكل ياله قدرت يها نشانه در دنيشياند
 آن در كه است يغار خاطر به» كهف اصحاب «كهف به مسلمانان از دسته نيا دادن نسبت و

 مالزم لوحه نيا سالها و شده نوشته آن در داستانشان و نام كه يا لوحه نيعي» ميرق «و بودند
  . بود آنان

 ذكـر  مفصل طور به را داستانشان آن از بعد و نمود انيب خالصه طور به را آنها داستان سپس
تْيةُ أَوى إِذْ (:فرمود و ، كرد  يا فتنه از ماندن مصون قصد به جوانان كه آنگاه )الْكَهفِ إِلَى الْفِ
 و  )رحمةً لَّدنك مِن آتِنَا ربنَا فَقَالُوا (بردند پناه غار به بودند دهيد تدارك شانيبرا قومشان كه

 پابرجـا  شيخو رحمت با را ما يعني. كن مند بهره شيخو رحمت از را ما! پروردگارا: گفتند
. بـده  قيتوف يخوب و ريخ انجام بر را ما شيخو رحمت با و . كن محافظت شرشان از و بنما
نَا مِنْ لَنَا وهيئْ(   .فرما فراهم مانيبرا ينجات راه كارمان در و)  رشَدا أَمرِ
 ايدن و نيد كار و ساز، سريم و فراهم ما يبرا رساند يم تيهدا به را انسان كه يسبب هر يعني
 شـد،  پنهـان  فتنـه  از آن در تـوان  يم كه ييجا به و نموده كوشش آنها پس. كن درست را ما
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ـ كارها تا خواستند او از و نموده يفروتن و يزار خداوند درگاه به و ختند،يگر  يبـرا  را شاني
  . نكردند هيتك مردم بر و شتنيبرخو پس. دينما آسان آنان
 پـس  بردنـد،  ينمـ  را گمانش كه كرد يكار شانيا بر و رفتيذپ را شانيدعا خداوند نيبنابرا
بنَا (فرمود انِهِم علَى فَضَرَ ـ دعا و) عددا سِنِينَ الْكَهفِ فِي آذَ  يهـا  پـرده  و ميبـرآورد  را شاني
 و م،يبـرد  فـرو  خـواب  بـه  را آنهـا  يعني. ميافكند فرو شانيگوشها بر سال نيچند را خواب

ـ دلها شـدن  حفـظ  موجـب  خـواب  نيا و د،بردن بسر خواب در سال) 309(  و تـرس  از شاني
 ييتوانـا  و قـدرت  از [روشـن  يا نـشانه  تـا   شد، قومشان از آنان ماندن محفوظ و اضطراب
  . باشد] خداوند

)ثُم مثْنَاه عـ ا بودنـد  خـواب  در كـه  سـالها  آن از پس ) ب  و ميختيبـرانگ  خوابـشان  از را شاني
بينِ أَي لِنَعلَم. (ميكرد دارشانيب بِثُوا لِما أَحصى الْحِزْ ا لَ دگروه دو از كي كدام ميبدان تا)  أَم ، 

  . آورد يم خاطر به بهتر اند كرده درنگ كه را يزمان مدت
 را آنـان  نگونـه يا و) نهميب ستالوايل بعثنهم كذلك و (است فرموده متعال خداوند كه همانطور

  . بپرسند گريكدي از تا تميخيبرانگ
 شناخت و زمان، قيدق يريگ اندازه و محاسبه بر را يآدم غارف در آنها ماندن مدت ستندان و

 ادامه خوابشان به همچنان انها اگر پس. دارد يم وام او رحمت و حكمت و ياله قدرت كمال
  . ديآ ينم دست به آنها داستان از معلومات نيا از يزيچ ماندند يم آن در و دادند يم
  
  
  : 13- 14 ي هيآ
لَيك نَقُص حنُنَ م عأَهب نَّهم بِالْحقِّ نَ تْيةٌ إِ بهِم آمنُوا فِ  بگونه را آنان داستان ما هدى وزِدنَاهم بِرَ
 و آوردنـد  مانيا پروردگارشان به كه بودند يجوانان آنان م،يكن يم بازگو تو يبرا نيراست يا
 . ميافزود آنان تيهدا بر

بطْنَا رلَى ولُ ع بنَا فَقَالُوا قَاموا إِذْ وبِهِمقُ ر باتِ راومضِ السالْأَر لَن و وعونِهِ مِن نَّدا دلَه  لَقَد إِ
نَا لْ  پروردگارمـان، «: گفتنـد  و خواسـتند  بپا كه آنگاه م،يداد قدرت شانيدلها به و شَطَطًا إِذًا قُ

ـ ا در د،يپرسـت  مينخواه را يمعبود او جز هرگز است، نيزم و آسمانها پروردگار  صـورت  ني
  . ميا گفته حق از دور يسخن
 گونه به و حق به را آنها داستان خداوند و شود يم آغاز مشروح طور به آنها داستان نجايا از
  . كند يم بازگو امبرشيپ يبرا يا شبه و ديترد چيه بدون و كاست و كم بدون و نيراست يا
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)منَّه تْيةٌ إِ ب آمنُوا فِ تْيةٌ (كلمة) هِمبِرَ  كمتر آنها كه دينما يم داللت نيا بر و است قله جمع ) فِ
 آوردند، مانيا خود كيشر يب و گانهي پروردگار به كه بودند يجوانان آنان. اند بوده نفر ده از
 آنـان  تيهـدا  بـر  مانـشان يا سپاس به خداوند پس نداشتند، مانيا كتاي يخدا به قومشان اما

 علم همان كه آنها تيهدا بر خداوند بودند شده رهنمود مانيا به نكهيا ببس به يعني. افزود
 اهتـدوا  نيالذ اهللا ديزي و: (ديفرما يم خداوند كه همانطور. افزود است ستهيشا عمل و ديمف
  . ديافزا يم اند شده تيهدا كه يكسان تيهدا بر همواره خداوند و) يهد
بطْنَا( رلَى وع در و م،ينمـود  برجا پا و بايشك را آنها و ميداد جرأت و دل نشايبد و )قُلُوبِهِم 
 خداوند احسان و لطف نيا و. ميساخت مطمئن و استوار را شانيدلها كننده شانيپر حالت آن
 يارزان را آرامش و يقدم ثابت و ييبايشك و تيهدا و مانيا قيتوف آنها به كه بود آنان حق در

الْأَرضِ السماواتِ رب بنَار فَقَالُوا قَاموا إِذْ. (نمود پروردگار: گفتند و خواستند بپا كه آنگاه) و 
 و پرداخته ما امور ريتدب به و داده يروز و دهيآفر را ما كه يكس يعني است، نيزم و آسمانها

 بـه  را بـزرگ  يها دهيپد نيا همة و است نيزم و آسمانها نندةيآفر است، داده پرورش را ما
 يروز و ننـد، يآفر ينم يزيچ چيه ديپرست يم را آنها شما كه ها بت اما. است دهيآفر ييتنها
 دسـت  در يزيرستاخ و يزندگ و مرگ چيه و ستند،ين يانيز و سود چيه مالك و دهند، ينم

 نَّدعو لَن (گفتند يم كردند، استدالل تيالوه ديتوح بر تيربوب ديتوح از آنها پس. ستين آنها
لَ دونِهِ مِن  از بعد چنانچه و) شَطَطًا إِذًا قُلْنَا لَقَد (د،يپرست مينخواه را يمعبود او جز هرگز) هاإِ
 را يكـس  و مييبگـو  يزيچ نيچن ست،ين عبادت ستةيشا يكس پروردگار جز ميا دانسته نكهيا

 يراهـ  و گفته، حق از بدور اريبس و باطل و گزاف يسخن صورت نيا در ميبدان معبود او جز
ـ ربوب ديتوح به هم آنها پس. ميا گرفته شيپ در است دور تيواقع زا يليخ كه  بـه  هـم  و تي
 معتقدند آن به آنچه كه كردند انيب زين و نمودند، بنديپا بدان را خود و اقرار، تيالوه ديتوح
 شناخته را خود پروردگار كامالً آنها كه نيا بر است يليدل نيا و است باطل آن از ريغ و حق

  . افزود يم تشانيهدا بر زين دخداون و بودند
  : 15 ي هيآ

لَاء لَا آلِهةً دونِهِ مِن اتَّخَذُوا قَومنَا هؤُ أْتُونَ لَّو هِم يلَي لْطَانٍ عنٍ بِسينْ بفَم نِ أَظْلَملَى افْتَرَى مِمع 
با اللَّهِ ـ دل چـرا . انـد  گرفتـه  ييخـدا  به را ييمعبودها خدا جز ما، قوم نيا كَذِ  بـر  يوشـن ر لي
  بندد؟ دروغ خدا به كه يكس از ستمكارتر ستيك پس آورند؟ ينم آنها] ييخدا[

 بـه . كردنـد  انيب بودند، آن بر كه را يزگاريپره و تيهدا و مانيا كهف اصحاب آنكه از پس
 يمـ  پرسـتش  خـدا  جـز  را يمعبودات نكهيا و نمودند، اشاره زين بودند آن بر قومشان كه آنچه
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ـ ن دانش و نيقي يرو از كارشان نمودند انيب و كرده نكوهش را آنها پس. كردند  بلكـه  ست،ي
لَا (گفتند پس. برند يم سر به يگمراه و ينادان تينها در آنها أْتُونَ لَّو هِم يلَي لْطَانٍ عنٍ بِسيب( 
 ينمـ  آنهـا  كـه  البته . دهند ينم ارائه هستند آن بر كه يبارور تيحقان بر يحجت و ليدل چرا
ـ ا و بندد؟ يم خدا بر كه است يدروغ كارشان رايز. اورنديب يليدل دتوانن  سـتم  نيبزرگتـر  ني
 يكس از ستمكارتر ستيك پس)  كَذِبا اللَّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم فَمنْ: (فرمود نيبنابرا ، است
  بندد؟ دروغ خدا به كه
 : 16 ي هيآ

ذِ إِ و موهلْتُم لَّا يعبدونَ وما اعتَزَ بكُم لَكُم ينشُرْ الْكَهفِ إِلَى فَأْووا اللَّه إِ ن رحمتـه  مـئْ  ريهوي 
 د،يـ گرفت كناره پرستند يم خدا جز به كه ييزهايچ از و آنان از چون و مرْفَقًا أَمرِكُم منْ لَكُم
 شـما  يبـرا  تـان كار در و بگـسترداند  شما بر را رحمتش پروردگارتان تا ديببر پناه غار آن به

  . آورد فراهم يشيگشا
 پس دارند، يگريد نيد و اند دهيبر شما از قومتان: گفتند گريد يبرخ به شانيا از يبرخ يعني

 آنهـا  از نجـات  بـه  كه ييراهها و اسباب از ديبا و ديندار آنها شر از فرار و نجات جز يراه
ـ توان ينم زين و ست،ين آنها با دنيجنگ يبرا يراه چون د،يكن است،اده شود يم يمنته  در دي
  . دارند يگريد نيد كه يحال در ديبمان يباق آنها انيم
بكُم لَكُم ينشُرْ الْكَهفِ إِلَى فَأْووا( ن رحمته مئْ ريهنْ لَكُم ويرِكُم مرْفَقًـا  أَمغـار  بـه  پـس  )م 

 ليوسـا  و بگـسترداند  شما بر را رحمتش پروردگارتان تا د،يگر پنهان آن در و ديشو پناهنده
  . سازد آسان و ايمه ديدار رو شيپ در كه يمشكل كار نيا از را شما ييرها و رفاه
 لنا يوهب رحمه لدنك من آتنا ربنا (كردند دعا خداوند شيپ نيچن آنها كه گذشت تر شيپ و

 مانيبرا را يابيراه كارمان در و ببخش ما به يرحمت خود جانب از پروردگارا) رشدا امرنا  من
 به كارشان افتني سامان يبرا و ندارند ييتوانا و قدرت كه داشتند اظهار آنان پس. فرما فراهم
 را شيخو رحمت خداوند پس كند، يم نيچن كه داشتند اعتماد خدا به زين و بردند، پناه خدا
ـ مه را آنـان  ييرها و رفاه ليوسا و گسترداند آنها بر  را نـشان يد و آنـان  و نمـود،  آسـان  و اي

 يجـا  بـر  آنهـا  از يكـ ين نـام  و. داد قرار دگانشيآفر يبرا ييها نشانه را آنها و كرد محفوظ
 را يا وسله هر و. آنهاست به نسبت ياله رحمت نيا و. رنديگ قرار شيستا مورد تا گذاشت

 نيبنابرا. بود محفوظ و امن يمكان تينها يب دند،يخواب آن در كه ييجا و نمود سريم شانيبرا
  :فرمود

 17- 18 ي هيآ
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ا الْيمِينِ ذَات كَهفِهِم عن تَّزَاور طَلَعت إِذَا الشَّمس وتَرَى  الـشِّمالِ  ذَات تَّقْرِضُـهم  غَرَبت وإِذَ
مهةٍ فِي ووفَج نْهم اتِ مِنْ ذَلِكن اللَّهِ آيدِ مهي اللَّه وتَدِي فَههن الْممضْلِلْ وفَلَن ي تَجِد  لَـه 
يا لِ ا ورْشِدو د،ييگرا يم غارشان راست طرف به ديآ يم بر چون كه ينيب يم را ديخورش و م 
 قـرار  غـار  عيوس محل در آنان كه يحال در د،ييگرا يم چپشان طرف به كند يم غروب چون

 و اسـت،  افتهي راه كند تيهدا را او خداوند كه كس هر خداست، يها نشانه از نيا داشتند،
  . ابدي ينم ييراهنما و دوست او يبرا دينما گمراه را كه هر

مهبستَحقَاظًا وي لِّـبهم  رقُود وهم أَ نُقَ و مِـينِ  ذَاتالْي ذَاتالِ  وم  الـشِّمهلْـب  ذِراعيـهِ  باسِـطٌ  وكَ
لَيهِم اطَّلَعت لَوِ بِالْوصِيدِ ع تلَّي لَو ما مِنْهلِ فِرَار لَم وئْت ما مِنْهبعيپندار يم داريب را آنان و ر، 

 را دستش دو سگشان و م،يگرداند يم چپ و راست به را آنان ما و. اند خفته آنان آنكه حال
 يپا سرتا يراست به و يختيگر يم آنان از يستينگر يم شانيبد اگر بود، گشاده در آستانة به
   يشد يم آكنده وحشت و ترس از
 ديخورش كه بود نگونهيا غار رايز نمود، محافظت ديخورش نور تابش از را آنها خداوند يعني
 د،ييـ گرا يمـ  چپـشان  طرف به غروب هنگام به و. دييگرا يم راست طرف به طلوع هنگام به

  . كند خراب را شانيها بدن كه كرد ينم برخورد آنها به ديخورش يگرما پس
)مهةٍ فِي ووفَج نْهگشاده ييجا در يعني داشتند، قرار غار عيوس اريبس محل در خودشان و )م 
 دور آنهـا  از را آلوده  يهوا و بوزد آنها بر باد مينس و هوا تا بود آن خاطر به نيا و. عيوس و

 يطوالن مدت آنها كه خصوص به و ، نشوند تياذ و نبرند، رنج جا بودن تنگ از تا و د،ينما
ـ نم يم داللت او رحمت و قدرت بر كه است ياله يها نشانه از نيا و. ماندند غار آن در  دي
ـ ا در يحت و رفتيپذ را شانيدعا خداوند كه . كـرد  ييهنمـا  را و تيهـدا  را آنهـا  زهـا يچ ني

 افتـه ي راه كنـد  تيهدا را او خداوند كه كس هر )الْمهتَدِي فَهو اللَّه يهدِ من: (فرمود نيبنابرا
 انسان كه اوست و ست،ين خداوند يسو از جز يراه ، تيهدا آوردن بدست يبرا يعني است،

يا لَه تَجِد فَلَن يضْلِلْ ومن. (دينما يم تيهدا جهان دو هر منفعت به را لِ ا ورْشِدكه هر و)  م 
ـ  ينمـ  ييراهنما و دوست او يبرا دينما گمراه را ـ ي. يابي ـ  ينمـ  را يكـس  يعن  را او كـه  يابي

 و ريخ به را يو و اوست، صالح به كه دهد سامان يا گونه به را شيكارها و كند يسرپرست
 چيه را او حكم و است نموده حكم او شدن گمراه بر خداوند چون كند، ييراهنما يرستگار

  . كند رد تواند ينم كس
)مهبستَحقَاظًا وي  حـال  ،يانگاشـت  يم داريب را آنان يستينگر يم شانيبد اگر و )رقُود وهم أَ

  . بودند خفته آنان آنكه
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 نيبنابرا نشودف عيضا و تباه تا بود باز شانيچشمها كه بود خاطر بدان نيا اند گفته نيمفسر
لِّـبهم . (بودنـد  خـواب  آنكه حال پنداشت يم داريب را آنان كرد يم نگاه آنها به كه كسب نُقَ و 
مِينِ ذَاتالْي ذَاتالِ وآن خار به نزي نيا و م،يگرداند يم چپ و راست به را آنان ما و) الشِّم 
 آن بـا  كه را ييها بدن كه است نگونهيا نيزم عتيطب رايز شود، محافظت شانيها بدن تا بود
 و راسـت  به را آنها كه بود موده ن مقدر نيچن خداوند نيبنابرا. برد يم نيب از باشد دهيچسب
 يمـ  خداونـد  و بگرداند ند،نك خراب نيزم را بدنشان كه يا اندازه به شانيپهلوها بر و چپ

ـ نما محافظت را شانيها بدن بگرداند راست و چپ به را آنها نكهيا بدون توانست  او امـا  د،ي
 بـه  را اسـباب  خداونـد  و شـود،  اجـرا  يهـست  جهـان  در او سنت كه خواست و است ميحك

  . دهد يم ربط مسببانشان
لْبهم(  سـگ  بود، گشاده غار در آستانة به را دستش ود سگشان و) بِالْوصِيدِ ذِراعيهِ باسِطٌ وكَ

 دستش دو هر نيبنابرا رفت، فر خواب به آنها مانند كرد يم ينگهبان آنها از كه كهف اصحاب
 چگونـه  اما. كرد حفاظت نيزم آفت از را آنها نگونهيا خداوند بود، دهيكش دراز در آستانة بر

 و رعـب  لةيوس به را آنها: است فرموده نةيزم نيا در نمود؟ محافظت انسانها گزند از را آنها
ـ د يمـ  را آنها يكس اگر پس نمود، محافظت گرفت يم فرا را انسان دنشانيد از كه يترس  دي
 نيا و گذاشت، يم فرار به پا و گرداند يم يرو آنها از و فت گر يم فرا را او يسراپا ترس

 نكهيا با د،يند را آنها كس چيه و. بمانند غار در يديمد مدت آنها تا شد باعث كه بود يزيچ
 نيا بودند كينزد شهر از آنان است آن نيمب كه يزيچ و. داشتند يكينزد فاصلة شهر با يليخ

 و كنـد  يداريخر ييغذا شهر از تا فرستادند را خودشان از يكي شدند داريب آنها يوقت است
  . ان بوده كيزدن يليخ شهر به آنها كه دينما يم داللت نيا پس. ماندند منتظرش هيبق
 : 19- 20 ي هيآ

كَذَلِكو مثْنَاه عاءلُوا بتَسي ينَهم لِ قَائِلٌ قَالَ ب منْهم كَم ثْتُم بِ ثْنَا قَالُوا لَ بِ  قَالُوا يومٍ بعض أَو يوما لَ
كُمب ر لَما أَعبِم ثْتُم بِ لْينظُـرْ  الْمدِينَـةِ  إِلَى هذِهِ بِورِقِكُم أَحدكُم فَابعثُوا لَ يهـا  فَ  طَعامـا  أَزكَـى  أَ

أْتِكُم ي لْ تَلَطَّف منْه بِرِزقٍ فَ ي لْ لَا و شْعِرَنَّ وي ا بِكُمدـ ا نيچن نيا و أَح  از تـا  تميخيبـرانگ  را شاني
 از يبخش اي روز كي«: گفتند» د؟يا مانده يمدت چه«: گفت آنان از يا ندهيگو. بپرسند گريكدي

ـ ا با را خودتان از يكس پس د،يا مانده چقدر كه داند يم بهتر پروردگارتان«: گفتند» ز؟رو  ني
 و يروز پـس  دارد، يپـاكتر  يغـذا  آنان از كيكدام بنگرد ديبا و د،يبفرست شهر به پول سكه

 شما حال از را چكسيه و دهد خرج به را دقت تينها ديبا اما اورد،يب تانيبرا آن از يخوراك
 .»دنساز آگاه
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منَّه لَيكُم يظْهرُوا إِن إِ ع وكُممرْجي أَو وكُمعِيدفِي ي لَّتِهِم بدا إِذًا تُفْلِحوا ولَن مِ  اگر گمان يب أَ
 آن و گرداننـد،  يم بر خود نيد به نكهيا اي كنند، يم سنگسار را شما ابندي دست شما بر آنان
  . شد دينخواه رستگار هرگز گاه

ثْنَاهم وكَذَلِك: (ديفرما يم لمتعا خداوند عاءلُوا بتَسي ينَهم لِ ـ ا نيچنـ  نيا) ب  خـواب  ز را شاني
 غار در كه يزمان يواقع مقدار از و بپرسند، گريكدي از را خواب مدت تا تم،يخيبرانگ يطوالن
) يومٍ بعض أَو يوما لَبِثْنَا واقَالُ لَبِثْتُم كَم منْهم قَائِلٌ قَالَ. (كنند جو و پرس گريكدي از اند مانده

ـ ا و روز؟ از يبخش اي روز كي: گفتند د؟يا مانده يمدت چه: گفت آنان از يكي  اسـاس  بـر  ني
: گفتنـد  نيبنـابرا  شـدند،  اشتباه دچار بودند مانده كه يمدت مقدار در ايگو. بود ندهيگو گمان

)كُمب ر لَما أَعبِم ثْتُم بِ  مـدت  از يآگـاه  پس د،يا مانده چقدر كه داند يم بهتر پروردگارتان) لَ
 و است، نموده احاطه كامالً را زيچ همه او علم و يآگاه كه برگرداند يكس به را نشده يسپر
 كه يمدت از را آنها چون نمود، آگاه بودند مانده كه يمدت از را آنها نيا از بعد خداوند ديشا

 مورد در آنها كه داد خبر و بپرسند، گريكدي از تا ختينگبرا آنها چون نمود، آگاه بودند مانده
 و گفتنـد،  سـخن  خـود  يآگـاه  اندازة به و دند،يپرس گريكدي از اند مانده غار در كه يمقدار

 آنان اشتباه خداوند كه باشد نگونهيا ديبا نيبنابرا. شدند اشتباه دچار كه شد نيا كارشان جةينت
 حكمـت  از را نيا ما و باشد كرده آگاه بودند مانده  كه ينزما مدت از را آنها و كرده رفع را
  . دهد ينم انجام هودهيب را يكار چيه او و ، ميابي يم در آنها ختنيبرانگ در ياله
 يا اندازه به است، مطلوب دانستنش كه يامور در بخواهد كس هر كه است ياله رحمت از و
 نكـه يا بـر  گريد يليدل و كند يم آشكار و روشن او يبرا را قتيحق دينما تالش آن يبرا كه

  : ديفرما يم پس نيا از كه است نيا كرده آگاه اند مانده غار در كه يمدت از را آنها خداوند
 را] مردم [گونه نيا و) هايف بير ال الساعه ان و حق وعداهللا ان علموايل هميعل اعثرنا كذلك و(

. رسـد  يمـ  فـرا  امتيق شك بدون و ت،اس حق خدا وعدة كه بدانند تا ميكرد حالشان متوجه
 يبرا يليدل آنها شدند، ينم بارخبر غار در ماندنشان زمان ومدت آنان حال از مردم اگر پس
 آنان انيم در يسخنان و دنديپرس گريكدي از آنها يوقت سپس. گرفتند ينم قرار شد انيب آنچه
 كه يا نقره يها سكه با را خودشان از يكي است، كرده ذكر را آنها خداوند كه شد بدل و رد

 دسـتور  را او و بخـرد،  غذا شانيبرا تا فرستادند بودند، شده رانده آن از كه يشهر به داشتند
 رفتن و ديخر در كه گفتند او به زين و د،ينما انتخاب را غذا  نيذتريلذ و نيتر زهيپاك تا دادند

 چيه و نسازد، آگاه درانشبرا حال از را يكس و دهد خرج به را دقت تينها خود برگشتن و
  . نشود آنان متوجه كس
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 و كرده سنگسار را آنها ابند،ي دست آنها به مردم و افتهي اطالع يكس آنها حال از اگر: گفتند و
 را آنها اي و. دارند دل در را نشانيد نةيك و آنها نةيك چون رسانند، يم قتل به وضع نيبدتر به

 رستگار هرگز برگردند آنها نيد به اگر و. گردانند يم بر خود نييآ به و ندينما يم فتنه دچار
  . داد خواهند دست از را خود آخرت و ايدن و نيد به بلكه شد، نخواهند

  :ندينما يم داللت زيچ چند بر هيآ دو نيا
 منظور نيا به را كهف اصحاب خداوند چون آن، در مباحثه و دانش يريفراگ به قيتشو – 1

   ختيبرانگ
 يكـس  بـه  را آن كـه  اسـت  آن ادب گـردد،  يمـ  اشتباه دچار يموضوع مورد در كه يكس - 2

 را خـود  گـاه يجا و كنـد  توقـف  انـدازه  و حدود همان در ديبا و داند، يم را آن كه برگرداند
  . بشناسد

  . باشد حيصح فروش و ديخر در شركت و فروش و ديخر در وكالت - 3
 رايز نرسد، اسراف حد به كه يشرط به ت،اس زيجا ذيلذ يها يخوراك و ها زهيپاك خوردن - 4
  :است فرموده متعال خداوند نكهيا ليدل به. است شده ينه اسراف از
لْينظُرْ( يها فَ أْتِكُم طَعاما أَزكَى أَ ي لْ ـ ا نيكدام بنگرد ديبا پس) منْه بِرِزقٍ فَ  يپـاكتر  يغـذا  شاني

  . اورديب تانيبرا آن از يخوراك و يروز تا دارد
 از ياريبس ليدل نيا ديشا و. نباشد سازگار بدنش به ييغذا نيچن جز انسان كه يوقت ژهيو به

 دسـتور  را خـود  دوسـت  چون بودند، يشاهزادگان كهف اصحاب: اند گفته كه باشد مفسران
 نيبهتـر  همـواره  كه است نيا بزرگ ثروتمندان عادت كه اورديب را غذا نيتر زهيپاك تا دادند
  . كنند تناول را غذا
 دچار نيد امر در را انسان كه ييگاههايجا از شدن دور و اطياحت و يكار پنهان به قيتشو- 5

  . دهد خرج به را تالش تينها برادرانش جان حفظ مورد در ديبا يآدم و كند، يم فتنه
 ديتهد مورد را نشانيد كه ييها فتنه تمام از فرارشان و ن،يد به جوانان نيا عالقة شدت – 6

  .خدا راه در و وطن ترك و داد، يم قرار
 بود، متنفر آن از كه شود يم آن موجب كه يامر دارد، بر در شر كه يمفاسد و ضرر انيب – 7
 روش ،] بردارد در شر كه يمفاسد و ضرر انيب [روش نيا كه يدرست به و. كرد ترك را آن و

 نيد به واگر )أَبدا إِذًا فْلِحواتُ ولَن: (گفتند نكهيا ليدل به هست، و بوده ندهيآ و گذشته مومنان
  .شد دينخواه رستگار هرگز ديبرگرد خود

  : 21 ي هيآ



١٤٤٣ 

كَذَلِكنَا و لَيهِم أَعثَرْ وا علَمعأَنَّ لِي دعقٌّ اللَّهِ وأَنَّ حةَ واعلَا الس بيا رونَ إِذْ فِيهعتَنَاز ي منَهي ب 
مرَهنُوا فَقَالُوا أَماب هِمعانًا لَيي نْ ب مهب ر لَمأَع وا الَّذِينَ قَالَ بِهِملَب نَتَّخِذَنَّ أَمرِهِم علَى غَ لَـيهِم  لَ ع 
 و است حق خدا وعدة كه بدانند تا ميساخت آگاه آنان] حال [به] را مردم [نسانيبد و مسجِدا
ً : گفتند و داشتند كشمكش خود انيم كه بدانگاه. ستين امتيق روز تحقق در يشك چيه قطعاٌ

 و كار بر كه يكسان و ،»است تر آگاه شانيا حال از پروردگارشان. ديبساز ييبنا آنان] غار [بر«
  .»ميساز يم يمسجد شانيا غار بر«: گفتند افتند،ي دست بارشان
 بهتر خدا نيا و نمود، مطلع كهف اصحاب حال از را مردم او كه دهد يم خبر متعال خداوند

ـ برا تـا  فرسـتادند  را خودشان از يكي و شدند داريب كه بود آن  از بعد اندد يم  ييغـذا  شاني
ـ ما كـه  خواسـت  را يزيـ چ خداوند اما د،ينما پنهان را خود تا دادند دستور را او و بخرد،  ةي
 نـشانه  از يا نشانه آنها دنيد با مردم نكهيا آن و بود، آنان يبرا شتريب يپاداش و مردم صالح

 خداونـد  وعدة كه دانستند و كردند مشاهده آشكار طور به و چشم با را خداوند قدرت يها
 مورد در قبل يچند مردمان نيهم كه يحال در. ستين آن در يديترد و شك چيه و است حق

 است حق جزا و سزا و امتيق گفتند يم يبرخ داشتند؛ كشمكش گريكدي با امتيق و زيرستاخ
 رشـد  باعـث  را آنهـا  داستان خداوند پس كردند، يم ينف را آن يبرخ و آمد، خواهد و است

 اصـحاب  بـه  كـار  نيا پاداش و داد، قرار كنندگان انكار بر يحجت زين ، مومنان نيقي و شنيب
  . ديرس كهف

: گفتنـد  كه يكسان كه يا گونه به كرد، بلند را گاهشانيجا و مشهور را آنها انيجر خداوند و
لَيهِم ابنُوا( انًا عي نْ و  اسـت  تر آگاه آنها سرانجام و عاقبت به خداوند. ديبساز ييبنا غار بر )ب 

نَتَّخِذَنَّ: (گفتند آمدند، يم بشمار قوم بزرگان و بودند، مردم امور زمامدار كه يكسان لَـيهِم  لَ ع 
 نيبد م،يكن يم عبادت آن در را خدا و ميساز يم يپرستشگاه و يمسجد غار در بر )مسجِدا

  . بود ميخواه آنان ادي به ارههمو لهيوس
 كه را يكسان و كرده ينه آن از السالم هيعل پامبر و است، ممنوع قبرها سر بر عبادتگاه ساختن

ـ ا ذكر و. است نموده مدمت كنند يم يكار نيچن ـ يدل نجـا يا در كـار  ني  و مـذمت  برعـدم  يل
 اصـحاب  اقعـة و بـا  رابطـه  در غار، در سر بر مسجد ساختن موضوع رايز ست،ين آن نكوهش
 اقوامشان كه ييجا تا است، شده انيب آنان شجاعانة يريموضعگ از ديتمج و فيتعر و كهف
 قومـشان  از شدت به قبالً كهف اصحاب كه بود يحال در نيا ديبساز يمسجد آنها بر: گفتند

ـ پره شوند باخبر آنان تيوضع از نكهيا از و دنديترس يم  موضـع  ان از پـس، . كردنـد  يمـ  زي
  . ديبساز آن در بر يمسجد: گفتند و آمده كوتاه آنان قبال در ودخ خصمانة
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 سالم را او خداوند زديبگر فتنها از و دارد مصون را نشيد كس هر نكهيا بر است يليدل نيا و
 يمـ   سـالمت  را او خداونـد  بكوشـد  يسـالمت  و يتندرست يبرا هركس و. دارد يم مصون و

 يم قرار گرانيد تيهدا ةيما را او و داده پناه را او دخداون ببرد پناه خدا به هركس و گرداند،
 و عـزت  خداونـد  سرانجام كند يفروتن ياله يرضا طلب يبرا و خدا راه در هركس و. دهد
 بهتر كوكارانين يبرا است خداوند نزد آنچه و) لالبرار ريخ اهللا عند وما . (ببخشد او به يبزرگ
  . است

  : 22 ي هيآ
لَاثَةٌ سيقُولُونَ ابِعهم ثَ ر مهلْب يقُولُونَ كَ ةٌ وسخَم مهادِسس مهلْب يقُولُونَ بِالْغَيبِ رجما كَ ةٌ وعبس 
مثَامِنُه و مهلْب لَّا يعلَمهم ما بِعِدتِهِم أَعلَم ربي قُل كَ لَا قَلِيلٌ إِ لَّا فِيهِم تُمارِ فَ لَـا  ظَـاهِرًا  مِرَاء إِ و 

 و. »است سگشان شانيا نيچهارم كه نفرند، سه آنان«: گفت خواهند أَحدا منْهم فِيهِم ستَفْتِتَ
ـ ا نيششم كه نفرند پنج«: گفت خواهند] يگروه[  يرو از نهـا يا همـة . »اسـت  سگـشان  شاني

ـ ا نيهـشتم  كه نفرند هفت «ند،يگو يم و. است گمان و حدس : بگـو . »اسـت  سگـشان  شاني
 جز نيبنابرا دانند، ينم را تعدادشان يكم يگروه جز. »است تر آگاه عدادشانت از پروردگارم«
  .مپرس كس چيه از آنان دربارة و مكن مجادله آنان مورد در نيقي و علم اساس بر

 هـم  بـا  كهـف  اصـحاب  افـراد  تعـداد  بـا  رابطه در كتاب اهل كه دهد يم خبر متعال خداوند
ـ ز رد،يـ گ يمـ  سرچـشمه  مانـشان گ و حـدس  از اختالف نيا و داشتند اختالف  دروغ بـه  راي

 يبرخـ : بودنـد  گروه سه كهف اصحاب تعداد مورد در آنها دانند ينم كه نديگو يم ييزهايچ
 بوده نفر پنج« : گفتند يم يبرخ و . است سگشان شانيا نيچهارم و نفراند سه آنان گفتند يم
ـ ا از بعد خداوند و ،»است سگشان شانيا نيششم و ـ ب سـخن  ني  نهـا يا كـه  اسـت  شـته دا اني

 نيا بودن ليدل يب پس ند،يگو يم را نيا گمان و ظن يرو از آنها و است، يليدل يب يسخنها
  . باشد يم آن بطالن بر يليدل سخنان

 خدا نيا و. »است سگشان شانيا نيهشم و نفرند هفت كهف اصحاب«: گفتند يم يگروه و
 باطل را نيا اما داد قرار باطل را نيا از شيپ قول دو خداوند چون است درست داند يم بهتر
  . است درست آن كه دينما يم داللت نيا بر قول نيا ندادن قرار باطل پس نداد، قرار
 چيه شود دانسته كهف اصحاب افراد تعداد اگر و ندارد، وجود اي دهيفا نظر اختالف نيا در و

 بِعِدتِهِم أَعلَم ربي قُل: (رمودف متعال خداوند نيبنابرا. ندارد مردم يبرا يمعنو و ينيد منفعت
لَّا يعلَمهم ما  ينم را تعدادشان ياندك جز. است تر آگاه تعدادشان به پروردگارم: بگو  )قَلِيلٌ إِ

 دانند يم و ده،يرس قتيحق به كه هستند يكسان دانند يم را تعدادشان كه يكم گروه و دانند،
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  . است درست اند دهيرس بدان آنچه
لَّا فِيهِم تُمارِ فَلَا(  و مكن، مجادله آنان دربارة نيقي و علم اساس بر جز نيبنابرا )ظَاهِرًا مِرَاء إِ

 بـر  كه اش ييهمسو و مماشات اما. بود خواهد دهيفا ديمف باشد اساس نيا بر تو مجادلة اگر
 كننـده  دلـه مجا طـرف  يعني باشد؛ دهيفا يب اي و باشد، گمان و ظن يرو از و يناندان اساس

ـ فا آن دانـستن  و نداشته يتياهم مسئله نكهيا اي و ورزد، يتوز  نهيك و مخالفت ـ يد يا دهي  ين
 ياديز مناقشه كه يدرست به آن، امثال و كهف اصحاب تعداد دانستن مانند باشد نداشته دربر
 يم ها يدوست و يهمدل بر يمنف ريتأث و گردد، يم وقت شدن عيضا باعث موارد گونه نيا در

  . گذارد
لَا( تَفْتِ وفِيهِم تَس منْها مدسـوال  كتـاب  اهل از يكس چيه از كهف اصحاب مورد در و)  أَح 

 نيا پس. رساند ينم حق به را انسان و است گمان و حدس اساس بر آنها سخنان چون مكن،
 در او ايـ  چـون  كرد، است،تا ندارد را دادن فتوان تيصالح كه يكس از دينبا است آن انگريب

 چه كه ندارد يباك نكهيا اي و نداشته، را ييپاسخگو توان شود يم دهيپرس يو از كه يا مسئله
  . بدارد باز يواقع ريغ سخن گفتن از را او كه ندارد يچنان آن يتقوا و د؛يگو يم
ـ  قيـ طر بـه  اسـت،  شده ينه يكسان نيچن از دنيپرس و است،تاء از كه يمادام و  نيچنـ  ياول

ـ  در يفـرد  اسـت  ممكن كه است آن انگريب هيآ زين و. شوند يم منع فتوا نداد از يافراد  كي
 كـه  قـسمت  آن در پس. كرد است،تاء او از گريد يمورد در اما باشد، االست،تاء ممنوع زيچ

 را آن در دادن فتـوا  تيصـالح  كـه  گريد يها قسمت خالف به دهد، يم فتوا دارد تيصالح
 فقط بلكه است، نكرده ينه مطلق طور به كتاب اهل ت،تاءاس از خداوند نكهيا ليدل به ندارد،

  . است كرده ينه آن امثال و كهف اصحاب مورد در آنان از است،تاء از
  : 22- 24 ي هيآ

لَا ءٍ تَقُولَنَّ ونِّي لِشَي  يمـ  انجـام  را آن فردا من كه مگو يزيچ چيه دربارة و غَدا ذَلِك فَاعِلٌ إِ
 .دهم

لَّا أَقْرَب ربي يهدِينِ أَن عسى وقُلْ نَسِيت إِذَا ربك واذْكُر هاللَّ يشَاء أَن إِ  مگر[ رشَدا هذَا مِنْ لِ
 فراموش كه يهنگام را پروردگارت و] دهم يم انجام را آن [بخواهد خدا اگر:] ييبگو نكهيا

ـ ا از تر درست] يراه [به مرا پروردگارم كه رود يم ديام«: بگو و كن، ادي يكرد  رهنمـون  ني
  .»كند
ـ ن مردم عموم متوجه اما است، السالم هيعل امبريپ متوجه گرچه ينواه گريد مانند ينه نيا  زي
 كـه  دينما يم ينه نيا از را بنده خداوند نيبنابرا رد،يگ يم دربر را نيمكلف همة و باشد، يم
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ـ ز بخواهـد،  خـدا  راگـ : دينگو و دهم، يم انجام را كار فالن من: ديبگو ندهيآ با رابطه در  راي
 يم حرام مرتكب جهت دو از دهم، يم انجام ندهيآ در را كار فالن اهللا شاء ان دينگو چنانچه
  :گردد
 يكار ندهيآ در: ديگو يم و كند يم نظر اظهار ندهيآ بتيغ به نسبت ناآگاهانه صورت به اول،
 يمـ  انجـام  را كار آن ايآ داند ينم آنكه حال. وندديپ يم وقوع به يزيچ اي دهم يم انجام را

  .نه اي وندديپ يم وقوع به ءيش نيا و دهد
 حال بس، و اوست تيمش به متلعق فقط كار آن دادن انجام كه است آن انگريب او سخن دوم،
 يتمـام  كه چرا باشد، يم ممنوع و محور يامر بنده تيمش به تنها ،يكار ساختن متعلق آنكه
 مگـر  ديـ خواه ينم شما و) نَياَلعلَم رب اللَه شĤَءي أن آلإ تَشĤَءنَ وما: (خداست يبرا تيمش
  . بخواهد انيجهان پروردگار خداوند نكيا
 و شود يم آن در بركت حصول و كار شدن آسان باعث خداوند خواست انيب كه جا آن از و
 يگاه انسان چون و باشد، يم پروردگارش از بنده خواستن كمك مثابة به گفتن» اهللا شاء ان«

 ادشي به گاه هر كه داد دستور را او خداوند د،ينما يم فراموش را گفتن» اهللا شاء ان «اوقات
  . شود دور از است محذور آنچه و حاصل، يو مطلوب تا» اهللا شاء ان « ديبگو آمد
 بـه  است داده دستور خداوند كه ديآ يم بر نيچن )نَسِيت إِذَا ربك واذْكُر (ياله فرمودة از و

 دينما يم دور را يفراموش و انينس خداوند، كردن ادي رايز كنند، ادي را خدا ،يفراموش امهنگ
 را پروردگـارش  ذكـر  كـه  يكس به و. آورد يم ادي به است نموده فراموش بنده كه را آنچه و

 كه آنجا از و. نباشد غافالن از و كند ادي را پروردگارش كه است داده دستور نموده، فراموش
 خداونـد  بـه  كـردارش  و گفتـار  در اشـتباه  از جستن يدور و صدق، به افتني قيتوف در بنده

 ) رشَدا هذَا مِنْ لِأَقْرَب ربي يهدِينِ أَن عسى: (ديبگو تا داد فرمان را او خداوند است، ازمندين
  . كند رهنمون نيا از تر درست يراه به مرا پروردگارم كه است ديام

 كـه  چرا باشد، داشته اعتماد و ديام يو به و بخواند را او تا داده دستور را بنده خداوند پس
 و رساند، يم تكامل و رشد به را يو كه كند يم رهنمود يراه نيكترينزد به را او خدا مسلماً
 اسـت  سزاوار دارد، يم مبذول تيهدا طلب در را خود تالش تمام و است نيچن كه يا بنده
 راه بـه  شيكارهـا  همـة  در را او خداوند و ابدي در را او دگارشپرور ياري و شود، موفق كه

  . دينما رهنمود راست
 : 25- 26 ي هيآ

بِثُوا لَ فِي و فِهِموا سِنِينَ مِائَةٍ ثَلَاثَ كَهاددازا وعسـال  نه و صديس مدت] كهف اصحاب [و تِس 
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 .ماندند غارشان در

بِثُوا بِما أَعلَم اللَّه قُلِ الْأَرضِ السماواتِ يبغَ لَه لَ صِرْ وبِهِ أَب مِعأَسا وم من لَهونِهِ ممِن د لِيو 
لَا و شْرِككْمِهِ فِي يا حدتنهـا  و است، آگاهتر اند مانده غار در كه يمدت به خداوند«: بگو أَح 

 كار چيه او جز آنان شنواست، چقدر و نايب چقدر داند، يم را نيزم و آسمانها بيغ كه اوست
  .»سازد ينم خود كيشر را يكس خود حكم و يفرمانده در و ندارند يساز

 اب كت اهل چون كرد، ينه كهف اصحاب مورد در كتاب اهل از پرستش از را امبريپ خداوند
 يمـ  را زيچ همه و است پنهان و دايپ يدانا كه خداوند اما دانستند، ينم يزيچ مورد نيا در

ـ ا يآگـاه  و نمـود،  آگاه بردند سر غار در كهف اصحاب كه يزمان مدت زا را امبريپ داند،  ني
 و آسمانها بيغ از يآگاه و است نيزم و آسمانها بيغ از نيا رايز خداست، مختص موضوع

 خبر امبرانشيپ توسط نيزم و آسمانها بيغ از خداوند را آنچه پس است، خداوند ژةيو نيزم
ـ پ كـه  را آنچـه  و. ستين آن رد يشك چيه و است ينيقي قتيحق داده،  اطـالع  آن از امبرانشي

  . داند ينم را آن زين مردم از كس چيه ندارند
 يينـا يب و ييشـنوا  كـه  خـدا  بـودن  شـنوا  و بودن نايب كمال از كن تعجب )وأَسمِع بِهِ أَبصِرْ(

 يدانـستن  همة او دانش همچنانكه است؛ نموده احاطه را ها يدنيد و ها يدنيشن همة خداوند
  . دراد دربر را ها

 امـور  ييتنهـا  به او نكهيا و اوست، يبرا تنها خاص و عام تيوال كه داد خبر خداوند سپس
 نـور  يسو به ها يكيتار از را آنها و د،ينما يم ريتدب و يسرپرست را مومنش بندگان و يهست
ـ نما يمـ  دور يسـخت  از را آنها و سازد يم آسان را كارشان و دينما يم تيهدا  نينـابرا ب د،ي

 اصـحاب  كه بود او يعني. ندارند يساز كار چيه او جز به) ولِي مِن دونِهِ من لَهم ما: (فرمود
 مخلوقـاتش  از يفرد چيه به را آنها و نموده ياري و تيحما شيخو كرم و لطف به را كهف
  . نسپرد

لَا( و شْرِككْمِهِ فِي يا حدـ ا و. سازد ينم كيشر شفرمان در را يكس چيه خداوند و ) أَح  ني
 يفرمـانروا  خداونـد  تنهـا  رايـ ز شود، يم ينيد ،يشرع فرمان و ،يريتقد: يكون فرمان شامل
 را آنهـا  سرنوشت و د،ينما يم قضاوت و حكم آن در و باشد يم مخلوقاتش و يهست جهان
 و هاستآن حاكم كه اوست و. پردازد يم امورشان ريتدب به و نديآفر يم را آنها و زند يم رقم
  . دهد يم شانيجزا و سزا و دينما يم ينه و امر را آنها
 : 27 ي هيآ

اتْلُ ا وم أُوحِي كلَي لْتَحدا دونِهِ مِن تَجِد ولَن لِكَلِماتِهِ مبدلَ لَا ربك كِتَابِ مِن إِ را آنچه و م 
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 را سـخنانش  انـد تو ينم كس چيه و بخوان، است، شده يوح تو به پروردگارت كتاب از كه
  . افتي ينخواه او جز يپناه هرگز و كند، دگرگون

ـ غ از يآگـاه  كه داد خبر خداوند كه يهنگام و  چيهـ  و اوسـت،  آن از نيزمـ  و آسـمانها  بي
 كـه  يراه از مگر ندارد نيزم و آسمانها بيغ دانستن و افتني يآگاه يسو به يراه يمخلوق
 را يبيغ ليمسا از ياريبس قرآن نيا كه است واضح يبس و. دهد يم خبر بندگانش به خداوند

: فرمود پس. آورند يرو] قرآن راه [= راه آن به مردمان تا داد دستور متعال خداوند دارد، دربر
اتْلُ( ا وم أُوحِي كلَي لْتَحدا دونِهِ مِن تَجِد ولَن لِكَلِماتِهِ مبدلَ لَا ربك كِتَابِ مِن إِ تالوت و )م 

 را اخبـارش  و بـشناس  را مشيمفـاه  شـود؛  يمـ يوح تـو  بر كه آنچه از كن يرويپ يعني، كن
 است يبزرگ قرآن ن،يا رايز نما، زيپره آن ينواه از و نه، گردن را آن دستورات و كن قيتصد
 ب و آن بـودن  منـصفانه  و بودن راست خاطر به يعني. ندارد يا  كننده دگرگون كلماتش كه

 ربـك  كلمـت  تمـت  و. (شـود  ينم دگرگون دارد، قرار ييبايز و ييوايش اوج در نكهيا خاطر
 پس. است دهيرس كمال و تمام به عدالت و يراست نظر از پروردگارت سخن و) عدال و صدقا

 و نقـص  چنانچـه  و. ندارد راه آن در ليتبد و رييتغ است برخوردار آن از كه يكمال خاطر به
 و قرآن ميتعظ و بزرگداشت نيا و. گرفت يم قرار يدگرگون و رييتغ معرض در داشت يخلل
  . باشد يم آن به آوردن يرو به قيتشو زين
لْتَحدا دونِهِ مِن تَجِد ولَن( پـس . يببر پناه آن به كه ندارد وجود يپناه چيه خدا جز به و) م 

 در كـه  اسـت  يمعبـود  خداوند و است، پناهگاه كارها همة در خداوند فقط كه شد مشخص
 و اوست، ازمندين شيها حالت همة در بنده و. آورد يرو ديبا او يسو به يوشناخ و يخوش
  . كند طلب او از ديبا را شيها خواسته همة

  :28 ي هيآ
بهم يدعونَ الَّذِينَ مع نَفْسك واصبِرْ اةِ ربِالْغَد شِيالْع ونَ ورِيدي ههجلَا و و دتَع نَاكي ع  مـنْهع 
اةِ زِينَةَ تُرِيدي ا الْحي نْ لَا الد و نْ تُطِعلْنَا م لْبه أَغْفَ نَا عن قَ اتَّبع ذِكْرِ و اهوكَانَ هو رُهبـا  و فُرُطًا أَم 
 يم را او يخشنود كه يحال در را خود يخدا شامگاهان و صبحگاهان كه باش بايشك يكسان
ـ يز طلـب  در دينبا و خوانند، يم اديفر به نديجو ـ دن يزنـدگان  تن ـ د دو اي  آنـان  از را ات دهي
 خـود  يهـوا  از او و م،يا ساخته غافل خود ادي از را او دل كه مبر فرمان يكس از و ،يريبرگ
  . است شده معطل و عيضا كارش و كرده يرويپ

 ينـواه  و اوامـر  در خـدا  رسـول  كـه  را گـر يد يكسان و السالم هيعل محمد امبرشيپ خداوند
 او يسو به و كنند يم عبادت اديز را خدا كه باشند مومنان با دهد يم دستور است شانيالگو
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  :گردند يم باز
بهم يدعونَ الَّذِينَ( اةِ ربِالْغَد شِيالْع آن آخر در و روز آغاز در را پروردگارشان كه يكسان )و 
 اخالص و عبادت، به را يكسان نيچن خداوند. اواست يرضا هدفشان و خوانند يم اديفر به
 دستور مومنان و خوبان با ينيهمنش و نفس با مبارزة به نجايا در و. نمود فيتوص عبادت در
 عينَاك تَعد ولَا. (دارد شمار يب ديفوا آنان يهمراه رايز باشند، ريفق آنها گرچه است شده داده
منْهع اةِ زِينَةَ تُرِيدي ا الْحي نْ ـ دن اتيـ ح نتيز جستن قصد به و)الد ـ ا از را چـشمانت  يوي  شاني

 سازد؛ يم دور ينيد يها مصلحت از را انسان و ست،ين مطلوب يزيچ نيچن رايز. برنگردان
ـ ز االتيخ و افكار و ببندد دل ايدن به انسان تا شود يم باعث نكاريا رايز  راه دلـش  بـه  يادي
 د،ينما يم جلوه بايز اريبس نندهيب يبرا اين رايز شود، زدوده او دل از آخرت به عالقة و ابد،ي
 و هـا  لـذت  به و شود يم غافل خداوند ذكر از قلب جهينت در. كند يم خود مسحور را دل و

 يم هم از كارش و شده عيضا يآدم وقت كه است يحالت نيچن در. آورد يم يرو ها شهوت
لَا: (فرمود نيبنابرا. ديآ يم گرفتار يجاودانگ ندامت و يشگيهم انيز به و پاشد ـ  و  مـنْ  عتُطِ
لْنَا لْبه أَغْفَ نَا عن قَ   . ميا ساخته غافل خود ادي از را او دل كه مبر فرمان يكس از و ) ذِكْرِ

 يمـ  غافـل  يالهـ  ذكـر  و ادي از را او غفلتش مجازات به خداوند شود، غافل خدا از كه يكس
اتَّبع (گرداند، و اهواو نفس چه هر كه يا گونه به كرده، يرويپ شيآرزوها و يهو از او و ) ه 
 و ينابود ةيما كار آن گرچه د،ينما يم تالش آن آوردن بدست يبرا و دهد يم انجام بخواهد

 متعـال  خداونـد  كـه  همـانطور . رديـ گ يم ييخدا به را شيهوا او پس باشد، او شدن انمنديز
 يهـوا  كه را يكس يا دهيد ايا) علم يعل اهللا اضله و هوئه اله اتخذ من تيافر. (است فرموده
  است؟ نموده گمراه يآگاه يرو از را او خداوند و گرفته خود يخدا را خودش

 و اطاعت از خداوند. است شده مطلع و عيضا او يويدن و ينيد مصالح و) فُرُطًا أَمرُه وكَانَ(
 انجامد، يم او به كردن اقتدار به او از اطاعت رايز است كرده ينه يكس نيچن از يفرمانبردار

 داللت هيآ و. است متصف بدان خود كه آنچه به مگر. خواند ينم فرا يزيچ به را يآدم او و
 كه است يكس همان باشد مردم يشوايپ و شود يرويپ او از است ستهيشا كه يكس دينما يم

 او زبـان  و رد،يـ گ يجـا  دلـش  در يالهـ  حب و باشد، خدا محبت از آكنده و سرشار او قلب
 را آن و كند، يرويپ پروردگارش يها يخشنود از و د،ينما زمزمه را ياله ادي و ذكر همواره

 يم بهبود حاالتش و كند ينم عيضا را خود وقت كار نيا با او پس. دارد مقدم خود يهوا بر
 نموده يارزان يو به خداوند كه آنچه يسو به را مردم او و. رديگ يم سامان شيرها كا و ابدي

ـ پ و شود يرويپ او از است زاوارس يكس نيچن پس. كند يم دعوت است  قـرار  مـردم  يشواي
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 نيبـاالتر  كـه  است، ياله طاعت بر كردن صبر است، شده انيب هيآ نيا در كه يصبر و. رديگ
 يم كامل صبرها انواع گريد باشد كامل ياله طاعت بر صبر اگر و. است ييبايشك و صبر انواع
  . گردند

 است، مستحب روز آخر و اول در عبادت و دعا و ذكر كه دينما يم اشاره مطلب نيا به هيآ و
 كـه  يكـار  هـر  و. اسـت  سـتوده  شام و صبح در عبادت و ذكر خاطر به را آنها خداوند چون

 خداوند يووقت دارد، يم دوست آنرا كه است آن نيمب باشد ستوده را آن دهندة انجام خداوند
  . دينما يم قيتشو آن انجام بر را مردم و دهد، يم دستور آن به بدارد دوست را آن
  : 29- 30 ي هيآ

بكُم مِن الْحقُّ وقُلِ ن رؤْمِن شَاء فَملْي لْيكْفُرْ شَاء ومن فَ نَّا فَ نَا إِ تَدا لِلظَّالِمِينَ أَع اطَ نَارأَح بِهِم 
 و مرْتَفَقًـا  وسـاءت  الشَّرَاب بِئْس الْوجوه يشْوِي كَالْمهلِ بِماء يغَاثُوا يستَغِيثُوا وإِن سرَادِقُها

 كس هر و اورديب مانيا خواهدف يم كه كس هر پس است، پروردگارتان يسو از حق«: بگو
 شيها پرده سرا كه ميا كرده آماده را ياتش ستمگران يبرا ما همانا شود كافر خواهد، يم كه
 رسند، ادشانيفر به شده گذاخته مس همچون ياب با بخواهد كمك اگر و. رديگ يم فرا را آنان
 .است يگاهيجا بد چه و يدنينوش بد چه. كند يم انيبر را ها چهره كه

نَّا الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ لًا أَحسنَ منْ أَجرَ نُضِيع لَا إِ مك يكـسان  شـك  بدون ع 
 كـو ين كـار  كه ميده ينم دره را يكسان پاداش ما اند، كرده ستهيشا يكارها و آورده مانيها

  . اند كرده
ـ ي ،»است آمده پروردگارتان يسو از كه است يزيچ همان حق«: بگو مردم به! محمد يا  يعن

 توسـط  را شـقاوت  اهـل  صـفات  و سعادت اهل صفات و شده، مشخص يگمراه از تيهدا
 شـده  آشكار و روشن زيچ همه و نمانده كار در يا شبهه و شك چيه و داشته، انيب امبرشيپ

لْيؤْمِن شَاء فَمن (است، لْيكْفُرْ شَاء ومن فَ ـ ب مانيا خواهد، يم كه كس هر پس )فَ  هـر  و اوردي
ـ توف حـسب  بر راه و نيا از يكي گرفتن شيپ در جز يعني. شود كافر خواهد، يم كه كس  قي

ـ ب مانيا كه داده ارياخت يو به خداوند و است، نمانده يباق بنده قيتوف عدم اي افتني ـ  ورداي  اي
ـ ب مـان يا كـه  كـس  هر پس. بدهد انجام بد اي خوب كار تواند يم و. شود كافر  راه بـه  اورد،ي

 آوردن مـان يا بـر  او و شده، اقامه او بر حجت شود كافر كس هر و است، افتهي قيتوف راست
ـ  اكـراه  ال (اسـت  فرمـوده  متعال خداوند كه همانطور. رديگ ينم قرار اكراه و اجبار مورد  يف
 يگمراهـ  از تيهدا كه يراست به ست،ين نيد در ياجبار چيه) يالغ من الرشد نيتب دق نيالذ

لْيؤْمِن شَاء فَمن: (خداوند ي فرموده در و. است شده مشخص لْيكْفُرْ شَاء ومن فَ  هر پس« ) فَ
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 صـادر  كـار  دو هر ي اجازه. »شود كافر خواست كه كس هر و اورديب مانيا خواست كه كس
 افـت يدر يكاف اناتيب آنكه از بعد كه يكس يبرا است يديوع و ديتهد نيا هبلك است، نشده
  . شود ترك و ليتعط كافران با جنگ كه ستين آن انگريب نيا به زين. دينما انتخاب را كفر كرد

نَّا: (فرمود و نموده انيب را گروه دو هر سرانجام خداوند سپس نَا إِ تَدا لِلظَّالِمِينَ أَع ـاطَ  نَارأَح 
ا بِهِمرَادِقُهـ ا كرده آماده را يآتش آنان يبرا ستمگران گناه و فسق و كفر سبب به ما)س  كـه  مي
 چيه كه يا گونه د،بهينما يم احاطه را آنان آتش يعني. رديگ يم فرا را آنان شيها پرده سرا
 كمـك  اگـر  و) يستَغِيثُوا وإِن. (رسد يم آنان به سوزان آتش و ابند،ي ينم ينجات و زيگر راه

 كننـد،  خـاموش  اسـت  داده دسـت  بĤنهـا  كـه  را يديشد يتشنگ تا كنند طلب آب با بخواهد
 و نينش ته درد و گذاخته، مس همچون بودنش داغ شدت از كه يآب با) كَالْمهلِ بِماء يغَاثُوا(

ـ بر را ها چهره كه] يداغ آب) [الْوجوه يشْوِي (رسند، يم ادشانيفر به است روغن آلودة  اني
 صهري: (است فرموده متعال خداوند كه همانطور . ها رودها و شكم حال به يوا پس. كند يم
 پوسـت  بـا  اسـت  شانيـ شكمها در آنچه) ديحد من مقمع لهم و ، الجلود و بطونهم يف ما به
  . شوند يم زده آن با كه است نيآهن ييها چكش آنان يبرا و شود، يم گداخته] بدنشان[
)ا بِئْس  كـه  چـرا  كننـد،  رفع را خود يتشنگ آن با خواهند يم كه است يا بدنوشابه) بالشَّرَ

. است يگاهيبدجا جهنم آتش و ) مرْتَفَقًا وساءت (د.گردان يم دتريشد و شتريب را عذابشانت
 يمـ  آرام آن در كـه  يكـسان  يبـرا  است يگاهيبدجا آتش كه است آتش حالت مذمت نيا و
 كاسته آن از يا لحظه و است، سخت و عذاب سراپا بلكه ست،ين يآرامش آن در البته رند،يگ
 مهربـان  خداوند و گردند، يم ديناام يخوب هر از و مانند يم آن در شهيهم آنها و شود، ينم

  . بودند كرده فراموش را او ايدن در كه همانطور د،ينما يم فراموش عذاب داخل را آنها
 كـه  يكـسان  قطعاً )الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ: (فرمود و كرد انيب را دوم گروه سپس

ـ پ و كتابهـا  و فرشتگان و خدا به هم يعني اند، كرده ستهيشا يكارها و آورده مانيا  و امبراني
 و واجبات ليقب از ستهيشا يكارها هم و اند آورده مانيا خدا شر و ريخ ريتقد و امتيق روز

نَّا (.اند داده انجام را مستحبات  را يكسان پاداش ما گمان يب)  عملًا أَحسنَ منْ أَجرَ نُضِيع لَا إِ
 انجـام  كه يكار از بنده هدف نكهيا يعني يكوكارين و اند، كرده كوين كار كه ميده ينم هدر

ـ  پـس . كنـد  يرويپ خدا عتيشر از كار دادن انجام در و باشد خداوند يرضا دهد يم  نيچن
 هدر آن از را يزيچ نيكوچكتر و كند، ينم عيضا را آن خداوند دهد انجام كس هر را يعمل
 طور به را يو پاداش و دارد، يم نگاه محفوظ صاحبش يبرا را يعمل نيچن بلكه دهد، ينم

 انيب را انها پاداش خداوند و. دهد يم آن دادن انجام كوين و لتيفض و عمل حسب بر و كامل
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  : ديفرما يم و نموده
 : 31 ي هيآ

لَئِكأُ و ملَه نَّاتنٍ جدرِي عمِن تَج تِهِمتَح ارنْه أَ  ويلْبسونَ ذَهبٍ مِن أَساوِر مِنْ فِيها يحلَّونَ الْ
يابا ا ثِ تَبرَقٍ سندسٍ من خُضْرً إِستَّكِئِينَ وا ملَى فِيهائِكِ عأَر  نآنا مرْتَفَقًا وحسنَت الثَّواب نِعم الْ
 است، روان بارهايجو آن ريز در كه يبهشت است، شانيا ان از دانيجاو بهشت كه اند يكسان
 يم ميضخ و نازك و سبز شميابر يلباسها و شوند يم آراسته  نيزر يدستبندها با جا آن در

 ييبـا يز آرامگـاه  چه و است يخوب پاداش چه اند، زده هيتك ها تخت بر كه يحال در پوشند،
  . است
 شانيا آن از درختش پر يباغها و بهشت اند، داده انجام صالح عمل و آورده مانيا كه يكسان
 وريز و. روانند آن بلند يها كاخ و بايز درختان ريز از و است فراوان آن يبارهايجو كه است
 آنان و است، ميضخ شميابر و فيلط و نازك سبز شميابر لباسشان و طالست، بهشت در آنها
 و شده، آراسته كه است ييها تخت آن از و زنند، يم هيتك ها مبلمان و ها تخت بر جا آن در
   111.اند شده نييتز بايز يها پارچه با
 سر به شيآسا و يراحت كمال در آنها كه دينما يم داللت نيا بر ها تخت بر آنها زدن هيتك و
 يم دارند، دوست آنچه آوردن يبرا غالمان و شود، يم دور آنان از يخستگ و رنج و برند يم

  . برخوردارند آن از آنها كه است ينعمت بهشت نيا در جاودانه واقامت كوشند،
ـ ن يكارهـا  كه يكسان يبرا است يخوب اريبس پاداش )الثَّواب نِعم (بزرگ يسرا نيا پس  كي
 از و ننـد يگز يمـ  اقامت آن در كه است يخوب آرامگاه و)  مرْتَفَقًا وحسنَت (، اند داده انجام
ـ د از هـا  چـشم  و بخواهد دلشان كه آنچه هر از هست، آن در كه ييها نعمت  لـذت  آن دني
 يمـ  منـد  بهـره  فـراوان  يها نعمت و يپ در يپ يها لذت و دائم سرور و يشاد از و ببرند،
 و يپادشاه چنان در ساكنانش نيت نييپا كه است ييسرا از بهتر يآرامگاه و منزل چه و شوند
 بـه  اسـت،  سال هزار دو مسافت از تر گسترده باغها و قصرها كه دارند، ارقر يبركت و نعمت
 و آرزوها همة به نند؛يب ينم برخوردارند، آن از آنان آنچه از باالتر را ينعمت چيه كه يا گونه

 گونـه  بـه  است، شده دهيبخش آنان به شانيها خواسته از شيب و افته،ي دست شانيها خواسته
  . پرورانند ينم زين خود اليخ در را نعمات نيا از يداربرخور يآرزو يحت كه يا
 و اوصـاف  به همواره و است يشگيهم هستند برخوردار آن از كه ييها نعمت ن،يا وجود با
  . شود يم افزوده آن ييبايز

 و ريخ از ميدار كه يگناهان و ريتقص و يبد سبب به را ما ميخواه يم مهربان خداوند از پس،
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  . نكند محروم تاوس نزد كه يبركت
 و اسـت  مردان يبرا هم بهشت، در آالت وريز كه دينما يم داللت آن امثال و مهيكر ةيآ نيا

 فرموده مطلق طور به خداوند چون است، آمده حيصح ثياحاد در كه همانطور. زنان يبرا هم
 هم و است مردان يبرا هم ان امثال و شميابر زين و شوند يم آرسته وريز با) يحلَّونَ: (است
   . زنان يبرا
 : 32- 34 ي هيآ

اضْرِبم ولًا لَه ثَ نِ ملَي جلْنَا ر عا جدِهِمنِ لِأَحتَي نَّ نَابٍ مِنْ جا أَعمفَفْنَاهحلْنَا بِنَخْلٍ وعجا ومنَهيب 
 داگردگر و ميداد انگور دوباغ آنها از يكي به كه بزن مثل آنان يبرا را شخص دو آن و  زرعا
 . ميداد قرار يكشتزار را باغها انيم و م،يپوشاند خرما درختان با را باغها

لْتَا تَينِ كِ نَّ الْج ا آتَتلَه لَم أُكُ و تَظْلِم ئًا مِنْهي نَا شَ لَالَهما وفَجرْ  را شيهـا  وهيم باغ، دو هر نَهرًا خِ
 روان يبـار يجو آنهـا  انيم در ما و كرد ينم فروگذار صاحبش از يزيچ و داد، يم] موقع به[

 .ميبود ساخته

نَا يحاوِره وهو لِصاحِبِهِ فَقَالَ ثَمرٌ لَه وكَانَ ] يفراوان [يها وهيم او و نَفَرًا وأَعزُّ مالًا مِنك أَكْثَرُ أَ
 و ثروتمندتر تو از من«: گفت كرد، يم گفتگو يو با كه يحال در خود دوست به پس داشت،

  .»رومندترمين تو از نفرات اظلح از
ـ ا مثـل  مـردم  يبرا كه ديفرما يم امبرشيپ به متعال خداوند ـ ب را مـرد  دو ني  يكـ ي كنـد؛  اني

 كه را ييرها كا و ها گفته زين. كرد يم نعمت كفران يگريد و بود، خدا يها نعمت سپاسگزار
 گفتـار  بدان آخرت و ايدن در كه را يعذاب و كرده، انيب مردم يبرا دادند يم انجام از كي هر
 از تـا  ،يبـازگو  مـردم  يبـرا  بـود  كوكارين كه زين را يكي آن پاداش و. دينما بازگو شوند يم

 اند بوده يزمان چه در نكهيا و نفر دو نيا اسم شناختن. رنديبگ عبرت درس نفر دو آن حالت
ـ ا ستاندا اتيكل از ، هدف بلكه. ندارد ما يبرا يا دهيفا اند ستهيز يم ييجا چه در و  دو ني

 بـه  را خـود  م،يباشـ  اسـم  نيا از ريغ يامور يبررس درصدد چنانچه و د،يآ يم دست به مرد
 خداوند آورد ينم يجا به را خدا يها نعمت شكر كه نفر دو نيا از يكي. ميا انداخته تكلف

 خرما درختان اب را شيباغها گرداگرد و) بِنَخْلٍ وحفَفْنَاهما (بود داده انگور يبايز باغ دو او به
 رختـان،  نيبهتر ژهيو به داشت، وجود يا وهيم نوع هر باغها نيا در يعني. ميبود كرده احاطه

 ختان در و بود، باغها وسط در انگور درختان داشت، وجود آن در خرما و انگور درخت يعني
 افزوده آن ييبايز به و داده، باغ به ييبايز انداز چشم نيا و داشت قرار باغ گرداگرد در خرما
ـ ا و بونـد،  وبـاد  ديخورشـ  تابش معرض در خرما درختان و انگور درختان و. بود  در امـر  ني
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 و م،يبود داده قرار يكشتزار درختان انيم ن،يا وجود با و دارد، ييسزا به اثر ها وهيم دنيرس
ـ  ايآ و است؟ چگونه باغ دو نيا يها وهيم: نديبگو نكهيا جز نداشتند كم يزيچ ـ ا كـه  يآب  ني

  دارد؟ وجود دينما تيكفا را باغها
 يمـ  بـار  به برابر دو را خود ثمر و وهيم باغ دو آن از كي هر كه دهد يم خبر متعال خداوند
لَم (آورد و تَظْلِم ئًا مِنْهي  يبارهايجو نيا وجود با. نبود كم يزيچ باغها آن ثمر و وهيم از و )شَ
  . بود روان باغها يها كناره در بزرگ

 كامل طور به باغش دو هر يعني. بود يفراوان يها فراورده يدارا شخص آن و)ثَمرٌ لَه نَوكَا(
ـ نها نيا پس بود، دهينرس آنها به يكمبود و آفت نيكوچكتر و داده، وهيم ـ دن ييبـا يز تي  ياي

 خود آخرت و كرد يفروش فخر و ديبال خود به و شد مغرور مرد آن نيبنابرا. است يكشاورز
  . ودنم فراموش را

 يمـ  گفتگـو  خـود  مومن دوست با كه يحال در يفروش فخر با و مغرورانه باغ دو آن صاحب
نَا: (گفت كرد،  تو از نفرات لحاظ از و هستم ثروتمندتر تو از من) نَفَرًا وأَعزُّ مالًا مِنك أَكْثَرُ أَ

 كرد افتخار نششاوندايخو و خدمتگزاران و بردگان قدرت و مال بود فراوان به او. رومندترمين
 وجـود  از كـه  نمـود  افتخـار  يزيچ به توان يم چگونه گرنه و بود او جهالت از يناش نيا و

 مانند به نيا و است؟ يته يمعنو صفت هر از و ندارد يذات لتيفض چيه و است خارج انسان
  . دينما افتخار و ببالد ندارند، يقتيحق كه خود االتيخ و آرزوها به يكودك كه است آن
 : 35- 36 ي هيآ

نَّتَه ودخَلَ ج وهو ا قَالَ لِّنَفْسِهِ ظَالِمأَن أَظُنُّ م ذِهِ تَبِيدا  هـدب  شتنيـ خو بـر  كـه  يحـال  در و أَ
 .»شود نابود چگاهيه] باغ [نيا كه كنم ينم گمان«: گفت و درآمد باغش به بود ستمگر

لَئِن قَائِمةً الساعةَ أَظُنُّ وما و دِدتي لَىإِ ربنَّ را لَأَجِد لَبا منْها خَيرً  كـه  كـنم  ينم گمان و منقَ
 و بهتر سرانجام گمان يب شوم، برگردانده پروردگارم يسو به] هم [اگر و . شود پا بر امتيق

  .افتي خواهم يخوبتر گاهيجا
 حكـم  خود گمان و جهالت اساس بر و نكرد بسنده خود دوست بر يفروش فخر به او سپس

بدا هذِهِ تَبِيد أَن أَظُنُّ ما: (گفت شد، باغش وارد كه يوقت و ود،نم  هرگز كه كنم ينم گمان )أَ
 زنده و زيرستاخ و شد يراض و مطمئن ايدن نيا به او پس. بروند نيب از و شده نابود باغها نيا

ـ  قَائِمـةً  الـساعةَ  أَظُـنُّ  وما: (گفت و كرد، انكار را مرگ از پس شدن لَ ئِنو دِدتـي  إِلَـى  ربر 
ا لَأَجِدنَّ لَبا منْها خَيرً  يامتيق نكهيا فرض به اگر و . شود پا بر امتيق كه كنم ينم گمان و )منقَ

. افـت ي خـواهم  يبهتـر  سرانجام مسلماً شوم، برگردانده پروردگارم يسو به من و شده پا بر
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 نكهيا اي ست؛ين يخال يحال دو از نيا و. ادد خواهد من به را باغ دو نيا از بهتر يزيچ يعني
 يكفـر  سخن نيا پس گفت، يم تمسخر قالب در را سخنش نيا و دانست يم را قتيحق او

 نينـادانتر  او صـورت  نيرا د كرد، يم گمان نيچن قتاًيحق اي و. ديافزا يم او كفر بر كه است
 ييدارا و ثروت صاحب ايند در يكس اگر رايز است، مردم نيتر عقل يب و رفته شمار به فرد

 و دوستان بهرة خداوند غالباً يآر شود؟ يم داده ييدارا و ثروت او به هم آخرت در ايآ باشد،
 آخـرت  در امـا  گـستراند،  يم خود دشمنان بر را ايدن و دهد، يم كم ايدن در را دگانشيبرگز
 اما دانسته، يم را يامر تيواقع باغ صاحب كه رسد يم نظر به نيچن ظاهراً و. ندارند يا بهره

 >اسـت  فرمـوده  خداوند نكهيا ليدل به است، گفته يم تمسخر و غرور يرو از را سخن نيا
نَّتَه ودخَلَ( ج وهو پس شد، باغش وارد بود ستمگر شتنيخو بر كه يحال در و) لِّنَفْسِهِ ظَالِم 

 او عنـاد  و يسركـش  بر است گفته را يسخنان نيچن و شده باغش وارد ستمگرانه نكهيا اثبات
   .كند يم داللت

 : 37- 41 ي هيآ

 رجلًـا  سـواك  ثُم نُّطْفَةٍ مِن ثُم تُرَابٍ مِن خَلَقَك بِالَّذِي أَكَفَرْت يحاوِره وهو صاحِبه لَه قَالَ

 از را تـو  كـه  يا شده يكس منكر ايآ«: گفت يو به كرد يم گفتگو او با كه يحال در دوستش
 .»است كرده يكامل مرد را تو بعداٌ و دهيآفر يا نطفه از سپس و خاك

لَا ربي اللَّه هو لَّكِنَّا و ي أُشْرِكا بِرَب دو اسـت  من پروردگار] خدا [او] ميگو يم [من يول أَح 
 . سازد ينم كيشر پروردگارم با را يكس

لَا لَو إِذْ و خَلْتد نَّتَكج ا قُلْتاللَّ شَاء مةَ لَا هلَّا قُو نَا تُرَنِ إِن بِاللَّهِ إِ لَدا مالًا مِنك أَقَلَّ أَ وچرا و 
 اگر ست،ين خدا ةيناح از جز يقدرت و قوت چيه» ماشاءاهللا«:ينگفت ،يشد باغت وارد كه يوقت
 .»ينيب يم خود از كمتر فرزند و مال در مرا

يرْسِلَ تِكجنَّ من خَيرًا يؤْتِينِ أَن ربي فَعسى ا وهلَي انًا عب سنَ حاء ممالس بِحا فَتُصعِيدلَقًا ص ز 

ـ ا [و بفرسـتد  آسمان از يعذاب آن بر و بدهد من به باغت از بهتر پروردگارم كه دوارميام«  ني
 .»شود ليتبد يهموار  لخت نيسرزم به] باغ

أَو بِحصا ياؤُها مرفَلَن غَو تَطِيعلَ تَسا هرا آن ينتوان هرگز و رود فرو باغ نيا آب نكهيا اي« طَلَب 
  .»ييبازجو
ـ آ: گفت و داد تذكر او به را نشينخست نشيآفر و كرد حتينص را او مومنش دوست  منكـر  اي

 گردنده يكامل مرد را تو آنگاه و ده،يافر يا نطفه از سپس و خاك از را تو كه يشو يم يكس
 يپ را شيها نعمت و ده،يبخش عمر و يزندگ تو به و آورده ديپد را تو كه اوست پس است؟
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 و نمـوده  كامـل  را تـو  نكهيا تا درآورده گريد يحالت به يحالت از و داشته يارزان تو به يپ در
 و سريـ م تيبرا را ايدن يها نعمت و گردانده، كامل را تو يعقل و يحس جوارح و اعضا همة

ـ ن دسـت  بـه  خـود  توان و قدرت با را ايدن تو. است نموده فراهم  فـضل  بـه  بلكـه  ،يا اوردهي
 از سپس خاك، از را تو كه يخداوند به چگونه پس ،يا گشته برخوردار ها نعمت از خداوند
 و كـرده  نعمـت  كفـران  و ،يورز يم كفر است، گردانده يكامل مرد را تو سپس دهيآفر نطفه
 يمـ  تـو  به باغت از بهتر كند زنده اگر و كند، ينم زنده مرگ از پس را تو كه يبر يم گمان
  .ييبگو نيچن كه ستين سزاوار پس! دهد
ـ ن او ورزنـد،  يمـ  اصـرار  انشيطغ و كفر بر او كه ديد مومنش دوست كه يوقت نيبنابرا  از زي
 قـار  هنگام به كه كرد اعالم و آورد يجا به را پروردگارش شكر و داد خبر خودش تيوضع

 ولَا ربي اللَّه هو لَّكِنَّا: (گفت و ماند، يم يباق خود نيد بر همواره زين شبهات ريمس در گرفتن
ي أُشْرِكا بِرَب دپروردگـارم  بـا  را يكـس  و است، پروردگارم خداوند،: ميگو يم من يول )أَح 

 و عبـادتش،  و طاعـت  بـه  التـزام  و او يگانگي و پروردگار تيربوب به پس. سازد ينم كيشر
  . نمود اقرار سازد، ينم خدا كيشر را مخلوقاتش از كي چيه نكهيا

 و مانيا نعمت خداوند اما هستم كمتر گرانيد از فرزند و مال نظر از گرچه كه داد خبر سپس
 گوش را او و است، يقيحق نعمت ، نعمت نيا كه يدرست به و نموده يارزان من به را اسالم

 عذاب باعث و گرفته قرار ينابود معرض در ها ييدارا گريد اسالم و مانيا از ريغ كه كرد زد
نَا تُرَنِ إِن: ( گفت پس شوند، يم ياله لَدا مالًا مِنك أَقَلَّ أَ وو مـال  كثـرت  لةيوس به گرچه )و 

ـ يب يم كمتر خودت از فرزند و مال  لحاظ از را من و يكن يم افتخار من بر فرزندت  امـا  ،ين
 خداونـد  ةيناح از كه يبركت و ريخ و است، ماندگارتر و بهتر است خداوند نزد آنچه كه بدان
  . است بهتر ميبرا پردازند يم رقابت به آن در مردمان كه يايدن تمام از دوارميام آن به
يرْسِلَ جنَّتِك من خَيرًا يؤْتِينِ أَن ربي فَعسى( ا وهلَي انًا عب سـنَ  حاء  ممـ ام و) الـس  كـه  دوارمي

 در يعذاب يا نموده يسركش آن خاطر به كه تو باغ بر و بدهد من به باغت از بهتر پروردگارم
لَقًا صعِيدا فَتُصبِح (بفرستد، آفات ريسا و آسا ليس يباران قالب آن لةيوسـ  بـه  بـاغ  نيا و)  ز 
 كـشتزارش  و شـده  تلف شيها وهيم و درآمده خيب از آن درختان كه لغزنده يسطح به عذاب
  . شود ليتبد است، رفته نيب از و رفته فرو
)أَو بِحصا ياؤُها مرآب نيا لةيوس به شيها فراورده و ييشكوفا كه باغ نيا آب نكهيا اي )غَو 
با لَه تَستَطِيع فَلَن ( رود، فرو نيزم اعماق به است آمده دست به لَ  به ينتوان هرگز گريد و ) طَ
ـ ب را آن ها لهيوس گريد و كلنگ با و كرده دايپ يدسترس آن  مـرد  نكـه يا علـت  و. يآور روني
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 بـود،  شده نيخشمگ پروردگارش خاطر به او كه بود نيا كرد، دعا او باغ ينابود يبرا مومن
 يبـرا  مـومن  نيبنـابرا  . [بـود  بسته دل آن به و نموده، سركش و مغرور را دوستش باغ، رايز

  . كند نظر ديجدت كارش در و ديايب عقل به و برگردد دوستش ديشا تا] كرد دعا آن ينابود
  
 : 42- 44 ي هيآ

 لَيتَنِي يا ويقُولُ عرُوشِها علَى خَاوِيةٌ وهِي فِيها أَنفَقَ ما علَى كَفَّيهِ يقَلِّب فَأَصبح بِثَمرِهِ وأُحِيطَ
لَم ي أُشْرِكا بِرَب دكـه  ييهـا  نهيهز يبرا پس گرفت، فرا] يآسمان آفت [را شيها وهيم و أَح 

 چوب و داربستها بر بالغ كه يحال در د،يمال هم به تأسف و تحسر دست بود كرده آن صرف
 » كردم ينم كيشر پروردگارم با را يكس كاش يا«: گفت يم و بود، ختهير فرو بندها

لَم تَكُن و فِئَةٌ لَّه رُونَهنصونِ مِن يا اللَّهِ دمنتَصِرًا كَانَ ورا او كه تنداش خدا جز را يگروه و م 
 . نداشت را بال دفع ييتوانا هم خودش و دهند، ياري

نَالِك ةُ هلَاي لَّهِ الْو ابا خَيرٌ هو الْحقِّ لِ رٌ ثَوخَيا وقْبكـه  شـد  معلوم حال آن در و [مقام آن در ع [
 تاس نيبهتر دادن جزا در و دارد را پاداش نيبهتر او. است نيراست معبود آن از كمك و ياري
.  

 را باغ يها وهيم و محصوالت ياله عذاب و )بِثَمرِهِ وأُحِيطَ (رفت،يپذ را مومن يدعا خداوند
 و شد، تلف باغ يكشتزارها و ها وهيم و درختان و نماند، يباق آن از يزيچ چيه و گرفت فرا

) فِيها أَنفَقَ ام علَى كَفَّيهِ يقَلِّب فَأَصبح. (ديگرد متأسف شدت به و مانيپش سخت آن صاحب
ـ مال هم به تسحر دست بود كرده آن صرف كه ييها نهيهز بر باغ صاحب كه يا گونه به  ، دي

 و بـود  داده قـرار  كيشـر  خـدا  يبـرا  نكهيا از زين باغ صاحب. شد رانيو و نابود باغ كه چرا
تَنِي: (گفت نيبنابرا. شد مانيپش خود يبدكار و شرارت از نيهمچن ي ا بِرَبي أُشْرِك لَم لَ دأَح (

   كردم ينم كيشر پروردگارم با را يكس كاش يا
لَم: (ديفرما يم متعال خداوند تَكُن و فِئَةٌ لَّه رُونَهنصونِ مِن يا اللَّهِ دمنتَصِرًا كَانَ وكه يوقت )م 
 كـه  چرا نكرد، ير كا شيبرا كرد يم افتخار بدان كه آنچه آمد فرود او باغ بر خداوند عذاب

 رومنـدترم، ين نفـرات  لحاظ از و ثروتمندتر تو از من) نفرا اعز و ماال منك اكثر انا: (گفت يم
 ياله عذاب از يزيچ نتوانست داشت، ازين آنها به شدت به كه يزمان در او نفرات و مال پس
 يم چگونه و. كند دفع را بال و كمك، را شتنيخو نتوانست زين خودش و د،ينما دور او از را
 رهيـ چ يالهـ  يقـضا  و ريتقـد  بر تواند يم چگونه و د؟ينما دفع خود از را بال و عذاب اندتو

 دور را آن از يزيچ نيكوچكتر تا شوند جمع نيزم و آسمان اهل تمام اگر كه يريتقد شود؟
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ـ عنا و لطـف  بـه  را باغ صاحب خداوند كه ستين ديبع و. توانست نخواهند ندينما  خـود  تي
 اش يسركش و انيطغ از و آمده عقل به و بازگشته خدا يسو به كه يا گونه به باشد، افتهيدر

 خداوند و كرد، ندامت اظهار بود داده قرار كيشر خدا يبار نكهيا از رايز باشد، دهيكش دست
. كرد مجازات ايدن در را او و گرفت، دستش از بود شده اش يسركش و غرور باعث كه يزيچ
ـ دن در را يو باشد داشته ريخ ارادة يا بنده به نسبت خداوند هرگاه و  . دهـد  يمـ  عـذاب  اي

 ينمـ  انكار را آن يكس نادان ستمگر جز و گنجد ينم عقلها و االتيخ در ياله كرم و وفضل
  . كند
)نَالِك ةُ هلَاي لَّهِ الْو ابا خَيرٌ هو الْحقِّ لِ رٌ ثَوخَيا وقْبرا يكـسان  خداونـد  كـه  تيوضع نيا در )ع 

 ستهيـ شا كار و آورده مانيا كه را يكسان و اند، داده حيترج آخرت بر را ايدن كه كرد عقوبت
 اند، كرده دعوت صالح عمل و مانيا به را گرانيد و آورده يجا به را خدا شكر و داده انجام
. اسـت  نيراسـت  معبود آن از فقط كمك و ياري كه ديگرد روشن داد، قرار بزرگرداشت مورد
 مـورد  هايخوب انواع با را او و اوست سرپرست خداوند باشد، زگاريپره و مومن كس هر پس
 را يو و اوردين مانيا او به كس هر و. دينما يم دور او از را بالها و هايبد و داده قرار ميتكر

ـ دن در خداونـد  پـاداش  پـس . اسـت  داده دست از را شيايدن و نيد باشد نداشته دوست  و اي
 خداونـد  كـه  يكس يبرا است يعبرت درس بزرگ داستان نيا و . است پاداش نيبهتر آخرت
 و غافـل  امتيق روز از و خداوند از را يو ها نعمت نيا اما داده، او به را يويدن يها نعمت
 از هـا  نعمـت  نيا سرانجام كه بداند ديبا او. دينما يم يچيسرپ خدا فرمان از و كرده مغرور

 يطوالن يمدت اما شود مند بهره آن از يدكان مدت اگرچه او و شوند يم نابود و رند يم نيب
 مـورد  فرزند اي مال از يزيچ هرگاه كه آموزد يم ما به داستان نيا. بود خواهد محروم آن از

 را هـا  نعمت نيا و بداند، خداوند از را آن ديبا د،يگرد يآدم اعجاب باعث و شد واقع پسند
 نيا» باهللا اال قوه ال ماشاءاهللا«: ديبگو ديبا و. است نموده يارزان يو به كه دهد نسبت يكس به
  . ستين خدا ةيناح از جز يقوت و قدرت چيه ، است خواسته خدا كه است يزيچ
 رايز. ابدي تداوم شيها نعمت همواره و باشد، آورده يجا به را يخدا نعمت شكر نگونهيا تا

 يوقت چرا ) باهللا اال وهق ال اهللا شاء ما قلت جنتك دخلت اذ لوال و: (ديفرما يم متعال خداوند
  .»ستين خدا هيناح از جز يقدرت و قوت چيه اهللا، ماشاء«: ينگفت ،يشد باغ وارد كه
 با ديبا بود ايدن يها شهوت و لذت فاقد يكس اگر كه كند يم ييراهنما را ما داستان نيا زين
 ان : (است دهفرمو رايز بدهد، يدلدار را خوشتن است خداوند نزد كه ييهايخوب آوردن ادي به

 و مـال  نظر از كه چند هر ) جنتك من رايخ نيوتي ان ير يفعس ولدا و ماال منك اقل انا ترن
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  . بدهد من به را باغت از بهتر پروردگارم كه دوارميام اما كمترم شما از فرزند
 خدا عبادت و طاعت ريمس در را انسان چنانچه فرزند و مال كه آموزد يم ما به داستان نيا و
ـ فرما يمـ  متعـال  خداونـد  كـه  همانگونه ندارند، يا دهيفا و ريخ چيه نكنند ككم  مـا  و: (دي

 فرزندانتان و اموال و) صلحا عمل و امن من اال يزلف عندنا تقربكم يبالت اولدكم ال و اموالكم
ـ ا در. بكنـد  ستهيـ شا كار و باشد آورده مانيا كه يكس مگر كنند ينم كينزد ما به را شما  ني
 سـبب  كه يكس مال رفتن نيب از يبرا كردن دعا كه است شده اشاره زين مطلب نيا به واقعه
 را خودش مال آن سبب به او اگر ژهيو به است، درست شده، اشت يبدبخت و كفر و يسركش

 ياوري و يدوست نكهيا گريد مطلب. دينما يفروش فخر آنها بر و بداند برتر و بهتر مومنان از
 و اسـت  جـزا  و سزا روز كه شود يم مشخص روز آن در او يراوي و كمك عدم و خداوند،

 ريـ خ و ثوابـا  ريـ خ هو الحق هللا هيالول لك هنا: (فرمود پس. ابندي يم را خود پااش كوكارانين
 او اسـت؛  نيراسـت  معبـود  آن از كمـك  و ياري كه شد معلوم حال آن در و مقام آن در) عقبا
  . سازد يم فراهم را سرانجم نيبهتر و پاداش نيبهتر

  : 45- 46 ي هيآ
اضْرِبم وثَلَ لَهاةِ مي ا الْحي نْ اء الدكَم نَاه لْ تَلَطَ  السماء مِنَ أَنزَ  فَأَصـبح  الْـأَرضِ  نَبـات  بِـهِ  فَـاخْ
ـ  مثـال  كه كن انيب آنان يبرا و مقْتَدِرا شَيءٍ كُلِّ علَى اللَّه وكَانَ الرِّياح تَذْروه هشِيما  يدگزن

 در آن لةيوس به نيزم اهانيگ سپس م،يفرستاد فرو آسمان از را آن كه است يآب همچون ايدن
 يزيـ چ هـر  بـر  خداونـد  و سـازند،  يمـ  پراكنده را آن بادها و شده خشك سپس زند،يآم يم

 . تواناست

بنُونَ الْمالُ الْ اةِ زِينَةُ وي ا الْحي نْ الد اتاقِيب الْ و اتالِحالص رٌخَي عِند كبا راب رٌ ثَوخَيلًا و و مـال  أَم 
 است ماندگار و يباق آنها جةينت و پاداش كه يا ستهيشا اعمال اما. نديايدن يزندگ نتيز فزند
  . آرزوهاست و ديام نيبهتر و دارد، پروردگارت شگاهيپ در را پاداش نيبهتر

 يم و داده قرار خطاب مورد رنديگ يم قرار او وارث كه را يكسان و امبرش،يپ متعال خداوند
 آن در و كننـد  فكـر  آن بـه  ستهيشا طور به تا كن انيب مردم يبرا را ايدن يزندگ مثال: ديفرما

 و كنند، سهيمقا هم با را آخرت وجهان ايدن آنگاه و بشناسند، را آن باطن و ظاهر و شنديانديب
  دهند يم حيترج ننديب يم تر ستهيشا كه را كدام هر
 به اهانيگ و ديآ يم فرود ينيزم بر كه است يباران مانند ايدن نيا يزندگ مثال كه بگو انآن به
 كه حال نيا در و د،يرو يم يجفت ياهيگ نوع هر از و زند،يآم يم در و كرده رشد آن لهيوس

ـ افزا يم آنان سرور به و كند يم شاد را نندگانيب نيزم ييبايز و ييشكوفا  يهـا  چـشم  و دي
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 و سـازد  يمـ  پراكنده را آن بادها و شده پرپر و خشك ناگهان د،ينما يم رهيخ از غافل افراد
 يخـال  خـاك  بـه  نيزم و رفته نيب از بايز منظرة و شكوفا يگلها و سبز سر اهانيگ آن يتمام
  . نگرد ينم آن به يكس و كنند ينم جلب را يكس توجه گريد كه يا گونه به شود، يم ليتبد
 دچـار  خـود  يجـوان  از شـود،  گرفتـار  آن آفـت  به كه يكس رايز است، نينچنيا زين ايدن مثال

 پول و گرفته، يشيپ شيسالها و سن هم از سامان و ثروت يآور جمع در و شده، يخودپسند
 در اوقات همة در و دهيچش ايدن نيريش شهد از خندان و شادمان و آورده، دست به را يفراوان

 امـا  بـود  خواهـد  نعمـت  و نـاز  نيا در همواره كه برد يم گمان و شده، ور غوطه ها شهوت
. رود يم نيب از و شده تلف ثروتش و ييدارا تمام نكهيا اي و د،يآ يم سراغش به مرگ ناگهان
 درد از ماالمال قلبش و رود يم نيب از سرورش و لذت و دهد يم دست از را اش يشاد پس
 و تك و شود يم جدا روتشث و مال و يورمندين و يجوان از و گردد، يم وحشت و هراس و

  . ماند يم يباق اش ستهيناشا اي ستهيشا اعمال با تنها
 در كه را آنچه قتيحق كه يهنگام و رديگ يم دندان به حسرت انگشت ستمگر كه نجاستيا

 شيها لذت و شهوت نكهيا يبرا نه اما گردد، باز ايدن به كه كند يم آرزو افت،يدر هست، آن
  . دينما جبران صالح اعمال و توبه با را شيها يكاست تا بلكه كند، يم ليتكم را

 مـرده  تو كه ن فرض چنان«: ديگو يم و كرده عرضه خود بر را حالت نيا عاقل فرد نيبنابرا
ـ ا از كي كدام پس مرد، يخواه يروز حتماً و ،يا ـ يگز يمـ  بـر  را حالـت  دو ني ـ فر ،ين  بي

 يبـرا  كـردن  تـالش  اي شدن، مند هرهب آن از واناتيح همچون و ايدن يها ييبايز به خوردن
 و بخواهد دل كه آنچه هر و  است، يميدا و گوارا و رتريدلپذ اش هيسĤ و ها لذت كه يايدن

  »دارد؟ وجود آن در ببرد لذت آن دنيد از چشم
ـ م و انيز و سود خذالن، و خسران توان يم سهيمقا و محاسبه نيا با ـ موفق زاني  را افـراد  تي
  . كرد نييتع

 نيا جز يعني. هستند ايدن يزندگ نتيز فرزندان و ييدارا كه داد خبر متعال خداوند نيبنابرا
 شـاد  را يو و دهد يم دهيفا او به و ماند يم يباق انسان يبرا كه آنچه و ستندين شيب يزيچ
ـ ا و اسـت،  ماندگار و يباق آنها ثواب و ثمره كه است يا ستهيشا يكارها دينما يم  تمـام  ني

 مانند شود، يم شامل را خدا بندگان حقوق و خدا حقوق ليقب از مستحب و واجب يطاعتها
 قـرآن  گفـتن » اكبـر  اهللا «،»االاهللا الـه  ال «،»الحمدهللا «،»اهللا سبحان «و عمره حج، زكات، و نماز

 مـادر،  و پـدر  بـا  يكين رحمف صلة منكر، از ينه و معروف به امر د،يمف علم طلب خواندن،
 در نهـا يا پس اند، صالحات اتيباق نهايا همة ... و واناتيح و نبردگا و همسران حقوق يادا
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 آن پـاداش  و دوخـت  آرزو و ديام چشم بدان توان يم و دارند يبهتر پاداش خداوند شگاهيپ
 نيا در كنندگان رقابت كه است ستهيشا پس. شود يم چندان دو و ماند يم يباق شهيهم يبرا

 آن آوردن دسـت  بـه  در و رند،يبگ سبقت ريدگيك از نآ انجام در و بپردازند، رقابت به موارد
 هـر : فرمود كرد، انيب را آن ينابود و ايدن مثال خداوند كه يزمان چگونه كه بنگر و. بكوشند
 اندك و است آن نتيز ي هيمĤ كه يا دسته: شود يم ميتقس دسته دو به است ايدن در كه آنچه
 ممكـن  بلكـه  برساند يا دهيفا صاحبش به نكهيا بدون سپس شود، يم است،اده آن از يزمان
 و. باشـند  يمـ  فرزنـدان  و ييدارا همان نيا و. رود يم نيب از برساند، زين ضرر يو به است
 اتيباق هان نيا و رساند يم سود او به همواره و ماند يم يباق صاحبش يبرا گريد يا دسته

  . است صالحات
  : 47- 49 ي هيآ

موي رُ ويالَ نُسالْجِب تَرَىو ضةً الْأَرارِزب منَاه  يروز ادآوري به و أَحدا مِنْهم نُغَادِر فَلَم وحشَرْ
 م،يآور يم گرد را آنان همة و ينيب يم انينما را نيزم و م،يآور يم در حركت به را كوهها كه
 . ميگذار ينم فرو را شانيا از يكس و

لَقْنَاكُم كَما ئْتُمونَاجِ لَّقَد صفا ربك علَى وعرِضُوا  لَكُـم  نَّجعـلَ  أَلَّـن  زعمـتُم  بـلْ  مرَّةٍ أَولَ خَ
 نينخـست  كـه  همانگونـه  يراست به شوند، يم عرضه پروردگارت بر صف به] مردم [و موعِدا
ـ آمد ما نزد به ميديآفر را شما بار نينخست كه همانگونه يراست به شوند، يم عرضه  بلكـه  د،ي

 . هميد ينم قرار شما يبرا يموعد هرگز كه ديكرد يم ادعا ]شما[

ضِعوو رِمِينَ فَتَرَى الْكِتَابجشْفِقِينَ الْما مقُولُونَ فِيهِ مِمي ا ونَا ي تَ لَ ي الِ وذَا ملَا الْكِتَابِ ه غَادِري 
لَا صغِيرَةً لَّا كَبِيرَةً و لَا حاضِرًا عمِلُوا ما ووجدوا أَحصاها إِ و ظْلِمي كبا ردنامة [= كتاب و أَح 
 را لرزان و ترسان است آن در آنچه دنيد از كه ينيب يم را مجرمان و شود، يم نهاده] اعمال
 و كوچـك  عمـل  چيهـ  كـه  اسـت  يكتاب چه نيا! ما بر يوا يا«: نديگو يم و شوند، يم رها
 يمـ  آماهـد  و حاضـر  اند كرده كه را آنچه . »است؟ شمرده بر را همه و نكرده رها را يبزرگ

  . كند ينم ستم كس چيه به پروردگارت و دينيب
 آن كننـدة  شانيپر يها يسخت و اضطراب و وحشت از و امتيق روز حالت از متعال خداوند

يوم: (ديفرما يم و داده خبر رُ ويالَ نُسبـه  و كنـده  بر شانيجا از را كوهها كه يروز و) الْجِب 
 پـس . گـردانم  يمـ  شده يحالج پشم چون را كوهها سپس. مينما يم ليتبد گير يها دهتو

 نيزم و. نديآ يم در پراكنده غبار و گرد صورت به و شوند يم يمتالش و رفته نيب از كوهها
 آن در يبينش فراز و يكژ چيه كه گردد يم ليتبد هموار و صاف يدانيم به و شود يم انينما
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ـ  چيهـ  و آورد يم گرد نيزم آن بر را خلق همة خداوند و. ستين  ينمـ  فـرو  را آنـان  از كي
 و آورد، يم رونيب اهايدر اعماق و ها ابانيب ةيال و شكم از را انينيپس و انينيشيپ بلكه گذارد،

 هم از و دهيخشك نكيا از پس و كند، يم جمع را آنها و بودند پراكنده و متفرق نكهيا از بعد
 بنگرد اعمالشان با تا شوند يم عرضه او بر صف به پس. نديآفر يم نو از را آنها بودند دهيپاش
 به و. دينما قضاوت ستين آن در يستم و ظلم چيه كه خود عادالنة حكم با آنان مورد در و

ئْتُمونَا لَّقَد: (ديبگو آنها لَقْنَاكُم كَما جِ  م،يديآفر را شما بار نينخست كه همانگونه )مرَّةٍ أَولَ خَ
ـ  لـه يقب و فـه يطا بدون و خانواده، بدون و مال بدون يعني. ديا برگشته ما شيپ  خداونـد  شيپ

 انـد  كـرده  كـه  يبـد  و خـوب  يكارها و داده انجام كه ياعمال جز يزيچ و شوند يم حاضر
  . ندارند همراه

 تـركتم  و مره اول خلقنكم كما يفرد جئتمونا لقد : (است فرموده متعال خداوند كه همانطور
ـ  انهم زعمتم نيالذ كم شفعاء معكم ينر ما و ظهوركم راء و ولنكمخ ما  بـه  و) شـركوا  كميف

ـ آفر را شـما  بار نينخست كه همانگونه د،يا آمده ما شيپ تنها و تك كه يراست  و نـاز  و م،يدي
 كيشـر  را آنهـا  كه يكنندگان شفاعت و كرده، رها خود سر پشت ميداد شما به كه را ينعمت
 روز منكـر  كـه  يكسان به خطاب خداوند نجايا در. مينيب ينم شما همراه به ديانگاشت يم خدا

ـ فرما يم كرند، مشاهده خود چشمان با را آن كه آنگاه هستند، امتيق  أَلَّـن  زعمـتُم  بـلْ : (دي
ـ ي . ميده ينم قرار شما يبرا يموعد هرگز كه ديكرد ادعا شما بلكه) موعِدا لَكُم نَّجعلَ  يعن
 و ده،يد خود چشمان با را آن اكنون و د،يكرد انكار را ياله ديوع و وعده و مالاع يجزا شما
 از و شده، آماده اند نوشته را آن كوين ، فرشتگان كه ياعمال نامة هنگام نيا در پس. ديچش يم

ـ نزد و گـردد  ي افـزوده  غمها بر و. شود يم بر كنده يجا از دلها آن وحشت  كـه  اسـت  كي
 و هراسـان  اعمـال،  نامة دنيد با را گناهكاران و. شوند ذوب تيعوض آن شدت از ها صخره
 ثبت شانيكردارها و گفتارها تمام و شده نوشته آنها هيعل كه ننديب يم چون و شوند، يم لرزان
نَا يا: (نديگو يم است، تَ لَ ي الِ وذَا ملَا الْكِتَابِ ه غَادِرغِيرَةً يلَا ص لَّا كَبِيرَةً و  يوا يا) أَحصاها إِ

 شـمرده  بـر  را همه و نكرده رها را يبزرگ و كوچك عمل چيه كه است يكتاب چه نيا! ما بر
  .» است؟

 محفوظ آن در و شده، نوشته آنان اعمال نامة در نكهيا مگر ستين يبزرگ و كوچك گناه چيه
 نـشه  فراموش باشد شده انجام روز و شب در اي و آشكار و پنهان در كه يعمل چيه و. است
لَا حاضِرًا عمِلُوا ما ووجدوا. (است و ظْلِمي كبا ردآماده و حاضر اند كرده كه را آنچه و) أَح 

 در پـس . كند ينم ستم كس چيه بر پروردگارت و ند،ينما انكار را آن توانند ينم و دينيب يم
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 بر عذاب و گشته خوار و كنند يم اقرار آن به و شوند، يم محاكمه شانيكارها بر هنگام نيا
ـ ا قـدمت  بما ذلك. (گردد يم واقع آنان ـ  اهللا ان و كميدي ـ للعب بظلـم  سيل ـ ا) دي  خـاطر  بـه  ني
 در همـواره  بلكه كند، ينم ستم بندگان بر خداوند و د،يا فرستاده شيپ از كه است ييزهايچ
  . برند يم سر به ياله فضل و عدل رةيدا
  :50 هيآ

لْنَا وإِذْ لَائِكَةِ قُ لْم لَّا فَسجدوا لĤِدم جدوااس لِ بلِيس إِ بـهِ  أَمـرِ  عـنْ  فَفَـسقَ  الْجِـنِّ  مِـنَ  كَـانَ  إِ ر 
تَتَّخِذُونَه يتَه أَفَ ذُراء ولِي ونِي مِن أَود مهو لَكُم ودع لًا لِلظَّالِمِينَ بِئْس دكه آنگاه آور ادي به و ب 

 از كه سيابل مگر كردند، سجده يهمگ آنان پس» ديكن سجده آدم يبرا«:ميگفت فرشتگان به ما
 سرپرست را فرزندانش و او من از ريغ به ايآ. كرد يچيسرپ پروردگارش فرمان از و بوده جن
 يبـد  عـوض  چـه  ستمگران هستند؟ شما دشمنان شانيا آنكه حال د،يريگ يم خو مددكار و

  . دارند
ـ فرما يمـ  و داده خبر فرزندانش و آدم با سيابل يدشمن از خداوند  را فرشـتگان  خداونـد  د؛ي
 سـجده  يو يبرا ،ياله فرمان امتثال منظور به و آدم بزرگرداشت و احترام يبرا تا داد فرمان
لَّا. (كردند اطاعت را خداوند دستور يجملگ فرشتگان. كنند بلِيس إِ  عنْ فَفَسقَ الْجِنِّ مِنَ كَانَ إِ
بهِ أَمرِ گفـت  و كـرد  يچيسـرپ  پروردگـارش  فرمـان  از و بـوده  هـا  جن از كه سيابل مگر) ر :
: گفت او ؟يا دهيآفر خاك از را او كه كنم سجده يكس يبرا ايآ) . بايط خلقت لمن ءاسجد(
 شـما  با و آدم پدرتان با و خدا با او يدشمن كارش نيا با پس. بهترم آدم از من) منه ريخ انا(

تَتَّخِذُونَه (د،يگرد مشخص ي أَفَ ذُرواء تَهلِي ونِي مِن أَود مهو لَكُم ودو طانيش چگونه پس ) ع 
 بِئْس (هستند؟ شما دشمنان انان آنكه حال ديريگ يم خود يمددكار و يدوست به را فرزندانش
لًا لِلظَّالِمِينَ دكـه  يطانيش دند،يبرگز خود يبرا يطانيش تيوال از كه آنچه است يزيچ بد)  ب 

 حيترج آنرا كه تيوال نيا است يزيچ بد! يآر. [دهد ينم دستور فحشا و فساد به جز را آنان
 و تيـ وال در سـرور  و يرسـتگار  و سـعادت  يتمـام  كـه  مهربـان  خداونـد  تيوال بر] دادند

  . اوست يسرپرست
ـ ن. نخورد را او بيفر و بگرد، خود دشمن را طانيش كه دينما يم قيتشو را انسان هيآ نيا  زي

 كار نيا: ديفرما يم و نمود انيب رديبگ يدوست به را طانيش ، انسان شود يم باعث كه را يسبب
 يقيحق دشمن يكس كه است نيا از باالتر يستم و ظلم چه و. دهد ينم انجام ستمگر جز را

   د؟ينما يپوش چشم كارساز و اوري خداوند يدوست از و رديبگ يدوست به را اش
 نيالـذ  و النـور  يال الظلمت من خرجهمي ءآمنوا نيلذا يول اهللا: (است فرموده متعال خداوند
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 مومنـان  مـددكار  و اوريـ  خداوند) الظلمات يال النور من خرجونهمي الطغوت اوهمياول كفراو
] يانسانها [كافران اوري و دوست و. آورد يم رونيب نور يسو به ها يكيتار از را آنان است؛

  . آورند يم رونيب يكيرتا يسو به ييروشنا را آنها كه] اند صفت [طاغوت
 بـه  را هـا  طانيش آنان) اهللا دون من اءياول نيطيالش اتخذوا انهم: (ديفرما يم متعال خداوند و
  . گرفتند يمددكار و يدوست به خداوند يجا
 : 51- 52 ي هيآ

الْأَرضِ السماواتِ خَلْقَ أَشْهدتُّهم ما لَا و خَلْقَ و ا أَنفُسِهِممو تَّ كُنتضِلِّينَ خِذَما الْمضُدآنان ع 
 را گمراهـان  و نگرفتـه،  شاهد به خودشان نشيافر در نه و نيم وز آسمانها نشيآفر در نه را

 . ميا نساخته خود مددكار و اريدست

م وي قُولُ ووا ينَاد الَّذِينَ شُرَكَائِي تُممعز مهوعفَد وا فَلَمتَجِيبسي منَ لَه لْ عجم اونَهي بِقًـا  ب وو م 
 صدا ديبرد يم گمان من يبرا كه را ييها كيشر«: ديفرما يم خداوند كه را يروز] كن ادي[

 انـشان يم و دهنـد،  ينم پاسخ شانيا يندا به آنها و زنند، يم صدا را ها كيشر آنان و» ديبزن
  . دينما يم جدا گريكدي از را آنان كه ميده يم قرار يا مهلكه
 هنگام به و نيزم و آسمانها نشيآفر هنگام به را گمراهان و طانيش ديفرما يم تعالم خداوند

 در نـه  و گرفته گواه مخلوقات نشيافر بر را آنها نه يعني.  ام نكرده حاضر خودشان نشيآفر
 بلكه باشند؟ يزيچ نندةيآفر توانند يم آنها چگونه پس ام، كرده مشورت آنها با خصوص نيا

 آن از تنهـا  ريتقـد  و حكمـت . پـردازد  يمـ  امـور  ريتدب به و نديآفر يم كه است خداوند تنها
ـ نما يمـ  تـصرف  آن در خـود  حكمـت  طبق و است، زيچ همه ندةيآفر او و اوست،  پـس . دي
 از و رنـد يگ يم قرار محبت مورد خداوند همانند و شده، داده قرار او كيشر نياطيش چگونه

 و نبـوده  ينـش يآفر چيهـ  شـاهد  و دهيافرين يزيچ ها طانيش آنكه حال شود؟ يم اطاعت آنها
 را گمراهان و )عضُدا الْمضِلِّينَ متَّخِذَ كُنت وما: (فرمود نيبنابرا اند؟ نكرده كمك را خداوند
 نيچن يعني. باشند داشته يهمكار من با كارها از يكار در كه. ميا نساخته خود اوري و معاون

 آنها چون بدهد، امور ريتدب از يا بهره آنها به كه باشد ينم خداوند سزاوار و ستهيشا يزيچ
 را آنهـا  كه است سزاوار پس كنند، يم تالش پروردگارشان با يدشمن و مردم كردن گمراه در
  . دينما طرد يكل به

ـ ا و اسـت  دهيـ ورز شرك خدا به ايدن در كه داد خبر يفرد حالت از خداوند آنكه از پس  ني
 روز در مشركان حال از نمود، حكم آن صاحب يخرد يب و جالت به و  گرداند باطل را عمل

ـ فرما يمـ  آنهـا  به خداوند كه آنگاه داد؛ خبر اند، نموده خدا كيشر كه را آنچه و امت،يق : دي
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 چرا د،يبزن صدا ديكرد يم من كيشر و انباز خود فاسد گمان به كه ييآنها  )شُرَكَائِي نَادوا(
 شـما  بـه  تـا  د،يبزن صدا را آنها. ندارد نيزم و اسمان در يكيشر چيه خداوند قتيحق در كه
 را آنهـا  پـس ) لَهم يستَجِيبوا فَلَم فَدعوهم. (برهانند ها يسخت از را شما و برسانند يا دهيفا

 فقط روز آن در يحكمران و ييفرمانروا چون دهند، ينم پاسخ را شانيندا اما زنند، يم صدا
  . اورديب ينفع گرانيد و خود يبرا تواند ينم يا ذره اندازة به كس چيه و است، خداوند آن از
لْنَا( عجم ونَهي بِقًا ب وميده يم قرار يا مهلكه بودند كرده خدا انباز آنچه و مشركان انيم و ) م 
 يكسان با شركا يدشمن هنگام نيا در و كند يم دور گريكدي از و نموده، جدا هم از را آنها كه
 يمـ  مـشخص  بودنـد  دهيورز كفر پروردگارشان به و داده قرار خدا يهمتا و انباز را هاآن كه

 حـشر  اذا و: (اسـت  فرموده متعال خداوند كه همانطور. نديجو يم يزاريب گريكدي از و شود
 كـه  يكـسان  شوند، حشر مردم كه يهنگام و) نيكافر بعبادتهم كانوا و اعداء لهم كانوا الناس
 انكار را آنها عبادت و شد، خواهند] مشركان [= آنها دشمنان بودند شده هداد قرار خدا كيشر
  . كنند يم
  : 53 ي هيآ

نَّهم فَظَنُّوا النَّار الْمجرِمونَ ورأَى اقِعوها أَ وم لَم وا وجِدا ينْهرِفًا عصدوزخ آتش گناهكاران و م 
  . كنند رو بدان كه ابندي ينم را ييجا اما افتند يم بدان شانيا كه دانند يم و ننديب يم را
 انجام كه ياعمال حسب بر مردم و رسد، يم فرا كتاب و حساب زمان و امتيق روز كه يوقت
 جهنم مجرمان ند،يآ يم گرفتار عذاب به گناهكاران و شوند، يم ميتقس ييگروهها به اند داده
 يمـ  چون گردند، يم مضطرب و نشايپر شدت به بشوند آن وارد نكهيا از قبل و ننديب يم را

 آنها پس. است نيقي يمعن به نجايا در» ظن«. اند گفته نيمفسر و. افتند يم در آن به كه دانند
لَم (روند، يم جهنم به كه كنند يم نيقي وا وجِدا ينْهرِفًا عصبدان كه ابندي ينم زيگر راه و )م 

ـ نما شـفاعت  و سـفارش  آنهـا  يبرا تواند ينم خدا اجارة با جز كس چيه و كنند، رو  بـه . دي
  . افتد يم لرزه به يگاهيجا نيچن وحشت و خوف از دلها كه يراست

  : 54 ي هيآ
لَقَد رَّفْنَا وذَا فِي صثَلٍ كُلِّ مِن لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هكَانَ مانُ وءٍ أَكْثَرَ الْإِنسلًا شَيدكه يراست به و ج 
 شيب وانسان م،يا داشته انيب گوناگون يها وهيش به را يمثل گونههر مردمان يبرا قرآن نيا در
  . است گر مجادله] هركس [و زيچ هر از

 قـرآن  در كه دينما يم انيب و داده خبر آن يريفراگ و قرآن شكوه و عظمت از متعال خداوند
 بـه  را انـسان  كـه  يراهـ  هر يعني. است داشته انيب گوناگون يها سوهيش به را يمثل هرگونه
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 هالكـت  و يبـد  از را انسان كه يراه هر و رساند، يم يجاودانگ سعادت و ديمف يها دانش
 و اعمـال،  يسزا و حرام، و حالل يمثالها قرآن در و. است كرده انيب آن در دارد، يم مصون
 است كرده انيب بخشد يم نور و آرامش و باور دلها به كه ينيراست اخبار و دادن، ميب و قيتشو
 قـرآن  با و د،ينما اطاعت آن از و شود ميتسل قرآن برابر در انسان كه كند يم جابيا نيا و. 
ـ برا حـق  نكـه يا از بعـد  مـردم  از ياريبس نيا وجود با. زديبرنخ زيست به يزيچ چيه در  شاني

. بكشنند هم در را حق تا روند يم فرو باطل در و پردازند يم مجادله به آن دربارة شد روشن
لًا شَيءٍ أَكْثَرَ الْإِنسانُ كَانَ(: فرمود نيبنابرا دمشاجره و مجادله به زيچ هر از شيب انسان و) ج 

 ينم دادگرانه و منصفانه يكار و ستين آنان ستةيشا مشاجره و بحث جرو نكهيا با پردازد، يم
 ستم اوردين مانيا خداوند به و بپردازد مجادله و مشاجره به انسان تا شده باعث آنچه و. باشد

 و ديايب آنها سراغ به عذاب اگر و باشد ناقص ياله حجت و انيب نكهيا نه است، يتوز نهيك و
ـ  حالتـشان  اند، شده گرفتار آن به انينيشيپ كه. شوند گرفتار يبيمصا به . بـود  نخواهـد  نيچن

  : فرمود نيبنابرا
  : 55 ي هيآ

بهم يستَغْفِرُواو الْهدى جاءهم إِذْ يؤْمِنُوا أَن النَّاس منَع وما لَّا ر تِيهم أَن إِ أْ لِينَ  سـنَّةُ  تَ الْـأَو أَو 
مهتِي أْ ي ذَابلًا الْع ب  بـه  تيهدا كه آنگاه آورند مانيا نكهيا از نداشت باز را مردم ] يزيچ [و قُ

 آنان سر بر انينيشيپ سرنوشت نكهيا مگر بخواهند، آمرزش پروردگارشان از و آمد آنان يسو
  . برسد نشانيبد عذاب آشكارا نكهيا اي و. ديايب
 و نـور  و بـود،  شده حجت ي اقامه آنان بر كه آن حال شد مردم آوردن مانيا مانع كه يزيچ

 دهيرسـ  آنان به و شوند يم داده صيتشخ باطل از حق و يگمراه از تيهدا آن با كه يتيهدا
 مگـر  نمانـده  يبـاق  يزيـ چ پس. بود آنان يتجاوزگر و ستم بلكه نبود، قتيحق انيب عدم بود
 هرگاه نكهيا از بود عبارت آن و شد يجار گذشتگان مورد در كه خداوند قاعدة و سنت نكهيا
 چشم دو با اي و گردد، رشانيدامنگ د،ينما گرفتار عذاب به را آنان ايدن نيا در اوردندين مانيا

 نكهيا از بترسند ديبا مردم نيرابناب : يعني ديآ يم استقبالشان به عذاب كه كنند مشاهده خود
ـ  و كفر از دست ديبا و د،يآ شيپ شانيبرا يتيوضع نيچن  نكـه يا از قبـل  بردارنـد،  يمـان يا يب

  . ستين برگشت قابل كه ديايب سراغشان به يعذاب
 : 56 ي هيآ

لَّا الْمرْسلِينَ نُرْسِلُ وما الْباطِلِ رُواكَفَ الَّذِينَ ويجادِلُ ومنذِرِينَ مبشِّرِينَ إِ  الْحقَّ بِهِ لِيدحِضُوا بِ
اتَّخَذُوا اتِي وا آيموا وا أُنذِرزُوو م،يفرسـت  ينم دهنده ميب و رسان مژده جز را امبرانيپ ما و ه 
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 آن از كـه  يزيچ و مرا اتيآ و ببرند، انيم از را حق آن با تا كنند يم مجادله باطل به كافران
  . رنديگ يم هزااست به اند شده داده ميب
 رند،يبگ ييخدا به را آنان مردم تا ميا نفرستاده را آنها زين و م،يا نفرستاده هودهيب را امبرانيپ ما
ـ ا يبـرا  بلكـه  نـد، ينما دعـوت  خودشـان  يسو به] را گرانيد [كه ميا نفرستاده را آنان و  ني

 كه دهند مژده را آنها و دارند، باز يبد از و خوانند فرا يخوب يسو به را مردم تا ميا فرستاده
 را آنها و. داشت خواهند پاداش جهان آن در و ايدن نيا در ببرند فرمان آنها ينه و امر از اگر
 پس. شد خواهند گرفتار عذاب به جهان آن در و ايدن نيا در كنند، يچيسرپ اگر كه دهند ميب
 در هـوده يب كافر، گرانستم ، نيا وجود با. گردد يم اقامه بندگان بر خدا حجت قيطر نيا به

 ييجـا  تا كافران نيبنابرا. ببرند انيم از را حق روش نيا با خواهند يم و كرده، مجادله باطل
 و خـدا  امبرانيپ آنها و كوشند، يم حق دادن شكست و باطل كردن كمك يبرا توانند يم كه
 نـور  خداونـد  امـا  هـستند  شادمان دارند كه يانك دانش به و گرفته، مسخره به را ياله اتيآ

. گرداند يم رهيچ باطل بر را حق خداوند و نپسندند، كافران گرچه دينما يم كمال را شيخو
 يمـ  هـم  در را باطل حق، لةيوس به بلكه) زاهق هو فاذا دمعهيف البطل يعل بالحق نقذب بل(

  . رود يم نيب از باطل و شكند، يم هم در را باطل حق،] سرانجام [و م،يكوب
 با باطل لةيوس به كه انيگرا باطل نموده مقدر كه است نيا ياله رحمت و تحكم جمله از و

 شدن مشخص و حق شدن روشن اسباب نيبزرگتر از يكي. پردازند يم مجادله و زيست به حق
 باشند، يم آن فساد و باطل شدن روشن يبرا اسباب نيبزرگتر از يكي و آن، ليدال و شواهد

  . شود يم شناخته ضدش با يزيچ هر رايز
  
 : 57- 59 ي هيآ

بهِ بĤِياتِ ذُكِّرَ مِمن أَظْلَم ومنْ ر رَضا فَأَعنْهع نَسِي ا وم تمقَد اه دنَّا ي نَا إِ لْ علَى جع  قُلُـوبِهِم 
انِهِم وفِي يفْقَهوه أَن أَكِنَّةً اإِ يهتَـدوا  فَلَـن  الْهـدى  إِلَى تَدعهم وإِن وقْرًا آذَ بـدا  ذً  ستيـ ك و أَ

 را آنچه و گرداند، يرو آن از آنگاه شود، داده پند پروردگارش اتيآ با كه يكس از ستمكارتر
 نفهمند، را آن تا ميا افكنده ها پرده آنان يدلها بر ما كند؟ فراموش است فرستاده شيپ از كه
 راه هرگـز  يخـوان ب تيهـدا  يسـو  بـه  را آنها اگر و م،يا داده قرار ينيسنگ شانيگوشها در و
 . ابندين

كبرو ةِ ذُو الْغَفُورمالرَّح م لَوؤَاخِذُها يوا بِمبلَ كَسجلَع ملَه ذَابل الْعم بلَّه عِدووا لَّن مجِدي 
لًا دونِهِ مِن ئِ وآنچه برابر در را آنان اگر ، است رحم صاحب و آمرزنده بس تو پروردگار و م 
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 دارند يموعد يول فرستاد، يم شانيبرا شتاب به را عذاب كرد، يم مجازات اند هآورد بدست
 . ابندي ينم يپناه برابرش در] دنيرس فرا با [كه

تِلْكالْقُرَى و ملَكْنَاها أَهوا لَملْنَا ظَلَم عجلِكِهِم وها لِم عِدوچون را شهرها نيا ] مردمان [و م 
  .مينمود مقرر ياديمع هالكشان يبرا و ،ميكرد نابود كردند، ستم

 پنـد  خدا اتيآ به كه ستين يا بنده از تر مجرم و ستمگر كس چيه كه دهد يم خبر خداوند
 حذر بر ياله عذاب از و شده، روشن يگمراه از تيهدا و باطل از حق او يبرا و شود داده

 بر آنچه از و رد،ينپذ پند و ،بگرداند يرو آن از باز اما شود، قيتشو او پاداش به و شده داشته
 بـه  دانا خداوند و كند، فراموش است شده مرتكب كه را يگناهان و برنگردد،  است بوده آن

 او به ياله اتيآ كه كس آن از است تر ستمگر يكس نيچن پس. باشد نداشته نظر مد را پنهان
 امـا  است ستمگر گرچه يفرد نيچن. است شده گردان يرو و نشده داده پند آن به و دهينرس
 يرو از كـه  يكس رايز باشد، يم ستمگرتر است گردانده يرو يآگاه و علم يرو از يكي آن

 متعـال  خداونـد . ستين نيچن كه است يكس از تر مجرم شود يم گناه مرتكب نشيب و دانش
 فرامـوش  را گناهانش نكهيا سبب به و خدا اتيآ از اش يگردان يرو سبب به را يكس نيچن

 و نديگز يم بر خود يبرا را آن اما شناسد يم را شر كه نيا رغم يعل نكهيا سبب به و كرده
ـ ا بـه  بندد، يم او يرو به را تيهدا يدرها و دينما يم مجازات گردد، يم خشنود آن به  ني

 يم باز بفهمد را ياله اتيآ نكهيا از را او كه افكند يم يمحكم يها پرده دلش بر كه صورت
  . بگذارد ريتأث دلش بر و بفهمد را آن تواند ينم بشنود را اتيآ گرچه او پس دارد،

انِهِم وفِي( ـ نم كـه  يا گونه به م،يا داده قرار يكر و ييناشنوا شانيگوشها در و )وقْرًا آذَ  گي
  . ستين آنها تيهدا يبرا يراه پس. شوند مند بهره آن از كه بشنوند يطور را خدا اتيآ ذارد

بدا إِذًا يهتَدوا فَلَن الْهدى إِلَى تَدعهم وإِن(  هرگـز  يبخوان تيهدا يسو به را آنان اگر و)  أَ
 كه است يكس ديبگو كيلب تيهدا دعوتگر يندا به رود يم ديام كه رايز. شوند ينم ابيراه

 ، شناخته را حق راه و اند فروبسته چشم سپس اند، دهيد  را حق كه نانيا اما ندارد، يشناخت
 بـه  خداونـد  اند،و گرفته شيپ در را آن و دانسته را يگمراه راه و اند، كرده رها را آن سپس
 شـدن  اتيهـد  يبرا پس. است بسته را شانيدلها و زده مهر شانيدلها بر ، شانيكارها يسزا
 از بعـد  را حـق  كه يكسان يبرا است يهشدار هيآ نيا و. ستين يا چاره و راه يكسان نيچن

 آن بـه  نتوانند گريد كه گردد ليحا يزيچ حق و آنان انيم مبادا هك اند گفته ترك آن شناخت
  . برسند
 و آمرزدف يم را گناهان نكهيا و ش،يخو رحمت و آمرزش يگستردگ از متعال خداوند سپس
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 و پوشـاندف  يمـ  شيخـو  رحمت با را آنان و. رديپذ يم ند،ينما يم توبه كه را يكسان توبة
 يگناهـان  خاطر به را بندگان اگر: فرمود و داد خبر ند،گردا يم حالشان شامل را خود احسان

ـ  امـا  فرستد، يم سراغشان به را زودترعذاب چه هر دينما مجازات دهند يم انجام كه  نيچن
 ديبا حتماً گناهان يامدهايپ و كند، ينم فراموششان اما دهد، يم مهلت را آنان بلكه كند، ينم
 موعِـد  لَّهم بل: (فرمود نيبنابرا . باشد گذشته يتمد آن ارتكاب زمان از چه هر اند،يبنما رخ
لًا دونِهِ مِن يجِدوا لَّن ئِ ويمـ  اعمالـشان  يسـزا  به موعد در كه دارند يزمان و موعد آنها و )م 

ـ ا و. ندارنـد  آن از يزيـ گر و پناهگـاه  چيه و شد خواهند گرفتار روز بدان حتماً و رسند،  ني
 كنـد،  ينمـ  گرفتار عذاب به فوراً را آنها كه است انينيپس و انينيشيپ مورد در خداوند قانون
 و نمودند توبه اگر پس كند، يم دعوت خود يسو به بازگشت و نمودن توبه به را آنها بلكه
 اگر و. كند يم دور آنها از را عذاب و دينما يم رحم آنان به و آمرزد يم را آنها گشتند، باز
 عـذاب  خـدا  هنگام آن در برسد، فرا موعد زمان و دهند، مهادا خود ومخالفت عناد و ستم به
 نيا و )ظَلَموا لَما أَهلَكْنَاهم الْقُرَى وتِلْك: (فرمود نيبنابرا. آورد يم فرود آنان بر را شيخو

 ميننمود ستم آنها بر ما و م،يكرد نابود ستمشان سبب به كردند، ستم آن ياهال چون را شهرها
لْنَا( عجلِكِهِملِ وها معِدوو پـس  وقت آن از كه مينمود نيمع را يوقت شان ينابود يبرا و ) م 
  . شوند ينم شيپ
  
  
  
  :60- 70 ي هيآ

تَاه موسى قَالَ وإِذْ برَح لَا لِفَ بلُغَ حتَّى أَ با أَمضِي أَو الْبحرَينِ مجمع أَ  كه آنگاه آور ادي به و حقُ
 ايدر دو برخورد محل به نكهيا تا روم يم شيپ به وستهيپ: گفت خود] ههمرا [جوان به يموس

 »مييمايبپ را ياديز روزگاران نكهيا اي برسم،

لَغَا فَلَما ب عمجا منِهِمي ا بي بِيلَه فَاتَّخَذَ حوتَهما نَسِ رِ فِي سحا الْبب  محـل  به كه يهنگام پس سرَ
ـ  ايدر به ريسراز را راهش يماه و كردند، فراموش را شان يماه دنديرس ايدر دو يتالق  شيپ

 . گرفت

تَاه قَالَ جاوزا فَلَما نَا لِفَ نَا  مِن لَقِينَا لَقَد غَداءنَا آتِ ] آنجـا  از [كـه  يهنگـام  و نَـصبا  هـذَا  سـفَرِ
ـ ا در كـه  يدرسـت  به اور،يب مانيبرا را ما صبحانة«: گفت خدمتكارش به گذشتند  سـفرمان  ني

 .»ميا شده ياديز رنج و يخستگ چارد
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أَيت قَالَ نَا إِذْ أَري خْرَةِ إِلَى أَوفَإِنِّي الص نَسِيت وتـا  الْحمو  انِيهلَّـا  أَنـس  أَذْكُـرَه  أَنْ الـشَّيطَانُ  إِ
اتَّخَذَ و بِيلَه رِ فِي سحا الْبب جپناه صخره آن به كه را يوقت يدار ادي به«: گفت] خدمتكارش[ ع 
 طـور  به يماه پس نبرد، خاطرم از را آن طانيش جز و ادبردم،ي از را يماه من همانا م،يجست

 . گرفت شيپ ايدر در را خود راه يزيانگ شگفت

ا نَبغِ كُنَّا ما ذَلِك قَالَ تَدلَى فَارا عا آثَارِهِمصيمـ  مـا  كـه  بـود  همان نيا«: گفت] يموس[ قَص 
 . برگشتند و گرفته را خود يردپا كنان جستجو پس. » ميجست

ا دجا فَودبنْ عنَا م نَاه عِبادِ ي نَا مِنْ رحمةً آتَ نَاه عِندِ لَّم عنَّا مِن و ا لَّدبندگان از يا بنده پس عِلْم 
 . ميبود آموخته او به يعلم شيخو جانب از و داده او به يرحمت خود نزد از كه افتندي را ما

 يرويپ را تو ايآ«: گفت بدو يموس رشْدا علِّمت مِما تُعلِّمنِ أَن علَى أَتَّبِعك هلْ وسىم لَه قَالَ
 .»ياموزيب من به است رشد ةيما و شده آموخته تو به آنچه از كه شرط نيا به كنم

 »يورز ييبايشك من يهمپا يتوان ينم هرگز تو«: گفت صبرًا معِي تَستَطِيع لَن إِنَّك قَالَ

فكَيبِرُ ولَى تَصا عم ا بِهِ تُحِطْ لَم  آن رمز و راز از كه يزيچ برابر در يتوان يم چگونه و خُبرً
 ؟يكن ييبايشك يستين آگاه

نِي قَالَ تَجِدشَاء إِن س ابِرًا اللَّهلَا ص صِي وأَع رًا لَكمرا بخواهد خداوند اگر«: گفت] يموس[ أَم 
 .»كنم ينم ينافرمان تو از يكار چيه در و افتي يخواه بايشك

تَنِي فَإِنِ قَالَ عب لَا اتَّ لْنِي فَ أَ ن تَسءٍ عتَّى شَيدِثَ حأُح لَك يم يرويپ من از اگر«: ذِكْرًاگفت مِنْه 
   .»ميبگو سخن تو با آن از خودم آنكه تا مپرس، من از يزيچ دربارة ،يكن

 علم طلب و ريخ به او يمند عالقه شدت از و السالم هيعل يموس امبرشيپ از متعال خداوند
 همـواره  اقامت و سفر در و بود خدمتگزارش كه همراهش جوان به او. دهد يم خبر دانش و
برَح آل: (گفت بود نون بن وشعي جوان آن و بود، او با  در همواره) الْبحرَينِ مجمع أَبلُغَ حتَّى أَ

. برسم ايدر دو برخورد محل به نكهيا تا بشوم يسخت و مشقت چارد گرچه. بود خواهم سفر
 را دانـشمند  بنـدگان  از يكـ ي آنجـا  در بود كرده يوح يموس به خداوند كه بود يي جا آن و

ـ )  حقُبـا  أَمضِي أَو.  (ندارد را علم و دانش آن يو كه دارد يفراوان دانش كه ديد خواهند  اي
 سخن نيا تا واداشت را يموس دانش، به وعالقه شوق يعني. ميپمايب را يطوالن يمسافت نكهيا
  . كرد يعمل را خود ميتصم نيبنابرا بود، او قاطع ميتصم نيا و ديبگو خدمتگزاش به را
لَغَا فَلَما( ب عمجا منِهِمي ايدر دو يتالق محل به بود، هموارهش كه يجوان ببه يموس چون و )ب 

 آن از تـا  داشـتند  همراه به يماه آنها. كردند فراموش را شان يماه ) ماحوتَه نَسِيا (دند،يرس
 يمـ  طلـبش  كه يا بنده كرد، گم را يماه كه جا هر بود شده داده وعده يموس به و. بخورند
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ـ  در را خـود  راه ايدر در يماه و كردند، فراموش را يماه آنها. باشد يم جا همان يباش  شيپ
  . بود معجزات از نيا و ديخز ايدر درون به و گرفت
 خود توشة كه يا يماه به ايدر آب دند،يرس آنجا به همراهش و يموس چون: گفتند مفسران
ـ در زندة واناتيح به و ديخز ايدر درون به خداوند حكم به يماه و كرد اصابت بود كرده  اي

  . وستيپ
 بـه  يموسـ  شـدند،  دور و گذشتند ايدر دو يتالق محل از خدمتكارش و يموس كه يهنگام و

نَا مِن لَقِينَا لَقَد غَداءنَا آتِنَا: (گفت خدمتكارش ـ ب مـان يبرا را ما صبحانة )نَصبا هذَا سفَرِ  اور،ي
 رايز ،يام شده خسته ايدر دو يتالق محل از شدن دور از بود عبادت كه سفرمان نيا در واقعاً
 نيا و بود نكرده خسته را آنان بودند مودهيپ ايدر دو يتالق محل به دنيرس تا كه را يدراز راه
 . باشـد  يم نجايا در هست دنبالش به آنچه كه كرد ييراهنما را يموس كه بود ييها نشانه از
 مقصد از كه آنگاه اما كرد، آسان آنها يبرا را راه داشت بدانجا دنيرس يبرا كه يا عالقه زين

 جوان به را سخن نيا يموس كه يزمان و. كردند يخستگ احساس شدند دور و گذشتند خود
أَيت: (گفت او به جوان ، گفت همراهش نَا إِذْ أَري خْرَةِ إِلَى أَوآنگاه يآور ينم ادي به ايآ )الص 

 وما الْحوت نَسِيت فَإِنِّي (داد پناه ايدر دو انيم در معروف ي صخره آن كنار در را ما شب كه
انِيهلَّا أَنس ـ  از را يمـاه  نم همانا ) الشَّيطَانُ إِ  نبـرد،  خـاطرم  از را آن طانيشـ  جـز  و ادبردم،ي

اتَّخَذَ( و بِيلَه رِ فِي سحا الْبب جدرون در و شد بحر وارد يماه كه بود نيا ها يشگفت جزو و ) ع 
  . ديخز آن

 يم تونل به ليتبد او سر پشت ، گرفت شيپ در ايدر در يماه كه را يراه: اند گفته نيمفسر
  . بود گزيان شگفت خدمتكارش و يموس يبرا مرا نيا و گشت

  جـا  هـر  كـه  بـود  داده وعده يو به خداوند و گفت، را سخن نيا خدمتكارش كه يهنگام و
 جستجو پس)نَبغِ كُنَّا ما ذَلِك: (فرمود يموس د،يد خواهد را خضر جا همان كند گم را يماه
 فراموش را يماه كه ييجا يسو به را خود يردپاها يعني . بازگشتند خود يردپا يبرا كنان
 افتندي را ما بندگان از يا بنده دنديرس آنجا به چون و بازگشتند و گرفته شيپ در بودند كرده

  . است نبوده امبريپ حيصح قول طبق و بود صالح بندة آن خضر، او و
 و دانش آن سبب به كه بود داده او به يا ژهيو رحمت خداوند) قَصصا آثَارِهِما علَى فَارتَدا(

لَّمنَاه. (بود گشته كوين كردار و شد اديز عملش عنَّا مِن وا لَّدبه يعلم شيخو جانب از و )عِلْم 
 گرچـه  نبود، برخوردار آن از يموس كه بود شده داده او  به دانش و علم و. ميبود آموخته او

ـ ز ،ياصول و يمانيا علوم در ژهيو به بود، تر عالم او از زهايچ شتريب در يموس  از يموسـ  راي
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 يبرتر مخلوقات ريسا بر رهيغ و عمل و علم در را آنها خداوند كه است ياولوالعزم امبرانيپ
 را اش خواسـته  مودبانه اريبس و شنهاد،يپ قالب در د،يرس او به يموس كه يهنگام و. بود داده

 مـن  كـه  يريپـذ  يمـ  ايآ )رشْدا علِّمت امِم تُعلِّمنِ أَن علَى أَتَّبِعك هلْ: (گفت و كرد مطرح
 من به است آموخته تو به خداوند چه آن از كه شرط بدان كنم يرويپ تو از و شوم تو همراه

ـ ا در و شـود،  من تيهدا و رشد و صالح ةيما تا ،ياموزيب  آن لةيوسـ  بـه  را حـق  ايقـضا  ني
 كه ياديز يزهايچ آن لةيوس به كه بود داده خضر به فراوان يكرامت و الهام خداوند بشناسم؟

 من با نكهيا از: گفت يموس به خضر پس. دانست يم بود، دهيپوش و پنهان يموس يبرا يحت
 را مـن  با ييبايشك توان هرگز تو) صبرًا معِي تَستَطِيع لَن (اما ورزم، ينم امتناع يشو همراه
 كـه  ينيب يم ييكارها رايز ،يستيبا من همراه و يكن يرويپ من از يتوان ينم تو يعني. يندار
ـ ا يتـوان  ينم تو و ستند،ين نيچن باطن در و باشند يم نادرست و منكر ظاهر به  را كارهـا  ني

 يمـ  چگونـه  )خُبـرًا  بِهِ تُحِطْ لَم ما علَى تَصبِرُ وكَيف: (گفت نيبنابرا. يكن تحمل و مشاهده
 پس ؟يدان ينم را آن سرانجام و هدف و باطن و ظاهر كه يكن ييبايشك يزيچ برابر در يتوان
لَا صابِرًا اللَّه شَاء إِن ستَجِدنِي: (گفت يموس صِي وأَع رًا لَكمـرا  بخواهـد  خداونـد  اگـر  )أَم 
 ، بـود  يموسـ  ميتصم نيا البته. كنم ينم ينافرمان تو از يكار چيه در و افتي يخواه بايشك
 وجود و است يزيچ اراده و عزم اما رد،يگ قرار امتحان مورد و ديآ شيپ يمورد نكهيا از قبل
ـ ا در پس. دينورز ييبايشك و نكرد صبر عمل دانيم در نيبنابرا. گريد يزيچ صبر  هنگـام  ني
تَنِي فَإِنِ قَالَ: (گفت او به خضر عب لَا اتَّ لْنِي فَ أَ ن تَسءٍ عتَّى شَيدِثَ حأُح لَك از اگر) ذِكْرًا مِنْه 
 مپرس، من از باشد، يم ناپسند نظرت در اما دهم يم انجام كه يزيچ ارةدرب يكرد يرويپ من
 را تـو  و ميبگو سخن تيبرا آن به راجع مناسب يزمان در خودم تا بگذار و مكن، اعتراض و
 از را او كه داد وعده يو به و بازداشت كردن سوال از را يموس خضر، پس. سازم آگاه آن از
  . كرد خواهد آگاه كار قتيحق
  :71- 76 ي هيآ

لَقَا لَها لِتُغْرِقَ أَخَرَقْتَها قَالَ خَرَقَها السفِينَةِ فِي ركِبا إِذَا حتَّى فَانطَ أَه لَقَد ئًا جِئْتي  پس إِمرًا شَ
 را آن ايآ«: گفت] يموس. [كرد سوراخ را آن] خضر[ شدند، يكشت سوار آنكه تا افتادند راه به

 »يكرد يبد اريبس كار گمان يب ؟يكن غرق را نانيسرنش تا يكرد سوراخ

لَم قَالَ  ينمـ  هرگـز  تـو  كـه  بودم نگفته ايآ«: گفت] خضر[ صبرًا معِي تَستَطِيع لَن إِنَّك أَقُلْ أَ
 »؟يكن ييبايشك من همراه يتوان

نِي لَا قَالَ لَا نَسِيت بِما تُؤَاخِذْ رِي مِنْ تُرْهِقْنِي ورًا أَمسآنچـه  خاطر به مرا «:گفت ] يموس[ ع 
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 .»ريمگ سخت من بر دركارم و مكن، بازخواست كردم فراموش

لَقَا لَاما لَقِيا إِذَا حتَّى فَانطَ لَه غُ تَ  به پس نُّكْرًا شَيئًا جِئْت لَّقَد نَفْسٍ بِغَيرِ زكِيةً نَفْسا أَقَتَلْت قَالَ فَقَ
] يموسـ . [كـشت  را او] خـضر  [و كردنـد  خوردبر ينوجوان به كه آنگاه دادند، ادامه خود راه

 »يكرد يپسند نا و زشت كار گمان يب ؟يكشت را يپاك و گناه يب انسان ايآ«: گفت

لَم قَالَ  بـا  تو همانا كه نگفتم تو به مگر«: گفت] خضر[صبرًا معِي تَستَطِيع لَن إِنَّك لَّك أَقُل أَ
 »داشت ينخواه را ييبايشك توان من

لْتُك إِن قَالَ أَ ن سءٍ عا شَيهدعلَا ب بنِي فَ ا لَّدنِّي مِن بلَغْت قَد تُصاحِ ذْراگـر «: گفت] يموس[ ع 
 معـذور  مـن  يسـو  از گمان يب مكن، يهمراه من با دم،يپرس يزيچ دربارة تو از نيا از بعد
  . »يهست
لَقَا(  يكـشت  سوار آنگاه تا افتادند راه به خضر و يموس)خَرَقَها السفِينَةِ فِي ركِبا إِذَا حتَّى فَانطَ

 را آن و داشـت  يهدف كار نيا از و آورد رونيب را يكشت يها تخته از يا تخته خضر شدند،
ـ ا چـون  نكـرد،  صبر يموس اما كرد، يم انيب شيبرا كار آخر  يمـ  زشـت  و منكـر  را كـار  ني

 يم نانشيسرنش نشد غرق سبب و آن، شدن وبيمع باعث يكشت كرن سوراخ رايز پنداشت،
تَهاَ): گفت يموس نيبنابرا. شد لَها لِتُغْرِقَ خَرَقْ أَه لَقَد ئًا جِئْتي  سـوراخ  را يكـشت  ايآ) إِمرًا شَ
 كـه  بـود  خـاطر  بـدان  نيا. يكرد يبد ارزيبس كار اقعاً و ؟يكن غرق را نانشيسرنش تا يكرد
لَم: (گفت او به خضر پس. نداشت صبر يموس نَّ أَقُلْ أَ  نگفتـه  ايآ )صبرًا معِي تَستَطِيع لَن كإِ
 بودم، گفته تو به كه شد همانطور يعني ؟يكن ييبايشك من همراه يتوان ينم هرگز تو كه بودم

نِي  لَـا : (گفـت  نيبنابرا. ديبگو يزيچ دينبا كه بود كرده فراموش يموس نجايا و  بِمـا  تُؤَاخِـذْ
لَا نَسِيت رِي مِنْ تُرْهِقْنِي ورًا أَمسـ نگ سـخت  )ع ـ ز بـبخش،  مـرا  و ري ـ ا راي  روز از را كـار  ني
 و كرد اقرار شيخو ريتقص به يموس. مكن بازخواست مرا كار يابتدا در پس كردم، يفراموش

ـ بگ سـخت  همراهـت  بر كه ستين ستهيشا گفت خضر به و نمود، يعذرخواه  نيبنـابرا  ،يري
لَقَا. (درگذشت او از خضر ي إِذَا حتَّى فَانطَ لَاما الَقِ لَه غُ تَ  را يپاك و گناه يب انسان ايآ«: گفت) فَقَ
  . »يكرد يناپسند و زشت كار گمان يب ؟يكشت
 نكـشته  را كـس  چيهـ  و نكـرده،  يگناه چيه كه است يكودك كشتن از تر زشت يكار چه و

ـ  كرد، سوال خضر از يفراموش يرو از يموس اول، حادثة در است؟  فرامـوش  نجـا يا در يول
 داد قرار نكوهش و مالمت مورد را او خضر نيبنابرا. نداشت را ييبايشك و توان بلكه نكرده

لَم (كه شد ادآوري او به و  تـوان  نگفـتم  تـو  بـه  مگـر ) صبرًا معِي تَستَطِيع لَن إِنَّك لَّك أَقُل أَ
  داشت؟ ينخواه را من با ييبايشك
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لْتُك إِن : (گفت او به يموس أَ ن سءٍ عشَي هدعدربـارة  تـو  از دوباره تو از نيا از بعد اگر ) اب 
بنِي فَلَا (دم،يپرس يزيچ ا لَّدنِّي مِن بلَغْت قَد تُصاحِ ذْرمعذور تو رايز مكن، يهمراه من با)  ع 

  .يشو جدا من از يتوان يم و بود يخواه
  :  77- 78 ي هيآ

لَقَا تَيا إِذَا حتَّى فَانطَ يةٍ أَهلَ أَ لَها مااستَطْع قَرْ ا أَهوب أَ  أَنْ يرِيد جِدارا فِيها فَوجدا يضَيفُوهما أَن فَ
نقَضي هأَقَام لَيهِ لَاتَّخَذْت شِئْت لَو قَالَ فَ رًا عيايروسـت  بـه  تا دادند ادامه خود راه به پس أَج 

 در و دند،يورز يخوددار دو آن كردن مهمان از آنان يول ، خواستند غذا آن ياهال از دند،يرس
 ، كـرد ] درسـت  و [ راسـت  را آن] خـضر  [پـس  فتد،يب خواست يم كه افتندي يواريد جا آن
 .»يريبگ يمزد كار نيا برابر در يتوانست يم يخواست يم اگر«: گفت] يموس[

ينِي فِرَاقُ هذَا قَالَ ب نِكيب و ئُكنَب أُ تَأْوِيلِ س ي تَستَطِع لَم ما بِ لَ رًا هِعبـ ا« : گفـت ] خـضر [ ص  ني
 آن برابـر  در كـه  ييكارهـا  راز و حكمـت  از را تـو  مـن  توسـت،  و مـن  ييجدا] زمان گريد[

  . سازم يم آگاه يكن ييبايشك ينتوانست
لَقَا( تَيا إِذَا حتَّى فَانطَ يةٍ أَهلَ أَ لَها استَطْعما قَرْ ييروسـتا  بـه  تـا  دادنـد  ادامـه  خـود  راه به) أَه 

بوا (، خواستند غذا آن ياهال از و ،دنديرس أَ  ينقَض أَنْ يرِيد جِدارا فِيها فَوجدا يضَيفُوهما أَن فَ
هأَقَام  كه افتندي يواريد جا آن در و كردند، يخوددار دو آن كردن مهمان از روستا آن يول) فَ

 شِـئْت  لَـو : (گفت وا به يموس پس ساخت نو از را آن خضر پس شود، منهدم و خواست يم
هِ لَاتَّخَذْتلَي رًا عما كه يآباد نيا ياهال از كار نيا برابر در يتوانست يم يخواست يم اگر) أَج 

 گرفتن مزد بدون تو يول. يگريب مزد بود واجب آنان بر ما افتيض نكهيا با نكردند يمهمان را
  .يساخت را واريد

 يو به و خواست عذر او از خضر و نماند وفادار بود گفته آنچه به يموس هنگام نيا در پس
  : گفت

ينِي فِرَاقُ هذَا( ب نِكيب يبـرا  ييجـا  و ينـدار  يعذر نكهيا و ،يگذاشت شرط خودت بر تو )و 
نَبئُك (است نمانده يهمراه أُ تَأْوِيلِ س  راز و حكمت از را تو من و ) صبرًا علَيهِ تَستَطِع لَم ما بِ
 من بر كه آنچه از را تو يعني. سازم يم آگاه يورز ييبايشك ينتوانست آن برابر در كه ييكارها
 و ام، داشـته  ياهداف چه كارها ني ازا كه دهم يم خبر تو به و. كنم يم اگاه يگرفت يم خرده

   شد؟ يم چه گانه سه موارد نيا سرنوشت و عاقبت دادم ينم انجام را كارها نيا اگر نكهيا
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  :79- 82 ي هيآ
 يأْخُـذُ  ملِك وراءهم وكَانَ أَعِيبها أَنْ فَأَردت الْبحرِ فِي يعملُونَ لِمساكِينَ فَكَانَت السفِينَةُ أَما
ـ در در كـه  بـود  يمستمندان آن از يكشت آن اما غَصبا سفِينَةٍ كُلَّ ] مـن  [و كردنـد،  يمـ  كـار  اي

 غصب را] يسالم [تيكش هر كه بود يپادشاه اهشانر سر چون سازم، وبيمع را آن خواستم
 . كرد يم

أَما و لَام اه فَكَانَ الْغُ وب نَينِ أَ يانًـا  يرْهِقَهما أَن فَخَشِينَا مؤْمِ  پـدر  نوجـوان،  آن امـا  و وكُفْـرًا  طُغْ
 . كند ليتحم آنها به را كفر و يسركش كه ميديترس پس بودند، مانيا با ومادرش

َ ن دأَر لَهما أَن افَ بهما يبدِ رًا رخَي نْهكَاةً مز أَقْرَب ا ومحيبهجا پروردگارشان كه ميخواست پس ر 
 . ديفرما عطا شانيا به يتر مهربان و پاكتر فرزند او

أَما و ارنِ فَكَانَ الْجِديلَام  فَأَراد صالِحا أَبوهما وكَانَ مالَّه كَنزٌ تَحتَه وكَانَ الْمدِينَةِ فِي يتِيمينِ لِغُ
كبلُغَا أَنْ ر ب ا يمها أَشُدتَخْرِجسيا ومةً كَنزَهمحن رم كبا رمو لْتُه نْ فَعرِي عأَم تَأْوِيلُ ذَلِك 
لَيهِ تَسطِع لَم ما رًا عبداشت وجود يگنج واريد ريوز بود، ميتي كودك دو آن از واريد اما و ص 
 سـن  بـه  دو آن كه خواست پروردگارت و بود كوكارين] يمرد [پدرشان بود،و شانيا مال كه

 اسـت  نيا نكردم، را كارها نيا دستورخود به من و اورنديب رونيب را خود گنج و برسند بلوغ
  .يورز ييبايشك آن بر ينتوانست كه آنچه ليتأو
 متعلق كردم سوراخ را آن من كه يا يكشت )الْبحرِ فِي يعملُونَ اكِينَلِمس فَكَانَت السفِينَةُ أَما(
ـ با و كردند، يم كار ايدر در آن با كه بود مستمندان يگروه به  و دلـسوز  آنهـا  بـه  نـسبت  دي

 خواستم) صباغَ سفِينَةٍ كُلَّ يأْخُذُ ملِك وراءهم وكَانَ أَعِيبها أَنْ فَأَردت (رو نيا از بود، مهربان
 كـه  كردند يم عبور يستمگر پادشاه آن دست از و باشد داشته يبيع تا كنم سوراخ را يكشت
  . كرد يم غصب را يسالم يكشت هر
أَما( و لَام اه فَكَانَ الْغُ وب نَينِ أَ يانًا يرْهِقَهما أَن فَخَشِينَا مؤْمِ  را او كـه  ينوجـوان  اما و )وكُفْرًا طُغْ

 آنان شود بزرگ كودك نيا اگر كه بود شده مقدر نيچن و بودند، مانيا با ومادرش پدر كشتم،
 يازين اي و شدند يم دهيكش كفر به او محبت خاطر به اي آنها و بكشاند، كفر و يسركش به را
 را او بودم آگاه امر نيا از چون من و كرد، يم وادار يسركش و كفر به را آنها داشتند او به كه

 بـه  گرچـه . دارد بـر  در بـزرگ  اي دهيفا كار نيا و. بماند امان در مادرش و پدر نيد ات كشتم
 نـسل  فرزندشـان  شـدن  كشته با و آنهاست، حق در كردن يبد ينوع فرزندشان كشتن ظاهر،
  . بود خواهد نيا از بهتر يفرزند آنها به خداوند اما رود، يم نيب از آنها
نَا: (فرمود نيبنابرا دأَر لَهماي أَن فَ بهمـا  بدِ ـرًا  رخَي  نْـهكَـاةً  مز  أَقْـرَب ـا  ومحكـه  ميخواسـت ) ر 
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 آنان به دارد، برقرار را يشاونديخو ونديپ كه پاك و صالح يفرزند او يجا به پروردگارشان
 آنهـا  فرمـان  از شـدت  بـه  ديرسـ  يم رشد سن به اگر شد كشته كه يكودك رايز د،يفرما عطا
  ! كند وادار يسركش و كفر به را آنان كه نيا از بزرگتر ينافرمان چه و نمود، يم يچيسرپ
أَما( و ارنِ فَكَانَ الْجِديلَام  و )صالِحا أَبوهما وكَانَ لَّهما كَنزٌ تَحتَه وكَانَ الْمدِينَةِ فِي يتِيمينِ لِغُ
ـ ز و بـود،  شهر در ميتي كودك دو آن از داشتم برپا مزد بدون را آن كه واريد آن اما ـ د ري  واري

 كـه  آنجا از و بود، يكوكارين و صالح مرد پدرشان و بود، شانيا مال كه داشت وجود يگنج
ـ با يم بود يكوكارين و پارسا پدرشان و نداشتند پدر و بودند كوچك  آنـان  بـه  نـسبت  ستي
  . مينمود يم يدلسوز و يمهربان

)ادأَر لُغَا أَنْ ربك فَ ب ي اأَشُدما هتَخْرِجسيا ومبه كودك دو آن خواست پروردگارت و ) كَنزَه 
ـ د كـه  بـود  خـاطر  نيبـد  يعني . اورنديب رونيب را خود گنج و برسند رشدشان تينها  را واري

 مـن  رحمـةً . (نمـودم  يبازساز مزد بدون را واريد و آورده رونيب را آنها گنج و كردم خراب
كباسـت  داده خـضر  اش نبـده  به كه بود خداوند جانب از يرحمت دادم انجام كه يكار) ر .

لْتُه وما( نْ فَعرِي عخـودم  ارادة و خواسـت  يمبنـا  بـر  و خودم يسو از را يكار چيه و ) أَم 
 انيب تيبرا آنچه) ذَلِك. (باشد يم يو دستور به و خداوند، حمت از نيا بلكه ام، نداده انجام

لَيهِ تَسطِع لَم ما يلُتَأْوِ (نمودم، ريتفس و رًا عبيديبرنتاب را آنها كه بود ييكارها رمز و راز) ص .  
ـ  بـه  كـه  دارد بر در را ياديز قواعد و احكام و ديفوا مهم، و بايز داستان نيا  خداونـد  ياري

  .ميرسان يم شما يآگاه به را آنها از يبرخ
 همة از علم نكهيا و علم، طلب يبرا بربستن سفر رخت و علم لتيفض به داستان نيا در – 1

 علم كسب يپ در و نموده يط را يطوالن يمسافت يموس. است شده اشاره است تر مهم امور
 بـه  و نكرد، اكتفا آنها ييراهنما و ميتعل و ل،ياسرائ يبن نزد در ماندن به و د،يچش ها مرارت
  . گرفت شيپ در را سفر راه خود دانش بر افزودن منظور

 است آن از تر مهم دانش و علم يفزون رايز است، تر مهم كه پرداخت يزيچ به ديبا اابتد - 2
 دو هـر  البتـه  باشد، داشته دانش از) وافر (يا توشه آنه بدون شود مشغول ميتعل به انسان كه
  . است بهتر دادن انجام هم با را كار
 كـرد،  است،اده تگذارخدم از شتريب شيآسا و كارها انجام يبرا حضر و سفر در توان يم - 3

  . نمود نيچن يموس كه چنان
 مـصلحت  اگـر  اسـت  برسـته  سفر رخت آن امثال و جهاد اي علم طلب يبرا كه يمسافر - 4
 بهتـر  آن داشـتن  يمخف از نكاريا  رايز كند، انيب را خود مقصد و هدف تواند يم كرد جابيا
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 را خود آن يبرا تواند يم ،رود يم چه يبرا و كجا به كه دارد يم اظهار او يوقت چون است،
 انيب گرانيد يبرا را بزرگ عبادت نيا گاهيجا و دهد، انجام نشيب يرو از را ار و دينما آماده
برَح لَا: (گفت يموس كه چنان. كند بلُغَ حتَّى أَ  از] هرگز من) [حقُبا أَمضِي أَو الْبحرَينِ مجمع أَ
 حركت يطوالن زمان مدت كه چند هر برسم ايدر دو رخوردب محل به نكهيا تا نمينش ينم يپا

  . كنم
 بـا  رود يمـ  كجا به كه داد خبر را اصحابش رفت تبوك جنگ به يوقت زين السالم هيعل امبريپ
  . دارد يبستگ مصلحت به نيا و بود، يكا پنهان و هيتور عبادتش نكهيا
 يكارها و كند يم وسوسه جاديا او كه چرا داد، نسبت طانيش به ديبا را آن اسباب و شر، - 5

 رايـ ز شـود،  يمـ  انجـام  ياله يقضا و ريتقد به زيچ همه گرچه دهد، يم جلوه بايز را زشت
لَّا أَنسانِيه وما: (گفت يموس خدمتگزار  ادي از آنرا ] يكس [طانيش جز و) أَذْكُرَه أَنْ الشَّيطَانُ إِ

  . نبرد من
 خبر شود، يم آن دچار نفس عتاًيطب كه يتشنگ اي يگگرسن و يخستگ از تواند يم انسان – 6

 بـه  باشد، قتيحق انيب بلكه نبوده، ياله ريتقد از يتينارضا اظهار قالب در كه يشرط به دهد
نَا مِن لَقِينَا لَقَد: (گفت يموس نكهيا ليدل  اريبـس  سفررنج نيا در كه يراست به) نَصبا هذَا سفَرِ
   ميا دهيد
 خواسته او از كه را يكار تا باشد ركيز و دهيفهم و اريهوش خدمتگزار كه است مستحب – 7
  . دهد انجام كامل طور به شود يم
 هم با و بدهد، زين خدمتگذارش به خورد يم خودش كه يخوراك از انسان است مستحب - 8

 دو هر يعني اور،يب را خوراكمان)غَداءنَا آتِنَا: (است نيچن يموس گفتة ظاهراً رايز بخورند، غذا
  . خورند يم هم با
 شود، يم ياري خدا يسو از اندازه همان به دهد انجام را اش فهيوظ يآدم كه يا اندازه به - 9
 به شود، يم برخوردار ياله مساعدت و كمك از قطعاً كند كار خداوند دستور طبق كه يكس و
نَا مِن لَقِينَا لَقَد: ( فرمود يموس نكهيا ليدل ـ ا در كه يراست به) بانَص هذَا سفَرِ  خـسته  سـفر  ني

  . گذشتند ايدر دو برخورد محل از آن يط كه است  سفر از يا مرحله به اشاره) هذَا (ميشد
 همـا  سـفر  قـت يحق در چون نكرد، تيشكا بود يطوالن نكهيا با سفر اول مرحله از يموس و

ـ  از يبخش كه ديآ يم نظر به نيچن دوم مرحلة در اما و بود، اول مرحلة  سـفر  در را روز كي
 در ظـاهراٌ  و كردند، گم را يماه گرفتند، يجا يا صخره كنار در كه يوقت آنه چون اند، بوده
 بـه  يوموسـ  ديرسـ  ناهـار  وقت نكهيا تا كردند حركت فردا و آوردند سر به را شب آن كنار
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 آورد ادي هب خدمتگذار وقت نيا در پس اور،يب را خوراكمان)غَداءنَا آتِنَا: (گفت خدمتگذارش
  . است كرده فراموش را آن است بوده آنها مقصد كه ييجا در
 صالح يا بنده بلكه نبود، مبريپا كردند مالقات او با خدمتگذارش و يموس كه يا بنده – 10
 و داده علـم  او بـه  كه نيا و نموده، ذكر بنده كي عنوان به را او خداوند رايز بود، كوكارين و

 او اگـر  و اسـت،  نكـرده  ذكر را او نبوت و رسالت خداوند و است، داده قرار مرحمت مورد
ـ غ بـودن  امبريپ به همچنانكه داشت يم انيب را بودنش امبريپ خداوند بود امبريپ  اشـاره   او ري

 دسـتور  بـه  را آن و) ياَمـر  عنً فَعلتُه وما: (است گفته داستان آخر در نكهيا اما . است كرده
 كه يقلب احساس و الهام بر بلكه است، امبريپ او كه كند ينم داللت نيا بر ندادم، انجام خودم

 و: (ديفرما يم متعال خداوند كه چنان د،ينما يم داللت برخوردارند آن از زين امبرانيپ از ريغ
 ياوح و (بدهد ريش را او كه يمينمود الهام يموس مادر به و) هيارضع ان يموس ام يال ناياوح
 يبـرا  كوهها در كه ميكرد الهام عسل زنبور به و) وتايب الجبال من يخذات ان النحل يال ربك

  . بسازد خانه خودش
 دو آوزود يمـ  بنـدگانش  بـه  خداوند كه يعلم و دانش  شود يم استنباط داستان نيا از - 11
 دوم نـوع  و آورد، يمـ  دست به خود تالش و كوشش با بنده كه است يعلم يكي است؛ نوع
 متعال خداوند رايز بخشد، يم بخواهد كه بندگانش از كس هر به وندخدا كه است يلدن علم

نَاه: (است فرموده لَّم عنَّا مِن و ا لَّدميآموخت يعلم خود جانب از او به و) عِلْم .  
 قـرار  خطـاب  مـورد  را يو صورت نيبهتر با و كرد تيرعا را ادب ديبا معلم مقابل در - 12
 تـو  از ايآ) رشْدا علِّمت مِما تُعلِّمنِ أَن علَى أَتَّبِعك هلْ (:گفت السالم هيعل يموس رايز داد،

 مـن  به است شده آموخته تو به و است صالح و رشد ةيما آنچه از كه شرط بدان كنم يرويپ
  ؟ياموزيب

 كرد اعتراف و اموزد،يب يو از تا خواست اجازه شانيا از و گفت سخن او با يمهربان با يموس
 اظهـار  معلـم  مقابـل  در كه يكسان تكبر؛ و جفا اهل خالف به رد،يبگ ادي او از واهدخ يم كه
 يحت و ند،ينما يم يهمكار او با آنها كه كنند يم ادعا بلكه ازمندند،ين او علم به كه كنند ينم
 او كـه  يحـال  در دهـد،  يمـ  ميتعل را خود معلم او كه برد يم گمان نيچن آنان از يكي يگاه
 يبـرا  زيـ چ نيدتريمف او، ميتعل به ازين اظهار و معلم برابر در يفروتن رايز است، نادان اريبس

  . است آموز دانش
ـ با است تر نييپا او از مقامش كه رديبگ ادي يكس از يزيچ خواهد يم كه يفرد – 13  در دي

  . بود برتر خضر از يموس شك بدون رايز باشد، فروتن او مقابل
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 مهارت آن در كه يكس از ديبا ندارد را الزم يآگاه ها نهيزم از يبخش در كه يفاضل عالم - 14
 السالم هيعل يموس. باشد تر نييپا او از علم نظر از ياديز حد تا كه چند هر. رديبگ ادي دارد
 گـران يد به كه فرموده عطا يدانش و علم آنها به خداوند كه يكسان بود، اولوالعزم امبرانيپ از

. بـود  آن فاقـد  يموسـ  كـه  دانـست  يمـ  ييزهايچ خضر خاص، نةيزم نيا در اما است، نداده
ـ  نحـو  اي صرف علم در محدث هيفق اگر پس. رديبگ ادي او از داشت عالقه يموس نيبنابرا  اي

 فرد آن گرچه رد،يبگ ادي است ماهر ها نهيزم آن در كه يكس از ديبا داشت، كمبود علوم گريد
  . نباشد هيفق و محدث

 داده را آن خداوند كه كرد اعتراف ديبا و داد، نسبت خدا به ديبا ار فضائل گريد و علم - 15
 مـرا )علِّمـت  مِمـا  تُعلِّمـنِ : (گفـت  يموسـ  رايز آورد، يجا به آن بر را خداوند شكر و است

  . است آموخته تو به خداوند كه آنچه از ياموزيب
 و علـم  هر پس. كند ييراهنما يخوب و ريخ يسو به را انسان كه است يعلم ديمف علم - 16
 به دنيرس يبرا يا لهيوس اي بدارد، باز بد راه از و كند تيهدا ريخ راه به را يآدم كه يدانش
ـ  باشد چه هر نيا از ريغ و است، ديمف باشد، انيز از شدن دور و ر،يخ ـ  و اسـت  مـضر  اي  اي
 آنچه از) رشْدا علِّمت امِم تُعلِّمنِ أَن: (فرمود نكهيا ليدل به ست،ين آن در يا دهيفا] حداقل[
  ؟ياموزيب من به شده آموخته تو به و است صالح و رشد ةيما كه
 يستگيـ شا نباشـد  ثابـت  كار نيا بر و باشد نداشته را عالم با يهمراه ييتوانا كه يكس - 17
 يعلم ليمسا از ياريبس باشد نداشته ييبايشك و صبر كه كس هر رايز ندارد، را علم يريفراگ
 كوشـش  آن يبرا كه يكار هر باشد، ييبايشك و صبر اهل كه كس هر و دهد، يم دست از را
 ينمـ  آن سبب به يموس كه يمانع انيب ضمن خضر نكهيا ليدل به آورد، خواهد بدست دينما

 ينمـ  او كـه  بود نيا مانع آن و خواست، معذرت او با يهمراه از رد،يبگ ادي يو از توانست
  . ورزد ييبايشك اش يهمراه بر توانست

 اسـت  شده داده دستور آن انجام به انسان كه يكار بر ييبايشك و صبر عامل نيبزرگتر – 18
 آن جةينت و هدف و ندارد يآگاه يكار به نسبت كه يكس رايز است، آن اتيجزئ از بودن آگاه
ـ انگ است، خبر يب آن ثمرة و دهيفا از و داند، ينم را  او در دنيـ ورز ييبايشـك  يبـرا  يا زهي
ا بِهِ تُحِطْ لَم ما علَى تَصبِرُ وكَيف. (داشت نخواهد ودوج  ييبايشـك  يزيچ بر چگونه و )خُبرً
 هيقـض  به او كامل يآگاه عدم جةينت اش ييبايشك عدم پس ؟يستين آگاه آن به كه يورز يم

  . بود
 نمود، يرودا و قضاوت بالفاصله دينبا و كرد، قيتحق و نمود، تأمل كارها انجام در ديبا – 19
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  . بفهمد را آن از منظور و بداند را كار آن از هدف ديبا بلكه
 خداونـد  خواسـت  به را آنها ديبا و دهد انجام خواهد يم ندهيآ در بنده كه را ييكارها – 20

 اگـر ) اللَّـه  شَـاء  إِن: (ديبگو نكهيا مگر دهم يم انجام فردا را كار فالن دينگو و سازد، معلق
   .بخواهد خداوند

ـ ن كـار  آن دادن انجام منزلة به يكار انجام به گرفتن ميتصم - 21 : گفـت  يموسـ  رايـ ز ست،ي
 يبـرا  را خودش پس. افتي يخواه بايشك مرا خدا خواست با) صابِرًا اللَّه شَاء إِن ستَجِدنِي(

  . سازد يعمل را آن نتوانست اما كرد آماده دنيورز ييبايشك
 تـا  نكنـد،  سـوال  يو از زهـا يچ يبرخـ  از كه ديد آن رد را آموز دانش صالح معلم اگر - 22

ـ ن. كنـد  يرويپ آموز دانش كه است مصلحت سازد، آگه آن از را او خودش  فهـم  چنانكـه  زي
 منع ارزش كم و زير يزهايچ از دنيپرس از را آموز دانش معلم اگر اي باشد، قاصر آموز دانش
ـ ب تياهم يو يبرا گريد سواالت و ندارند يتياولو يو يبرا كه كرد ـ  دارنـد،  يشتري  نـه يا اي

 موارد نيا يتمام در كرد، ينه درس موضوع با ربط يب يسوالها كردن مطرح از را اموز دانش
  . دينما اطاعت يو از و كند گوش معلم سخن به ديبا
  . نباشد يترس آن از كه يحالت در ييايدر سفر بودن زهيجا - 23
 نـه  رد؛يگ ينم قرار مواخذه مورد اش يشكارفرامو خاطر به است، فراموشكار كه يفرد - 24
نِي لَا: (فرمود رايز ، بندگان حق در نه و خداوند حق در  كه آنچه سبب به) نَسِيت بِما تُؤَاخِذْ

   مكن مواخذه مرا ام كرده فراموش
ـ نگ سـخت  آنان بر و دينما شهيپ را گذشت مردم با رفتار در ديبا انسان - 25  ستهيـ شا و رد،ي
 رايز است، دشوار آنها بر اي ندارند، را آن توان كه كند مكلف يزيچ انجام به را آنه كه ستين

 ك تا كند شهيپ است آسان كه را آنچه بلكه. گردد يم شدن خسته و نفرت باعث يكار نيچن
  . شود آسان ار
 از ريغ و خونها و مالها با رابطه در يويدن احكام و شود، يم صادر امور ظاهر بر احكام - 26
 چـرا  كـه  كـرد  اعتـراض  خضر بر السالم هيعل يموس رايز دارد، يبستگ امور نيا ظاهر به آن
ـ ا و كرد، اعتراض كودك كشتن به زين و ،ينمود سوراخ را يكشت  منكـر  ظـاهر  بـه  كارهـا  ني

 نيبنـابرا  كند، سكوت توانست ينم ديد يم را ليمسا نيا ييجا در يموس چنانچه و هستند،
ـ با و اسـت  همـره  خـضر  با او كه موضوع نيا به و نمود حكم بالفاصله  و ورزد يبابيشـك  دي
  . نكرد توجه نكند، اعتراض

 نيا آن و است يبزرگ و مهم قاعدة شود يم ثابت داستان نيا از كه ييزهايچ جمله از  - 27
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 بزرگتـر  كـه  كدام هر مصلحت دو انيم از و» شود يم دفع كوچك شر با بزرگ شر «كه است
 زنده اما است، شر كودك كشتن. گردد تيرعا ديبا است مهمتر آنكه و شود، لحاظ ديبا است
 و است، يبزرگتر شر شود يم نشانيد از مادرش و پدر گرداندن منحرف سبب كه يو ماندن
ـ ا اما ديآ  يم نظر به يخوب كار گرچه او نكشتن و كودك ماندن زنده  ومـادرش  پـدر  كـه  ني

 زين يگريد شمار يب فروع . كشت را او رخض خاطر نيبد پس است، بهتر ان از بماند مصون
 صيتـشخ  هم از را مفاسد و ها مصلحت ديبا اساس نيا بر پس. دارد وجود قاعده نيا تحت
  . داد
 انسان تصرف كه است نيا آن و شود يم آموخته داستان نيا از يگريد بزرگ قاعدة زين - 28
 چـه  اگـر  اسـت،  زيجا دباش انيز و ضرر كردن دور و مصلحت قالب در اگر يگريد مال در

 خـضر  همچنانكـه  شـود،  تلف مال نيا از يبرخ او عمل سبب به گرچه و باشد، اجازه بدون
  . نكند غصب را آن ستمگر پادشاه تا شود، وبيمع تا كرد سوراخ را يكشت
 تلف  گرفت، قرار شدن غرق معرض در اي شد، قيحر دچار يانسان مال اي خانه اگر نيبنابرا
 يبرا شد، يم آن از يبخش يسالمت باعث خانه از يقسمت كردن خراب اي لما از يبخش كردن
ـ . بمانـد  محفـوظ  تامـال  كنـد  نيچن ديبا بلكه كند، نيچن كه است زيجا انسان  اگـر  نيهمچن
ـ بق تـا  داد او بـه  را مـال  از يبخـش  يخواه ريخ و رد،يبگ زور به را مال خواست يستمگر  هي
  . باشد مالك اجازة بدون گرچه است، زيجا ابد،ي نجات

ـ دل بـه  اسـت،  زيجـا  يخـشك  در كه همانطور است زيجا ايدر در كار - 29 : فرمـود  نكـه يا لي
  . ندانست ناپسند را آنان كار و كنند يم كار ايدر در) الْبحرِ فِي يعملُونَ(

 مال نيا داشتن با و كند، ينم تيكفا را او كه باشد يم يمال يدارا اوقات يگاه مستمند - 30
  . داشتند يكشت كه است داده يمستمندان از خبر خداوند رايز د،يآ ينم رونيب يمندمست از
 لَقَـد : (فرمـود  كـودك  كشتن مورد در رايز است گناهان نيبزرگتر از يكي انسان، كشتن - 31

ئًا جِئْتي   . يداد انجام يزشت كار كه يراست به)نٌكَرَا شَ
ـ فرما يمـ  خداوند رايز ست،ين يناپسند و زشت كار ، قصاص يرو از كشتن - 32 ـ بِغَ: (دي  رِي

  ) نَفسِ
  . دينما يم محافظت را فرزندانش و صالح بندة خداوند - 33
ـ ز اسـت،  بهتـر  گرانيد به خدمت از بستگانشان و كوكارانين به كردن خدمت - 34  علـت  راي
 ييپارسـا  و صـالح  مـرد  ميتي دو آن پدر كه بود نيا واريد ركردن يتعم و گنج، آوردن رونيب
  . دبو



١٤٨٢ 

 سـوراخ  و وبيـ مع خضر رايز نمودف تيرعا ديبا را ياله ادب كلمات، بردن كار به در - 35
ـ مع را آن خواسـتم ) أَعِيبهـا  أَنْ فَـأَردت : ((گفت و داد نسبت خودش به را يكشت كردن  وبي
أَراد (گفت و داد نسبت خداوند به را يخوب يول سازم، لُغَا أَنْ ربك فَ ب ي مها اأَشُدتَخْرِجسيو 
 و برسـند  رشدشـان  تينها به كودك دو آن خواست پروردگارت و )ربك من رحمةً كَنزَهما

 الـسالم  هيـ عل ميابـراه  كـه  چنان بود، پروردگارت مرحمت نيا و اورنديب رونيب را خود گنج
  . دهد يم شفا مرا او شوم ماريب هرگاه و) نيشفي فهو مرضت اذا و: (گفت

 ينمـ  مـا  و) رشدا ربهم بهم اراد ام االرض يف بمن ديار اشر يندر ال انا و: (گفتند ها جن و
 با است؟ خواسته را آنها صالح پروردگارشان اي شده، خواسته يشر نيزم اهل يبرا كه ميدان
 خداونـد  به يبد موارد نيا تمام در اما شود، يم انجم ياله يقضا و ريتقد با يكار هر نكهيا

  . است نشده داده نسبت
 از خواست وقت هر و كند رها را او و شود، جدا همراهش از وجه چيه به دينبا همسفر- 36
  . كرد نيچن يموس با خضر كه طور آن بخواهد، عذر اش يهمراه از ديبا شود جدا او
 سبب و مطلوب، است يزيچ ممنوع امور از ريغ در او با ييهمسو و دوست، با موافقت - 37
 يقطعـ  سبب موافقت عدم كه همانطور گردد، يم آن شدن محكم و يمسفره و يدوست يبقا

  . شود يم يهمراه و رفاقت شدن
 را آنهـا  خداوند كه بود خداوند محض راتيتقد نمود، اجرا خضر كه را ييايقضا همانا - 38
 هيقض و كار هر در لهيوس نيبد بندگانان تا كرد يعلم صالح ي بنده نيا دست بر و نمود اجرا

 كـه  كنـد  يمـ  مقدر بنده بر را ييكارها خداوند بدانند نكهيا و كنند، استدالل او الطاف رب يا
 پسر ي هيقض در همچنانكه آنهاست، در او نيد صالح و ريخ اما دارد يم ناپسند را آنها جداً
. داد يرو يكشت ي هيقض در همچنانكه است آن در او يايدن صالح و ريخ اي و بود نيچن بچه
 ناگوار راتيتقد از هدف تا داد نشان آنان بر را خود كرم و لطف از ييها نمونه خداوند پس
  . گردند خشنود آن به و بشناسند را خدا

   : 83- 88 ي هيآ
لُونَك أَ سين ونِ ذِي عنَي أَتْلُو قُلْ الْقَرْ كُم سلَي ع نْهيمـ  تـو  از» نيالقـرن  يذ «دربـارة  و ذِكْـرًا  م 

 . »كرد خواهم بازگو تانيبرا را او سرگذشت از يا گوشه«: بگو پرسند،

نَّا نَّا إِ نَاه الْأَرضِ فِي لَه مكَّ ي  ميداد حكومت و قدرت نيزم در او به همانا سببا شَيءٍ كُلِّ مِن وآتَ
  .ميديبخش يا لهيوس او به يزيچ هر از و

عتْب أَ با فَ ب كرد دنبال را يسبب هم و او پس س . 
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لْنَـا  قَومـا  عِنـدها  ووجـد  حمِئَةٍ عينٍ فِي تَغْرُب وجدها الشَّمسِ مغْرِب بلَغَ إِذَا حتَّى  ذَا يـا  قُ
نَينِ  را آن د،يرسـ  ديخورشـ  غروبگـاه  به آنكه تا حسنًا فِيهِم تَتَّخِذَ أَن وإِما تُعذِّب أَن إِما الْقَرْ
 را يگروه يكينزد آن در و رود، يم فرو اهيس يا چشمه در] ديخورش انگار [كه افتي چنان

 نـسبت  اي و يده يم] شان [عذاب اي] توست دست در ارياخت[» نيذوالقرن يا«: ميگفت. افتي
 .»يكن يم يخوب شانيا به

به فَسوف ظَلَم من أَما قَالَ بهِ إِلَى يرَد ثُم نُعذِّ ر هب ابا فَيعذِّ  سـتم  كـه  يكس اما «:گفت نُّكْرًا عذَ
 او و شـود  يمـ  برگردانده پروردگارش يسو به آخرت در سپس داد يخواه عذاب را او كند
 .»دهد يم عذابش سخت] زين[

أَما نْ ونَ ممِلَ آمعا والِحص زَاء فَلَهنَى جسنَقُولُ الْحسو رِنَا مِنْ لَهرًا أَمسمانيا كه يكس اما و ي 
 يكـار  بـه  را او خود فرمان به ما و داشت خواهد كوين پاداش دهد انجام هستيشا كار و آورد
  . داشت ميخواه وا آسان
 امبريپ خداوند دند،يپرس السالم هيعل امبريپ از نيالقرن يذ داستان دربارة نيمشرك با كتاب اهل
أَتْلُو: (ديبگو تا داد دستور را كُم سلَي ع نْهبـازگو  تانيبرا را او سرگذشت از يا گوشه )ذِكْرًا م 

 و كـنم،  يم بازگو تانيبرا است عبرت و پند ةيما كه را او حاالت از يبرخ يعني. كرد خواهم
  . نگرد بازگو شانيبرا را او حاالت گريد
نَّا( نَّا إِ  و قدرت ايدن يها نيسرزم در يو به و داد، يپادشاه او به خداوند) الْأَرضِ فِي لَه مكَّ

  . نمود او عيمط ار مردم و داد نفوذ
)نَاه ي ببا شَيءٍ كُلِّ مِن وآتَ ـ اخت در را يزيچ هر ابزار و ) س ـ داد قـرار  او اري ـ ي. مي  خداونـد  يعن

 يمـ  است،اده شهرها بر شدن روزيپ يبرا آن از و بود آن آوردن دست به يپ در كه را ياسباب
 )سببا فَأَتْبع (، داد، يو به كرد، يم آسان او يبرا را دست دور يها يآباد به دنيرس و نمود

ـ ي. كـرد  است،اده وهيش نيبهتر به بود دهيبخش يو به خداوند كه يليوسا نيا از زين او و  يعن
 بـه  وسائل از تواند ينم كس هر كه چرا. برد كار به خود هدف به دنيرس يراستا در را آنها
 زيچ دو نيا گر ا و. آود ستد به را يواقع لةيوس تواند ينم اي و د،ينما است،اده مطلوب نحو

  . گردد ينم حاصل مقصود نباشد آنها از يكي اي باشد نداشته وجود
 يآگاه آن به را ما زين امبريپ و نساخته، آگاه آن از را ما بود دهيبخش او به خداوند  كه يليوسا

  . است نكرده
ـ ا جز نيبنابرا.  است امدهين انيم به ذكر آن از باشد علم ديمف كه يطور به زين تيروا در  ني
ـ روا آنچه به دينبا و ست،ين ساخته ما دست از يكار ميكن سكوت مورد نيا در كه  يهـا  تي
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 ،يقـو  اد،يـ ز ليوسـا  هـا  آن كه ميدان يم يكل طور به يول. كرد توجه كنند يم نقل يليياسرا
 و هاسلح و سرباز با را يبزرگ لشكر است توانسته قيطر نيا از كه اند بوده يخارج و يداخل
ـ ا با و دهد، سامان گسترده ينظام كار سازو  را دشـمنان  توانـست  مـسلح  ارتـش  و لـشكر  ني

 يزيـ چ او بـه  خداوند پس. كند دايپ يدسترس ايدن اطراف و غرب و شرق به و دهد، شكست
 چشمه در انگار كرد؛ مشاهده را ديخورش نكهيا تا د،يرس ديخورش غروبگاه به آن با كه ديبخش

 قرار يآب د،يخورش يغرب افق و او نيب كس هر كه است ذكر به الزم دينما يم غروب اهيس يا
 نـسبت  ديخورش گرچه كند، يم غروب آب داخل به ديخورش ايگو كه پندارد يم نيچن رديگ
  . افتي را يقوم نيزم مغرب در نيذوالقرن و. باشد داشته يبلند اريبس ارتفاع آب به
لْنَا( نَينِ ذَا يا قُ  و كـشتن  با را آنها اي«: ميگفت و) حسنًا فِيهِم تَتَّخِذَ أَن وإِما تُعذِّب أَن إِما الْقَرْ

 نيذوالقـرن  بـه  و. كن رفتار يكين به آنها با نكهيا اي و ده عذاب آن امثال و كردن رياس و زدن
 اي و ندا بوده كافر اي آنها ظاهراً چون د،ينما انتخاب را راه دو نيا از يكي كه شد داده ارياخت

 به بودند فاسق ريغ مومن اگر رايز است، داشته وجود آنها در فسق و كفر از ينوع اي و فاسق،
 ياستيس چنان آنها قبال در نيذوالقرن و دهد شكنجه را آنها كه شد ينم داده اجازه نيذوالقرن

ـ  او بـه  خداوند رايز د،يگرد شيستا سزاوار كه رگفت شيپ در را ـ . داد را يقيتـوف  نيچن  سپ
  :كنم يم ميتقس گروه دو به را آنها من: گفت

به فَسوف (كند، ستم و ظلم دن،يورز كفر با كه يكس اما ) ظَلَم من أَما( بهِ إِلَى يرَد ثُم نُعذِّ ر 
هب ابا فَيعذِّ  بـاز  پروردگـارش  يسـو  بـه  آخـرت  در سپس داد، ميخواه عذاب را او ) نُّكْرًا عذَ

 يمـ  گرفتـار  آخرت و ايدن عذاب به يعني. دهد يم عذاب سخت زين او و شود يم برگردانده
أَما. (شود نْ ونَ ممِلَ آمعا والِحص زَاء فَلَهنَى  جـسكـار  و آورد مـان يا كـه  يكـس  امـا  و )الْح 
نَاأَ مِنْ لَه وسنَقُولُ . (بود خواهد كوين يپاداش خداوند نزد در او پاداش دهد انجام ستهيشا  مرِ

 شيبـرا  را كـار  و م،ييگـو  يم سخن يو با ينرم با و م،يكن يم رفتار يكين به او با و ) يسرًا
ـ ازاول و صـالح  پادشـاهان  از نيذوالقـرن  كه كند يم داللت نيا و . ميينما يم آسان  خـدا،  ياي

 يمـ  عمـل  خداوند يرضا طبق يكس هر با رفتار در رايز است، بوده عالم و عادل يوپادشاه
  . دكر
 :89- 98 ي هيآ

ثُم عا أَتْبب ب كرد دنبال را يا لهيوس سپس س . 

 به نكهيا تا سِتْرًا دونِها من لَّهم نَجعل لَّم قَومٍ علَى تَطْلُع وجدها الشَّمسِ مطْلِع بلَغَ إِذَا حتَّى
 آن برابر در آنها يبرا كه تابد يم يمردمان بر آفتاب كه ديد] و [ديرس ديخورش و طلوع محل
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 . ميبود ننهاده يپوشش

كَذَلِك قَدطْنَا وا أَحهِ بِمي ا لَد  كـامالً  كـرد  يمـ  آنچه از ما و] رفت يم شيپ به [گونه نيا خُبرً
 . ميبود آگاه

ثُم عا أَتْبب ب كرد است،اده] گريد [يا لهيوس از سپس س . 

لًا يفْقَهونَ يكَادونَ لَّا قَوما دونِهِما مِن وجد السدينِ بينَ بلَغَ إِذَا حتَّى ماني به كه آنگاه تا قَو 
 . دنديفهم ينم را يسخن چيه كه افتي را يگروه كوه دو آن يفراسو در و د،يرس كوه دو

نَينِ ذَا يا قَالُوا  أَن علَى خَرْجا لَك نَجعلُ فَهلْ الْأَرضِ فِي مفْسِدونَ ومأْجوج يأْجوج إِنَّ الْقَرْ
نَنَا تَجعلَ ي ب منَهي ب ا ودـ  همـان ! نيذوالقـرن  يا«: گفتند س ـ ا در مـأجوج  و أجوجي  نيسـرزم  ني

ـ م آنكه شرط به ميكن مقرر يا نهيهز تو يبرا كه] يهست يراض [ايآ پس تباهكارند،  و مـا  اني
 ؟»يبساز يسد شانيا

ب فِيهِ مكَّنِّي ما قَالَ رٌ يرأَعِينُونِي خَي ينَكُم أَجعلْ بِقُوةٍ فَ ب منَهي ب ا ومدپروردگارم آنچه«: گفت ر 
 شما انيم تا ديكن ياري مرا پس. است بهتر گذاشته، من ارياخت در] قدرت و روين و ثروت از[
 .»بسازم يمحكم و بزرگ سد شانيا و

برَ آتُونِي دِيدِ زتَّى الْحإِذَا ح اونَ ىسينِ بفَيدتَّى انفُخُوا قَالَ الصإِذَا ح لَه عا جآتُـونِي  قَالَ نَار 
لَيهِ أُفْرِغْ گفت كرد، برابر را كوه دو نيب كه آنگاه تا ، دياوريب من يبرا را آهن قطعات قِطْرًا ع :

ـ اوريب شـده  گداختـه  مـس «: گفت نمود، آتش را] آهن [آنكه تا ،»ديبدم آن در«  آن بـر  تـا  دي
 .»ميزيبر

با لَه استَطَاعوا وما يظْهرُوه أَن اسطَاعوا فَما  نتوانستند] زين [و رون باال آن از نتوانستند پس نَقْ
 . آورند ديپد آن در يسوراخ

لَه ربي وعد جاء فَإِذَا ربي من رحمةٌ هذَا قَالَ عكَّاء جكَانَ دو  ـدعـي  وبـا  رقـ ا«: گفـت  ح  ني
ـ و را آن رسـد  فـرا  پروردگارم وعدة هرگاه و است، من پروردگار يسو از يرحمت  بـا  و راني
  .»است حق پروردگارم وعدة و كند، يم كساني نيزم
 وسائل از و بازگشت، ديخورش طلوع محل افتني قصد به ديرس ديخورش غروبگاه به كه يوقت
 ديخورشـ  طلـوع  محل به پس كرد، است،اده دبو داده قرار او اريدراخت خداوند كه ييراهها و

 يمردمان بر ديخورش كه ديد) سِتْرًا دونِها من لَّهم نَجعل لَّم قَومٍ علَى تَطْلُع وجدها (و ديرس
ـ  و يگر يوحش سبب به پوشش وجود عدم ديشا. ندارند آن برابر در كه تابد يم  يتمـدن  يب

ـ با چنـان  آن. داشـت  يميدا يحالت آنان نزد در ديورشخ كه بود خاطر بدان اي و بود، آنها  د،ي
 از يا نقطـه  به نيذوالقرن پس. است نيچن يجنوب يقايآفر شرق در چنانكه كرد، ينم غروب
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 بـه  خودشان نكهيا به رسد چه نداشتند، يآگاه چيه آن با رابطه در نيزم اهل كه ديرس نيزم
 كـه  را آنچه هر و نمود سريم نيذوالقرن يراب را كارها نيا خداوند وجود نيا با برسند، آنجا
: فرمـود  نيبنـابرا  گرفـت  يم صورت ياله علم و ريتقد اساس بر كرد يم دايپ يدسترس بدان

)قَدطْنَا وا أَحهِ بِمي ا لَد  بـه  و داشت، ارياخت در را او كه يبزرگ اسباب از يخوب به ما و )خُبرً
 . ميبود آگاه او از رفت، يم كه جا هر

با أَتْبع مثُ( ب تَّى سلَغَ إِذَا حنَ بينِ بيددو انيم به آنكه تا كرد است،اده يا لهيوس از سپس) الس 
  . ديرس كوه

 در كـه  ديرس كوه دو انيم به آنگاه تا كرد حركت شمال يسو به مشرق از: اند گفته نيمفسر
ـ در بـه  و افتـه، ي امتـداد  سترا و چپ به كه بودند كوه رشته دو و بودند، معروف زمان آن  اي
ـ ا يسو آن در. بودند مردم و مأجوج و أجوجي انيم يسد كوهها نيا. شدند يم يمنته  ود ني
 هوششان و درك زانيم بودن نييپا و زبانشان يگنگ خاطر به كه افتي را يقوم نيذوالقرن كوه
 قوم نيا زبان آن ةليوس به كه بود داده يعلم نيذوالقرن به خداوند و دند،يفهم ينم را يسخن
 بـه  مأجوج و أجوجي كه يانيز و ضرر از را نيذوالقرن آنان و. نمود گفتگو آنها با و ديفهم را

ـ . كردند تيشكا او به و نموده آگاه كرد يم وارد آنها  از بـزرگ  فـة يطا دو مـأجوج  و أجوجي
ـ  همـان ) الْأَرضِ فِي مفْسِدونَ ومأْجوج يأْجوج إِنَّ (گفتند نيبنابرا . هستند انسانها  و أجوجي
. كننـد  يم يتباه ناروا يكارها گريد و مردم اموال گرفتن و كشتن با نيسرزم نيا در مأجوج

نَنَا تَجعلَ أَن علَى خَرْجا لَك نَجعلُ فَهلْ( ي ب منَهي ب ا ودنهيهز تو يبرا كه يهست يراض ايآ )س 
 خودشـان  آنهـا  كه دينما يم داللت نيا و ؟يبساز يدس شانيا و ما و انيم كه ميكن مقرر يا
ـ  ييتوانـا  نيذوالقـرن  كـه  دانـستند  يم اما بسازند، را سد توانستند ينم  دارد، را يكـار  نيچن

 ذكـر  نيذوالقـرن  يبرا را كار نيا سبب و دهد، انجام را كار نيا تا دادند يمزد او به نيبنابرا
 چشم نيذوالقرن كه دانستند يم آنان و بود، نيزم در مأجوج و أجوجي يتباهكار آن و كردند،
 يسامانده هدش و نبوده تفاوت يب مردم حال اصالح به نسبت و ندوخته نشانيسرزم به طمع

 نيذوالقـرن  و بود، آن در مصلحت چون ، كرد اجابت را آنان خواستة پس. است مردم اوضاع
 پس. آورد يجا به بود ادهد او به خداوند كه يحكومت و قدرت شكر و نگرفت يمزد آنها از
 است نهاده من ارياخت در خداوند كه يقدرت و ييتوانا )خَيرٌ ربي فِيهِ مكَّنِّي ما: (گفت آنان به
 با و روين با كه خواهم يم شما از را نيا فقط من و است، بهتر ديبخش يم من به شما آنچه از

ينَكُم أَجعلْ (د،يكن ياري مرا تانيها دست ب ومنَهي ا بمدو بـزرگ  سـد  شانيا و شما انيم تا )ر 
  . شود شما يسو به آنان عبور از مانع كه.بسازم يمحكم



١٤٨٧ 

برَ آتُونِي( دِيدِ زتَّى (آوردند، شيبرا آنها و د،ياوريب من يبرا را آهن بزرگ قطعات ) الْحإِذَا ح 
. كـرد  برابـر  بـود  ساخته آنان نيب را سد هك را كوه دو انيم كه آنگاه تا) الصدفَينِ بينَ ساوى

 يآهنگـر  يهـا  دم از آن كـردن  روشن يبرا و د،يكن روشن يبزرگ آتش: گفت) انفُخُوا قَالَ(
 ييها مس يوقت. گردد ذوب ، مس و شود روشن شتريب آتش تا ديبدم آن در و د،يكن است،اده

 قَـالَ  (شد، ذوب و گداخته ندبچسبا هم به آن با را ها پاره آهن تا بود كرده درخواست او كه
لَيهِ أُفْرِغْ آتُونِي گداخته مس او پس. ميزيبر آن بر تا دياوريب شده گداخته مس: گفت )قِطْرًا ع 
 از بودند سد يسو نيا كه يمردم آن لةيوس به و شد محكم اريبس سد و ختير آن بر را شده
  . ماندند مصون مأجوج و أجوجي ضرر

 و بلند رايز روند باال آن از نتوانستند آنان پس )نَقْبا لَه استَطَاعوا وما يظْهرُوه أَن اسطَاعوا فَما(
 نيذوالقـرن  كه يوقت. بود سخت و محكم يليخ چون كنند سوراخ را آن نتوانستند بود، مرتفع

 هـذَا : (گفـت  و داد نـسبت  پروردگـارش  به را آن داد انجام را بزرگ شاهكار و بايز كار نيا
ةٌرمن حي مبنگونهيا صالح انيفرمانروا و خلفا و. است من بر خدا احسان و فضل از نيا) ر 

 يم شتريب آنان نعمت به اقرار و شكر، دينما يارزان آنان به را ينعمت خداوند گاه هر كه هستند
ـ  السالم هيعل مانيسل كه همانگونه كنند، يم اعتراف خدا نعمت به شيپ از شيب و شود  يوقت
 يبلونيل يرب فضل من هذا (گفت شد، حاضر او نزد دور يليخ مسافت از سبا ملكة تخت كه

ـ  آورم يم جا به را شكر ايآ كه ديازمايب مرا تا است پروردگارم فضل از نيا) اكفر ام اشكر  اي
  .كنم يم يناسپاس

ـ دن يهـا  نعمـت  و كننـد  يم يسركش ايدن در كه يكسان و متكبران و سركشان خالف به  يوي
 كـه  داد يهـائ  گنج او به خداوند يوقت قارون كه گونه آن د،يافزا يم را آنها يسركش و غرور

 تنها را آن) يعند علم يعل تهياوت انما (گفت كرد، يم ينيسنگ رومندين گروه بر آن يدهايكل
  .ام آورده دست به خود نزد از يدانش اساس بر
 رسد، فرا مأجوج و أجوجي آمدن رونيب يبرا دگارمپرور وعدة هرگاه و)ربي وعد جاء فَإِذَا( 
 )لَهعكَّاء جكَانَ (سازد، يم هموار و منهدم را بزرگ و محكم سد آن )دو دعـي  وبـا  رقو)ح 

   . است حق پروردگارم وعدة
 : 99- 101 -  ي هيآ

نُفِخَ بعضٍ فِي يموج يومئِذٍ بعضَهم وتَرَكْنَا ورِ فِي والص منَاهعما فَجعمآنان ما روز آن در و ج 
 گـرد  كـامالً  را آنان و شود، دهيدم صور در و زنند، موج يبرخ در يبرخ تا ميساز يم رها را
 .ميآور يم
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 يم نشان كافران به يشگفت طرز به روز ن را جهنم و عرْضًا لِّلْكَافِرِينَ يومئِذٍ جهنَّم وعرَضْنَا
 .ميده

ينُهم كَانَت نَالَّذِي ن غِطَاء فِي أَعكَانُوا ذِكْرِي عونَ لَا وتَطِيعسا يعماز چشمانشان كه يكسان س 
  . بشنوند را] حق [تانستند ينم و بود پرده در من اتيآ) دنيد(
 در يبرخـ  تا ميساز يم رها را آنان ما روز آن در و )بعضٍ فِي يموج يومئِذٍ بعضَهم وتَرَكْنَا(

 آنها يعني برگردد، مأجوج و أجوجي به] يموج در [او ريضم كه دارد احتمال زنند، موج يبرخ
 يبرخـ  نديآ يم رونيب مردم يسو به كه يوقت رنديگ يم فرا را نيزم تمام و ادنديز كه بس از
ـ  فتحت اذا يحت: (است فرموده متعال خداوند كه همانطور. زنند يم موج يبرخ در  و أجوجي

 يبلند هر از آنها و شد باز مأجوج و أجوجي سد نكهيا تا)نسلوني حدب كل من هم و مأجوج
   شود يم ريسراز و آمده رونيب
 بـه  ادنـد يز چـون  و شوند يم جمع امتيق روز كه برگردد، مردم به ريضم كه دارد احتمال و

 يمـ  مـوج  ] و دهيـ دو سو آن و سو نيا به [بزرگ يها زلزله و ها يسخت با ييارويرو هنگام
  : ديفرما يم نكهيا ليدل به. زنند

نُفِخَ( ورِ فِي والص منَاهعما فَجعمبه را ها روح خداوند دهد يم صور در لياسراف يوقت و )ج 
ـ ا محـل  در حضور يبرا را آنان و آورد يم گرد را آنها سپس گرداند يم بر ها جسم  ستادني
 و رنـد يگ قـرار  سـوال  مورد تا اورد يم گرد را منانمو و كافران و انينيشيپ و دينما يم جمع

 شانيسزا حالتشان اختالف به توجه با كافران اما نند،يبب را اعمالشان مجازات و شوند محاسبه
  . مانند يم يباق آن در شهيهم يبرا و. است جهنم
 به يشگفت طرز به روز آن را نمجه و )عرْضًا لِّلْكَافِرِينَ يومئِذٍ جهنَّم وعرَضْنَا: (فرمود نيبنابرا

 و جهنم و) نيللغاو ميالجح وبرزت: (فرمود متعال خداوند كه گونه آن.ميده يم نشان كافران
 مشاهده را خود منزل و گاهيجا تا شود يم عرضه شانيبرا يعني شود، يم داده نشان گمراهان

 را يعذاب و شوند، مند بهره آن ديشد يسرما و داغ آب و سوزان آتش و ها رهيزنج از و كنند،
ـ نما يم گنگ را دلها كه بچشند ـ ا كنـد،  يمـ  كـر  را گوشـها  و دي  يسـزا  و اعمـال  امهـا يپ ني
ينُهم كَانَت (ايدن در آنها رايز است، شانيكارها ـن  غِطَاء فِي أَعاز را شانيـ چشمها) ذِكْـرِي  ع 

: گفتنـد  يمـ  و افتـه ت بـر  يرو آن از و بستند يم ميكر قرآن و خداوند اتيآ دنيد و خواندن
 و است، پرده در يخوان يم فرا آن به را ما آنچه از ما يدلها ) هيال تدعونا مما اكنه يف قلوبنا(
 خداوند . دارد يم باز خداوند اتيآ دنيد از را آنان كه است ييها پرده شانيچشها برابر در

   .است يا پرده تانيچشمها بر و) غشوه ابصرهم يعل و (است فرموده متعال
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 يمـ  مـان يا بـه  را انـسان  كـه  را خداوند اتيآ دنيشن ييتوانا و) سمعا يستَطِيعونَ لَا وكَانُوا(
 كـه  يكـس  و داشـتند،  نهيك آنها به نسبت و بوده متنفر امبريپ و قرآن از چون نداشتند، رساند،

 است فرمتن و دارد، نهيك او به نسبت كه دهد گوش يكس سخن به تواند ينم دارد دل در نهيك
 عقل نه و دارند چشم و گوش نه است شده بسته آنها يرو به ريخ و علم يراهها چون پس. 
ـ پ و كـرده  انكار را او اتيآ و دهيورز كفر خدا به جهت نيهم به د،يمف  بيتكـذ  را امبرانشي

  . است يسرنوشت بد كه شدند جهنم مستحق نيبنابرا نمودند،
 : 102 ي هيآ

سِبتَّخِذُوا أَن رُواكَفَ الَّذِينَ أَفَحادِي يونِي مِن عِباء دلِي نَّا أَو نَا إِ تَدأَع نَّمهلًا لِلْكَافِرِينَ ج  ايآ نُزُ
 مـا  همانـا  رنـد؟ يگ خود سرپرست و كارساز مرا بندگان من، جز به كه برند يم گمان كافران
  . ميا كرده آماده كافران از ييرايپذ يبرا را جهنم

 كيشر را اياول و امبرانيپ از يبرخ كه يكسان است؛ كافر مشركان يادعا نبود باطل انگريب نيا
 خواهنـد  شانيا سرپرست و اوري كه برند يم گمان و نموده، پرستش را آنها و داده قرار خدا
 حـال  نـد، ينما يم شانيا بهرة را ياله پاداش و دهند، يم نجات خدا عذاب از را آنها و بود،
 نيمب كه يانكار است،هام قالب در خداوند . اند دهيورز كفر امبرشيپ و خداوند به آنها آنكه
 دونِـي  مِـن  عِبادِي يتَّخِذُوا أَن كَفَرُوا الَّذِينَ أَفَحسِب: (ديفرما يم است، آنان عقل بودن باطل
لِياء محبـوب  و دوست مرا بندگان من، جز به توانند يم كه برند يم گمان كافران نيا ايآ )أَو 
 ينم دوست خداست دشمن كه يرد اي خدا ياياول هرگز و شود، ينم نيچن يعني هند؟د قرار

ـ پره و او تيرضـا  و خدا محبت جلب يبرا بلكه شوند،  طبـق  خـشمش  و يناخـشنود  از زي
ـ فرما يمـ  كـه  اسـت  يالهـ  فرمـودة  هماند نيا پس. ندينما يم عمل ياله دستور ـ  و: (دي  ومي

 مـن  نـا يل و انـت  سبحنك قالوا ، عبدوني كانوا اكميا اهوالء للملئكه قولي ثم ايجمع حشرهمي
 آنها ايآ«: ديگو يم مالئكه به سپس آورد، يم گرد را آنان همة كه يروز آور ادي به و) دونهم
 دوست آنان يجا به تو ،ييمبرا ينقص هر از و تو، يپاك«: نديگو » كردند؟ يم عبادت را شما
  .»يهست ما محبوب و

ـ  عنـوان  به را خدا ياياول از يكي او كه كند ادعا كس هر پس ـ فر و [اوري  داده قـرار ] ادرسي
  . است دروغگو او كند، يم يدشمن خدا با او كه يحال در است،

 منكران و خدا به كافران ايآ: باشد نيچن هيآ يمعن كه باشد يم ظاهر قول نيا و دارد احتمال و
 به و كنند ياري را آنها كه رنديبگ را يدوستان خدا جز به توانند يم كه برند يم گمان امبرانيپ

   ند؟ينما دور آنها از را مشكالت خدا يجا
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ـ ز و سود از زيچ چيه مخلوقات رايز است، فاسد يگمان و باطل يپندار نيا  دستـشان  در اني
 فـال  دونـه،  مـن  زعمـتم  نتيالذ اعوا قل: (ديفرما يم كه است ياله گفته مانند نيا و ست،ين
 تواند يم ديبر يم گمان او جز به كه را يكسان: بگو) اليتحو  ال و عنكم الضر كشف ملكوني

. برگرداند را آن توانند ينم و كنند دور شما از را انيز توانند ينم پس د،يبخوان بكنند، يكار
 ارياخت كنند يم پرستش او يجا به كه را يكسان و) الشَفَعه دونِهِ مِن دعونَي نَيالٌذ ملِكي والَ(

 بـه  كس هر دينما يم انيب آنها در خداوند كه دارد وجود زين يگريد اتيآ و رندندا شفاعت
 از زيـ چ چيهـ  بـه  و اسـت  ناكام و گمراه ورزد محبت آن به و گرفته بر را يمعبود خدا يجا

   شود ينم لينا هدفش
نَّا(( نَا إِ تَدأَع نَّمهلًا لِلْكَافِرِينَ ج  كرده آماده كافران ييرايپذ و يمهمان يبرا را جهنم ما همانا) نُزُ
   آنان يبرا است ييرايپذ محل بد چه و گاه،يجا بد چه جهنم م،يا
  :103- 106 ي هيآ

بئُكُم هلْ قُلْ نَ الْأَخْسرِينَ نُ الًا بِ م؟»سازم آگاه مردم نيانكارتريز از را شما ايآ«: بگو أَع 

ياةِ فِي سعيهم ضَلَّ الَّذِينَ ا الْحي نْ الد ومونَ هبسحي منَّه  كـه  انـد  يكسان آنان صنْعا يحسِنُونَ أَ
 . كنند يم كين كار كه برند يم گمان خود و رفت باد بر ايدن در كوششان

اتِ كَفَرُوا الَّذِينَ أُولَئِكيĤِب هِمب لِقَائِهِ ر و بِطَتفَح مالُهملَا أَع  نانيا وزنًا الْقِيامةِ يوم لَهم نُقِيم فَ
 شد باطل اعمالشان جهينت در دند،يورز كفر او يلقا و پروردگارشان اتيآ به كه هستن يكسان

 . نهاد مينخواه شانيبرا] يمنزلت و [ارزش چيه امتيق روز و رفت هدر به و

ذَلِك مزَاؤُهج نَّمها جاتَّخَذُوا كَفَرُوا بِم اتِي ولِي آيسرا وزُوآنكه فريك به آنهاست يسزا نيا ه 
  . گرفتند مسخره به را امبرانميپ و اتيآ و دنديورز كفر

سِبادِ تَّخِذُوأي أن كَفَرُوأ نَيالّذِ اَفَحونِ مِن يعِبلِ يديأوءĤ Ĥّاَعتَدنَا إن نّمهلّا نَيلِلكَفِرِ ج  ايآ) نُزُ
 مـا  همـان  رنـد؟ يگ خود سرپرست و كارساز مرا بنگان من، جز به كه بردند يم گمان كافران
 .ميا كرده آماده كافران از ييرايپذ يبرا را جهنم

 آگاه مردم نيانكارتريز از را شما ايآ: بگو آنان به و ده هشدار مردم به السالم هيعل محمد يا
ياةِ فِي سعيهم ضَلَّ الَّذِينَ (سازم؟ ا الْحي نْ يكين به بردند يم گمان كه اعمالشان تمام فريك )الد 

 نيقـ ي به كه اعمالشان بود خواهد چگونه پس. است گشته نابود و باطل اند، داده انجام را آن
 يكـسان  چـه  پـس  اسـت؟  رسولش و خدا با يدشمن و مبارزه مصداق و است باطل دانند يم

  اند؟ گردانده انيز دچار امتيق روز در را اشان خانواده و خود و رفته، باد بر اعمالشان
)اتِ كَفَرُوا ذِينَالَّ أُولَئِكيĤِب هِمب لِقَائِهِ ر و شد، نابود و رفت باد بر اعمالشان سبب نيا به و )و 
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 هدف چون گرفت، مينخواه نظر در شانيبرا ييترازو چيه و گاهيجا و ارزش چيه امتيق روز
 ترشيب كدام كه گردد نييتع و شده وزن آن با هايبد و ها يكين كه است نيا ترازو گذاشتن از
 ينمـ  محـسوب  كين يكارها شانيكارها چون ندارند، يكين چيه نهايا اما. است تر نيسنگ و

 و (اسـت  فرموده متعال خداوند كه همانطور. است نبوده مانيا از گرفته نشأت كه چرا شود،
 ستهيـ شا يكارهـا  كس هر و) هضما ال و ظلما خافي فال مومن هو و الصلحت من عملي من

 يم شمرده] فاسدشان [اعمال اما . ترسد ينم يظلم و ستم چيه از باشد مومن او و دهد انجام
 شوند يم داده عذاب سپس شده، رسوا و خوار عام مالء در و كنند يم اعتراف آن به و شود
ـ يم امتيق روز نكهيا و اعمالشان، شدن نابود  )جزَاؤُهم ذَلِك: (فرمود نيبنابرا ـ برا يزان  شاني
ـ ا به چون است، اعمالشان بودن زيچ نا و حقارت طرخا به شد نخواهد نهاده  كفـر  خـدا  اتي
 و خدا اتيا به كامل طور به ستيبا يم كه يحال در گرفتند، تمسخر به را امبرانيپ و دنديورز

 نهايا اما. دهند انجام كامل طور به را كار نيا و كنند ميتعظ را آنها و آوردند مانيا امبرانشيپ
 گرفتـار  عـذاب  بـه  و گـشته  هالك و شده، عكس بر زين مرشانا پس نمودند، عمل عكس بر

  . شدند
  
  
  :107- 108 ي هيآ

لًا الْفِرْدوسِ جنَّات لَهم كَانَت الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ  مانيا كه يكسان گمان يب نُزُ
 . است شانيا از ييرايپذ گاهيجا فردوس يباغها دادند انجام ستهيشا يكارها و آوردند

لًا عنْها يبغُونَ لَا فِيها خَالِدِينَ ينمـ  انتقـال  درخواست آنجا از مانند، يم آنجا در جاودانه حِو 
  . كنند
ـ ب را آنان سرانجام و مومنان اعمال نمود، انيب را واعمالشان كافران سرانجام يوقت  و كـرد  اني

 خود جوارح و اعضا با و آوردند مانيا شانيدلها با كه يكسان همانا )آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ: (فرمود
 فـروع  و اصـول  و اعمال و ديعقا ليقب از نيد تمام ، صفت نيا دادند انجام ستهيشا يكارها
 عمـل  و مـان يا جـات  در تفـاوت  حـسب  بر نانيا پس شود يم شامل را آن يباطن و يظاهر

  . است آنان از ييرايپذ گاهيجا بهشت يباغها صالحشان
ـ ا و اسـت،  بهشت يجا نيبهتر و نيباالتر فردوس از منظور الًاحتما  يكـس  آن از پـاداش  ني
ـ پ آنهـا  و باشـد  داشته وجود كامل طور به او در صالح عمل و مانيا كه بود خواهد  و امبراني
ـ ا پس باشد، بهشت يها منزل همة آن از منظور كه دارد احتمال و. هستند مقربان  پـاداش  ني



١٤٩٢ 

 از كي هر و شود، يم روان انهيم» نيمقتصد «و كانين و نيمقرب از عما مانيا اهل تمام شامل
 اسـت  بهتر يگريد آن از يمعن نيا و. رديگ يم قرار آن در خود حالت حسب بر گروهها نيا

 شـده  داده نـسبت  فـردوس  به و شده ذكر جمع صورت به» جنات «نيهمچن است، عام چون
 همة بر پس باشد، داشته يانبوه درختان اي انگور كه شود يم گفته يباغ به فردوس و است،
 عمل و مانيا اهل افتيض و يمهمان محل» فردوس جنات «نيبنابرا. كند يم دايپ صدق بهشت
 موجـب  كـه  را ييها نعمت همة كه دارد وجود نيا از بزرگتر ييرايپذ چه و باشد، يم صالح
 چشمها و بخواهد انسان چه هر بهشت در. دراد دربر شود يم ها جسم و ارواح و دلها يشاد
ـ م پر درختان و سرسبز، يباغها و با،يز منازل ليقب از برند، لذت آن دنيد از  همـسران  و وه،ي
ـ لذ يهـا  يخوردن و ، خوان ترانه پرندگان و با،يز  ينهرهـا  و فرزنـدان  و خدمتگـذاران  و ذي

  . دارد وجود يشگيهم نعمت و يمعنو و يظاهر جمال و بايز يها منظره و ،يجار
ـ  دسـت  و خداونـد  يكـ ينزد از شدن مند بهره ن،يا از برتر و التربا  و او يخـشنود  بـه  افتني

 و بـا، يز ييرايپذ ن،يا كه يراست به. باشد يم او سخن دنيشن و خداوند دنيد از يبرخوردار
 ندينما فيتوص را آن بتوانند خالئق كه است آن از بزرگتر و است، يشگيهم و بزرگ و كامل

 طـور  بـه  و داشتند يآگاه نعمت نيا از يبخش به بندگان اگر و دينما خطور انسانها دل به اي
 درد از و شده مند عالقه بدان كرد يم حاصل نيقي آن به شانيدلها و دانستند يم را آن يقيحق
 يمـ  آن يسـو  بـه  گروه گروه و شد يم جدا بدنشان از ارواحشان از بهشت يدور و ييجدا

 خود وقت و دادند، ينم حيترج آن بر را يمقطع و ناگوار ياه لذت و يفان يايدن و شتافتند،
 يهـا  نعمـت  دراز انيسال اندازة به توان يم لحظه هر در كه چرا كردند، ينم تلف هودهيب را

 يقـ يحق دانش و علم و گشته فيضع مانيا و شده ريفراگ غفلت اما. آورد دست به را بهشت
 حول ال«: ميا افتاده روز نيا به كه است نيا. است شده سست ها اراده و نهاده يكاست به رو
  <ميالعظ يالعل باهللا اال قوه ال و
 آنها بودن كامل و هستند، كامل يها نعمت بهشت در مانند، يم جاودانه آن در)فِيها خَالِدِينَ(

لًا عنْها يبغُونَ لَا. ( شوند ينم تمام و نرفته نيب از كه است يمعن بدان لنقـ  يتقاضـا  و)  حِو 
 آنـان  و باشد يم پسندشان مورد كه آنچه جز آنها چون ندارند، را جا آن از ييجابجا و مكان

 برنـد،  يمـ  سـر  به آن در كه آنچه از باالتر ينعمت و نند،يب ينم گريد يزيچ دينما يم شاد را
  . كنند ينم مشاهده

  : 109 ي هيآ
ا الْبحرُ كَانَ لَّو قُل اداتِ مِدي لِّكَلِمبلَ ررُ نَفِدحلَ الْبأَن قَب تَنفَد اتي كَلِمبر لَو ئْنَـا  و ثْلِـهِ  جِ  بِمِ
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ا ددپروردگـارم  سـخنان  آنكـه  از شيپ شود، جوهر پروردگارم سخنان يبرا ايدر اگر«: بگو م 
ـ در آن همـسان  چنـد  هر شد، خواهد تمام ايدر شك بدون رد،يپذ انيپا  آن] كمـك  [بـه  را اي

  .ميآور
 از يزيچ به توانند ينم بندگان نكهيا و صفاتش، يگستردگ و خداوند عظمت از ار آنان يعني

ا الْبحرُ كَانَ لَّو: (بگو و كن آگاه ندينما احاطه آن اداتِ مِدي لِّكَلِمبدر موجود ياهايدر اگر) ر 
 درختـان  تـا  گرفتـه  شـهرها  درختان از آخر تا اول از ايدن درختان همة و شوند جوهر  جهان

 أَن قَبـلَ  الْبحـرُ  لَنَفِـد  (سند،يبنو را خداوند صفات و سخنان تا شوند قلم] ها جنگ [و ابانيب
تَنفَد اتي كَلِمبو شـد  خواهنـد  تمـام  اهايدر رديپذ انيپا پروردگارم سخنان آنكه از شيپ )ر 
 كـس  چيهـ  و اسـت،  بزرگ و گسترده تينها يب موضوع نيا كه چرا شكست، خواهند قلمها

  . دينما احاطه را آن تواند ينم
 بعـد،  مـن  مـده ي البحـر  و اقلم شجره من االرض يف انما ولو: (است آمده گريد يا هيآ در و

 نيزمـ  يرو در كـه  يدرختـان  همـة  اگر و) ميحك زيعز اهللا ان اهللا كلمت نفدت ما ابحر سبعه
 تمـام  خداونـد  سخنان و كلمات شوند، جوهر و شده برابر هفت اهايدر و شوند، قلم هستند

  . است فرزانه و قدرت با خداوند همانا. شد نخواهند
 همة و اند، شده دهيآفر زهايچ نيا چون باشد، يم اذهان به يمعن كردن كينزد باب از نيا و

 مخلوق او صفات و اوست، صفت خداوند سخن اما رند،يپذ انيپا و يرفتن نيب از مخلوقات
 خداونـد  نـد ينما تـصور  دلهـا  كه را يعظمت و يستردگگ هر و ندارند، يانيپا و حد و ستندين

ـ ن رحمتش و قدرت و حكمت و علم مانند خداوند صفات ريسا و است، آن از باالتر ـ ا زي  ني
 نيزم و آسمان اهل و ندگانيآ تا گرفته انينيشيپ از ؛ خالئق همة علم اگر و باشند، يم نيچن

 بـا  و زنـد  آب بـه  يمنقـار  كه ماند يم يگنجشك بسان ياله علم با سهيمقا در و گردد، جمع
 ، است كامل و عيوس و بزرگ يها صفت يدارا خداوند رايز بردارد، را يآب قطره خود منقار

  . است پروردگارت يسو به همه بازگشت همانا و
  : 110 ي هيآ

نَّما قُلْ نَا إِ ثْلُكُم بشَرٌ أَ ى موحي ا إِلَينَّم لَهكُم أَ لَه إِ بـهِ  لِقَاء يرْجو كَانَ منفَ واحِد إِ ـلْ  رمعلْي  فَ
لًا ما عالِحلَا ص و شْرِكةِ يادهِ بِعِبب ا رديوح من به م،يهست شما مانند يبشر فقط من«: بگو أَح 

 پروردگـار  داريد خواهان كه كس هر پس ،]بس و [است يكي شما حق بر معبود كه شود يم
  .»نسازد كيشر را يكس پرورگارش پرستش در و كند ستهيشا كار ديبا است شيخو
نَّما: (بكو گرانيد و كافران به كافران به! محمد يا  )قُلْ( نَا إِ ثْلُكُم بشَرٌ أَ يانـسان  فقـط  من) م 
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 ينمـ  بيـ غ و م،ينـدار  جهان ييفرمانروا در يمشاركت و ستمين معبود يعني. ميهست شما مانند
  . ستين من نزد خدا يها خزانه و دانم
نَّما( نَا إِ ثْلُكُم بشَرٌ أَ باشم يم پروردگارم بندگان از يا بنده و هستم شما مانند يانسان بلكه) م .
نَّما إِلَي يوحى( لَهكُم أَ لَه إِ  و. بـس  و است يكي شما معبود كه شود يم يوح من به) واحِد إِ

 نيا يوح مطالب نيبزرگتر و ام، شده داده يدبرتر شو يم يوح من بر كه يوح سبب به فقط
 سزاوار يگريد كس چيه و ندارد يكيشر يعني. است يكي تانيخدا دهم خبر شما به كه است
 د،ينما يم كينزد او به را شما كه خوانم يم فرا يعمل به را شما و ست،ين عبادت از يا ذره
 كَانَ فَمن: (دفرمو نيبنارا. كند يم دور شما از را عذابش و گرداند، يم يو پاداش مستحق و

بهِ لِقَاء يرْجو لْ رمعلْي لًا فَ ما عالِحكـار  دارد را شيخـو  يخدا داريد ديام كه كس هر پس)ص 
 يكارهـا  ليقب از باشد مطابق خدا عتيشر با كه است يزيچ ستهيشا كار. دهد انجام ستهيشا

   مستحب و واجب
لَا( و شْرِكةِ يادهِ بِعِبب ا ردـ ي. نـسازد  او كيشـر  را يكـس  پروردگارش پرستش در و)  أَح  يعن

 كـه  يكس و دهد، انجام خدا يرضا يبرا خالص را آن بلكه ندهد، انجام اكارانهير را عملش
 و دارد ديام بدان را آنچه د،ينما يم يرويپ] عتيشر از [شيكارها در هم و دارد اخالص هم
ـ دن در ستين نگونهيا كه يكس اما و. ابدي يم ، خواهد يم  و باشـد  يمـ  انكـار يز آخـرت  و اي

  . دهد يم دست از را او يرضا به يابي دست و سرورش، و موال به يكينزد
  
   كهف ي سوره ريتفس انيپا
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 مير سوره مريتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 : 1- 6 ي هيآ

  صاد . نيع. اي. ها. كاف كهيعص

يا عبده ربك رحمةِ ذِكْرُ  اش بنـده  بـه  نـسبت  پروردگارت مرحمت از است يادي] نيا[ زكَرِ
 ايزكر

ذْ به نَادى إِ اء را نِدي  . كرد ندا] آرام و [آهسته را پروردگارش كه آنگاه خَفِ

لَـم  شَـيبا  الرَّأْس واشْتَعلَ مِنِّي الْعظْم وهنَ إِنِّي رب قَالَ أَكُـن  و  ائِكعبِـد با  رگفـت  شَـقِي :
ـ پ يهـا  شـعله  و. است شده سست استخوانم! راپروردگا«  و اسـت  گرفتـه  فـرا  مـرا  سـر  يري

 . ام نبوده ديناام تيدعا در هرگز! پروردگارا

الِي خِفْت وإِنِّي وائِي مِن الْم ركَانَتِ وأَتِي و يا لَّدنك مِن لِي فَهب عاقِرًا امرَ لِ از پـس  مـن  و و 
 . ببخش من به ينيجانش شيخو نزد از پس است، بوده نازا همسرم و مناكم،يب بستگانم از خود

ثُنِي لْه يعقُوب آلِ مِنْ ويرِثُ يرِ عاجو با رضِييا و ببـرد،  ارث عقـوب ي آل از و من از كه ر 
  .ده قرار دهيپسند را او! پروردگار

يا عبده ربك رحمةِ ذِكْرُ(  اش بنـده  بـه  نـسبت  روردگارتپ مرحمت از است يادي نيا) زكَرِ
 و ايزكر امبرشيپ حالت تا ميدار يم انيب ليتفص به و ميكن يم تيحكا تو يبرا را آن ا،يزكر
 آموزان، عبرت يبرا است يعبرت و پند او داستان. شود شناخته او يابيز مناقب و ستهيشا آثار
 به نسبت خداوند ترحم انيب و حيتوض زين. كنند يم يرويپ كه يكسان يبرا است ييالگو و

 ببـار  را خداونـد  محبت اند، آورده دست به صورت چه به را رحمت نيا نكهيا و دوستانش،
 خـدا  بـه  را انـسان  و رد،يـ گ يجـا  دل در يالهـ  معرفت و ذكر كه شود يم باعث و آورد يم

 گـر يد چـون  او و ديبرگز شيخو يوح و رسالت يبرا را السالم هيعل ايزكر خداوند. برساند
 او بـه  خـدا  آنچـه  و فراخواند پروردگارش يسو به را بندگان و نمود، فهيوظ انجام انامبريپ

 يپ در و خواست يم صالح و ريخ آنان يبرا خود يزندگ در و آموخت، آنها به بود آموخته
ـ پ بـرادران  گـر يد مانند كنند، يزندگ صالح و ريخ در زين مرگش از بعد كه بود آن  و امبرشي
 و اسـت  شـده  فيضـع  و نـاتوان  كه ديد ايزكر يوقت اما. بودند مردم هخوا ريخ كه روانشانيپ

 آنها گفتن اندرز و پروردگار، يسو به مردم دعوت در كه ابدين مرگش از پس را يكس ديترس
 كرد تيشكا اش يباطن و يظاهر يناتوان و ضعف از پروردگارش درگاه به باشد، او نيجانش
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 پـس . باشـد  تـر  مخلصانه و بهتر و تر كامل شيدعا و ندا تا داد ندا يپنهان را پروردگارش و
 و. اسـت  شـده  سـست  و فيضـع  اسـتخوانم ! پروردگـارا ) مِنِّي الْعظْم وهنَ إِنِّي رب: (گفت
. گـردد  يمـ  سـست  و فيضـع  زين بدن شود سست است بدن ستون كه استخوان كه يهنگام

يبا الرَّأْس واشْتَعلَ(  يناتوان ليدل ديسف يمو رايز است گرفته فرا مرا سر يريپ يها شعله و )شَ
  . است آن دهندة هشدار و مرگ آور اميپ و است يريپ و

 و تـضرع  يبـرا  ها لهيوس نيبهتر از نيا و. شد متوسل خدا به اش يناتوان و ضعف از ايزكر
 داللت نيا بر يتوان نا به شدن متوسل و ضعف اظهار چون باشد، يم خداوند درگاه به يزار
 .( است بسته دل ياله قدرت به و ديجو يم يتبر خود قدرت و حركت از بنده كه ديمان يم

لَم أَكُن و ائِكعبِد با رمـرا  ام كرده كه ييدعاها در كه نبوده نيچن هرگز! پروردگارا و) شَقِي 
 و ،يا نموده اجابت را ميدعا و بوده، مهربان من به نسبت همواره بلكه ،يينما ناكام و محروم
 بـه  خدا به ليتوس ن،يا و. است دهيرس من به احسانت و شده من حال شامل الطافت همواره

 يمـ  گذشته يدعاها اجابت به توسل زين و داده، بنده به خداوند كه است ييها نعمت لةيوس
 او بـر  را شيخـو  احـسان  كـه  نمود درخواست نموده احسان قبالً كه يكس از نيبنابرا باشد،
  . دينما ليتكم
الِي خِفْت وإِنِّي( وائِي مِن الْم ريسرپرست من مرگ از بعد كه يكسان ترسم يم من همانا و )و 
 ] دعـوت  تو يسو به [را بندگانت و ندارند پا بر را نتيد رند،يگ يم عهده به را لياسرائ يبن

  . نكنند
 حمـل  يستگيـ شا كـه  ديد ينم لياسرائ يبن انيم در را يكس او كه ديآ يم بر نيچن ظاهر به

 فرزند و است السالم هيعل ايزكر يدلسوز و يمهربان انگريب نيا و باشد داشته  را نيد امانت
 هدفش بلكه خواهند، يم فرزند يويدن مصلحت يبرا فقط كه نبود گرانيد مانند او خواستن
 را يستگيـ شا نيا كه گريد يكس چون شود، عيضا نيد كه بود نيا از ترس و ن،يد مصلحت

  . نداشت وجود باشد داشته
 آن از يخـواه  ريـ خ گمان و بود، معروف ينداريد و رسالت سرچشمه عنوان به او خاندان و
 ينيد امور او از پس تا بدهد يفرزند او به كه كرد دعا خداوند درگاه به ايزكر پس رفت، يم
 هـم  خودش و شود، ينم دار بچه اصالً يعني است، نازا زنش كه كرد تيشكا دهد، انجام را
 شـدن  فرزنـد  صـاحب  و شـهرت  وجود يسال و سن چنان در كه است دهيرس يفرتون سن به
يا لَّدنك مِن لِي فَهب (ديآ يم نظر به ممكن ريغ باًيتقر لِ مـن  به ينيجانش شيخو نزد از و) و 

 و نبوت راثيم گرفتن و نيد در شدن وارث و ينيجانش ،ينيجانش نيا از منظور كه ببخشف



١٤٩٧ 

  . است عمل و علم
ثُنِي: (گفت نيبنابرا لْه يعقُوب آلِ مِنْ ويرِثُ يرِ عاجو با رضِيعقـوب ي آل از و مـن  از كه )ر 
 آن و باشد دتويپسند مورد كه بگردان كوكارين و ستهيشا يا بنده را او! پروردگار و ببرد، ارث
 كوكـار ين و صـالح  يپسر او به تا خواست خدا از نكهيا خالصه. ده قرار بندگانت محبوب را

 نوع نيا و. باشد خدا خلق و خدا نزد دهيپسند يامبريپ و يو نيجانش مرگش از پس تا بدهد
 خداونـد  كه است نيا بنده به نسبت ياله يها رحمت جمله از و است، فرزند نيبهتر فرزند
  . اشدب دهيپسند يعادتها و ياخالق يهايخوب همة يدارا كه كند عطا او به ستهيشا يفرزند

  : 7- 11 ي هيآ
يا يا نَّا زكَرِ لَامٍ نُبشِّرُك إِ  يكودك به را تو ما ايزكر يا سمِيا قَبلُ مِن لَّه نَجعل لَم يحيى اسمه بِغُ
 .ميا نكرده او همنام را يكس نيا از شيپ و است ييحي او نام كه ميده يم دينو

لَام لِي يكُونُ أَنَّى رب قَالَ أَتِي وكَانَتِ غُ ! پروردگارا«: گفت عِتِيا الْكِبرِ مِنَ بلَغْت وقَد عاقِرًا امرَ
 دهيرس يريپ تيغا به] زين خود [و است نازا همسرم آنكه حال بود خواهد يپسر چگونه مرا
 .»ام شده فرتوت و

لَقْتُك وقَد هينٌ علَي هو ربك قَالَ كَذَلِك قَالَ لَم قَبلُ مِن خَ و ئًا تَكي  گونـه  نيهم«: فرمود شَ
 را تـو  نيا از شيپ يراست به و است آسان من بر] كار [نيا كه است گفته تو پروردگار است،

 .»ينبود يزيچ چيه كه دميآفر يحال در

لَّا آيتُك قَالَ آيةً لِّي اجعل رب قَالَ يا لَيالٍ ثَلَاثَ النَّاس تُكَلِّم أَ  يا نشانه! پروردگارا: گفت سوِ
 سـخن  مـردم  بـا  يتـوان  ينم تمام روز شبانه سه كه است آن ات نشانه«: فرمود» بگذار ميبرا
 »يتندرست و سالم نكهيا وجود با ييبگو

لَى فَخَرَجمِهِ عرَابِ مِنَ قَوى الْمِححفَأَو هِملَي يا بكْرَةً سبحوا أَن إِ  نمـاز  محـراب  از پس وعشِ
  . دييگو حيتسب شام و صبح كه كرد اشاره آنان به آنگاه آمد، رونيب

 به فرشتگان توسط و نمود اجابت را دعوتش و داد قرار مرحمت مورد را او پروردگارش پس
 گذاشت، ييحي را او اسم خداوند و. شد خواهد ييحي نام به يفرزند صاحب كه داد مژده او
 زين يمعنو اتيح يدارا و بود برخوردار محسوس ييحي از كه چرا بود، موافق شيمسما با و
ـ د علـم  و يوح لةيوس به روح و قلب بودن زنده يمعن به يمعنو اتيح و باشد، يم  يمـ  ني

  . باشد
)ل لَمعنَج لُ مِن لَّها قَبي ـ ا نكرده ينامگذار اسم نيا با را يكس او از شيپ )سمِ  احتمـال  و. مي

  .ميا نداده قرار او طراز هم و همانند را يفرد او از شيپ كه باشد نيا اش يمن دارد
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 از و باشـد  يمـ  متـصف  دهيپـسند  صـفات  به و است ياديز كماالت يدارا كه داد مژده پس
 السالم هيعل نوع و يموس و ميابراه احتمال نيا طبق. است برتر اند بوده او از شيپ كه يكسان

  .هستند يمستثن عموم نيا از هستند برتر ييحي از قطعاً كه يكسان و آنها امثال و
: گفت و كرد تعجب ، بود كرده درخواست كه داد مژده يفرزند به را او خداوند كه يهنگام و
)بكُونُ أَنَّى رلِي ي لَام  بـه  را مـانع  كه يحال در بود خواهد يپسر مرا چگونه! پروردگارا )غُ

ـ ا در و. بشود فرزند صاحب كه داشت عالقه شدت به چون بود، اوردهين خاطر  كـه  حـال  ني
 قَالَ كَذَلِك: (فرمود و داد جواب را او خداوند اما د،يگرد زده شگفت اريبس شد، قبول شيدعا

كبر وه لَينٌ عييامـر  يهست جهان در خداوند سنت و عادت طبق كار نيا تحقق: گفت) ه 
ـ  هـا  سـبب  بـدون  را اياش تواند يم ياله قدرت اما. ديآ يم نظر به بيغر و بيعج  بـه  شاني

 و نبـود  يزيـ چ كـه  نينخـست  نشيآفر از و است، آسان خدا يبرا را كار نيا و اورد،يب وجود
  . ستين دشوارتر آورد وجود به را او خداوند

 دلـم  آن لةيوسـ  بـه  كـه  بـده  قـرار  ميبرا يا نشانه! پروردگارا: گفت )آيةً لِّي اجعل رب قَالَ(
 هيعل ليخل ميابراه كه است نيا مانند بلكه ست،ين ياله خبر در ديردت انگريب نيا . ابدي آرامش
) يقلبـ  طمـئن يل ولكـن  يبلـ  قـال  تـومن  اولم قال يالموت يتح فيك يارن رب: (گفت السالم

 ؟ينـدار  باور مگر: فرمود ؟يينما يم زنده چگونه را ها مرده كه بده نشان من به! پروردگارا
  . دابي نانياطم دلم تا يول ، بله: گفت
. شـد  نيقـ ي علـم  از يبرخـوردار  از بعـد  نيقـ ي نيع به دنيرس و شتريب يآگاه خواستار پس

 آيتُك: (فرمود و نمود اجابت را اش خواسته داشت او به نسبت كه يمرحمت يرو از خداوند
لَّا يا لَيالٍ ثَلَاثَ النَّاس تُكَلِّم أَ  تمام روز شبانه سه يتندرست نيع در كه است آن ات نشانه) سوِ
 اشـاره  بـا  جز تمام روز سه كه است آمده گريد يا هيآ در و ييبگو سخن مردم با يتوان ينم
  . ييبگو سخن يتوان ينم
 سـه  بـه  يگـاه  و كنند يم ريتعب روز سه به يگاه را روز شبانه سه چون است، يكي يمعن و

 مدت به گفتن خنس از ييحي داشتن با رايز است، پروردگار بيعج يها نشانه را نيا و. شب
 بوده الل نكهيا بدون ، يتندرست و صحت تينها در گفتن سخن بر او ييتوانا عدم و روز، سه
  . دينما يم داللت ياله العادة خارق قدرت بر كه است يليدال از باشد، كار در يآفت و
 يمـ  را آن امثـال  و ذكـر  و حيتـسب  امـا  نداشت، را انسانها با زدن حرف ييتوانا نيا وجود با

ـ كث ربـك  واذكـر : (فرمود گريد يا هيآ در نيبنابرا. دهد انجام توانست  و يبالعـش  سـبح  و راي
  .يبستا يپاك به را او صبحگاهان و شامگاهان و كن ادي اريبس را پروردگارت و) االبكر
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 شـكر  آوردن يجـا  بـه  با و شد شادمان بزرگ دينو نيا از و كرد دايپ نانياطم ايزكر دل پس
 نشست، اعتكاف به محرابش در و برد فرمان خدا دستور از ياله ذكر و ادتعب قالب در خدا
 سـبحوا  أَن: (گفـت  آنـان  به اشاره و رمز با و آمد رونيب قومش يسو به عبادت محراب از و

يا بكْرَةً  ينيد مصلحت كي همه يبرا ييحي تولد مژدة چون. دييگو حيتسب شام و صبح )وعشِ
  .آمد يم حساب به
  : 12- 15 ي هيآ
نَاه بِقُوةٍ الْكِتَاب خُذِ يحيى يا ي يا الْحكْم وآتَ بِ در او بـه  و ر،يبگ قوت با را كتاب! ييحي يا ص 

 . ميداد حكمت يكودك

نَانًا حن ونَّا م كَاةً لَّدزكَانَ وا وو بركت و م،يداد فراوان محبت و مهر او به خود فضل از و تَقِي 
 . بود زگاريپره و م،يكرد بشينص يپاك

ا رب هِ وي الِد بِو لَم كُن وا ياربا جصِيو گـردنكش  و بـود،  كوكـار ين مادرش و پدر به نسبت و ع 
 . نبود نافرمان

لَام سهِ ولَي ع موي لِد و موي و وتمي موي ثُ وعبا يي ـ دن بـه  كـه  يروز او بر سالم و ح  و آمـد  اي
  . شود يم ختهيبرانگ زنده كه يروز و رديم يم كه يروز

 يـي حي يوقت. دينما يم داللت افتنشي پرورش و يجوان دوران و ييحي تولد بر گذشته سخن
 را كتاب تا اد د فرمان را او خداوند بفهمد را سخن و خطاب توانست يم كه ديرس يحالت به
 بـه  كردن عمل و اش يمعان دنيفهم و كلماتش كردن حفظ در يعني. رديبگ جهد و تيجد با

 قيمـصاد  از ،ينهـ  و امـر  بـه  كـردن  عمل و دنيفهم و كردن حفظ. بكوشد آن ينواه و اوامر
 را آن و آورد يرو كتـاب  به و كرد اطاعت را پروردگارش فرمان ييحي. است قوت با گرفتن
 افـت ي انگريد در كه داد او به يذكاوت و ياريهوش خداوند و. نمود ريتدب آن در و كرد حفظ
نَاه: (فرمود نيبنابرا. شود ينم ي يا الْحكْم وآتَ بِ خدا احكام شناخت يكودك دوران در ما يعني)ص 
  . ميداد او به را كردن حكم و
نَانًا( حن ونَّا م لةيوس به شيكارها كه ميداد رحمت و يمهربان او به شيخو ازجانب زين و )لَّد 
  . افتي ثبات آن با رفتارش و افتي بهبود واحوالش د،يگرد آسان آن
 شد تنها دلش پس م،ينمود پاك گناهان و ها آفت از را او يعني م،يداد يپاك او به و) وزكَاةً(
 دور يو از نادرست اخالق و زشت يها صفت كه است آن متضمن نيا و كرد رشد عقلش و

) تَقِيا وكَانَ: (فرمود نيبنابرا . بدواند شهير يو در دهيپسند يها صفت و كوين اخالق و گردد
 يم ينه آنچه از و داد، يم انجام شود يم داده فرمان آن به كه را آنچه يعني بود، زگاريپره و
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 اهـل  و بـود  خواهـد  خـدانود  دوسـت  باشد زگاريپره و مومن كس هر و كرد، يم يدور شد
 يبـرا  خداونـد  هك يپاداش و شده، داده وعده زگارانيپره به كه را يبهشت و باشد، يم بهشت
  . آورد خواهد دست به است داده قرار يزگاريپره
برا( هِ وي الِد پدر فرمان از يعني بود، كوكارين و رفتار كين مادرش و پدر به نسبت او زين و )بِو 
 رفتـار  يكين به آنها با رفتار و سخن در بلكه كرد، ينم يبد آنها با و نكرده  يچيسرپ مادر و
لَم. (نمود يم كُن وا ياربا جصِيينم يگردنكش و زود ينم سرباز پروردگارش عبادت از و)  ع 

 د،يورز ينم تكبر و پنداشت، ينم باالتر مادرش و پدر از و خدا بندگان از را خودش و كرد
 همـة  در او نيبنـابرا  را، خـدا  بنـدگان  حـق  هـم  و آورد يمـ  يجا به را خدا حق هم او پس

 در هم و آغا در هم بود؛ برخوردار بود نموده او بهرة خداوند كه يتيفعا و سالمت از احوالش
لَام: (فرمود نيبنابرا. بود مند بهره يسالمت از كارها سرانجام سهِ ولَي ع موي لِد و موي و  ـوتمي 

موي ثُ وعبا يي زنـده  كه يروز و رديم يم كه يروز و آمد ايدن به كه يروز او بر سالم و )ح 
 عقـاب  و شر از گانه سه حاالت نيا در شانيا كه است يمعن بدان نيا و. شود يم ختهيبرانگ
 همة بر و پدرش بر و او بر خدا سالم و درود. باشد يم بهشت اهل از او يعني. است امان در
  . است بزرگوار و بخشنده او و. بگرداند آنها روانيپ آن از را ما خداوند و باد، امبرانيپ
 : 16- 21 ي هيآ

لِها مِنْ انتَبذَت إِذِ مرْيم الْكِتَابِ فِي واذْكُرْ كَانًا أَها مـ  ميمـر  از كتاب يا در و شَرْقِي  كـن،  ادي
 .گرفت كناره اش خانواده از] المقدس تيب [يشرق ةيناح در كه آنگاه

مِن فَاتَّخَذَت ونِهِما دابلْنَا حِج سا فَأَرهلَي نَا إِ وحثَّلَ را فَتَمشَرًا لَها بوِييپوشش آنان برابر در و س 
 . شد ظاهر او بر كامل يانسان شكل در كه ميفرستاد او يسو به را شيخو روح آنگاه برگرفت،

نِّي قَالَت  بـرم  يمـ  پناه مهربان يخدا به تو از من«: گفت تَقِيا كُنت إِن مِنك بِالرَّحمن أَعوذُ إِ
 »يهست زگاريپره اگر

نَّما قَالَ نَا إِ لَاما لَكِ لِأَهب ربكِ رسولُ أَ  پروردگـارت  فرسـتادة  مـن «: گفت] ليجبرئ[ زكِيا غُ
 »ببخشم يا زهيپاك پسر تو به تا هستم

نَّى قَالَت لَام لِي يكُونُ أَ لَم غُ نِي وسسمشَرٌ يب لَم و ا أَكغِيحـال  داشت خواهم يپسر«: گفت ب 
 ؟»ام نبوده] هم [زناكار و نزده دست من به يبشر نكهآ

لَه هينٌ علَي هو ربكِ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ علِنَج ةً وةً لِلنَّاسِ آيمحرنَّا وكَانَ مرًا وا أَمي : گفت مقْضِ
 معجزه ار او تا و است، آسان من يبرا] كار [نيا كه است فرموده است،پروردگارت سانيبدن«
ـ  انجـام  يكار] ميتصم نيا [و ميساز خود يسو از يرحمت و ميگردان مردمان يبرا يا  يافتني
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  .»است
ـ ب بـه  كـرد  انيب بود ياله بيعج يها نشانه از كه را ييحي و ايزكر داستان يوقت  داسـتان  اني
 الْكِتَابِ يفِ واذْكُرْ: (فرمود پس. كرد شروع باال به تا نييپا از جيتدر به و پرداخت يتر بيعج

مرْينيبزرگتـر  از نيا و ،يبگو سخن السالم هايعل ميمر از] قرآن [= كتاب در ! امبريپ يا )م 
 يمـ  تـالوت  را آن وغرب شرق در مسلمانان كه يبزرگ كتاب در كه است ميمر يها لتيفض
 گرفتـه  قـرار  اشيسـت  مـورد  و شده ادي صورت نيبهتر به او از و. است شده ادي او از ندينما

  . است او كامل تالش و خوب عمل پاداش نيا و. است
لِها مِنْ انتَبذَت (كه آنگاه كن، انيب را ميمر يكوين حالت يعني كَانًـا  أَها  مـ ناح در ) شَـرْقِي  ةي

 خود انيم و )حِجابا دونِهِم مِن فَاتَّخَذَت. (شد دور آنها از و گرفت كناره اش خانواده از شرق
 بـدان  آنهـا  و خـود  انيم پوشش افكندن و يريگ كناره نيا و افكند، يپوشش و پرده شانيا و

 او يفروتن و اخالص با و بپردازد پروردگارش عبادت به و باشد تنها يا گوشه تادر بود خاطر
 ان ميمري الملئكه قالت اذ و: (بود فرموده كه بود ياله فرمان از اطاعت نيا و. دينما عبادت را
 ياركع و يواسجد لربك ياقنت ميمري ، نيالعلم نساء يعل اصطفئك و ركطه و اصطفئك اهللا
 دهيبرگز را تو خداوند گمان يب! ميمر يا«: گفتند فرشتگان كه آنگاه ادآوري به و) نيالراكع مع
 و كـن  عبـادت  را پروردگـارت ! ميمر يا است، دهيبرگز جهان زنان بر را تو و نموده پاك و

  .»كن ركوع كنندگان ركوع با و ببر سجده
لْنَا( سا فَأَرهلَي نَا إِ وحم،يفرسـتاد  او يسو به را السالم هيعل ليجبرئ يعني شيخو روح پس) ر 
ا لَها فَتَمثَّلَ( يا بشَرً  ينقـص  و بيـ ع وكـه  افـه يق خوش و كامل يمرد شكل در ليجبرئ و) سوِ

 يواقعـ  شكل و ورتص قالب در را ليجبرئ دنيد توان ميمر چون شد، ظاهر ميمر بر نداشت
 اش خانواده كه مردمان نيزتريعز از و شده دور جامعه و خانواده از كه يحال در نداشت، اش

. باشد دوخته او به طمع چشم مرد نيا مبادا كه ديترس بود، داده قرار پوشش در را خود بودند
 و يترسـ  يمـ  خدا از تو اگر )مِنك بِالرَّحمن أَعوذُ إِنِّي: (گفت يو به و برد پناه خدا به پس
 را او هـم  و بـرد  پنـاه  خدا به هم م،يمر. نكن دراز دست من يسو به پس ، يهست زگاريپره

 آن در يو آنكـه  حال كند تيرعا را ياله يتقوا تا داد دستور او و داشت، حذر بر و ترساند
 تيه و رآشكا ييبايز آن از مرد آن و برد، يم سر به مردم از يدور و يجوان و ييتنها حالت
 نيا و نكرد، يدراز دست و به و نگفت يبد سخن او با مرد آن. بود برخوردار يانسان كامل

 ياهها ر و شر از يدور و يپاكدامن تينها نيا و بود خدا از ترس علت به تنها ميمر برخورد
  . باشد يم آن به يمنته
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ـ ا از. اسـت  مـال اع نيبهتـر  از موانـع  فقـدان  و ها زهيانگ وجود با ژهيو به عفت نيا و  رو ني
ـ ف فنفخنا فرجها احصنت يالت عمران ابنت ميمر و: (است فرموده و ستوده را ميمر خداوند  هي

 به و) نيللعلم هيآ ابنها و جعلنها و روحنا من هايف فنفخنا فرجها احصنت يالت و (،)روحنا من
ـ دم وا در خود روح از ، پس الوده،ين گناه به را خود دامن كه عمران دختر ميمر  و او و م،يدي

  .ميداد قرار انيجهان يبرا يا نشانه را پسرش
 اوان همـان  از و ياله معجزة كه ديبخش يفرزند او به اش يپاكدامن سبب به خداوند نيبنابرا
 رسولُ أَنَا إِنَّما(گفت است، هراسان و ترسد يم ميمر كه ديد ليجبرئ يوقت. بود امبريپ ،يكودك
 مورد در را ياله رسالت كه است نيا من فةيوظ يعني. هستم وردگارتپر فرستادة من) ربكِ
لَاما لَكِ لِأَهب (كنم اجرا تو   . ببخشم يا زهيپاك پسر تو به تا)  زكِيا غُ
 آن مـستلزم  يزگيپـاك  رايز باشد، يم يو يزگيپاك و فرزند داشتن بر يمبن يبزرگ مژدة نيا و

 متـصف  دهيپـسند  يهـا  خـصلت  به و بوده، پاك ناپسند و زشت يها عادت از يو كه است
نَّـى : (وگفت كرد تعجب پدر بدون فرزند آمدن ديپد از ميمر. باشد لَـم  غُلَـام  لِـي  يكُـونُ  أَ و 

لَم بشَرٌ يمسسنِي و ا أَكغِينزده دست من به يبشر آنكه حال داشت خواهم يپسر چگونه )ب 
  !ديآ ينم بوجود قيطر نيا از جز فرزند ام؟و نبوده هم زناكار و
لَه هينٌ علَي هو ربكِ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ( علِنَج ةً وپروردگارت است، سانيبدن: گفت )لِلنَّاسِ آي 

 كنم مردمان يبرا يا معجزه را او خواهم يم و است، آسان من يبرا كار نيا كه است فرموده
 ريتأث بلكه ستند،ين رگذاريتأث مستقل طور به اباسب نكهيا و د،ينما داللت خداوند قدرت بر كه
  . است ياله ريتقد به آنها
 گـر يد عبـارت  بـه [ابنـد ي ينمـ  گـذار  ريتأث را اسباب از يبرخ خدا بندگان اوقات يبرخ پس

 نيا و] آمد خواهد وجود به هم مسبب حتماً باشد داشته وجود يسبب هرگاه كه ستين نگونهيا
 آن بـه  كـه  يا گونـه  بـه  نباشد، معطوف اسباب به فقط شاننگاه بندگان تا است جهت بدان

  . بمانند غافل است داده قرار سبب را آن كه ييخدا از و بنگرند
 او به نبت يمرحمت را كار نيا و م،يده قرار يرحمت شيخو يسو از را يو تا و)منَّا ورحمةً(
 او خداوند كه بود نيا ميمر به نسبت خداوند رحمت اما. ميده قرار مردم عموم و مادرش و
ـ  زين او به بود نموده يارزان اولوالعزم امبرانيپ به را آنچه و ديبرگز شيخو يوح با را  يارزان

 فراوان افتخار و بزرگ منافع و كوين شيستا كه بود نيا مادرش به نسب خدا رحمت و. كرد
ـ ا مردم به نسبت يو نعمت نيبزرگتر و خدا رحمت و. شد او بهرة  انـشان يم در هكـ  بـود  ني

 و كتاب و گرداند زهيپاك را آنها و نمود تالوت آنان بر را خدا اتيآ كه نمود مبعوث يامبريپ
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 سـعادت  بـه  و كردنـد  اطاعت او از و آوردند مانيا او به مردم و آموخت، آنان به را حكمت
  . افتندي دست آخرت و ايدن
يا أَمرًا (صورت نيا به السالم هيعل يسيع آمدن ديپد و) وكَانَ( . افتـه ي انجـام  بود يكار)مقْضِ
 پس. شد يم اجرا ياله يقضا و ريتقد ديبا و بود، نموده حكم نيچن يخداوند تر شيپ يعني

  . ديدم ميمر بانيگر در السالم هيعل ليجبرئ
  :  22- 26 ي هيآ

لَتْه مفَح ذَتكَانًا بِهِ فَانتَبا ميجا به خود با را او سپس گشت، حامله و باردار او به پس قَصِي 
 . برد يدست دور

تَنِي يا قَالَت النَّخْلَةِ جِذْعِ إِلَى الْمخَاض فَأَجاءها ي يا نَسيا وكُنت هذَا قَبلَ مِت لَ  درد آنگاه منسِ
 ادهـا ي از و بـودم  مرده نيا از شيپ كاش يا«: گفت. كشاند ييخرما تنة كنار در را او مانيزا

 »بودم شده فراموش

لَّا تَحتِها مِن فَنَاداها نِي أَ  كه داد ندا او، نييپا از] فرشته [آنگاه سرِيا تَحتَكِ ربكِ جعلَ قَد تَحزَ
 . است آورده ديپد يا چشمه تو از تر نييپا پروردگارت يراست به مباش، نياندوهگ

لَيكِ وهزِّي لَةِ بِجِذْعِ إِ لَ تُساقِطْ النَّخْ كِعا يطَبا رنِي بده تكان و بجنبان را خرما درخت تنة و ج 
 . زدير فرو شده دهيچ تازه يخرما و برت تا

ينًا وقَرِّي واشْرَبِي فَكُلِي ا عشَرِ مِنَ تَرَيِنَّ فَإِما الْب دنِّي فَقُولِي أَح  فَلَـنْ  صوما لِلرَّحمنِ نَذَرت إِ
أُكَلِّم موالْي ي  يديد را انيآدم از يكس گاه هر و دار، روشن را وچشم بنوش و بخور پس اإِنسِ
 نخواهم سخن يانسان چيه با امروز نيبنابرا ام كرده نذر يروز مهربان خداوند يبرا من: بگو
  . گفت
 يريـ گ كنـاره  مردم از نيبنابرا د،يترس ييرسوا از شد باردار السالم هيعل يسيع به ميمر يوقت
 مانيزا درد د،يرس فرا مانشيزا زمان كه يهنگام و رفت، يدور يجا )قَصِيا انًامكَ (به و كرد
 را او يآب يب و يخوراك يب درد و مانيزا درد چون و كشاند، خرما درخت تنة كنارة به را او
 ورزد، ييبايشـك  نتوانـد  مبادا كه ديترس و شد دردمند مردم يها گفته از قلبش آورد ستوه به

 ادي از و بود، يا شده فراموش و ناقابل زيچ و بود، مرده حادثه نيا از قبل اشك كه كرد آرزو
  . شد يم محو ها خاطره و
 يبرا يمصلحت و ريخ چيه آرزو نيا و بود، كننده شانيپر حالت آن خاطر به ميمر يآرزو نيا
 او شتهفر هنگام نيا در پس افتاد، اتفاق كه بود آنچه در مصلحت و ريخ بلكه نداشت، دربر او
 در ليـ جبرئ زمـان  آن در ديشـا . زد صـدا  را او نييپا از و )تَحتِها مِن فَنَاداها (داد يدلدار را
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 او بـه  و. اسـت  داشـته  قرار آن در ميمر كه بود يمكان از تر نييپا كه است داشته قرار يمكان
لَّا: (گفت نِي أَ  پروردگارت ) سرِيا تَحتَكِ ربكِ جعلَ قَد (رايز مباش، شانيپر و ناراحت ) تَحزَ

  .ينوش يم آن از كه. است آورده ديپد يا چشمه تو از تر نييپا
لَيكِ وهزِّي( لَةِ بِجِذْعِ إِ لَيكِ تُساقِطْ النَّخْ ا عطَبا رنِي تـو  بر تا بجنبان را خرما درخت تنة و )ج 

ينًا يوقَرِّ واشْرَبِي فَكُلِي. (زديبر فرو تازه و ذيلذ يخرما چشمة از و بخور خرما آن از پس )ع 
 درد از كه داد آرامش او به خداوند باش، شاد و دار، روشن چشم يسيع تولد از و بنوش آب
  . آورد خواهد دست به گوارا يدنينوش و خوراك و بود خواهد درامان مانيزا
 صـورت  به ديد را يانسان هرگاه كه داد دستور او به مردم يها گفته از ماندن درامان يبرا و

ا الْبشَرِ مِنَ تَرَيِنَّ فَإِما. (ديبگو او به اشاره دنِّي فَقُولِي أَح  أُكَلِّـم  فَلَـنْ  صوما لِلرَّحمنِ نَذَرت إِ
موا الْيي  از تا نگو سخن مردم با يعني. گفت نخواهم سخن يانسان چيه با امروز نيبنابرا ) إِنسِ
  .يباش امان در شانيحرفها و ها گفته

 او خداوند نكهيا علت و است، يشرع يها عبادت از يكي سكوت كه بود معروف آنها نزد و
 ينمـ  قيتـصد  را او مردم نكهيا اول: بود زيچ دو كند دور خود رااز تهمت كه نداد دستور را

 در يسيـ ع گفـتن  سـخن  بـا  ميمـر  ي تبرئه نكهيا دوم. نداشت يا دهيفا سخن نيا و كردند،
 زن آوردن فرزنـد  رايـ ز شـود،  محقق بود اش يپاكدامن و تبرئه بر شاهد نيبزرگتر كه گهواره
ـ دن بـه  را فرزند نيا پدر بدون كه كند ادعا و باشد داشته يشوهر نكهيا بدون  اسـت  آورده اي
 قيتـصد  هـم  بـاز  دهنـد  يگـواه  آن بـر  گـواه  نيچند يحت اگر كه است يبزرگ اريبس يادعا

  . شد نخواهند
  . داد قرار آن جنس از يامر را العاده خارق امر نيا حجت ميمر پس
 : 27- 33 ي هيآ

أَتَت لُه قَومها بِهِ فَ يئًا جِئْتِ لَقَد مرْيم يا قَالُوا تَحمِ يا شَ  و اقوام شيپ و برداشت را او آنگاه فَرِ
 »يا كرده يزشت كار عجب! ميمر يا«: گفتند برد، خود شانيخو

أَ أَبوكِ كَانَ ما هارونَ أُخْت يا يا أُمكِ كَانَت وما سوءٍ امرَ  مرد پدرت نه! هارون خواهر يا بغِ
 »بود بدكاره مادرت نه و بود، يبد

تهِ فَأَشَارلَي يا الْمهدِ فِي كَانَ من نُكَلِّم كَيف قَالُوا إِ بِ و كـرد،  اشـاره ] كودك [آن به] ميمر [ص 
 »مييبگو سخن است گهواره در كه يكودك با چگونه ما »گفتند

نِّي قَالَ لَنِي الْكِتَاب آتَانِي اللَّهِ عبد إِ عجا وبِي  كتاب من و هستم، خدا بندة من«: گفت] يسيع[ نَ
 .»است دهيگردان امبريپ مرا و داده
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لَاةِ وأَوصانِي  كُنت ما أَينَ مباركًا وجعلَنِي الزَّكَا بِالصا ةِوم تما ديباشـم  كـه  جا هر مرا و ح 
 سـفارش  باشم زنده كه يوقت تا زكات دادن و نماز خواندن به مرا و داشته، مبارك و خجسته
 . است كرده

ا رب تِي والِد بِو لَم لْنِي و عجا ياربا جمرا و]. نموده سفارش مرا [مادرم با يرفتار كين به و شَقِي 
 . است نداده قرار تاررف بد و زورگو

لَام السو لَيع موي لِدتو موي و وتأَم موي ثُ وعب يا أُ كـه  يروز و آمدم ايدن به كه يروز و ح 
  .امانم در يديكل و آفت هر از شوم يم ختهيبرانگ زنده كه يروز و رميم يم

 آغوشش در يسيع كه يحال رد آمد، قومش نزد به يسيع با همراه كرد، حمل وضع ميمر يوقت
ـ نما توجه يزيچ به نكهيا بدون پس است، پاك و گناه يب كه دانست يم او چون بود،  بـه  دي
يئًا جِئْتِ لَقَد: (گفتند اقوامش. آمد آنان نزد يا شَ  كـار  و كـرده  يزشت كار عجب! ميمر يا )فَرِ
 أُخْـت  يـا  (بـود  پاك آن از او كه بود، زنا منظورشان ؟يا داده انجام يناپسند و بزرگ اريبس

 نسبت هارون به را او نيبنابرا است بوده ميمر يقيحق برادر ظاهراً! هارون خواهر يا )هارونَ
أَ أَبوكِ كَانَ ما (دادند، يا أُمكِ كَانَت وما سوءٍ امرَ ـ ن مـادرت  و نبـود،  يبـد  مرد پدرت) بغِ  زي
 كه يزشت نيا از ژهيو به . بودند سالم شر از و صالح يانسانها مادرت و پدر يعني نبود نابكار

 ومـادرت  پـدر  ماننـد  چگونـه  تو كه بود نيا منظورشان. بودند دور به كردند يم اشاره آن به
 و پدر مانند يبد و يخوب در اغلب فرزندان رايز كردند؟ ينم آنها كه يا كرده يكار و يستين

 نيچنـ  چگونـه  كـه  نمودنـد  تعجب كردند يم تصور آنچه حسب بر پس باشند، يم مادرشان
  . است زده سر ميمر از يزشت يكار
 بـه  خـاطر  نيا به و د،يبزن حرف او با كه كرد اشاره يعني. كرد اشاره يسيع نوزادش به ميمر

ـ بگو: گفتنـد  سخن او با مردم يوقت كه بود شده داده دستور يو به چون كرد اشاره كودك  دي
يا الْيوم أُكَلِّم فَلَنْ صوما لِلرَّحمنِ نَذَرت إِنِّي(  نذر سكوت روزة مهربان يخدا يبرا من) إِنسِ

 يو با تا كرد اشاره او يسو به يوقت. گفت نخواهم سخن كس چيه با امروز نيبنابرا ام، كرده
يا الْمهدِ فِي كَانَ من نُكَلِّم كَيف: (گفتند و كردند تعجب آنها نديبگو سخن بِ با گونهچ ما) ص 
 آن در كـس  چيه و نبود يمعمول يزيچ نيچن چون مييبگو سخن است گهواره در كه يكودك
 ، بـود  گهـواره  در يكـودك  كـه  السالم هيعل يسيع هنگام نيا در بود نگفته سخن سال و سن
لَنِي الْكِتَاب آتَانِي اللَّهِ عبد إِنِّي: (گفت عجا وبِي  خواهـد  تـاب ك مـن   يبرا م،يخدا بندة من) نَ

 چنان يدارا و است بنده او كه نمود خطاب نيچن را آنها پس. كرد خواهد امبريپ مرا و فرستاد
  . ستين هم خدا يفرزند و باشد، ينم ييخدا اوصاف
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 از خداونـد  كـه  شـود  يم ثابت م،يخدا بندة من) اللَّهِ عبد إِنِّي (فرمود كه يسيع گفتة نيا از
 موافق او با كنند يم ادعا و ند،يگو يم سخن يسيع خالف بر هك است يبر و پاك نصارا گفتة

لَنِي. (بدهد كتاب من به كه نموده مقدر نيچن يعني) الْكِتَاب آتَانِي. (هستند عجا وبِي  مـرا  و) نَ
 او بـه  را كتـاب  خداونـد  و خداست بندة او كه داد خبر را آنها يسيع.  است دهيگردان امبريپ

   اوست كمال انگريب نيا پس. است دهيگردان امبرانيپ ملةج رااز يو و آموخته
لَنِي: (گفت و رساند يم كمال به زين را گرانيد كه نمود انيب سپس عجكًا واربنَ ما أَيم كُنت( 

 در خداونـد  نيبنـابرا  اسـت،  نموده سودمند و بركت با باشم كه يزمان هر در و جا هر مرا و
 بـاز  شر از و كنم يم دعوت آن يسو به و دهم، يم ميتعل را ريخ و داده، قرار بركت وجودم

 هـم  او بـا  كـه  كس هر و كرد يم دعوت خدا يسو به شيكارها و ها گفته در پس. دارم يم
  . گشت يم سعادتمند و شد، يم مند بهره يو بركت از نمود يم ينينش
لَاةِ وأَوصانِي(   الزَّكَاةِ بِالصا وم تما ديحقـوق  و خـدا  حقـوق  تـا  نـوده  سـفارش  مرا و)  ح 

 مـرا  باشم زنده كه يزمان تا و است، وزكات نماز آن نيبزرگتر كه آورم، يجا به را بندگانش
 مـل  آن بـه  و آورم يم يجا به را او سفارش و فرمان من پس. است كرده سفارش دو نيا به
  . مينما يم اجرا را آن و كنم يم
 مادرش با حد نيآخر تا يسيع و كنم، رفتار يكوكارين به درمما با كه نموده سفارش مرا زين و
 لتيفـض  و شـرافت  از چـون  داد، انجـام  شيبـرا  بود او ستةيشا آنچه و. نمود رفتار يكين به

لَم. (دارد يمادر حق يو بر و است برخوردار لْنِي و عجا ياربقرار رفتار بد و زورگو مرا و )ج 
 . دهـم  قـرار  بـاالتر  بندگانش از را خودم و كنم، يگردنكش دخداون مقابل در كه است نداده

  . است نكرده بخت نگون آخرت و ايدن در مرا و) شَقِيا(
 در و. باشـم  ليذل و كج گردن و فروتن و فرمانبردار خداوند برابر در كه نموده چنان مرا پس
 و. ميباشـ  يم بختخوش آخرت و ايدن در روانميپ و من و هستم فروتن زين خدا بندگان برابر
  :گفت بود دارا كامل طور به را دهيپسند يها خصلت و كمال چون

)لَام السو لَيع موي لِدتو موي و وتأَم موي ثُ وعب يا أُ از پروردگـارم  واحـسان  فضل به و) ح 
 شـر  از ،شـوم  يمـ  ختهيبرانگ زنده كه يروز و رميم يم كه يروز و ام آمده ايدن به كه يروز
 و امـت يق يها وحشت از او كه دينما يم اقتضا نيا و بود، خواهم درامان عذاب و ، طانيش

 نيا بر آشكار يليدل و بزرگ يا معجزه نيا پس. باشد بهشت اهل از و امان، در فاسقان يسرا
   اوست بندة حق به و خدا امبريپ او كه است

 : 34- 36 ي هيآ
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ى ذَلِكنُ عِيساب مرْيلَقَ مقِّ وتَرُونَ فِيهِ الَّذِي الْحميدرست سخن م،يمر پسر يسيع است نيا ي 
 . كنند يم ديترد آن در كه

لَّهِ كَانَ ما لَدٍ مِن يتَّخِذَ أَن لِ و انَهحبرًا قَضَى إِذَا سا أَمقُولُ فَإِنَّمي كُونُ كُن لَهنسزد را خداوند فَي 
 تنها بكند يكار انجام ارادة هرگاه ناروا، يها تهمت از ستا پاك او باشد، داشته يفرزند كه
 !شود يم موجود گاه آن! بشو: ديبگو او به كه است يكاف

بكُم ربي اللَّه وإِنَّ رو وهدبذَا فَاعصِرَاطٌ ه  تَقِيم ـسـ  و م  و مـن  پروردگـار  خداونـد  گمـان  يب
  . راست هرا است نيا د،يبپرست را او پس. شماست پروردگار

ـ ترد و شـك  چيهـ  و اسـت  ميمـر  پـسر  يسيع بود، دارا را ها صفت نيا كه يكس  آن در يدي
 گفتـه  و نـدارد،  وجود يسخن تر راست آن از كه خداست كالم و نيراست يسخن بلكه ست،ين
ـ ا يسيع مورد در يواقع و ينيقي خبر پس. ندارد وجود آن از كوترين يا  د آنچـه  و اسـت  ني

 يا شـبهه  و شك و باشد، يم پوچ و باطل قطعاً است، مخالف نيا با و شده گفته يو رمورد
ـ ترد آن در كه)يمتَرُونَ فِيهِ الَّذِي: (فرود نيبنابرا. شود يم رانده زبان بر ناآگاهانه كه است  دي

 خداست، يسيع: نديگو يم يبرخ پس ند؛ينما يم مجادله خود شك و نيتخم با و كنند، يم
  . آنها تهمت و يپرداز دروغ از خداوند است پاك . تاست سه نيسوم اي خداست پسر اي
لَّهِ كَانَ ما ( لَدٍ مِن يتَّخِذَ أَن لِ باشـد،  داشـته  يفرزنـد  كـه  ستين خداوند سزاوار و ستهيشا )و 

 چگونـه  پـس . است يهست همة مالك و ستوده، و ازين يب او رايز است، ممكن ريغ نيا چون
   رد؟يگ يم يفرزند به را خود يها مملوك و بندگان از يكس
)انَهحبـرًا  قَـضَى  إِذَا (ب،يع و فرزند داشتن از است منزه و پاك خداوند) سارادة هرگـاه ) أَم 
نَّما (ست،ين دشوار و ناممكن شيبرا يكار چيه انجام و يزيچ آوردن ديپد  كُـن  لَـه  يقُولُ فَإِ

 در او خواست و ريتقد يوقت پس د،يآ يم ديپد آن و ،يآ ديپد: ديگو يم آن به بلكه) فَيكُونُ
 است نيچن او يوقت پس داشت؟ خواهد يفرزند چگونه است يجار و نافذ نييپا و باال عالم
 وجـود  بـه  چگونـه ) فَيكُونُ كُن: (ديبگو آن به و دينما اراده را يزيچ آوردن ديپد هرگاه كه

  شود؟ يم محسوب ديبع پدر بدون يسيع آوردن
: گفـت  و باشد، يم خداوند پرورش تحت بندگان ريسا همانند زين او كه داد خبر يسيع پس
بكُم ربي اللَّه وإِنَّ( رنافـذ  ما در او ريتدب و نموده يصورتگر و دهيآفر را ما كه يخداوند )و 

 پـس ) فَاعبـدوه . (شماسـت  پروردگـار  و مـن  پروردگار چرخاند، يم را ما رشيتقد و است،
 بـه  اقـرار  نيا و. ديبكوش او يسو به انابت و رجوع در و د،يده انجام او يبرا تنها را عبادت
 نمـود،  استدالل تيالوه ديتوح بر تيربوب ديتوح با و. است تيالوه ديتوح و تيربوب ديتوح



١٥٠٨ 

تَقِيم صِرَاطٌ هذَا: (گفت نيبنابرا سرا انسان كه انهيم و درست راه يعني. راست راه است نيا) م 
 يگمراه راه، نيا از ريغ و باشد يم روانشيپ و امبرانيپ راه راه، نيا چون ند،رسا يم خدا به

  . است
 : 37- 38 ي هيآ

فَاخْتَلَف زَابمِن الْأَح نِهِمي لٌ بيدِ مِن كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فَوشْهمٍ موظِيمٍ يانيم در گروهها آنگاه ع 
 .بزرگ روز مشاهدة از شدند كافر كه يكسان بر يوا پس دند،يورز اختالف خود

مِعأَس صِرْ بِهِمأَب و موأْتُونَنَا ي ونَ لَكِنِ يالظَّالِم موبِينٍ ضَلَالٍ فِي الْينـا يب چقدر و شنوا چقدر م 
 يم سر به يآشكار يگمراه در امروز ستمكاران اما ند،يآ يم ما شيپ به كه  يروز باشند يم

  . برند
 كـه  داد خبر ست،ين يديترد و شك آن در كه يحالت كرد، انيب را يسيع حالت خداوند يوقت

 خود انيم در السالم هيعل يسيع مورد در گرانيد و ينصار  هودي گمراه يها دسته و گروهها
 يبخر پس كردند، طيتفر او حق در يبرخ و نموده افراط او مورد در يبرخ دند،يورز اختالف

 او: گفتنـد  يبرخـ  و خداسـت،  پـسر  سيعـ : گفتند يبرخ و خداست، يسيع: گفتند شانيا از
ـ ن حساب به امبريپ به را او انيهودي مانند گريد يبرخ و. تاست سه نيسوم  را او بلكـه  اوردهي
  !است زاده حرام كه كردند متهم

 دالئـل  و عناد و شك اساس بر را آن و فاسد، نظرشان و است پوچ و باطل نهايا همة سخنان
 نيبنابرا و هستند خدا سخت ديوع سزاوار يهمگ و كردند يم انيب ارزش يب شبهات و فاسد
  : فرمود

ـ پ و خدا به كه يكسان بر يوا پس )كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فَويلٌ( . دنـد يورز كفـر  شيكتابهـا  و امبراني
  . اند داخل نهايا در نديگو يم كفر سخن يسيع مورد در كه نصارا و انيهودي
 كه امتيق روز هنگام يعني.بزرگ روز مشاهدة هنگام به آنها بر يوا)  عظِيمٍ يومٍ مشْهدِ مِن(
 و هـا  زلزلـه  از آكنـده  كـه  يروز . نـد يآ يم گرد آن در نيزم اهل و اسمانها اهل و انينيشيپ

ـ ا در پـس . شـود  يمـ  داده اعمـال  يجزا و سزا روز آن در و باشد، يم ها وحشت  وقـت  ني
  . سازد يم روشن ندكرد يم آشكار و پنهان كه را آنچه خداوند

)مِعأَس صِرْ بِهِمأَب و موأْتُونَنَا ي كـه  روز آن در كنند يم دايپ نايب چشم چه و شنوا گوش چه) ي 
  ند؟يآ يم ما نزد به

: نديگو يم و كنند، يم اعتراف شانيها گفته به و ند،ينما يم اقرار شركشان و خود كفر به پس
 بـه  را ما م،يديشن و ميديد! پروردگارا) موقنون انا صلحا نعمل فارجعنا سمعنا و ابصرنا ربنا(
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ـ دار نيقي ما شك بدون م،يده انجام ستهيشا عمل تا گردان باز عقب  بـه  امـت يق در پـس  م،ي
  . كند يم حاصل نيقي هستند آن بر آنچه قتيحق
 يمـ  سـر  به يآشكار يگمراه در امروز ستمكاران اما ) مبِينٍ ضَلَالٍ فِي الْيوم الظَّالِمونَ لَكِنِ(

 يگمراه نش،يب يرو از آنان از يبرخ رايز ندارند، يعذر شان يگمراه نيا يبرا آنها و ،برند
 را حـق  راه يبرخ و. اند شده گردان يرو ازآن اما شناسند، يم را حق و اند، نموده ارياخت را
 يگمراهـ  بـه  امـا  بشناسند، را قتيحق و حق توانند يم و اند، شده منحرف آن از و كرده گم
 تـالش  باطل از حق شناخت يبرا و هستند، يراض دهند يم انجام كه يبد يارها ك و خود
ينِهِم مِن الْأَحزَاب فَاخْتَلَف (از بعد خداوند چگونه كن فكر. ندينما ينم ـلٌ : (فرمود و )بيفَو 

 با كه ييها دسته انيم از اريز برگردد، احزاب به ريضم تا) لهم ليفو (نفرمود و)كَفَرُوا لِّلَّذِينَ
 مـورد  در و هـستند  موافـق  حـق  با و دهيرس قتيحق به كه هستند يگروه دارند اختالف هم
ـ پ او از و اورده مـان يا او به و باشد، يم امبرشيپ و خدا بندة او: نديگو يم يسيع  يمـ  يروي

 خداونـد  نيبنـابرا . اشـند  ب ينم داخل هشدار و ديوع نيدرا و هستند مومن نهايا پس. كنند
  . داد قرار ديوع و ديتهد مورد را كافران فقط

 : 39- 40 ي هيآ

مهأَنذِر و مورَةِ يسإِذْ الْح رُ قُضِيأَم لَةٍ فِي وهم الْ  در] نـك يا [كه را آنان و يؤْمِنُونَ لَا وهم غَفْ
 يمـ  كـار  از ركـا  كه آنگاه بترسان، حسرت روز از آورند ينم مانيا و برند، يم سر به غفلت
 . گذرد

نَّا لَيها ومنْ الْأَرض نَرِثُ نَحنُ إِ نَا عي لَ إِ ونَ وعرْجبـر  كـه  را يكسان همة و نيزم ما گمان يب ي 
  . شوند يم برگردانده ما يسو به و ميبر يم ارث به هستند آن يرو

ـ  صـورت  بـه  است، ترسناك كه آنچه از داشتن حذر بر يعني: انذار  از دادن بـر خ و دادن ميب
 كار از كار كه يروز است، امتيق روز شوند ترسانده آن از بندگان ديبا كه آنچه و آن، صفات

ـ كارها از و شوند، يم جمع محل كي در انينيپس و انينيشيپ و گذرد، يم  يمـ  دهيپرسـ  شاني
 لينا يسعادت چنان به باشد كرده يرويپ امبرانشيپ از و آورده مانيا خدا به كس هر پس شود،

ـ ن مـان يا خـدا  بـه  كه كس هر و شد، نخواهد بدبخت هرگز آن از بعد كه ديآ يم  از و اوردهي
 آن از پـس  كـه  شـود  يمـ  گرفتـار  يبـدبخت  و شقاوت چنان به باشد نكرده يرويپ امبرانشيپ

 يم حسرت هنگام آن در و دهد يم دست از را اش خانواده و خود و شد، نخواهند سعادتمند
 و شـود،  يمـ  كنده جا از تأسف و حسرت شدت از او دل كه شود يم مانيپش چنان و خورد
 و دهـد  دسـت  از را او بهـشت  و خـدا  يخـشنود  انسان كه است بزرگتر نيا از يحسرت چه
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 ريپـذ  امكـان  شيبـرا  ايدن به بازكشت كه يصورت به گرددف جهنم و پروردگار خشم سزاوار
  !دينما عوض را خود حال و كند، عمل نو از تا نباشد

 غفلت د؛يآ ينم ذهنشان به و اند غافل امر نيا از آنها اما دارند، رو شيپ كه است يزيچ نيا
 از و آورنـد  ينم مانيا خدا به آنان پس است، گرفته فرا را آنها يمست و نموده احاطه را آنها
 هـوس  و هـا  شهوت مان،يا و آنها انيم و كرده غافل را آنها ايدن كنند؛ ينم يرويپ امبرانشيپ
 دستـشان  از آخـر  تا اول از است آن در آنچه همة و ايدن پس است، شده حائل ودگذرز يها

 آن يرو كه يكسان و نيزم وارث خداوند و شد، خواهند جدا ايدن از زين آنها و رفت، خواهد
 اعمالشان سبب به را آنان و گرداند، يم بر خود يسو به را آنها و گردد يم كنند، يم يزندگ
 د،يگو يم شيستا را خداوند باشد داده انجام يريخ عمل كس هر پس. ادد خواهد جزا و سزا
  . كرد نخواهد سرزنش را يكس خودش جز باشد داده انجام يبد عمل كس هر و
 : 41- 50 ي هيآ

برَاهِيم الْكِتَابِ فِي واذْكُرْ نَّه إِ بِيا صِديقًا كَانَ إِ  او گمان يب كن، ادي را ميابراه كتاب نيا در و نَّ
 . بود امبريپ و كردار راست

ذْ بِيهِ قَالَ إِ أَ لَا يسمع لَا ما تَعبد لِم أَبتِ يا لِ صِرُ وبلَا ي غْنِي وي نكئًا عي  پدرش به كه يهنگام شَ
 تـو  از را يزيچ و نديب ينم و شنود ينم كه يكن يم پرستش را يزيچ چرا! جان پدر«: گفت
 »كند ينم دور

نِّي أَبتِ يا أْتِك لَم ما الْعِلْمِ مِنَ جاءنِي قَد إِ نِي يفَاتَّبِع دِكا صِرَاطًا أَهي  دانـش  از! پدر يا سوِ
ـ پ من از پس، است، دهيتونرس به كه دهيرس من به يزيچ  راسـت  راه بـه  را تـو  تـا  كـن  يروي

 .كنم رهنمود

يا لِلرَّحمنِ انَكَ الشَّيطَانَ إِنَّ الشَّيطَانَ تَعبدِ لَا أَبتِ يا  به مكن، پرستش را طانيش! پدر يا عصِ
 . است انگريعص را مهربان يخدا طانيش كه يراست

نِّي أَبتِ يا يا لِلشَّيطَانِ فَتَكُونَ الرَّحمن منَ عذَاب يمسك أَن أَخَاف إِ لِ ـ ا از من! پدرم يا و  ني
 .يشو طانيش همودم گاه آن و برسد تو به مهربان خداوند يسو از يعذاب كه ترسم يم

براهِيم يا آلِهتِي عنْ أَنت أَراغِب قَالَ نِي لَأَرجمنَّك تَنتَهِ لَّم لَئِن إِ لِيـا  واهجرْ ميابـراه  پـدر [م [
 خواهم سنگسار را تو قطعاً ييايبازن اگر ؟يگردانيرو من انيخدا از تو ايآ! ميابراه يا«: گفت
  مكن صحبت من با و شو دور من از يديمد مدت يراب و كرد،

لَام قَالَ س كلَي تَغْفِرُ عأَسس ي لَكبر نَّه  از مـن  تـو،  بـر  سالم«: گفت] ميابراه[ حفِيا بِي كَانَ إِ
 . است مهربان من حق در او كه خواست، خواهم آمرزش تيبرا پروردگارم



١٥١١ 

لُكُم أَعتَزِ ا ومونَ وعونِ مِن تَدو اللَّهِ دعأَد ي وبى رساء أَكُونَ أَلَّا ععي بِدبا راز و شما از و شَقِي 
 يم] شياين به [را پروردگارم و كنم، يم يدور و يريگ كناره د،يپرست يم خدا يجزا به آنچه

 .نباشم ناكام و ديناام پروردگارم پرستش در كه باشد خوانم،

لَهم فَلَما نَا اللَّهِ دونِ مِن يعبدونَ اوم اعتَزَ ب هو قَ لَهحإِس قُوبعيا وكُللْنَا وعا جاز چون پس نَبِي 
 و ميديبخـش  او بـه  را عقوبي و اسحاق كرد يدور دنديپرست يم خدا يجا به آنچه از و آنان
 . بود يامبريپ كي هر

بنَا هوم ون لَهتِنَا م محلْنَا ر عجلَ ومانَ هقٍ لِسا صِدلِيو دميبخش شانيا به شيخو رحمت از و ع 
  .ميديگردان آوازه بلند و كونامين را آنان

 چـرا  است، اندرز و پند و روشن كتاب كه است قرآن كتابها نيباالتر و نيذبرتر و نيبزرگتر
 و نيتر هستيشا و نيتر راست است شده انيب آن در كه ييها داستان و سرگذشت و اخبار كه
 و اوامـر  نيتـر  منـصفانه  و نيتـر  عادالنه و نيبزرگتر آن ينه و امر و است، اخبار نيدتريمف

 و وعـده  نيتـر  حـق  و نيتـر  راست شده انيب ديع و وعده و جزا آن در اگر و هستند ينواه
 يييانبا و امبرانيپ و دارند، داللت فضل و عدالت و حكمت بر زيچ هر از شيب و هستند، ديوع
 از قـرآن  در نيبنـابرا  باشـند،  يم برتر و نيكاملتر و امبرانيپ گريد از اند شده ذكر آن رد كه
 يادا و او، يسـو  بـه  بازگـشت  و محبت و ياله عبادت خاطر به كه است شده ادي يامبرانيپ

 يهـا  مقام به ، ييبايشك و مقاومت، و خدا، يسو به مردم دعوت و ، بندگانش و خدا حقوق
 آنـان  از اديز يليخ قرآن آن در و اند، افتهي دست برتر يگاهيجا و يعال زلمنا و زيآم افتخار
ـ ا در خداونـد . است شده تكرار شانيداستانها و آمده انيم به سخن  از يتعـداد  از سـوره  ني

 شيستا مثابة به آنها ادي رايز كند، ادي را آنها تا دهد يم دستور را امبرشيپ و نمود ادي امبرانيپ
ـ پ خاطرة و ادي زين. آنهاست بر خداوند احسان و فضل انيب و آنان بر خدا  را يآدمـ  ، امبراني
: فرمود پس. كند اقتدا آنها به و ورزد، محبت بدانان و آورد مانيا آنها به كه دينما يم كيتحر
برَاهِيم الْكِتَابِ فِي واذْكُرْ( نَّه إِ بِيا صِديقًا كَانَ إِ  سرگذشت از يا گوشه قرآن كتاب نيدرا و) نَّ

 ،يكـردار  راست ، خداوند و بود خدا امبريپ و كردار، راست اريبس او كه كن، انيب را ميابراه
  . داد او به را يامبريپ و ،يگفتار راست
 است، راست شيكارها در و ها گفته در او پس د،يگو يم راست اريبس كه يكس يعني: قيصد
 مـستلزم  نيا و كند، يم قيتصد د،ينما قيتصد را آن است شده داده دستور كه را آنچه هر و

 كامل و صالح عمل و نيقي موجب و دينما اثر آن در و ابدي راه قلب به كه است يفراوان علم
 پـدر  او و. اسـت  برتـر  امبرانيپ همة از السالم هيعل محمد از بعد السالم هيعل ميابراه و. شود
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ـ م در را كتاب و نبوت خداوند و باشد يم برتر يها طائفه سوم  او. داد قـرار  فرزنـدانش  اني
 ديرس او به راه نيا در كه يبزرگ شكنجة بر و خواند فرا خدا يسو به را مردم كه است يكس
 توان اندازة به پدرش دادن دعوت در و داد دعوت را گانهيب و شيخو او پس د،يورز ييبايشك
  . ديكوش خود

بِيهِ قَالَ إِذْ: (فرمود و كرد نايب را پدرش آوردن مانيا بر ميابراه اصرار خداوند و أَ  كه آنگاه )لِ
 لِم أَبتِ يا: (گفت و داد قرار نكوهش و انتقاد مورد ها بت پرستش خاطر به را پدرش ميابراه
دبا تَعلَا م عمسلَا ي صِرُ وبلَا ي غْنِي وي نكئًا عي  يمـ  پرسـتش  را يزيچ چرا! جان پدر يا )  شَ
 را ييهـا  بـت  چرا يعني كند؟ ينم دور تو از را ييبال و شر و نديب ينم و شنود ينم كه يكن
 ينم ها بت نيا پس ست؟ين ساخته دستشان از ير كا و هستند ناقص خودشان كه يپرست يم

 به بلكه رسانند، ينم يانيز و سود چيه دينما پرستش را آنها كه يكس به و ننديب ينم شوندو
 را يـي بال و انيـ ز نيكـوچكتر  كردن دور ييتوانا و بدهند، يا دهيفا تواند ينم هم خودشان
 يكار و است ناقص خودش كه يزيچ عبادت كه دينما يم آشكار و روشن نيا پس. ندارند

  . است زشت و ناپسند شرح و عقل دگاهيد از بكند تواند ينم
ـ با را يكس كه نمود استنباط را نكته نيا توان يم ميابراه استدالل از و  يدارا كـه  ديپرسـت  دي

 كـس  چيهـ  او جز و آورند ينم بدست او جانب از مگر را ينعمت چيه بندگان و است، كمال
  . است متعال خداوند همان از و كند؛ دور آنها از را ييبال تواند ينم
نِّي أَبتِ يا( أْتِك لَم ما الْعِلْمِ مِنَ جاءنِي قَد إِ من پسر تو: ينگو و نكن، ريتحق مرا! پدر يا )ي 

 من به يا بهره دانش از خداوند رايز! دانم ينم من كه يدان ينم را يزيچ شما چطور ، يهست
 به را تو تا كن يرويپ من از ) سوِيا صِرَاطًا أَهدِك فَاتَّبِعنِي (پس. است نداده تو به كه دهيبخش
 ك است گانهي يخدا عبادت راه همان كه انهيم و درست راه به يعني. كنم رهنمون راست راه
   . ها حالت همة در خداوند از اطاعت يعني راست راه و. ندارد يكيشر

 مـن ! پـدر  يا«: نگفت او رايز خورد، يم چشم به ميابراه سخنان يالبال از لطافت و يمهربان
 دهيرس من به كه يدانش اما م،يدار دانش دو هر تو و من: گفت بلكه» جاهل تو و هستم عالم
   . يكن اطاعت و يرويپ ليدل از است ستهيشا پس است، دهينرس تو به
 را خـدا  از ريـ غ يكـس  هر رايز مكن، پرستش را طانيش ! جان پدر )الشَّيطَانَ تَعبدِ لَا أَبتِ يا(

 متعـال  خداونـد  كـه  گونـه  همـان  . است كرده پرستش را طانيش كه يراست به دينما پرستش
! آدم فرزندان يا) نيمب عدو لكم انه طنيالش عبدوات ال ءادم ينبي كميال اعهد الم (است فرموده
  شماست؟ آشكار دشمن او همانا د،ينكن پرستش را طانيش كه نگرفتم عهد شما از مگر
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يا لِلرَّحمنِ كَانَ الشَّيطَانَ إِنَّ(  از كـس  هـر  پـس  خداسـت،  نافرمـان  طانيش كه يراست به) عصِ
 نافرمان او و داده، قرار خود دوست و اوري ار يو كه يدرست به دينما يرويپ طانيش يگامها
ـ ا بـه  اشـاره  رحمـان  اسم به انيعص كردن اضافه و. است طانيش منزلة به و خدا  كـه  دارد ني

 بنـدد،  يمـ  او يرو بـه  را رحمت يدرها و. كند يم دور خداوند رحمت از را بنده ، گناهان
 . اسـت  خداونـد  رحمت آوردن دست به يبرا سبب نيبزرگتر يفرمانبردار و طاعت چنانكه
نِّي أَبتِ يا: (گفت نيبنابرا  اصـرار  سبب به! پدرم يا )الرَّحمن منَ عذَاب يمسك أَن أَخَاف إِ
 تـو  بـه  مهربان خداوند يسو از يعذاب ترسم يم ات يسركش دادن ادامه و كفر بر دنتيورز
يا لِلشَّيطَانِ فَتَكُونَ. (برسد لِ گـاه يجا در و ،يشو طانيش نيقر و همدم رتآخ و ايدن در و ) و 

 آهـسته  الـسالم  هيعل ليخل ميابراه پس. ينه او يجا در يپا و يكن اقامت طانيش زشت يها
 عملـش  از را او نمـود،  شـروع  بود تر آسان آنچه از. داد دعوت را پدرش جيتدر به و آهسته
 اطاعت من از اگر و ،ييانم يرويپ من از تا شود يم باعث من دانش و علم: گفت و داد، خبر
 يها انيز از و كرد، ينه طانيش پرستش از را او سپس ،يشو يم رهنمون راست راه به يكن

 نيا به اگر: گفت و داشت حذر بر خداوند عذاب از را او سپس. ساخت آگاه طانيش عبادت
 بـدبخت،  آن مـورد  در دعـوت  نيا اما. شد يخواه طانيش همدم و دوست يده ادامه حالت

 آلِهتِي عنْ أَنت أَراغِب: (گفت و داد جاهالنه يپاسخ ميابراه پدر و نشد، واقع كارساز و ديمف
براهِيم يا  يسـو  بـه  دادنـم  دعـوت  از و ، معبـودانم  به گفتن ناسزا از تو اگر! ميابراه يا و) إِ

لِيـا  واهجرْنِي. (كرد خواهم سنگسار را تو قطعاً يياين باز خدا عبادت مـدت  يبـرا  بـرو  و) م 
   يمگو سخن من با يطوالن يزمان و شو دور من از يديمد

 قرار خطاب مورد را آنها جاهالن كه يوقت رحمان دهندگان پاسخ مانند به را او ليخ ميابراه
: گفـت  و شـود،  ناراحت كه نكرد يكار و نمود صبر بلكه نگفت، ناسزا و داد پاسخ دهند يم
)لَام س كلَي خداوند درگاه به همواره و خواست، خواهم آمرزش تو يبرا دگارمپرور از من) ع 

ـ نما رهنمـون  اسـالم  به را تو و امرزديب و كند تيهدا تورا تا كرد خواهم دعا  موجـب  كـه  دي
نَّه. (شود يم گناهان آمرزش  مـرا  و. اسـت  مهربان من  حال به او شك بدون) حفِيا بِي كَانَ إِ
 نمود يم آمرزش طلب پدرش يبرا خداوند از شهيهم ميبراها پس. دهد يم قرار تيعنا مورد
 چيهـ  و خداسـت  دشمن او كه شد روشن يوقت اما د،ينما تيهدا را او خداوند نكهيا ديام به
ـ ب يو از و نمـوده  ترك را او يبرا خواستن آمرزش ستين كارساز يو مورد در يزيچ  يزاري

  جست
ـ پ جملة از و است، داده دستور ميابراه نييا از يرويپ به را ما خداوند ـ ا او نيـي آ از يروي  ني
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 و حكمت، و علم راه از و م،يريگ شيپ در را او روش خدا يسو به دادن دعوت در كه است
 دعـوت  از دينبا و. ميورز ييبايشك آن بر و كنم، دعوت جيتدر به را مردم سهولت و ينرم با

 دعـوتگر  بـه  كردارشان و زبان اب مردم كه يآزار و تياذ مقابل در ديبا بلكه. شد خسته دادن
  . كرد يكين آنها با كردار و زبان با و نمود، گذشت آن از و د،يورز ييبايشك رسانند يم

لُكُم: (گفت شد، ديناام پدرش و قوم] آوردن مانيا [از ميابراه يوقت أَعتَزِ ـا  ومونَ  وعمِـن  تَـد 
أَدعـو  (كنم، يم يريگ كناره ديپرست يم خدا يجا به كه ييها بت از و شما از و )اللَّهِ دونِ و 
 عسى. (شود يم خواستن يدعا و عبادت يدعا شامل نيا و خوانم يم را پروردگارم و) ربي
لَّا ـ ناام پروردگارم پرستش در كه است ديام) شَقِيا ربي بِدعاء أَكُونَ أَ ـ ي.نـشوم  ناكـام  و دي  يعن
 است نيا و. دينما خوشبخت مرا اعمالم كردن قبول و ميدعا رفتنيپذ با خداوند كه دوارميام
 و يهو از آنان پس. است شده ديناام حق يسو به مردم دعوت ريمس در كه يدعوتگر فةيوظ

 يسركش بر نيبنابرا نشد، واقع ديمف و كارساز آنها در مواعظ و كردند، يرويپ خود يآرزوها
  . ماندند رانيح و سرگشته آن در و دهيورز اصرار خود
 خداوند كه باشد داشته ديام و بپردازد، شتنيخو اصالح به ديبا يحالت نيچن در دعوتگر پس
ـ نما يريگ كناره شر اهل و شر، از و رد،يبپذ او از  و وطـن  از انـسان  شـدن  جـدا  طبعـاً  و دي

 شود يم ور يكسان از يآدم رايز است، دشوار اريبس دارد دوست آنچه از و قومش و خانواده
 يزيچ كس هر جهت نيهم به د،ينما يم يزندگ آنها جمع در و ورزد، يم تخاراف آنها به كه
 قـومش  از ميابـراه . دهد يم او به آن از بهتر عوضش به خداوند دينما ترك خدا خاطر به را

لَهم فَلَما: (فرمود مورداو در خداوند و كرد، يريگ كناره ب اللَّهِ دونِ مِن يعبدونَ وما اعتَزَ هنَاو 
قَ لَهحإِس قُوبعي ا ول لْنَا وكُ عا جبِي ـ  )نَ  يمـ  خـدا  يجـا  بـه  آنچـه  از و آنـان  از ميابـراه  يوقت

ـ داد قرار امبريپ را آنان از كي هر و دميبخش عقوبي و اسحاق او به كرد يدور دنديپرست  . مي
 شدند فرستاده مردم يسو به امبريپ عنوان به كه شد كوكارين و صالح يفرزندان صاحب او پس
  . ديبرگز شيخو يوح و رسالت يبرا انيجهان انيم از را آنها خداوند و
بنَا( هوم ون لَهتِنَا م محعقـوب، ي و اسـحاق  فرزنـدانش  و ميابـراه  به شيخو رحمت از و )ر 

 از ديبخش آنان به خداوند كه شوند يم ييها رحمت يتمام شامل نيا و. مينمود عطا بخششها
ـ ز دودمان و فرزندان و صالح، اعمال و د،يمف ومعل ليقب  و شـدند  منتـشر  جـا  هـر  در كـه  ادي
  . آمد وجود به آنها انيم در ياديز صالحان و امبرانيپ
لْنَا( عجو مانَ لَهقٍ لِسا صِدلِي است يرحمت زين نيا. ميكرد آوازه بلند و كونامين را آنان و ) ع 
 حـسب  بـر  كـه  اسـت  داده وعـده  يكوكـار ين هر به داوندخ رايز د،يبخش آنها به خداوند كه
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ـ نما منتشر بلد آوازة و كين نام او از اش يكوكارين ـ پ از نهـا يا و. دي  يمـ  كوكـاران ين انيشواي
 و شـهرت  نـه  اسـت،  گذاشـته  ادگاري به ينيراست آوازة و كين نام آنها از خداوند پس باشند،
 دلها آنان محبت و شيستا و ديتمج و رده،ك پر را جهان آنان آوازة و ادي پس ن،يدروغ آوازة

 آنها پس. شوند يم گشوده آنها ديتمج و شيستا به هرجا در زبانها و است، نموده مالمال را
ـ  دوران تمام در همواره و باشند، يم افتگاني تيهدا انيشوايپ و روانيپ يالگو  خـاطره  و ادي
 فضل يدارا خداوند و بخشد، يم بخواهد كس هر به كه خداست فضل نيا و است، زنده آنها

  . است بزرگ
 : 51- 53 ي هيآ

نَّه موسى الْكِتَابِ فِي واذْكُرْ بِيا رسولًا وكَانَ مخْلَصا كَانَ إِ  كن، ادي يموس از كتاب نيا در و نَّ
 . بود امبريپ يا فرستاده و افته،ي خلوص او كه يراست به

نَاه ي نَاد انِبِ مِن ونِالْ الطُّورِ جمأَي نَاه ب  و ميداد ندا طور كوه راست طرف از را او ما و نَجِيا وقَرَّ
 . ميگفت سخن او با و ميگرداند كينزد را او

بنَا هوو تِنَا مِن لَه محر ونَ أَخَاهارا هبِي  به را امبريپ هارون برادرش خوش، رحمت سر از ما و نَ
  ميداد او
 مقـام  يمعرف و بزرگداشت و ميتكر يبرا و كن ادي را عمران بن يموس بزرگ قرآن نيدرا و

نَّه. (بگو سخن او از كاملش اخالق و او يواال بِيـا  رسـولًا  وكَانَ) مخْلَصا كَانَ إِ  از او همانـا  نَّ
 دهيبرگز شتنيخو يبرا و زدوده، نقائص از را او خداوند و شهد دهيبرگز پروردگارت جانب
 ها گفته و كارها همة او كه يمعن نيا به و است، شده خوانده زين الم كسر با) مخْلَصا (و. بود
 يدارا حـاالتش  يتمـام  در كـه  نمود فيتوص پس بود، گردانده خالص خدا يبرا را اتشين و

 اخالصـش  خـاطر  به را او خداوند رايز گرند،يكدي ملزوم و الزم يمعن دو هر و. بود اخالص
 و. نـد يبرگز را يو يخداونـد  تـا  شـد  باعـث  او اخـالص  و ،كـرد  دور نقائص از و د،يبرگز

 را ها بيع خداوند كه نيا و است، اخالص شود يم فيتوص آن با بنده كه يحالت نيبزرگتر
بِيا رسولًا وكَانَ. (نديبرگز را يو و دينما دور او از  خداوند يعني. بود امبريپ و فرستاده او و) نَّ
  . بود داده او به را نبوت هم و رسالت هم

 را عتيشر بزرگ و كوچك امور همة و كند، ابالغ را مرسل سخن رسول، كه طلبد يم رسالت
ـ نما يوح او به خداوند نكهيا يعني نبوت و. برساند مردم به  يوحـ  فرسـتادن  بـا  را يو و دي

ـ م رابـط » رسـالت  «و باشـد،  يم  پروردگارش و او انيم رابط» نبوت «پس ند،يبرگز  و او اني
 با كه بود نيا آن و ، داد اختصاص يموس به را يوح نوع نيبرتر و نيبزرگتر داوندخ مردم،
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 از و كرد مناجات خداوند با كه يا گونه به نمود، كينزد خودش به را او و گفت سخن يو
نَاه: (فرمود نيبنابرا. افتي اختصاص او به» الرحمن ميكل «مقام امبران،يپ همة انيم ي نَاد مِـن  و 

أَيمنِ لطُّورِا جانِبِ  با و ميداد ندا رفتنش راه حالت در را او طور كوه راست طرف از ما و )الْ
 مبارك«) حولها من و النار يف من بورك ان (ياله گفتة استو تر بركت با يمعن به» منيأ «نكهيا

 يمعنـ  نيهمـ  بـر  ،»باشـد  يم آن رامونيپ كه يكس و است، آتش نيا كنار در ك يكس ديگرد
  . دينما يم داللت

)نَاهب  كردن مناجات و دادن ندا فرق. ميگفت سخن او با وو ميساخت كينزد را او و ) نَجِيا وقَرَّ
 يبرا هيآ نيا در و. آهسته يصدا به مناجات و شود، يم گفته بلند يصدا به ندا كه است نيا

 اهـل  مذهب كه طور آن گرد، يم ثابت مناجات و ندا از اعم آن انواع و گفتن سخن خداوند
ـ قب از خداونـد  كـالم  نيمنكر خالف به است، آن بر جماعت و سنت  و هيـ جهم و معتزلـه  لي
  . كنند يم فكر آنها مانند كه يكسان

بنَا( هوو تِنَا مِن لَه محر ونَ أَخَاهارا هبِي  او يدلسوز و احسان و ،يموس لتيفض نيبزرگتر نيا)نَ
 او كيشـر  كارش در را هارون تا خواست خداوند از هك چرا است، هارون برادرش به نسبت
 كـه  را هـارون  بـرادرش  و . رفتيپذ را يموس يدعا خداوند. بگرداند امبريپ او مانند و سازد

 هـارون،  و بـود  السالم هايعل يموس يامبريپ تابع هارون امبريپ پس. ديبخش يو به بود امبريپ
  . نمود ياري كارش در را يموس

  : 54- 55 ي هيآ
اعِيلَ الْكِتَابِ فِي اذْكُرْومإِس نَّه بِيا رسولًا وكَانَ الْوعدِ صادِقَ كَانَ إِ  لياسماع كتاب نيا در و نَّ
  بود خدا امبريپ و وفرستاده بود راست شيها وعده در او همانا كن، ادي را

أْمرُ وكَانَ ي لَه لَاةِ أَه الزَّكَاةِ بِالصكَانَ وو عِند ب ا هِررْضِيو نمـاز  اقامـة  بـه  را اش خانواده او و م 
  . بود دهيپسند پروردگارش شگاهيپ در و داد يم فرمان زكات پرداختن

 ملت يعني ها ملت نيبرتر و نيبزرگتر كه يامبريپ كن؛ ادي را بزرگ امبريپ نيا ميكر قرآن در
 سرچـشمه  او از ، است آنان از زين السالم هيعل محمد حضرت آدم فرزندان و سرور كه عرب
نَّه. (است گرفته  داد ينم يا وعده چيه و بود، راست شيها وعده در او) الْوعدِ صادِقَ كَانَ إِ
 يم خدا بندگان با و خدا با كه شود يم يا وعده شامل نيا و نمود، يم وفا آن به نكهيا مگر
ـ مان ذبـح  را او پدرش اگر كه كرد وعده خودش با يوقت نيبنابرا. بست  او بـه  كنـد،  صـبر  دي
  . افتي يخواه بردباران از مرا اهللا شاء ان يزود به) نيالصبر من اهللا شاء ان يستجدن: (گفت

 سر شدن دهيبر كه يحال در كند، ذبح را او تا داد اجازه را پدرش و نمود وفا وعده نيا به و
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 نبـوت  و رسالت به را او خداوند سپس. شود يم آن دچار انسان كه است يبتيمص نيبزرگتر
 برتـر  قـشر  از را او خداونـد  و باشد، يم بندگانش بر ياله احسان نيبزرگتر كه نمود متصف
  . داد قرار مردم

أْمرُ وكَانَ( ي لَه لَاةِ أَه الزَّكَاةِ بِالصفرمان زكات پرداختن و نماز اقامة به را اش خانواده او و )و 
 نمـاز  اقامـة  به را آنها و نمود، يم اجرا اش نوادهخا مورد در را خداوند دستور يعني. داد يم

 بـه  نـسبت  احـسان  قيمـصاد  از يكـ ي كه زكات پرداخت به را آنها و داد، يم فرمان خالصانه
ـ و بـه  د،يرسـان  كمـال  بـه  را گرانيد و خودش و او پس. داد يم فرمان باشد، يم بندگان  ژهي

 او دعـوت  به گرانيد از اش وادهخان چون بودند، اش خانواده كه خود به مردمان نيكترينزد
بهِ عِند وكَانَ. (بودند سزاوارتر ا ررْضِيكـه  ييكارهـا  چـون . بـود  دهيپـسند  خداونـد  نزد و) م 

 يخشنود باعث كه ديكوش يم يامور انجام در و داد، يم انجام داشت يپ ر را ياله تيرضا
 پس. داد قرار كشينزد وستاند و بندگان خواص از و د،يپسند را او زين خداوند شد، يم خدا

  . يراض پروردگارش از و بود خشنود او از خداوند
 : 57- 56 ي هيآ

نَّه إِدرِيس الْكِتَابِ فِي واذْكُرْ بِيا صِديقًا كَانَ إِ  او همانـا  كـن،  ادي را سيادر كتاب، نيا در و نَّ
 . بود بزرگ يامبريپ و كردار، راست اريبس

نَاه فَعركَانًا وا ملِي ميبرد فرا بلند يمنزلت او و ع   
 كمـال  يهـا  صفت به را او كن، ادي سيادر از قرآن در م،يتكر و بزرگداشت صورت به يعني

نَّه (نما، فيتوص بِيا صِديقًا كَانَ إِ  از يبرخـوردار  متضمن كه داد قرار قيصد را او خداوند )نَّ
 را او كـه  نمـود  انيب خداوند و. است لحصا عمل و استوار نيقي و كامل علم و كامل قيتصد
نَاه. (كرد انتخاب خود رسالت و يوح يبرا فَعركَانًا وا ملِيو كرد بلند را او آوازة انيم در و )ع 
  . بود رتبه يعال و آوازة بلند او پس. برد باال نيمقرب انيم ردر را گاهشيجا
  : 58 هيآ

لَئِك الَّذِينَ أُو منْع بِيينَ منَ لَيهِمع اللَّه أَ يةِ مِن النَّ ذُر منْ آدمِملْنَا و مح  ـعمِـن  نُـوحٍ  مـةِ  وي ذُر 
رَاهِيمب ائِيلَ إِ ينَا ومِمنْ وإِسرَ دنَا هي ب تَ اجتْلَى إِذَا و لَيهِم تُ ع اتن آيما خَرُّوا الرَّحدجـا  سكِيب و 

 فرزنـدان  از و آدم، سـاللة  از داشـت،  يارزان شانيبرا نعمت خداوند كه بودند يامبرانيپ آنان
 آنان كه يكسان زمرة از و عقوب،ي و ميابراه دودمان از و م،يكرد يكشت سوار نوح با كه يكسان
 سجده شد يم خوانده آنان بر مهربان خداوند اتيآ هرگاه م،يبود دهيبرگز و كرده رهنمود را

  . فتادندا يم] نيزم به [انيگر و كنان
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ـ ها مقام و ليفضا و دهيبرگز امبرانيپ و بزرگوار امبريپ نيا يوقت ـ ب را شاني : فرمـود  كـرد،  اني
)لَئِك الَّذِينَ أُو منْع لَيهِم اللَّه أَ نَ عينَ مبِي ـ بد خداونـد  كه اند امبرانيپ از يكسان نانيا )النَّ  شاني

 داده آنـان  بـه  رسالت و نبوت ليقب از يرينظ يب يها نعمت خداوند يعني است، داده نعمت
 آنـان  بـه  كه يكسان راه به را ما ميبخواه خداوند از و ميكن دعا تا ميا افتهي فرمان ما و است،
 بـود  خواهد يكسان با دينما اطاعت خداوند از كس هر و د،ينما تيهدا است دهيبخش نعمت

 شان،يا از يبرخ و) ينيالنب من هميعل اهللا انعم نيالذ مع( است داده نعمت آنها به خداوند كه
يةِ مِن( ذُر منْ آدمِملْنَا و مح عسـوار  نـوح  بـا  كه يكسان فرزندان از و آدم، ساللة از ) نُوحٍ م 

  .ميكرد يكشت
يةِ ومِن( ذُر رَاهِيمب ائِيلَ إِ  نيبهتـر  نهـا يا پـس . هـستند  عقـوب ي و ميابـراه  دودمان از و) وإِسرَ

 خداوند اتيآ كه يهنگام به آنها و. است دهيبرگز را آنها خداوند كه هستند ايدن يها خانواده
 و اسـرار  و دانـا،  خداونـد  صـفت  و ها يپنهان اخبار بر مشمل كه شود تالوت انان بر مهربان
بكِيا سجدا خَرُّوا (است ديوع و وعده و ، امتيق روز اخبار نيزمـ  به انيگر و كنان سجده) و 

 رسوخ شانيدلها در ديام و ميب و مانيا و شوند يم فروتن ياله آنان اتيا برابر در و. افتند يم
 برابـر  در و نـد، ينما توبـه  خـدا  يسـو  به و بنگرند تا شود يم باعث امر نيهم به و كند، يم

 كور و كر بشوند را ياله اتيآ چون كه ستندين يكسان از آنان . افتنديب سجده به پروردگارشان
  . گذرند يم آن كنار از
 جملة از خداوند اتيآ كه دينما يم داللت نيا بر» رحمان «ياله اسم به اتيآ دادن نسبت و

 نموده تيهدا حق يسو به را آنها كه چرا باشند، يم بندگانش به نسبت او احسان و رحمت
 دانـش  و علـم  يسـو  به و دهيرهان جهالت و يگمراه از و داده نجات يگمراه و يكور از و

  . است ردهك رهنمود
  : 59- 63 ي هيآ

مِن فَخَلَف دِهِمعب وا خَلْفلَاةَ أَضَاع وا الصعاتَّب اتِ ووالشَّه فونَ فَسلْقَو ا يي  از پـس  گاه آن غَ
ـ پ ] ينفسان[ها خواسته از و دادند هدر را نماز كه شدند نيجانش يناخلف فرزندان آنان  يروي

 . افتي ندخواه را يگمراه] مجازات [و كردند

لَّا لَئِك صالِحا وعمِلَ وآمنَ تَاب من إِ أُو لَا الْجنَّةَ يدخُلُونَ فَ ونَ وظْلَمئًا يي  كـه  يكـسان  مگـر  شَ
 و شوند يم بهشت وارد شانيا پس دهند، انجام ستهيشا يكارها و اورنديب مانيا و كنند توبه
 . ننديب ينم يستم چيه

نَّه بِالْغَيبِ عِباده الرَّحمنُ وعد الَّتِي عدنٍ جنَّاتِ  خداوند كه يجاودان يباغها مأْتِيا وعده كَانَ إِ
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 . رديپذ يم تحقق حقاً خدا وعدة و است، داده وعده بندگانش به بيغ جهان در

لَّا لَغْوا فِيها يسمعونَ لَا لَاما إِ س ملَه و مقُها رِزكْرَةً فِيهب عاوهـوده يب سخن] چيه [جا آن در شِي 
 آماده شانيا طعام و خوراك شامگاهان و صبحگاهان ،]شنوند يم [سالم بلكه شنوند، ينم يا

 . است

نَّةُ تِلْكنَا مِنْ نُورِثُ الَّتِي الْج  ما بندگان از هركس به كه يبهشت آن است نيا تَقِيا كَانَ من عِبادِ
  . ميده يم راثيم به باشد زگاريپره كه
 و مخلص آنان كه نمود ذكر و آورد انيم به سخن امبرانيپ نيا از متعال خداوند آنكه از پس
 از پـس  كـه  يكسان از ، بازگشتند او يسو به و بودند، پروردگارشان يخشنود يجستجو در

 انيب و كردند، فيتحر بودند شده داده دسور آن به را آنچه كه يكسان گفت؛ سخن آمدند آنان
 كه را نماز پس برگشتند، عقب به و شدند آنها نيجانش يناخلف فرزندان آنان از پس كه شتدا
 و دهيـ ورز يسست آن مورد در و كردند،  ترك بودند شده داده دستور آن اقامة و محافظت به
 اخـالص  و مـان يا يتراوز و نيد ستون كه كردند عيضا را نماز چون و نمودند، عيضا را آن
 است، اعمال نيبهتر و شده، ديتاك آن بر اعمال همة از شيب و است، انيهانج پروردگار يبرا
 نيا خواند يم فرا امر نيا به را آنها كه يزيچ و. نمودند ترك و عيضا زين را ينيد امور گريد

 يهـا  شـهوت  به آنان توجه نيبنابرا كردند، يرويپ خود ينفسان يها خواسته از آنها كه بود
ـ ا و داشتند مقدم خداوند حقوق بر را آن و شد معطوف ينفسان  كـردن  عيضـا  سـبب  امـر  ني
 شـد  يم داريپد شانيبرا يشهوت هرگاه نيبنابرا. شد شهواتشان به آوردن يرو و خدا، حقوق

 فَسوف (دادند، يم انجام را آن داد يم يرو شانيبرا يا وهيش هر به و كردند يم حاصل را آن
لْقَونَ ا يي  متعـال  خداوند سپس شوند، يم روبرو ديشد و مضاعف يعذاب با يزود به يعني) غَ
لَّا: (فرمود و شد ليقا استثنا  كنند توبه گناهان بدعت و شرك از كه يكسان آن مگر  )تَاب من إِ

 نكننـد،  تكـرار  را آن كـه  رنديبگ قاطع ميتصم و شوند، مانيپش آن از و دهيكش دست آن از و
 وعمِـلَ  (باشند، داشته مانيا امتيق روز و امبرانشيپ و تابهاك و فرشتگان و خدا به و) وآمنَ(

ـ پ زبـان  بـر  را آن خداونـد  كه است يكار آن و دهند، انجام ستهيشا كار و) صالِحا  امبرانشي
لَئِك. (شود انجام خدا يرضا يبرا نكهيا شرط به است، داده قرار مشروع أُو  كه يكسان پس) فَ
 شـوند،  يم بهشت وارد) الْجنَّةَ يدخُلُونَ (دهند، انجام صالح لعم و آورند مانيا و كنند توبه
لَـا . (باشـد  يم بزرگوار پروردرگار يگيهمسا و سالم يزندگ و داريپا يها نعمت شامل كه و 

يئًا يظْلَمونَ  ابندي يم كامل طور به را اعمالشان نند؛يب ينم يستم  چيه مورداعمالشان در و) شَ
  . شود يم داده پاداش انآن به كامل طور به و
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 بلكـه  ، ستين ييباغها گريد مانند شوند وارد بدان آنها داده وعده كه يبهشت نمود انيب سپس
 آن در يناراحت و رنج چيه و بوده ماندن و اقامت يبرا ييباغها بهشت يباغها ) عدنٍ جنَّاتِ(

 نيا و روند، ينم نيب از هگا چيه و شود ينم برده گريد ييجا به آن از انسان و ندارد، وجود
. دارد وجـود  آن در كـه  است ييها يشاد و هايخوب يفراوان و باغها آن بودن پهناور خاطر به
 به را آن است، داده وعده آن به مهربان خداوند كه ييباغها) بِالْغَيبِ عِباده الرَّحمنُ وعد الَّتِي(
 آن مانند يچشم چيه كه دارد وجود اغهاب آن در ياحسان و رحمت چون داد، نسبت» رحمان«
 خداوند و. است نكرده خطور يانسان چيه دل به و دهينشن را آن مانند يگوش چيه و دهيند را

 و اهللا رحمه يفف وجوههم ضتياب نيواماالذ: (است فرموده و دهينام شيخو رحمت را بهشت
 آنها و هستند خداوند مترح در شو يم ديسف شانيها چهره كه يكسان اما و) خلدون هايف هم
 كـه  دينما يم داللت نيا بر خدا رحمت به بهشت دادن نسبت نيهمچن و. اند جاودانه آن در
 از ياثر بهشت كه ياله رحمت چون ماند، خواهد يباق همواره و دارد استمرار بهشت يشاد
  . است يباق همواره باشد يم آن
 و هستند او دةيآفر فقط كه يبندگان خالف به آن امثال و رحمان بندگان و) عِباده (از منظور و
 آنها خداوند رايز باشنديم خداوند تيربوب بندگان گرچه شانيا پس اند، كرده ن عبادت را يو
 كـه  ستندين يبندگان آن زمرة از اما است پرداخته امورشان ريتدب به و داده يروز و دهيآفر را

 بـه  يآدمـ  كـه  يپرستـش  و اند؛ شده يارياخت يبندگ و پرستش و هتيالو يبند ي رهيدا وارد
 خـاطر  به و است ياضطرار پرستش آنان پرستش بلكه. رديگ يم قرار شيستا مورد آن خاطر

  . رنديگ ينم قرار شيستا مورد يبندگ نيا
ـ ا يمعن صورت نيا در پس. باشد ) الرَّحمنُ وعد (متعلق كه دارد احتمال) بِالْغَيبِ(  طـور  ني
 مانيا دهيناد آن به اما اند، دهيند را آن كه است داده وعدة يبهشت به را آنان دخداون: شود يم

 تالش آن به دنيرس يبرا و دارد، وجود بيغ در بهشت آن كه اند كرده قيتصد را آن و آورده
 حتمـاً  نيبنـابرا  دنـد؟ يد يمـ  را آن اگر بود چگونه پس بودند، دهيند را آن نكهيا با اند كرده

 بـشتر  آن بـه  دنيرس يبرا و شدند، يم مند عالقه آن به شتريب و كردند يم لبط را آن شتريب
 قرار شيستا مورد دارند مانيا اند دهيند آنچه به و بيغ به چون آنها نجايا در و. دنديكوش يم

  . است ديمف يمانيا نيچن و اند، گرفته
 بدون كردند عبادت را او كه يسانك يعني باشد،) عِباده (به متعلق) بِالْغَيبِ (كه دارد احتمال و
 او اگر پس اند، دهيند را او آنكه حال كردند، عبادت را خدا آنان پس . باشند دهيد را او نكهيا
ـ ب و نمودند، يم توبه شتريب و كردند يم عبادت را يو شتريب دنديد يم را  دوسـت  را او شتري
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  . شد يم شتريب آنها اقياشت و داشتند يم
 داده وعـده  بنـدگانش  بـه  مهربان خداوند كه ييباغها: باشد نطوريا يمعن كه دارد احتمال زين

 ينمـ  را آن خـدا  جز كس چيه و كرد، انيب را آن فيتوص توان ينم كه است يامور از است
 است، ان ياجمال فيتوص و بهشت، از يبرخوردار يبرا تالش به قيتشو ينوع نيا پس. داند
 كـه  است ياله فرمودة مانند نيا و زنديبرخ آن طلب در تا آورد يدرم حركت به را انسانها و
 ينم كس چيه) عملوني كانوا بما جزاء نياع قره من لهم ياخف ما نفس تعلم فال: (ديفرما يم

ـ برا ييزهـا يچ چـه  اند كرده كه يكين يكارها برابر در داند  اسـت؛  شـده  داشـته  پنهـان  شاني
  . است شده پنهان اننگاهش از و شده سرورشان و يشاد ةيما كه ييزهايچ
ـ دل بـه  اسـت  بهتر اول احتمال اما است، ثابت و درست همه يمعان نيا و  خداونـد  نكـه يا لي

نَّه:( است فرموده تِيا وعده كَانَ إِ أْ ـ ز است، يشدن و محقق وعده آن و) م  خـالف  خداونـد  راي
  . است نيراستگوتر و كند ينم وعده

ـ نما گناهكـار  را انسان كه يا دهيفا يب و هودهيب سخن  جا آن در )لَغْوا فِيها يسمعونَ لَا(  د،ي
 و گنـاه  ورطة به را انسان كه يسخن و شوند ينم يبيع و ناسزا آنجا در آنها پس شنوند، ينم
لَّا. (شنوند ينم را ينامناسب گفتة چيه زين و بكشاند انيعص لَاما إِ شوند يم ييها گفته فقط )س 
 گفتـه  و مـژده  و نيآفـر  يشاد سخن درود، خدا، ذكر ليقب از است، مبرا يبيع نوع هر از كه
ـ انگ دل يصـداها  و مهربـان  خداوند خطاب دنيشن و ك،ين يها  و يبهـشت  يهـا  يحـور  زي

 در و است يالمت يسرا بهشت چون گهربار، كلمات و شاد يها ترانه و نوجوانان، و فرشتگان
  . ندارد وجود گريد يزيچ يسالمت جز آن
)ملَه و مقُها رِزكْرَةً فِيها بي  است آماده شانيا طعام و خوراك شامگاهان و صبحگاهان و)  وعشِ
 و است، موجود همواره ها لذت انواع و ها يدنينوش و ها يخوردن ليقب از آنان يروز يعني. 
 و لـذت  كمـال  از و. اسـت  حاضـر  باشـند  داشته ليم كه يوقت هر در و بخواهند كه كجا هر
 و صـبحگاهان ) وعـشِيا  بكْـرَةً  (شـود،  افـت ي يمشخـص  اوقـات  در كـه  است نيا آن ييبايز

 نُورِثُ الَّتِي (م،ينمود فيتوص كه يبهشت پس. باشد ديمف كامالً و بچسبد خوب تا شامگاهان،
نَا مِنْ ـ ي. باشـد  زگـار يپره كـه  ميدهـ  يمـ  قرار آن در بندگان از يكس )تَقِيا كَانَ من عِبادِ  يعن
 اخراج جا آن از م،يده يم قرار آنها يشگيهم گاهيجا را آن و داده يجا آن در را گارانزيپره
: اسـت  فرموده متعال خداوند كه چنان. خواهند ينم را يگريد زيچ آن يجا به و شوند ينم
 بـه  ديبشتاب و)نيللمتق اعدت االرض و السموات عرضها وجنه ربكم من مغفره يال وسارعوا(

 است، نيزم و آسمانها اندازة به آن يپهنا كه يبهشت و پروردگارتان، بجان از يآمرزش يسو
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  . است شده آماده زگارانيپره يبرا كه
 : 64- 65 ي هيآ

تَنَزَّلُ وما لَّا نَ أَمرِ إِ يدِينَا بينَ ما لَه ربك بِ لْفَنَا وما أَ  مـا  [و نَسِيا ربك كَانَ وما ذَلِك بينَ وما خَ
 آنچـه  و ما يرو شيپ آنچه اوست آن از م،ييآ ينم فرود پروردگارت فرمان به جز] شتگانفر

 . است نبوده فراموشكار پروردگارت و است، دو نيا انيم آنچه و ما سر پشت

باتِ راومضِ السالْأَر ا وما ومنَهي ب هدبطَبِرْ فَاعاصتِهِ وادلْ لِعِبه لَمتَع  ـمِ  لَـهاسپروردگـار   ي 
 يداريپا او عبادت بر و كن، پرستش را او پس است، دو نيا انيم در آنچه و نيزم و آسمانها
  ؟يشناس يم او يبرا ييهمتا ايآ ورز،
: گفت او به] السالم هيعل امبريپ [شد نازل مجدداً ليجبرئ يوقت امد،ين امبريپ نز ليجبرئ يمدت
 او ييجـدا  از و داشـت  عالقه او به امبريپ چون» بود تربه يآمد يم ما نزد نيا از شتريب اگر«

 بـه  ليـ جبرئ زبـان  بر خداوند پس شد، يم مطمئن او آمدن فرود با قلبش و شد، يم نيغمگ
تَنَزَّلُ وما: (فرمود امبريپ لَّا نَ أَمرِ إِ  يعني م،ييآ ينم فرود پروردگارت فرمان به جز ما و )ربك بِ
 از  هرگـز  و م،يكنـ  يمـ  يمـ  اجرا را فرمان شتابان ميشو داده ستورد اگر م،يندار يارياخت ما

 ال: (اسـت  فرموده فرشتگان مورد در متعال خداوند كه چنان م،يكن ينم يچيسرپ خدا دستور
 يچيسـرپ  دهـد  يمـ  آنها به خداوند كه يفرمان از) ومروني ما فعلوني و امرهم ما اهللا عصوني
 مـأمور  يبنـدگان  مـا  پس دهند، يم انجام شوند يم ادهد دستور آن به كه را آنچه و كنند ينم

  .ميهست
)ا لَهنَ ميدِينَا بي لْفَنَا وما أَ ـ ا انيم آنچه و ما يرو شيپ آنچه اوست آن از)ذَلِك بينَ وما خَ  ني
 متعال خداوند آن از جا همه و جا آن و نجايا حال، و ندهيآ و گذشته يكارها يعني. است دو

 او اريدراخت كه ميهست يمابندگان و باشد يم خداوند آن از امور همة كه شد روشن پس است
 اي دينما يم اقتضا را كار نيا ياله  حكمت ايآ كه است نيا ياصل مسئلة نيبنابرا. ميدرا قرار
 كـار  آن ياله حكمت اگر و كند، يم اجار را آن دينما اقتضا را يكار او حكمت اگر پس نه؟
 پروردگـارت  و) نَسِيا ربك كَانَ وما: (فرمود نيبنابرا اندازد يم ريتأخ به را آن نكند اقتضا را

 مـا : (اسـت  فرمـوده  متعـال  خداوند كه چنان. كن فراموش را تو تا ستين و نبوده فراموشكار
 امور همواره بلكه است، نداشته دشمن و نكرده رها را تو پروردگارت) يقل ما و ربك ودعك

. دهـد  يمـ  اختـصاص  تو به را بزرگش ريتداب و ها بهره نيبهتر و داده قرار توجه مورد را تو
 بر امر نيا دينبا و ،يشو نيغمگ تو دينبا كند ريتأخ يشگيهم موعد از ليجبرئ چنانچه يعني

  . دارد وجو يحكمت نيا در چون است، خواست را نيا خداوند كه بدان و  كند، ينيسنگ شما
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 رب: (فرمـود  و كـرد  ارائه ليدل ست،ين فراموشكار و است، ريفراگ ياله علم كه نيا بر سپس
الْأَرضِ السماواتِ را نيزمـ  و آسـمانها  او تيربوب پس است، نيزم و آسمانها پروردگار او) و 

 چيهـ  و حكمفرماسـت  نظـم  نيكـاملتر  و نيبهتر نيزم و آسمانها بر نكهيوا . است گرفته فرا
 ريفراگ يآگاه و علم بر يقاطع ليدل شود ينم دهيد آنها در يهودگيب و يفراموشكار و غفلت

 آن از يا بهره كه چرا ،ينكن مشغول ليدل نيا به را خودت كه توست سود به پس. است ياله
ـ برا و يينما مشغول بدان را خود ديبا كه زيچ آن و گردد، ينم عائدت ـ مف تي  باشـد  يمـ  دي
  . ندارد يكيشر و همتا كه است گانهي يخدا عبادت

 آن با و گردان استوار آن بر را خود نفس يعني باش، بايشك او عبادت بر و )لِعِبادتِهِ واصطَبِرْ(
 پرداختن رايز. بده انجام شيخو توان حد در و صورت نيكاملتر به را عبادت و كن مجاهده

 به و گردد قطع ها خواسته همة با اش يوابستگ رشتة يآدم كه شود يم سبب خدا عبادت به
 بـه  متعنا ما يال كينيع تمدن وال: (است فرموده متعال خداوند كه چنان. شود سرگرم بادتع

 منـد  بهـره  آن از را آنان كه ايدن يها ييبايز به و) هيف لتفتنهم ايالدن وهيالح زهره منهم ازواجا
 اهلك وامر (ديفرما يم ادامه در و مدوز چشم ميكن مبتال اشان فتنه و عذاب به تا ميا ساخته
  . كن ييبايشك آن بر و ده فرمان نماز خواندن به را ات خانواده و) هايعل اصطبر و بالصلوه

يا لَه تَعلَم هلْ(  ؟يشناس يم مخلوقات انيم از يهمانند همنام و همتا خداوند يبرا ايآ)  سمِ
 و امهمن خداوند يبرا يعني است، معلوم آن جواب عقالً و است ينف يمعن به است،هام نيا و

 و ازمنداند،ين جهت هر از گرانيد و. است ازين يب جهات همه از او و افت،ي ينخواه ييهمتا
 و هـستند،  نـاقص  او از ريـ غ و. اسـت  مطلق كمال يدارا جهات تمام از كه است يكس كامل
ـ ا پـس . است دهيبخش آنها به خداوند كه آنچه جز به شود ينم افتي آنها در يكمال ـ دل ني  لي
 او يبندگ و پرستش و است، يبندگ و عبادت سزاوار خداوند تنها كه نيا بر كه است يقاطع
 تنها تا داد دستور نيبنابرا. باشد يم باطل گريد يزهايچ و افراد پرستش و عبادت و است حق
 است، كتاي و تنها او رايز رد،يگ صورت مداومت و ييبايشك آن بر و شود، پرستش او فقط و
  . است برخوردار كوين ينامها از و بوده عظمت با اريبس و
  
  
 : 66- 67 ي هيآ

يقُولُ انُ وا الْإِنس ئِذَ  زنده مردم، كه يهنگام ايآ«: ديگو يم انسان و حيا أُخْرَج لَسوف مِت ما أَ
 ؟»شد خواهم ختهيبرانگ
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لَا ذْكُرُ أَوانُ ينَّا الْإِنس نَاه أَ لَقْ لَم قَبلُ مِن خَ و كئًا يي  را او مـا  كـه  آورد ينمـ  ادي به انسان ايآ شَ
  نبود؟ يزيچ چيه او كه ميديآفر يحال در نيا از شيپ

 وقوع و باشد، يم مرگ از پس شدن زنده منكر كه است يكس آن هر نجايا در انسان از منظور
 أَئِذَا: (ديگو يم كفر و عناد يرو از و كردن ينف صورت به پس داند، يم ديبع را يزيچ نيچن
ـ ي شـد،  خـواهم  ختهيبرانگ زنده دوباره رم،يبم كه يهنگام ايآ )حيا أُخْرَج لَسوف تمِ ما  يعن

  كرد؟ خواهد زنده مرا چگونه شدم نابود نكهيا از بعد و مرگ از پس خداوند
 تين و فاسد عقل حسب بر را نيا و كرد، تصور را آن تواند ينم و ستين يشدن يزيچ نيچن
ـ انديب يكمـ  اگر و د،يگو يم شيكتابها و خدا براناميپ با اش يدشمن و بد  كنـد،  نگـاه  و شدي

ـ نها مـرگ  از پس شدن زنده دانستن ديبع كه ديد خواهد ـ  و حماقـت  تي  اسـت،  يخـرد  يب
 اقامـه  مـرگ  از پس شدن، زنده بودن ممكن بر آشكار يبرهان و قاطع يليدل خداوند نيبنابرا
لَا: (ودفرم پس داند، يم و فهمد يم را آن كس هر كه كرد ذْكُرُ أَوانُ يأَنَّا الْإِنس لُ مِن خَلَقْنَاهقَب 
لَم و كئًا يي  نخـست  كـه  آورد ينمـ  خاطر به را خود ةياول نشيآفر و نگرد ينم انسان ايآ )شَ

 انسان كه باشد داشته ييتوانا كه يكس نبود؟پس يزيچ چيه  كه يحال در ديآفر را او خداوند
ـ ب ديپد را او دوباره تواند ينم شدنش كه تكه از بعد ايآ ند،يافريب چيه از را  از بعـد  و اورد،ي

 يالـذ  وهو: (ديفرما يم كه است ياله فرمودة مانند نيا و د؟ينما جمع را يو شدن، يمتالش
ـ نما يم آغاز را نشيآفر كه است يذات خداوند و) هيعل اهون هو و ده،يعي ثم الخلق بدواي  د،ي

  . است تر آسان او يبرا را آن و گرداند، يم باز را آن سپس
لَاَ) ياله فرمودة نيا و ذْكُرُ وانُ يليدل منظر از كه خواند يم فرا را يآدم بايز يصورت به) الْإِنس 

 كند يم انكار را مرگ از پس شدن زنده كه يكس و كند، نگاه ] شدن زنده موضوع به [يعقل
 زنده آورد، يم خاطر به را خود ةياول نشيآفر او اگر رايز باشد، يم غافل اش هياول خلقت از

  . كرد ينم انكار را مرگ از پس شدن
 : 68- 70 ي هيآ

كبرفَو منَّه نَّهم ثُم والشَّياطِينَ لَنَحشُرَ ثِيا جهنَّم حولَ لَنُحضِرَ  ! پروردگارت به سوگند پس جِ
 در ان درآمـده  زانـو  بـه  كـه  يحـال  در را همه آنگاه م،يآور يم گرد نياطيش با همراه را آنان

 . كرد ميخواه حاضر دوزخ اطراف

نَّ ثُمةٍ كُلِّ مِن لَنَنزِعشِيع مهي تِيا الرَّحمنِ علَى أَشَد أَ  را يافـراد  يگروهـ  هـر  انيم از سپس عِ
 . اند بوده تر سركش همه از مهربان خداوند برابر در كه ميكش يم رونيب

نُ ثُمأَ لَنَحلَمبِالَّذِينَ ع ملَى ها أَوا بِهي لِ  آتـش  بـه  درآمـدن  يبـرا  كـه  آنـان  بـه  مـا  سـپس  صِ
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  .ميداناتر سزاوارترند
 كـه . اسـت  نيراستگوتر او و است خورده قسم شيخو بودن پروردگار و تيربوب به خداوند
 را اآنهـ  سـپس  آورد، خواهد گرد شانيها طانيش همراه به را مرگ از پس شدن زنده منكران

  :نمود خواهد جمع معلوم يروز عاديم يبرا
)ثُم منَّه ثِيا جهنَّم حولَ لَنُحضِرَ  روز يهـا  يسـخت  شـدت  از كـه  يحال در را شانيا سپس )جِ
 و بزرگ خداوند حكم منتظر و درافتاده زانو به حشتناك و اوضاع و اديز يها زلزله و متيق

ـ ب آنـان  مـورد  در را شيخـو  حكم نيبنابرا. مينك يم حاضر جهنم گرداگرد هستند، متعال  اني
يهم شِيعةٍ كُلِّ مِن لَنَنزِعنَّ ثُم: (فرمود تِيا الرَّحمنِ علَى أَشَد أَ  يا فرقه و گروه هر از سپس) عِ

 گرانيد از كه ميكش يم رونيب را يافراد اند مشترك يسركش و كفر و ظلم در كه ستمگران از
 سـپس  م،يبر يم شيپ عذاب يسو به را آنها سپس اند، بوده كافرتر و تر سركش و ستمگرتر

 آنـان  دنبـال  بـه  و شـوند،  يم انداخته جلوتر باشند داده انجام را يبزرگتر گناهان كه ييانها
 يم نينفر را گريكدي حالت نيا در آنها و است تر كوچك ياول گروه از گناهانشان كه يكسان
 قـال  النـار  من ضعفا عذابا فاتهم اضلونا هوالء ربنا: (ديگو يم اننشياول به نشانيآخر و كنند،
! پروردگارا) فضل من نايعل لكم كان فما الخرئهم اولئهم قالت و تعلمون، ال ولكن ضعف لكل

 يبرا«: ديفرما يم خداوند. بده آتش از برابر چند يعذاب آنان به پس كردند، گمراه را ما نهايا
 يمـ  ها نيآخر به آنان نينخست گروه و. »ديدان ينم شما اما ،هست چندان دو يعذاب كي هر
 گـستردة  علـم  و حكمـت  و يالهـ  عدات تابع نهايا همة و. »ديندار يبرتر ما بر شما«: نديگو

 يبرا كه يكسان از ما سپس )صِلِيا بِها أَولَى هم بِالَّذِينَ أَعلَم لَنَحنُ ثُم: (فرمود نيبنابرا. اوست
ـ كارها و م،يشناسـ  يمـ  را آنهـا  ما و ميآگاه يخوب به دارند تياولو آتش در سوختن  و شاني
  . ميدان يم يخوب به عذاب از را آنان سهم و آتش، يبرا را بودنشان سزاوار

  : 71- 72 ي هيآ
لَّا منكُم وإِن  آن اردو نكـه يا مگر ستين شما از يكس و مقْضِيا حتْما ربك علَى كَانَ وارِدها إِ
 .پروردگارتان بر. است يقطع يفرمان و يحتم امر، نيا .شود يم] دوزخ[

ي ثُماتَّقَوا الَّذِينَ نُنَج نَذَر ـا  الظَّالِمِينَ وـا  فِيهثِي  و ميدهـ  يمـ  نجـات  را زگـاران يپره سـپس  جِ
  . ميساز يم رها آن در افتاده زانو به را ستمگران

 را همه خداوند. كافر و مومن بدكار، و كوكارين به است؛ مردمان و خالئق همة به خطاب نيا
 را آن خداوند كه يقطع است يحكم نيا شوند، يم جهنم وارد آنان همة كه دينما يم خطاب
 وقوع به يبرا يراه و شود اجرا ديبا پس است، داده وعده آن به را بندگانش و دهد يم انجام
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  . ندارد وجود آن وستنيپ نه
 در جهنم شدن حاضر يمعن به ورود كه شده گفته است، شده اختالف شدن دوار يمعن در اما

ـ  هـر  تـا  اسـت،  مردمـان  و خالئق همة برابر ـ پر كي  خداونـد  سـپس  شـود،  هراسـان  و شاني
 جهـنم  يرو كـه  صراط بر گذر و عبور يعني ورود شده گفته و. هد يم نجات را زگارانيپره

 از زدن هم به چشم كي در يبعض كنند، يم عبور آن از خود اعمال حسب بر مردم پس است،
ـ ت يها اسب چون يبعض و گذرند، يم آن از باد چون يبعض و د،ينما يم عبور آن  يمـ  زروي

 يم عبور آن از و دوند يم يبرخ و ند،ينما يم عبور آن از زرويت شتران چون يبعض و گذرند،
 يمـ  جهـنم  در و وند،ش يم ربوده يبرخ و خزند، يم يبرخ و روند، يم راه يبرخ و ند،ينما

  . كند يم عبور آن از اش يزگاريپره اندازة به كي هر و افتند،
 بدان آنچه انجام با كه ميده يم نجات را يكسان سپس )اتَّقَوا الَّذِينَ نُنَجي ثُم: (فرمود نيبنابرا
 كـرده  تيرعا را ياله يتقوا اند شده ينه آن ارتكاب از آنچه از زيپره با و ، اند افتهي فرمان
نَذَر. (اند ا الظَّالِمِينَ وا فِيهثِي  اند، كرده ستم گناهان ارتكاب و دنيورز كفر با كه يكسان و)  جِ
 در شهيـ هم كفرشان و يستمگر سبب به و م،يكن يم رها جهنم در افتاده زانو به كه يحال در

  . ندارند يا چاره راه و شود، يم واقع آنها بر عذاب و مانند يم جهنم
  
  
 : 73- 74 ي هيآ

ا لَيهِم تُتْلَى وإِذَ اتُنَا عنَاتٍ آيي نُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ قَالَ بآم نِ أَيرٌ الْفَرِيقَيا خَيقَامنُ مسأَحو 
يا  دو از كيكدام «ند،يگو يم مومنان به كافران شود، خوانده آنان بر ما روشن اتيآ چون و نَدِ
 ؟»دارند يباتريز مجلس و بهتر هگايجا گروه

كَملَكْنَا وم أَهلَهب  و ستنديز يم آنان از شيپ كه را نسلها چه و ورِئْيا أَثَاثًا أَحسنُ هم قَرْنٍ من قَ
  .ميكرد نابود بودند تر افهيق خوش و تر برگ و ساز خوش آنان از
 و خداوند يگانگي بر يروشن به كه ياتيآ شود؛ يم خوانده كافران نيا بر ما روشن اتيآ يعني

 نيراسـت  يمانيا آن به ديبا شنود يم را آن كه يكس و ند،ينما يم داللت امبرانشيپ ييراستگو
 آن، دنيشـن  هنگـام  بـه  عكس، بر كافران اما كند، حاصل بدان نسبت يمحكم نيقي و اورد،يب
 يم استدالل ايدن در شيخو حالت يكين از و رند،يگ يم تمسخر ادي به را مومنان و خدا اتيآ

 الْفَرِيقَينِ أَي: (نديگو يم حق با مخالفت قالب در كافران پس اند، بهتر مومنان از آنها كه كنند
 لـذت  و فراوان اموال و فرزندان و بهتر، يگاهيجا ايدن در گروه دو ما از كيكدام) مقَاما خَيرٌ
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ي وأَحسنُ. (است برخوردار گوناگون، يها ـ ا از آنهـا  پـس  دارد؟ يبـاتر يز مجلس و ) انَدِ  ني
 برآورده ايدن در شانيها خواسته اعظم قسمت و دارند ياديز اموال و فرزندان كه فاسد مقدمة
 از كه كردند يريگ جهينت ستند،ين نيچن نيا مومنان و باست،يز و رونق پر آنان مجالس و شده،

  . بهترند مومنان
 كثـرت  وگرنـه  اسـت،  حقائق كردن دگرگون باب از و د،باش يم پوچ يليدل تينها يب نيا و

 يبـدبخت  و ينـابود  و هالكت سبب ها وقت ياريبس انداز، چشم ييبايز و فرزندان، و اموال
) أَثَاثًا أَحسنُ هم قَرْنٍ من قَبلَهم أَهلَكْنَا وكَم: (فرمود متعال خداوند نيبنابرا شود يم صاحبش

 وسـائل  و ثـروت  و مـال  و ستنديز يم آنان از پش كه ميكرد نابود را يشمار يب اقوام چه و
ئْيا. (داشتند يبهتر يها خانه و فرشها و ظروف و كاالها و بهتر، يزندگ  ئتيه و ظاهر و ) ورِ

 نهايا از شدگان هالك نيا كه يوقت پس. است بوده نهايا از باتريز و تر آراسته زين شانيمايس و
 به شدنشان گرفتار مانع زهايچ نيا داشتن و اند داشته يبهتر رةچه و يزندگ وسائل و ثروت
 خواهنـد  درامـان  يالهـ  عذاب از خوارترند و كمتر آنان از كه نهايا چگونه نشده، خدا عذاب
ـ ا از شما كافران ايآ) الزبر يف ه براء لكم ام اولئكم من ريخ اكفاركم (بود؟ ـ  بهترانـد،  شاني  اي
  است؟ شده ثبت كتابها در شما برائت

 و سـرا  بـودن  خـوب  بر ايدن يزندگ بودن خوب از توان ينم كه شود يم دانسته جا نيا از و
 از و بـوده،  اسـتدالل  نيفاسدتر و نيتر پوچ استدالل نوع نيا و كرد، استدالل آخرت يزندگ

  . باشد يم كافران يها وهيش
  : 75 ي هيآ

لَالَةِ فِي كَانَ من قُلْ لْيمدد الضَّ أَوا إِذَا حتَّى مدا حمنُالرَّ لَه فَ ا رونَ مدوعا يإِم  ـذَابـا  الْعإِمو 
 باشـد  يگمراهـ  در كـه  كـس  هـر «: بگـو  جندا وأَضْعف مكَانًا شَرٌّ هو منْ فَسيعلَمونَ الساعةَ
 ايـ  ت،اسـ  شده داده وعده آنان به را آنچه كه آنگاه تا دهد يم مهلت شانيبد مهربان خداوند
 و بـدتر  گـاهش يجا يكـس  چـه  كـه  دانـست  خواهنـد  آنگاه نند،يبب را آخرت روز اي ، عذاب

  .»است ناتوانتر و تر فيضع لشكرش
 انيب د،ينما يم داللت شان يگمراه قوت و يدشمن شدت بر كه را باطلشان ليدل نكهيا از پس
ـ ا به باشد، يگمراه در كس هر كه داد خبر كرد،  خـودش  يبـرا  را يگمراهـ  كـه  صـورت  ني

ـ برگز تيهـدا  يبـرا  را يگمراهـ  نكـه يا فريك به خداوند د،ينما تالش آن يبرا و بپسندد،  دهي
 متعـال  خداونـد . كند يم افزون يگمراه به نسبت را او محبت و دهد، يم مهلت او به است،
 و كج را شانيدلها خداوند شدند منحرف چون پس) قلوبهم اهللا ازاغ زاغوا فلما: (است فرموده
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 غـنهم يط يف ندرهم و  مره اول به ومنواي لم كما ابصرهم و افدتهم نقلب و. (ديگردان رفمنح
 مـان يا آن بـه  بـار  نينخـست  كـه  همانگونـه  ميگردان يم بر را شانيچشما و دلها و ) عمهوني
  . بمانند سرگردان انشانيطغ در تا ميكن يم رها را آنها و اوردند،ين
أَوا إِذَا حتَّى( ا رم دوعا ونَيإِم ذَابا الْعإِمةَ واعيكسان چه«: نديگو يم كه يكسان آنگاه تا )الس 

ـ : ننديب يم است شده داده وعده آنان به كه را آنچه. » دارند يباتريز مجلس و بهتر گاهيجا  اي
 و سزا روز كه را امتيق اي و گردد، يم واقع آنها بر رهيغ و شدن كشته صورت به كه را عذاب
 چه كه دانست خواهند پس)  جندا وأَضْعف مكَانًا شَرٌّ هو منْ فَسيعلَمونَ. (است اعمال يجزا
 شنيادعا بودن باطل وقت نيا در. است ناتوانتر و تر فيضع لشكرش و بدتر گاهشيجا يكس
 دكنن يم نيقي و است، بوده پوچ ييادعا آنها يادعا كه دانند يم و شود، يم روشن آنها يبرا
 به توانند ينم چون ندارد، آنها يبرا اي دهيفا دانستن نيا اما. هستند يزشت و يبد اهل آنها كه
  . دهند انجام اند داده انجام آنچه از ريغ ييكارها و برگردند ايدن
  : 76 ي هيآ

زِيدي و ا الَّذِينَ اللَّهوتَدى اهده اتاقِيب الْ و اتالِحـرٌ  الصخَي  ـ  عِنـد ب رـا  كاب ـرٌ  ثَوخَيا  وـرَدو م 
ـ افزا يمـ  انـد،  افتهي تيهدا كه يكسان تيهدا بر خداوند  نـزد  در مانـدگار  يهـا  يكـ ين و دي

  . است تر سرانجام خوش و بهتر پاداش ثيح از پروردگارت
ـ ن را نيا دهد، يم مهلت آنها به و ديافزا يم ستمگران يگمراه بر كه كرد انيب يوقت ـ ب زي  اني

 يمـ  بر گام تيهدا راه در كه يكسان تيهدا بر شيخو رحمت و فضل از خداوند كه داشت
 و علم كسب راه كس هر پس. است صالح عمل و ديمف علم شامل تيهدا و. ديافزا يم دارند،

 يمـ  آسـان  و سـهل  و افـزودن  شيابـرا  را آن خداونـد  رد،يگ شيپ در را صالح عمل و مانيا
 به را آن تواند ينم خود علم و كسب با كه گرداند يم  عطا او به يگريد يزهايچ و گرداند،
 صـالح  سـلف  كه طور آن شود، يم كم و اضافه مانيا نكهيا بر است يليدل نيا و آورد دست
 و (گردد، افزوده مومنان مانيا تا) منايا آمنوا نيالذ  زداديو: (ياله فرمودة نيا زين و: اند گفته
 مانـشان يا شود تالوت آنها بر خداوند اتيآ كه يهنگام و) منايا زادتهم تهيءا هميعل تيتل اذا

  . دينما يم داللت مانيا شدن كم و اضافه بر]. گردد يم افزون
 و قلب اعقتاد از است عبارت مانيا رايز كند، يم داللت مانيا شدن اديز و كم بر زين تيواقع
  . دارند يبزرگ اريبس وتتفا گريكدي با امور نيا در مومنان و. اركان به عمل و زبان به اقرار
باقِيات: (فرمود سپس الْ و اتالِحنيب از و ماندگارند همواره و هستند، يباق كه ياعمال و  )الص 

 و حج و روزه و زكات و نماز به جمله آن از توان يم كه اند، ستهيشا اعمال نهايا روند ينم
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 و يقلب اعال و مردم با يكوكارين و ليتهل و ديتمج و ريتكب و حيتسب و قرآن خواندن و عمره
  . كرد ذكر را يبدن
ابا ربك عِند خَيرٌ (اعمال نيا پس رٌ ثَوخَيا ورَدـ پ در ) م  مـزد  و پـاداش  پروردرگـارت  شگاهي
 به باب نيا از و. است فراوان و اديز دهندگانش انجام يبرا آن بازده و دهيفا و دارند، يبهتر
 يعملـ  چيه ماندگار يكوين اعمال از ريغ رايز باشد، يم شيجا ريغ در ليتفض فعل بردن كار

 بـه  پـرداختن  تناسـب  وجه بماند، يباق صاحب يبرا آن پاداش و باشد ديمف كه ندارد وجود
 فرزند و مال ستمگران آنجا از كه است نيا داند يم بهتر خداوند نجايا در» صالحات اتيباق«
 در دادنـد،  قـرار  صـاحبش  حالت بودن خوب يبرا يعالمت در را آن امثال و خوب گاهيجا و
 منـشور  و سـعادت  نـشان  آنچه بلكه برند، يم گمان آنها كه ستين طور آن كه داد خبر نجايا

  .پسندد يم و دارد يم دوست را آن خداوند كه است يعمل باشد يم يرستگار
  : 77- 80 ي هيآ

تأَي لَدا مالًا ينَّلَأُوتَ وقَالَ بĤِياتِنَا كَفَرَ الَّذِي أَفَرَ ورا ما اتيآ كه يا ستهينگر يكس كار در ايآ و 
 . شد خواهد داده يفرزند و مال من به قطعاً: ديگو يم و كرده انكار

لَع  خداونـد  يسو از اي است؟ شده آگاه بيغ از او ايآ عهدا الرَّحمنِ عِند اتَّخَذَ أَمِ الْغَيب أَاطَّ
 است؟ گرفته يعهد مهربان

لَّا نَمد يقُولُ ما سنَكْتُب كَ و ذَابِ مِنَ لَها الْعداو كه را آنچه ما د،يگو يم او كه ستين نيچن م 
 . مييافزا يم را او عذاب و نوشت ميخواه ديگو يم

ه ثُ نَرِ ا وقُولُ مأْتِينَا ي ي ا ودخواهـ  مـا  شيپ تنها و ميريگ يم او از د،يگو يم كه را آنچه و  فَرْد 
  . آمد
 يبزرگ يادعا هم و كرده انكار  را ياله اتيآ هم كه. يكن ينم تعجب كافر نيا حالت از ايآ

 خواهـد  بهشت اهل از و شد خواهد داده يفرزند و مال او به آخرت در نكهيا بر يمبن نموده
ـ ا و داشت مانيا خدا به او واگر زهاست؟يچ نيزتريانگ  شگفت از نيا بود؟  يمـ  را ادعـا  ني
  . شد يم آسان كارش كرد
 كـه  شود يم شامل را يكافر هر اما است، شده نازل يمشخص كافر مورد در گرچه هيآ نيا و

 يمـ  او بيتكـذ  و نكـوهش  بـا  خداونـد . دارد قرار حق راه بر و است بهشت اهل برد گمان
 روز و دارد، خبر افتد يم اتفاق كه ييزهايچ از و شده آگاه بيغ از ايآ) الْغَيب أَاطَّلَع: (ديفرما

   شود؟ يم داده فرزند و مال او به امتيق
 گرفتـه  يعهـد  مهربـان  يخدا شگاهيپ از نهيزم نيا در نكهيا اي )عهدا الرَّحمنِ عِند اتَّخَذَ أَمِ(
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 دانسته پس. ندارد وجود امور نيا از يزيچ چيه يعني رسد؟ يم او به طلبد يم آنچه كه است
 عبـارت  كـه  ميتقس نيا و. ندارد يآگاه او به كه ديگو يم يزيچ و است، دروغگو او كه شد

 اريبس )كَلَّا (لفظ لةيوس به كردن رد نيا و خدا، از عهد گرفتن اي بيغ از افتني يآگاه از است
 روز بـرد  يمـ  گمـان  كه يكس رايز كند، يم حجت ي اقامه وجه نيبهتر به و است آور الزام

 بيغ از يآگاه اساس بر اي ست؛ين يخال حال دو زا رسد يم او به يريخ خداوند نزد امتيق
 كـس  چيهـ  و است خداوند ژةيو تنها بيغ دانستن كه شد دانسته و د،يگو يم نيچن ندهيآ و
ـ پ از كه يكسان مگر داند، ينم را ندهيآ و يبيغ امور از يزيچ  از را آنهـا  خداونـد  كـه  امبراني

 يعهـد  خداونـد  شگاهيپ در دينما يم ييادعا نيچن كه يفرد با. است كرده مطلع امور يبرخ
 يمسلمان به ليتبد و د،ينما يرويپ امبرانشيپ واز اورديب مانيا خداوند به نكهيا بر يمبن گرفته
 باطل شد، يمنتف زيچ دو نيا يوقت پس است رستگاران از آخرت در كه يمسلمان شود؛ متعهد
لَّ: (فرمود متعال خداوند نيبنابرا. گشت مسجل زين ادعا بودن  گمـان  او كـه  ستين طور آن)اكَ

ـ پ دانش از و است كافر او چون ندارد، يآگاه بيغ از و برد، يم  يزيـ چ نيكـوچكتر  امبراني
  . است اوردهين مانيا و دهيورز كفر او كه چرا است، نگرفته يعهد خداوند نزد و ندارد
 و ثبت و شود يم نوشته او سخن و د،يگو يم دروغ به كه است يزيچ سزاوار عكس بر بلكه
 يقُـولُ  ما سنَكْتُب: (فرمود نيبنابرا. نديبب را ان فريك و شود مجازات آن بر تا گردد، يم ضبط
دنَم و ذَابِ مِنَ لَها الْعدو افزود ميخواه او بر را عداب و ميسينو يم ديگو يم كه را آنچه) م 

 و) يقُولُ ما ونَرِثُه. (افزود رافشانح و يگمراه بر او همچنانكه م،ييافزا يم شيعذابها انواع بر
ـ  و يفرزنـد  و مـال  چيه بدون تنها و تك او و م،يريگ يم او از را فرزندش و مال  بـه  ياوري

أْتِينَا. (رود يم آخرت جهان ي ا ويها يسخت و ناگوار يعذابها و. ديآ يم ما شيپ تنها و)  فَرْد 
  . باشد يم نيهم زين او امثال و ستمكاران يجزا و ند،يب يم يفراوان

  :81- 84 ي هيآ

اتَّخَذُوا ونِ مِن وةً اللَّهِ دكُونُوا آلِهلِّي ما لَه ـ برا تا گرفتند يمعبودان خداوند يجا به و عِز  شاني
 . باشند عزت ةيما

لَّا لَـيهِم  ويكُونُونَ بِعِبادتِهِم سيكْفُرُونَ كَ ا  عـ  نـه،  ضِـد ـ ن نيچن  يمـ  كـه  را ييمعبودهـا  ست،ي
 . شد خواهند آنان دشمن و كرد، خواهند انكار را آنان پرستش پرستندف

لَم نَّا تَرَ أَ نَا أَ لْ ساطِينَ أَرلَى الشَّيالْكَافِرِينَ ع مها تَؤُزيسو به را طانهايش ما كه يا ندانسته ايآ أَز 
 كنند؟ كيتحر] گناه برانجام [را آنان سخت تا ميا فرستاده كافران

لَ لَيهِم تَعجلْ افَ ا عنَّم ا لَهم نَعد إِ داجلشان اميا و زمان [ما كه مكن، شتاب آنان ضد بر پس ع 
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  . ميشمار يم آنان يبرا] را
 بلكه نزدند، چنگ خدا سمانير به و نبردند پناه خدا به يوقت كه است كافران مجازات نيا و
 نمود مسلس آنان بر را طانهايش خداوند د،نمودن يدوست نياطيش با و گرفتند كيشر خدا يبرا
 را شانيا پس. دهند سوق كفر يسو به و ندينما كيتحر و بكشانند، گناهان يسو به را آنان تا

 پس دهند، يم جلوه زشت شانيبرا را يكين و ند،يآرا يم شانيبرا را باطل و كنند يم وسوسه
 چنـان  باطـل  يراسـتا  در و رديـ گ يمـ  يجا آن در و شود يم وارد شانيدلها در باطل محبت
 خـود  كوشش تمام با را باطل نيبنابرا كوشد، يم حقش يبرا حق صاحب كه كنند يم تالش

  . كنند يم مبارزه حق اهل با و ندينما يم ياري
 يدوست به را خداوند دشمن و تافته بر يرو پروردگارش از كه چرا باشد، يم او يسزا نيا و

 و آورد يم مانيا خدا به اگر و دينما يم مسلط او بر را طانيش خداوند نيبنابرا. است گرفته
 انـه : (اسـت  فرمـوده  متعال خداوند كه چنان. شد ينم مسلط او بر يكس كرد يم توكل او بر
 نيالذ و تولونهي نيالذ يعل سلطنه انما توكلون،ي ربهم يعل و امنو نيالذ يعل سلطان له سيل

 يمـ  توكـل  پروردگارشـان  بر و آورده مانيا كه يكسان بر طانيش شك بدون) مشركون به هم
 يبرا زين و. اند گرفته يدوست بر را يو كه است يكسان بر او تسلط بلكه ندارد، يتسلط كنند
  . دهند يم قرار كيشر او يبرا كه است يكسان

لَيهِم تَعجلْ فَلَا( كننـد،  يمـ  شـتاب  آن ليتعج در كه كافران نيا بر عذاب نزول يبرا پس )ع 
نَّما. (مكن تابش ا لَهم نَعد إِ دپس آن از كه مانند يم يباق ايدن نيا در يمقرر روز چند آنها) ع 
 آنها به مجدداً خدا اميپ تا م،يكن يم صبر يمدت و ميده يم مهلت آنان به ما شوند، ينم شيپ و

 ميخواه يقدرتمند يتوانا گرفتن بسان را آنان نشود واقع ديمف آنها دربارة چون و شود، ابالغ
  . گرفت

  : 85- 87 ي هيآ
موشُرُ يتَّقِينَ نَح نِ إِلَى الْمما الرَّحفْدبـا  و سـواره  و ميكن يم حشر را زگارانيپره كه يروز و 
 . ميساز يم روانه رحمان خداوند يسو به شوكت و ميتكر

نَسوقُ رِمِينَ وجإِلَى الْم نَّمها جدميدار يم ليگس جهنم يسو به كام نهتش را گناهكاران و وِر. 

لَّا الشَّفَاعةَ يملِكُونَ لَا  كه يكس مگر بكنند، شفاعت توانند ينم عهدا الرَّحمنِ عِند اتَّخَذَ منِ إِ
  . باشد گرفته يعهد مهربان خداوند نزد از

ـ نما يم انيب و داده خبر مجرمان و زگارانيپره گروه دو تفات از متعال خداوند  كـه  آنـان  دي
 بزرگداشـت  و احترام با اند، كرده تيرعا گناهان و بدعت و شرك از زيپره با را ياله يتقوا
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 بـه  و است مهربان خداوند آنها مقصود: ديفرما يم و شوند، يم آورده گرد امتيق گاهيجا در
ـ ا و باشد، دواريام زبانيم] ييرايپذ و كرامت [به ديبا مهمان و روند، يم او يمهمان  يمـر ا ني
  . است يعيطب
 دست و ر،يفراگ احسان و رحمت به كه يحال در شوند يم برده خدا يسو به زگارانيپره پس
ـ ا و دوارنـد، يام رضوانش يسرا در يخداوند ييبخشها به يابي  و يزگـار يپره سـبب  بـه  ني
 و باشند زگاريپره چون كه نموده عهد آنان با خداوند و. باشد يم خداوند يخشنود از يرويپ
 بـا  را آنـان  پس. است كرده انيب امبرانشيپ زبان بر را وعده نيا و داد، خواهد پاداش آنها به

  . برند يم پروردگارشان يسو به ياله فضل به اعتماد و نانياطم
 آن در كه است حالت نيبدتر نيا و شوند، يم برده جهنم يسو به كام تشنه گناهكاران، اما و

 حالت در مجازات نيبدتر و زندان نيبزرگتر يسو به رتحقا و ذلت با رايز رند،يگ يم قرار
 امـا  كننـد  يمـ  دعـا  شوند، ينم كمك اما طلبند يم كمك شوند؛ يم برده يخستگ و يتشنگ
ـ برا يكـس  اما كنند يم شفاعت طلب و شود، ينم اجابت شانيدعا . كنـد  ينمـ  شـفاعت  شاني
 ندارند، يا بهره آن از و ست،ين آنها اريتاخ در شفاعت) الشَّفَاعةَ يملِكُونَ لَا: (فرمود نيبنابرا
 شـفاعت  شـفاعت  و) عـا يجم الـشفعه  هللا قل (اوست آن از و خداوند ارياخت در شفاعت بلكه

ـ پ و خـدا  بـه  آوردن مـان يا بـا  آنها چون رسانند، ينم آنان به يسود كنندگان  نـزد  امبرانشي
 باشـد،  كرده يرويپ آنها از و ، آورده مانيا امبرانشيپ و خدا به و بسته مانيپ و عهد خداوند
 متعـال  خداونـد  چنانكـه  كـرد،  خواهد برخوردارش شفاعت از و گشته خشنود او از خداوند
 مگـر  كننـد  ينمـ  شـفاعت ] كنندگان شفاعت [و ) يارتض لمن اال شفعوني وال: (است فرموده

 و عهد را امبرانشيپ و خدا به مانيا پروردگار، و باشد، خشنود يو از خداوند كه يكس يبرا
 و او بـه  كـس  هـر  كـه  است داده وعده امبرانشيپ زبان بر كتابها در چون است، دهينام مانيپ
  . داشت خواهد كوين پاداش دينما يرويپ آنها از و اورديب مانيا امبرانشيپ
  : 88- 95 ي هيآ

لَدا الرَّحمنُ اتَّخَذَ وقَالُوا است برگرفته يفرزند مهربان خداوند«: گفتند و و« 

َ ئْتُم قَدل يئًا جِ  . ديآورد انيم در يا زننده و زشت اريبس سخن كه يراست به إِدا شَ

تَكَاد اتاومتَفَطَّرْنَ السي تَنشَقُّ مِنْهو ضتَخِرُّ الْأَرالُ وا الْجِبدـ ا از آسمانها است كينزد ه  ني
 . زدير فرو هم در شدت به كوهها و بشكافد، نيزم و شوند، پاره پاره سخن

ا لِلرَّحمنِ دعوا أَن لَد دهند يم نسبت يفرزند مهربان خداوند به نكهيا از و . 

لَدا يتَّخِذَ أَن لِلرَّحمنِ ينبغِي وما رديبرگ يفرزند ستكهين سزاوار مهربان خداوند يبرا و و . 
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الْأَرضِ السماواتِ فِي من كُلُّ إِن لَّا و  نيزمـ  و اسمانها در كه آنچه يتمام عبدا منِالرَّح آتِي إِ
 . ديآ ينم رحمان] پروردگار [يسو به وار بنده جزو دارد، وجو

لَقَد ماهصأَح مهدعا ودداند يم را تعدادشان و كرده يسرماش را آنان همة او ع . 

ملُّه يامةِ يوم آتِيهِ وكُ ا الْقِ ـ پ بـه  تنها و تك امتيق زرو آنان از كي هر و فَرْد  خواهـد  او شگاهي
  . آمد
 خدانـد  برنـد  يمـ  گمـان  كه يكسان است؛ منكران و مخالفان سخن يزشت و قباحت انيب نيا

 و. خداسـت  پـسر  حيمـس )اهللا ابـن  حيالمـس : (گفتنـد  يم كه ينصار سخن مانند دارد يفرزند
: گفتنـد  يمـ  كـه  نيركمش سخن و. خداست پسر ريعز) اهللا ابن زيعز: (نديگو يم كه انيهودي
 از بـاالتر  يبس و خداوند است منزه و پاك. هستند خدا دختران فرشتگان) اهللا بنات المالئكه(
  . است ها گفته يا
ـ ا كـه  بس از )مِنْه يتَفَطَّرْنَ السماوات تَكَاد (اند گفته يخطرناك و زشت اريبس سخن يعني  ني

ـ  و اسـتحكام   وجـود  با آسنها است كينزد است زشت و خطرناك سخن  دارنـد  كـه  يعظمت
ـ ا يزشـت  از نيزمـ  و) هدا الْجِبالُ وتَخِرُّ الْأَرض وتَنشَقُّ (شوند، پاره پاره و گشته يمتالش  ني
لَـدا  لِلرَّحمنِ دعوا أَن (زدير فرو و شكسته هم در كوهها و بشكافد سخن ـ ا خـاطر  بـه  )و  ني
 ينبغِـي  ومـا  (كـه  يحال در شد، ذكر كه شود نچنا مخلوقات نيا است كينزد ، زشت يدعا

لَدا يتَّخِذَ أَن لِلرَّحمنِ بر فرزند رايز. رديبرگ يفرزند كه ستين سزاوار مهربان خداوند يبرا )و 
 است ستوده و ازين يب او كه يصورت در د،ينما يم داللت يو يازمندين و نقص بر او گرفتن

  . ندارد ييهمتا و رينظ و هيشب خداوند و باشد، يم پدرش جنس از زين فرزند و
الْأَرضِ السماواتِ فِي من كُلُّ إِن( لَّا و  نيزمـ  و اسمانها در كه آنچه همة) عبدا الرَّحمنِ آتِي إِ

 و متمـرد  و انـد،  فـروتن  و يفرمانبردار او برابر در و باشند، يم مهربان خداوند بندة هستند
 انها در خداوند و ند،ياو مملوك همة گرانيد و جنها و انسانها و فرشتگان و ستند،ين سركش
 پـس . ندارند ارياخت در را امور ريتدب و ييفرمانروا و يپادشاه از ذره كي و كند، يم تصرف
  بود؟ خواهد فرزند يدارا باشد يم ميعظ يشكوه و بزرگ يسلطنت نيچن يدارا كه او چگونه

)لَقَد ماهصأَح مهدعو درا نيزمـ  و آسـمانها  اهـل  و خالئـق  همة خداوند يآگاه و علم )اع 
 او بر يپنهان زيچ چيه و كند ينم فراموش او پس است، شمرده بر را اعمالشان و كرده احاطه
  . مان ينم پنهان

)ملُّه يامةِ يوم آتِيهِ وكُ ا الْقِ يمـ  حاضـر  او محـضر  در تنها و تك امتيق روز آنان همة و) فَرْد 
 به شيخو عمل جز يزيچ چيه و نديآ يم او شگاهيپ به اوري و مال و فرزند بدون يعني وندش
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 اگـر  پـس  دهد؛ يم كامل طور به را حسابش و داده جزا و سزا از كي هر پس. ندارند همراه
 كه آنگونه. ديد خواهد يبد و شر باشد شر اگر و ند،يب يم كين پاداش باشد بوده ريخ عملش
  . است مودهفر متعال خداوند

لَقنَئكُم كَما يفُرد جِئتُمونَا ولَقد(  نـدف يآ يمـ  ما نزد به تنها و تك يراست به و)  مرَهِ اَولَ خَ
  .ميديآفر را شما بار نينخست كه آنطور

  : 96 ي هيآ
 آوردند مانيا كه ينكسا گمان يب ودا الرَّحمنُ لَهم سيجعلُ الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ
  . داد خواهد قرار يمحبت آنان يبرا خداوند دادند انجام ستهيشا يكارها و
 عمـل  هم و آورده مانيا هم كه باشد يم بندگانش از دسته آن بر خداوند يها نعمت از نيا

 اهـل  و خـود  دوستان دل درر را شانيا يدوست و محبت كه يا گونه به اند، داده انجام صالح
 و ريخ يكارها آنها و گرداند، يم يداشتن دوست و زيعز را آنها و اندازد، يم نيزم و آسمان
 : اسـت  آمـده  حيصـح  ثيحـد  در نيبنـابرا . آورنـد  يم دست به ييشوايپ و امامت و تيهدا
 دارم، دوست را يفالن من كه زند يم صدا را ليجبرئ بدارد دوست را يا بنده خداوند هرگاه«
 آسمانها اهل انيم در سپس دارد، يم دوست را بنده آن ليجبرئ پس بدار، دوست را او هم تو
 او آسمانها اهل پس د،يبدار دوست را او پس دارد، دوست را يفالن خداوند كه دهد يم ندا
 و زيـ عز را او خداونـد  و. »شود يم واقع قبول مورد نيزم در سپس دارند، يم دوست هم را

 يبـار  را آنهـا  خداونـد  پـس  انـد،  داشـته  دوست را او آنها چون گرداند، يم يدشتن دوست
  . گرداند يم يداشتن دوست و ريعز دوستانش

  : 97- 98 ي هيآ
نَّما نَاه فَإِ تُبشِّرَ بِلِسانِك يسرْ تَّقِينَ بِهِ لِ الْم تُنذِرا بِهِ وما قَوـ ا ما قتيحق در لُّد  بـر  را] قـرآن  [ني
ـ نو را زگـاران يهپر آن لةيوسـ  به تا مينمود آسان تو زبان  آن بـا  را انيـ جو زهيسـت  و يدهـ  دي

  يبترسان

كَملَكْنَا وم أَهلَهب ـ  و رِكْـزًا  لَهـم  تَسمع أَو أَحدٍ منْ مِنْهم تُحِس هلْ قَرْنٍ من قَ  نـان يا از شيپ
ـ يب يمـ  را آنـان  از يكسان ايآ م،يا كرده نابود را يفراوان ينژادها و نسلها ـ  ،ين  نيكـوچكتر  اي
  ؟يشنو يم آنان از ييصدا

 هيعل امبريپ زبان بر را ميكر قرآن نيا ما: ديفرما يم و داده، خبر خود نعمت از متعال خداوند
تُبشِّرَ. (گردد است،اده آن از و شود حاصل آن از مقصود تا مينمود آسان و ساده السالم  بِـهِ  لِ
تَّقِينَ ـ ب آخـرت،  و پـاداش  نآورد دست به يبرا قيتشو با زگارانيپره تا )الْم  كـه  ياسـباب  اني
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 و انيـ جو زهيسـت  و)  لُّـدا  قَومـا  بِهِ وتُنذِر (يده دينو گردد، يم مژده از يبرخوردار موجب
 و ، يبترسـان  كنند، يم يپافشار كفرشان بر و روزند، يم يسرسخت باطلشان در كه را يكسان
 كـه  كـس  هـر  وقـت  آن پـس  ،يارد انيب شانيبرا را روشن راه و ،يينما اقامه حجت آنان بر

 يمـ  نجات ليدل يرو از ابدي نجات كه كس هر و گردد، يم هالك ليدل يرو از شود هالك
: فرمود و داد هشدار اند بوده آنان از شيپ كه يكنندگان بيتكذ هالكت به را آنها سپس. ابدي
)كَملَكْنَا وم أَهلَهب  و عاد و نوح قوم از يفراوان يهانژاد و نسلها چه نانيا از شيپ )قَرْنٍ من قَ

 نـابود  و هـالك  دادند ادامه خود يسركش به كه گاه آن را كننده بيتكذ مخالفان گريود ثمود
 تُحِـس  هـلْ . (نگذاشـت  يبـاق  آنها از را يآثار چيه و نمود نابود را آنها خداوند پس! ميكرد
ا لَهم تَسمع أَو أَحدٍ منْ مِنْهم  آنان از ييصدا نيكوچكتر اي ،ينيب يم را آنان از يسك ايآ ) رِكْزً

  ؟يشنو يم
 شانيها قصه و شده گرانيد عبرت ةيما آنها تيحكا بلكه است، نمانده يباق آنها از ياثر چيه

  . است گشته آموزان پند يبرا ياندرز و پند
  ميمر سوره ريتفس انيپا
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 ر سوره طهيتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 : 1- 8 ي هيآ

 نـام  و انـد،  گـشته  آغاز بدان ها سوره از ياريبس كه است يقرآن مقطعة حروف جملة از هط
 . باشد ينم امبريپ

لْنَا ما لَيك أَنزَ يافت رنج به كه ميا نكرده نازل تو بر را قرآن ما لِتَشْقَى الْقُرْآنَ ع  

لَّا   ترسند يم خدا از كه يكسان يآورادي يبرا چز] ميا نكرده نازل را آن[ يخْشَى لِّمن تَذْكِرَةً إِ

 يآسمانها و نيزم كه شده نازل خداوند يسو از الْعلَى والسماواتِ الْأَرض خَلَقَ ممنْ تَنزِيلًا
 . است دهيآفر را بلند

  است عرش يباال بر مهربان خداوند استَوى الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ

ه ينَهما وما الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَ ا بمو تدر كـه  آنچـه  اوسـت  آن از الثَّـرَى  تَح 
  . است خاك ريز كه آنچه و دو آن انيم آنچه و نيزم در كه آنچه و آسمانها،

نَّه بِالْقَولِ تَجهرْ وإِن  نبدا]يدار نهان آنرا اي [ييبگو سخن آشكارا اگر و وأَخْفَى السرَّ يعلَم فَإِ
 . داند يم را تر نهان و نهان او كه

ه لَه لَا اللَّ لَّا إِ  ست،ين يا ستهيشا و حق به معبود او جز و خداست او الْحسنَى الْأَسماء لَه هو إِ
  . است نامها نيباتريز و نيكوترين يدارا
لْنَا ما( لَيك أَنزَ خود كه ستين آن عتيرش و قرآن فرستادن و يوح از هدف )لِتَشْقَى الْقُرْآنَ ع 
 در را شـما  تـا  ميا نفرستاده روانتيپ و تو يبرا جهت بدان را عتيشر ما و ،يافكن رنج به را

ـ نتوان كـه  يا گونه به . ميانداز دردسر و مشقت ـ كن ادا آنـرا  دي  و» ميرحـ  «خداونـد  بلكـه  د،ي
 يرستگار و يتخوشبخ به لين يبرا يارتباط پل تا است نهاده تانيبرا را نييآ  و نيد» رحمن«
 يهـا  راه و ابـواب  يتمام و نموده، سوريم و سهل اريبس تانيبرا را آن و باشد تانيسرافراز و

 پـس . اسـت  داده قـرار  جسمتان شيآسا ةيما و جانها و دلها يغذا و گردانده، آسان تانيآنرا
ـ يپذ يمـ  دل و جان با و شده رايپذ آنرا ايپو و راست يها شهياند و خرد و سالم فطرت  د،رن
لَّـا . (آنهاست آخرت و ايدن بركت و ريخ متضمن» نيد «دانند، يم وضوح به كه چرا  تَـذْكِرَةً  إِ
 ادآوري دارد دل در را خدا ترس كه كس آن تا] ميا كرده نازل شما بر را قرآن ما[ )يخْشَى لِّمن
 و رد،يگ هبهر واال مقاصد به لين يبرا است آمده قرآن در كه ييها بيترغ و قيتشو از و شود،

 حذر بر يبدبخت و شقاوت از را يآدم  و آمده قرآن در كه ييهشدارها از و د،ينما عمل آن به
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 آنكه حال رد،يگ فرا مشروح طور به را شرع يكوين احكام و بترسد، و رد،يپذ پند است داشته
 بد،اي يم عقلش با مطابق را ليتفص نيا و داشته خود فطرت و ذاكره در خالصه طور به را آن

  دينام) تَذْكِرَةً (را آن متعال خداوند نيبنابرا
 مانـده  غافـل  آن از صاحبش اما باشد يم موجود كه است يامر يادآوري يمعن به) تَذْكِرَةً (و

ـ ب سپس. ندارد خاطر به مشروح طور به را آن نكهيا اي است،  يبـرا  فقـط  قـرآن  كـه  كـرد  اني
 بهـره  آن از ترسـند  ينمـ  خدا از كه ييآنها رايز ترسند، يم خدا از كه است يكسان يادآوري
 خدا از ترس يا ذره دلش در و ندارد مانيا جهنم و بهشت به كه يكس چگونه و رند،يگ ينم
 تجبنهـا ي و ،يخشي من ذكريس. (ندارد امكان يزيچ نيچن ببرد؟ بهره قرآن از تواند يم ستين

 خواهـد  پنـد  آن از و شود يم ادآوري و ترسد يم كه يكس)يالكبر النار يصلي يالذ ،ياالشق
  . ديجو يم يدور آن از شد خواهد سوزانده بزرگ آتش در كه بخت نگون و گرفت،
 همـه  مدبر و نيزم و آسمانها نندةيآفر را قرآن: فرمود و نمود انيب را قرآن نيا عظمت سپس

 اريسب را آن و ديريبپذ را آن لم،يتس و محبت و كامل اذعان با پس است، كرده نازل مخلوقات
  . ديبدار بزرگ

 ذكـر  هـم  كنار در را فرمان و نشيآفر موضوع يعني» امر «و» خلق «قرآن ،ياريبس يجاها در
) االمر و الخلق له اال: (است آمده زين گريد ييجا در و آمده، هيآ نيا در كه چنان است، كرده
  . اوست آن از فرمان و نشيآفر ! هان
 خداوند) نهنيب االمر تنزلي مثلهن االرض من و مواتس سبع خلق يالذ اهللا: (ديفرما يم اي و
ـ م در] خـدا  [فرمـان  و است دهيآفر را آن مانند نيزم از و آسمان، هفت كه است يذات آن  اني
 كه طور همان پس است، كننده ينه و دهنده، فرمان ننده،يآفر خداوند، رايز. ديآ يم فرود آنها
 بـر  شـان  ننـده يآفر جانـب  از مگـر  يفرمان و ينه و الزام ندارد، وجود او از ريغ يا نندهيآفر

 ريتدب يحاو فرمانش و اوست، ينيتكو و يقدر ريتدب از خلق و نشيآفر زين و ست،ين بندگان
ـ ب يو حكمت رةيدا از خداوند يها دهيآفر كه طور همان پس است، ينيد ـ ن روني  او و ستندي
 ينمـ  ينهـ  و امـر  احسان و حكمت و عدالت به جز زين است، دهيافرين هودهيب را يزيچ چيه
 و عظمـت  از اسـت،  كننده ينه و دهنده فرمان مدبر، نندةيآفر او كه نمود انيب چون و. دينام
 يبـاال  بـر  مهربان خداوند ) استَوى الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ: (فرمو و داده خبر خودش ييايكبر

) اسـتَوى . (باشـد  يمـ  آنهـا  نيتـر  گـسترده  و نيبزرگتر و مخلوقات نيباالتر كه است عرش
 بـا  متناسـب  و او شـكوه  ستةيـ شا كـه  ينمودن مرتفع د؛يگرد مرتفع و بلند عرش، بر خداوند
 يهـست  يفرمـانروا  و مالـك  و باشـد  يم عرش يباال بر او پس باشد، يم جمالش و عظمت
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  . است
)ا لَهاتِ فِي ماوما السمضِ فِي وا الْأَرما ومنَهي و جمادات و وانيح و جن و انانس و فرشته )ب 

 و ) الثَّـرَى  تَحـت  وما. (باشد يم او آن از است دو آن انيم و نيزم و آسمانها در كه ينباتات
 و او ريتـدب  تحـت  و نـد ياو بنـدگان  و متعال خداوند ملك همه پس است، نيرزميز كه آنچه
 مالـك  و ندارنـد،  يراياخت چيه و باشند، يم او ريتدب و قضا تحت همه و هستند، يو مسخر

  . ستندين يزندگ و مرگ و انيز و دهيفا
نَّه بِالْقَولِ تَجهرْ وإِن(  يفرقـ  خداونـد  يبـرا  پنهان، اي ييبگو سخن آشكارا اگر! امبريپ يا )فَإِ
 از تـر  پنهان و ) وأَخْفَى . (ديدان يم را يمخف كالم و گفتار) السرَّ يعلَم (او كه چرا كند، ينم

 است نشده تلفظ و باشد يم دل در كه است يزيچ از عبادت آن و داند، يم] زين [يخفم كالم
 خطـور  هـم  دل به كه يزيچ يعني) وأَخْفَى (كند، يم خطور دل به كه است يزيچ) السرَّ (اي

 يزمان چه داند يم خداند اما است نكرده خطور هم دل به كه داند يم خداوند اما است نكرده
ـ پ و پنها و بزرگ و كوچك يزهايچ همة خداوند علم يعني. دينما يم خطور چگونه و  را داي

 فـرق  ياله علم يبرا يبدار پنهان را آن اي ييبگو سخن آشكار خواه پس. است نموده احاطه
   .است برابر و كند ينم

 ريفراگ رحمت و ينه و امر و نشيآفر قيطر از را خود مطلق كمال متعال خداوند كه يهنگام
 كه شود يم حاصل جهينت نيا كرد، انيب رشيفراگ وعلم مطلق ييفرمانروا و ستردهگ عظمت و

 يمـ  واجب را آن فطرت و عقل و شرع و است حق او عبادت و است عبادت سزاوار او فقط
لَـه  لَـا  اللَّه: (فرمود پس باشد، يم هودهيب يكار و باطل او ريغ عبادت و د،ينما لَّـا  إِ  او )هـو  إِ

 جز و ندارد، وجود خدا جز به ينيراست معبود يعني. ستين حق به يمعبود او جز و خداست
ـ  و رديـ گ قـرار  كرنش و محبت مورد كه ندارد وجود ييخدا چيه كتاي خداوند ـ ام و ميب  و دي
  . شود انجام او يبرا دعا و انابت و محبت

)اء لَهمنَى الْأَسسـ ا نامها نيا ييبايز و حسن از. اوست آن از فقط كوين كامل ينامها ) الْح  ني
 كـه  ندارد وجود ياسم آنها انيم در و كند، يم داللت آن شيستا و مدح بر يجملگ كه است
 محـض  علـم  نامها نيا كه است نيا آنها ييبايز و حسن از و. نكند داللت شيستا و مدح بر
 تصـفا  بـر  كه است نيا نامها نيا ييبايز و حسن از و. باشند يم صفت و اسم بلكه ستندين

 دارا را آن نيواالتـر  و نيتر شامل و نيتر كامل يصفت هر از خداوند و كنند يم داللت كمال
 را او تا داده دستور را بندگانش خداوند كه است نيا نامها نيا ييبايز و حسن از و باشد يم
 د،كنن يم كينزد خدا به را انسان كه هستند يا لهيوس نامها نيا چون بخوانند، فرا نامها نيا با
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 دوست را يكس نيهمچن. دارد يم دوست را آنان وهركس دارد دوست را نامها نيا خداوند و
 خداوند و بپردازد آن ميمفاه و يمعان يجستجو به كه يكس و. كند حفظ را آنها كه دارد يم
: اسـت  فرموده متعال خداوند. دارد يم دوست را يو پروردگار د،ينما عبادت نامها نيا با را
  . ديبخوان آن با را او پس كوستين يينامها را خداوند و) بها فادعوه يالحسن سماءاال وهللا(
  :9- 12 ي هيآ

 است؟ دهيرس تو به يموس خبر ايآ و موسى حدِيثُ أَتَاك وهلْ

ذْ أَهلِهِ فَقَالَ نَارا رأَى إِ  هدى النَّارِ علَى أَجِد وأَ بِقَبسٍ منْها آتِيكُم لَّعلِّي نَارا آنَست إِنِّي امكُثُوا لِ

 از دوارميام ام، دهيد يآتش من واقعاً د،يكن درنگ«: گفت اش خانواده به و ديد يآتش كه آنگاه
 »ابميب را ييراهنما آتش اطراف در اي اورميب تانيبرا يا شعهل آتش آن

 !يموس يا كه شد داده ندا ديگرد كينزد آن به چون پس موسى يا نُودِي أَتَاها فَلَما

نَا إِنِّي لَيك فَاخْلَع ربك أَ نَع ادِ إِنَّكسِ بِالْوقَدى الْمباشـم،  يم تو پروردگار من گمان يب طُو 
  .يهست يطو مقدس يواد در تو رايز اور،يب رونيب را تيكفشها
 بـه  داستان نيا ميتعظ و بزرگرداشت منظور به و يريتقر است،هام صورت به متعال خداوند

 آن در يموسـ  خبر ايآ و )موسى حدِيثُ أَتَاك وهلْ: (ديفرما يم السالم هيعل محمد امبرشيپ
 گـم  را راه نكـه يا از بعد يو است؟ دهيرس تو به بود او نبوت منشا و سعادت مبدأ كه حالت
. ديد دور از را يآتش د،ينما گرم را خود ديشد يسرما مقابل در كه نداشت يا لهيوس و كرد
لِهِ فَقَالَ( أَه نِّي امكُثُوا لِ  يآتـش  من واقعاً د،يكن درنگ: گفت اش خانواده به پس )نَارا آنَست إِ
 شـعله  آتش آن از دوارميام) بِقَبسٍ منْها آتِيكُم لَّعلِّي (بود طور راست طرف در آن و ام، دهيد
 يكس آتش اطراف در اي) هدى النَّارِ ىعلَ أَجِد أَو. (ديكن گرم آن با را خو كه اورميب تانيبرا يا
 راه و يحس ييروشنا دنبال به يموس. كند ييراهنما مرا و دهد، نشان من به را راه كه ابميب را
ـ ي يمعنو نور جا آن در اما بود، يحس افتني  و نـور  آن از دلهـا  و ارواج كـه  يوحـ  نـور  يعن

 بـه  را يآدمـ  كه افتي را راست راه به شدن تيهدا يعني يقيحق تيهدا رند،يگ يم ييروشنا
  . كرد ينم را فكرش كه آورد دست به يزيچ او پس رساند، يم بهشت

 نور آن قتيرحق د... بود دهيد دور از را آن كه ديرس آتش كنار به كه يهنگام و )أَتَاها فَلَما(
ـ پ گفتـة . بخشد يم يروشن هم و سوزاند يم هم كه يآتش از است عبارت كه بود ـ عل امبري  هي

 نـور  اسـت  خداونـد  شـدن  دهيد مانع كه يزيچ«: فرمو كه دينما يم داللت نيا بر زين السالم
 كنـار  را آن هرگـاه  و رند،يگ يم ييروشنا و نور آن از لها ود ارواح كه يوح نور يعني است،
 از ديرس آتش به يموس يوقت. »سوزاند خواهد را قيخال همة ياله ذات عظمت و شكوه بزند،
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 جانـب  مـن  نهيوند: (است فرموده كه چنان زد، صدا را او خداوند يعني. شد دهدا ندا سو آن
ـ داد نـداد  را او طـور  كـوه  راسـت  يسو واز) اينج قربنه و مانياال الطور ـ نزد را او و م،ي  كي
  .ميساخت مشرف خود مناجات با و ميساخت

نَا إِنِّي( لَيـك  فَـاخْلَع  ربك أَ نَع  نَّـك  كـه  اد د خبـر  را او خداونـد  )طُـوى  سِالْمقَـد  بِـالْوادِ  إِ
 مقدس يواد در او چون اورد،يب در را شيكفشها و دهد اهتمام بدان و باشد، يم پروردگارش

 كـه  اسـت  يكـاف  نيهمـ  نيسـرزم  آن بـودن  مقدس يبرا و. باشد يم» يطو «معظم و پاك و
: اند گفته نيمفسر از ياريبس و. كرد انتخاب يموس خود ميكل با مناجات يبار را آن خداوند
 بـود  االغ پوسـت  از شيكفـشها  چـون  آورد در را شيكفشها تا داد دستور را يموس خداوند
  . داند يم بهتر وخداوند

 :13- 14 ي هيآ

نَا أَ و اخْتَرْتُك تَمِعا فَاسى لِموحگوش شود يم يوح كه آنچه به پس ام، دهيبرگز را تو من و ي 
 ده فرا

نَّنِي نَا إِ لَه لَا اللَّه أَ لَّا إِ نَا إِ نِي أَ دبأَقِمِ فَاع لَاةَ و بـر  يمعبـود  و هستم،» اهللا «من همان لِذِكْرِي الص 
   . يباش من ادي به تا بخوان را نماز و كن پرستش مرا پس ست،ين من جز حق
نَا( أَ و ياناحس و نعمت نيبزرگتر نيا و ام، نموده انتخاب مردم انيم از را تو من و )اخْتَرْتُك 

 نيبنابرا شود، داده انجام نعمت نيا خور در يسپاس ديبا و نمود، يارزان او به خداوند كه بود
ـ با و ده فـرا  گوش شود يم يوح كه آنچه به پس ) يوحى لِما فَاستَمِع: (فرمود  يوحـ  بـه  دي
 يوح او به كه را آنچه سپس. است ياسالم دعوت ستون و نيد مبداء و اصل رايز داد، گوش

نَّنِي: (فرمود و نمود انيب رد،ك نَا إِ لَه لَا اللَّه أَ لَّا إِ نَا إِ  يحق بر يمعبود و هستم خدا من همان )أَ
 و نامهـا  در چـون  هـستم،  متـصف  بـدان  و تيالوه و سزاوار و هستم اهللا من ست،ين من جز

ـ نظ و همتـا  و كيشـر  و باشم يم تنها و تك ميكارها در و كامل صفاتم  رمنـدا  يهمنـام  و ري
 پرسـتش  عبادات فروع و اصول و يطن با و يظاهر عبادت انواع همة با مرا پس  )فَاعبدنِي(

 به اما است، داخل ها عبادت جملة در نماز گرچه نمود، انيب ژهيو طور به را نماز سپس. كن
 را جـوارح  و زبـان  و دل يبنـدگ  و تيعبود نماز نكهيا يبرا و نماز شرافت و لتيفض خاطر
 ،يباش من ادي به تا دارد پا بر را نماز يعني) لِذِكْرِي. (نمود انيب ژهيو طور به را آن ددار دربر

 سـعادت  و قلب تيعبود و است،] نيراست بندگان [مقصود نيبزرگتر خداوند ادي و ذكر رايز
 و ريـ خ هرگونـه  از نـدارد  وجود آن در خدا ادي كه يدل و شود، يم محقق نماز لةيوس به آن
 ژهيو به و عبادت انواع بندگان يبرا خداوند پس . باشد يم رانيو كامالً و است، يخال يبركت
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 يمـ  متعـال  خداوند. است نموده مشروع باشد يم خداوند ادي و ذكر آن از هدف كه را نماز
 و المنكـر  و الفحشا عن يتنه الصلوه ان الصلوه اقم و الكتب من كيال ياوح ما آتل: (ديفرما
ـ  دارد، يپا بر را نماز و است شده يوح تو بر كتاب از آنچه انبخو) اكبر اهللا لذكر  گمـان  يب
 نماز در كه خداوند ذكر يعني . است باالتر خداوند ذكر و دارد، يم باز منكر و يزشت از نماز

 تيالوه ديتوح نيا به و است، باالتر و تر مهم منكر و يزشت از نماز بازداشتن از دارد وجود
 يم اش بنده صفت تيعبود و ، خداوند صفت ت،يالوه پس. شود يم گفته عبادت ديتوح و

  . باشد
  
  
  
 : 15- 16 ي هيآ

 كينزد است، يآمدن امتيق گمان يب تَسعى بِما نَفْسٍ كُلُّ  لِتُجزَى أُخْفِيها أَكَاد آتِيةٌ الساعةَ إِنَّ
 . شود داده سزا و زاج خود كوشش و تالش برابر كس هر تا دارم پنهان زين خود از را آن است

اتَّبع بِها يؤْمِنُ الَّ من عنْها يصدنَّك فَالَ و اهوى هاز و نـدارد  مانيا آن به كه يكس پس    فَتَرْد 
 هالك آنگاه پس ندارد، باز آن]به داشتن باور [از را تو است كرده يرويپ خود هوس و يهو
  .يشو]يم[
 زين خود از را آن موعد است كينزد) أُخْفِيها أَكَاد (آمد، خواهد حتماً متايق) آتِيةٌ الساعةَ إِنَّ(

» ينفـس  عـن  هاياخف اكاد«: ديفرما يم كه است ها قرائت يبرخ مطابق ريتفس نيا. دارم پنهان
 از را تـو ) يرب عند علمها انما قل مرسها انيا الساعه عن سئلونكي (است فرموده نكهيا مانند

 علـم  وعنـده (»اسـت  خداونـد  نزد آن علم«: بگو شود؟ يم برپا يك امتيق: پرسند يم امتيق
 را امـت يق دنيرس فرا وقت و موعد خداوند و ، امتيق از يآگاه و علم اوست نزد و) الساعه

  . داند ينم را آن يامبريوپ مقرب فرشتة چيه پس. است داشته پنهان بندگانش همة از
 كـس  هـر  تـا ) تَسعى بِما نَفْسٍ كُلُّ  لِتُجزَى (كه است نيا امتيق روز دادن قرار در حكمت و

 و سـزا  يسـرا  دروازة امـت يق پس. شود داده جزا و سزا خو بد و كين كوشش و تالش برابر
 را بـدكاران  تا) يبالحسن احسنوا نيالذ يجزي و عملوا بما اسوا نيالذ يجزيل. (باشد يم جزا
  .كين پاداش را كوكارانين و بدهد شانيكارها سزا
اتَّبع بِها يؤْمِنُ الَّ من عنْها يصدنَّك فَالَ( و اهوى هو است كافر امتيق به كه يكس پس  )  فَتَرْد 
ـ ترد و شك آن وقوع در و ندارد باور آن وقوع به  آن مـورد  در نحـاق  بـه  و كـرده،  جـاد يا دي
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ـ درا و كنـد،  يم جاديا نهيزم نيا در را ييها شبهه و د،ي نما يم مجادله  و يهـو  از مـورد  ني
 نفـس  يهـا  خواسته از بلكه برسد، حق به كه ستين نيا هدفش و كند،يم يرويپ خود هوس

 از دينبا هرگز و بدارد، باز جزا و سزا و امتيق به داشتن مانيا از را تو دينبا د،ينما يم يرويپ
 را ما خداوند. يريبپذ رد،يگ يم سرچشمه امتيق به مانيا عدم از كه را شانيكارها و ها گفته
 مـومن  يبـرا  شانيرنگهاين و ها وسوسه چون است، داشته حذر بر يكسان نيچن از تيتبع از

ـ ا. اند گرفته يخو خود نوعان هم از يرويپ و يساز همسان بر انسانها زين است، خرناك  ني
 اي نمايا ز را يآدم و كند، يم دعوت باطل به كه يفرد هر از ديبا انسان نكهيا به است اشاره
 كـه  زين ييكتابها از و كند، زيپره اندازد، يم شك و شبهه دل در اي و دراد، يم باز آن تكامل

ـ با دارنـد  دربر را ييزهايچ نيچن ـ نما يدور دي  عبـادت  و خـدا  بـه  مـان يا از نجـا يا در و. دي
 اسـاس  و مـان يا اصـول  امر، سه نيا رايز است، رفته سخن امتيق روز به اعتقاد و پروردگار

 نـاقص  و. گـردد  يمـ  كامل نيد امر شوند، انجام مل كا طور به نهايا هرگاه و باشند، يم نيد
 يمـ  يرو آن از يزيـ چ بـودن  ناقص اي و امر سه آن بودن ناقص با نيد آن فقدان اي و شدن
  . دهد
 خبـر  كتـاب  اهـل  يها فرقه شقاوت و سعادت زانيم از كه است خداوند فرمودة مانند نيا و

ـ ال و بـاهللا  امن من ئنيالصب و يالنصر و هادوا نيالذ و آمنوا نيالذ ان(: ديفرما يم و داده  ومي
  ).حزنوني هم ال و هميعل الخوف و ربهم عند اجراهم فلهم صالحا عمل و االخر

 بـوده  ينصران و يصابئ و يهودي كه يكسان و» نيمسلم «اند آورده مانيا كه يكسان گمان يب
 باشـد  داده انجـام  ستهيـ شا كـار  و آورده مـان يا امتيق روز و خدا به كه آنان از كس هر اند،

) فَتَـرْدى . (شـوند  يمـ  نياندوهگ نه و آنهاست بر يترس نه است، پروردگارشان نزد اجرشان
 و هـالك  دارد، يمـ  بـاز  امـت يق بـه  مانيا از را يآدم كه يينما يرويپ يكس راه از اگر يعني

  .يشو يم بدبخت
  : 17- 23 ي هيآ

 ست؟يتوچ راست دست در! يموس يا و موسى يا ينِكبِيمِ تِلْك وما

لَيها أَتَوكَّأُ عصاي هِي قَالَ ع شأَها ولَى بِهغَنَمِي ع لِيا وفِيه رِبĤيعصا نيا«: گفت أُخْرَى م 
 يگريد يازهاين آن به و زم،ير يم برگ گوسفندانم يبرا آن با و كنم يم هيتك آن بر است، من
 »دارم زين

لْقِها قَالَ  .»اندازيب را آن! يموس يا«: گفت موسى يا أَ

لْقَاها أَ  شتافت يم كه شد يمار ناگهان كه انداخت را آن پس تَسعى حيةٌ هِي فَإِذَا فَ
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لَا خُذْها قَالَ و ا تَخَفهنُعِيدا سيزود به مترس، و ريبگ را آن«: فرمود] خداوند[ الْأُولَى سِيرَتَه 
 .»ميگردان يم بر اش هياول حالت به را آن

ماضْمو كدإِلَى ي نَاحِكج ضَاء تَخْرُجيرِ مِنْ بوءٍ غَيةً سبانيگر به را خود دست و أُخْرَى آي 
 . ديايب رونيب درخشان و ديسف گريد يا نشانه عنوان به تا ببر، فرو شيخو

كاتِنَا مِنْ لِنُرِيرَى آيميده نشان تو به خود بزرگ تايآ از تا الْكُب .  
 زين را اتشيآ و ها نشانه از يبرخ خواست كرد، انيب يموس يبرا را مانيا اصل خداوند يوقت
 به او مانيا باور و گردد خشنود و ابدي نانياطم دلش تا دهد، نشان او به و كند، انيب او يبرا
   .شود يقو كرد خواهد ياري دشمن برابر در را يو خداوند نكهيا

ـ توچ راسـت  دسـت  در! يموسـ  يا )موسى يا بِيمِينِك تِلْك وما(فرمود پس  نكـه يا بـا  ست؟ي
 يموس پس. كرد انيب است،هام صورت به را سخن شتر،يب اهتمام يبرا اما دانست، يم خداوند
لَيها أَتَوكَّأُ عصاي هِي: (گفت ع شأَها ولَى بِهيم هيتك آن بر است، من يعصا نيا) غَنَمِي ع 
 يا دهيفا نمود؛ انيب آن يبرا دهيفا دو. زمير يم را درختان برگ گوسفندانم يبرا آن با و كنم
 ياري را او عصا و د،ينما يم هيتك آن بر رفتن راه و شدن بلند در نكهيا آن و انسان خود يبرا
 عصا وبا چراند يم گوسفند يموس كه بود نيا آن و وانات،يح يبرا گريد يا دهيفا و دهد، يم
  . بخورند را آن گوسفندان و زدير فرو برگشان تا زد يم را درختان و
 وانـات يح بـا  كه بود نيا اخالقش آثار از و است السالم هيعل يموس خوب اخالق انگريب نيا

 تيعنا مورد را او خداوند كه دينما يم داللت نيا و. كرد يم يكين و يخوشرفتار بسته زبان
 اقتـضا  حكمـتش  و رحمت كه بود داده اختصاص او به ييزهايچ و بود، دهيگزبر و داده قرار

 عصا نيا با كه دارم يگريد يزهاينا كار، دو نيا از ريغ و )أُخْرَى مĤرِب فِيها ولِي. (كرد يم
 چـه  كـه  كرد سوال او از خداوند كه يوقت بود نيا يموس ادب از و. سازم يم براورده را آنها
ـ  بپرسـد  زيچ آن تيماه از خداوند داشت احتمال است؟ ستترا دست در يزيچ  منـافع  از اي

  . نمود انيب را زيچ آن منفعت هم و تيماه هم يموس پس آن؟
لْقِها: (گفت او به خداوند پس لْقَاها،موسى يا أَ أَ  را عـصا ! يموسـ  يا )تَـسعى  حيةٌ هِي فَإِذَا فَ

 افتـاد،  راه سـرعت  بـه  و شـد  يبزرگـ  مار به ليتبد ناگهان و نداخت را آن يموس و ، اندازيب
 كـردن  حركـت  «بـه  را مـار  نكـه يا و. نكرد نگاه را سرش پشت و كرد پشت و ديترس يموس
 نكـه يا از بـود  عبـارت  آن و فاسازد، برطر را يتوهم كه بود خاطر بدان نمود فيتوص» عيسر

 نيا مار حركت پس رد،ندا قتيحق و است ياليخ ها صحنه نيا كه شود برده گمان بود ممكن
لَـا  خُذْها(گفت يموس به خداوند كرد، دور ذهن از را پندار و توهم و  ـ بگ را آن) تَخَـف  و ري
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 شينخستن ئتيه همان به را آن ما)  الْأُولَى سِيرَتَها سنُعِيدها. (ندارد يكار تو با يعني مترس،
 آن لميتس و آورد باور آن به و ردب فرمان خداوند دستور از يموس م،يگردان يم بر بود عصا كه

   . شناخت يم را آن كه شد ليتبد ييعصا همان به و گرفت را آن پس شد،
 بـه  را خـود  دست و )جنَاحِك إِلَى يدك واضْمم: (فرمود و نمود انيب را يگريد نشانة سپس
ـ پهلو به است انسان بال منزلة به كه را شيخو يبازو و ببر فرو شيخو بانيگر  بچـسبان،  تي
)ضَاء تَخْرُجيرِ مِنْ بوءٍ غَيبيع دچار آنكه يب د،يآ يم رونيب درخشان و ديسف دستت تا  )س 
: است فرموده خداوند است گريد يا معجزه و نشانه نيا و) أُخْرَى آيةً. (باشد شده يماريب و
ـ دل دو نيا) نيفسق قوما كانوا انهم ه،يمآل و فرعون يال ربك من برهنان فذلك(  جانـب  از لي

 لِنُرِيك. (بودند فاسق يقوم آنان گمان يب باشند، يم انيفرعون و فرعون يسو به پروردگارت
ـ ب درخـشان  و ديسـف  را دستت و م،ينمود مار به ليتبد را عصا يعني)الْكُبرَى آياتِنَا مِنْ  روني
 داشـتن  تقـ يحق و تـو  رسالت صحت بر كه ميده نشان تو به را خود بزرگ اتيآ تا ،يآورد
 بـه  و شـود  افزون  ات يآگاه و علم و ابد،ي نانياطم دلت و د،ينما داللت يا آورده كه آنچه
 ليدل تا و ،يكن اعتماد است داده تو به نمودن ياري و ينگهدار خصوص در كه خداوند وعدة
  . يا شده فرستاده آنها يسو به كه يكسان يبرا باشند يبرهان

  : 24- 36 ي هيآ
بنَ إِلَى اذْهوفِرْع نَّه   است كرده سركش و انيطغ او همانا برو، فرعون يسو به طَغَى إِ

 »بگشا ميبرا را ام نهيس! پروردگارا«: گفت صدرِي لِي اشْرَح رب قَالَ

 بگردان آسان من يبرا را كارم و أَمرِي لِي ويسرْ

 يبگشا زبانم از گره و لِّسانِي من عقْدةً واحلُلْ

وايلِي فْقَهبفهمند را سخنم تا قَو  

 . بده قرار من يبرا ام خانواده از ياوري و أَهلِي منْ وزِيرًا لِّي واجعل

  را برادرم هارون أَخِي هارونَ

د رِي بِهِ اشْدبدار استوار با را ام ييتوانا أَز  

ه  كن كيشر كارم در را واو أَمرِي فِي وأَشْرِكْ

كَي بنُسكمييبگو حيتسب اريبس را تو تا كَثِيرًا ح. 

نَذْكُرَك ميكن ادي را تو اريبس و كَثِيرًا و. 

إِنَّك ا بِنَا كُنت  يهست آگاه ما حال به تو گمان يب بصِيرً

 بـرآورده  ات خواسـته  شك يب! يموس يا«: گفت] خداوند[ موسى يا سؤْلَك أُوتِيت قَد قَالَ
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  .»شده
 نـشان  او بـه  را روشن اتيآ و گرداند امبريپ را او و كرد يوح يموس به داوندخ آنكه از پس
 )طَغَى إِنَّه فِرْعونَ إِلَى اذْهب: (فرمود او به و فرستاد مصر پادشاه فرعون يسو به را يو داد،

 بـه  سـتم  و نيزم يرو بر تكبر و فساد و كفر در يعني. كرده يسركش او فرعون، يسو هب روب
 يسركش و انيطغ و كند يم ييخدا يادعا كه است دهيرس ييجا به و گذشته حد زا فانيضع
  . شد هالكتش سبب اش
 از بعد مگر دهد ينم عذاب را كس چيه كه است نيچن ياله عدالت و حكمت و رحمت اما
 بـه  كه السالم هيعل يموس هنگام نيا در . دينما اقامه حجت يو بر امبرانيپ فرستادن با نكهيا

 مـصر  نيسـرزم  در يمخـالف  و فيـ حر چيهـ  كـه  يجبار شد، فرستاد سركش جبار نيا يسو
 آنجا در يزمان و بود تنها يموس. است شده گذاشته او دوش بر يبزرگ بار كه دانست نداشت،
ـ  بـا  و نمـود  اطاعـت  پروردگارش دستور از پس، ، بود شده يقتل مرتكب  را آن گـشاده  يدل

 آن لةيوسـ  بـه  كه كند فراهم را ياسباب و دينما ياري را او كه خواست خداوند واز رفت،يپذ
 فراخ و گشاده را ام نهيس! پروردگارا) صدرِي لِي اشْرَح رب: (فرمود پس گردد، كامل دعوتش

 ام نهيس و نشود، رنجور آن از دلم و كنم، تحمل را دهنده آزار يرفتارها و سخن بتوانم تا دار
 را مـردم  كـه  ندارد را آن تيصالح صاحبش  باشد تنگ نهيس و دل چنانچه رايز نگردد، تنگ
: فرمود السالم هيعل محمد امبرشيپ به خداوند. دينما دعوت را آنها و كند، ييراهنما و تيهدا
 سـبب  بـه  پـس ) حولك من النقضوا القلب ظيغل فطا كنت لو و لهم لنت اهللا من رحمه فبما(
 از قطعاً يبود يخو درشت و سنگدل راگ و ،يشد مهربان شانيبرا خداوند] بركت و رحمت[
  . رنديپذ يم شتريب صدر سعة و ينرم با را حق مردم شك بدون و شدند، يم پراكنده رامونتيپ
 يكي. بگردان آسان ميبرا رميگ يم شيپ در تو راه در كه را يراه و كار هر )أَمرِي لِي ويسرْ(
 از را يكار هر دهد قيتوف را او داوندخ كه است نيا دعوتگر يبرا امر كردن آسان قيمصاد از

 مناسـب  شيبـرا  كـه  دهـد  قـرار  خطاب مورد يطور را هركس و كند، آغاز اش يعيطب كانال
  . كند دعوت رساند يم حق رشيپذ به را يو كه يراه نيكترينزد به را او و است،

 چنانكـه . بفهمنـد  را سخنم تا يبگشا زبانم از گره و) قَولِي يفْقَهوا لِّسانِي من عقْدةً واحلُلْ(
 از خداونـد  و شد، ينم دهيفهم خوب سخنانش و داشت زبان لكنت يموس اند گفته نيمفسر
 چـرا  بفرست، من با را [هارون برادرم و) يمن افصح هو هارون يواخ: (است فرموده او زبان
 را آنچه ـا د،يبگشا را زبانش گره كه خواست خداوند از پس. است واتريش من از زبانش ] كه
 حاصـل  كامـل  طـور  به ميمفاه انيب و گفتگو و خطاب از يو منظور و بفهمن، د،يگو يم كه
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 برابر در مرا تا بده قرار من اوري را ام خانواده از يفرد و )أَهلِي منْ وزِيرًا لِّي واجعل. (شود
 خانواده از اوري نيا كه خواست خداوند از و. كن ياري ام شده فرستاده شانيسو به كه يكسان
 بـا  كـردن  يكـ ين به گرانيد از خانواده و است، يكين نوع كي ياري و كمك چون باشد، اش

 لةيوس به) أَخِي هارونَ: (گفت و كرد مشخص شيدعا در را او سپس. است تر سزاوار انسان
 سنـشد (: فرمـود  خداوند. يفزايب ام ييتوانا و روين بر و بدار استوار مرا پشت هارون  برادرم
 يقدرت تانيبرا و كنم يم تيتقو برادرت لةيوس به را تو)سلطنا لكما نجعل و كيباخ عضدك

ـ ن را يو و بساز، كيشر نوبت در او يعني)أَمرِي فِي وأَشْرِكْه (دهم يم قرار ـ پ ماننـد  زي  امبري
 تو تا) كَثِيرًا كُرَكونَذْ كَثِيرًا نُسبحك كَي: (فرمود و داشت انيب را امر نيا دةيفا سپس. بگردان

 مدار كه دانست السالم و الصاله هيعل يموس. ميكن ادي را تو اريبس و  م،ييبگو حيتسب اريبس را
 همراه او با را برادرش خواست خداوند از يموس و است، خداوند ذكر ها، عبادت همة و نيد

 حيتـسب   اريبـس  را خداونـد  و نـد، ينما كمـك  يكوكارين و يزگاريپره بر را گريكدي تا دينما
ا بِنَا كُنت إِنَّك. (دهند انجام اريبس را ها عبادت گريد و كنند، ادي اديز را او و ند،يگو  )بصِيرً

 همة در را ما بودن ازمندين و يناتوان و تيوضع و ما حالت و ،يهست آگاه ما حال به تو همانا
 خواسته تو از را آنچه پس. يباش يم تر مرهبان و آگاهتر ما به ما خود از تو و ،يدان يم كارها

  . كن اجابت را ما يدعا و بدار، يارزان ما به ميا
 شد، داده تو به يا خواسته كه آنچه همة )موسى يا سؤْلَك أُوتِيت قَد: (فرمود متعال خداوند
 يمـ  را زبانـت  گـره  و م،يكنـ  يمـ  آسان را تيكارها و م،يدار يم گشاده را ات نهيس ما چس
  . ميكن يم يقو برادرت لةيوس به را تو و فهمند، يم را تو سخن آنان كه يا گونه به م،ييگشا
 يقـدرت  شـما  بـه  و) الغلبـون  اتبعكما من و انتما تنايبا كمايال صلوني فال سلطنا لكما ونجعل(
ـ دار همراه به را ما قدرت كه شما به آنان پس م،يده يم] فراوان[  و شـما  و رسـند،  ينمـ  د،ي
  . ديهست روزيپ غالب روانتانيپ
 ياريهوش كمال و پروردگار، از يو شناخت و كمال بر ، خداوند از يموس درخواست نيا و
 يسو به كه يكس و. دينما يم داللت اش يدلسوز كمال بر و كارها، انجام در يو معرفت و

ـ ن كامـل  يبردبار و صدر سعة به است مردم ييراهنما و كند، يم دعوت خدا  در تـا  دارد ازي
ـ و بـه  كند، بازگو خوب خواهد يم آنچه وايش زبان با رسد يم او به كه يتياذ قابلم  اگـر  ژهي

  . باشد يسركش و تكبر و عناد اهل از شود يم دعوت كه يفرد
 را ياديز محاورات و گفتگو چون است، زهايچ نيتر الزم از دعوتگر يبرا بالغت و فصاحت

 و آراسـته  را آن تـوانش  اندازة به و كند، انيب بايز طور به را حق ديبا او رايز دهد، يم انجام
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 را باطـل  مضرات و قبح ديبا همچنانكه. بدهد جلوه بايز مردم نظر در را آن تا دينما راستهيپ
  . دارد حذر بر آن از را مردم و كند انيب
 يمجرا از يكار هر به تا شود، اسان او يبرا كارش كه است آن ازمندين دعوتگر نيا وجود با
 و كند، مجادله خدا راه در وهيش نيبهتر به و كوين اندرز و حكمت با و شود، وارد اش يعيطب
  . دينما رفتار حالتش حسب بر مردم از كي هر با

ـ  هدفش يراستا در را او كه باشد داشته يارانيدست و اوراني ديبا نيا بر عالوه  نـد، ينما ياري
 هيـ عل يموسـ  نيبنـابرا . بـود  خواهنـد  اثربخش حتماً شوند شتريب يفكر مدافعان هرگاه چون
ـ پ تيوضـع  هرگـاه  و. شد داده او به و خواست را زهايچ نيا السالم  را مخاطبـانش  و امبراني
 نيبرتـر  و نيآخـر  خـصوص  به اند، بوده گونه نيا يهمگ كه افتي يدرخواه ،يكن مالحظه

 صدر شرح يرادا و داشت، قرار قله در يكمال صفت هر در او و السالم هيعل محمد امبرانيپ
ـ ب و ريتعب حسن و زبان فصاحت و نمود، آسان شيبرا را كارها خداوند و بود،  و داشـت،  اني

  . كردند يم ياري حق بر را او كه داشت آمدند، آنان از بعد كه يكسان و اصحاب از ياوراني
  : 37- 41 ي هيآ

لَقَد نَنَّا و م كلَي رَّةً عميا نهاده منت برتو نيا از شيپ گريد بار يراست به و أُخْرَى م. 

ذْ نَا إِ ي حإِلَى أَو كا أُمى موحميكرد الهام مادرت به بود الزم آنچه كه بدانگاه ي. 

لْقِهِ الْيم فِي فَاقْذِفِيهِ التَّابوتِ فِي اقْذِفِيهِ أَنِ ي لْ  يتوأَلْقَ لَّه وعدو لِّي عدو يأْخُذْه بِالساحِلِ الْيم فَ
كلَي ةً عبحنِّي مم نَعلِتُص لَى ونِي عي افكنيب ايدر در را او آنگاه ده، قرار يصندوق در را او كه ع 

 تو بر را خود محبت من و رد،يبرگ را يو او، و من دشمن و افكند، ساحل به را او ايدر در تا
 .يابي پرورش من نظر ريز خواستم و اكندم،

ذْ لُّكُم هلْ فَتَقُولُ تُكأُخْ تَمشِي إِ لَى أَدن عم لُه ينُهـا  تَقَـرَّ  كَي أُمك إِلَى فَرَجعنَاك يكْفُ لَـا  ع و 
ينَاك نَفْسا وقَتَلْت تَحزَنَ مِنَ فَنَج الْغَم تَنَّاك بِثْت فُتُونًا وفَ لَ  جِئْـت  ثُـم  مدينَ أَهلِ فِي سِنِينَ فَ
 كه دهم نشان شما به را يكس ايآ«: گفت يم و رفت يم خواهرت كه آنگاه موسى اي قَدرٍ علَى

 و شود، روشن چشمش تا ميبازگرداند مادرت به را تو سپس»رد؟يگ عهده به را او يسرپرست
 و بارهـا  را تو و م،يديرهان اندوه و غم از را شما ما و يكشت را يكس تو و نگردد، نياندوهگ
 كـه  يموعـد  در! يموس يا سپس ،يماند نيمد مردمان انيم در را ييلهاسا و م،يآزمود بارها
 . يبازگشت بود شه مقرر

تُكطَنَعاصام پرورده شيخو يبرا را تو و لِنَفْسِي و .  
ـ د امر در عمران بن يموس اش فرستاده و بنده بر را خود احسان و منت يوقت  و يوحـ  و ني
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 افتني پرورش هنگام به كه را شيخو نعمت زين و كرد، انيب شيها خواسته اجابت و رسالت
لَقَـد : (فرمود پس. كرد ذكر بود، داشته يارزان يو بر اش يزندگ مختلف مراحل در و نَنَّـا  و م 

كلَي رَّةً عالهـام  مـادرت  بـه  آنگـاه  م،ينهـاد  منت تو بر گريد يبار نيا از شيپ ما و )أُخْرَى م 
 لياسرائ يبن پسر يفرزندها بود داده دستور فرعون چون. دهد قرار صندوق در را تو تا ميكرد
 در را او و د،يترسـ  يمـ  او بـر  شـدت  بـه  و كـرد  پنهان را او مادرش نيبنارا شوند، دهيسربر

 خداونـد  و انداخت، لين ايدر در يعني. انداخت ايدر در را صندوق سپس و گذاشت صندوق
 و او دشمن نيبزرگتر كه بود نموده ررمق خداوند و. ببرد ساحل به را آن تا داد دستور را ايدر

ـ م در يموس و رد،يگ بر را آن يموس دشمن نيبزرگتر  موجـب  و كنـد،  رشـد  او فرزنـدان  اني
لْقَيت: (فرمود نيبنابرا. ننديب يم را يو كه شود يكسان يشاد أَ و كلَي ةً عبحنِّي ميسو از و) م 
لِتُـصنَع  (داشت، يم دوستش ديد يم را او كس هر پس دادم، تو به بزرگ بس يمحبت خود و 
ينِي علَى يابي پرورش ديبا چنانكه من تيرعا و نظارت تحت تا و)  ع.  
 منـافع  نيتـأم  يبرا توانا و مهربان خداوند يسرپرست از تواند يم يسرپرست و نظارت كدام و

 در گريد التح به يازحالت يموس پس باشد؟ كاملتر و نيبزرگتر او از مضار كردن دور و بنده
  . بود داده سامان او مصلحت يبرا را آن خداوند نكهيا مگر آمد ينم
 به مادرش افتاد دشمن دست به يموس يوقت كه بود نيا خداوند يكارساز و ريتدب حسن از و

 ينمـ  استوار و قدم ثابت را او خداوند اگر و خورد تكان دلش و شد شانيپر و آشفته شدت
  . اوست فرزند يموس دهد خبر كه بود كينزد گرداند
 پـستان  يموسـ  كه يا گونه به كرد حرام يموس بر را گرانيد ريش خداوند حالت نيا در پس
 او نزد و دهد ريش را يموس او و برگردد، مادرش به سرانجام تا نگرفت دهان به را يزن چيه
 هـل (: گفت آنها به و آمد يموس خواهر پس. شو خوشحال و شاد مادرش و برسد آرامش به

 كـنم  ييراهنما يا خانواده به را شما ايآ) نصحون له هم و لكم كفلونهي تيب اهل يعل ادلكم
  . هستند او خواه ريخ آنها و كنند، يسرپرست او از كه
)نَاكعإِلَى فَرَج كأُم ا تَقَرَّ كَينُهي لَا ع زَنَ وتَح قَتَلْتا وتا ميبازگرداند مادرت به را تو و )نَفْس 

ـ  آن و ،يكشت را يكس شدن، بزرگ از بعد تو و نگردد، نياندوهگ و شود روشن چشمش  كي
 دعـوا  هم با مرد دو كه ديد و شد، شهر وارد باشند متوجه مردم آنكه بدون يموس. بود يقبط
 من يالذ فاستعثه (بود دشمنش افراد از و يقبط يگريد و بود، يموس گروه از يكي كنند؛ يم
 فـرد  آن برابـر  در يموسـ  از بـود  يموس گروه از كه كس آن پس) عدوه من يالذ يعل عتهيش

  . كشت را مرد ان و زد او به يليس كي يموس و) هيعل يفقض يموس فوكزه (خواست كمك
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 سـپس . ديبخش را او خداوند و نمود، آمرزش طلب او از و كرد دعا خداوند درگاه به يموس
. كرد فرار و ختيگر جا آن از بكشند را او تا هستند دنبالش به انيفرعون كه ديد يوقت يموس

)نَاكي مِنَ فَنَج داد  نجات قتل و گناه عقوبت از حاصل اندوه و غم از را او خداوند پس) الْغَم 
)تَنَّاك  خـود  حاالت تمام در تو و ميكرد گرفتار مشكالت به و ميآزمود را تو يعني) فُتُونًا وفَ

تَنَّاك (يمعن اي. يبود استوار و راست  دگرگون را تو تيوضع و احوال كه است نيا) فُتُونًا وفَ
بِثْت. (يديرس نجايا به نكهيا تا ميساخت لَ ـ م در را ييسـالها  پـس )مـدينَ  أَهـلِ  فِي سِنِينَ فَ  اني

 خواستند يم كه قومش سران و فرعون دست از يموس يوقت. يشد ماندگار نيمد اهل مردمان
 در سـال  هشت اي ده و نمود، ازدواج جا ان در و رفت نيمد يسو به كرد، فرار بكشند را او
 بـود  شـده  مقـرر  كـه  يموعد در! يموس از سپس) موسى يا قَدرٍ علَى جِئْت ثُم. (ماند جا ان

 و ريتقـد  اسـاس  بـر  بلكه ،ييايب ريتدب و هدف بدون كه نبود ياتفاق تو آمدن يعني. يبازگشت
 را السالم هيعل يموس خودش ميكل كامالٌ خداوند كه دينما يم تدالل نيا و ،يبرگشت ما لطف
   بود داده قرار تيعنا مورد

)تُكطَنَعاصتا نمودم برخوردار ياله تيترب و خوب يها عادت و نعمت از را تو و) لِنَفْسِي و 
 افراد جز كه يبرس ييجا به نهيزم نيا در و ،يباش دگانيبرگز و خالصان از و من پسند مورد
  . اند دهينرس آن به ياندك
 كمـال  بـه  او بخواهـد  و نـد يبرگز خـود  يبـرا  را يدوست مردم انيم از بخواهد يكس چون و

 مورد در پس. دينما يم صرف كمال آن به دنيرس يبرا را خود تالش نيآخر برسد، مطلوب
 بـه  و! كنـد  يدگيرس يكس به بخواهد كه گاه آن ،يكن يم فكر چه بزرگوار و توانا پروردگار

ـ نما تيترب خودش يبرا را او خواهد يم كه يكس مورد در خداوند شما، گمان  از را او و دي
  كرد؟ خواهد ياقدام چه نديبرگز مردم انيم
  : 42- 46 ي هيآ

باذْه أَنت أَخُوكاتِي ويĤِلَا ب ا ونِي  ادي در و ديبرو من اتيآ با همراه برادرت و تو ذِكْرِي فِي تَ
 . ديرزنو يسست من كردن

نَّه فِرْعونَ إِلَى اذْهبا  . است كرده انيطغ و يسركش كه ديبرو فرعون يسو به طَغَى إِ

لًا لَه فَقُولَا نًا قَوي لَّه لَّ تَذَكَّرُ لَّعي خْشَى أَوـ  رديپـذ  پنـد  ديشـا  د،ييبگو سخن ينرم به او با و ي  اي
 . بهراسد

نَا قَالَا ب نَّنَا ر ينَا فْرُطَي أَن نَخَاف إِ لَ ع طْغَى أَن أَوبر ميترس يم كه يراست به! پروردگارا«: گفتند ي 
 . بگذرد حد از اي كند يتعد ما



١٥٥٠ 

نَّنِي تَخَافَا لَا قَالَ  گمان يب هستم شما با من همانا د،ينترس«: فرمود] خدا[ وأَرى أَسمع معكُما إِ
  »مينيب يم و شنوم يم

 اذْهـب : (فرمـود  او بـه  كرد، يارزان يموس به يويدن و ينيد ياه نعمت خداوند آنكه از پس
أَنت أَخُوكاتِي ويĤِكين و قتيحق و حق بر كه من يها نشانه با همراه هارون برادرت و تو) ب 
ـ آ نـه  بـا  ديبرو انيفرعون و فرعون يسو به و ندينما يم داللت باطل يزشت و آن بودن  و تي
  . آن امثال و عصا و درخشان، و ديفس دست چون ييها نشانه ؛ نشانه

لَا( ا ونِي  به و د،يكن ادي مرا همواره و د،ينورز يتنبل و يسست من كردن ادي در و)  ذِكْرِي فِي تَ
ـ ا داده كار نيا وعدة چنانكه د،يباش بنديپا من ادي و ذكر ـ كث نـسبحك  يكـ : (دي  نـذكرك  و راًي
 بار و دينما يم آسان را كارها و كند، يم ياري كارها همة بر را انسان خداوند ذكر رايز) راًيكث
  . گرداند يم سبك را آن
نَّه فِرْعونَ إِلَى اذْهبا( ـ برو فرعون يسو به )طَغَى إِ ـ ز د،ي  و سـتم  و يگمراهـ  و كفـر  در او راي

لًا لَه فَقُولَا. (است گذشته حد از تجاوزش نًا قَوي  خنس او با مودبانه و ،يمهربان و ينرم با و )لَّ
 حركـت  و تنـد،  سـخن  نكهيا بدون و د،يكن ييگو گزافه و د،ييبگو ناسزا نكهيا بدون د،ييبگو
  . ديده انجام يزيآم تنفر
)لَّهتَذَكَّرُ (نرم، گفتار نيا سبب به او ديشا) لَّعيم دهيفا او به كه را آنچه هر و شود، ادآوري)ي 

ـ ز را او آنچه از و بهراسد اي و) يخْشَى أَو (دهد، انجام را آن و رد،يفراگ دهد  دهـد،  يمـ  اني
ـ ا به را انسان نرم گفتار ريز كند، ترك را آن و زد،يبپره  و تنـد  گفتـار  و خوانـد،  يمـ  فـرا  ني

 لك هل فقل: (است شده ريتفس نيا به نرم گفتار و كند، يم متنفر ندهيو ازگ را انسان درشت
 بـه  را تـو  و ،يشو زهيپاك يخواه يم ايآ«: بگو پس) يفتخش ربك يال كياهد  ،يتزك ان يال

  ؟»يبهراس پس كنم، ييراهنما پروردگارت يسو
 او بـر  شديانديب آن در يكس اگر كه است، خوردار بر يفراوان يريآسانگ و ينرم از سخن نيا

 و د،ينما يم داللت مشاوره و شنهاديپ بر كه است آورده را) هل (كلمة و. بود نخواهد دهيپوش
 كـه  است خوانده فرا گناهان يآلودگ از شدن پاك به را او و شود، ينم متنفر آن از كس چيه

 يسالم عقل هر را شرك از شتنيخو كردن پاك و است، شرك از شتنيخو كردن پاك آن اصل
  . كن زهيپاك را خودت: گفت بلكه كنم، يم زهيپاك را تو من: نگفت و. رديپذ يم

 يو بـه  يظـاهر  و يبـاطن  ينعمتهـا  و دهدا پـرورش  را او كه پروردگارش راه به را او سپس
 به را شكرش انشيپا يب احسان همه آن مقابل در ديبا كه يپروردگار خواند، فرا بود دهيبخش
 تيهدا پروردگارت يسو به را تو و) يفتخش ربك يال كياهد و. (كند ادي را او و آورد يجا
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 رد،يـ گ يمـ  يجـا  هـا دل در كـه  را نـرم  را سخن نيا فرعون يوقت ؟يشو زگاريپره پس كنم،
 بـه  را او خداوند پس شوذ، ينم واقع ديمف او مورد در دادن تذكر كه شد مشخص رفت،ينپذ

  . كرد گرفتار سخت عذاب
نَا قَالَا( ب نَّنَا ر نَا يفْرُطَ أَن نَخَاف إِ ي لَ ـ ي كنـد،  يتعـد  مـا  بر ميترس يم! پروردگارا: گفتند) ع  يعن

 شـكنجه  را مـا  م،يكنـ  حجت اقامة يو بر و ميبرسان او به ار تو اميپ نكهيا از قبل و بالفاصله
ـ نما تمرد و زند، سرباز حق رفتنيپذ از اي و) يطغَي اَن اَو (كند،  و يپادشـاه  سـبب  بـه  و د،ي

  . كند يسركش اورانشي و قدرت
نَّنِي (د،ينترس كند، يتعد شما بر نكهيا از: فرمود )تَخَافَا لَا قَالَ(  همانا)  أَرىو أَسمع معكُما إِ

 گفته د؛يهست من تيرعا و يحفاظت تحت شما يعني . مينيب يم و شنوم يم ، هستم شما با من
 از تـرس  آنگـاه  د،ينترس او از نيبنابرا. نميب يم را شما حاالت تمام و شنوم، يم را شما يها
  . افتي نانياطم پروردگارشان وعدة به شانيدلها و شد دور آنها
 : 47- 48 ي هيآ

أْ ياهفَ نَّا فَقُولَا تِ ائِيلَ بنِي معنَا فَأَرسِلْ ربك رسولَا إِ لَا إِسرَ و مهب ئْنَاك قَد تُعذِّ  ربـك  من بĤِيةٍ جِ
لَام السلَى ونِ عم عى اتَّبدپروردگارمان فرستادگان ما همانا«: دييبگو و ديبرو او نزد به پس الْه 

 مـا  كـه  يدرست به. مكن آزار و تياذ را آنان و بفرست، ما همراه را ليائاسر يبن پس م،يهست
 يرويپ تيهدا از كه يكس باد سالمت به و م،يا آورده تيبرا پروردگارت يسو از يا معجزه
 »كند

نَّا ينَا أُوحِي قَد إِ لَ  كـه  اسـت  شـده  يحـ  و مـا  به گمان يب وتَولَّى كَذَّب من علَى الْعذَاب أَنَّ إِ
ـ آ [كـه  شـود  يم واقع يكس بر عذاب ـ نما بيتكـذ  را] معجـزات  و يآسـمان  اتي  يرو و د،ي

  . بگرداند
 فيشـر  ملت نيا كردن آزاد و اسالم به او دادن دعوت د؛يبرو او شيپ فرمان دو نيا با يعني
 دست به اموراتشان و شوند آزاد تا ان،يفرغون و فرعون يبردگ و اسارت از ليياسرا يبن يعني

  . دارد پا بر آنان انيم در را خدا نيد و عتيشر يموس و باشد، خودشان
)قَد ئْنَاك  ما ييراستگو بر كه ميا آورده تيبرا پروردگارت از را ييها معجزه و نشانه  )بĤِيةٍ جِ

 و شـد،  ليتبـد  يبزرگـ  مار به ناگهان كه انداخت را شيعصا يموس سپس. [دينما يم داللت
 آنهـا  مـورد  در خداوند كه يابانيب گريد و] ديگرد درخشان و ديسف و ديكش رونيب را دستش
لَام. (است گفته السلَى ونِ عم عى اتَّبدـ پ راسـت  راه از كه يكس يعني) الْه ـ نما يروي  بـه  و دي
  . بود خواهد امان در و سالمت آخرت و ايدن در و شود ابيراه روشن عتيشر



١٥٥٢ 

نَّا( ينَا أُوحِي قَد إِ لَ  م،ييگـو  ينم خودمان طرف از و م،يا شده داده ريخ خدا جانب از همانا )إِ
ـ پ كـه  شـود  يمـ  واقع يكس بر عذاب)  وتَولَّى كَذَّب من علَى الْعذَاب أَنَّ(  و پروردرگـار  امي
 نجايا در. بگرداند يرو آن از يرويپ و آن برابر در شدن ميتسل از و  كند، بيتكذ را امبرشيپ

 است شده قيتشو هارون و يموس از كردن يرويپ و نمودن قيتصد و آوردن مانيا به فرعون
 در دادن پند و موعظه اما. است شده داشته حذر بر خدا برابر در انيعص و اتيآ بيتكذ از و

ـ درا و دفيورز كفر يو كردبه انكار را پروردگارش او و د،ينگرد واقع ديمف فرعون مورد  ني
  . كرد مجادله عناد و يستمگر يرو از مورد

 : 49- 55 ي هيآ

بكُما فَمن قَالَ ا رى يوس؟»يموس يا ستيك پروردگارتان«: گفت] فرعون[ م 

بنَا قَالَ طَى الَّذِي رءٍ كُلَّ أَعشَي لْقَه  هر كه است يكس ما پروردگار«: گفت]يموس[ هدى ثُم خَ
 تيهدا] شده دهيآفر شيبرا كه يزيچ آن يراستا در [را آن سپس و دهيبخش يهست را يزيچ

 . است كرده

 يمـ  چـه  نينخست ينسلها]سرنوشت و [حال پس«:گفت] فرعون[ الْأُولَى الْقُرُونِ بالُ فَما قَالَ
 شود؟

لَا ربي يضِلُّ لَّا كِتَابٍ فِي ربي عِند عِلْمها قَالَ ى ونسدر پروردگارم نزد علم«:گفت] يموس[ ي 
 . كند ينم فراموش و رود ينم خطا به] هرگز [پروردگارم ؛يكتاب

ا الْأَرض لَكُم جعلَ الَّذِي دهم لَكسو ا لَكُملًا فِيهب أَنزَلَ ساء مِنَ وماء السنَا ما بِهِ فَأَخْرَجاجوأَز 
 به تانيبرا ييراهها آن در و ساخت راندازيز شما يبرا را نيزم كه يپروردگار شَتَّى نَّباتٍ من
 . ميبرآورد را اهانيگ انواع آن با آنگاه و فرستاد، فرو يآب اسمان از و آورد، جودو

نْعامكُم وارعوا كُلُوا  يب د،يبچران را انتانيچهارپا و ديبخور النُّهى لِّأُولِي لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ أَ
 . است ها نشانه خردمندان يبرا امر نيا در گمان

لَقْنَاكُ مِنْها  را شما و م،يديآفر نيزم از را شما ما أُخرَى تَارةً نُخْرِجكُم ومِنْها نُعِيدكُم وفِيها مخَ
  . آورد ميخواه رونيب آن از را شما گريد بار و گرداند، ميخواه باز آن در

بكُما فَمن قَالَ: (گفت يموس به انكار قالب در فرعون ا رى يوسنفر دو شما پروردگار پس )م 
بنَا: (گفت و داد روشن و يكاف يپاسخ او به يموس ،يموس يا ستيك طَى الَّذِي رءٍ كُلَّ أَعشَي 

لْقَه  سزاوار نشيآفر يمخلوق هر به و ده،يآفر را مخلوقات همه كه است يكس ما پروردگار) خَ
 و كوچك، ار يبرخ و بزرگ را يبرخ جثة كه يا گونه به ده؛يآفر بايز را آن و دهيبخش را آن
 در را آن سپس ) هدى ثُم (است داده آن به را الزم يهايژگيو همة و كرده خلق متوسط يبرخ
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 مخلوقات همة در عام تيهدا نيوا. است كرده تيهدا شده، دهيآفر شيبرا كه يزيچ يراستا
ـ نما يم تالش خود منافع يبرا يموجود هر نيبنابرا شود، يم مشاهده ها دهيآفر و  در و د،ي

 يا اندازه به هم بسته زبان وانيح به خداوند يحت. كوشد يم شتنيخو از ها انيز نمودن دفع
ـ نما دور هـا  انيز از را خود بكوشدو خود منافع يبرا تواند يم آن با كه داده عقل ـ ا و دي  ني
 يزيچ هر كه يخداوند) خلقه يش كل احسن يالذ: (است فرموده كه است ياله فرمودة مانند

ـ آفر بـا يز چنـان  را كي هر و دهيآفر را موجودات كه يخداوند پس است، دهيآفر بايز را  دهي
 يراستا در را موجودات از كي هر و كنند، شنهاديپ توانند ينم را آن از باتريز عقلها كه است

 است، قتيحق نيبزرگتر انكار آن انكار و است يقيحق پروردگار است، كرده تيهدا منافعش
 امـور  از يكـ ي يآدمـ  كه شود تصور چنانكه پس. است آشكار روغد و ينيب بزرگ خود بلكه
  . است نيا از بزرگتر مراتب به يو يسو از يخداوند انكار د،ينما انكار را معلوم
 جنجـال  بـه  و كرد پا به غوغا كند، مخالفت قاطع ليدل نيا با نتوانست فرعون يوقت نيبنابرا
 و وضـع )الْـأُولَى  الْقُرُونِ بالُ فَما: (فتگ يموس به و شد خارج ياصل مقصود از و آورد يرو

 انكار ما از شيپ آنها چون دارند، قرار يحال چه در آنها و شود، يم چه گذشته ينسلها حال
  . هستند ما يالگو آنها و اند، زده مخالفت و يستمگر به دست و اند، دهيورز كفر و كرده
لَا ربي يضِلُّ لَّا كِتَابٍ فِي ربي عِند عِلْمها: (گفت يموس پس ى ونسـ ن اعمـال  خداوند)ي  و كي

 و آگـاه  آن از و نوشـته،  اسـت  محفـوظ  لوح كه كتابش در را آن و است شمرده بر را بدشان
 را آن و داند يم را گذشتگان احوال و رود، ينم خطا به آن از يزيچ چيه در و ، است باخبر

 را خـود  عمـل  و شـده  بـرده  اند فرستاده شيزپا كه آنچه نزد به آنها يعني. كند ينم فراموش
ـ  آنهـا  از تو دنيپرس و سوال! فرعون يا و. شد خواهند مجازات آن بر و كرده، مالقات  يمعن
ـ ن شما و اند، داده انجام كه آنچه آنهاست يبرا اند، گذشته كه هستند يامت آنها رايز ندارد،  زي

 داده نـشان  تو به را يها نشانه و زاتمعج و ليدال رايز د،يكن يم خود يبرا ديكن يم چه هر
 و يسـتمر  و كفـر  و آور، يرو حـق  به پس است، شده محقق آن بودن ينيقي و صدق و م،يا

 راه پس ،يدان ينم نيقي را آن و يدار شك معجزات آن در اگر و. كن رها را باطل به مجادلة
 هرگز و اور،يب جتح و ليدل] هم شما و [است، نشده بسته گفتگو و بحث دروازة و است باز

ـ پا جهـان  و روز و شـب  كـه  يزمـان  تا افت،ي ينخواه ما اتيآ و ليدال برابر در يپاسخ  داري
 كـه  اسـت  داده خبر او از خداوند آنكه حال داشت، شك ليدال تيحقان در او چگونه. است

 فرمـوده  متعـال  خداونـد  چنانكه . كرد انكار داشت نيقي آنها به نكهيا با را ليدال و معجزات
 خـود  و يسـتمگر  روس از را آن و) علمـوا  و ظلما انفسهم قنتهاياست و بها جحدوا و: (است
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  . داشت نيقي بدان شانيها نفس كه يحال در كردند، انكار ينيب بزرگ
 تـو  شـك  بدون) بصائر االرض و السموات رب اال هوالء انزل ما علمت لقد: (گفت يموس و
 يموس پس. است نفرستاده فرو نشيب) شيدايپ (يبرا جز را ها نشانه نيا خداوند كه يدان يم

   .است نيزم يرو در ييفرمانروا و تكبر هدفش و است ستمگر اش مجادله ر او كه دانست
 حـسان  وا هـا  نعمـت  از ياريبس انيب با بود شمرده بر فرعون يبرا كه را يقاطع ليدال سپس
ا الْأَرض لَكُم جعلَ الَّذِي: (فرمود و داد ادامه خدا دهشـما  يبـرا  را نيزمـ  كه يپروردگار )م 
 د،يكن ساز و ساخت ان در و ديابي آرامش و د،يورز سكونت آن در ديبتوان تا ساخت راندازيز
 يطـور  آن و نموئـده،  آماده كشت و ذرع و يافشان بذر يبرا را نيزم خدا و. ديبكار نهال و

  . باشد شكلم آن از انسانها منافع آوردن دست به كه است نكرده خلق
)لَكسو ا لَكُملًا فِيه ب ينيسـرزم  به ينيسرزم از را شما كه آورد وجود به آن در ييراهها و) س 
 بـه  وانند يم راحت يليخ انسانها كه ييجا تا رسانند، يم گريد كشور به يكشور از و گر،يد

أَن. (ببرند لذت آن در اقامت و سفر از و باشند داشته يدسترس نيزم تمام اء مِنَ زَلَوماء السم 
 انـواع  آب آن بـا  آنگـاه  فرسـتاد،  فرو يآب اسمان از و ، ) شَتَّى نَّباتٍ من أَزواجا بِهِ فَأَخْرَجنَا

ـ انيرو و ميديآفر را ماده و نر درختان اقسام و اهانيگ ـ ي . ميدي  ميفرسـتاد  فـرو  را بـاران  يعن
 بـه  و گشت خرم و سبز بود، مرده و دهيكخش آن از پس نيزم و) موتها بعد االرض ابهيفاح(

 و مـا  يروز جهت را درختان و اهانيگ خداوند. ديروئ گوناگون و مختلف اهانيگ آن لةيوس
 يرو وانـات يح و انـسانها  نبودنـد  اهانيگ و درختان نيا گر وا است، آورده فراهم انيچهارپا

  . شدند يم نابود نيزم
لُــوا: (فرمــود نيبنــابرا ــوا كُ عارنْ و ــامكُمأَ و د،يــبخور] نيزمــ يرو نعمــات از [خودتــان )ع 
 نيا بر تا كرد، ذكر شيخو منت انيب عنوان به را عبارت نيا د،يبچران] آن در [را انتانيچهارپا
 از پـس  اسـت،  زيجـا  و مباح آنها خوردن كه است نيا اهانيگ همة در اصل كه دينما داللت

 خوردن كه رهيوغ يسم اهانيگ مانند ست،ين حرام است مضر آن خوردن كه ياهيگ جز اهانيگ
 و خردمنـدان  يبـرا  امور نيا در گمان يب) النُّهى لِّأُولِي لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ .( است حرام آن

 و احـسان  و خداونـد  فـضل  بـر  كه است ييها نشانه كند يم كار درست فكرشان كه يكسان
 و معبود و پروردگار او نكهيوا  ند،ك يم داللت او تيعنا كمال و بخشش يگستردگ و رحمت
 شيسـتا  و حمـد  ستةيشا او جز و ست،ين عبادت سزاوار او جز كه يكس است؛ ستوده مالك

 آن از پـس  را نيزمـ  او كـه  همـانطور  پس تواناست، زيچ همه بر خداوند نكهيا و باشد، ينم
  . كند يم زنده زين را مردگان نمود، خرم و زنده بود، مرده و دهيخشك
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ـ ا از كـه  هـستند  آنهـا  چون نمود، انيب ژهيو صورت به را خردمندان اوندخد و  هـا  نـشانه  ني
 همچـون  آنهـا  ريـ غ و. نگرنـد  يمـ  آن بـه  يآمـوز  پند و عبرت چشم با و برند يم است،اده

 نگاهشان و چشم و نگرند، ينم ها نشانه نيا به عبرت چشم با و هستند بسته زبان واناتيح
 يمـ  اسـت؛  وانـات يح بهـرة  هـا  نشانه نيا از آنان بهرة بلكه د،نيب ينم را مقصد و هدف نيا

 من نيكا و. (است گردان يرو آن از بدنشان و جسم و غافل شانيدلها و نوشند يم و خورند
 و آسمانها در ياتيآ اريبس چه و) معرضون عنها هم و هايعل مروني االرض و السموات يف هيآ
  . گرداننديرو ان از آنان و گذرند يم آن بر آنان كه است نيزم
 يمـ  رو آن بـر  خداوند كه يباران برابر در را نيزم سپاس حسن و سخاوت و يكين كه يوقت

 خبر اند،يرو يم را اهانيگ انواع پروردگارش فرمان به نيزم كه شد متذكر و كرد، انيب فرستد
 بـه  را مـا  و ميشـو  يمـ  دفن نيزم در مرگ هنگام به و است، دهيآفر نيزم از را ما او كه داد
 از را ما خداوند همچنانكه پس اورد، يم رونيب آن از را ما گريد يبار و گرداند، يم بر نيزم

 پـس  است، گشته محقق مانيبرا و ميدان يم را امر نيا نيقي به و ، است اورده وجود به عدم
 ياعمال يجزا يسزا تا آورد يم رونيب نيزم از دوباره و كرد خواهد زنده را ما زين ازمرگ بعد
 مرگ از پس يزندگ يبرا واضح و يعقل ليدل دو نيا و بدهد نشان ما به ميا داده انجام كه را

 بـر  سـر  و مكلف يانسانها كردن زنده و مرگش، از پس نيزم از اهانيگ آوردن رونيب است؛
   . نيزم از آنان آوردن

  : 56- 61 ي هيآ
لَقَد و نَاه ي نَا أَر لَّها آياتِ  نـشان ] فرعـون  [= او بـه  را خـود  اتيآ همة شك يب و أَبىو فَكَذَّب كُ
 .رفتينپذ و كرد بيتكذ او يول م،يداد

تَنَا قَالَ ئْ  مـا  نـزد  به ايآ! يموس يا«: گفت] فرعون[ موسى يا بِسِحرِك أَرضِنَا مِنْ لِتُخْرِجنَا أَجِ
 ؟يكن يرونيب خودمان نيسرزم از شيخو يجادو با را ما كه يا آمده

لَ ينَّكفَ تِ أْ لِهِ بِسِحرٍ نَ ثْ لْ معنَنَا فَاج ي ب نَكيب ا وعِدولَّا م لِفُه لَا نَحنُ نُخْ و كَانًا أَنتى موـ ن ما س  زي
 يا وعده مسطح و صاف يمكان در خودت و ما نيب پس م،يآور يم تو يبرا آن مانند ييجادو
 .مينكن تخلف آن از تو نه و ما نه كه بگذار

 جـشن  روز گاهتان وعده« : گفت] يموس[ ضُحى النَّاس يحشَرَ وأَن الزِّينَةِ يوم موعِدكُم قَالَ
 .»شوند يم گردآورده چاشت وقت به مردم آنكه و است،

ـ فر و مكر همة و بازگشت فرعون پس أَتَى ثُم كَيده فَجمع فِرْعونُ فَتَولَّى  جمـع  را خـود  بي
 . آمد سپس كرد،
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يلَكُم موسى لَهم قَالَ لَى تَفْتَرُوا لَا وا اللَّهِ عب  يموس افْتَرَى منِ خَاب وقَد بِعذَابٍ فَيسحِتَكُم كَذِ
ـ ر و نابود عذاب با را شما خدا كه د،ينبند دروغ خداوند بر! شما بر يوا«: گفت آنان به  شهي
  . گردد يم ناكام بندد دروع خدا بر كه يكس و كرد، خواهد كن

 وجـود  در كـه  يآشكار دالئل و ها عبرت و يها نشانه انواع كه دهد يم خبر متعال خداوند
 و كرد بيتكذ بلكه بازنگشت، و نكرد توبه و امدين راه به اما داد، نشان فرعون به است انسان
 ار باطل و باطل، را حق و برتافت، يرو ينه و امر از و كرد بيتكذ را خبر او. شد گردانيرو
تَنَا: (گفت پس. كند گمراه را مردم تا نمود مجادله درباطل و انگاشت، حق ئْ  مِـنْ  لِتُخْرِجنَا أَجِ

 نيسـرزم  از شيخـو  يجادو با را ما تا كه يا آمده ما نزد به ايآ! يموس يا) بِسِحرِك أَرضِنَا
 و يادوگرج است داده نشان او به يموس كه يمعجزات كرد ادعا فرعون ؟يكن يرونيب خودمان

 آن بـر  يموس و شده كرده رونيب نشانيسرزم از آنها كه است نيا آن از هدف و است، بيفر
 رايز بگذارد، اثر آنان دل در سخنش و كند متأثر را قومش تا: گفت نطوريا فرعون. شود حاكم

   است دشوار آنها يبرا وطن از شدن جدا و رفتن رونيب و دارد شيگرا وطن به انسانها عتيطب
 آنها تا كند خارج وطنشان از را آنها كه است نيا يموس هدف كه داد خبر آنها به فرعون سپ
ـ ن ما: گفت پس. كند كيتحر يموس با جنگ و مبارزه بر را آنان و بشوراند، يموس هيعل را  زي

 لَّا وعِدام وبينَك بينَنَا فَاجعلْ. (بده مهلت ما به نيبنابرا م،يآور يم تو يجادو همانند ييجادو
لِفُه لَا نَحنُ نُخْ و مينكن تخلف آن از تو نه و ما نه كه بگذار يا وعده خودت و ما نيب و)أَنت .

ـ  و . باشـد  معلـوم  تو يبرا هم و ما يبرا هم كه بگذار وعده ييجا در يعني) سوى مكَانًا(  اي
  . باشد تيرو قابل شود يم انجام آن در آنچه كه است يصاف و هموار يجا منظور
 كه بود يديع آن و است، جشن روز شما و ما وعده) الزِّينَةِ يوم موعِدكُم: (گفت يموس پس
 در مردم ديبا و ) ضُحى النَّاس يحشَرَ وأَن. (كردند يم ترك را شانيشغلها و كارها روز آن در

 اديز مردم شتچا وقت و ديع روز در چون خواست را نيا يموس. شوند گردآورده چاشتگاه
 جمع اديز مردم وقت نيا ريغ در و نند،يب يم هست كه گونه آن را قتيحق و شوند، يم جمع
 مكرها فرعون پس )كَيده فَجمع فِرْعونُ فَتَولَّى. (شود ينم دهيد خوب هم وصحنه شوند ينم
 بـه  را يانكـس  او و كـرد،  جمع كند رنگين يموس هيعل آن با توانست يم كه را ييها لهيح و

 از ياديز تعداد نيبنابرا بود، عالقه مورد آن دانش و داشت، رونق يجادوگر تا فرستاد شهرها
 جمع. شدند جمع ماجرا مشاهدة يبرا مردم و آمدند عادگاهيم به همه و شدند جمع جادوگران

 شـده  جمع همه و همه بزرگ و كوچك و وعوام سران و اشراف و زنان و مردان بود؛ ياديز
 انـتم  هـم : (گفتنـد  يمـ  مردم به و كردند، يم قيتشو شدن جمع يبرا را مردم آنها و ، ندبود
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 اگر ميكن يرويپ جادوگران از تا ديشو جمع) نيالغلب هم كانوا ان السحره نتبع لعلنا مجتمعون،
  . شوند روزيپ آنان
 حجت آنها بر و نمود موعظه را آنان يموس شدند، جمع ها يآباد و شهرها همة از مردم يوقت

يلَكُم: (گفت آنان به و كرد، اقامه لَى تَفْتَرُوا لَا وا اللَّهِ عكَذِب حِتَكُمسذَابٍ فَياز! شما بر يوا )بِع 
 خداوند پس دد،يبند يم  دروغ خدا بر و ديكن يم مبارزه حق با شما د،يرينگ كمك تانيجادو
 شـما  بـستن  دروغ و تالش و ، كرد خواهد نابود و كن شهير خود جانب از يعذاب با را شما
ـ نخواه ديهـست  آن دنبال به كه فرعون نزد در واال مقام و ،يروزيپ به و ماند، خواهد ناكام  دي
  . بود دينخواه امان در خدا عذاب از و د،يرس
 : 62- 67 هيآ

تَنَازعوا ينَهم أَمرَهم فَ رُّوا بأَسى وودر انهيمخف و ند،شد اختالف دچار خود انيم در پس النَّج 
 . پرداختند سخن به هم گوش

 بِطَـرِيقَتِكُم  ويـذْهبا  بِـسِحرِهِما  أَرضِـكُم  مـنْ  يخْرِجاكُم أَن يرِيدانِ لَساحِرَانِ هذَانِ إِنْ قَالُوا
ثْلَى نتانيسرزم از را شما شيخو يجادو با خواهند يم كه هستند جادوگر دو نهايا«: گفتند الْم 

  .بردارند انيم از را شما بهتر و برتر نييآ و كنند، رونيب

 د،يبند كار به را تان لهيح تمام پس استَعلَى منِ الْيوم أَفْلَح وقَد صفا ائْتُوا ثُم كَيدكُم فَأَجمِعوا
 . است شده ابيكام گردد رهيچ كه كس هر امروز گمان يب د،ييبازآ] و [بسته صف آنگاه

لْقِي أَن إِما موسى يا قَالُوا لْقَـى  مـنْ  أَولَ نَّكُـونَ  أَن وإِما تُ ـ آ! يموسـ  يا«: گفتنـد  أَ  اول تـو  اي
 »م؟يافكن يم كه ميباش يكسان نينخست ما اي يانداز يم] را تيعصا[

لْقُوا بلْ قَالَ ا أَ بالُهم فَإِذَ لَيهِ يخَيلُ وعِصِيهم حِ نَّ سِحرِهِم مِن إِ  بلكـه «: گفـت  يموس تَسعى هاأَ
] يموسـ  نظـر  در [آنان سحر اثر بر شانيعصاها و ها سمانير ناگهان پس» دياندازيب اول شما
 »روند يم راه تند كه ديرس نظر به چنان

سجى خِيفَةً نَفْسِهِ فِي فَأَووستـرس  احـساس  ياندك خود درون در يموس هنگام نيا در و م 
  . كرد
 دند،يشـند  را يموسـ  سـخن  يوقتـ  جادوگران نيبنابرا بگذارد، اثر دلها در ديبا حق سخن و

ـ ا آنها اختالفات جملة از و شدند، ديترد دچار و كرد بروز آنها انيم اختالف و كشمكش  ني
 او با رابطه در هم هنوز كه نه؟ اي است حق بر او ايآ كه داشتند ديترد يموس مورد در كه بود
 هلـك يل (دهد انجام است يشدن كه را يكار خداوند تا اند هدينرس يقطع و واحد نظر كي به
 هالك ليدل يرو از شود يم هالك كه كس هر تا) نهيب عن يح من ييحي و نهيب عن هلك من
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 در و انـه يمخف هنگام نيا در پس. بماند زنده ليدل يرو از ماند يم زنده كه كس هر و شود،
 گفتـه  در تا كنند اتفاق سخن كي بر همه تا خواستند يم آنها و كردند، صحبت هم با يگوش
  . بزنند چنگ آنها نيد به مردم و شوند موفق شانيكارها و ها
ـ تعب و ريتفـس  نيچن را آنها ييرازگو و يگوش در متعال خداوند و  هـذَانِ  إِنْ قَـالُوا . (كـرد  ري

 يمـ  كـه  هـستند  جـادوگر  دو انهـ يا )بِـسِحرِهِما  أَرضِكُم منْ يخْرِجاكُم أَن يرِيدانِ لَساحِرَانِ
ـ ن فرعـون  تر شيپ كه همچنان كنند، رونيب نتانيسرزم از را شما شيخو يجادو با خواهند  زي

ـ ا در يقبل ميتصم و قصد بدون فرعون و جادوگران پس. بود گفته را سخن نيهم  سـخن  ني
 تـه كيد مـردم  بـه  بود مصمم آن بر را خودش گفتة فرعون كه دارد احتمال زين. بوند هماهنگ

 بِطَـرِيقَتِكُم  ويـذْهبا : (گفتنـد  و كردنـد  رااضـافه  نيا فرعون گفتة بر جادوگران و. باشد كرده
ثْلَى غالب شما بر خواهند يم و دهيورز حسد شما بر تانيجادو خاطر به] هارون و يموس)[الْم 
 را ودخ وقت كه] يجادوگر علم [= علم نيا در و باشد، آنها آن از شهرت و افتخار تا شوند
ـ مع اسـباب  خواهند يم آنان. باشد دو آن يبرا آوازه و شهره د،يا كرده صرف آن در  و شتي

 يمـ  قيتشو را گريكدي سخن نيا با ساحران. رنديبگ شما دست رااز يستگيشا و فخر اسباب
 و مكـر  يهمگـ ) كَيـدكُم  فَأَجمِعوا: (گفتند يبنابرا. بكوشند يموس دادن شكست در تا كردند

 يكي وسخنتان يرا و ديكن ياري را گريكدي و د،يابيب كپارچهي و ديزيبر هم يرو را دخو ديك
 ابهـت  و ، ديده انجام بهتر را كارتان تا ديريبگ قرار صف كي در پس ) صفا ائْتُوا ثُم. (باشد

 كـه  ديبدان و د،يكن است،اده تانيها ييتوانا و تيظرف تمام از و د،يباش داشته دلها در يشتريب
 خواهـد  او سود به و او آن از ندهيآ كه ديبدان و گردد، روزيپ كه شود يم ابيكام يكس امروز
  . بود

 در كـه  را آنچـه  هـر  و ، لةيوسـ  و سبب هر رايز! بودند سرسخت خود باطل ريمس در چقدر
 امـا  بودنـد،  آورده كردنـد  يم مبارزه حق هيعل آن با كه يبيفر و مكر نوع هر و بود، توانشان
 . رديپـذ  ينم را يزيچ دينما روزيپ باطل بر را حق و كند كامل را نورش كه نيا جز خداوند

 يـا  قَالُوا ( كردند، همسو را خود هدف و قصد و ديرس اوج به رنگشانين و ديك كه يوقت پس
لْقِي أَن إِما موسى  أَولَ نَّكُونَ أَن وإِما (،يانداز يم را خود يعصا اول تو! يموس يا: گفتند )تُ

لْقَى منْ   م؟يانداز يم كه ميباش يكسان نينخست ما اي) أَ
  . شد خواهند روزيپ او بر حال هر به كه داشتند نيقي رايز نمودند، مختار را يموس آنها
لْقُوا بلْ: (گفت آنان به يموس ـ ر آنان پس دياندازيب شما بلكه) أَ  را شانيـ عصاها و هـا  سماني

بالُه فَإِذَا (انداختند، لَيهِ يخَيلُ وعِصِيهم محِ  و سمانهاير ناگهان پس ) تَسعى أَنَّها سِحرِهِم مِن إِ
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 و خزنـد  يمـ  و اند شده مار كه آمد نظر به چنان يموس نظر در آنان سحر اثر بر شانيعصاها
 چنانكـه  د،آمـ  نظر به نيچن يموس يقتو )موسى خِيفَةً نَفْسِهِ فِي فَأَوجس (روند، يم راه تند

 خدا وعدة به او گرنه و كرد، هراس احساس ياندك خود دل در است يبشر عتيطب يمتقضا
  . داشت نيقي او كمك و
 : 68- 71 ي هيآ

لْنَا  .»يهست غالب و چهره تو كه يراست به! نترس«:ميگفت ما الْأَعلَى أَنت إِنَّك تَخَف لَا قُ

لْقِ أَ ا وفِي م مِينِكي ا تَلْقَفم واصا نَعنَّم لَا ساحِرٍ كَيد صنَعوا إِ و فْلِحاحِرُ يـثُ  السيو أَتَـى  ح 
 را آنچـه  شك يب ببلعد، اند ساخت كه را چه هر تا فكنيب يدار راست دست در كه را آنچه
 . شود ينم روزيپ باشد كجا هر جادوگر و است، جادوگر رنگين اند ساخته كه

لْقِي أُ  و افتادند در كنان سجده جادوگران آنگاه وموسى هارونَ بِرَب آمنَّا قَالُوا داسج السحرَةُ فَ
 .ميآورد مانيا يموس و هارون پروردگار ان،يجهان پروردگار به«: گفتند

نَّه لَكُم آذَنَ أَنْ قَبلَ لَه آمنتُم قَالَ أُقَطِّ السحرَ علَّمكُم الَّذِي لَكَبِيرُكُم إِ لَ يدِيكُم عنَّفَ  وأَرجلَكُم أَ
بنَّكُم خِلَافٍ منْ لِّ لَأُص ذُوعِ فِي  ونَّ النَّخْلِ جلَملَتَع نَا وي ابا أَشَد أَ بقَى عذَ أَ ايآ«: گفت]فرعون[ و 
 شـما  بـه  كـه  شماست بزرگ او گمان يب د؟يآورد مانيا بدو دهم اجازه شما به آنكه از شيپ

 به را شما و كنم، يم قطع گريكدي خالف بر را تانيپاها و تانيدستها پس ،است آموخته جادو
 سـخت  مـا  از كيكـدام  دانـست  ديـ خواه شك يب و زم،يآو يم دار به خرما درخت يها تنه
   . است داريپا و فرتريك
 كش بدون! مترس )الْأَعلَى أَنت إِنَّك تَخَف لَا: (ميگفت او به يموس آرامش و تيتثب يبرا ما و
 يمـ  فروتن و ليذل تو برابر در و داد، يخواه شكست را آنان و شد، يخواه رهيچ آنان بر تو

أَلْقِ. (شوند ا وفِي م مِينِكـ ي افكنيب يدار راست دست در كه را يزيچ و )ي  را تيعـصا  يعن
نَّما صنَعوا ما تَلْقَف (انداز،يب لَا ساحِرٍ كَيد صنَعوا إِ و فْلِحا يثُ حِرُالسيون مكـر  تـا )  أَتَـى  ح 
 جـادوگر  رنگين اند ساخته آنچه كه چرا ببلعد، فرو اند ساخته كه را شان يساختگ يرنگهاين

 و جـه ينت آنهـا  يبـرا  رنگشانين و مكر يعني . شود ينم روزيپ برود كجا هر جادوگر و است،
 كه يكسان است؛ رانجادوگ رنگين آنها كار رايز بود، نخواهد موفق و داشت نخواهد يا ثمره
 را شيعصا يموس پس . است حق ايگو كه دهند يم نشان چنان را باطل و داده بيفر را مردم

 مشاهده را زيانگ شگفت عمل نيا مردم. خورد بودند، كرده درست كه را آنچه همة و انداخت
 پـس  است، خداوند طرف از نيا و ستين جادو نيا كه دانستند نيقي به ساحران پس. كردند

 مجمـع  ان در رنـگ ين مكـر  و سـحر  و شد رهيچ و روزيپ حق نيبنابرا آوردند مانيا بالفاصله
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  . گشت نابود و باطل بزرگ
 ادوگران ج به فرعون پس شد، مخالفان هيعل يحجت و مومنان يبرا يرحمت و ليدل ماجرا نيا

ـ آورد مـان يا بـدو  دهم ازهاج شما به آنكه از شيپ ايآ )لَكُم آذَنَ أَنْ قَبلَ لَه آمنتُم: (گفت  د؟ي
ـ كن مراجعه من به نكهيا بدون دينمود او به آوردن مانيا به اقدام به چگونه يعني  مـن  از و دي

 هر ودر بودند مودب او مقابل در آنها رايز كرد، تعجب آنها كار نيا از فرعون د؟يريبگ اجازه
ـ  را آنهـا  آوردن مـان يا فرعون و بردند، يم فرمان او از يكار  و داد قـرار  كارهـا  گـر يد دمانن

  . رنديبگ اجازه او از هم بار نيا ستيبا يم كه بود نيا تصورش
 را قـومش  و ديـ ورز اصـرار  خود يسركش و كفر بر باز فرعون ل،يدل نيا مشاهدة از بعد پس
ـ ا خـاطر  به جادوگران بر يموس شدن روزيپ كه داشت اظهار و داد، قرار نادان ـ ن ني  كـه  ستي
 خـاطر  بـه  بلكه است، حق دارد او آنچه كه ستين نيا خاطر به بلكه ست،ا حق دارد او آنچه

 تـا  انـد  دهيكـش  نقـشه  و دهيورز رنگين و كرده، توافق] يپنهان [جادوگران و او كه است نيا
 و كردنـد  قبـول  را او مكر نيا فرعون قوم پس كنند، رونيب نشانيسرزم از را وقومش فرعون
 را قومش) نيفسق قوما كانوا انهم فاطاعوه قومه فاستخف. (ديگو يم راست او كه بردند گمان
  . بودند يفاسق قوم آنها گمان يب كردند، اطاعت او از پس، داد، قرار نادان
 ينمـ  باشد، داشته شناخت و خرد از بهره نيكمتر كه يكس عقل در فرعون سخن كه چند هر

 از يكس و بود، نكرده داريد جادوگران از كي چيه با و آمده نيمد از تنها يموس ريز گنجد،
 و كرد دعوت را قومش و فرعون بالفاصله آمد نيمد از يوقت او بلكه بود، دهيند را جادوگران
 كـن،  مبـارزه  اسـت  آورده يموسـ  آنچه با خواست فرعون پس داد، نشان آنها به را معجزات

 را يماهر جادوگر ره تا فرستاد شهرها به را يافراد و داد، انجام داشت توان در آنچه نيبنابرا
 به شوند روزيپ اگر كه داد وعده آنها به فرعون و آمدند او نزد به جادوگران. اورنديب او نزد به

 دادن شكست يبرا را مكرشان نيآخر و دنديكوش اريبس جادوگران و بدهد مقام و پاداش آنها
 بـا  آنها كه كرد ورتص وان يم ايآ پس دادند، انجام توانستند يم آنچه و بستند، كار به يموس
ـ ا شك بدون باشند؟ كرده اتفاق داد يرو آنچه بر و ده،يكش نقشه يموس  نيتـر  محـال  از ني

أُقَطِّعنَّ: (گفت و كرد ديتهد را جادوگران فرعون سپس. است محالها لَ  منْ وأَرجلَكُم أَيدِيكُم فَ
 بـا  كـه  گونـه  آن كـنم،  يمـ  قطع گريكدي عكس بر را تانيپاها و تانيدستها گمان يب) خِلَافٍ
  . شود يم قطع چپش يپا و راست دست كه شود؛ يم رفتار» االرض يف مفسد «و محارب

)نَّكُمب لِّ لَأُص ذُوعِ فِي  وهمه تا م،يزيآو يم دار به خرما درخت يها تنه بر را شما و) النَّخْلِ ج 
لَتَعلَمنَّ. (ديشو رسوا و نديبب را شما نَا وي ابا أَشَد أَ بقَى عذَ أَ كدام دانست ديخواه شك يب ) و 
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 تـر،  سـخت  خـدا  عذاب از او فريك گمانش به يعني . است داريپا و فرتريك سخت ما از كي
  . ترسان يم نداشتند، عقل كه را يكسان و نمود دگرگون را ها قتيحق فرعون و است

 : 72- 76 ي هيآ

ثِرَك لَن قَالُوا ينَاتِ مِنَ جاءنَا ما علَى نُّؤْ ب الَّذِي الْ نَا و  هذِهِ تَقْضِي إِنَّما قَاضٍ أَنت ما فَاقْضِ فَطَرَ
ياةَ ا الْحي نْ بر و ده،يرس ما به كه يروشن ليدال بر را تو هرگز«: گفتند] فرعون به جادوگران[ الد 
 درصـا  يكنـ  صادر يخواه يم كه يفرمان هر پس م،ينيگز ينم بر است دهيآفر را ما كه يكس
 . يكن صادر حكم و يبده فرمان يتوان يم ايدن يزندگان نيا در فقط تو كن،

نَّا نَّا إِ نَا آمب نَا لِيغْفِرَ بِرَ تَنَا وما خَطَايانَا لَ هِ أَكْرَهلَي رِ مِنَ عحالس اللَّه رٌ وقَى خَيب أَ ما كه يراست به و 
 ،يكـرد  وادارمـان  بـدان  كـه  را ييهـا يادوگرج و گناهـان  تا ميا آورده مانيا پروردگارمان به

 . است دارتريپا و بهتر خداوند و ديببخشا

ه نَّ به يأْتِ من إِ ا ررِمجفَإِنَّ م لَه نَّمهلَا ج وتما يلَا فِيه يى وحگناهكار كه كس هر گمان يب ي 
 . ماند يم زنده نه و دريم يم آنجا در نه اوست؛ يبرا جهنم] فريك [ديايب پروردگارش شيپ به

أْتِهِ ومنْ نًا ي لَئِك الصالِحاتِ عمِلَ قَد مؤْمِ أُو  عمـل  و مانيا با كه هر و الْعلَى الدرجات لَهم فَ
 . هستند يبلند درجات يدارا آنها رود، پروردگارش شيپ به صالح

نَّاتنٍ جدرِي عا مِن تَجتِهتَح ارنْه أَ  بهـشت  [يباغهـا  تَزَكَّـى  من جزَاء وذَلِك فِيها نَخَالِدِي الْ
 و مانند يم جا آن در جاودانه و است، روان بارهايجو آن] درختان [ريز از كه است] دانيجاو

  . دارد زهيپاك و پاك را شتنيخو كه است يكس پاداش نيا
 درك را قتيحق نآ با كه داد يعق آنها به خداوند و شناختند را حق جادوگران يوقت نيبنابرا

ثِرَك لَن: (گفتند فرعون پاسخ در كردند، ينَاتِ مِنَ جاءنَا ما علَى نُّؤْ ب  كه را آنچه و تو هرگز) الْ
 پروردگار تنها خداوند آنند انگريب كه يروشن ليدال بر ،يا داده وعده ما به پاداش و تقرب از
 باشـد،  يمـ  باطـل  هـست  چـه  هر وا از ريغ و است، معظم و بزرگ او تنها و است، معبود و

 امكـان  يزيـ چ نيچن م،ينيگز ينم بر است دهيآفر را ما كه يكس بر را تو و ميده ينم حيترج
 بـدان  را مـا  كـه  آنچـه  انجام در و بكن يخواه يم جه هر پس) قَاضٍ أَنت ما فَاقْضِ (ندارد
 شكنه و يزيآو يم دار به را ما و يكن يم قطع را مانيپا و دست نكهيا بر يمبن يكن يم ديتهد
   مكن غيدر يده يم
نَّما( ياةَ هذِهِ تَقْضِي إِ ا الْحي نْ در كـه  است نيا تشينها يكن يم ديتهد بدان را ما آنچه رايز)الد 
 بر كه يكس اما رساند، ينم ضرر ما به و رود يم نيب از آن و م،يشو يم گرفتار بدان ايدن نيا

  . است يشگيهم و بزرگ عذابش دهد ادامه خود كفر
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لَتَعلَمنَّ: (گفت كه بود فرعون سخن پاسخ نيا و نَا وي ابا أَشَد أَ بقَى عذَ أَ دانـست  ديخواه و) و 
ـ ا نيمبـ  جادوگران سخن نيا و. است دارتريپا و فرتريك سخت ما از كيكدام كه  موضـوع  ني

  . كند سهيمقا هم با را آخرت و ايدن عذاب و آخرت، و ايدن يها لذت ديبا عاقل فرد كه است
نَّا( نَّا إِ نَا آمب نَا لِيغْفِرَ بِرَ ـ ا آورده مـان يا پروردگارمان به ما) خَطَايانَا لَ  و كفـر ] خداونـد  [تـا  مي

 بود نا و محو را گذشته گناهان ي توبه و است گناهان كفارة مانيا رايز ، امرزديب را گناهانمان
تَنَا وما. (كند يم هِ أَكْرَهلَي رِ نَمِ عحآن با و ،يكرد وادار آن به را ما كه ييهايجادوگر تا و) الس 
 در آنهـا  كـه  نيا بر است يليدل نيا و]. ديببخشا و كند محو زين [ميبرخواست حق با مبارزة به
   بود كرده مجبور بدان را آنها فرعون بلكه نبودند، مختار خود گذشتة كار

 و كـرد  موظعـه  را آنهـا  يموسـ  كه يوقت داند يم هترب خداوند و ديآ يم نظر به نيچن ظاهراً
يلَكُم: (گفت لَى تَفْتَرُوا لَا وا اللَّهِ عب  يم دروغ خداوند بر! شما بر يوا) بِعذَابٍ فَيسحِتَكُم كَذِ
 در ييسزا به ريتأث موعظه نيا. كرد خواهد كن شهير و نابود سخت يعذاب با را شما كه د،يبند

 بر را آنها فرعون سپس كردند، اختالف گريكدي با موعظه از بعد نينابراب گذاشت، وجودشان
 فرعون گذشتة سخن ديايب نزدشان به يموس نكهيا از قبل و. نمود وادار كردند اجرا كه يرنگين
 دو نيا )بِسِحرِهِما أَرضِكُم منْ يخْرِجاكُم أَن يرِيدانِ لَساحِرَانِ هذَانِ إِنْ. (آوردند زبان بر را

ـ ب خـود  يجـادو  لةيوسـ  بـه  نتانيسرزم از را شما خواهند يم و جادوگرند  پـس  كننـد،  روني
 مجبـور  آن ياجـرا  بـر  را آنهـا  و بود دهيد تدارك شانيبرا فرعون كه را يا برنامه جادوگران

  . كردند اجرا بود ساخته
 كه را آنچه و د،دنيپسند ينم را آن و دانستند يم باطل را حق با خود مبارزة و مخالفت آنان
 و] بودنـد  كرده حاصل نيقي بدان آنها كه [بود] يقيحقا از [يپوش چشم يرو از دادند انجام
ـ توف آنها به و دهد قرار شيخو رحمت مورد را آنها خداوند كه شد سبب امر نيهم ديشا  قي
اَبقيخَ واَللَه: (گفتند و. كند يارزان توبه و مانيا مـا  به تو كه يمقام و پاداش از خداوند) يرو 

 فرعـون  كه ستين طور آن و. است ماندگارتر و كوترين او پاداش و است، بهتر يا داده وعده
لَتَعلَمنَّ: (ديگو يم نَا وي ابا أَشَد أَ بقَى عذَ أَ سخت عذابش ازما كيكدام كه دانست ديخواه و) و 
 است، شده انيب يموس و ونفرع داستان كه ييجاها همة در. است دارتريپا و تر دردناك و تر
 و دستها كردن قطع به را آنها فرعون: ديفرما يم رسد، يم جادوگران داستان به خداوند يوقت
 باشد، كرده را كار نيا فرعون كه ست ا نكرده انيب و كرد، ديتهد ختنيآو دار به و ، شانيپاها
 دار بـه  را آنها و كرده قطع را شانيپاها و دست فعرن كه نشده وارد يحيصح ثيحد چيه و
ـ دل به ازين نشده اي شده انجام كار نيا نكهيا به داشتن نيقي. باشد ختهيآو  خداونـد  و. دارد لي
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نَّه. (داند يم بهتر را نيا به يأْتِ من إِ ا ررِمجفَإِنَّ م لَه نَّمهلَا ج وتما يلَا فِيهيى وحخداوند ) ي 
 جهت هر از يعني د،يآ او شيپ گناهكار و مجرم صورت به كه كس هر كه دهد يم خبر متعال

 و سخت، آن شكنجة كه اوست؛ آن از جهنم است، كفر مستلزم نيا و باشد، مجرم و گناهكار
 كه يجهنم. باشد يم دردناك آن يگرما و است قيعم اريبس آن يژرفا و بزرگ، شيرهايزنج
 زنده نه و رديم يم نه شود يم داده بعذا آن در كه يفرد و ، دارد وجود آن در عذاب انواع

 يزنـدگ  بلكه ، ببرد لذت كه ند كيم يزندگ چنان نه و شود راحت كه رديم يم نه ماند؛ يم
 عذاب يا لحظه. داند ينم يكس را آن اندازة و است، بدن و روح و قلب عذاب از آكنده اش
 ينمـ  اجابـت  اما كند يم دعا رسند، ينم دادش به اما خواهد يم كمك شود، ينم دور او از

  . شود
ـ بر را ها چهره كه شده گداخته فلز چون يآب با ديبجو كمك يجهنم فرد يوقت! يآر  يمـ  اني

 ال و هـا يف احـسنوا . (شـود  يمـ  داده پاسـخ  نگونهيا كند دعا چون و رسند، يم دادش به كند،
 و حبمست و واجب و صالح عمل مانيا با كس هر و. دينزن حرف و آن در ديبتمرك) تكلمون

 پروردگـارش  نزد به است، كرده يرويپ شيكتابها از و نموده قيتصد را امبرانيپ كه يحال در
لَئِك (د،يايب أُو  اتاق و بلند يها منزل در يعني دارند، بلند درجات نانيا) الْعلَى الدرجات لَهم فَ

 را آن مانند يمچش چيه كه ماند، خواهند روان يبارهايجو و وستهيپ يها لذت و نيمز يها
  . است نكرده خطور يانسان چيه ذهن به و دهينشن را ان يگوش چيه و دهيند
)ذَلِكزَاء ون جو فـسق  و كفـر  و شـر  از را شتنيـ خو كـه  است يكس پاداش نيا و )تَزَكَّى م 

 توبه باشد داده انجام اگر و باشد، نداده انجام اصالً را كار نيا اي است، داشته زهيپاك  گناهان
 پاك رايز باشد، داده رشد را وجودش صالح عمل و مانيا با و نموده، پاك را خودش و نموده
 اش يپـاك  بر كين يكارها انجام با و. يديپل كردن دور و ، كردن زهيپاك: دارد يمعن دو كردن

  . است هيتزك شةير از كه است، شده دهينام زكات زيچ دو نيا خاطر به زكات و. ديافزايب
  
  
 : 77- 79 ي هيآ

لَقَد نَا وي حى إِلَى أَووسرِ أَنْ مادِي أَسبِعِب فَاضْرِب مرِ فِي طَرِيقًا لَهحا الْبسبلَّا ي كًا تَخَافرلَا دو 
 ايدر در آنان يبرا خشك يراه و ببر، شب در را بندگانم كه ميكرد يوح يموس به و تَخْشَى
 .يباش مناكيب] آن در شدن غرق از [نه و يرسبت] دشمن لشكر [دنيرس از نه كه بگشا،

مهعتْب أَ  دنبال را آنان انشيسپاه با فرعون آنگاه غَشِيهم ما الْيم منَ فَغَشِيهم بِجنُودِهِ فِرْعونُ فَ
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 .ديفروپوشان ديفروپوشان كه را آنچه ايدر از و كرد،

  . نكرد تيهدا و نمود گمراه را وقومش نفرعو و هدى وما قَومه فِرْعونُ وأَضَلَّ
 فـرا  اسـالم  به را آنها و ماند يباق مصر در. شد روزيپ وقومش فرعون بر ليدل با يموس يوقت

 و قدرتمند، و سركش فرعون،. ديكوش فرعون دست از ليياسرا يبن كردن آزاد يبرا و خواند
 در كه داد  نشان را ييها برتع و نشانه فرعون به خداوند. بود سخت ليياسرا يبن بر فرمانش

  . است كرده انيب ما يبرا قرآن
 سجده را خود يها خانه آنها. بكنند آشكار و اظهار را خود مانيا توانستند ينم ليياسرا يبن

ـ اذ و فرعـون  برابـر  در و كردنـد،  يمـ  عبادت آن در و كرده گاه  يمـ  يبردبـار  او آزار و تي
 قـدرت  آنهـا  به نيزم در و دهد نجات دشمنان شر از را آنها خواست خداوند پس. دنديورز

ـ پ به خداوند نيبنابرا. ندينما اجرا را دستورش و كنند عبادت آشكارا را او تا ببخشد  امبرشي
 او به و. كنند حركت شب اول در و بگذارد وعده ليياسرا يبن با انهيمخف كه كرد يوح يموس
 زنان با همراه ليياسرا يبن پس كرد، هندخوا دنبال را او يزود به قومش و فرعون كه داد خبر
 نهادنـد،  سر پشت را شب مصر اهل يوقت. رفتند رونيب شب اول در فرزندانشان و كودكان و

 آنهـا  بـر  فرعـون . ندارد وجود مصر در كس چيه ليياسرا يبن از كه دنديد ناگهان فردا صبح
 دنبـال  بر را مردم و كنند، عمن رفتن از را آنان تا فرستاد شهرها به را يافراد و شد نيخشمگ
  .كردند دنبال را آنها صبح وقت به پس. ندينما كيتحر ليياسرا يبن كردن

 يموس اراني شدند، روبرو گروه دو يوقت) لمدركون انا يموس اصحب قال الجمعان ترءا فلما(
. ندديترسـ  يم و شدند، شانيپر و آشفته و دند،يرس ما به و گرفتند، را ما ديترد بدون: گفتند

 اما. بود نيخشمگ آنان بر شدت به كه داشت قرار سرشان پشت فرعون و بود شانيجلو ايدر
 ان كـال : (فرمـود  پس. بود مطمئن پروردگارش وعدل به و . داشت آرامش  و نانياطم يموس
 خداوند پس. كرد خواهد تيهدا مرا و است من با پروردگارم گمان يب! نه) نيهديس ير يمع
 راه دروازه آنگاه زد، ايدر به را آن سيمو و بزند، ايدر به را شيعصا كه دنمو يوح يموس به
 را آنان يراهها خداوند.  بود شده بلند كوه چون راست و چپ از آب و شد، شكافته ايدر در

 آنهـا  تواند ينم فرعون كه داد نانياطم آنان به و نهراسند، كه داد اديفر را آنان و كرد، خشك
 بـه  يموسـ  قوم نكهيا تا نمودند، حركت ان در و گرفته شيپ در را راهها پس. كند دستگر را

 جمع ايدر آنگاه شدند، ايدر وارد كامل طور به فرعون گروه و رفتند رونيب ايدر از كامل طور
 ليياسرا يبن. نكرد دايپ نجات آنها از كس چيه و شدند غرق همه و ديپوشان فرو را آنها و شد
 را آنـان  چـشم  دشمنشان كردن نابود با خداوند و كردند نظاره را دشمن ينابود سر چشم با
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  . كرد روشن
 خداونـد  نيبنابرا. است خداوند ييراهنما به نشدن رهنمود و يگمراه و كفر سرانجام نيا و

 ارزش يب و آنها بر كفر كردن آراسته با فرعون )هدى وما قَومه فِرْعونُ وأَضَلَّ: (فرمود متعال
 را آنها وقت چيه و نمود، گمراه را آنان دادنشان، بيفر و بود، آورده يموس آنچه ادند جلوه
 و عـذاب  مـرض  در را آنهـا  سـپس  كـشاند،  انحراف و يگمراه به را آنها پس. نكرد تيهدا

  . داد قرار شكنجه
  : 80- 82 ي هيآ
ائِيلَ بنِي يا ينَاكُم قَد إِسرَ نْ أَنجم كُمودنَ ع داعوواكُم انِبنَ الطُّورِ جمأَي نَا الْ لْ نَزَّ و كُملَي نَّ عالْم 

 را طـور  كـوه  راسـت  طرف و م،يداد نجات دشمنتان از را شما ما! ليياسرا يبن يا والسلْوى
 .ميفرستاد فرو] يسلو [و] من [شما بر و ميكرد مقرر شما عادگاهيم

يباتِ مِن كُلُوا لَ رزقْنَاكُم ما طَ ا اوحِلَّ فِيهِ تَطْغَوفَي كُملَي ن غَضَبِي عملِلْ وحهِ يلَي غَضَبِي ع فَقَد 
 خشم آنگاه د،ينكن تجاوز آن در و ديبخور م،يا كرده تانيروز كه يا زهيپاك] يها زق [از هوى
 شـده  نـابود  كـه  يراست به رديگ فرا را او من خشم كه كس هر و شد، خواهد رتانيدامنگ من

  است

 هـستم  آمرزنـده  اريبـس  من يراست به و اهتَدى ثُم صالِحا وعمِلَ وآمنَ تَاب لِّمن لَغَفَّار وإِنِّي
  . ابدي راه آنگاه دهد، انجام ستهيشا كار و آورد مانيا و كند توبه كه يكس يبرا

 را دشمنـشان  كـه  شـود،  يمـ  ادآوري ليياسرا يبن بر را شيخو بزرگ احسان و منت خداوند
 و بـزرگ  احكـام  كـه  را يكتاب تا داد وعده طور كوه راست طرف در را يموس و كرد، هالك
 يويدن نعمت نمودن ليتكم بعداز را ينيد نعمت و د،ينما نازل يو بر هست آن در بايز اخبار

 هوت بر دانيم آن در كه آنگاه دينما يم انيب آنها بر را شيخو منت زين. بگرداند كامل آنان بر
 گوارا و آماده يروز و ،يآسمان نيبلدرچ پرندة يعني )والسلْوى (و نيترنج يعني) ـْمنَّ(»هيت«
  :فرمود آنها به و فرستاد فرو آنان بر ديآ يم دست به مشقت بدون كه
يباتِ مِن كُلُوا(  ـ ا داده شـما  بـه  كه يپاك يهايروز از )رزقْنَاكُم ما طَ ـ بخور م،ي  سـپاس  و د،ي

لَا. (ديآور يجا به ميا كرده ريسراز شما يسو به كه يينعمتها ا وحـد  از آن در و )فِيـهِ  تَطْغَو 
 ها نعمت از يبرخوردار سبب به و ديرينگ كار به خداوند ينافرمان در را آن و د،ينكن تجاوز
 يعني. شود يم رتانيدامنگ و شده محقق شما بر من خشم ديكن نيچن اگر رايز د،ينشو مغرور

 هر و ) هوى فَقَد غَضَبِي علَيهِ يحلِلْ ومن. (داد خواهم عذابتان سپس ، رميگ يم خشم شما بر
 انمنديز و ناكام و هالك يعني. است شده نابود كه يراست به رديبگ فرا را او من خشم كه كس
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 بـاز  توبـه  دروازة ن،يا وجود با. است داده دست از را احسان و يخشنود او چون گردد، يم
 شك بدون و )لَغَفَّار وإِنِّي: (فرمود نيبنارا. باشد داده انجام را ياديز گناهان بنده رچهگ است،
ـ نما توبـه  فـسق  و بـدعت  و كفـر  از كـه  يكس به نبت من رحمت و امرزش  و خـدا  بـه  و دي

ـ پ و كتابهـا  و فرشـتگانش  ـ ب مـان يا امـت يق روز و امبرانشي ـ  اعمـال  و اورد،ي  و يبــدن و يقلب
ـ ي ابـد، ي راه سـپس )  اهتَـدى  ثُم. (است فراوان و انيز دهد، نجاما ستهيشا يگفتارها  راه يعن
 گناهـان  خداوند د،ينما اطاعت استوار نيد از و بزرگوار امبريپ از و رد،يبگ شيپ در را راست

 نيبزرگتر او چون بخشد، يم را آنها بر او اصرار و گذشته گناهان و آمرزد يم را يكس نيچن
ـ درا رحمـت  و آمرزش اسباب همة كه چرا است، كرده فراهم را رحمت و آمرزش اسباب  ني
 اسـالم،  و مـان يا و بـرد،  يمـ  انيم از را گذشته گناهان تمام توبه رايز شود، يم منحصر امور

ـ  از را هايبد ها، يكين و صالح عمل و بندد، يم را گذشته پروندة ـ  در و برنـد،  يمـ  نيب  شيپ
 دعوت و ثياحاد و اتيا ميمفاه در دنيشياند و معل آموختن ليقب از تيهدا يراهها گرفتن
 گريد و هجرت و جهاد و ،يگمراه و كفر و بدعت با مبارزه و حق، نيد يسو به مردم كردن
  . رسانند يم مطلوب و هدف به را انسانها و برند يم نيب از را گناهان همة ، اتييجز
  : 83- 86 ي هيآ

ـ پ قومـت  از] كه واداشت [را تو زيچ چه! يموس يا و موسى يا قَومِك عن أَعجلَك وما  يشي
 .يريبگ

ثَرِي علَى أُولَاء هم قَالَ لَيك وعجِلْت أَ  هستند، من دنبال به آنان«: گفت ]يموس[ لِتَرْضَى رب إِ
 .»يشو خشنود تا شتافتم تو يسو به! پروردگار يا و

نَّا قَالَ تَنَّا قَد فَإِ  قومت تو از بعد ما كه يراست به« : فرمود السامِرِي وأَضَلَّهم كبعدِ مِن قَومك فَ
 »ساخت گمراه را آنان يسامر و م،يكرد شيآزما را

عى فَرَجوسمِهِ إِلَى مانَ قَوا قَالَ أَسِفًا غَضْبمِ يقَو لَم بكُم يعِدكُم أَ ا ردعنًا وسأَفَطَالَ ح كُملَي ع 
دهالْع أَم دتُّمحِلَّ أَن أَري كُملَي ع ن غَضَبم كُمب لَفْتُم ر  و نيخـشمگ  يموسـ  پس موعِدِي فَأَخْ

 به ييكوين وعدة پروردگارتان مگر! من قوم يا«: گفت و بازگشت قومش يسو به اندوهناك
ـ انجام طول به شما و من ييجدا مدت ايآ نداد؟ شما ـ  د،ي  يسـو  از يخـشم  كـه  ديخواسـت  اي

  د؟يكرد خالف ام وعده در كه شود رتانيدامنگ پروردگارتان
 او بـر  را تـورات  شب يس مدت در تا ديايب او نزد به كه بود گذارده وعده يموس با خداوند

 كـه  آنجا از و د،يرس فرا موعد روز يوقت پس. كرد ليتكم گريد روز ده با را آن و كند، نازل
 وما: (گفت او به خداوند شتافت، بدانجا موعد زا شيپ بود پروردگارش داريد مشتاق يموس



١٥٦٧ 

لَكجن أَعع مِكا قَوى يوسينكـرد  صبر چرا و ؟ييايب آنها از شيپ تا شده باعث زيچ چه )م 
ثَرِي علَى أُولَاء هم: (د؟گفتيايب هم با تا  بوده، كينزد من به يعني هستند، من دنبال به آنها) أَ
 يسـو  به گرانيد از شيپ تا كرد وادار مرا آنچه و. ديرس واهندخ من سر پشت از يزود به و
  . بود تو به يعالقمند و يخشنود جستن در شتاب و يكينزد طلب بشتابم تو عاديم

نَّا: (گفت او به خداوند تَنَّا قَد فَإِ  فتنـه  دچـار  را قومت تو از بعد ما قطعاً) بعدِك مِن قَومك فَ
 چـون  و نكردند صبر پس م،يآزمود را آنان گوساله عبادت با يعني. ميآزمود را آنان و ميكرد
 گمـراه  را آنهـا  يسـامر  و)  الـسامِرِي  وأَضَـلَّهم . (دنديورز كفر د،يرس آنها به بال و شيآزما

 مجـسمه  پس) يفنس يموس اله و الهكم هذا فقالوا خوار له جسدا عجال لهم فاجرج. (ساخت
ـ ا«: گفت آنان به و داشت گاو يصدا مانند ييصدا و ساخت آنها يبرا را گوساله  يخـدا  ني

 گمـراه  لياسـرائ  يبن نيبنابرا. »است كرده فراموش را آن يموس و است، يموس يخدا و شما
  . امدندين باز اما كرد ينه را آنها هارون و. كردند پرستش را آن و شدند
 نكوهش را كارشان و بازگشت قومش يسو به بود اندوهناك و نيخشمگ كه يحال در يموس
لَـم  يقَومِ: (گفت آنها به و نمود حيتقب و بكُـم  يعِـدكُم  أَ ا  رـدعنًا  وـسمگـر ! مـن  قـوم  يا) ح 

ـ نما نـازل  شما بر را تورات كه نداد كوين يا وعده شما به پروردگارتان لَـيكُم  أَفَطَـالَ . (دي ع 
دهد؟يـ كرد احساس يطوالن را من بتيغ و ديانجام طول به شما از من ييجدا مدت ايآ) الْع 
  . است مفسران از ياريبس گفتة نيا بود؟ كوتاه يمدت آنكه حال
 شما بر يطوالن يمدت رسالت، و نبوت دوران از ايآ كه باشد نيا اش يمعن كه دارد احتمال او

ـ ندار نبـوت  به نسبت يآگاه و علم چيه شما جهينت در است گذشته  يآگـاه  و جهالـت،  د؟ي
 بلكه ست،ين نيچن يعني د؟يكرد عبادت را خداوند جز به گريد يزيچ رسالت آثار هب نداشتن
ـ ن رفتـه يپذ شـما  از يعذر چيه و د،يدار يآگاه و علم بدان و شماست، انيم در نبوت . ستي
ـ بگ فـرا  را شما  خداوند جانب از يخشم ديا خواسته كارتان نيا با بلكه ـ ي. ردي   اسـباب  يعن
  . ديداد انجام است ياله عذاب موجب  آنچه و ديورآ فراهم را ياله خشم حلول

لَفْتُم(  و كـردم  هيتوص استقامت به را شما كه آنگاه د؛يكرد تخلف ام وعده از و) موعِدِي فَأَخْ
ـ نكرد مـرا  حال تيرعا و نمودم، سفارش شما مورد در را هارون  در كـه  هـارون  يبـرا  و دي

  . دينشد ليقا ياحترام بود انتانيم
  : 87- 89ي هيآ

لَفْنَا ما قَالُوا نَّا بِملْكِنَا موعِدك أَخْ لَكِ لْنَا و ما حارزن أَومِ زِينَةِ ما الْقَوفَقَذَفْنَاه  لْقَـى  فَكَـذَلِك  أَ
امِرِيو زر از ينيسـنگ  بارهـا  بلكه م،ينكرد خالف ات وعده در ارخودياخت به ما«: گفتند الس 
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ـ ن يسامر و م،يافكند دور خود از را آنها ما ود،ب شده ما بار] قبط [قوم وريز  دور خـود  از زي
 . افكند

فَأَخْرَج ملًا لَه ا عِجدسج لَه ارذَا فَقَالُوا خُوه كُملَه لَه إِ إِ ى ووسم گوساله مجسمه سپس فَنَسِي 
ـ ا« : گفتنـد  آنگاه داشت، گوساله يصدا] همچون [كه آورد رونيب آنان يبرا را يا  معبـود  ني

 . كرد فراموش را آن يوموس» است يموس معبود و شما

لَا لَّا يرَونَ أَفَ لَيهِم يرْجِع أَ لًا إِ لَا قَو و لِكمي ما لَه لَا ضَر ا وآنان به يپاسخ كه دينيب ينم ايآ نَفْع 
  ورد؟ آ ينم فراهم شانيبرا يسود به و گرداند ينم دور آنان از يانيز و دهد، ينم
 آن سبب و زهيانگ بلكه نبود، ارياخت و قصد يرو از ميداد انجام ما كه آنچه گفتند او به ومشق
 مينـشو  گنـاه  مرتكب آنكه خاطر به بود، ما نزد كه ها يقبط اديز آالت وريز از ما كه بود نيا

  .ميانداخت دور را آن و كرده زيپره
 از آنهـا  بـا  همراه و بودند گرفته انتام به ها يقبط از را ياديز االت وريز آنها شود يم گفته
 كردند جمع را آن رفت، عاديم به يموس يوقت. انداختند دور را آن سپس كردند، حركت آنجا
  . ندينما گفتگو آن مورد در برگشت يموس آنكه از بعد تا

ـ د را يموس يسو به خدا رسول يپا رد انيفرعون و فرعون از شدن غرق روز يسامر  از و دي
 امتحان و شيآزما جهت به ديپاش يم يزيچ بر را آن چون و برداشت، خاك يتمش شيپا رد

 و ديپاشـ  بود ساخته گوساله صورت به كه مجسمه نيا يرو را مشت كي پس شد، يم زنده
 پروردگـارش  يجـستجو  دنبـال  به يموس گفتند و. شد ييصدا يدارا و كرد، حركت گوساله
ـ  از نيا و. است كرده فراموش را آن او پس نجاست،يا پروردگارش آنكه حال است، رفته  يب
 در داشـت  ييصـدا  كـه  دنـد يد را بيعج گوسالة نيا يوقت رايز بود، آنها يخرد يب و يعقل
  . است نيهم آسمانها و نيزم خداوند كه بردند گمان بود، جان يب و جامد كه يحال
لَّا يرَونَ أَفَلَا( لَيهِم يرْجِع أَ لًا إِ دهد، ينم آنان به يپاسخ گوساله نيا كه دينيب ينم آنان ايآ )قَو 
 يبـرا  و پردازنـد  ينم گفتگو به آن با آنها و كند ينم گفتگو آنها با و ديگو ينم سخن يعني

 كـار  و سـخن  و كمـال  يدارا كه است عبادت سزاوار يكس و ندارد؟ يانيز و سود چيه آنان
 يمـ  سـخن  آنـان . ستين ستشپر سزاوار است تر ناقص كنندگان پرستش از كه يزيچ. باشد
 اگر ندينما دفع را يانيز و اورنديب يسود توانند يم و دارند، را كارها يبرخ ييتوانا و نديگو

 و ستين ساخته دستش از يكار چيه گوساله نيا اما بدهد، را كار نيا ييتوانا آنها به خداوند
  . است تر فيضع و تر ناقص آنها خود از
  



١٥٦٩ 

  
  :90- 94 ي هيآ

لَقَد الَقَ و مونُ لَهارلُ مِن ها قَبمِ يا قَونَّم تِنتُم إِ بكُم وإِنَّ بِهِ فُ نُ  رمونِي  الـرَّحـوا  فَـاتَّبِعأَطِيعو 
ـ ا بـا  شـما ! من قوم يا«: گفت آنان به هارون نيا از شيپ و أَمرِي   ابـتال  دچـار ] گوسـاله  [ني

 من فرمان از و ديكن يرويپ من از س،پ است، مهربان خداوند شما پروردگار د،يا شده وآزمون
 .»ديينما اطاعت

لَيهِ نَّبرَح لَن قَالُوا اكِفِينَ عتَّى عح رْجِعنَا يي لَ ـ ا پرسـتش  بـه  وسـته يپ مـا «: گفتنـد  موسـى  إِ  ني
 .»برگردد ما يسو به يموس تا ميده يم ادامه] گوساله[

يتَهم إِذْ منَعك ما هارونُ يا قَالَ أَ را آنـان  چون! هارون يا«: گفت] آمد يموس يوقت[ لُّواضَ ر 
 ؟»بازداشت را تو يزيچ چه اند شده گمراه كه يديد

لَّا تَّبِعنِ أَ  ؟يكرد يچيسرپ من دستور از ايآ ؟ييايب من دنبال آنكه از« أَمرِي أَفَعصيت تَ

يتِي تَأْخُذْ لَا أُم ابنَ يا قَالَ لَا بِلِح نِّيإِ بِرَأْسِي و تَقُولَ أَن خَشِيت نَ فَرَّقْتينِي بائِيلَ ب لَم إِسرَ و 
لِي تَرْقُبكـه  ميديترسـ  مـن  را، سـرم  يمـو  نه و ريبگ مرا شير نه! مادرم پسر يا«: گفت قَو 
  .»ينداشت پاس مرا سخن و يافكند ييجدا لياسرائ يبن نيب ييبگو
 شـده  شبهه دچار آن عبادت اصل در نانآ گرچه ستند،ين معذور گوساله پرستش را آنها يعني

ـ ا كـه  داد خبـر  آنان به و كرد، ينه آن عبادت از را آنها هارون اما. بودند  اسـت،  يآزمـون  ني
 اوست، نب جا از شما يباطن و يظاهر يها نعمت همة كه است مهربان خداوند پروردگارتان

 از و كنند يرويپ او از تا داد دستور را آنها هارون و. دينما يم دور را ها بتيمص و بالها او و
لَيهِ نَّبرَح لَن: (گفتند و كردند انكار پس ند،ينما يدور گوساله اكِفِينَ عتَّـى  عح  رْجِـعنَـا  يي لَ  إِ
  .برگردد ما يسو به يموس تا ميده يم ادامه گوساله نيا پرستش به وستهيپ ما )موسى
يتَهم إِذْ منَعك ما نُهارو يا: (گفت و كرد سرزنش را برادرش يموس أَ لَّا ضَلُّوا ر تَّبِعنِ أَ  يا ) تَ

 و ييايب من دنبال به كه بازداشت را تو يزيچ په اند شده گمراه كه يديد را آنان چون! هارون
  گرد؟ باز آنها يسو به شتابان تا يكن خبر مرا
)تيصرِي أَفَعاصلح و يقوم يف ياخلفن : (فتمگ تو به كه يكرد يچيسرپ من دستور از ايآ )أَم 
 اصـالح  و. بده انجام خوب كار و باش، من نيجانش قومم انيم در) نيالمفسد ليسب التتبع و

  مكن؟ يرويپ كاران فساد راه از و كن
 را هارون شير و سر كند، سرزنش را هارون خواست يم و بود نيخشمگ كه جا آن از يموس

ـ برانگ را اش يمهربـان  تـا ! مـادرم  پسر يا) أُم نَاب يا: (گفت هارون پس. ديكش و گرفت  زد،ي
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يتِي تَأْخُذْ لَا . (بود يموس يتن برادر هارون وگرنه لَا بِلِح نِّي بِرَأْسِي و  فَرَّقْت تَقُولَ أَن خَشِيت إِ
ائِيلَ بنِي بينَ لَم إِسرَ و لِي تَرْقُبكه دميترس من همانا را، سرم يمو نه و ريبگ مرا شير نه ) قَو 
 تـا  يداد دسـتور  مـرا  شما. ينداشت پاس مرا سخن و يافكند ييجدا لياسرائ يبن نيب ييبگو
 آن بـه  يبنديپا به مرا كه را آنچه آمدم يم شما دنبال اگر پس باشم، قوم انيم در تو نيجانش
 ييجدا لياسرائ يبن انيم ييبگو نكهيا و دم،يترس تو سرزنش از و. كردم يم ترك يداد دستور
 نكاريا رايز باشند، داشته ارشد فةيخل و نگهبان نكهيا بدون انيم ينمود رها را آنها و يافكند
 و مده قرار ستمكاران گروه با مرا پس. برد يم نيب از را آنها اتحاد و كرده تفرقه دچار را آنها

  . مكن شاد را دشمنان
 رب: (گفـت  پس. شد مانيشپ نبود آن مستحق كه داد انجام برادرش با آنچه خاطر به يموس
 را بـرادرم  و مـرا ! پرودگـارا ) نيالـراحم  ارحم  انت و رحمتك يف ادخلنا و يخ ال و ياغفرل

  .يمهربانان نيمهربانتر تو و كن، داخل شيخو رحمت در را ما و امرز،يب
 : 95- 97 ي هيآ

 »؟بود چه تو مقصود! يسامر يا«: گفت] يموس[ سامِرِي يا خَطْبك فَما قَالَ

ثَرِ منْ قَبضَةً فَقَبضْت بِهِ يبصرُوا لَم بِما بصرْت قَالَ نَبـذْتُها  الرَّسولِ أَ  لِـي  سـولَت  وكَـذَلِك  فَ
 يپـا  نقـش  از خاك يمشت افتند؛ين يآگاه آن به] مردم [كه شدم آگاه يزيچ به«: گفت نَفْسِي

ـ ا [من نفس نيچن نيا. افكندم را آن آنگاه برگرفتم،] خداوند [فرستادة  نظـرم  در] را كـار  ني
 .»آراست

ياةِ فِي لَك فَإِنَّ فَاذْهب قَالَ لَا تَقُولَ أَن الْح اسإِنَّ مِسو ا لَكعِدولَّـنْ  م  لَفَـه  إِلَـى  وانظُـرْ  تُخْ
لَهِك لَيهِ ظَلْت الَّذِي إِ اكِفًا عع رِّقَنَّهلَّنُح ثُم الْ فِي لَنَنسِفَنَّهمفًا يدر گمان يب برو، پس«: گفت نَس 
 كه دارد يا وعده يراست به د،ينزن دست] من به: [گفت يخواه كه يدارا را] كفر نيا [يزندگ
 يمـ  عبـادت  را يو وسـته يپ كـه  معبـودت  آن به و نشود،] رفتار [آن خالف تو حق در هرگز
ـ در در آنگاه م،يسوزان يم را آن چگونه كه نيبب و بنگر ،يكرد  يمـ  اش پراكنـده  و پخـش  اي
  .ميساز

 نيا كه شد راچه تو! يسامر يا )سامِرِي يا خَطْبك فَما: (گفت و آورد يرو يسامر به سپس
  ؟يكرد را كار
ـ  كـه  شدم آگاه يزيچ به) بِهِ يبصرُوا لَم بِما بصرْت: (گفت يسامر پس  آن بـه   لياسـرائ  يبن
 آنگاه كه بود ليجبرئ آن و . برداشتم خدا فرستادة ياپ رد نقش از خاك يمشت افتند؛ين يآگاه
 پس د،يد اسب بر سوار را او يسامر شدند غرق انشيلشكر و فرعون و آمدند رونيب ايدر از



١٥٧١ 

. گفتنـد  مفسران كه آنطور د،يپاش گوساله بر را آن و برداشت را اسبش سم رد از خاك يمشت
)كَذَلِكو لَتومـشت  نيا كه آراست نظرم در را كار نيا من نفس نيچن نيا و) نَفْسِي لِي س 

 و برو) فَاذْهب: (گفت يسامر به يموس پس. شد نيچن و افكنميب را آن سپس بردارم را خاك
ياةِ فِي لَك فَإِنَّ (شو، دور من از لَا تَقُولَ أَن الْح اسايدن در تو مجازات و فريك گمان يب ،) مِس 
 تو به بخواهد يكس اگر نزند،و دست را تو يكس و نشود كيدنز تو به كس چيه كه است نيا

 كـار  خـاطر  بـه  فريك نيا و د،ينشو كينزد من به و د،ينزن دست مرا ييبگو ديبا شود كينزد
 كرده يكار و بودند، نزده دست گرانيد كه بود زده دست را يزيچ او چون ، باشد يم زشتت

  . بود نكرده را آن گريد يكس كه بود
لَفَه لَّنْ موعِدا لَك وإِنَّ(  رفتـار  آن خـالف  تو حق در هرگز كه دارد يا وعده يراست به ) تُخْ

  . شد يخواه مجازات خود بد و خوب عمل برابر در پس نشود،
لَهِك إِلَى وانظُرْ( لَيهِ ظَلْت الَّذِي إِ اكِفًا ععبادت به وستهيپ كه گوساله يعني معبودت، به و) ع 
 سـپس  م،يسـوزان  يم را آن قطعاً ) نَسفًا الْيم فِي لَنَنسِفَنَّه ثُم لَّنُحرِّقَنَّه (بنگر، يپرداخت يم آن

 آن اگـر  پـس . كـرد  نيچنـ  يموسـ  و. ميسـاز  يم پراكنده و م،يزير يم ايدر به را خاكسترش
 بـه  زدن بيآس قصد كه را يكس و برسد، او به يآزار و تياذ گذاشت ينم بود خدا گوساله

 يموسـ  پـس  بـود،  گرفتـه  يجا لياسرائ يبن دل در گوساله محبت. كرد يم نابود اشتد يو
 برد نيب از يطور را گوساله يموس كه كردند مشاهده خود آنها و ببرد، نيب از را آن خواست

ـ در را خاكـسترش  و سـوزاند  را آن يموس و. ندينما درست را آن دوباره نداشت امكان كه  اي
 نيب از گوساله خود كه طور آن  رود، رونيب لياسرائ يبن يدلها زا گوساله محبت تا انداخت
 يم فرا باطل يسو به را يآدم كه دارد وجود يقو يسبب و زهيانگ انسانها وجود در رايز رفت،
  . خواند

 : 98 ي هيآ

نَّما لَهكُم إِ لَه لَا الَّذِي اللَّه إِ لَّا إِ  است، اهللا تنها شما حق بر معبود واقعاً عِلْما شَيءٍ كُلَّ وسِع هو إِ
  . است گرفته فرا را زيچ همة او دانش ست،ين يمعبود او جز كه ييخدا همان
 او تنهـا  كـه  داد خبـر  يكـس  از را آنـان  يموسـ  شد، روشن شانيبرا گوساله بودن باطل يوقت

 إِلَّا إِلَه لَا الَّذِي اللَّه إِلَهكُم إِنَّما: (گفت پس. ندارد يكيشر و است گانهي است، پرستش سزاوار
وه سِعءٍ كُلَّ وا شَيييخدا به دينبا زيچ چيه او جز و ست،ين او جز ينيراست معبود چيه )عِلْم 

 يكس به و داشت دوست را گريد يكس و شود، پرستش گريد يكس دينبا او جز و شود، گرفته
 است يكامل ذات او چون واند،فراخ را گريد يكس و ديترس گريد يكس از و بود دواريام گريد
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 كـه  يخداونـد  است؛ گرفته فرا را زيچ همه او دانش و دارد، يعال صفات و كوين ينامها كه
 ينمـ  دور را شر و يبد او جز يكس و اوست، جانب از نكهيا مگر ندارند ينعمت چيه بندگان

  . ردندا وجود او از ريغ ينيراست معبود چيه و ستين او جز ييخدا چيه پس د،ينما
  99- 101 ي هيآ

كَذَلِك نَقُص كلَي اء مِنْ عنب ينَاك وقَد سبقَ قَد ما أَ نَّا مِن آتَ را گذشته اخبار نيچن نيا ذِكْرًا لَّد 
 . ميا داده تو به يپند شيخو نزد از يراست به و م،ييگو يم باز تو يبرا

نَّه عنْه أَعرَض منْ  روز در شـود  گـردان  يرو آن از كـه  كـس  هر وِزرا يامةِالْقِ يوم يحمِلُ فَإِ
 . داشت خواهد دوش بر گناه از ينيسنگ بار امتيق

يامةِ يوم لَهم وساء فِيهِ خَالِدِينَ لًا الْقِ بد چه امتيق روز در و ماند خواهند آن در جاودانه حِم 
   .داشت خواهند يبار

 اناتيجر و كند، يم بازگو انينيشيپ يبرا را السالم هيعل امبرشيپ نكهيا سبب به متعال خداوند
 كه يگريد يزهايچ و احكام و ميعظ داستان نيا مانند د،ينما يم فيتعر او يبرا را گذشتگان

. گـذارد  يمـ  منت امبرشيپ بر و كند، ينم انكار را آن كتاب اهل از كي چيه كه است آن در
 اخبار نيبنابرا. يا نگرفته ادي يكس از را آن و يا دهنخوان را انينيشيپ اخبار! امبريپ يا تو پس
 و يهـست  خداونـد  حـق  بر امبريپ تو كه است آن انگريب يكن يم بازگو تو كه يدرست و ينيقي

   .است درست و راست يا آورده آنچه
ينَاك وقَد: (فرمود پس نَّا مِن آتَ ا لَّد  داده تـو  به ياندرز و پند شيخو نزد از يراست به و) ذِكْرً

 و انينيشيپ اخبار  كه است ميكر قرآن نيا وآن)ذِكْرًا. (است ارجمند و گرانبها يببخش كه. ميا
 ذكر را جزا و ينواه و وامر وا احكام و ياله كامل صفات و اسما و د،ينما يم انيب را انينيپس
 را فرمانها و احكام نيبهتر قرآن كه است آن انگريب نيا و. شود گرفته عبرت ازآن تا دينما يم

 را آنچـه  هـر  قـرآن  و دهنـد،  يمـ  يگواه آن كمال و يكين به رشتها وس عقلها كه دربردارد،
  . دينما يم بازگو است نهاده آن در خداوند

 ميتـسل  سـر  آن مقابـل  در و رنديبپذ را آن ديبا پس ، امتش و امبريپ يبرا است يپند قرآن و
 راسـت  راه بـه  قرآن نور پرتو در و كنند، ميعظت را آن و ند،ينما اطاعت آن از و آورند، فرود
   اورنديب يرو آن دادن ادي و گرفتن ادي به و شوند ابيراه
 عبارت هم آن كه است بزرگتر يگردان يرو از كه آنچه اي قرآن از يگردان يرو و اعراض اما

 فريك و عذاب سزاوار كند نيچن كس هر و است، نعمت نيا به دنيورز كفر آن، انكار از است
  . است
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 مـان يا آن بـه  و شـود  گـردان  يرو قـرآن  از كه كس هر و )عنْه أَعرَض منْ: (فرمود نيبنابرا
نَّـه . (ورزد يسـست  آن واجب ميمفاه آموختن در اي رد،ينپذ را اش ينواه و اوامر اي اوردين  فَإِ

يامةِ يوم يحمِلُ ا الْقِ رو داشـت،  خواهد دوش بر ينيسنگ امتيق روز در كه يدرست به و ) وِز 
 آورده يرو هجران و كفر به و تافته بر يرو قرآن از آن سبب به كه باشد يم گناهانش بار آن

 كه است اعمال همان عذاب رايز مانند، يم جاودانه گناهانش] جهنم [در )فِيهِ خَالِدِينَ. (است
 حسب بر عذاب بودن بزرگ و بودن كوچك و شوند، يم ليتبد خود صاحبان يبرا يعذاب به

يامةِ يوم لَهم وساء. (است گناهان لًا الْقِ بر [امتيق روز در كه است يبد بار اريبس چه و ) حِم 
  ! شوند يم داده عذاب آن با امتيق روز در كه يعذاب است بد چه و! داشت خواهند] دوش

 : 102- 104 ي هيآ

م ونفَخُ يورِ فِي يشُرُ الصنَح رِمِ وجئِذٍ ينَالْمموقًا يرو شـود  يمـ  دهيـ دم صـور  در كه يروز ز 
 .ميآور يم گرد رنگ كبود روز آن در را گناهكاران

ينَهم يتَخَافَتُونَ إِن ب ثْتُم بِ لَّا لَّ ا إِ  روز شبانه ده جز«: نديگو يم هم به آهسته شيخو انيم در عشْرً
 .»ديا نمانده

لُهم يقُولُ ذْإِ يقُولُونَ بِما أَعلَم نَحنُ ثَ إِن طَرِيقَةً أَم ا إِلَّا لَّبِثْتُمموم،يداناتر نديگو يم آنچه به ما ي 
  .»ديا نمانده روز كي جز«: ديبگو نشانيتر نييآ كين كه آنگاه
ـ ب را آن يها وحشت و امتيق روز احوال و داده ادامه متعال خداوند سپس  يمـ  و كـرده  اني
ـ  هـر  مـردم  شد دهيدم صور در كه يوقت) الصورِ يفِ ينفَخُ يوم: (ديفرما  از حـالتش  طبـق  كي
 يمـ  آورده گـرد  پروردگـاران  نزد در مهمان صورت به زگارانيپره و آمده، رونيب شانيقبرها
 دارنـد،  كبـود  ياندام و چهره ،يتشنگ و اضطراب و ترس از كه يحال در گناهكاران و شوند،
 يم حرف آهسته امتيق آمدن سرعت و ايدن يزندگ يكوتاه مورد در و شوند، يم آورده گرد
 يمـ  گـر يد يزيـ چ يبرخـ  و م،ينمانـد  شتريب ايدن در روز ده جز: نديگو يم يبعض پس زنند،
 إِذْ: (شنود يم و نديگو يم كه را آنچه و اند، ديم را آنها آهستة يها حرف خداوند و ند،يگو

لُهم يقُولُ ثَ ـ دن يزنـدگ  يكوتاه دنيكش ريتصو به در كه يكس آنگاه )طَرِيقَةً أَم  قـت يحق بـه  اي
ثْتُم إِن: (ديگو يم است، كترينزد بِ لَّا لَّ   ! ديا نبرده سر به ايدن در روز كي جز شما ) يوما إِ

ـ دن كوتـاه  اوقـات  چگونه كه شوند يم مانيپش آنان است، بزرگ يمانيپش ن،يا از منظور  را اي
ـ فا آنهـا  به كه آنچه از و ردندب سر به يفراموش و غفلت در و كردند، عيضا  يرو داد يمـ  دهي

 و دهيرس فرا سزا روز نكيا پس. بود انشانيز به كه آوردند يرو ييزهايچ به و شدند گردان
  . است نمانده شدنشان نابود و هالك يبرا دعا و يمانيپش جز يزيچ و شده ثابت ديوع
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 او ومـا ي ثنايل قالوا ن،يسن عدد االرض يف لبثتم كم قل: (است فرموده متعال خداوند كه چنان
 در سال چند«: نديگو يم) تعلمون كنتم انكم لو الًيقل اال لبثتم ان قل ن،يالعاد فسئل ومي بعض

» بپرس شمارشگران از. ميا مانده روز كي از يبخش اي روز كي«: نديگو يم » د؟يا مانده نيزم
  »ديدان يم اگر ،ياندك مگر ديا نمانده«: ديگو يم
 : 105- 112 ي هيآ

لُونَك أَ سينِ والِ عا فَقُلْ الْجِبنسِفُهـي  يبفًا  ربگـو  پرسـند،  يمـ  كوههـا  دربـارة  تـو  از و نَـس :
 .»سازد يم پراكنده و كند يم جا از را آنها پروردگارم«

 . سازد يم رها همواره و صاف يهامون صورت به را نيزم سپس صفْصفًا قَاعا فَيذَرها

لَا عِوجا يهافِ تَرَى لَا تًا وينيب ينم را يراز و بينش چيه آن در أَم .  

تَّبِعونَ يومئِذٍ ي اعِيلَا الد جعِو ت لَهخَشَعو اتونِ الْأَصملَا لِلرَّح لَّا تَسمع فَ  روز آن در همسا إِ
 مهربـان  خداونـد  بـر برا در صداها و نباشد يكژ چيه آن در و كنند، يم يرويپ فراخواننده از

 .يشنو ينم آهسته يصدا جز و كنند يم فروكش

لَّا الشَّفَاعةُ تَنفَع لَّا يومئِذٍ لًـا  لَـه  ورضِـي  الـرَّحمنُ  لَه أَذِنَ منْ إِ چيهـ  [شـفاعت  روز آن در قَو 
 را گفتارش و است داده اجازه او به مهربان خداوند كه يكس مگر بخشد ينم يسود] ياحد

 دبپسند

لَم عا ينَ ميب دِيهِما أَيمو ملْفَه لَا خَ حِيطُونَ وا بِهِ يـ  از كـه  را آنچـه  دانـد  يمـ  خـدا  عِلْم  شيپ
 . ندارند يآگاه دگاريآفر از] انسانها [ياند،ول گذاشته سر پشت كه را آنچه و فرستاده

 و زنـده  خداونـد  برابر در ها چهره و ظُلْما حملَ منْ خَاب وقَد الْقَيومِ لِلْحي الْوجوه وعنَتِ
 .گردد يم ناكام باشد داشته دوش بر را ستم بار كه يكس و شوند يم فروتن ندهيپا

لَا مؤْمِنٌ وهو الصالِحاتِ مِنَ يعملْ ومن لَا ظُلْما يخَاف فَ ا وضْمستهيشا يكارها يكس هر و ه 
  . ترسد ينم] حقش از [شدن كاسته و ستم چيه از باشد مومن كه يحال در دهد انجام

 يم خبر روز آن يها يآشفتگ و ها زلزله از و امتيق وحشتناك يها صحنه از متعال خداوند
لُونَك: (فرمود پس. دهد أَ سينِ والِ عامتيق روز در كه پرسند يم كوهها دربارة تو از و )الْجِب 

 ربي ينسِفُها فَقُلْ (نه؟ اي مانند يم يباق خود حال به كوهها ايآ كند؟ يم چكار آنها با خداوند
 در را آنها سپس شوند، يم گير و پنبه چون و كند يم جا از را آنها پروردگارم: بگو ) نَسفًا
 د،ينما يم كساني نيزم با را آنها خداوند و گردند يم پراكنده يغبار به ليتبد و كوبد يم هم
 صـاف  كـه  بـس ) عِوجا فِيها تَرَى لَا (نندهيب كه گرداند يم مواره و صاف يهامون را نيزم و

لَا (ند،يب ينم يبينش آن در است تًا ومـشاهده  ييهـا  يبلند اي ها يپست و ها دره آن در و)  أَم 
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 چـون  را آنهـا  خداونـد  و گـردد  يم پهن خالئق يبرا و شود يم هموار نيزم پس. ديكن ينم
تَّبِعـونَ  يومئِـذٍ : (فرمـود  نيبنـابرا . رنـد يگ يم قرار جا كي در مردم همة و ديگشا يم سفره ي 

اعِيو حـضور  يبـرا  را آنهـا  يمناد شوند، يم ختهيبرانگ شانيقبرها از يوقت روز آن در )الد 
 و چـپ  بـه  و انـد  دوختـه  چشم او به كه يحال در پس خواند، يم فرا گاهيجا در شدن جمع
 يبرا يدعوتگر فراخوان يعني ) لَه عِوج لَا(كنند يم يرويپ او از و شوند ينم منحرف راست
 او يصدا همه و ندارد، وجود آن در يخالف و يكژ چيه و است، روشن و حق مخلوقات همة
 كـه  يحـال  در شوند، يم حاضر امتيق گاهيجا در پس. زند يم اديفر را همه و شنوند، يم را

  . است نهاده يكاست به رو و كرده فروكش مهربان خداوند باربر در شانيصداها
لَّا تَسمع فَلَا(  آهسته يصدا اي پاها يصدا جز يعني. يشنو ينم آهسته يصدا جز و) همسا إِ
 يفروتن و سكوت هستند، ياله حكم صدور منتظر همه و ،يشنو ينم يزيچ لبان ريز پنهان و
 عمـوم  و وپادشاهان دگانبر و آزادگان و زنان و مردان و فقرا و ثروتمندان و. رنديز به سر و

ـ زانواها بـر  و اند فروتن و است نييپا شانيها چشم و ساكت همه كه ينيب يم را مردم  شاني
 كس هر شد؛ خواهد چه آنها با و شود يم قضاوت چگونه آنان مورد در دانند ينم اند؛ افتاده

  . ستين دوستش و برادر و پدر فكر به و است مشغول خودش به
 از [را او كه دارد يتيمشغول روز آن در آنان از يشخص هر) هيغني شان مئذوي منهم يامر لكل(

  . كند يم ازين يب] گرانيد به دنيشياند
 پاداش اش يكين برابر در را كوكارين و د،ينما يم حكم دهنده جزا و عادل حاكم سرانجام، و
 و بزرگـوار  ارپروردگـ  از مخلوقـات  همـة  اما. گرداند يم ناكام و محروم را بدكار و دهد يم

 ينمـ  زبانهـا  كـه  خـود  آمرزش و احسان و فضائل از را آنان كه دارند ديام مهربان و بخشنده
 همه روز آن در و سازد، مند بهره ندارند را آن تصور توان افكار، و ندينما ريتعب را آن توانند
 آورده انميا امبرانشيپ به و يو به كه را يكسان او پس دوزند، يم چشم او رحمت به خالئق

 و دارند؟ را يديام نيچن چگونه شود گفته او پس. دهد يم اختصاص شيخو رحمت به اند
 فـراوان  خداوند رحمت كه ميدان يم چون: مييگو يم شود؟ يم نيچن كه ديدان يم كجا از اي

 همـة  كـه  او بخـشش  و يبزرگوار يگستردگ از زين. است غالب او خشم بر رحمتش و است
 يمـ  مـشاهده  دارد وجـود  ايدن نيا در كه يفراون يها نعمت واز  است، گرفته فرا را خالئق

 تـر  گـسترده  اريبـس  امـت يق روز در ياله فضل ژهيو به! است كرم و فضا اهل چقدر كه ميكن
 برابـر  در صداها و ) لِلرَّحمنِ الْأَصوات وخَشَعت: (ديفرما يم كه ياله ي فرموده رايز است،

 او به رحمان خداوند كه يكس مگر ) الرحمن له اذن من اال (كند، يم فروكش رحمان خداوند
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 از روز آن در يقيحق ييفرمانروا) للرحمن الحق ومئذي الملك: (ديفرما يم و باشد داده اجازه
 رحمت صد را خداوند«: ديفرما يم كه السالم هيعل امبريپ فرموده و . است رحمان خداوند آن

 بـا  و نـد ينما رحم گريكدي بر آن با تا است فرستاده روف رحمت كي بندگانش يبرا كه است
 را فرزنـدش  مبادا تا كند يم بلند را خود سم بسته زبان وانيح يحت ورزند، يمهربان گريكدي

 امتيق روز كه يوقت پس است؛ نهاده دلش در خداند كه است يرحمت از نيا و كند، مال لگد
 يمـ  رحـم  بندگان بر آن با خداوند و وندديپ يم گريد حرمت نه و نود با رحمت نيا ديآ يم

 يا همه. »است مهربانتر فرزندش به مادر از بندگانش به نسبت خداوند«: ديفرما يم و. »دينما
   امتيق روز در ژهيو به بندگانش، به نسبت خدا رحمت و احسان و فضل بر است يليدل نهايا

ـ پ آن از رباالت خدانود رحمت و بگو، او رحمت از يتوان يم چه هر پس  يمـ  كـه  اسـت  يزي
 آن از بـاالتر  يالهـ  رحمـت  هم باز كن، تصور را ياله رحمت يتوان يم كه آنجا تا و ،ييگو

 همچنانكـه  كند، يم رحم قيخال به فرشيك و يدادگر در كه يخداوند است پاك پس. است
  . دينما يم رحم آنان به خود دادن پاداش و احسان و فضل در
 فـرا  را زيـ چ همه او رحمت كه ييخدا است مهربان و شكوه با و گبزر و باال و بلند يبس و

 همـة  در و شهيـ هم و همـواره  آنـان  و دربرگرفته، را يا زنده موجود هر او بخشش و گرفته
ـ  او از توانند ينم زدن هم به چشم كي اندازة به بندگان پس. ازمندندين او به احوال ـ ن يب  ازي
  . باشند

لَّا فَاعةُالشَّ تَنفَع لَّا يومئِذٍ(  مردم از يكس چيه روز آن در ) قَولًا لَه ورضِي الرَّحمنُ لَه أَذِنَ منْ إِ
 را شفاعت اجازة خداوند و شود، داده شفاعت اجازة او به نكهيا مگر كند ينم شفاعت او نزد
 و رانامبيپ ليقب از بپسندد، را شفاعتش يعني بپسندد، را سخنش نكهيا مگر دهد ينم يكس به

 است دهيپسند كردارش و سخن كه يكس مورد در تا دهد يم اجازه آنها به كه مقربش بندگان
 چيه شود، جاديا خلل كارها نيا از يكي در اگر پس. است مخلص مومن آن و كنند، شفاعت

  . ندارد كردن شفاعت يبرا يراه كس
 سـتم  دنـشان يورز كفـر  سـبب  به كه آنان: شوند يم ميتقس گروه دو به گاهيجا آن در مردم و

 يناخـشنود  و جهـنم  دردنـاك  عذاب و ت،يمحروم و يناكام جز يا بهره نهايا پس اند، كرده
  . ندارند خداوند
 از ستهيـ شا كار و است، شه امر بدان كه يمانيا اند؛ آورده مانيا كه هستند يكسان دوم گروه

لَا. (اند داده انجام مسنون و واجب اعمال ليقب  يستم چيه از يكسان نيچن پس )ماظُلْ يخَاف فَ
لَا (گناهانش بر يشدن افزوده چيه از يعني ا وضْمينم شود كاسته شانيها يكين از نكهيا و)  ه 
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 شانيـ ها يكين و گردند يم پاك شانيبهايع از و شده، بخشوده گناهانشان همة بلكه هراسند،
  . شود يم برابر چند

 يمـ  برابر چند را آن باشد يكين اگر و) مايعظ رااج لدنه من وتي و ضعفهاي حسنه تك وان(
  . دهد يم بزرگ يپاداش خود جانب از و دينما
  : 113 ي هيآ

كَذَلِكو نَاه لْ بِيا قُرْآنًا أَنزَ لَّهـم  الْوعِيدِ مِنَ فِيهِ وصرَّفْنَا عرَ تَّقُـونَ  لَعي ـدِثُ  أَوحي  ـمو ذِكْـرًا  لَه 
ـ  آن در و ميكـرد  نازل يعرب يقرآن را آن نسانيبد  ييهـا  وهيشـ  [بـه  را ترسـاندن  و دادن ميب

  .شود شانيا يداريب و يادآوري باعث اي زند،يبپره تا م،يكرد بازگو] گوناگون
ـ كن يم درك و د،يفهم يم را آن و ميكرد نازل يعرب خوب زبان به را قرآن نيچن نيا و  و دي

 وهيش به را هشدارها و )الْوعِيدِ مِنَ فِيهِ نَاوصرَّفْ. (ماند ينم دهيشماپوش بر آن يمعنا و كلمات
 انتقـام  و رعـدالت  ب كـه  خداونـد  ينامها ذكر با يگاه م؛ينمود بازگو آن در گوناگون يها

 گرفتـار  آن به گذشته يها امت كه آموز عبرت يها عذاب ذكر با يگاه و ند،ينما يم داللت
ـ ب بـا  يه گا و. رنديبگ عبرت آن از تا آمدند آنان از بعد كه ييامتها سفارش با زين شدند،  اني

 اضـطراب  و وحشتناك يها صحنه ذكر با يگاه و. دارند كه ييها يزشت و گناهان يامدهايپ
ـ ا همة. دارد وجود آن در كه ييها عذاب انواع و جهنم ذكر با يگاه و امت،يق آور  مـوارد  ني
 آنان به كه را ييهايبد و هانگنا و بترسند او از تا است، بندگان به نسبت خدا رحمت از يناش
ا لَهم يحدِثُ أَو. (سازند رها رساند يم انيز  و. شـود  شـان  يداريب و يادآوري باعث اي) ذِكْرً

 و قـرآن  بـودن  يعرب پس. دهند يم انجام رساند، يم سود آنان به كه يكين و طاعت از آنچه
 مل وع يزگاريپره يبرا زهيگان و سبب نيبزرگتر آن، در گوناگون يها وهيش به دهايوع انيب

ـ  بـود  ينمـ  يعرب زبان به اگر پس باشد، يم صالح  يهـا  وهيشـ  بـه  آن در ديـ وع و وعـده،  اي
  .نداشت ياثر نيچن شد ينم انيب گوناگون

  : 114 ي هيآ
لَا الْحقُّ الْملِك اللَّه فَتَعالَى لْ وجالْقُرْآنِ تَع لَيك يقْضَى أَن قَبلِ مِن بِ نِـي  رب وقُـل  وحيه إِ زِد 
 تـو  بـر  قـرآن  يوحـ  آنكه از شيوپ است، برتر و بزرگ نيراست يفرمانروا خداوند پس عِلْما
  .»يافزايب دانشم بر! پروردگارا«: بگو و مكن، عجله آن] خواندن [در رديپذ انجام
 در بندگانش مورد در را اش ينيد و يدستور حكم و خود يجزا فرمان خداوند آنكه از پس

 خدا) اللَّه فَتَعالَى (فرمود باشد، يم او ييفرمانروا آثار از نيا كه كرد انيب و نمود نازل كتاب
 فرمانروا )الْملِك (خداوند. است پاك يكاست و بيع هر از و است شكوه با و بلند و مقام واال
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 و هـستند،  او مملـوك  همـه  قيـ خال و اوسـت  صفت ييفرمانروا و يپادشاه است؛ پادشاه و
ـ ي) الْحـقُّ  (است يجار و نافذ آن در يو يشرع و يريتقد احكام  و يپادشـاه  و وجـود  يعن
 جملـة  از و شوند، ينم ثابت شكوه با خداوند يبرا جز كمال صفات پس است، حق كمالش

 ديشـا  اوقـات  يبعض در گرچه ها دهيآفر گريد و است، ييفرمانروا و يپادشاه ها صفت نيا
 و است باطل و كوتاه ييفرمانروا نيا اما باشند، داشته زهايچ يبعض بر ييفرمانروا از يا بهره
ـ پا و زنـده  يپادشـاه  او و رود، ينمـ  نيب از پروردگار ييفرمانروا اما رود، يم نيب از  و داري

لَا.( است بزرگوار لْ وجالْقُرْآنِ تَع  از شيپ قرآن خواندن در و )وحيه إِلَيك يقْضَى أَن قَبلِ مِن بِ
 گرفتن فرا در خواند يم تو بر را قرآن ليجبرئ يوقت يعني. مكن عجله شود يوح تو بر نكهآ

ـ ز بخوان، را آن كرد تمام را يوح او چون و كند تمام او تا كن صبر بلكه مكن، شتاب آن  راي
. اسـت  كرده نيتضم تو توسط را آن خواندن و تو دل و نهيس در را قرآن كردن جمع خداوند
 قرءانـه،  و جمعـه  نايعل ان ، به لتعجل لسانك به تحرك ال: (ديفرما يم متعال خداوند چنانكه

ـ فراگ و خوانـدن  به تا مده حركت را زبانت) انهيب نايعل ان ثم قرءانه، فاتبع قرانه فاذا  آن يري
ـ  پـس  ماسـت،  بر آن خواندن و كردن جمع شك يب ،يكن شتاب  از ميخوانـد  را آن مـا  يوقت

  .ماست بر آن كردن انيب سپس كن، يرويپ فرشته خواندن
 و علم او كه دينما يم داللت نيا بر يوح يريفراگ يبرا امبريپ دنيورز شتاب كه جا ان از و

 يو از كه داد فرمان او به متعال خداوند بود، مند عالقه آن به و داشت دوست اريبس را دانش
ـ  و اسـت،  ريخ علم رايز د،يافزايب دانشش بر بخواهد ـ  و يفزون  علـم  شـدن  افـزون  و يفراوان
 و خداونـد  از خواسـتن  و آن بـه  شـدن  مند عالقه و كوشش آن راه و است خداوند ازجانب
 يم استنباط نيچن هيآ نيا از و . است يوقت هر در يو به بودن ازمندين و او، از گرفتن كمك
 حوصله ديبا است دانش و علم يپ در كه يكس و داشت، ادب دانش يريفراگ در ديبا كه شود

 را سـخنش  معلـم  هرگـاه  و د،ينما تمام را سخنانش معلم كه يوقت تا باشد داشته صبر و ندك
 كند، سوال شتابان و د،ينما قطع را معلم سخن دينبا و بپرسد، آنرا داشت يسوال اگر كرد تمام

 شـود  يم واقع سوال مورد كه يكس زين و. شود يم ازعلم شدن محروم سبب كار نيا با رايز
 كـار  نيا چون بداند، بدهد، پاسخ نكهيا از قبل را كننده سوال منظور و كند گوش خوب ديبا

  . بدهد يدرست پاسخ او تا شود يم باعث
  : 115 ي هيآ

لَقَد نَا و هِدإِلَى ع ملُ مِن آدقَب فَنَسِي لَم و نَجِد ا لَهزْمسفارش آدم به نيا از شيپ يراست به و ع 
  .ميافتين استوار يعزم او در و كرد فراموش] را آن [پس م،يكرد
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 او پـس  دهد، انجام را آن تا ميبست مانيپ يو با و ميداد فرمان را او و ميكرد سفارش را آدم
 اما ، دهد نجام را آن گرفت ميتصم و نمود، اطاعت آن از و رفتيپذ را آن و شد، بنديپا بدان
 هـم  از اسـتوارش  ارادة و كـرد،  فرامـوش  بود شده داده دستور بدان كه را آنچه وجود نيا با

 هم آنان عتيطب و د،يگرد فرزندانش يبرا يعبرت او پس آمد، شيپ شيبرا ييماجرا و د،يپاش
 فرزندانش پس كرد اشتباه او. كنند يم فراموش فرزندانش پس كرد، فراموش او. شد آدم مانند

ـ  زين فرزندانش و د،نمان پابرجا يطع و استوار ارادة و ميتصم بر او. كنند يم اشتباه زين  نيچن
 و نمـود،  اعتـراف  و اقـرار  آن به و كرد توبه خود اشتباه از بالفاصله السالم هيعل آدم هستند،
 بـه  كـه  را آنچه ليتفص سپس. است نكرده ستم كند آدم پدرش بسان كس هر و شد دهيبخش

  : فرمود و كرد انيب بود فرموده خالصه و اجمال صورت
 116- 122 ي هيآ

ذْ إِ نَاقُ و لَائِكَةِ لْ لْم لَّا فَسجدوا لĤِدم اسجدوا لِ بلِيس إِ  يبرا«: ميگفت فرشتگان به كه آنگاه و أَبى إِ
 . زد سرباز كه سيابل جز به بردند سجده پس» ديببر سجده آدم

لْنَا لِزَوجِك لَّك عدو هذَا إِنَّ آدم يا فَقُ لَا و ! آدم يا«: ميگفت پس فَتَشْقَى نَّةِالْج مِنَ يخْرِجنَّكُما فَ
 .»يدافت رنج به تا نكند، رونيب بهشت از را شما پس است، همسرت و تو دشمن نيا

لَّا لَك إِنَّ لَا فِيها تَجوع أَ رَى ويمان يم برهنه نه و ،يشو يم گرسنه نه بهشت آن در تو و تَع 

أَنَّك أُ لَا و ا تَظْملَا فِيه ى وينيب يم ديخورش يگرما نه و يشو يم تشنه نه آن در تو و تَضْح . 

سوسهِ فَولَي بلَى لَّا وملْكٍ الْخُلْدِ شَجرَةِ علَى أَدلُّك هلْ آدم يا قَالَ الشَّيطَانُ إِ او طانيش پس ي 
 هنمـود  ر و ريفناناپـذ  ملـك  و يجاودانگ درخت به را تو ايآ«: گفت ، انداخت وسوسه به را

 »؟كنم

لَا أَكَ لَيهِما يخْصِفَانِ وطَفِقَا سوآتُهما لَهما فَبدت مِنْها فَ قِ مِـن  عرنَّـةِ  وى  الْجـصعو مآد  ـهب ر 
 از كردند شروع و شد آشكار شرمگاهاشان و خورند، درخت آن از نفر دو هر سرانجام فَغَوى
 و كرد يچيسرپ پروردگارش فرمان از آدم و چسباندند، يم برخودشان بهشت] درختان [برگ
 . شد گمراه

ثُم اهب تَ اج هب ر هِ فَتَابلَي ى عدهو رفتيپـذ  را اش توبـه  و ديبرگز را او پروردگارش سپس و 
  . كرد تشيهدا
 را او و آموخـت  او به را نامها و يگردان كامل خودش دست با را آدم نشيآفر خداوند يوقت
 سـجده  را او م،يتعظ و بزرگداشت مقصد به تا نمود امر فرشتگان به د،دا يبزرگوار و يبرتر
ـ م در هم طانيش. كردند سجده بالفاصله و نموده امتثال را ياله فرمان زين فرستگان كنند،  اني
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 ديورز امتناع آدم بر سجده از و كرد يچيسرپ پروردگارش فرمان از طانيش پس بود، فرشتگان
ـ آفر آتـش  از مرا بهترم، او از من) نيط من خلقتنه و نار من يخلقتن منه ريخ انا: (گفت و  دهي
  خاك از را او و يا

 و بـود  خـدا  دشـمن  طانيش چون شد، آشكار همسرش و آدم با يو يدشمن وقت نيدرا پس
 حذر بر از را همسرش و آدم خداوند پس. بود اش يدشمن سبب كه ديگرد آشكار او حسادت
لَا: (فرمود و داشت نَّ فَ خْرِجاينَّةِ مِنَ كُمـ ب بهـشت  از را شـما  طانينهارشـ يز )فَتَشْقَى الْج  روني
 زحمـت  و رنـج  بـه  يشو كرده رونيب بهشت از يوقت يعني. افتاد يخواه رنج به آنگاه نكند،
  . دارد وجود كامل يراحت و گوارا يروز بهشت در رايز افتاد، يخواه

لَّا لَك إِنَّ( لَا فِيها تَجوع أَ رَى وتَع أَنَّك أُ لَا و ا تَظْملَا فِيه ى وگرسـنه  بهشت آن در تو و) تَضْح 
ـ ي . يشـو  ينم زده آفتاب و تشنه آن در و يمان ينم برهنه و نشده  و ديخورشـ  يگرمـا  يعن

 عـدم  و آب و لبـاس  و يدنينوش و خوراك استوار، خداوند پس رسد، ينم تو به آن سوزش
  . كرد نيتضم او يبرا را يخستگ و رنج

 فتكونـا  الـشجره  هذا تقربا ال و: (فرمود و داشت باز مشخص درخت كي خوردن از را او ماا
 طانيشـ  پس شد، ديخواه ستمكاران از آنگاه كه دينشو كينزد درخت نيا به و) نيالظلم من
 علَـى  أَدلُّـك  هلْ: (گفت و آراست شانيبرا را درخت آن وةيم خوردن و كرد وسوسه را آنها

 آن از كـس  هـر  كه يدرخت يعني كنم؟ هنمود ر يجاودانگ درخت به را تو ايآ) لْدِالْخُ شَجرَةِ
بلَى لَّا وملْكٍ (ماند، خواهد بهشت در شهيهم يبرا بخورد يريفناناپـذ  ملك به را تو ايآ و) ي 
   كنم؟ رهنمود

 در طانيش پس گردد، ينم تمام شود است،اده آن از اندازه هر كه يا ييفرمانروا و ملك يعني
 را بشيفر آدم وقت آن گفت، سخن يو با يمهربان با و آمد او شيپ حتينص و يدلسوز قالب
 رونيب تنشان از شانيلباسها و شدند مانيپش پس خوردند، درخت آن از هسرش و او و خورد
 دهيپوش قبالً نكهيا از بعد كرد، مشاهده را گريد شرمگاه كي هر و شد روشن گناهشان و آمد

 را خـود  نگونـه يا تـا  كردند برخورد درختان برگ دنيچيپ و چسباندن به شروع هاآن و. بودند
  !داند يم خدا كه شدند زده خجالت چنان و بپوشند،

به آدم وعصى( ى رتوبه شتابان اما شد، گمراه و كرد يچيسرپ پروردگارش فرمان از آدم )فَغَو 
 لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم ان و انفسنا ناظلم ربنا قاال: (گفتند همسرش با و بازگشت و نمود
 از ينكن رحم ما بر و يامرزين را ما اگر  ميا كرده ستم شيخو بر ما! پروردگارا) نيالخسر من
  . شد ميخواه انكارانيز
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لَيهِ فَتَاب (كرد، اسان شيبرا را توبه و ديبرگز را او پروردگارش پس ى عدهرا اش توبه و )و 
 يدشـمن  مكر و شد بهتر مراتب به احوالش كردن توبه از بعد و. كرد تيهدا را او و رفتيپذ
 آنهـا  و د،يگرد كامل فرزندانش و آدم بر نعمت و شد، باطل رنگشين و بازگشت، خودش به
 دشمن نيا از و ند،ينما اعتراف آن به و برده بكار يو يخشنود ريمس در را ياله نعمت ديبا
 حـذر  بـر  كنـد  يمـ  دنبـال  را آنان روز و شب و آنهاست نيكم در و انها دنبال به همواره كه

 همـا يريل لباسهما عنهما نزعي الجنه من كميابو اخرج كما طنيالش فتننكمي ال آدم ينبي (باشند،
) ومنـون ي ال نيللذ اءياول نيطيالش جعلنا انا ترونهم ال ثيح من لهيقب و هو ركمي انه سوءتهما

 از را ومادرتـان  پـدر  كه گونه آن د،ينكن فتنه دچار و بنديفرن را شما طانيش! آدم فرزندان يا
 تا آورد رونيب را لباسشان] خوردند درخت آن از همسرش و آدم چون و [كرد، رونيب بهشت

 را آنهـا  شـما  كـه  ننديب يم ييجا از را شما گروهش و طانيش. انديبنما آنان به را شرگاهشان
   .آورند ينم مانيا كه ميا داده قرار يكسان دوست را طانيش ما. دينيب ينم
 : 123- 127 ي هيآ

ينَّكُم فَإِما عدو لِبعضٍ بعضُكُم جمِيعا مِنْها اهبِطَا قَالَ تِ أْ نِّي يى مدنِ هفَم عاتَّب ايدضِلُّ فَلَا هي 
لَا شْقَى وگريهمد دشمن كه يحال در د،ييآ فرود آن از هم با گروه دو هر«: فرمود ] خداوند[ ي 
 گمراه كند يرويپ تميهدا از كس هر رسد، يرهنمود من جانب از شما يبرا اگر پس د،يهست
 .»افتد ينم رنج به و شود، ينم

نَحشُرُه ضَنكًا معِيشَةً لَه فَإِنَّ ذِكْرِي عن أَعرَض ومنْ و موةِ يامي  من ادي از كس هر و أَعمى الْقِ
 . كرد ميخواه حشر نايناب را او امتيق روز و داشت، خواهد يتنگ يگزند بگرداند يرو

 يختگيبرانگ نايناب مرا چرا! پروردگارا«: ديگو يم بصِيرًا كُنت وقَد أَعمى حشَرْتَنِي لِم رب قَالَ
 ام؟ بوده نايب] ايدن در [آنكه حال

نَا أَتَتْك كَذَلِك قَالَ لِ فَنَسِيتَها آياتُ  ما اتيآ نسانيبد«: ديفرما يم] خداوند[ تُنسى الْيوم كوكَذَ
 »يشو يم فراموش امروز] زين [تو همانگونه ،يكرد فراموش را آنها و ديرس تو به

كَذَلِكزِي ونْ نَجم رَفأَس لَم ؤْمِن واتِ ييĤِهِ بب ر ذَابلَع خِرَةِ وĤْال قَى أَشَدب أَ يكس نگونهيا و و 
 و ميدهـ  يمـ  عذاب و سزا است اوردهين مانيا پروردگارش اتيآ به و كرده يرو ادهيز كه را

  . است ماندگارتر و تر سخت آخرت عذاب
 و ند،يايب فرود نيزم به بهشت از تا داد دستور را طانيش و آدم كه دهد يم خبر متعال خداوند

 با ييارويرو يبرا و اشندب حذر بر آن از و بدهند، قرار خود دشمن را طانيش فرزندانش و آدم
 و كـرد  خواهد نازل آنان بر ييكتابها كه داد خبر و كنند مبارزه او با و كرده دايپ يآمادگ يو
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 يمـ  يالهـ  بهـشت  به و خدا به را انسان كه يراست راه تا فرستاد خواهد شانيسو به يامبرانيپ
ـ ا وقت ره و. دارند حذر بر آشكار دشمن نيا از را آنها و كرده، انيب رساند  كـه  تيهـدا  ني
 آنچـه  از و دينما يرويپ آن از كس هر آمد، آنان نزد به باشند يم امبرانيپ و كتابها از عبارت

 ايدن در نه او كند، زيپره است شده ينه آن از كه آنچه از و برد، فرمان شده داده دستور آن به
 در او بلكـه  افتـد،  ينم  زحمت و رنج به جهان دو درهر و شود، ينم گمراه آخرت در نه و
  . اوست آن از آخرت تيامن و سعادت و شده تيهدا راست راه به آخرت و ايدن
 ال و هميعل خوف فال يهدا تبع فمن: (ندارد ياندوه و ترس چيه كه آمده گريد يا هيآ در و

 يرويپ و. ستين آنان بر ياندوه و ترس دينما يرويپ من تيهدا از كس هر پس) حزنوني هم
 فرمـان  و د،يترد و شبهه جاديا لةيوس به آن با نكردن مخالفت و آن، قيتصد يعني تيهدا از

ـ تبع لةيوس به آن با نكردن مخالفت و دستورات از بردن  عـن  أَعـرَض  ومـنْ . (شـهوت  از تي
 و بگرداند يرو شود، يم يادآوري آن با يعال مضمون هر كه من  كتاب از كس هر و )ذِكْرِي

 بـورزد،  كفـر  آن بـه  و دينما انكار را آن يعني شود، نيا از بزرتر رتكبم اي سازد، رها را آن
 و كرد، ميخواه بار مشقت و تنگ را اش يزندگ كه است نيا فرشيك) ضَنكًا معِيشَةً لَه فَإِنَّ(
 آن در و شـده  تنـگ  قبرش است؛ شده ريتفس قبر عذاب به تنگ يوزندگ . اوست عذاب نيا

ـ  يرو فريك نيا و. شود يم داده عذاب و گشته محاصره  يمـ  پروردگـار  ذكـر  از اش يگردان
 بـر  كـه  يگـر يد ةيآ و. دينما يم داللت قبر عذاب بر كه است ييها هيآ از يكي نيا و. باشد
ـ  لظلمـون  اذا يتر لو و: (است نيا كند يم داللت قبر عذاب  الملئكـه  و المـوت  غمـرات  يف
 فرشـتگان  و هستند مرگ يها يسخت در كه آنگاه ينيبب را ستمكاران چون و) هميديا باسطوا
  . كنند يم دراز] آنان بيتعذ قصد به [را شانيدستها

ـ  قطعاً و) االكبر العذاب دون ياالدن العذاب من قنهميلنذ و (نكهيا سوم ةيآ و  عـذاب  از شيپ
  .ميچشان يم آنها به را كمتر عذاب بزرگتر

 هـا يعل عرضـون ي النـار : (ديفرما يم كه است انيفرعون مورد در خداوند فرمودة چهارم، ةيآ و
 را نيا تا واداشته را سلف از يبرخ آنچه. شوند يم عرضه آتش بر شام و صبح)ايعش و غدوا
ـ ب را امـت يق روز عذاب آن، در خداوند كه است هيآ آخر ندينما ريتفس قبر عذاب به فقط  اني
  . است كرده
 و اسـت  غمهـا  و دردهـا  و رنجها شامل و است عدم» تنگ يزندگ «نيمفسر از يبرخ نظر از

 در و است،يدن عذاب نيا و د،يآ يم گرفتار آن به شود گردان يرو خداوند ذكر از كه يفرد
 طـور  بـه  تنـگ  يزندگ چون داشت، خواهد يتنگ يزندگ زين آخرت جهان در و برزخ جهان
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  . است نشده ديمق يامر به و شده ذكر مطلق
)شُرُهنَح و موةِ يامي  پروردگـارش  ذكـر  از كـه  را فرد نيا امتيق روز در خداوند و) أَعمى الْقِ

 يعلـ  مهيالق ومي نحشرهم و: (است فرموده كه چنان زد،يانگ يم بر نايناب است نموده اعراض
 يم گرد كر و الل و كور شانيها چهره بر را آنان امتيق روز و) صما و بكما و ايعم وجوههم

 رنج و درد اظهار موجود تيوضع از و نموده يرخوا و ذلت احساس كه يحال در پس. ميآور
 نـا يناب مـرا  چـرا ! پروردگـارا  )بـصِيرًا  كُنت وقَد أَعمى حشَرْتَنِي لِم رب: (ديگو يم كند، يم

 نـامطلوب  و زشت حالت نيا به مرا يزيچ چه پس بوده؟ نايب ايدن در آنكه حال يختگيبرانگ
  كشاند؟

نَاآيا أَتَتْك كَذَلِك قَالَ(  آنها از و ديرس تو به ما اتيآ نسانيبد: ديفرما يم خداوند) فَنَسِيتَها تُ
 زين تو امروز ) تُنسى الْيوم وكَذَلِك. (يگرفت دهيناد و يكرد فراموش را آنها و نموده اعراض
  . يگرد يم رها عذاب در و ،يشو يم فراموش

 پس است، عمل جنس از جزا و اشد،ب يم تو عمل نيع نيا كه شود يم داده پاسخ او به پس
 فرامـوش  را آن و ،يفروبـست  چـشم  آن از و يشـد  غافـل  پروردگارت ادي از تو كه همانطور

 يحال در و كند يم نايناب آخرت در را تيچشمها زين خداوند ،ينبرد آن از يا بهره و ،يكرد
 در را تـو  و فتـه برتا يرو تو از خداوند و ،يشو يم برده جهنم به يهست الل و كر و كور كه

  . دينما يم فراموش عذاب
)كَذَلِكزِي ونْ نَجم رَفـ ا بـه  كنـد،  يرو ادهيز كه ميده يم يكس به سزارا نگونهيا و )أَس  ني

 محـدودة  از و شده حرام يكارها مرتكب و كرده تجاوز ياله يمرزها و حدود از كه صورت
لَم. (رود فراتر مجاز ؤْمِن واتِ ييĤِهِ بب را ياله اتيآ و اوردهين مانيا پروردگارش اتيآ به و )ر 
 خداونـد  پس. باشد نداشته باور ندينما يم داللت مانيا مفاهم بر حيصر و واضح طور به كه
  . باشد يم كفر بر اصرار و يتجاوزگر فرشيك سبب بلكه است نكرده ستم او بر
)ذَابلَع خِرَةِ وĤْال قَى أَشَدب أَ ـ دن عـذاب  از آخـرت  عذاب و) و  و تـر  سـخت  برابـر  نيچنـد  اي

. شـود  يمـ  تمام كه ايدن عذاب خالف به ، گردد ينم تمام و شود ينم قطع است؛ ماندگارتر
  . بود حذر بر آن از و ديترس آخرت عذاب از ديبا پس
 : 128 ي هيآ

لَم بلَهم أَهلَكْنَا كَم لَهم يهدِ أَفَ  لِّـأُولِي  لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ اكِنِهِممس فِي يمشُونَ الْقُرُونِ منَ قَ
 نـابود  را مردمـان  از ياريبس شانيا از شيپ كه] نكرد انيب آن يبرا و [ننمود آنان به ايآ النُّهى
 ييهـا  نشانه] امر [نيا در گمان يب روند؟ يم راه سكونتشان محل در] آنان اكنون [كه ميكرد
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  . است خردمندان يبرا
 را شانيداستانها كه يكسان شدند؛ گرفتار بدان نهايا از شيپ كنندگان بيتكذ كه ييعذابها ايآ
 آنهـا  از پـس  خـود  يچـشمها  با و كنند، يم بازگو گريكدي يبرا را شانيها قصه و دانند يم

ـ ا گرانيد و ولوط صالح و هود قوم مانند ننديب يم را شانيها مسكن  و كننـدگان  بيتكـذ  ني
 دانند ينم و دهد؟ ينم نشان آنان به را تيهدا و رشد راه و ،كند ينم تيهدا را گردانانيرو

 عذاب چه به شدند، گردان يرو ما يكتابها از  كردند بيتكذ را ما امبرانيپ كه گذشته يامتها
  آمدند؟ گرفتار يدردناك
 است؟ كرده منيا شدند گرفتار بدان ها امت آن آنچه به شدن گرفتار رااز آنان يزيچ چه پس
 شـما  كافران ايآ)منتصر عيجم نحن قولوني ام ، الزبر يف براه لكم ئكمامياول من ريخ اكفاركم(
 مـا : نديگو يم اي است؟ شده ضبط و ثبت يكتابها در شما نجات و برائت اي بهتراند، آنان از

ـ ن بهتر آنها از كافران نيا و ست،ين موارد نيا از يزيچ چيه م؟يهست روزيپ همه  بـه  تـا  ستندي
 بـه  نهايا چون بدترند، آنها از بلكه شود، دور آنها از خدا عذاب بودنشان هترب و يخوب خاطر
 چيهـ  در آنها نجات و برائت و اند، دهيورز كفر كتاب نيبهتر و امبريپ نيفتريشر و نيبزرگتر

 يمـ  كـه  ستين گونه آن و ندارند، خود نجات يبرا خداوند نزد يمانيپ و است، امدهين يكتاب
 و خـوارتر  آنهـا  بلكـه ! دينما يم مادور از را عذاب و رساند يم سود ام به گروهمان: نديگو

  . باشند يم نيا از كوچكتر
 تيهـدا  و انـدرز  اسباب از يكي گناهانشان، علت به گذشته يامتها و نسلها شدن هالك پس
 آنها نزد به كه يامبرانيپ رسالت بودن درست و صحت بر است يا نشانه نيا چون است، مردم
 ينمـ  است،اده خدا اتيآ از كس هر اما. بودند آن بر كه است يزيچ بطالن نيمب و اند، آمده
 كـه  يهـا  خـرده  و سـالم  يعقلهـا  و درسـت  يفطرتهـا  صاحبان و خردمندان فقط بلكه برد،

  . شوند يم مند بهره دارند يم باز ستيناشا يكارها از را خود صاحبان
 129- 130 ي هيآ

لَا لَو ةٌ وكَلِم قَتبمِن س كبا لَكَانَ رام  پروردگارت از يا وعده شيپ از اگر و مسمى وأَجلٌ لِزَ
ـ دن نيهمـ  در آنهـا  عذاب [شك بدون بود، نشده مقرر مشخص يموعد و نگرفته صورت ] اي
 . شد يم محقق

بِرْ لَى فَاصا عقُولُونَ مي حبسدِ ومبِح كبلَ رسِ طُلُوعِ قَبلَ الشَّمقَبا ومِنْ غُرُوبِهـلِ  آنَـاء  واللَّي 
حبفَس أَطْرَافارِ والنَّه لَّكاز قبـل  و ورز، ييبايشـك  نـد يگو يمـ  آنچه برابر در پس تَرْضَى لَع 
 و پرسـتش  به روز از ييبخشها در و شب از يساعات در و آن، غروب از شيپ و آفتاب طلوع
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  . يگرد ودخشن و يراض كه باشد باش، مشغول پروردگارت شيستا
 بيتكذ شدن هالك خصوص در نكهيا و. اوست ييبايشك به هيتوص و امبريپ كردن دلگرم نيا

 نكهيا يبرا است يمناسب سبب آنها بيتكذ  كفر كه چرا نكنند، عجله كننده اعراض كنندگان
 جزء و گناهان از برآمده را فرهايك خداوند چون رد،يبگ فرا را آنان و شود، واقع آنها بر عذاب

  . است داده قرار آن نفكيال
 انداخته ريتاخ به آنها بر را عذاب وقوع كه يزيچ اما اند، آورده فراهم را عذاب سبب آنان و

 كه چرا آنان، از عذاب ريتأخ و آنها به دادن مهلت بر يمبن باشد يم پروردگارت سخن است
 مقرر يموعد و دتم شدن نييتع پس است، كرده مقرر را ينيمع مدت كار نيا يبرا خداوند

 اسـت،  انداختـه  ريتأخ به آنها از نيمع زمان آن تا را عذاب نه،يزم نيا در ياله سخن نفوذ و
 دور آنهـا  از را عـذاب  و رديبپـذ  را شانيا توبة وخداوند برگردند، ياله فرمان يسو به ديشا
  . باشد افتهين تحقق عذاب به آنها شدن گرفتار بر يمبن ياله وعدة كه است يزمان نيا و دينما

 را او و ورزد، ييبايشـك  آنها تيذ وا آزار برابر در تا داد دستور را امبرشيپ خداوند نيبنابرا
 از قبـل  كنـد؛  حيتسب و ديتحم را يو كين اواقت نيا در آنها تياذ با مابله يبرا تا داد فرمان
 ذكر باب از نيا و آن آخر و روز يابتدا از ييبخشها در و آن غروب از قبل و ديخورش طلوع
 پروردگـار  حيتـسب  و ديـ تحم به [شب از يساعات و اوقات در زين. باشد يم خاص بعداز عام

 و ايدن در خداوند كه يپاداش به باشد رد،يبگ كمك آنان هيعل عبادت و ذكر نيا از و] بپردازد
 تيچشمها و رد،يبگ ارام پروردگارت پرستش با دلت تا و شود خشنود دهد يم او به آخرت

 يمـ  تر آسان تيبرا كردن ييابيشك آنگاه پس ،يابي نيتسك آنها تياذ برابر در و شود وشنر
  . شود
  
  
  
 : 131 ي هيآ

لَا نَّ ودتَم كنَيي ا إِلَى عنَا متَّع ا بِهِ ماجوأَز منْهرَةَ مهاةِ زي ا الْحني الد متِنَه نَفْ  ربـك  ورِزقُ فِيـهِ  لِ
ب خَيرٌ أَ آنان تا ميا ساخته مند بهره آن از را آنان از ييگروهها كه ايدن يزندگ نتيز به و قَىو 
  . است ماندگارتر و بهتر پروردگارت يروز و مدوز، چشم مييازمايب آن در را
ـ لذ يها يدنينوش و ها يخوردن از انان شدن مند بهره به اعجاب با و زده شگفت يعني  و ذ،ي

 يزندگ يها ييبايز نهايا همة رايز مدوز، چشم بايز زنان و نيمز يها خانه و فاخر يلباسها
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 اعـراض  يچـشمها  و شوند، يم شادمان آن از يبرخوردار اي خوردگان بيفر كه هستند ايدن
 شوند، يم مند بهره ان از و كرده نظر قطع آخرت از ستمگران و د،ينما يم رهيخ را كنندگان
 خود عاشقان و دوستداران ا،يدن. شود يم تمام آن زيچ همه و رود، يم نيب از سرعت با سپس

 امـت يق روز در چـون  و نـدارد،  يسـود  يمانيپش كه شوند يم مانيپش يزمان و كشد، يم را
 داده قرار يشيآزما و فتنه را ايدن خداوند و اند؟ بوده يزيچ چه بر كه دانند يم شوند، حاضر

 كين كار يكس چه و خورد، يم را آن بيفر و دهيگز اقامت آن در يكس چه دينما مشخص تا
 لهـا  نـه يز االرض يعلـ  مـا  جعلنـا  انا: (است فرموده متعال خداوند كه چنان دهد؟ يم انجام

 يرو را آنچـه  مـا  شك بدون) جرزا دايصع هايعل ما لجعلون انا و عمال، احسن هميآ لنبلوهم
 ما قطعاً و. سات بهتر عملش كي كدام كه مييازمايب را آنان تا ميا داده قرار ينتيز است نيزم

  . ميكن يم هموار و صاف يدانيم] به ليتبد [است آن بر كه را يزيچ آن همة
 كسب ايدن نيا در كه صالح اعمال و مانيا و علم ليقب از پروردگارت يروز و )ربك ورِزقُ(
 اركن در سالم يزندگ و داريپا يها نعمت ليقب از امتيق روز در خداوند پاداش و شوند، يم

 است، بهتر ميا ساخته مند بهره آن از را آنان از ييگروهها آنچه از ) خَيرٌ. (مهربان پروردگار
بقَى( أَ ـ  از و شـود  ينم قطع خداوند پاداش و يروز چون باشد، يم دارتريپا و)  و  ينمـ  نيب

 فرمـوده  متعـال  خداونـد  كه چنان . است جاودانه زين اش هيسĤ و يشگيهم بهشت وةيم رود؛
 حال نند،يگز يم بر را ايدن يزندگ بلكه) يوابق ريخ واالخره ، ايالدن وهيالح توثرون بل: (است
   . است ماندگارتر و بهتر اخرت آنكه

 به و دوخته چشم ايدن نتيز به كرد احساس بنده هرگاه كه كند يم اشاره نكته نيا به هيآ نيا
ـ ا و كند ادي بهشت در را پروردگارش يها يروز ديبا است آورده يرو آن  هـم  بـا  را دو ني
  . دينما سهيمقا
  :132 ي هيآ

أْمرْ و لَكلَاةِ أَه طَبِرْ بِالصاصا وهلَي لَا ع أَلُك قًا نَسنُ رِزنَّح قُكةُ نَرْزاقِبالْع ى وخانواده و لِلتَّقْو 
ـ ن خودت [و بده، فرمان نماز اقامة به را ات  ينمـ  يروز تـو  از مـا  ورز، ييبايشـك  آن بـر ] زي

  . است يزگاريپره آن از سرانجام و ميده يم يروز را تو ما م،يخواه
 و. ده فرمـان  نقل و نمازفرض خواندن به را آنها و كن قيتشو نماز خواندن بر را ات خانوده
 ليتكم كار آن آنها بدون كه است ييزهايچ همة به دستور مثابة به يزيچ انجام به دادن دستور

 را آن آنچـه  و كرده] يشرع و [حيصح را نماز آنچه ديبا دستور نيا اساس بر پس. شود ينم
  . شود يم داده ادي خانواده به گرداند، يم كامل را نماز آنچه و د،ينما يم فاسد
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لَيها واصطَبِرْ( ـ  و خـشوع  با و اركانش، و طيشرا با را نماز و )ع  آن بـر  و كـن  اقامـه  يفروتن
 كرد، مجبور كار نيا بر را آن ديبا اما است، سخت نفس بر ارك نيا انجام رايز ورز، ييبايشك
 داده فرمـان  آن به كه يصورت به را نمازش بنده هرگاه رايز بود، بايشك آن انجام بر همواره و

 و دهـد،  يم انجام و نموده ينگهدار و حفظ شتريب را اش ينيد امور گريد بدارد يپا بر شده
 امبرشيپ يروز خداوند سپس. كرد خواهد عيضا زيران ينيد امور گريد كند عيضا را نماز اگر
: فرمـود  پس. ندارد باز نشيد اقامة از را او شتيمع موضوع به كردن فكر تا نمود، نيتضم را
 عهـده  بـه  را آن مـا  ماست، عهدة بر تو يروز يعني. ميده يم يروز را تو ما) نَرْزقُك نَّحنُ(

 را يكـس  چگونـه  پـس  . ميهـست  خالئـق  همة يروز ردا عهده و ضامن كه آنگونه م،يا گرفته
  است؟ شده مشغول ما ذكر به و داده انجام را ما فرمان كه ميكن يم فراموش

 را يشگيـ هم سعادت كه آنچه اما او، ريغ به هم و دهد يم يروز زگاريپره به هم خداوند و
الْعاقِبةُ: (فرمود نيبنابرا . است يزگاريپره آورد يم فراهم ىلِلتَّ وايدن در كين سرانجام و) قْو 

 و شـده،  داده فرمـان  بـدان  كه آنچه انجام يعني يزگاريپره. است يزگاريپره آن از آخرت و
 كين سرانجام كند تيرعا را ميحر نيا كس هر پس. است امده بعمل ينه ان از كه آنچه ترك
الْعاقِبةُ: (است فرموده متعال خداوند چنانكه. بود خواهد او آن از كين سرانجام و» نَيلِلمتَّقَ و 

  . است زگارانيپره ازآن
  133- 135 ي هيآ

لَا وقَالُوا أْتِينَا لَو ةٍ ييĤِن بهِ مب ر لَم أْتِهِم أَو ينَةُ تَ ا بفِ فِي محيا معجزه چرا«: گفتند و الْأُولَى الص 
 »است؟ امدهين آنان نزد نيشيپ يكتابها معجزة ايآ ؟»آورد ينم ما يبرا پروردگارش يسو از

لَو نَّا و لِهِ من بِعذَابٍ أَهلَكْنَاهم أَ ب نَا لَقَالُوا قَ ب لَا ر لَو لْتسنَا أَرولًا إِلَيسر فَنَتَّبِع اتِكلِ مِن آيأَن قَب 
نَخْزَى نَّذِلَّ گـارا پرورد«: گفتنـد  يمـ  م،يكرد يم نابود يعذاب به او از شيپ را آنان ما اگر و و !
ـ  ميكنـ  يرويپ تو اتيآ از تا ينفرستاد ما يبرا را يامبريپ چرا  رسـوا  و خـوار  آنكـه  از شيپ
 ؟»ميگرد

 همـه «: بگـو  اهتَـدى  ومنِ السوِي الصرَاطِ أَصحاب منْ فَستَعلَمونَ فَتَرَبصوا متَرَبص كُلٌّ قُلْ
 بـر  يكـسان  چه دانست ديخواه يزود به و د،يباش راه به چشم] زين شما [پس راهند به چشم
  .»اند افتهي راه يكسان چه به و بوده راست راه
 ش پروردگـار  يسـو  از يا ونـشانه   معجزه چرا«: گفتند السالم هيعل امبريپ كنندگان بيتكذ
 نكهيا مانند. كردند يم شنهاديپ كه بود ييها نشانه و معجزه منظورشان» ؟يآورد ينم ما يبرا
 وعنب لينخ من جنه لك تكون او نبوعاً،ي االرض من لنا تفجر يحت لك نومن نل: (گفتند يم
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 المئلكـه  و بـاهللا  يتـات  او كسفا نايعل زعمت كما السماء تسقط او را،يتفج خللها االنهر فتفجر
 يباغ اي ،يبجوشان نيزم از يا چشمه ما يبار نكهيا مگر ميآور ينم مانيا تو به هرگز) الًيقب
 يكن يم ادعا كه گونه آن را آسمان اي بجوشد، آن در نهرها كه ياش ب داشته انگور و خرما از

  .ياوريب روبرو را فرشتگان و خدا اي ،ياندازيب ما بر تكه تكه
 خـدا  بنـدگان  و انـسان  ، امبرانيپ و آنان پس بود، آنها ستم و عناد و لجاجت از يناش نيا و

ـ ن مناسـب  آنها يبرا شانيها خواسته طبق معجزه كردن شنهاديپ نيبنابرا هستند ـ ا و ست،ي  ني
 حكمـتش  كـه  را آنچـه  گونـاگون  معجزات انيم از و د،ينما يم نازل را آن كه است خداوند

  . كند يم انتخاب دينما جابيا
لَا: (گفتند يم كه آنان گفتة از و أْتِينَا لَو ةٍ ييĤِن بهِ مب ـ  و هـا  نـشانه  چرا )ر  جانـب  از يمعجزات

 بـر  دال يا معجـزه  و نـشانه  امبر،يپ كه ديآ يم بر نيچن است؟ نشده نازل وا بر پروردگارش
ـ ز باشـد،  يم افترا و دروغ نيا اما است، مداده ن ارائه آنان به خود تيحقان و صداقت  او راي
 يم حاصل مقصود و هدف آن از يبرخ با كه است آورده يقو يها نشانه و آشكار معجزات

لَم (ند،يجو يم لشيدل با را حق و نديگو يم استر اگر: فرمود جهت نيهم به. شود تَأْتِهِم أَو 
ينَةُ ا بفِ فِي محنيا مگر است؟ امدهين آنان نزد نيشيپ يكتابها معجزة و ليدل مگر) الْأُولَى الص 
 و ليانج و تورات ليقب از گذشته يكتابها كنندة قيتصد كه است امدهين آنان نزد بزرگ قرآن

 قرآن اند داده خبر آن از كه ييزهايچ از و بوده قرآن با مطابق كه است ذشتهگ يكتابها گريد
 شده داده مژده امبريپ بعثت به آنها در و شده دييتا كتابها آن در قرآن زين است؟ داده خقبر زين

ـ ي الكتب كيعل انزلنا انا كفهمي اولم (است ـ  ان هميعلـ  يتل  لقـوم  يذكـر  و لرحمـه  ذلـك  يف
 خوانـده  آنها بر كه ميا فرستاده فرو تو بر را كتاب نيا ما كه ستين يكاف ار آنان ايآ) ومنوني
   آورند يم مانيا كه يقوم يبرا است يپند و رحمت آن در گمان يب شود؟ يم

 يمـ  افـزوده  آن بـا  نشانيقي و مانيا و دهند يم دهيفا مومنان به تنها معجزات هاو نشانه پس
 از و آورند ينم مانيا آن به كنند، يم مخالفت آن با و گردانند يرو آن از كه يكسان اما. شود
ـ آ كـل  جاءتهم ولو ومنون،ي ال ربك كلمت هميعل حقت نيالذ ان. (شوند ينم مند بهره آن  هي
 مانيا است شده ثابت آنها بر پروردگارت سخن كه يكسان شك يب) مياالل العذاب رواي يحت
  . ننديبب را دردناك عذاب نكهيا مگر ،ديايب آنها نزد به يا نشانه هر گرچه آورند، ينم
ـ ن شـود،  اقامه  آنها بر حجت تا كه است نيا آنان يبرا ها نشانه آوردن دةيفا و ـ  زي  كـه  يوقت

لَا: (ندينگو د،يآ يم فرود آنها بر عذاب لَو لْتسنَا أَر ي لَ تَّبِع رسولًا إِ نَ  نَّـذِلَّ  أَن قَبلِ مِن آياتِك فَ
نَخْزَى گرفتار با آنكه از شيپ ميكن يرويپ تو اتيآ از تا ينفرستاد ما يبرا را يبراميپ چرا )و 
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 مـا  ليـ دال و نشانه و آمد شما نزد ما امبريپ كه يراست به م؟يشو رسوا و خوار عذاب به شدن
  . ديكن قيتصد را او د،ييگو يم كه ديهست آنگونه شما اگر پس اوست، همراه

 حـوادث  منتظر او دربارة نديگو يم و كنند يم بيذتك را تو كه يكسان به خطاب! محمد يا
 د،يباش من مردن منتظر شما م،يهست منتظر و راه به چشم همه )متَرَبص كُلٌّ: (بگو د،يباش زمان

 و نيالحـسن  ياحد اال بنا تربصون هل قل. (هستم عذاب به شما شدن گرفتار منتظر زين من و
 دو از يكي جز مگر ما دربارة«: بگو) نايديبا او عنده من بعذا اهللا بكميصي ان بكم نتربص نحن
 مـورد  در  مـا  و. ميگـرد  يم ديشه اي ميشو يم روزيپ اي ما» د؟يهست يگريد زيپ منتظر يخوب
  . دهد عذابتان ما دستد به اي دينما گرفتار خود عذاب به را شما اي خداوند كه ميمنتظر شما
 و راه بـه  چشم زين شما پس) اهتَدى ومنِ السوِي الصرَاطِ حابأَص منْ فَستَعلَمونَ فَتَرَبصوا(

ـ  در بـا  و بـوده  راسـت  راه رويپ يكسان چه كه دانست ديخواه يزود به و ديباش منتظر  شيپ
 و انكاريز شود منحرف راست راه از كس هر و شوند؟ يم رستگار و موفق راست راه گرفتن
 رستگار و راست، راه بر امبريپ كه است معلوم و شود، يم رگرفتا ياله عذاب به و گشته ناكام
  . بودند انكاريز و منحرف دشمنانش و بود

  اعلم واهللا
 طه ي سوره ريتفس انيپا
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 اءير سوره انبيتفس

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 1- 4 ي هيآ

لِلنَّاسِ اقْتَرَب مهابحِس مهلَةٍ فِي و ـ نزد حسابشان] نگامه [مردم يبرا معرِضُونَ غَفْ  شـده  كي
 . گردانند يرو يخبر يب و غفلت در آنان كه يحال در است،

أْتِيهِم ما ن ين ذِكْرٍ مهِم مب ثٍ ردحلَّا م لْعبونَ وهم استَمعوه إِ يسـو  بـه  يا تـازه  پنـد  چيهـ  ي 
 . دهند يم گوش آن به كنان يباز آنكه مگر رسد ينم شانيبد پروردگارشان

يةً لَّا هذَا هلْ ظَلَمواْ الَّذِينَ النَّجوى وأَسرُّواْ قُلُوبهم لَاهِ ثْلُكُم بشَرٌ إِ رَ  أَفَتَـأْتُونَ  محالـس  أَنـتُم و 
 در سـخن  و ينجـو  بـه  نهـان  در سـتمكاران  و است غافل شانيدلها] كه يحال در[ تُبصِرُونَ

ـ آ ست،ين شما چونهم يانسان جز] شخص [نيا كه پرداختند يگوش  يمـ  جـادو  سـراغ  بـه  اي
   دينيب يم] را قتيحق [آنكه حال د؟يرو
 را يسخن هر پروردگارم«: بگو الْعلِيم السمِيع وهو واألَرضِ السماء فِي الْقَولَ يعلَم ربي قَالَ
  . داناست يشنوا او و داند، يم باشد، نيزم و آسمان در كه
 بـه  و نـدارد،  يا دهيفا آنها دادن پند نكهيا و است، مردم حالت از يفتشگ و تعجب ابراز نيا

 اما است، شده كينزد مجازاتشان و محاسبه زمان كه يحال در كنند ينم توجه دهنده هشدار
 آنچـه  از و اند غافل اند شده دهيآفر آن يبرا كه يهدف از يعني گردانند، يرو غفلت در آنان
 و اسـت،اده  يبـرا  و اند شده دهيآفر ايدن يبرا آنگاه گردانند، يور اند شده داده ميب آن با كه

 همچنان آنان اما دهد يم پند و تذكر را آنها همواره خداوند اند، آمده ايدن به ان از يمند بهره
  . برند يم سر به يگردانيرو و غفلت در

أْتِيهِم ما: (فرمود نيبنابرا ن ين ذِكْرٍ مهِم مب ثٍ ردحبـه  را آنها به يا تازه اندرز و پند چيه )م 
 استَمعوه إِلَّا (د،يرس ينم انان به دارد، حذر بر يمكروهائ و مضار از و كند ييراهنما منافعشان

 وهـم  (كردنـد،  يم اقامه خود بر را حجت آن دنيشن با و دادند يم گوش آن به نكهيا مگر) 
لْعبونَ ةً يلَاهِي مهيرو و غافـل  آن از شانيدلها كه دادند يم گوش آن به كه يحال در و )قُلُوب 
 آنها. يسرگرم و يباز مشغول شانيجسمها و بود اشان يويدن يها خواسته متوجه و گردان،

 يم نيچن ستيبا ينم يحال در بودند، مشغول ناپسند و زشت يها گفته و باطل و شهوت به
 يپندها و قران به يطور و آورد يم يرو ياله ينه و امر به شانيدلها ستيبا يم بلكه بودند،
ـ اعضا و كـرد،  يمـ  درك را آن منظـور  شانيدلها كه داند يم گوش خدا  عبـادت  يبـرا  شاني



١٥٩١ 

 را جـزا  و سزا و حساب و امتيق و نمودند، يم تالش اند شده دهيآفر آن يبرا كه پروردگار
 در . افتي يم  سامان نشايكارها و شد يم درست واحوالشان حال آنگاه آوردند، يم خاطر به

  د؟يآور يم رو جادو به آگاهانه ايآ) حِسابهم لِلنَّاسِ اقْتَرَب (مورد
 كـه  ياشـكار  يهـا  نـشانه  و معجـزات  سبب به كه آوردند يم زبان بر يحال در ها گفته نيا

 است، خداوند حق به امبريپ او دانستند يم بودند، نكرده مشاهده گرانيد و كردند يم مشاهده
 بـه  آنچـه  بـه  خداوند و واداشت، زهايچ نيا گفتن به را آنها عناد، و يستمگر و شقاوت ماا

 مجـازات  آن بـر  را آنهـا  يزود بـه  و اسـت،  آگاه كامالً گفتند يم يدرگوش و يپنهان صورت
  :فرمود نيبنابرا. كرد خواهد

 كه را يآشكار و پنهان سخن هر رمپروردگا: بگو )واألَرضِ السماء فِي الْقَولَ يعلَم ربي قَالَ(
 به را صداها همة او و ) الْعلِيم السمِيع وهو (داند، يم شود، گفته آسمان و نيزم يجا هر در
 است دلها در آنچه به او و شنود يم شود، گفته كه يازين و هدف هر با و شد با كه يزبان هر
  . باشد يم آگاه

 : 5- 6 ي هيآ

اه بلِ أَحالَمٍ اثُأَضْغَ قَالُواْ بلْ تِنَا شَاعِرٌ هو بلْ افْتَرَ أْ ي لْ : گفتنـد  بلكـه  األَولُونَ أُرسِلَ كَما بĤِيةٍ فَ
 او بلكـه  اسـت  سـاخته  خـود  شيپ از را آن بلكه ست،ين شيب يا پراكنده و آشفته يخوابها«

 مـا  يبـرا  يا انهنش ديبا شدند فرستاده] ييها نشانه با [انينيشيپ كه چنان پس است، يشاعر
 .»اورديب

بلَهم آمنَت ما يةٍ من قَ ] اهل [كه يشهر چيه] مردم زين [آنان از شيپ يؤْمِنُونَ أَفَهم أَهلَكْنَاها قَرْ
  آوردند؟ يم مانيا نانيا ايآ اوردند،ين مانيا ميكرد نابود را آن

 است، آورده كه يقرآن و السالم هيعل محمد به را كنندگان بيتكذ زدن تهمت متعال خداوند
ـ يدروغ سـخنان  او مورد در آنها: ديفرما يم و داشته انيب  پـوچ  يهـا  گفتـه  بلكـه  گفتنـد،  ين

 يخوابهـا  قـرآن  )أَحـالَمٍ  أَضْـغَثُ : (گفتند يم يگاه پس. بافتند قران يو مورد در يگوناگون
 چه داند ينم و است خواب در كه است يكس سخن مانند و ست،ين شيب يا پراكنده و آشفته

 و. است كرده پرداخته و ساخته خود را قرآن] محمد[ )افْتَرَاه: (نديگو يم ياه گ و. ديگو يم
  . باشد يم شعر آورده را آنچه و است يشاعر او: نديگو يم يگاه
ـ انديب امشيپ به و باشد داشته امبريپ تيوضع از يشناخت نيكوچكتر كس هر و  طـور  بـه  شدي

 چيهـ  و خداسـت  جانـب  از و اسـت  كالم نيباالتر و نيبزرگتر قرآن كه دانست خواهد قطع
 مبـارزه  بـه  را دشـمنانش  خداونـد  كه چنان. اورديب را آن از يبخش همانند تواند ينم يانسان
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 آنها وجود در قرآن با يدشمن و مخالف يها زهيانگ نكهيا با و. اورنديب را آن همانند تا ديطلب
 را خود آنها و كنند، مبارزه آن با و ارونديب را آن مانند يزيچ نتوانستند اما بود، فراوان و اديز
 و ربـوده  چشمانـشان  از را خـواب  و گرفتنـد  آنهـا  از را قرار و آرام امر نيهم و دانستند يم

ـ با حـق  برابر در تواند ينم زيچ چيه اما. گشود ييگو اوهي به را شانيزبانها ـ ا آنهـا  ستندي  ني
 آن با كه را يكس خواستند يم و نداشتند مانيا آن به چون گفتند، يم قرآن مورد در را سخنان
 آنچـه  حـت  بـر  كـه  است يا معجزه نيبزرگتر قرآن. كنند زانيگر و دور آن از ندارد ييآشنا

 تيحقان قيتصد يبرا امر نيهم و د،ينما يم داللت او صداقت بر و آورده السالم هيعل امبريپ
  . است يكاف امبريپ

 وسـتمگر  نـادان  دينما نهاديشيپ را گريد يا معجزه و بخواهد قرآن از ريغ يليدل كس هر پس
 نمودند طلب را يمعجزات و كردند بيتكذ را آن كه است توز نهيك مخالفان نيا مانند و است،

 بـر  در آنها يبرا يمصلحت چيه و بود مضر شانيبرا كه يمعجزات كردند، يم شنهاديپ خود كه
ـ دل بـشناسند،  لشيدل با همراه را حق هك بود نيا آنها هدف اگر چون نداشت،  بـدون  حـق  لي
ـ ا هدفشان اگر و بود، شده روشن كردند يم شنهاديپ آنها كه يمعجزات ـ پ كـه  بـود  ني  را امبري
 ندهـد  ارائه اند كرده شنهاديپ آنان كه را ييها نشانه و معجزات امبريپ چنانچه و كنند، ناتوان
 شود آورده آنان نظر مورد يها نشانه نكهيا ضفر به زين صورت نيا در بدانند، معذور را خود
ـ برا زين يفراوان يها نشانه واگر. آورد نخواهند مانيا قطع طور به ـ  تـا  ابـد، يب شاني  كـه  يوقت

 فرمـوده  آنهـا  مـورد  در متعـال  خداوند نيبنابرا. آورد نخواهند مانيا نندينب را دردناك عذاب
تِنَا (است أْ ي لْ  شـدند  فرسـتاده  ييها نشانه با انينيشيپ كه چنان پس) ولُونَاألَ أُرسِلَ كَما بĤِيةٍ فَ

 امثـال  و يموس يعصا و صالح شتر مانند يا معجزه چرا يعني. اورديب ما يبرا يا نشانه ديبا
  آورد؟ ينم را آن

بلَهم آمنَت ما: (فرمود متعال خداوند يـةٍ  من قَ ـ پ )أَهلَكْنَاهـا  قَرْ ـ ا بـه  انينيشي  و هـا  نـشانه  ني
 يمجزات كس هر كه است نگونهيا خداوند سنت و اوردند،ين مانيا كردند شنهاديپ كه يمعجزات

 نخواهد منيا ياله عذاب به شدن گرفتار از ايدن نيا در اوردين مانيا بدان سپس كند طلب را
  . بود
 هانيا آوردند؟ يم مانيا آن به نهايا ايآ اوردند،ين مانيا  مجعزات نيا به گذشته يها امت پس
 بـه  معجـزات  وجـود  هنگام به را آنان كه نهاستيا در يريخ چه و! دارند آنان بر يبرتر چه
  . آورد نخواهند مانيا هرگز يعني. است ينف يمعن به است،هام نيا واردارد؟ مانيا
 : 7- 9 ي هيآ
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لْنَا وما سأَر لَكاالً إِالَّ قَبنُّوحِي رِج هِملَي لُواْ إِ أَ لَ فَاسإِن كْرِالذِّ أَه ونَ الَ كُنتُملَمتو از شيپ و تَع 
 كتـاب  اهل از دنيدان ينم شما اگر پس م،يكرد يم يوح آنان به كه مينفرستاد را يمردان جز
 . ديبپرس

لْنَاهم وما عا جدسأْكُلُونَ لَّا ج ي اما الطَّعمييكرهايپ صورت به را امبرانيپ ما و خَالِدِينَ كَانُوا و 
 . نبودند جاودانه و نخورند، ذاغ كه

ثُم مقْنَاهدص دعالْو منَاهي ـن  فَأَنجملَكْنَـا  نَّـشَاء  وأَه رِفِينَ  وـسرا] شيخـو  [وعـدة  سـپس  الْم 
ـ داد نجـات  ميخواسـت  كـه  را يكـسان  همـة  و آنـان  و م،يديـ گردان راست آنان] دربارة[  و م،ي

  .ميكرد نابود را اسرافكاران
ـ پ چرا: گفتند يم كه ييآنها است، امبريپ كنندگان بيتكذ شبهة پاسخ نيا  يفرشـتگان  امبراني

 چرا و باشند؟ نداشته يازين بازارها در فروش و ديخر و يدنينوش و خوراك به كه اند نبوده
  . باشد ينم امبريپ او ستين نيچن كه يوقت پس ست؟ين جادوانه امبريپ
 دنيورز كر در آنها و است داشته وجود مبرانايپ كنندگان بيتكذ دل در همواره شبهه نيا و

ـ ا خداونـد  پـس  اسـت،  همگـون  و مشابه شانيها گفته نيبنابرا. گرنديكدي همانند  شـبهة  ني
ـ پ گـر يد اگـر  و داشـتند،  اقـرار  الـسالم  هيعل اسالم امبريپ از شيپ كنندگان بيتكذ  را امبراني
. دارند اقرار يو نبوت به طوائف همة كه كنند يم اقرار السالم هيعل ميابراه نبوت به رندينپذ
 از شيپ امبرانيپ همه كه هستند ميابراه نييآ و نيد بر آنها كه بردند يم گمان زين مشركان و

 دچار زين آنها و اند، رفته يم راه بازارها در و خورده يم غذا و بوده انسان السالم هيعل محمد
 يافراد پس فرستاد؛ شانيامتها و اقوام يسو به را آنها خداوند و اند شده ... و مرگ ،يماريب

 به كه خود مانيپ و عهد به خداوند و نمودند بيتكذ را آنها يگروه و كردند قيتصد را آنها
 نمود، وفا كرد خواهد خوشبخت و داده نجات را روانشانيپ و آنان نكهيا بر يمبن بود داده آنها
  . ساخت نابود را كننده بيتكذ اسرافكاران و

 شـبهات  نيهم كه يحال در شود، يم جاديا يباطل شبهات محمد رسالت انكار يابر چرا پس
 محمد كنندگان بيتكذ كه امبرشيپ برادران گريد  با رابطه در] كنند يم اقامه آنان كه يباطل[
 آنـان  يبرا واضح اريبس صورت به امر نيا پس دارد؟ وجود ندينما يم اعتراف آنها نبوت به

 به كه يحال در اورنديب مانيا است بوده بشر كه امبرانيپ از يكي به آنان اگر و است، آور الزام
 و است باطل آنان ي شبهه كه يدرست به ورند آ ينم مانيا هرگز باشد بشر ريغ از كه يامبريپ

. اند كرده باطل را آن رابطه، نيا در شان ييگو تناقض با و آن، فساد به كردن اقرار با خودشان
 رسـول : نـد يبگو و برسند بشر نبوت يقطع انكار به موضوع نيا از آنان هك ميكن فرض اگر و
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 توانـد  ينمـ  اشد، ب نداشته غذا خوردن به ازين و بماند زنده شهيهم كه نباشد يا فرشته اگر
 انـزل  ولـو  ملك هيعل انزل ال لو وقالوا: (ديفرما يم شبه نيا جواب در خداوند ، باشد امبريپ

 و) لبـسون ي ما هميعل للبسنا و رجال لجعلنه ملكا جعلئه لو و نظرون،تي ال ثم االمر يلقض ملكا
 كار ميفرستاد يم فرو را يا فرشته ما اگر است؟ نشده نازل او بر يا فرشته چرا«: نديگو يم

 او م،يداد يم قرار يا فرشته را امبريپ اگر و. شود ينم داده مهلت آن به سپس و شد، يم تمام
  .»ميكرد يم مشتبه آنان بر است مشتبه شانيبرا كه را آنچه و م،يداد يم قرار يمرد را
 كـان  لو قل. (رنديبگ فرا فرشتگان از را يوح ميمفاه توانند ينم انسانها نكهيا گريد جواب و
 نيزمـ  در اگـر «: بگـو ) رسـوال  ملكـا  السماء من هميعل لنزلنا مطمئن مشوني ملكئه االرض ي

 بـه  را يا فرشـته  آسـمان  از ما دند،يگز يم سكونت و رفتند يم راه آن در كه بود يفرشتگان
  .»ميفرستاد يم فرو شانيبرا امبريپ عنوان

لُواْ (د،يدار شك آن در و ديدان ينم را گذشته امبرانيپ حالت شما اگر و أَ لَ فَاساز )الـذِّكْرِ  أَه 
ـ پ همة كه گفت خواهند را شما و دهند يم خبر شما به كه ديبپرس كتاب اهل  شـته گذ امبراني

  . اند بوده انسان
]  دانش و علم اهل [ياسمان يكتابها اهل از كردن سوال مخصوص هيآ نيا نزول سبب گرچه

 امـا  رد،يگ يم فرا را نيد مسائل از يا مسئله هر اما است، گذشته امبرانيپ حالت با رابطه در
 انسان اگر و شود، يم آن فروع و اصول شامل و رد،يگ يم فرا را نيد ليمسا از يا مسئله هر
 و گـرفتن  فـرا  به هيآ نيا در پس. است دانش و علم اهل كه بپرسد يكس از ديبا نداند، ا آنر
 كـه  شود سوال آنان از كه است شده امر جهت بدان و شده، داده دستور علم اهل از دنيپرس
  . است واجب دارند كه يعلم طبق آنها دادن جواب و دادن، ادي
ـ نبا كـه  اسـت  آن انگريب نيا و داد، اختصاص دانش و علم اهل به را دنيپرس و  يفـرد  از دي

 بـر  دادن پاسـخ  درصدد يفرد نيچن دينبا و است، معروف ينادان و جهالت به كه كرد سوال
 به اوف از ريغ نه و ميمر نه است، نبوده امبريپ يزن چيه كه است نيا بر يليدل هيآ نيا و. ديآ
  .يمردان رمگ) رِجاالً إِالَّ(فرمود نكهيا ليدل
 : 10 ي هيآ

نَا لَقَد لْ لَيكُم أَنزَ تَابا إِ لَا ذِكْرُكُم فِيهِ كِ  آوازة كه ميا كرده نازل يكتاب تانيبرا يراست به تَعقِلُونَ أَفَ
  د؟يورز ينم خرد ايآ است، آن در شما

 تـان يبرا مـا ! اسـت  شـده  فرستاده آنها يسو به عبدالمطلب بن عبداهللا محمدبن كه يكسان يا
 لةيوس و افتخار و شرافت ةيما) ذِكْرُكُم فِيهِ (كه، ميا فرستاده فرو روشن يقرآن و بزرگ كتاب
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 داشـته  باور آن به و رنديپذ پند هست آن در كه ينيراست اخبار از اگر و شماست، يبزرگوار
 و درو يم باال مقاماتتان د،يينما زيپره كرده ينه آنچه از و ديكن عمل آن دستورات به و ديباش
 آنچه و شماست سود به كه را آنچه ايآ) تَعقِلُونَ أَفَلَا. (شد ديخواه برخوردار مهم يگاهيجا از
 ايدن در شما شرافت و يداريب لةيوس كه آنچه به چگونه و د؟يفهم ينم است انتانيز به كه را
 اگر و. ديريگ شيپ در را راه نيا ديبا ديدار عقل شما اگر پس د؟يكن ينم عمل است آخرت و
ـ دن در د،يينما انتخاب را گريد يراه و دينگرفت شيپ در را آن  بـدبخت  و انمنـد يز رت[آ و اي

  . ديندار ستهيشا ينظر و درست عقل كه است آن انگريب نيا و شد، ديخواه
 و اصحاب رايز آمدند، آنها از بعد كه يكسان و اصحاب رايز است، مشخص هيآ نيا مصداق و

 شرافت و افتندي دست يبزرگ شهرت و مقام و يبرتر به و رفتنديپذ ندپ آنها از بعد كه يكسان
  . است مشخص و معلوم همه يبرا كه است يزيچ نيا و شد، شتريب پادشاهان از آنها

 خود و نشدند تيهدا و نكردند توجه قرآن به كه يكسان فالكت و يبدبخت و انيز همچنانكه
 يبرا يراه كتاب نيا با گرفتن پند چز پس. است مشخص و معلوم نگرداندند پاك قرآن با را

  . ندارد وجود آخرت و ايدن يخوشبخت و سعادت
 :11- 15 ي هيآ

كَمنَا ومةٍ مِن قَصي نَا ظَالِمةً كَانَت قَرْ أْ أَنشَ ا وهدعا بميها يآباد] ياهال [اريبس چه و آخَرِينَ قَو 
 !ميآورد ديپد گريد يگروه آنان از پس و م،يكرد نابود را ستمگر

ا بأْسنَا أَحسوا فَلَما  بـه  پـا  نگهان كردند احساس را ما عذاب چون پس يرْكُضُونَ منْها هم إِذَ
  گذاشتند فرار

أَلُونَ لَعلَّكُم ومساكِنِكُم فِيهِ أُتْرِفْتُم ما إِلَى وارجِعوا تَرْكُضُوا لَا فرار]شود يم گفته آنان به[ تُس 
 . شود خواسته] يزيچ [شما از كه باشد د،يبازگرد شگاهتانيآسا و ها خانه به و! دنينك

نَا يا قَالُوا لَ ي نَّا و نَّا إِ  .»ميا بوده ستمگر ما همانا! ما بر يوا«: گفتند ظَالِمِينَ كُ

لْنَاهم حتَّى دعواهم تِّلْك زالَت فَما عا جصِيدبود خواهد شانيا اديفر نيا وستهيپ و خَامِدِينَ ح 
  .ميگردان يم شده درو ياهانيگ مانند را آنان نكهيا تا

 كننـده  بيتكـذ  يهـا  امت گريد با كه آنچه از را ستمگر كنندگان بيتكذ نيا متعال خداوند
يةٍ مِن قَصمنَا وكَم: (دارد يم حذر بر است شده انجام  به كه ييها يآباد اند بوده اريبس و )قَرْ
 طـور  بـه  كه يا گونه به. ميا كرده نابود كننده كن شهير يعذاب با را آن كنانش،سا كفر سبب
نَا. (اند رفته نيب از و شده تلف كامل أْ أَنشَ ا وهدعا بمگريد يگروه آنان از پس و) آخَرِينَ قَو 
 بـه  را آنهـا  و كردنـد  حس را ياله مجازات و عذاب يوقت شدگان هالك نيا و ميآورد ديپد
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 خـاطر  به و نداشتند فرار يبرا يراه و نشد ممكن شانيبرا بازگشت گرفت، فرا ميقمست طور
  . گذاشتند فرار به پا بودند كرده كه ييكارها بر حسرت و اضطراب و يمانيپش
 فِيـهِ  أُتْـرِفْتُم  ما إِلَى وارجِعوا تَرْكُضُوا لَا: (شود يم گفته شانيبد استهزا و تمسخر صورت به

أَلُونَ لَعلَّكُم مومساكِنِكُ باز تانيها خانه به و ديا افتهي شيآسا آن در كه ييجا به! ديزينگر )تُس 
 امـا . رسـاند  ينم شما به يا دهيفا ندامت و ختنيگر يعني. ديشو بازخواست كه باشد ديگرد
 به آن در كه ييشهوتها و ها لذت و خود نعمت و ناز پر يزندگان يسو به ديدار ييتوانا اگر
 را شـما  كـه  تـان يمعبودها و ايدن يسو به و خود برق و زرق پر يقصرها به و ديبرد يم سر
 با تانيها نه خا در و ديكن است،اده آن يلذتها از و ديريبگ قرار آن در و د،يبرگرد داد، بيفر

 نيچن قبالً كه طور آن باشد، ازين شما به تانيكارها انجام يبرا ديشا د،ينيبنش شكوه و آرامش
 آنهـا  كه است ديبع اريبس اما. شود خواسته شما از يزيچ ايدن يها خواسته از ديشا و. ديبود
 و شرافت و عزت و گرفته فرا را آنها خدا خشم و عذاب و شده تمام وقت رايز! برسند آن به
  . است داده دست آنها به يجانكاه حسرت و ندامت و اند، داده دست از را شانيايدن

نَا يا قَالُوا: (نيبنابرا لَ ي نَّا و نَّا إِ الَـت  فَما ظَالِمِينَ كُ ز  تِّلْـك  ماهـوعتَّـى  دح  ملْنَـاه عا  جـصِيدح 
 و بـود  خواهد شانيا اديفر نيا وستهيپ و. ميا بوده ستمگر ما! ما بر يوا: نديگو يم) خَامِدِينَ
 را آنـان  يمانيپـش  و حسرت و كرد، خواهند دعا گريكدي رفتن نيب از و ينابود يبرا همواره

 آن به را آنها خداوند كه را يعذاب كنند يم اعتراف و نموده اقرار خود ستم به و رديگ يم فرا
  . باشد يم عادالنه است نموده گرفتار
 دهيشـن  آنهـا  از ييصدا و اند حركت يب م؛يگردان يم شده درو ياهانيگ همانند را آنان سپس

 يم گرفتار يعذاب به رايز ديزيبپره امبرانيپ بيتكذ دادن ادامه از! مخاطبان يا پس .شود ينم
  . شند گرفتار بدان آنها كه ديشو
 :16- 17 ي هيآ

لَقْنَا وما الْأَرض السماء خَ ا وما ومنَهي ـ م در كه را آنچه و نيزم و آسمان و لَاعِبِينَ ب  دو آن اني
 . ميا دهيافرين يشوخ و يباز يبرا است

نَا لَو دا نَّتَّخِذَ أَن أَر ولَه نَاه نَّا مِن لَّاتَّخَذْ ـ بگ يا چهيباز ميخواست يم اگر فَاعِلِينَ كُنَّا إِن لَّد  ميري
  . ميكرد يم انتخاب خود مناسب يزيچ قطعاً

 دهيافرين يباز يبرا و دهيفا يب و هودهيب را نيزم و آسمانها او كه دهد يم خبر متعال خداوند
 ننـدة يآفر او كـه  ببرند يپ قيطر نيا از بندگان تا است دهيآفر قح يبرا و حق به را آن بلكه
 را او شيسـتا  و اوسـت،  آن از مطلـق  كمـال  اسـت،  مهربان و بخشنده م،يحك مدبر و بزرگ
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 يم خبر او از آنچه در امبرانشيپ و است، راست گفتارش اوست، آن از همه عزت و سزاست،
 دهيآفر يبزرگ و عظمت همه آن با را نيزم و آسمان كه يخداوند و. نديگو يم راست دهند
ـ ن پـاداش  كوكـار ين بـه  تا كند زنده مرگشان بعداز را انسانها تاند يم قطعاً است  و بدهـد  كي
  . برساند اش يبد يسزا به را يبدكار

)نَا لَو دا نَّتَّخِذَ أَن أَر ولَّاتَّخَذْنَا (م،يكن انتخاب يسرگرم ميخواست يم اگر محال فرض به و )لَهه 
نَّا مِن آن بودن چهيباز از را شما و. ميكرد يم انتخاب خود مناسب يزيچ)  فَاعِلِينَ كُنَّا إِن لَّد 
. ميدهـ  نشان شما به را آن ميندار دوست و است يكاست و نقص نيا چون م،ينمود ينم آگاه
ـ يوزم آسمانه نشيآفر از هدف كه ندارد امكان پس ـ نيب يمـ  را آن همـواره  كـه  ين  و يبـاز  دي

 و حـد  در و كـرد  اقنـاع  را فيضـع  يعقلهـا  خداونـد  گذشت كه يمباحث در. باشد يسرگرم
 در را يزيچ هر كه فرزانه و مهربان و بردبار خداوند است پاك پس. گفت سخن آن ياندزاها

  . است داده قرار شيجا
 : 18- 20 ي هيآ

لَكُم زاهِقٌ هو فَإِذَا فَيدمغُه الْباطِلِ علَى بِالْحقِّ نَقْذِف بلْ لُ ويا الْوبر را حق بلكه تَصِفُونَ مِم 
 بر يوا و. شود يم نابود و محو باطل ناگاه به و شكند، يم هم در را آن پس م،يافكن يم باطل
 . ديكن يم كه يفيتوص سبب به شما

ه لَ ن واتِ فِي ماومضِ السالْأَر نْ ومو هتَكْبِرُونَ لَا عِندسنْ يتِهِ عادلَـا  عِب ـسِرُونَ  وتَحساز و  ي 
 سـرباز  او پرسـتش  از هـستند  يو نزد در كه آنان و است، نيزم و آسمانها در چه هر اوست

 . شوند ينم خسته و زنند ينم

النَّهار اللَّيلَ يسبحونَ فْتُرُونَ لَا وورزند ينم يسست و ند،يگو يم حيتسب روز و شب ي .  
 است، گرفته عهده به را باطل بردن نيب از و حق نمودن تيتثب كه دهد يم برخ متعال خداوند

 كـه  آورد يم را يانيب و علم و حق خداوند شود، مجادلة آن در و باشد انيم در يباطل اگر و
 يكـس  هـر  يبـرا  آن بطـالن  و رود يمـ  نيب از و شده نابود باطل پس شكند، هم در را باطل
   .شود يم روشن

 و اسـت  عـام  نيا و رود، يم نيب از و. شود يم نابود و محو باطل ناگهان و) زاهِقٌ هو فَإِذَا(
 يبرا ينقل اي يعقل يا شبهه انيگرا باطل چنانچه نيبنابرا. شود يم شامل را ينيد مسائل همة

 باطل سخن نيا خداوند ينقل و يعقل و يقطع ليدال كنند وارد حق كردن رد اي باطل احقاق
 يم آشكار و روشن همه يبرا آن بودن باطل يزود به و د،ينما يم كن شهير و برده نيب از را

  . است نيچن كه ينيب يم مسائل كيكاي يبررس با و. شود
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لَكُم : (فرموئد سپس يمـ  فيتوص ستين او ستةيشا كه گونه آن را خداوند كه يكسان يا ) و 
 بهره! ديده يم قرار او يبرا يانيهمتا و كانيشر و دارد، فرزند و همسر او دييگو يم و د،يكن
 گفته كه آنچه در و است، ندامت و انيز و هالكت) الْويلُ (رسد، يم شما به كار نيا از كه يا
 به د،يكوش يم آن به دنيرس يبرا و ديدار ديام آن به كه يسود و ست،ين يا دهيفا تانيبرا ديا

  . است يندانميز و يناكام شود يم شما ديعا كه آنچه رسد، ينم شما
 همـه  و اوسـت،  آن از اسـت  دو آن انيم آنچه و نيزم و اسمانها يپادشاه كه داد خبر سپس
 و كمـك  را خداونـد  و ندارد ييفرمانروا از يا بهره انان از كس چيه و ندياو ملك و بندگان

 چگونـه  پـس . كند شفاعت يكس يبرا تواند ينم او اجازة بدون كس چيه و دهد، ينم ياري
  شود؟ يم داده قرار خداوند فرزند نهايا از يكي چگونه و شده گرفته ييداخ به نهايا

 و كرده خم گردن برابرش در همه كه بزرگ يفرمانروا و پادشاه است برتر و منزه و پاك پس
 بوده فروتن او برابر در مقرب فرشتگان و شده، همواره او عظمت برابر در ها يدشوار يتمام
  . اند لمشغو يو پرستش به همواره و

 عنْ يستَكْبِرُونَ لَا (، فرشتگان يعني هستند، او نزد در كه آنان و) عِنده ومنْ: (فرمود نيبنابرا
لَا عِبادتِهِ سِرُونَ وتَحسبـه  شـدت  بـه  چـون  شوند، ينم خسته و نزده سرباز او پرستش از ) ي 
 خسته هرگز بدنشان قدرت ليدل به و محبتشان كمال خاطر به و دارند عالقه خداوند عبادت

النَّهار اللَّيلَ يسبحونَ. (گردند ينم فْتُرُونَ لَا وينم يسست و ند،يگو يم حيتسب روز و شب) ي 
 از يبخـش  چيهـ  و انـد،  مـشغول  حيتسب و عبادت به اوقاتشان همة در و همواره يعني.ورزند
ـ ا و. انـد  نـه گو نيا آنان يتمام و ست،ين حيتسب و عبادت از يخال وقتشان ـ ب ني  عظمـت  اني
 يكـس  او جز كند يم جابيا كه اوست، حكمت و علم كمال و او سلطنت يبزرگ و خداوند
  . ردينگ انجام او ريغ يبرا پرستش و نشود عبادت

  :21- 25 ي هيآ
ـ  ييخدا به را نيزم] موجودات [از ييخدا ايآ ينشِرُونَ هم الْأَرضِ منَ آلِهةً اتَّخَذُوا أَمِ  هگرفت
 زند؟يبرانگ] را شانيا [كه اند

ا كَانَ لَوةٌ فِيهِملَّا آلِه  و اسـمانها  در اگـر  يصِفُونَ عما الْعرْشِ رب اللَّهِ فَسبحانَ لَفَسدتَا اللَّه إِ
 شـدند،  يمـ  تباه نيزم و آسمان قطعاً داشت، وجود يانيخدا و معبودها خداوند از ريغ نيزم

 . كنند يم انيم آنچه از است فراتر و عرش پروردگار داوندخ است منزه و پاك پس

أَلُونَ وهم يفْعلُ عما يسأَلُ لَا سشود ينم خواست باز دهد يم انجام آنچه برابر در] خداوند[ ي 
 . گردند يم بازخواست آنها و
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مِ  لَـا  أَكْثَرُهم بلْ قَبلِي من وذِكْرُ معِي من رُذِكْ هذَا برْهانَكُم هاتُوا قُلْ آلِهةً دونِهِ مِن اتَّخَذُوا أَ
 خود ليدل«: بگو اند؟ گرفته ييخدا به را يمعبودان او  از ريغ ايآ معرِضُونَ فَهم الْحقَّ يعلَمونَ

 بلكـه . »اسـت  من از قبل يها امت يها كتاب] هم نهايا [و من امت كتاب نيا د،يدار انيب را
 . گردانند يرو كه است نيا دانند، ينم را حق آنان شتريب

لْنَا وما   سمِن أَر لِكولٍ مِن قَبسلَّا ر لَيهِ نُوحِي إِ نَّه إِ لَه لَا أَ لَّا إِ نَا إِ  را يامبريپ چيه و فَاعبدونِ أَ
 پس. ستين من جز يحق بر معبود چيه كه ميكرد يوح او به نكهيا مگر مينفرستاد تو از شيپ

  . ديپرستب مرا
 عظمـت  مقابـل  در را ها دهيپد تمام يفروتن و ش،يخو عظمت و ييتوانا كمال خداوند يوقت
 و نمـود  اعتـراض  كردنـد  عبادت را نيزم ناتوان موجودات كه يمشركان بر كرد، انيب شيخو

ـ  به است،هام ببخشند؟ دوباره يزندگ آنان به توانند يم ايآ )ينشِرُونَ هم: (فرمود  ينفـ  يمعن
 را هيآ نيا ياله فرمودة نيا و. ندارند را كردنشان زنده و ختنيبرانگ ييتوانا  آنها يعني. است
 و خلقوني هم و ايش خلقوني ال ءالهه ، دونه من اتخذوا و: (است فرموده كه دينما يم ريتفس
 خداوند جز به و) نشورا ال و وهيح ال و موتا ملكوني ال و نفعا ال و ضرا نفسهم ال ملكوني ال

 مالـك  و. شـوند  يمـ  دهيآفر خودشان و نند،يآفر ينم يزيچ چيه كه كردند عباد را يمعبودان
 لعلهـم  ءالهـه  اهللا دون من واتخذوا. (ستندين يختنيبرانگ و يزندگ و مرگ و انيز و سود چيه
ـ غ به و) محضرون جند لهم هم و نصرهم ونيستعطي ال نصرون،ي  را يمعبـودات  خداونـد  از ري

 شانيبرا نانيا و ند،ينما ياري را آنان توانند ينم آنها شوند، كرده ياري ديشا كه كردند عبادت
  . هستند يا آماده لشكر
 برساند، يضرر تواند ينم و بدهد، دهيفا تواند ينم كه كند يم عبادت را يمخلوق مشرك پس
ـ ز و  دهيفا و اوست آن از كماالت همة كه يخداوند عبادت اخالص و  در زيـ چ همـه  و اني
  . دينما يم رها اوست تدس
 رايز است، آنان يستمگر شدت و فراوان جهالت و يگ بهره يب و قيتوف عدم از يناش نيا و
 يپروردگار توسط يهست جهان همچنانكه باشد، آنها در گانهي يمبعود جز كه ستين ستهيشا
لَّـا  آلِهةٌ( ن،يزم و اآسمانه در اگر) فِيهِما كَانَ لَو: (فرمود نيبنابرا. است آمده وجود به گانهي  إِ

تَا اللَّهداز و شدند، يم تباه نيزم و آسمانها بودند، يانيخدا و معبودها خداوند از ريغ ) لَفَس 
  . گشتند يم نابود و تباه آنهاست در كه يمخلوقات و رفتند، يم نيب

 خل و دارد، رقرا ساختار و انتظام نيتر كامل در شود يم دهيد كه گونه آن نييپا و باال جهان
 و نندهيآفر و مدبر كه دينما يم داللت نيا پس ندارد، وجود آن در يتعارض و تضاد و بيع و
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 و شد يم مختل آن نظام داشت خداوند و نندهيآفر دو اگر و است، يكي معبودش و پروردگار
 يكـ ي و كردنـد،  يمـ  مخالفـت  گريكدي با بودند خدا دو اگر رايز د،يپاش يم هم از آن اركان
 كـه  است مكن ريغ نيا و. خواست يم را آن نبودن يگريد و كرد يم اراده را يزيچ دنيآفر

 نيا نشود، محقق يگريد خواستة و ابدي تحقق يكي خواستة اگر و. شود محقق دو هر خواستة
  . ستين ريپذ امكان كارها همة در دو هر كردن اتفاق و كند، يم داللت يخدا گريد يناتوان بر

 ندارد يمخالف و رديپذ يم انجام خواهد يم او آنچه تنها كه ييتوانا داوندخ شد مشخص پس
 خداونـد  نيبنـابرا . تواناست و گانهي پروردگار د،ينما يريجلوگ كارش از تواند ينم يكس و

 معـه،  كـان  ما و ولد من اهللا اتخذ ما: (ديفرما يم و كرده انيب را تمانع ليدل هيآ نيا در متعال
 خداونـد ) صفوني عما اهللا سبحان بعض يعل بعضهم لعال و خلق بما اله كل لذهب اذ اله من

 ييخـدا  هـر  بـود  يگريد معبود راگريز ست،ين يمعبود بااو وهمراه  است، برنگرفته يفرزند
. جستند يم يبرتر گريد يبرخ بر انيخدا از يبرخ و برد، يم خود با است دهيآفر كه را آنچه

  . كنند يم انيب چهآن از است برتر يبس و پاك خداوند
 اذا قولـون ي كمـا  ءالهـه  معه كان لو قل (است تمانع ليدل زين هيآ نيا رهايتفس از يكي طبق و

ـ كب علـوا  قولـون ي عما يتعل و سبحنه ال،يسب العرش يذ يال البتغوا  او همـراه  اگـر «: بگـو )راي
 يراه ميعظ عرش صاحب خداوند بر غلبه يبرا آنگاه ند،يگو يم كه گونه آن بودند يانيخدا
  . نديگو يم آنچه از است باالتر يبس و منزه و پاك. »جستند يم

 منزه و پاك ينقص و بيهرع از و است مطلق مال او) اللَّهِ فَسبحانَ« : فرمود نجايا در نيبنابرا
 مخلوقـات  همـة  سقف كه يعرش عرش، پروردگار) الْعرْشِ رب (است، باالتر و برتر يبس و

 بـه  اسـت  عرش پروردگار نيا يوقت پس باشد، يم مخلوق نيتر گسترده و نيبزرگتر و بوده
 از عـرش  پروردگار است پاك) يصِفُونَ عما. (باشد يم مخلوقات گريد پروردگار ياول قيطر

 نكـه يا از اسـت  پاك و. دارد همسر و فرزند نديگو يم و كرده انيب كافران و منكران كه آنچه
  . باشد داشته يكيشر
 انجام آنچه مقابل در قدرتش و كمال و عزت و عظمت خاطر به خداوند) يفْعلُ عما أَلُيس لَا(
ـ نما مخالفت او با كه ندارد را آن ييتوانا كس چيه و شود ينم بازخواست دهد يم  بـه  و. دي

ـ برانگ سـوال  او كـار  صـورت،  نيبهرت به يزيچ هر ساختن محكم و حكمتش كمال خاطر  زي
أَلُونَ  وهـم . (نـدارد  وجود يكمبود اي خلل يو نشيآفر در چون بود، نخواهد ـسهمـة  و)  ي 

ـ ها گفتـه  و كارهـا  بـا  رابطـه  در بودنـشان  ازمنـد ين و يناتوان خاطر به ها دهيآفر  مـورد  شاني
ـ كارها و حركـت  بـا  رابطـه  در و هـستند  بنـده  همـه  چـون  رند،يگ يم قرار بازخواست  شاني
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 بـه  تواننـد  يمـ  نه و كنند تصرف خودشان وجود رد توانند يم نه آنها شوند، يم بازخواست
  . ندينما تصرف گرانيد در يا ذره اندازة
ـ غ بـه  آنهـا : فرمود و پرداخت نيمشرك حيتقب به مجدداً سپس  بـه  را يمعبـودان  خداونـد  از ري
 آلِهةً دونِهِ مِن اتَّخَذُوا أَمِ: (بگو آنان به و كن مالمت و نكوهش را آنها پس اند، گرفته ييخدا
ـ دل: بگو اند؟ گرفته ييخدا به را يمعبودان خداوند از ريغ ايآ )برْهانَكُم هاتُوا قُلْ  را خـود  لي
 حجت مسلماً و اورنديب دارند، باور بدان آنچه صحت بر را خود ليدل و حجت يعني. اورنديب
 هذَا: (دفرمو نيبنابرا. دارد وجود نيبراه و حجت عملشان بودن باطل بر بلكه ندارند، يليدل و

 از قبـل  يهـا  امت يها كتاب] هم نهايا [و من امت كتاب نيا) قَبلِي من وذِكْرُ معِي من ذِكْرُ
 باطل شركت كه نيا بر يمبن ام گفته شما به آنچه صحت بر عتهايشر و كتابها يعني. است من
 ليـ دال بـا  همـراه  يزيچ هر آن در كه خداست كتاب نيا پس. دارند اتفاق است اساس يب و

 كه آنچه بر ييها حجت و ليدال زين گذشته يكتابها همة و است، شده انيب اش ينقل و يعقل
 توان يليدل چيه نيقي طور به و شده، اقامه آنها بر حجت كه شد معلوم پس. باشند يم ميگفت

 مخالفت اگر و. خورد خواهد شكست آن مقابل در يليدل هر و ندارد را ليدال آن با مخالفت
  . رديبگ را قتيحق و حق يجا تواند ينم كه است يشبهات شود افتي ييها
 علت به و شناسند، ينم را حق آنان شتريب بلكه) معرِضُونَ فَهم الْحقَّ يعلَمونَ لَا أَكْثَرُهم بلْ(

 مجادلـه  به دانش و علم بدون و كنند، يم يپافشار پوچشان يباورها بر خود اكانين از ديتقل
 دهيـ چيپ و دهيپوشـ  حـق  كـه  ستين خاطر بدان نيا اما شناسند، ينم را حق آنها. ارندپرد يم

 يرو بدان و كنند توجه آن به ياندك چنانچه وگرنه گردانند، يرو آن از خود آنها بلكه است،
 فَهـم : (فرمـود  نيبنـابرا . دهنـد  يمـ  صيتـشخ  باطل از را حق آشكار و واضح طور به آورند

  . هستند گردان يرو آنها كه تاس نيا) معرِضُونَ
 امـت  سرگذشت در كه داد دستور موضوع نيا شدن روشن جهت متعال خداوند آنكه از پس
 مِـن  أَرسـلْنَا  ومـا   : (فرمود و كرده باز را هيقض كامل طور به خود م،يكن شهياند نيشيپ يها

لِكولٍ مِن قَبسلَّا ر لَيهِ نُوحِي إِ نَّه إِ لَه لَا أَ لَّا إِ نَا إِ ـ پ چيهـ  و )فَاعبـدونِ  أَ ـ  را يامبري  تـو  از شيپ
. ديبپرسـت  مـرا  پس. ستين من جز يحق به معبود كه ميكرد يوح او به نكهيا مگر مينفرستاد
 شود، پرستش خداوند تنها كه است بوده نيا امشانيپ دهيچك تو از شيپ امبرانيپ همة نيبنابرا
   شود يم باطل زهايچ گريد پرستش و است، نيراست معبود او و ندارد يكيشر كه ييخدا

  : 26- 29 ي هيآ
لَدا الرَّحمنُ اتَّخَذَ وقَالُوا و انَهحبلْ سب ادونَ عِبكْرَماست برگرفته يفرزند خداوند«: گفتند و م !
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 .»هستند يگرام يبندگان بلكه] نبوده خدا فرزندان فرشتگان [است منزه و پاك خداوند

بِقُ لَا سيلِ ونَهم بِالْقَوهرِهِ وأَم  فرمان به آنان و رند،يگ ينم يشيپ او از گفتن سخن در يعملُونَ بِ
 . كنند يم كار يو

لَم عا ينَ ميب دِيهِما أَيمو ملْفَه لَا خَ ونَ وشْفَعلَّا ي يتِهِ  مـنْ  وهـم  ارتَضَى لِمنِ إِ  مـشْفِقُونَ  خَـشْ

 يكس يبرا مگر كنند ينم شفاعت و داند، يم را شانيا ندةيآ و حال و هگذشت اعمال خداوند
 . هراسانند و ترسان او ميب از آنان و بپسندد،] خداوند [كه

نِّي مِنْهم يقُلْ ومن لَه إِ  آنان از كس هر الظَّالِمِينَ نَجزِي كَذَلِك جهنَّم نَجزِيهِ فَذَلِك دونِهِ من إِ
 ستمكاران به نسانيبد م،يگردان يم او يسزا را جهنم هستم، معبود زين من خدا از ريغ ديبگو
  . ميده يم سزا

 ادعا و كرده بيتكذ را امبريپ كه آورد يم انيم به سخن مشركان يخرد يب از متعال خداوند
: گفتنـد  پـس  اسـت،  گرفتـه  بـر  خـود  يبرا يفرزند پروردگار. كند خوارشان خداوند كردند

  .آنان گفتة از خداوند است برتر و پاك يبس. هستند خداوند دختران فرشتگان
 و اند شده دهيآفر كه هستند يبندگان بلكه نبوده، خدا فرزندان فرشتگان كه داد خبر خداوند و

 يپاك و ها يخوب با را آنها چون هستند، يگرام و محترو پروردگار نزد آنها و ندارند، يارياخت
 تيرعا خداوند با مقابل در را ادب تينها آنان و است داشته هزيپاك ها يزشت از و آراسته ها

  . كنند يم يرويپ او فرمان از و كرده
بِقُونَه لَا( سلِ يـ ا مگـر  نـد يگو ينمـ  امـور  ادارة با رابطه در يسخن خود شيپ از) بِالْقَو  كـه  ني

. هـستند  آگـاه  ياله علم و حكمت كمال به و دارند قرار ادب كمال در چون د،يبگو خداوند
أَمرِهِ وهم(  هر به و كنند، يم اطاعت فرمانش از بدهد، دستور يزيچ هر به را آنها ) يعملُونَ بِ

 فرمان از زدن هم به چشم كي اندازة به آنها پس. دهند يم انجام را آن بگمارد را آنها يكار
 وجود با دهند، ينم انجام را يكار خود دلخواه به ياله فرمان بدون كنند، ينم يچيسرپ يو
  . است كرده احاطه را آنها ياله علم ن،يا
)لَمعا ينَ ميب دِيهِما أَيمو ملْفَه  آنها پس داند، يم را آنان ندهيآ و گذشته يكارها خداوند )خَ
ـ ب او ريتـدب  و فرمـان  از توانند ينم كه چنان روند، رونيب ياله علم رةيدا از توانند ينم  روني

  . روند
 چيه يبرا و رند،يگ ينم يشيپ او از گفتن سخن در آنها كه است نيا صفاتشان از گريد يكي

 در كـه  را يكـس  و دهـد،  اجازه آنها به چون و كنند، ينم شفاعت خداوند اجازة بدون يكس
 يكردار و گفتار چيه خداوند اما كنند، يم شفاعت شيبرا بپسندد ندينما يم شفاعت او مورد
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 شده اطاعت امبريپ از كار آن ودر شده، انجام يو يبرا خالصانه كه آنچه مگر پسندد ينم را
ـ ب و دينما يم داللت شفاعت اثبات بر يزيچ هر از شيب هيآ نيا و. باشد  كـه  اسـت  آن انگري

يتِهِ  منْ وهم. (كنند يم شفاعت فرشتگان ـ  از آنـان  و) مـشْفِقُونَ  خَـشْ  و ترسـان  خداونـد  ميب
 يالهـ  جمـال  و عـزت  برابر در و بوده، فروتن يو عظمت و كوهش برابر در همه و هراسانند

  . باشند يم ميتسل
ـ ن يپرستش و يبندگ چيه سزاوار و ندارند تيالوه در يحق آنان كه كرد حيتصر يوقت  ستند،ي

 هـم  ييادعـا  نيچن حق يحت آنها كه نمود انيب د،ينما يم اقتضا نيچن دارند كه يصفات چون
لَه إِنِّي (د،يبگو آنها از يكي مييايب كوتاه و ميكن فرض چنانچه و ندارند،  بـه  مـن  )دونِـهِ  من إِ

ـ )  الظَّالِمِينَ نَجزِي كَذَلِك جهنَّم نَجزِيهِ فَذَلِك (هستم، معبود او يجا  را جهـنم  يكـس  نيچن
 كه است نيا از بزرگتر يستم چه و ميده يم سزا ستمكاران به نسانيبد . ميگردان يم شيسزا
ـ الوه در كنـد  ادعـا  اسـت  خداوند محتاج جهت هر از كه يانسان ـ ربوب و تي  خداونـد  بـا  تي

  دارد؟ مشاركت
 :30 ي هيآ

لَم رَ أَواتِ أَنَّ كَفَرُوا الَّذِينَ ياومالس ضالْأَر انَتَا و تَقْنَاهما رتْقًا كَ نَا فَفَ لْ عجاء مِنَ وءٍ كُلَّ الْمشَي 
يؤْمِنُونَ أَفَلَا حبودند، فروبسته و صاف] ابتدا [نيزم و آسمانها كه اند ستهيننگر كافران ايآ ي 

ـ آ م،يآورد ديپد آب از را يا زنده زيچ هر و م،يگشود باز هم از را آنها سپس  ينمـ  مـان يا اي
  آورند؟

 ينم انجام او يبرا تنها را عبادت و يبندگ و دهيورز كفر پروردگارشان به كه كافران نيا ايآ
 پس است؟ نيراست معبود و بزرگوار و ستوده پروردگار خداوند كه ننديب ينم وحوض به دهند
 ننـد؛ يب يمـ  وستهيپ هم به را نيزم و آسمان ند،ينما يم مشاهده را نيزم و آسمان بنگرند اگر
 آن در ياهيـ گ چيهـ  و اسـت  پژمرده و خشك يكي آن و ست،ين آن در يباران و ابر يكي نيا

 يمـ  را نيزمـ  و] ميزيـ ر يمـ  فـرو  بـاران  آن از و [مييگشا يم را آسمان ما پس ندارد، وجود
ـ پد ابـر  صاف آسمان از كه يكس ايآ. ميآور يم رونيب ياديز اهانيگ آن از و ميشكاف  يمـ  دي
 يم زده يقحط و دهيخشك ينيسرزم به را آن سپس كند يم ريسراز آن از فراوان يباران و ورد،
 يم رشد و شده سبز گوناگون اهانيگ انواع باران لدنبا به سپس باراند، يم آنجا در و رساند
 مرده كنندة زنده او و باطل، او از ريغ و است است حق او نكهيا و ستين يليدل نهايا ايآ كنند،
لَا: (فرمود نيبنابرا است؟ مهربان و بخشنده و ها  يمـان يا آورنـد،  ينمـ  مـان يا ايآ )يؤْمِنُونَ أَفَ

  نباشد؟ آن در يشك و شرك كه درست
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  :فرمود و شمرد بر را آفاق و نشيآفر جهان در موجود يها نشانه و اتيآ خداوند سپس
  :31- 33 ي هيآ

لْنَا عجضِ فِي والْأَر اسِيوأَن ر تَمِيد نَا بِهِم لْ عجا وا فِيهاجلًا فِج ب س ملَّه ونَ لَعتَدهنيزم در و ي 
 يراهها كوهها انيم در و بجنباند، را آنان] مبادا[ تا ميآورد ديپد يدار شهير و استوار يكوهها
 . ابندي راه آنان كه تا ميآورد بوجود گشاده

لْنَا عجاء ومقْفًا السفُوظًا سحم مهنْ وا عاتِهرِضُونَ آيعم،يداد قرار محفوظ يسقف را آسمان و م 
 . گرداننديرو شيها نشانه از آنان] يول[

وهلَ الَّذِي و النَّهار اللَّيلَ قَخَ و سالشَّمرَ والْقَم ونَ فَلَكٍ فِي كُلٌّ وحبسكـه  است ييخدا او و ي 
  . شناورند] نيمع [يمدار در كي هر و است دهيآفر را ماه و ديخورش و زيرو و شب

 كـه  است نيا دينما يم داللت خدا رحمت و يگانگي و كمال و قدرت بر كه يليدال از يكي
 آن بـر  خيمـ  عنـوان  بـه  را كوهها و گرداند استوار و محكم كوهها لةيوس به را نيزم خداوند

 ينم بندگان جنبش، و اضطراب صورت در كه نجنباند، و نسازد مضطرب را انسانها تا ديكوب
  . ابندي استقرار آن در و ندينما يكشاورز آن در توانند ينم و كنند، سكونت آن در توانند
 يبـرا  ياديز منافع عمل نيا لةيوس به و نمود پابرجا و استوار كوهها اب را نيزم خداوند پس

 و هـا  قلـه  حالـت  به اگر بودند، وستهيپ هم به اريبس كوهها كه آنجا از و آورد، فراهم انسانها
 ريـ غ شهرها از ياريبس انيم ارتباط يبرقرار ماندند، يم يباق يا دهيكش فلك به سر يكوهها
ـ ا يالبـال  در شيخو رحمت و حكمت نابرب خداوند پس شد، يم ممكن  يراههـا  كوههـا  ني
 و باشـند  نداشـته  يمشكل شهرها به دنيرس يبرا انسانها تا آورد وجود به را يفراخ و هموار
ـ ا از تـا  و. برسند دارند، مناطق گريد در كه ياهداف به بتوانند  را خداونـد  يگـانگ ي قيـ طر ني

  . گردند تيهدا و ابنديدر
لْنَا( عجو اءالسقْفًا مفُوظًا سحو ديهـست  آن بر شما كه ميداد قرار ينيزم سقف را آسمان و )م 
 خداوند همانا) تزوال ان االرض و السموات مسكي اهللا ان: (ميا داشته محفوظ سقوط از را آن

 قرار محفوظ طانهايش سمع استراق از آسمان زين و. افتندين تا دارد يم نگاه را نيزم و آسمانها
ـ  و غافل يعني. گرداند يرو شيها نشانه از آنان و) معرِضُونَ آياتِها عنْ وهم. (است داده  يب
 و يبزرگ و بودن گسترده و بودن بلند ليقب از آسمان يها نشانه همة شامل نيا و. هستند خبر
 ليقب از آن يها نشانه گريد از و باشد يم زشيانگ شگفت و محكم ساختار و آن يبايز رنگ
ـ ن و ند،يآ يم گريكدي يپ از كه روز و شب و تابان  ماه و ديخورش و ها ارهيس و رگانستا  زي

  . گرداننديرو و غافل كران،يب يفضا نيا در ستارگان و ديخورش و ماه بودن شناور
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ـ پد بندگان يبرا ها فصل شيدايپ و سرما و گرما ليقب از يمنافع سبب نيبد و ـ آ يمـ  دي  و دي
 در و رنـد يگ يم آرام و كنند يم استراحت شب در. دانند يم را نمعادالتشا و عبادت حساب

  . ندينما يم تالش خود معاش كسب يبرا و شوند، يم پراكنده روز
 يم باور قطع طور به بنگرد، آن به خوب و شديانديب كارها نيا در خردمند و اريهوش فرد گر
ـ فوا بنـدگان  و است، داده قرار ينيمع وقت تا را يهست نظام خداوند كه دينما  خواسـته  و دي
ـ  از انتظام نيا سپس شوند، يم مند بهره آن از و آورند يم بدست آن از شانيها  و رفتـه  نيب

 نابود و برد مي نيب از را آن همو ، است آورده وجود به آنرا كه يخداوند و شود، يم يمتالش
 بـه  را انـسانها  و. دارد يم باز حركت از است آورده در حركت به را آن كه يكس و كند، يم

 يمـ  كامل طور به را اعمالشان يسزا و پاداش آنجا در كه كند يم منتقل جهان از ريغ ييسرا
 يبـرا  يا مزرعـه  كـه  است آن جهان نيا از مقصود كه شود يم متوجه] اريهوش فرد [و ابندي

   . اقامت محل نه است سفر يسرا ايدن نيا كه شود يم متوجه زين باشد، آخرت
  : 34- 35 ي هيآ

لْنَا وما عشَرٍ جن لِبم لِكقَب أَفَإِن الْخُلْد تم مونَ فَهيانـسان  چيهـ  يبـرا  تـو  از شيپ و الْخَالِد 
 مانند؟ يم جاودانه شانيا يريبم تو اگر ايآ م،يا نداشته مقرر يجاودانگ

ائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ بلُوكُم الْموتِ ذَ نَ رِ بِالشَّرِّ والْخَي نَا نَةًفِتْ و ي لَ إِ ونَ وعرا مرگ مزة يانسان هر و تُرْج 
  .ديشو يم بازگردانده ما يسو به و م،ييآزما يم شيآسا و يسخت به را شما و چشد، يم
 گرفتـار  تـا  ميهست امبريپ منتظر) المنون بير به نتربص: (گفتند يم امبريپ دشمنان كه آنجا از

 يانـسان  هر كه است يراه مرگ راه: فرمود المتع خداوند رد،يبم و شود روزگار تلخ حوادث
لْنَا وما (رد،يگ شيپ در را آن ديبا عشَرٍ جن لِبم لِكقَب يبرا تو از شيپ ما! محمد يا و  )الْخُلْد 
 امبرانيپ كه است يراه مرگ ،يريبم اگر پس م،يا نداشته مقرر يجاودانگ ايدن در يانسان چيه
 تو از بعد شانيا يريبم اگر ايآ )الْخَالِدونَ فَهم مت أَفَإِن. (اند دهكر يط را آن رهيغ و اءياول و

 بلكه ست،ين نيچن اما! باد مبارك را آنها ، يجاودانگ است، نيچن اگر مانند؟پس يم جاودانه
ائِقَـةُ  نَفْسٍ كُلُّ: (فرمود نيبنابرا. رود يم نيب از و شود يم فنا يروز كس هر  هـر  )الْمـوتِ  ذَ
 كه است يجام مرگ و شود، يم شامل را خالئق همة قانون نيا و . چشد يم را مرگ ينفس
 بندگانش خداوند اما. باشد داشته يطوالن عمر و اديز مهلت بنده گرچه بنوشد، را آن كس هر
  و عـزت  و فقر، و يثروتمند و شر، و ريخ با و نموده، ينه و امر را آنها و آورده وجود به را

 كـه  م،ييازمـا يب را آنهـا  تا) عمال احسن هميآ لنبلوهم. (است آزموده مرگ و يزندگ و ، ذلت
 چه و شود يم فتنه دچار شيآزما مواقع در يكس چه و دهد، يم انجام يبهتر عمل كي كدام
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ينَا (ابد؟ي يم نجات يكس لَ إِ ونَ وعبـه  را شـما  پـس .ديشو يم بازگردانده ما يسو به و ) تُرْج 
ـ ن پـاداش  شـما  به باشد خوب و كين اعمالتان اگر م،يكن يم مجازت اعمالتان سبب  يمـ  كي
 بنـدگان  بـر  پروردگارت و) ديللعب بظلم ربك ما و. (ميده يم بد يسزا باشد بد اگر و. ميده

  . كند ينم ستم
 ايدن در و است زنه خضر: ديگو يم كه دينما يم داللت يكس سخن بودن باطل بر هيآ نيا و

 ليدال با و است يليدل يب سخن است زنده شهيهم يبرا خضر هك سخن نيا و. است جاودان
  . است مخالف يشرع

  :36- 41 ي هيآ
لَّا يتَّخِذُونَك إِن كَفَرُوا الَّذِينَ رآك وإِذَا  الـرَّحمنِ  بِذِكْرِ وهم آلِهتَكُم يذْكُرُ الَّذِي أَهذَا هزُوا إِ
مـ ر و مسخره را شما حتماً دنيبب را تو كافران هرگاه و كَافِرُونَ ه  يمـ  و [رنـد يگ يمـ  شخندي
] خداوند [ادي آنان و كند؟ يم ادي] يبد به [را معبودانتان كه است يكس همان نيا ايآ]: نديگو

 . ندارند مانيا آن به و كنند يم انكار را رحمان

 نشانه. است شده دهيآفر شتاب از انسان تَستَعجِلُونِ فَلَا آياتِي سأُرِيكُم عجلٍ مِنْ الْإِنسانُ خُلِقَ
 . دينكن عجله و ديازندارين شتابم به پس نمود، ميخواه شما به را خود يها

يقُولُونَ تَى وذَا مه دعإِن الْو ادِقِينَ كُنتُمبود خواهد يك وعده نيا دنيرس فرا«: نديگو يم و ص 
 .»دييگو يم راست اگر

لَو لَمعكُفُّونَ لَا حِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ ين يع وهِهِمجو لَا النَّارن وع ورِهِملَا ظُهو مرُونَ هنصاگر ي 
 ياري آنان و دارند باز خود شيپ و پس از را آتش توانند ينم كه يهنگام دانستند يم كافران

 ].دنديورز ينم شتاب عذاب آمدن با رابطه در [گردند، ينم

أْتِيهِم بلْ بهتُهم بغْتَةً تَ تَ لَا فَ لَا ردها يستَطِيعونَ فَ و منظَرُونَ هسـراغ  بـه  ناگهـان ] آتش [بلكه ي 
ـ بد و كنند، دفع را آن توانند ينم و سازد، يم رانشانيح آنگاه و د،يآ يم شانيا  مهلـت  شاني

 . شود ينم داده

لَقَدِ زِئَ وتُهلٍ اسن بِرُسم لِكاقَ قَببِالَّذِينَ فَح م خِرُواسا مِنْهزِؤُون بِهِ كَانُوا متَهسيراست به و ي 
 بـه  را آن كننـدگان  مـسخره  كه يعذاب پس اند، گرفته قرار تمسخر مورد تو از شيپ يامبرانيپ

  . گرفت فرا را شانيا بودند گرفته يشوخ
 را او دنديد يم را السالم هيعل امبريپ يوقت مشركان رايز است، كفرشان شدت از يناش نيا و
 است يكس همان نيا ايآ) آلِهتَكُم يذْكُرُ الَّذِي أَهذَا: (گفتند يم و گرفته تمسخر و استهزاء به
 يمـ  ريـ حق و زينـاچ  را يو خـود  گمـان  به كند؟ يم ييبدگو و ييجو بيع شما انيخدا كه
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   .نكنند توجه او به كه كردند يم هيتوص پس. كند يم مذمت را آنان انيخدا كه انگاشتند
ـ پ نكـه يا بـا  كردنـد،  يم ريتحق را او و كرده مسخره را امبريپ گونه نيا  و كمـال  اوج در امبري

 شيهـا  لتيفض و ها يخوب از يكي. بود انسان نيبرتر و نيكاملتر او و داشت، قرار تيانسان
 بـا  كـه  را آنچه هر و داد يم انجام خداوند يبرا فقط را عبادت و بود كتاپرستي كه بود نيا

  . است نموده انيب را آن پست مقام و گاهيجا و كرده نكوهش و مذمت شد يم ستشپر خدا
 و رفتارهـا  تمـام  كـه  شـوند  ريـ تحق و رنـد يبگ قرار تمسخر مورد ديبا كافران نيا قتيحق در

 بـه  كـه  بـس  نيهم آنان يكار فساد و يزشت يبرا و هستند، دارا را ناپسنتد و زشت يعادتها
 كـه  حالتشان نيبهتر در آنان. رفتندينپذ را امبرانيپ رسالت و ندديورز كفر انيجهان پروردگار
 به و كنند، ينم ادي را خداوند رايز ورزند، يم كفر است، مهربان خداوند ادي و ذكر از عبارت

 ادشـان ي و كر ذ اگر پس سازند، او كيشر و انباز را ييزهايچ نكهيا مگر آورند ينم مانيا او
 الـرَّحمنِ  بِـذِكْرِ  وهم: (فرمود نيبنابرا بود؟ خواهد چگونه اناحوالش گريد باشد شرك و كفر
مدر دهند، يم قرار استهزا مورد را او و رنديگ يم راديا السالم هيعل امبريپ از آنان) كَافِرُونَ ه 
 اصـالً   و ورزنـد  يم كفر تشيوحدان و او به و كنند ينم ادي را رحمان خداوند آنان كه يحال
  . ارندند باور را يو
 كـه  مهربـان  خداوند به رايز ، است كافران حالت يزشت نيمب نجايا در) الرَّحمنِ (اسم انيب و

 جانـب  از بنـدگان  نعمـات  يتمـام  و است، كرده دور را بالها و نموده ريسراز را نعمتها همة
  .ورزند يم شرك و كفر دينما ينم دور يكس او جز را يبد و اوست

. اسـت  شده دهيآفر شتاب از انگار كه است شتابگر چنان آن انسان) عجلٍ مِنْ الْإِنسانُ خُلِقَ(
 يمـ  شـتاب  آن انجـام  در و رود يم يكار هر يسو به شتاب با و است عجول موجود يآدم

 كـه  كننـد  يم احساس و دارند، عجله كافران به خداوند عذاب دنيرس در مومنان پس ورزد،
 بـه  را عذاب ب،يتكذ و عناد يرو از زين كافران و شوند، يم عذاب گرفتار كافران ريد يليخ

 فـرا  دييـ گو يم راست اگر) صادِقِينَ كُنتُم إِن الْوعد هذَا متَى: (نديگو يم و طلبند يم شتاب
  بود؟ خواهد يك وعده نيا دنيرس
 وقـت  آنهـا  يبـرا  و كنـد  ينمـ  فراموش يول دينما يم يبردبار و دهد يم مهلت خداوند اما

 مـدت  گـاه  هر و) ستقدموني ال و ساعه تسخروني ال اجلهم جاء اذا(است كرده نييتع يمقرر
 نشانه) آيتِي سأُرِيكُم: (فرمود نيبنابرا. شوند ينم شيپ و پس لحظه كي برسد فرا آنها نيمع
 انـد  داشته روا را ام ينافرمان و دهيورز كفر من به كه يكسان از گرفتن انتقام در را خود يها
 كافران همچون. دينكن شتاب كار نيا آمدن در پس) تَستَعجِلُونِ فَلَا (داد، خواهم ننشا شما به
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 د؟ييگو يم راست اگر خواهدبود يك وعده نيا) صادِقِينَ كُنتُم إِن الْوعد هذَا متَى: (نديگو يم
ـ  لَـو  (امـا  گفتند، را سخن نيا بودند خورده بيفر كه آنجا از و غرور يرو آنها لَ عيالَّـذِينَ  م 

 عـن  يكُفُّـونَ  لَـا  حِـينَ  (دانـستند،  يمـ  را خود ناگوار و وحشتناك حالت كافران اگر )كَفَرُوا
وهِهِمجو لَا النَّار ن وع ورِهِماز و شانيـ ها چهره از را آتش توانند ينم آنان كه يهنگام ) ظُه 

 اسـت،  گرفته فرا جهت هر از و نموده احاطه را آنان سو هر از يآتش و دارند باز شانيپشتها
لَا( و مرُونَ هنصـ  نـه  و كننـد  يم ياري نه پس كند، يم ياري را آنها يكس نه و ) ي  يمـ  ياري

أْتِيهِم بلْ. (شوند بهتُهم بغْتَةً تَ تَ  ترس شدت از و رديگ يم فرا ناگهان را آنها جهنم آتش بلكه )فَ
تَ فَلَا (شوند، يم مبهوت و مات وحشت و سونَيا طِيعهدو كننـد  دفـع  را آن توانند ينم و )ر 

 ولَا. (كنند دور خود از را آن بتوانند كه هستند آن از تر ناتوان و كوچكتر آنها چون برگردانند
منظَرُونَ هاز كـافران  اگـر  پس. شد نخواهد دور آنها از عذاب و شوند ينم داده مهلت و)  ي 
 از شـدت  به و دند،يورز ينم شتاب عذاب آمدن با رابطه در داشتند، يآگاه واقعاً حالت نيا

 و . نـد يگو يمـ  يا اوهيـ  يسخنها چنان ندارند، را شناخت نيا چون اما دنديترس يم عذاب
) آلِهتَكُم يذْكُرُ الَّذِي أَهذَا: (نديگو يم و رنديگ يم تمسخر به را امبريپ آنها كه نمود انيب يوقت
: فرمـود  و داد ييدلجـو  را امبريپ كند؟ يم ييبدگو شما انيداخ از كه است شخص نيهم ايآ
لَقَـدِ : (فرمود پس است بوده گونه نيهم امبرانشانيپ با گذشته يامتها رفتار وةيش زِئَ  وـتُهاس 

 از شيپ يامبرانيپ همانا و )يستَهزِؤُون بِهِ كَانُوا ما مِنْهم سخِرُوا بِالَّذِينَ فَحاقَ قَبلِك من بِرُسلٍ
 يم يشوخ و چهيباز را آن كنندگان مسخره كه يعذاب سرانجام و گرفتند قرار تمسخر مورد تو

 پـس  نداشتند، آن از يزيگر راه و آمد فرود آنها بر عذاب يعني. گرفت فرا را شانيا دانستند
  . باشند حذر بر ديرس كنندگان بيتكذ به كه يعذاب از ديبا زين نهايا
 : 42- 44 ي هيآ

النَّهارِ بِاللَّيلِ يكْلَؤُكُم من قُلْ نِ مِنَ وملْ الرَّحب من ههِم ذِكْرِ عب رِضُونَ رعيكـس  چه«: بگو م 
 اديــ از آنــان بلكــه» دارد؟ يمــ نگــاه] رحمــان خداونــد عــذاب از [بــوز و درشــب را شــما

 . گرداننديرو پروردگارشان

م لَا أَنفُسِهِم نَصرَ يستَطِيعونَ لَا ادونِنَ من تَمنَعهم آلِهةٌ لَهم أَ م ونَّا هونَ مبحصآنـان  نكهيا اي ي 
 يم نه] يساختگ معبودان نيا [كنند؟ يم حفظ ما] عذاب [برابر در را آنها كه دارند يمعبودان
 . شوند يم داده ياري آنان نه و كنند، ياري را خود توانند

نَا بلْ تَّع لَاء م لَيهِم طَالَ حتَّى ءهموآبا هؤُ رُ عملَا الْع نَّـا  يرَونَ أَفَ  مِـنْ  نَنقُـصها  الْـأَرض  نَـأْتِي  أَ
افِها الِبونَ أَفَهم أَطْرَ  عمر تا ميساخت مند بهره ها نعمت انواع از را پدرانشان و شانيا ما بلكه الْغَ



١٦٠٩ 

 ايآ م،يكاه يم شيها دامنه از و ميكن يم نيزم آهنگ ما كه دينيب ينم ايآ. شد يطوالن آنان بر
  شد خواهند روزيپ نانيا

 به آنان نكهيا و اند، گرفته ييخدا به را يمعبودان او يجا به كه يكسان يناتوان انيب با خداوند
 روز و شب در را يمومن و فاسق هر او  رحمت كه يخداوند ازمندند،ين مهربانشان پروردگار

 بـر  كـه  آنگـاه  درشـب،  يكس چه«: بگو )بِاللَّيلِ يكْلَؤُكُم من قُلْ: (ديفرما يم است، گرفته فرا
النَّهارِ (است، ايرو عالم در فكرتان و حواس و دهيخواب تانيرختخوابها كه آنگاه روز، در و) و 

 و محفـوظ  مهربان خداوند] عذاب [از) الرَّحمنِ مِنَ (را شما د،يهست غافل و ديرو يم رونيب
 محافظ چيه رايز هرگز، د؟ينما يم محافظت را شما او از ريغ گريد يكس ايآ دارد؟ يم مصون

  . ستين او جز ينگهبان و
بهِم ذِكْرِ عن هم بلْ( رِضُونَ رعاو بـه  بنـابران  گرداننـد، يرو پروردگارشـان  ادي از آنها بلكه)م 

 رفتنديپذ يم را او ياندرزها و آوردند يم يرو پروردگارشان به آنها وگرنه اند، دهيورز شرك
  . افتي يم سامان كارشان و آمدند، يم عقل سر و شدند يم تيهدا راست راه به و
)أَم مةٌ لَهم آلِههنَعن تَمونِنَا مـ آ ، ميسـاز  گرفتـار  يعـذاب  بـه  را آنـان  ميبخواه ما اگر )د  از اي

 هم ولَا أَنفُسِهِم نَصرَ يستَطِيعونَ لَا. (بدهد نجات عذاب از را آنها كه هست يكس معبودانشان
ـ كارها بـر  نـه  و كنند ياي را خود توانند يم نه يساختگ انيخدا نيا ) يصحبونَ منَّا  از شاني
ـ . شـوند  يمـ  كرده كمك ما يسو  در آنهـا  پـس  نـشوند  كـرده  كمـك  خـدا  جانـب  از يووقت

 را يانيز اي دكنن جلب را يسود توانند ينم و شد خواهند خورده شكست و خوار شانيكارها
  . ندينما دور
ـ فرما يم و كند يم ذكر شد شركشان و كفر بر آنها استمرار موجب كه را يسبب خداوند و : دي
نَا بلْ( تَّع لَاء م لَيهِم طَالَ حتَّى وآباءهم هؤُ رُ عمنعمت انواع از را پدرانشان و شانيا ما بلكه )الْع 
 بدان و شدند مند بهره ايدن اموال با و ميداد يارزان آنان رب يطوالن عمر و ميساخت مند بهره ها

 ياديز روزگار. دنديگرد غافل شيخو خلقت تيغا از آن سبب به و گشته سرگرم و مشغول
 فراوانتـر  آنـان  يسپاسـ  نا و كفران و گرفت يفزون آنها يسركش و شده سنگدل پس ستند،يز

 نـابود  جـز  بنگرند دارند، قرار نيزم يور در راستشان و چپ در كه آنان به اگر پس. ديگرد
 در يپ كه يينسلها جز و شنوند، ينم را يزيچ درد و ناله يصدا جز و ابند،ي ينم را شدگان

 شـكار  يبـرا  را شيدامهـا  يراهـ  هـر  در مرگ كه ديد خواهند و ابند،ي ينم شدند هالك يپ
  . است كرده پهن اشخاص و جانداران

نَّا نَيرَو أَفَلَا (فرمود نيبنابرا أْتِي أَ افِها مِنْ نَنقُصها الْأَرض نَ  نـابود  با ما كه ننديب ينم ايآ) أَطْرَ



١٦١٠ 

 او و شود آن ساكنان و نيزم وارث خداوند آنكه تا ميكاه يم آن از كم كم نيزم ياهال كردن
 ينم ادامه خود كفر به و خورند ينم بيفر نديبب را حالت نيا اگر پس است؟ وارثان نيبهتر
الِبونَ أَفَهم. (دهند ـ ب يالهـ  ريتقـد  رةيدا از توانند يم و روزند؟يپ و غالب شانيا ايآ) الْغَ  روني
ـ  ايآ دارند؟ را مرگ رفتنينپذ و دنيورز امتناع ييتوانا و روند؟  كـه  دارنـد  را ييتوانـا  نيچن

 زدن به جانشان گرفتن يبرا پروردگارشان فرستادة يوقت نكهيا اي بخورند؟ را يماندگار بيفر
  . ندينما اظهار يمخالفت نيكوچكتر توانند ينم و شوند، يم خوار و دهيرس نيقي به ديايب آنها
  :  45- 46 ي هيآ

نَّما قُلْ لَا بِالْوحيِ أُنذِركُم إِ و عمسي ماء الصعا إِذَا الدونَ منذَريم ميب يوح با را شما«: بگو ي 
 »شنوند ينم را ندا شوند دها د ميب كه يهنگام كر اشخاص و دهم،

لَئِن و متْهسةٌ منْ نَفْحذَابِ مع كبقُولُنَّ را لَينَا ي لَ ي نَّا و نَّا إِ  عذاب  از يا شمه اگر و ظَالِمِينَ كُ
  .»ميا بوده ستمگر ما كه يراست به! ما بر يوا«: گفت خواهند برسد شانيبد پروردگارت

نَّما: (بگو مردم همة به! مالسال هيعل امبريپ يا )قُلْ(  ميب يوح با را شما تنها) بِالْوحيِ أُنذِركُم إِ
 ميگو ينم و آورم، ينم شما يبرا را يزيچ خود طرف از و هستم فرستاده من يعني دهم، يم
 ينم بيغ و است، من نزد نيزم يها خزانه و ها نهيگنج كه ميگو ينم و هستم، فرشته من كه

 اگـر  پـس . اسـت  كرده يوح من بر خداوند كه دهم يم ميب يزيچ با را اشم فقط بلكه دانم،
 يرو اگر و داد خواهد پاداش شما به خداوند و د،يا رفتهيپذ را ياله فرمان يراست به ديريبپذ

. خداسـت  آن از همـه  ريتقد و ارياخت و فرمان و ندارم يارياخت من ديكن مخالفت و ديبگردان
لَا( و عمسي ماءال الصعحـس  چـون  شنود، ينم را ييصدا است ناشنوا و كر كه يشخص و) د 

 داشـته  را دنيشـن  تيقابل كه شنود يم يگوش و. است افتاده كار از و شده  مختل او ييشنوا
  . باشد
ـ قابل دل اگـر  امـا  اسـت،  شدن داريب و ارواح و دلها يزندگ سبب يوح نيهمچن  رشيپـذ  تي
 ينمـ  را صداها كه است يكر شخص مانند مانيا و تياهد به نسبت باشد، نداشته را تيهدا

 يجا نهايا نشدن تيهدا جهت نيهم به هستند، كر اتيهد دنيشن از مشركان نيا پس . شنود
 را آنهـا  عذاب درد و امدهين سراغشان به عذاب كه حالت نيا در خصوص به ، ستين تعجب

  . است نگرفته فرا
لَئِن( و متْهسةٌ منْ نَفْحذَابِ مع كبـ بد پروردگـارت  عـذاب  از يانـدك  اگر و )ر  برسـد،  شاني
نَا يا لَيقُولُنَّ( لَ ي نَّا و نَّا إِ ـ ي. ميبود ستمگر ما كه يراست به! ما بر يوا: نديگو يم) ظَالِمِينَ كُ  يعن

 يبـرا  كردن دعا و عذاب به بودنشان سزاوار و كفر و يستمكار و ندامت به اعتراف جز آنها
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  :گفت نخواهند گريد يزيچ گشتن نابود و نشد هالك
 : 47 ي هيآ

نَضَع ازِينَ ووطَ الْممِ الْقِسوةِ لِيامي لَا الْقِ يئًا نَفْس تُظْلَم فَ ثْقَالَ كَانَ وإِن شَ  أَتَينَا خَرْدلٍ منْ حبةٍ مِ
 چيهـ  يكـس  و نهاد ميخواه تاميق روز در را داد و عدل يترازو ما و حاسِبِينَ بِنَا وكَفَى بِها
 بـه  [را آن باشـد ] گرفتـه  انجام بد اي كين عمل [يخردل دانة اندازة به اگر و نديب ينم يستم
  .ميباش حسابگر و حسابرس ما كه است بس و م،يآور يم] انيم

 در را آنهـا  كه يوقت بندگان، انيم در اش منصفانه قضاوت و عادالنه يداور از متعال خداوند
 ذره هـر  آن با كه نهد يم عادالنه يترازوها: ديفرما يم و داده خبر آورد يم گرد امتيق روز

 تُظْلَـم  فَلَـا . (گردد يم وزن هايبد و ها يكين آن با و شود، يم مشخص بد و كين عمل از يا
ئًا نَفْسي ـ ا به شود؛ ينم يستم نيكوچكتر كافر، اي باشد مسلمان خواه ؛يكس چيه بر و )شَ  ني

 مـنْ  حبـةٍ  مِثْقَـالَ  كَـانَ  وإِن. (شـود  اضـافه  شيهايبد به اي كاسته، شيها يكين از كه صورت
 باشـد،  شده انجام يبد اي يكين است، زيچ نيكوچكتر كه خردل دانة اندازة به اگر و) خَرْدلٍ

ينَا( تَ  آن بـه  را اش دهنده انجام تا ميساز يم آماده و حاضر و م،يآور يم انيم در را آن) بِها أَ
 مثقال عملي من و ره،ي راًيخ ذره مثقال فمن: (ديفرما يم كه همچنان. ميده جزا و سزا اساس

 به كس هر و ديد خواهد را آن باشد كرده يكين يا ذره اندازة به كس هر پس) رهي شرا رهيذ
  . ديد خواهد را آن باشد كرده يبد يا ذره اندازة

) حاضرا عملوا ما وجدوا و احصها اال رهيكب ال و هريصغ عادري ال الكتب هذا مال لتنايوي وقالوا(
 گنـاه  نـه  و گذاشته را يكوچك گناه نه كه را كتاب نيا شده چه! ما بر يوا يا«: نديگو يم و

 وكَفَى). (ننديب يم آماده و حاضر اند كرده را آنچه و است برشمرده را آن نكهيا مگر را يبزرگ
 ما كه بود خواهد بسنده و م،يكن يم تيكفا را يحسابرس ما : ديفرما يم خداوند) حاسِبِينَ بِنَا

 ثبت يكتاب در را آنها و داند يم را بندگان اعمال يتمام او يعني. ميباش حسابرس و حسابگر
 انجام به را آن يجزا و داند يم را آن يسزا پاداش مقدار و آن اندازة و است، نموده ضبط و

  . دهد يم دهندگان
  
  
 : 48- 50 ي هيآ

ونَا لَقَد ي تَّقِينَ وذِكْرًا وضِياء الْفُرْقَانَ وهارونَ موسى آتَ لْم  و فرقان هارون و يموس به همانا و لِّ
 .ميداد زگارانيپره يبرا يپند و ييروشنا
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بهم يخْشَونَ الَّذِينَ بِ رم بِالْغَيهنَ وةِ ماعشْفِقُونَ السيمـ  خداونـد  از نهـان  در كـه  يكسان م 
 . كنند هراس امتيق از آنان و ترسند

ا نَاه مبارك ذِكْرٌ وهذَ لْ نتُم أَنزَ أَ  نـازل  را آن كـه  اسـت  يبركت با پند] قرآن [نيا و منكرُونَ لَه أَفَ
  د؟يهست آن منكر شما ايآ م،يا كرده
 كه ندك يم ذكر هم كنار در را» قرآن و تورات «بزرگ كتاب دو نيا خداوند جاها ياريبس در
 داد خبر خداوند پس. ندارد وجود آنها از تر كننده تيهدا و تر بركت با و بهتر يكتاب ايدن در
 كـه  بـود  تورات فرقان، و است داده هارون به يو تبع به و يموس به اصل در را فرقان او كه
 ينـور  و ييروشـنا  )وضِياء (تورات و. نمود يم جدا يگمراه از را تيهدا و باطل از را حق
 لةيوسـ  به و نمودند، يم اقتدا آن به راه سالكان و شدند، يم ابيراه آن با افتگانيراه كه بود
 )لِّلْمتَّقِينَ وذِكْرًا (و. گشت يم مشخص گريكدي از حرام و حالل و شد، يم شناخته احكام آن
 در و ،گرفتنـد  يمـ  فرا آن از بود انشانيز و سود به را آنچه كه بود زگارانيپره يبرا يپند و

تَّقِينَ. (دادند يم صيتشخ هم از را شر و ريخ آن پرتو لْم ـ ب ژهيـ و طور به را زگارانيپره) لِّ  اني
 يمـ  عمـل  آن به و آموزند، يم را آن و شوند، يم مند بهره كتاب نيا از آنها فقط چون كرد،
 ،»سـند تر يمـ  پروردگارشان از نهان در كه يكسان«: نمود ريتفس نيچن را نيمتق سپس. ندينما
 اسـت  نمـوده  حـرام  آنچه از و ترسند يم يو از ياول قيطر به مردم مشاهدة صورت در پس
  . دهند يم انجام است داده قرار الزم و واجب كه را آنچه و ند،ينما يم زيپره
 كـامالً  چـون  برنـد،  يم سر به هراس و ترس در امتيق از آنها و )مشْفِقُونَ الساعةِ منَ وهم(

 عطـف . ترسند يم خداوند از هم و كنند يم يكوكارين هم پس. شناسند يم را انپروردگارش
 وارد موصوف كي بر و زيچ كي بر كه باشد يم گوناگون يها صفت عطف باب از نجايا در
  . شوند يم
لْنَه مبارك ذِكْرٌ (قرآن، نيا و )وهذَا(  نكهيا يكي نمود؛ متصف بزرگ صفت دو به را قرآن) أَنزَ

ـ قب از اسـت  ديمف تانيبرا كه است ييزهايچ و هايخوب همة ادآوري كه است يپند  شـناخت  لي
 همچنان حاالتشان، و اياول و امبرانيپ شناخت و ش،يكارها و صفات و نامها قيطر از خداوند

 بـه  جهـنم  و بهـشت  و پـاداش  احكـام  و ره،يغ و معامالت و عبادات ليقب از شرع احكام كه
ـ ا لةيوسـ  به پس. شود يم ادآوري قرآن نيا لةيوس  ينقلـ  و يعقلـ  ليـ دال و ليمـسا  قـرآن  ني
 در خداونـد  كه است ييزهايچ ادآوري چون دينام ذكر را قرآن پروردگار و. شود يم يادآوري

 نظر از كه آنچه به امر و راست اخبار قيتصد ليقب از است، نهاده عهيود به ها سرشت و عقلها
 بـودن  بركت با و است ناپسند  زشت عقل نظر از كه آنچه از ينه و كوست،ين و خوب عقل
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ـ ا از تـر  بركـت  با يزيچ چيه و باشد، يم آن افتني رشد و ريخ شدن افزون يمقتض قرآن  ني
 دسـت  بـه  آن به تمسك ةيسا در ياخرو و يويدن و ينيد نعمت و ريخ هر رايز ست،ين قرآن

  . ديآ يم
 خاطر به را خداوند و شد آن ميتسل و رفتيپذ را آن ديبا است بركت با يپند قرآن يوقت پس

 يمعـان  و كلمات آموختن با و داد، انجام را آن دستورات و نمود، شيستا بزرگ بخشش نيا
ـ ن مـان يا و آن انكـار  و قـرآن  از يگردان يرو و. كرد استفاده آن بركت از اش  آن بـه  اوردني

 انكـار  را آن كـه  ينكسا بر خداوند نيبنابرا. است ستم و جهالت نيدتريشد و كفر نيبزرگتر
نتُم: (ديفرما يم و نموده اعتراض اند، كرده أَ   . ديهست آن منكر شما ايآ) منكرُونَ لَه أَفَ

  : 51- 73 ي هيآ
لَقَد نَا وي برَاهِيم آتَ نَّا قَبلُ مِن رشْده إِ  و تيهدا ميابراه به نيا از شيپ گمان يب و عالِمِينَ بِه وكُ
 .ميبود دانا] او حال [به و ميداد يابيراه

ذْ بِيهِ قَالَ إِ أَ نتُم الَّتِي التَّماثِيلُ هذِهِ ما وقَومِهِ لِ : گفـت  قـومش  و پـدر  به كه آنگاه عاكِفُونَ لَها أَ
 »د؟يهست مشغول آنها عبادت به همواره كه ستيچ سهايتند نيا«

نَا قَالُوا دجاءنَا وا آبابِدِينَ لَهيمـ  پرسـتش  را نهايا كه ميا دهيد را شيوخ پدران ما«: گفتند ع 
 .»كردند

نتُم كُنتُم لَقَد قَالَ  يگمراهـ  در پـدرانتان  و شـما  يراسـت  به«: گفت مبِينٍ ضَلَالٍ فِي وآباؤُكُم أَ
 »ديا بوده يآشكار

تَنَا قَالُوا ئْ  يشـوخ  افراد از اي يا آورده حق مانيبرا ايآ«: گفتند اللَّاعِبِينَ مِنَ أَنت أَم بِالْحقِّ أَجِ
 »؟يهست گريباز و كننده

بكُم بل قَالَ ر باتِ راومضِ السالْأَر نَّ الَّذِي ونَا فَطَرَه أَ لَى وـنَ  ذَلِكُم عگفـت  الـشَّاهِدِينَ  م :
 و د،يآفر را آنها كه يپررودگار همان ، است نيزم و آسمانها پروردگار ، پروردگارتان بلكه«

 .گواهم] سخن[ نيا بر من

هِ أَكِيدنَّ وتَاللَّ لُّوا أَن بعد أَصنَامكُم لَ بِرِينَ تُو دديكرد پشت آنكه از پس خداوند به سوگند و م 
 . ديشياند خواهم يريتدب تانيها بت به نسبت ديرفت و

ملَه عذَاذًا فَجلَّا ج لَّهم لَّهم كَبِيرًا إِ هِ لَعلَي  بـت  مگـر  كـرد،  تكـه  تكـه  را آنهـا  آنگـاه  يرْجِعونَ إِ
 . گردند باز آن شيپ به تا را بزرگشان

تِنَا هذَا فَعلَ من قَالُوا لِهĤِب نَّه  يب است؟ كره نيچن ما انيخدا با يكس چه«:گفتند الظَّالِمِينَ لَمِنَ إِ
 .»است ستمكاران از او گمان
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ب لَه يقَالُ يذْكُرُهم فَتًى سمِعنَا قَالُوا  يمـ  گفته ميابراه او به كه يجوان ميديشن«: گفتند رَاهِيمإِ
 »كرد يم ادي] يبد به [آنها از شود

أْتُوا قَالُوا  كه باشد دياوريب مردم حضور به را او«: گفتند يشْهدونَ لَعلَّهم النَّاسِ أَعينِ علَى بِهِ فَ
 .»دهند يگواه آنان

نَابĤِلِه هذَا فَعلْت أَأَنت قَالُوا برَاهِيم يا تِ  مـا  انيخـدا  با را كار نيا تو ايآ! ميابراه يا«: گفتند إِ
 »؟يا كرده

لَه بلْ قَالَ فَع مذَا كَبِيرُهه مأَلُوه نطِقُونَ كَانُوا إِن فَاسبـزرگ  بـت  نيا بلكه«: گفت] ميابراه[ ي 
 . ديبپرس آنان از نديگو يم سخن اگر پس است، كرده را يكار نيچن

نَّكُم فَقَالُوا أَنفُسِهِم إِلَى جعوافَرَ نتُم إِ ـ «: گفتند و آمدند خود به آنان پس الظَّالِمونَ أَ  گمـان  يب
 »ديستمگر شما

وا ثُملَى نُكِسع ؤُوسِهِمر لَقَد تلِما علَاء م  يب«]: گفتند و [شدند  سرافكنده سپس ينطِقُونَ هؤُ
 .»نديگو ينم سخن آنها كه يدان يم تو شك

تَعبدونَ قَالَ يئًا ينفَعكُم لَا ما اللَّهِ دونِ مِن أَفَ لَا شَ و ضُرُّكُمـ آ«: گفـت ] ميابراه[ ي ـ غ بـه  اي  از ري
 »رساند؟ ينم شما به را يانيز و سود چيه كه ديپرست يم را يزيچ خداوند

أُف ا لَّكُملِم ونَ ودبونِ مِن تَعلَا اللَّهِ د  يجا به كه ييزهايچ بر يوا و شما، بر يوا لُونَتَعقِ أَفَ
 د؟يورز ينم خرد ايآ! ديپرست يم خدا

ـ بكن يكـار  ديـ خواه يمـ  اگـر «: گفتند فَاعِلِينَ كُنتُم إِن آلِهتَكُم وانصرُوا حرِّقُوه قَالُوا  را او دي
 .»ديده ياري را انتانيخدا و ديبسوزان

لْنَا برَاهِيم علَى لَاماوس برْدا كُونِي نَار يا قُ  .»باش سالمت و سرد ميابراه بر! آتش يا«: ميگفت إِ

أَرادوا ا بِهِ و دكَي ملْنَاه عرِينَ فَجرا آنـان  ما پس ورزند، رنگين] او حق در [خواستند و الْأَخْس 
 .مينمود مردم نيبارتريز

نَاه ي نَج لُوطًا وضِ إِلَى ونَ الَّتِي الْأَر لْعالَمِينَ فِيها اباركْ  بـه  و ميديبخـش  ييرهـا  را لوط و او و لِ
 . ميا نهاده بركت انيجهان يبرا آن در كه ميبرد ينيسرزم

بنَا هوو قَ لَهحإِس قُوبعي لَةً و لا نَافِ لْنَا وكُ عالِحِينَ جافزون [و ميديببخش او به را اسحاق و ص 
 .ميداد قرار ستهيشا را همه و م،يديبخش وا به زين را عقوبي] شيها خواسته بر

ملْنَاه عجةً وئِم نَا يهدونَ أَ أَمرِ نَا بِ ي حأَوو هِملَي إِقَام الْخَيرَاتِ فِعلَ إِ لَاةِ و إِيتَاء الصكَانُوا الزَّكَاةِ وو 
 دادن انجـام  و كردنـد،  يمـ  يرهبر ما فرمان به كه ميداد قرار يانيشوايپ را آنان و عابِدِينَ لَنَا
 يمـ  را مـا  تنهـا  آنـان  و ميكرد يوح آنان به را زكات پرداختن و نماز پاداشتن بر و ها يكين
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  . دنديپرست
ـ م بـه  سخن شانيكتابها و السالم هيعل محمد و يموس از متعال خداوند كه يوقت  و آورد، اني

لَقَد: (فرمود نَا وي برَاهِيم آتَ  شان،يكتابها شدن نازل و محمد و يموس دنفرستا از شيپ )رشْده إِ
  .ميداد ميابراه به  را يابيراه و تيهدا لةيوس

 با كه رساند رشد و تيهدا از يمقام به و داد نشان او به را نيزم و آسمانها ملكوت خداوند
 به محمد جز خداوند كه يرشد و تيهدا فراخواند، آن يسو به را مردم و ديرس كمال به آن
 حـسب  بر چون داد نسبت ميابراه به را يابيراه و رشد متعال خداوند. است دهندا كس چيه
 حسب بر يمومن هر و بود، مند بهره تيهدا و رشد از بود برخوردار آن از كه يبلند گاهيجا
  . است برخوردار رشد و تيهدا از دارد كه يمانيا
 و م،يداد او به را يابيراه و رشد لةيوس يعني. ميبود آگاه او احوال به ما و) عالِمِينَ بِه وكُنَّا(
ـ دن در را او و مـف يداد قـرار  شيخو دوست را يو و دميبخش رسالت شانيا به  آخـرت  و اي

. بـود  زهيپـاك  و مـده يفه و ياريهش رايز است، آن ستةيشا او كه ميدانست يم چون م،يديبرگز
 محكـوم  و ها بت شكستن و شرك از آنها كردن ينه و ، قومش با ميابراه مجادلة به نيبنابرا

بِيهِ قَالَ إِذْ: (فرمود و پرداخت برهان و ليدل با كردنشان أَ  لَها أَنتُم الَّتِي التَّماثِيلُ هذِهِ ما وقَومِهِ لِ
ـ ا: گفت قومش و پدر به كه آنگاه) عاكِفُونَ  بـا  و سـاخته  را آنهـا  خودتـان  كـه  مجـسمها  ني
 عبادت به همواره كه هستند چه ديا درآورده خلوقاتم از يبرخ شكل به و دهيتراش تانيدستها

 را خود اوقات كه چرا د،يا داده دست از را تانيعقلها دارند؟ يبرتر چه و د؟يهست مشغول آن
 و سـاخته  را آنهـا  خـود  دسـتان  با خودتان آنكه حال د،يا نموده عيضا ها بت نيا رپستش با

 يم عبادت ديتراش يم و ديساز يم خود را آنچه كه است يبيعج زيچ اريبس نيا د،يا دهيتراش
  . ديكن

ـ  يپاسـخ  ندارد، يليدل و شبهه نيكوچكتر كه يا درمانده فرد مانند آنها ـ دل يب  و آوردنـد  لي
نَا: (گفتند دجاءنَا ورا آنها راه هم ما پس ، كردند يم نيچن كه ميا دهيد را شيخو پدران ما) آب 

  . ميكن يم يرويپ آنها از ها بت عبادت در و گرفته شيپ در
 قرار اسوه و الگو ستين زيجا و نبوده حجت امبرانيپ از ريغ گريد يكس كار كه است مشخص

 نيبنـابرا  ان،يـ جهان پروردگـار  دانستن گانهي و ديتوح و نيد اصل در خصوص به شود، داده
 )مبِينٍ ضَلَالٍ فِي اؤُكُموآب أَنتُم كُنتُم لَقَد قَالَ: (ديهست و بوده گمراه همه كه داشت انيب ميابراه

 چـه  و! روشـن  و آشـكار  يگمراه د،يهست و بوده يآشكار يگمراه در پدرانتان و شما قطعاً 
 يمبن ديگفت شما آنچه يعني است؟ ديتوح ترك و شرك در آنها شدن گمراه از باالتر يگمراه
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 و شـما  و باشد، اناعمالت هيتوج يبرا يمجوز تواند ينم كردند يم نيچن ما پدران كه نيا بر
 جلـوه  بـزرگ  و ميابراه گفتة از تعجب با  )قَالُوا. (ديهست يآشكار و روشن يگمراه در آنها
 بِالْحقِّ أَجِئْتَنَا: (گفتند دهد، يم قرار نادان و خرد يب پدرانشان و آنها چگونه نكيا و آن، دادن
أَم مسخره و يشوخ نكهيا اي دارد؟ قتيحق يا آورده ما يبرا كه يسخن ايآ) اللَّعِبِينَ مِنَ أَنت 
ـ  ينم تو كه بود نيا گفته نيا از هدفشان ؟ييگو يم چه يدان ينم و يكن يم  يمـ  چـه  يدان

 خـود  گمان اساس بر آنها كه چند هر دادند، قرار ميابراه عمل يبرا محمل دو آنان و. ييگو
 ميابـراه  امـا  ديـ وگ يمـ  چه داند ينم كه است ينادان فرد سخن ميابراه سخن بودند مطمئن
  . كرد مشخص را آنها يعقل كم و يخرد يب كه داد  آنها به يجواب
بكُم بل: (گفت ميابراه ر باتِ راومضِ السالْأَر نَّ الَّذِي ومـزاح  و يشـوخ  اهـل  مـن  )فَطَرَه 

ـ ا و دارد، قـت يحق ميگو يم آنچه و ستمين ـ ن انيخـدا  بتهـا  ني  شـما  پروردگـار  بلكـه  ستند،ي
  . است دهيآفر را آنها كه يپروردگار همان است، نيزم و آسمانها ردرگارپرو
 بـود  نيا يعقل ليدل. كرد انيب ينقل ليدل هم و داد ارائه يعقل ليدل هم آنها يبرا ميابراه پس
 همـة  ننـدة يآفر خداونـد  تنهـا  كـه  ديدان يم د،يكن يم مجادله من با كه شما يحت كس هر كه

 بـه  او و باشد، يم نيزم و آسمانها و واناتيح و جن و فرشتگان و انسانها ليقب از مخلوقات
 را آن او و دارد، قـرار  او تـصرف  و ريتـدب  تحت يمخلوق هر پس پردازد، يم امورشان ريتدب
 اند، داخل رهيدا نيرا د شوند يم پرستش خداوند از ريغ به كه ييزهايچ همة و است، دهيآفر
 ننده،يآفر پرستش كه ننديب ينم زيجا دارند خصيتش و عقل از يا بهره نيكمتر كه يكسان پس
 و سـود  تواند ينم كه بپردازند يمخلوق عبادت به و كنند رها را يقيحق مدبر و دهنده يروز
  . اوست ارياخت در مرگ از پس شدن زنده و يزندگان و مرگ و برساند، يكس به يانيز
 از اند آورده آنچه رايز است، شده نقل مالسال هميعل امبرانيپ از كه است يمطالب ينقل ليدل اما

 دادن يگـواه  و شهادت آن جملة از و ند،يگو ينم ناحق حرف آنها و باشد يم دور به اشتباه
نَا: (گفت ميابراه نيبنابرا. است هيقض نيا بر امبرانيپ از يكي أَ لَى ونكـه يا بـر  من و) ذَلِكُم ع 

 و. گواهانم از) الشَّاهِدِينَ منَ (است، اطلب او ريغ پرستش و است يقيحق معبود تنها خداوند
ـ پ يگواه و شهادت از يگواه و شهادت چه خداوند يگواه از بعد  بـه  اسـت؟  بـاالتر  امبراني

  .الرحمان ليخل يگواه خصوص به و اوالعزم، امبرانيپ يگواه خصوص
 بـه  واستخ دهند، انجام توانند ينم يكار چيه آنان يها بت كرد انيب ميابراه كه آن از پس

 عدم و يناتوان به تا شديانديب يا چاره و بدهد، نشان آنان به را ها بت يناتوان يعمل صورت
أَكِيدنَّ وتَاللَّهِ: (گفت نيبنابرا. ندينما اقرار ها بت يرسان كمك  خـدا  به سوگند و )أَصنَامكُم لَ
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لُّـوا  أَن بعـد . (مشـكن  يمـ  را آنها يعني د،يشياند خواهم يا چاره تانيها بت ينابود يبرا تُو 
بِرِينَ دديشد دور آنها از و ديرفت رونيب شهر از ديع مراسم يبرا و ديكرد پشت كه آنگاه ) م .

  . رفت ها بت يسو به يپنهان صورت به ميابراه رفتند، آنها يوقت
)ملَه عذَاذًا فَجهمة مياهابر و بودند، خانه كي در ها بت مجموعة. كرد تكه تكه را آنها و )ج 

لَّا. (شكست را آنها ـ ب يزود بـه  كه يمنظور به را آن كه بزرگشان، بت جز به) لَّهم كَبِيرًا إِ  اني
  . گذاشت سالم شود يم
 باشـد  خداونـد  خـشم  مـورد  كـه  يزيچ هر رايز! ديشيانديب بيعج ياستثنا و احتراز نيا در

 نسبت آن اهل و اصحاب هب كه يصورت به مگر شود ينم اطالق آن بر بزرگ و» ريكب «كلمات
 بـه «: فرمـود  نوشت نامه ايدن مشرك پادشاهان به يوقت السالم هيعل امبريپ كه چنان شود، داده

 متعال خداوند نجايا در و. »بزرگوار به«: نفرمود و ن،يا امثال و ،»روم بزرگ به «،»فارس بزرگ
لَّا: (فرمود  است يزيچ نيا ،»شانيها بت از يزرگب«: نفرمود و بزرگشان، بت مگر) لَّهم كَبِيرًا إِ

 قرار زيناچ و ريحق را آن خداوند كه يزيچ بزرگداشت و ميتعظ از و بود، آگاه آن به ديبا كه
  . كنند يم ميتعظ را آن كه شود داده نسبت يكسان به نكهيا مگر كرد، زيپره است داده
)ملَّه هِ لَعلَي  را بزرگـشان  بت شكستن ميابراه يعني. دبازگردن آن يسو به كه باشد) يرْجِعونَ إِ
 اعـراض  آن از و نـد ينما توجه او ليدل به و گردند، باز آن يسو به تا كرد ترك خاطر نيا به

َنفُسِهِم يإلَ فَرَجعوا: (فرمود آخر در نيبنابرا . نكنند   . آمدند باز خودشان به) أَ
تِنَـا  هذَا فَعلَ من قَالُوا (دند،كر مشاهده بود رفته شانيها بت بر كه را يذلت و نيتوه يول لِهĤِب 
نَّه  سـتمكاران  از او گمان يب است؟ كره نيچن ما انيخدا با يكس چه«:گفتند )الظَّالِمِينَ لَمِنَ إِ

 آنهـا . بودند سزاوارتر اتهام نيا به خود آنكه حال كردند، متهم يستمگر به را ميابراه. »است
 كـه  ندانـستند  و كردنـد  مـتهم  يستمگر به بود شكسته را يها بت نكهيا خاطر به را ميابراه

 بت كه است يكس ستمگر و اوست، يپرست گانهي و يدادگر و ليفضا نيبهتر از بتها شكستن
 ييخدا به را آنها باز اما است، آمده بتها سر بر ييبال چه كه نديب يم و گرفته، ييخدا به را ها
  . رديگ يم
برَاهِيم لَه يقَالُ رُهميذْكُ فَتًى سمِعنَا قَالُوا(  شود يم دهينام ميابراه كه يجوان ميديشن: گفتند )إِ
 همو ديبا است گفته نيچن كه يكس نمودو يم مذمت را آنها و كرد، يم ييجو بيع ها بت از
 ها بت ينابود يبرا: بود گفته ميابراه كه بودند دهيشن يبخر نكهيا اي. باشد شكسته را ها بت

أْتُوا قَالُوا (است، شكسته را بتها ميابراه كه كردند ثابت يوقت. ديشياند اهدخو يا چاره  بِـهِ  فَ
 و ننـد يبب مـردم  كـه  ييجـا  در و دياوريب مردم حضور به را ميابراه: گفتند )النَّاسِ أَعينِ علَى
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 كـه  يفـرد  بـا  ننديب خود و باشند داشته حضور آنها تا ) يشْهدونَ لَعلَّهم. (ديكن حاضر بشنند
 خواست يم ميابراه كه بود يزيچ نيا و شود يم برخورد چگونه است شكسته را انها انيخدا

 و نـد ينما مـشاهده  را حـق  مـردم  و شود، انيب حق مردم حضور در كه بود نيا هدفش رايز ،
  . گردد اقامه آنها بر حجت
ـ  موعـدكم : (گفت كرد، وعده فرعون با يوقت يموس كه چنان  النـاس  حـشر ي ان و نـه يالز ومي
 پـس . شـوند  آورده گـرد  چاشت هنگام به مردم نكهيا و است، جشن روز شما موعد) يضح

تِنَا هذَا فَعلْت أَنت: (گفتند او به د،يگرد احظار ميابراه و افتندي حضور مردم كه يهنگام لِهĤِب 
برَاهِيم يا  و ريتقر يبرا استفهام نيا و ؟يا شكسته را ما انيخدا و ها بت! ميابراه يا تو ايآ )إِ

 تا شد باعث زيچ چه و ،يبكن را يكار نيچن تا داد جرأت تو به يزيچ چه يعني است، اثبات
  ؟يينما اقدام كار نيا به
 بـت  بلكـه  ، نـه  )هـذَا  كَبِيـرُهم  فَعلَـه  بـلْ : (گفت ميابراه بودند، گر نظاره مردم كه يحال در

 او همـراه  چـرا  كـه  گرفتـه  خـشم  كوچك يها بت بر يعني. است كرده را كار نيا بزرگشان
 از هـدف . ديكن پرستش را بزرگتان بت فقط شما تا است شكسته را آنها و شوند؟ يم عبادت

: گفـت  نيبنـابرا . بـود  آنـان  بـر  حجـت  اقامـة  و مخاطبـان  كـردن  محكوم ميابراه سخن نيا
)مأَلُوه نطِقُونَ كَانُوا إِن فَاسكه بود نيا منظورش. ديبپرس انآن از نديگو يم سخن اگر پس) ي 
ـ  از  اند، شده شكسته پرا كه ديبپرس شده شكسته يها بت از  اسـت،  نـشده  شكـسته  كـه  يبت

. داد خواهند را شما جواب بزنند حرف اگر پس است؟ شكسته را ها بت گريد چرا كه ديبپرس
 يكس اگر يحت دهند، ينم يضرر و دهيفا و ند،يگو ينم سخن ها بت كه ميدان يم ما همة اما

  . كنند ياري را خود و ندينما دفاع خود از توانند ينم برساند يبياس آنها به بخواهد
ـ عقلها به و آمدند خود به آنان و) أَنفُسِهِم إِلَى فَرَجعوا(  در كـه  افتنـد يدر و آمدنـد  بـاز  شاني

 أَنـتُم  نَّكُـم إِ فَقَـالُوا . (سـتمگرند  و مشرك كه كردند اعتراف و راههيب به ها بت كردن عبادت
  . ديستمگر شما قتاًيحق: گفتند] گريهمد [به پس) الظَّالِمونَ

 كه كردند اعتراف و اقرار خودشان رايز د،يگرد تمام آنها بر حجت و شد، حاصل مقصود پس
  . است  يستمگر و كفر كارشان و بوده، باطل هستند آن بر آنچه
 يچرخش )رؤُوسِهِم علَى نُكِسوا ثُم (بلكه د،نماندن يباق خود يگواه به اعتراف حالت در آنان
 برگشت اش هياول يجا به شانيها عقل و شد دگرگون حالتشان يعني برگشتند عقب به زدند

لَاء ما علِمت لَقَد: (گفتند ميابراه به و شدند گمراه و  سخن نهايا كه يدان يم تو)  ينطِقُونَ هؤُ
 آنكه حال! ميبپرس آنها از تا كه يده يم دستور و كرده رهمسخ را ما چگونه پس ند،يگو ينم
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  زنند؟ ينم حرف ها بت يدان يم
 انـشان يخدا نكـه يا و اند، شده شرك دچار نكهيا انيب با و آنها، سرزنش و نكوهش با ميابراه

تَعبدونَ: (گفت ستند،ين پرستش سزاوار يئًا ينفَعكُم لَا ما اللَّهِ دونِ مِن أَفَ  به ايآ) يضُرُّكُم لَاو شَ
 پـس  رسـانند؟  ينم شما به را يانيز و سود نيكمتر كه ديپرست يم را ييزهايچ خداوند يجا
  . كنند دور شما از را ييبال و انيز توانند ينم و برسانند يسود توانند ينم
)أُف ا لَّكُملِم ونَ ودبونِ مِن تَعكرده يانمنديز معاملة چه و ديهست انيز در چقدر يعني) اللَّهِ د 
لَا! (هستند ريحق چقدر ديپرست يم خدا يجا به كه ييزهايچ و د؟يا  ينم خرد ايآ ) تَعقِلُونَ أَفَ

 مرتكب يآگاه يرو از و داده دست از را عقل چون پس! ديشو واقف حالت نيا به تا ديورز
  . بهترند شما از واناتيح ديا شده يگمراه و جهالت

 در نمانـد،  يبـاق  شانيبرا يليدل چيه و كرد، ساكت و داد، كوبنده جواب را آنها ميابراه يوقت
 )فَعِلِينَ كُنتُم إِن آلِهتَكُم وانصرُوا حرِّقُوه قَالُوا (و كردند استفاده خود قدرت از او دادن سزا

 بـر  قتـل  به وهيش نيبدتر به را او يعني. ديكن ياري را انتانيخدا و ديبسوزان را ميابراه: گفتند
ـ ز باشند، هالك هم باز! باشند هالك. ديكن ياري را انتانيخدا نگونهيا و د،يسان  را يزيـ چ راي

  . دارند ازين آنها كمك به نمودند اعتراف خودشان كه گرفتند ييخدا به و كردند عبادت
 ينَار: ( گفت آتش به و نمود تيحما انداختند آتش در را او يوقت خود ليخل از خداوند پس
لَاما برْدا ونِيكُ سلَى وع رَاهِيمب  ميابراه بر آتش پس. شو سالمت و سرد ميابراه بر! آتش يا )إِ

  . نكرد احساس را يرنج نيكمتر و دينرس او به يبيآس چيه و شد، سالمت و سرد
أَرادوا( ا بِهِ و دبـسوزانند،  را يو گرفتنـد  ميتـصم  و دنـد يورز رنـگ ين او ينـابود  يبرا و )كَي 
)ملْنَاه عرِينَ فَجو ليـ خل كه چنان م،ينمود مردم نيبارتريز آخرت در را آنان ما پس ) الْأَخْس 
  . ديگردان سودمند و رستگار را روانشيپ
)نَاهي نَج لُوطًا وـ عل لـوط  جـز  يكـس  قومش از چون م،يديبخش ييرها را لوط و شانيا و )و  هي

 را ميابـراه  خداوند پس. است بوده اش برادرزاده وطل كه شد گفته. بود اوردهين مانيا السالم
نَا الَّتِي الْأَرضِ إِلَى (داد، نجات لْعالَمِينَ فِيها باركْ  آن در كـه  نمود هجرت ينيسرزم به او و) لِ

. كـرد  رها عراق بابل در را قومش و رفت شام به يعني. ميا نهاده بركت و ريخ انيجهان يبرا
 خواهم ترك را قومم اريد من همانا: گفت و) ميالحك زيالعز هو انه يبر يال مهاجر يال قال و(

  . كنم عبادت را پروردگارم كه روم يم ييجا به و كرد
 آن خداوند و آوردند، بر سر شام در امبرانيپ از ياريبس كه است نيا شام يها بركت از يكي
 تيب كه خداوند قدسم خانة سه از يكي و كرد، انتخاب خود ليخل هجرت محل عنوان به را
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  . دارد قرار نيسرزم نيا در است المقدس
بنَا( هوو قَ لَهحإِس قُوبعي لَةً و  او بـه  را اسـحاق  كرد يريگ كناره قومش از ميابراه يوقت) نَافِ

ـ پ دوران در شيهـا  خواسـته  بـر  افـزون  را اسحاق فرزند عقوبي و ميديببخش  يينـازا  و يري
 و) عقوبي و اسحق وراء من و: (دادند مژده اسحاق به را او گانفرشت و ميداد او به هسمرش

 فرزند از يكي و آمد ديپد او نسل از يبزرگ امت كه است ليياسرا ، عقوبي اسحاق، دنبال به
 نـدگان يوآ  گذشـتگان  سـردار  و نـد، ياو نسل از عرب بزرگوار امت كه بود لياسماع م،يابراه
  . اوست فرزندان از محمد

لْنَاج وكُلا( الِحِينَ عچرا م؛يا داده قرار ستهيشا را عقوبي و اسحاق و ميابراه از كي هر و)  ص 
 آنها يستگيشا و تيصالح جملة از و.آوردند يم يجا به را بندگانش حقوق و خدا حققو كه
 و كردنـد،  يمـ  تيهدا را مردم او فرمان با كه داد قرار يانيشوايپ را آنان خداوند كه بود نيا
ـ پ كه است بنده بر خدا يها نعمت نيبزرگتر از نيا  او لةيوسـ  بـه  افتگـان يراه و باشـد  شواي

 و كردند صبر آنها كه بود سبب بدان نيا و. كنند حركت او دنبال به سالكان و شوند ابيراه
  . داشتند نيقي ياله اتيآ به
نَا يهدونَ( أَمرِ ـ ام طبـق  آنها. ردندك يم ييراهنما ما نيد به دستوراتمان برابر را مردم) بِ  و الي

ـ پ و خدا نيد يسو به و خدا فرمان به بلكه دادند، ينم دستور خودشان نفس يهوا  از يروي
 دعـوت  خدا فرمان به كه يوقت تا شود ينم شوايپ بنده و. كردند يم ييراهنما ياله يخشنود
ينَا. (نكند حأَوو هِملَي  را آن م؛ينمـود  يوحـ  آنـان  به را هايخوب دادن انجام و) الْخَيرَاتِ فِعلَ إِ
 ليقب از هاستيخوب همة شامل نيا و . خواندند يم فرا آن يسو به را مردم و دادند، يم انجام
  . خدا بندگان حقوق و خدا حقوق دادن انجام

)إِقَام لَاةِ و إِيتَاء الصنيا. ميكرد يوح آنها به را زكات پرداخت و نماز داشتن پا بر و)الزَّكَاةِ و 
ـ ب لتيفض و شرافت عبادت دو نيا چون است، عام بر خاص عطف باب از  و دارنـد،  يشتري

 نشيد داده دستور خداوند كه آنگونه دهد انجام كامل طور به را زكات و نماز كس هر چون
 خواهد عيضا زين را ينيد امور گريد كند عيضا را زكات و نماز كس هر و. است داشته برپا را

 اعمال نيبرتر] زين [زكات و است، آن در خداوند حق كه چرا است، عمالا نيبرتر نماز. كرد
 يمـ  را مـا  فقـط  آنهـا  و) عابِـدِينَ  لَنَـا  وكَـانُوا . (شود يم كرده يكين مردم با آن در كه است
 يمـ  انجـام  اوقاتـشان  شتريب در را يبدن و يقول و يقلب يها عبادت همواره يعني . دنديپرست
 خداونـد  آنچـه  بـه  و بود، شده آنها تيشخص و صفت به ليتبد يبندگ و عبادت پس دادند،
  . بودند متصف است دهيآفر آن خاطر به و داده دستور بدان را مردم
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  : 74- 75 ي هيآ
نَاه ولُوطًا ي نَاه وعِلْما حكْما آتَ ي نَج ةِ مِنَ وي بائِثَ تَّعملُ كَانَت الَّتِي الْقَرْ نَّهم الْخَ  سوءٍ ومقَ كَانُوا إِ

ـ د و شـهر  از را او و م،يكـرد  عطـا  دانش و حكمت لوط به و فَاسِقِينَ ] مردمـانش  [كـه  ياري
 . بودند يگناهكار مردمان آنان گمان يب م،يديبخش ييرها كردند، يم زشت يكارها

نَاه لْ تِنَا فِي وأَدخَ محر نَّه ـ  م،يآورد در خود رحمت به را او و الصالِحِينَ مِنَ إِ  از او يراسـت  هب
  . بود ستگانيشا
 يداور و حكـم  و يشـرع  علـم  يدارا كه دينما يم شيستا را لوط امبرشيپ نجاخداونديا در

 پروردگار عبادت به را آنها و فرستاد، قومش يسو به را او خداوند. بود مردم انيم در درست
 را آنـان  و مانـد  آنها انيرم د و. نمود ينه دادند يم انجام كه يزشت يكارها از و خواند، فرا

 همـة  و كرد رو و ريز را آنها نيسرزم خداوند نيا بنابر. رفتندينپذ را دعوتش اما كرد دعوت
 را دعـوتگر  بودنـد؛  گناهكـار  و بـد  يقـوم  )فَاسِقِينَ سوءٍ قَوم كَانُوا (رايز داد، عذاب را آنان
ـ تهد شهر از اخراج به را او و كردند بيتكذ  را اش خـانواده  و لـوط  خداونـد  و. نمودنـد  دي

 دور يآباد از تا دينما حركت هنگام شب اش خانواده همراه به تا داد فرمان را او و داد نجات
ـ ا و كردنـد  ديپ نجات و رفتند رونيب هنگام شب اش خانواده و لوط پس. شوند  فـضل  از ني
  . بود آنها بر ياله منت و خدا
)لْنَه تِنَا فِي وأَدخَ محاز شود آن وارد كس هر كه يرحمت م،يآورد در خود رحمت به را او و )ر 

 و يخوب هر كه شود يم يكسان از و گشته منيا خطرها همة از و بود، خواهد افتگاني نجات
 سـامان  احوالشان و گشته صالح اعمالشان و آورند، يم دست به را يسعادت و يشاد و يكين
 و بنده شدن داخل سبب يستگيشا و الحص و. دينما يم اصالح را احوالشان خداوند و افته،ي

 از بنـده  شـدن  محـروم  سـبب  گناه و فساد كه همانطور گردد، يم ياله رحمت به او درآمدن
 نيبنابرا هستند، تيصالح يدارا شتريب همه از السالم هيعل امبرانيپ و. شود يم ريخ و رحمت
ـ : (گفـت  مانيوسـل . اسـت  نمـوده  فيتوصـ  يستگيـ شا و صـالح  به را آنها خداوند  يوادخلن
 داخـل   ات ستهيـ شا بندگان انيم در شيخو رحمت به مرا و) نيالصلح عبادك يف برحمتك

  . كن
  76- 77 ي هيآ

نُوحا ى إِذْ ولُ مِن نَادنَا قَب ب تَجفَاس لَه نَاه ي فَنَج لَه أَه ظِيمِ الْكَرْبِ مِنَ وادآوري به [را نوح و الْع [
 انـدوه  از را اش خانواده و او پس م،يرفتيپذ را يو يدعا هم ما و كرد دعا تر شيپ كه آنگاه
 .ميديرهان بزرگ
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نَاه نَصرْ مِ مِنَ ووا الَّذِينَ الْقَوب نَّهم بĤِياتِنَا كَذَّ  برابـر  او و أَجمعِـينَ  فَأَغْرَقْنَاهم سوءٍ قَوم كَانُوا إِ
 بودنـد،  بـد  يگروهـ  آنـان  گمان يب م،يداد مدد و ياري انگاشتند، دروغ را ما اتيآ كه يقوم

  . ميكرد غرق را شانيا همة نيبنابرا
 قومش يسو به را او خداوند. كن ادي ديتمج و شيستا با را السالم هيعل نوح ما امبريپ و بنده

 از و كـرد  دعوت خداوند عبادت به را آنها و ماند انشانيم در سال پنجاه و نهصد و ، فرستاد
 آشكار، و يپنهان را آنان و كرد، تكرار بارها را خود دعوت و مود،ن ينه يو به دنيورز شرك

ـ مف آنان يبرا موعظه كه شد متوجه يوقت پس. داد دعوت روز و شب و ـ ن دي  هـشدار  و ستي
 يتـدرعل  ال رب: (گفـت  و فراخوانـد  را پروردگـارش  نـدارد،  دربر آنان يبرا يا دهيفا دادن

! پروردگارا) كفارا فاجر اال لدواي ال و لواعبادكضي تذرهم ان انك ،!ارايد نيالكفر من االرض
 يم گمراه را بندگانت يبگذار زنده را آنها اگر رايز مگذار، زنده نيزم يرو را كافران از يكس

  . آورند ينم ايدن به كافر و فاسق فرزندان جز و سازند،
 و. نگذاشت دهزن را آنها ز ا كس چيه نمود،و غرق را آنها و رفتيپذ را او يدعا خداوند پس

 فرزندان و داد، نجات يكشت در بودند او همراه كه را يمومنا و اش، خانواده و نوح خداوند
  .كرد ياري كردند، يم مسخره را يو كه قومش بر را او و گذاشت، يباق او
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وداودانَ وملَي سانِ إِذْ وكُمحرْثِ فِي يإِذْ الْح نَ فِيهِ نَفَشَت نَّا الْقَومِ مغَ  و شَاهِدِينَ لِحكْمِهِم وكُ
 آن در هنگام شب مردم گوسفندان كه يكشتزار دربارة كه يهنگام را مانيسل و داود] كن ادي[

 .ميبود ] ناظر و [حاضر آنان يداور بر ما و كردند، يداور بودند دهيچر

لَيمانَ فَفَهمنَاها ا سل ينَا وكُ نَا ماوعِلْ حكْما آتَ  وكُنَّـا  والطَّيـرَ  يـسبحنَ  الْجِبالَ داوود مع وسخَّرْ
 يداور را دو آن از كي هر و م،يفهماند مانيسل به] را درست قضاوت وةيش [آن پس فَاعِلِينَ

 زين [را مرغان و گفتند يم حيتسب او با كه ميساخت رام داود يبرا را كوهها و م،ياموخت دانش و
 .ميبود توانا] كار [آن بر و] ميكرد رام

نَاه لَّم عةَ ونْعوسٍ صلَب صِنَكُم لَّكُمن لِتُحم أْسِكُملْ بفَه نتُم  او بـه  را زره سـاختن  و شَاكِرُونَ أَ
 د؟يهست سپاسگذار ايآ. كند حفظ كارزارتان] بيآس [از را شما تا ميآموخت

لَيمانَ لِس و اصِفَةً الرِّيحرِي عرِهِ تَجأَم نَا الَّتِي الْأَرضِ إِلَى بِ  و عالِمِينَ شَيءٍ بِكُلِّ وكُنَّا فِيها باركْ
 شد يم روان ينيسرزم يسو به او فرمان به و م،ينمود مانيسل فرمانبردار را عيسر و تند باد ما
 .ميدانست يم را زيچ همه و م،يبود نهاده بركت آن در كه

يعملُونَ لَه غُوصونَي من الشَّياطِينِ ومِنَ لًا و مونَ عد كُنَّا ذَلِكو مافِظِينَ لَههـا  طانيش از و ح 
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 نيا جز يكار] نيهمچن [و كردند، يم يغواص او يبرا كه] ميساخت رام او يبرا زين [را يكسان
  .ميبود آنها حافظ ما و دادند، يم انجام
 بـه  خداوند كه چرا كن، ادي بزرگداشت و شيتاس با را بزرگوار امبريپ دو نيا داود و مانيسل
 فِي يحكُمانِ إِذْ: (فرمود نكهيا ليدل به. بود كرده عطا را بندگان انيم يداور و عيوس دانش آنها

نَّا الْقَومِ غَنَم فِيهِ نَفَشَت إِذْ الْحرْثِ  كـه  يكـشتزار  صـاحب  كـه  آنگـاه  )شَهِدِينَ لِحكْمِهِم وكُ
 و درختـان  بـه  و بودند كرده تباه را آن و دهيچر كشتزارش در هنگام شب يگروه گوسفندان
ـ  الـسام  هيـ عل داود پس. آمدند يو نزد به يداور يبرا بودند، رسانده بيآس كشتزارش  نيچن
 كـشتزار  صـاحب  بـه  مزرعه و درختان رفتن نيب از مقابل در ديبا گوسفندان كه كرد قضاوت

 مانيسـل  و اوست، يسزا نيا و است كرده يگاران سهل گوسفندان صاحب چون شوند، داده
 به را گوسفندانشان ، گوسفندان صاحبان كه صورت نيا به نمود، يدرست يداور هيقض نيا در

 كار مشغول كشتزار صاحب باغ در و دينما استفاده آن پشم و ريش از تا بدهند كشتزار صاحب
ـ اول  حالـت  به باغ يوقت و برگردانند، هياول حالت به را آن تا شوند  صـاحب  برگـشت  اش هي

 را خودش مال كي هر و داده ليتحو را باغ زين آنها و دهد، پس باز را آنها گوسفندان كشتزار
 )سلَيمانَ فَفَهمنَها: (فرمود نيبنابرا. بود السالم هيعل مانيسل يركيز و فهم كمال از نيا و ببرد
ـ  بدان نيا و. ميندفهما مانيسل به هيقض نيا در را قضاوت درست وةيش ـ ن يمعن  در كـه  ستي
 نكهيا ليدل به كرد، انيب ژهيو طور به را نيا بلكه است، نداده نشيب و فهم داود به موارد گريد

لا: (فرمود ينَا وكُ  م،يآموخت حكمت و دانش مانيسل و داود آن از كي هر به و) وعِلْما حكْما آتَ
 و رسد، يم حق به و د،ينما يم قضاوت درست يگاه يقاض و حاكم كه است آن انگريب نيا

 كوشـش  كه يشرط به ست،ين سرزنش و مالمت مورد كند اشتباه اگر و كند، يم اشتباه يگاه
  . باشد كرده را خود
نَا : (فرمود و نمود انيب داد، اختصاص آنها از كي هر به كه را آنچه سپس  داوود مـع  وسـخَّرْ
 داود كه نمود انيب و. ميكرد همراه او با حيتسب و ذكر در را كوهها و) يرَوالطَّ يسبحنَ الْجِبالَ

ـ تمج و حيتسب و ذكر و كرد يم عبادت مردم همة از شيب  خداونـد  و گفـت،  يمـ  را خـدا  دي
ـ  پـس  بود، نداده مردم از كي چيه به كه بود داده او به را يدلكش و بايز يصدا آنچنان  يوقت

 او بـا  را بـسته  زبـان  پرنـدگان  و جامـد  يكوههـا  كرد يم را خود شيستا و گفت يم حيتسب
 نيا وما) فَاعِلِينَ وكُنَّا: (فرمود نيبنابرا. بود او بر خدا احسان و فضل نيا و شدند، يم همصدا

  .ميكرد يم را كار
)نَهلَّم عةَ ونْعوسٍ صلَب ـ  يكس نياول او و آموخت، داود به را زره ساختن خداوند و )لَّكُم  ودب
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 خداوند پس د،يرس آمدند او از بعد كه يكسان به آن ساخت وةيش و دانش و ساخت، را آن كه
ـ فا و. دينما درست را آن چگونه كه آموخت او به و نمود نرم او يبرا را آهن  فـراوان  آن دةي

 مهنگـا  به و كند حفظ جنگها در  را شما يجنگ لباس نيا تا ) بأْسِكُم من لِتُحصِنَكُم (است،
نتُم فَهلْ. (باشد شما محافظ كارزار گرفتن شدت  از كـه  را خداونـد  ينعمتها ايآ ) شَاكِرُونَ أَ
 لكـم  وجعـل : (فرمـود  متعـال  خداوند كه آنگونه د،يهست سپاسگذار نمود فراهم تانيبرا داود
 تانيبرا و) تسلمون لعلكم كميعل نعمته تمي كذلك باسكم كميتق ليسرب و الحر كميتق ليسرب
 در را شـما  كه داد قرار ييلباسها و د،ينما يم محافظت گرما از را شما كه داد قرار يياسهالب

  . ديريبپذ كه باشد گرداند، يم كامل شما بر را شيخو نعمت نسانيبد. كند يم محافظت جنگ
 و باشد، بوده العاده خارق يامر داود يبرا آهن شدن نرم و زره ساختن نحوة كه دارد احتمال

 و ريـ خم ماننـد  كـه  يطـور  نموده، نرم او يبرا را آهن خداوند اند گفته نيمفسر كه طور آن
  . آورد يم ببار را آن دينما ذوب اتش در را آن نكهيا بدون و خاك

 به خداوند كه يقيطر از را آهن و آموخته، او به مرسوم صورت به خداوند كه دارد احتمال و
 خداونـد  چون. ديآ يم بر هيآ ظاهر از كه است يزيچ نيا و كرد، يم ذوب بود داده نشان او
 توان در زره ساختن اگر و است، داده دستور يشكرگذار به را آنها و گذارده منت بندگان بر

 خداوند چون د،ينما يم انيب را زره دهيفا و. گذاشت ينم منت آنها بر خداوند نبود، بندگان
 زره جنس خاطر به بلكه نگذاشته منت مردم بر است ساخته داود كه ييها زره نيع خاطر به
 كـه  ياحتمـال  يبـرا  يهيتـوج  چيهـ  خداونـد  فرمودة نيا جز و است گذارده منت بندگان بر

 نـرم  او يبـرا  را آهن و) ديالحد له اننا و: (ديفرما يم كه ندارد وجود اند كرده انيب نيمفسر
 نـرم  را آهـن  لةيوسـ  و سبب بدون او باشد آن انگريب كه ستين يزيچ هيآ نيا در و م،ينمود
  . باشد كرده

لَيمانَ( لِس و اصِفَةً الرِّيحكـه  يا گونـه  بـه  م،يكـرد  رام مانيسـل  يبرا را عيسر و تند باد و )ع 
أَمرِهِ تَجرِي(  او فرمـان  از شـد  يمـ  برگردانده كه سو هر به و شد، يم روان او فرمان به و) بِ

ـ  در كـه  يمـسافت  و نمـود  يم يط ار ماه كي مسافت صبحگاه كي در و كرد، يم اطاعت  كي
 و] او فرمان به و) [فِيها باركْنَا الَّتِي الْأَرضِ إِلَى. (بود ماه كي اندازة به زين كرد يم يط شامگاه

 حركت ، بود مانيسل مقر كه شام نيسرزم يعني م،يا نهاده بركت آن در كه ينيسرزم يسو به
 بـه  او بازگـشت  محـل  و رفت يم غرب و شرق به رو باد تند بر سوار مانيسل پس. كرد يم

  . بود بركت و ريخ پر نيسرزم يسو
 را زيـ چ همـه  مـا  يآگاه و علم كه چرا ميدانست يم را زيچ همه و) عالِمِينَ شَيءٍ بِكُلِّ وكُنَّا(
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  . رساند: ميگفت آنچه به را آنها كه ميآموخت ييزهايچ لمانيس و داود به و. است كرده احاطه
يعملُـونَ  لَـه  يغُوصـونَ  من لشَّياطِينِا ومِنَ( لًـا  ومونَ عد  را يكـسان  هـا  طانيشـ  از و )ذَلِـك 

 انجـام  زين نيا از ريغ ييكارها و كردند يم يغواص شيبرا كه ميبود كرده مانيسل فرمانبردار
 يجنهـا  و طانهايشـ  خداونـد  كـه  بود السالم هيعل مانيسل يتهايخصوص از هم نيا. دادند يم
 كـه  ييكارها از ياريبس در طانهايش از تا بود داده قدرت او به و كرده او فرمانبردار را زرگب
 در نياطيشـ  از يبرخ نيبنابرا. دينما استفاده دهد انجام را آن توانست ينم يكس آنان از ريغ

 كردند، يم يغواص و مانيسل يبرا ايدر از رهيغ و لولو و گوهر و يمروارد آوردن رونيب امر
  . دادند يم انجام زين گريد ييكارها و
 چـه  هـر  آنـان ) تيراسـ  قـدور  و كالجواب جفان و ليتمث و بيمخر من شاءي ما له علموني(
 يهـا  كاسه و ها مجسمه و ها قلعه ليقب از كردند يم درست شيبرا خواست يم كه مانيسل

ـ ب سـاختن  يبـرا  را يگروه و. ثابت يگهايد و حوضها چون يبزرگ  و ،گمـارد  المقـدس  تي
 تا كردند كار سال كي تا او مرگ از بعد و كردند، يم كار آنها كه يحال در كرد فوت مانيسل
   . اهللا شا إن آمد خواهد چنانكه. است كرده فوت او . دانستند كهيان
 او دستور از زدن سرباز و ينافرمائ ييتوانا يعني. يبودم آنها حافظ ما و)  حافِظِينَ لَهم وكُنَّا(
  . بود داشته نگاه او يبرا اش ييفرمانروا و عزت و قدرت با را آنها خداوند بلكه شتند،ندا را
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وبأَي ى إِذْ ونَاد هب أَنِّي ر نِيسالضُّرُّ م أَنتو محكـه  بدانگاه] كن ادي [را وبيا و الرَّاحِمِينَ أَر 
 تـو  و اسـت  دهيرسـ  مـن  بـه  يمـار يب گمـان  يب]: گفت و [خواند اديفر به را خود پروردگار
 .يهست مهربانان نيمهربانتر

بنَا تَجفَاس نَا لَه ينَاه ضُرٍّ مِن بِهِ ما فَكَشَفْ لَه وآتَ م أَهثْلَه نَا  مـنْ  رحمـةً  معهـم  ومِ  وذِكْـرَى  عِنـدِ
لْعابِدِينَ  و م،يسـاخت  دور او از داشـت  خـود  در كـه  را يرنجـ  و ميرفتيپـذ  را او يدعا پس لِ
 يپند و شيخو جانب از يرحمت تا ميداد او به آنان با همراه را آنان مانند] زين [و اش خانواده

  . باشد كنندگان عبادت يبرا
 خداوند كه يهنگام كن، ادي واال يگاهيجا و بزرگداشت و شيستا با را وبيا ما امبريپ و بنده
 و بردبـار  را او خداونـد  و. داد قرار شيآزما وردم و نمود، مبتال يسخت يماريب و بال به را او

 پس بود، خداوند جانب از يشيآزما نيا و بود، شده مسلط او جسم بر طانيش. افتي خشنود
 و بال. ماند ها مدت تا و آمد، يم رونيب يبزرگ يها دمل آن اثر بر و ديدم او جسم در طانيش

 به را پروردگارش پس. رفت دست از مالش و مردند، اش خانواده و گرفت شدت او بتيمص
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 نيتـر  مهربـان  تـو  و اسـت  دهيرسـ  من به يماريب گمان يب! پروردگارا: گفت و خواند اديفر
 خداونـد  گستردة رحمت به وبيا )الرَّاحِمِينَ أَرحم وأَنت الضُّرُّ مسنِي أَنِّي. (يهست مهربانان
 فرا را او وجود همة رنج و يماريب هنكيا و كرد، انيب يو يبرا را شيخو حالت و شد متوسل
 و بـارد  مغتـسل  هـذا  برجلك اركفص: (فرمود و رفتيپذ را او يدعا خداوند و است، گرفته
  . است يخنك يدنينوش و شستن محل نيا بزن، نيزم] بر [تيپا با) شراب
 آن در را خود او پس د،يجوش سرد يا چشمه او دنيكوب از و د،يكوب را نيزم شيپا با او پس

  .نمود دور را اش يماريب خداوند جهينت در د،ينوش از و شست
)نَهي لَه وآتَ م (م،يديگردان باز او به را مالش و خانواده و )أَهثْلَه  و امـوال  يجا به و) معهم ومِ

 و يسـالمت  خداونـد  كـه  صـورت  نيا به م،يداد او به چندان دو بود داده دست از كه ياوالد
نَا منْ رحمةً. (داد او به يفراوان مال و فرزند و ديبخش او به يتندرست  و مرحمت نيا و) عِندِ
 پـاداش  از قبـل  خداوند پس. بود خشنود و كرد صبر كه بود وبيا حق در ما محض يمهربان
لْعابِـدِينَ  وذِكْرَى. (داد پاداش او به ايدن  نيهم در آخرت جهان ـ ما او و ) لِ  پنـد  و عبـرت  ةي

 السالم هيعل وبيا آنها يوقت بنابر رند،يگ يم بر توشه صبر از كه يكسان م،يمودن عبادتگذاران
 و شـد  دور يو از رنـج  و يمـار يب آن يمدت از پس و امد گرفتار ميعظ ييبال به كه ننديبب را

 و صبر آن علت وضوح به كه ننديب يم كنند نگاه را علت يوقت داد، كين يپاداش او به خداوند
 و نمـود  شيستا اش يبردبار و صبر خاطر به را وبيا خداوند يوقت نيبرابنا. است يبردبار
ـ  بردبار را او ما شك بدون) اواب انه العبد نعم صابرا وجدنه انا: (فرمود  بنـدة  اريبـس  م؛يافتي
 دچـار  هنگام به عبادتگذاران پس. بود خدا يسو به كننده رجوع و كننده توبه او بود، يخوب
  . دادند قرار خود يالگو و اسوه را او بيمصا به شدن

  : 85- 86 ي هيآ
 ذالكفل و سيادر و لياسماع] كن ادي زين [و الصابِرِينَ منَ كُلٌّ الْكِفْلِ وذَا وإِدرِيس وإِسماعِيلَ

 . بودند بردباران از كي هر كه را

ملْنَاه تِنَا فِي وأَدخَ محم رنَّه  گمان يب ميآورد در شيخو رحمت در را آنان و الصالِحِينَ منَ إِ
  . بودند ستگانيشا از آنان

 ادي صورت نيبهتر به را ذالكفل و سيادر و ميابراه بن لياسماع ما امبرانيپ و دهيبرگز بندگان
. بودنـد  لياسـرائ  يبنـ  يايانب از ذالكفل و سيادر. كن شيستا وجه نيكاملتر به را آنها و كن،
 آن بازداشتن و نفس كنترل يعني صبر بودندو بردبار افراد نيا از كي هر )الصابِرِينَ منَ كُلٌّ(
 طاعـت  بـر  صـبر : شـود  يم صبر گانة سه انواع شامل نيا و دارد، شيگرا آن به كه يزيچ از
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 دردنـاك  راتيتقد برابر در صبر و خدا، ينافرمان ارتكاب از نفس بازداشتن بر صبر خداوند،
 برخوردار كامل طور به يبردبار و صبر انواع يتمام از كه يوقت تا بنده پس. مشكالت و ياله

  . ديآ ينم حساب به صابر نباشد
ـ نما يم داللت نيا و است، نموده فيتوص يبردبار و صبر به را امبرانيپ نيا خداوند  كـه  دي

 شامل كه نمود فيتوص بودن ستهيشا به را آنها زين و اند بوده بردبار ستهيشا يا گونه به آنها
 شناخت از سرشار داشتند يقلب كه چرا شود، يم اعضا ريسا و زبان ، قلب يستگياش و صالح

ـ  و ذكـر   آن بـا  همـواره  كـه  داشـتند  يزبان و او، يسو به بازگشتن و او محبت خداوندو  ادي
 در گناهـان  از يدور و ياله اطاعت به را جوارح و اعضا ريسا و دادند، يم انجام را خداوند
 در شيخـو  رحمـت  به اشان يستگيشا و يبردبار سبب به را آنها خداوند پس. بودند آورده
ـ دن در امبرشانيپ برادران گريد با همراه را آنها و آورد ـ ن پـاداش  آخـرت  و اي  اگـر  و. داد كي

ـ م در و مانده يجا بر آنها از كه يكين نام نيهم داد، ينم آنها به زين يپاداش چيه خداوند  اني
   .است بزرگ بس يافتخار و شرافت نيا و بود، يكاف آنان يبرا است زنده انيجهان

 : 87- 88 ي هيآ

ا لَيهِ نَّقْدِر لَّن أَن فَظَنَّ مغَاضِبا ذَّهب إِذ النُّونِ وذَ ى عـاتِ  فِي فَنَادلَّـا  أَن الظُّلُم  لَـه لَّـا  إِ  أَنـت  إِ
انَكحبإِنِّي س گمان و رفت رونيب نيخشمگ هك يوقت را ذالنون] كن ادي [و الظَّالِمِينَ مِنَ كُنت 

 تو جز] ينيراست [معبود كه داد در ندا ها يكيتار در و م،يريگ ينم تنگ و سخت او بر كه برد
 .بودم ستمكاران از من يراست به ،يمنزه و پاك تو ست،ين

بنَا تَجفَاس لَه نَاه ي نَج مِنَ و الْغَم كَذَلِكؤْمِنِينَ نُنجِي وغـم  از و ميرفتيپـذ  را شانيـ دعا پس الْم 
  .ميده يم نجات را مومنان گونه نيا ما و م،يداد اش ييرها
 . يمـاه  صاحب يعني ذالنون. است ونسي او و كن ادي يخوب به را ذالنون امبرمانيپ و بنده و

 در كـه  كرد ديتهد را آنها پس اوردند،ين مانيا آنان اما فرستاد، قومش يسو به را او خداوند
  . آمد خواهد سراغشان به عذاب زمان فالن
 و نالـه  و آه با و كردند، مشاهده را آن آشكارا خود چشمان با و آمد فرود آنان بر عذاب پس
 كـه  چنـان . نمـود  دور آنها از را عذاب خداوند و كردند، توبه و برگشتند خدا يسو به يزار

 عذاب عنهم كشفنا نواام لما ونسي قوم اال منهايا فنفعها امنت هيقر كانت فلوال: (است فرموده
 اورنديب مانيا] مردمش [كه نبوده يآباد چيه اهل) نيح يال  متعنهم و ايالدن وهيالح يف يالخز

 را ييرسوا عذاب اوردند، مانيا يوقت كه ونسي قوم جز به باشد سودمند شانيبرا مانشانيا و
: است فمروده و ميتساخ مندشان بهره يمقرر مدت تا و م،ينمود دور آنان از ايدن يزندگان در
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 اي نفر هزار صد يسو به را او و) نيح يال فمتعنهم فامنوا دون،يزي او الف مائه يال وارسلنه(
  .ميساخت مند بهره ينيمع مدت تا را آنان و آوردند مانيا پس م،يفرستاد شتريب
 نيخـشمگ  يو امـا  اوسـت،  يها لتيفض نيبزرگتر از ونسي به بزرگ ملت نيا آوردن مانيا
 بـدون  اسـت  نكـرده  انيب ما يبرا كتابش در را آن خداوند كه يگناه خاطر به و رفت نرويب

 مرتكب را يگناه چه ميبدان حتماً ما كه ستين يازين و كرد فرار آنجا از پروردگارش دستور
) ميمل هو و الفلك يال قيا اذا: (ديفرما يم فقط شانيا گناه با رابطه در خداوند رايبود،ز شده
 ب كـه  بود كرده يكار يعني. بود شدگان مالمت از او و ... ختيگر يكشت يسو هب كه آنگاه
 دنيـ ورز شـتاب  كـه  ديآ يم بر چنان امر ظاهر از و. گرفت يم قرار سرزنش مورد آن خاطر

 است گرفته صورت آن از قبل آنان انيازم يو گشتن خارج و قومش بر گرفتنش وخشم ،يو
 سخت او بر خداوند كه برد گمان و )علَيهِ نَّقْدِر لَّن أَن فَظَنَّ. (دينما امر بدان را او خداوند كه
 از بـرد  اگمـان ي و دهـد  ينمـ  قرار تنگ ييجا در و يماه شكم در را او و رد،يگ ينم تنگ و

 به ندارد، ياشكال ونسي چون يكامل بندگان يبرا يگمان چنان البته. رود يم در خداوند دست
  . نباشد داريپا و ديآ شيپ شيبرا دارياپان صورت به گمان نيا كه يشرط
 يكـشت  سوار مردم از يگروه با دينما فرار گرفت ميتصم و شد نيخشمگ ونسي آنكه از پس
 در همـه  اگـر  دنديترسـ  يم چون اندازند؟يب ايدر در يكس چه كه كردند يكش قرعه آنها شد،
ـ  نام به قرعه و كردند يكش قرعه يوتق ، شود غرق يكشت باشند يكشت  بـه  را او افتـاد  ونسي
 در او و بـرد  ايـ در يهـا  يكيتـار  اعمـاق  به را يو و د،يبلع فرو را او يماه و انداختند ايدر
لَه لَّا (كه داد ندا ها يكيتار لَّا إِ  حـق  بـه  يمعبود چيه)الظَّالِمِينَ مِنَ كُنت إِنِّي سبحانَك أَنت إِ
  .ام بوده انستمكار از من يراست به ،يمنزه و پاك ست،ين تو جز
ـ يع و كمبـود  هـر  از او بـودن  پاك و خداوند تيالوه كمال به او پس  بـه  و نمـود،  اقـرار  يب

 ن،يالمـسبح  من كان انه فلوال: (ديفرما يم متعال خداوند. كرد اعتراف خود گناه و يستمكار
 شـود  يمـ  ختـه يبرانگ كـه  يروز تـا  نبود انيگو حيتسب از اگر) بعثوني ومي يال بطنه يف للبث

  . ماند يم يباق يماه شكم در] امتيق روز تا يعني[
بنَا: (فرمود نيبنابرا تَجفَاس لَه نَاه ي نَج مِنَ و و يسخت از را او و ميرفتيپذ را شانيدعا پس )الْغَم 
 را مومنـان  نگونـه يا و ) الْمـؤْمِنِينَ  نُنجِـي  وكَـذَلِك  (م،يداد نجات بود افتاده آن در كه يرنج

 وا يسخت به مانشيا خاطر به كه يمومن هر يبرا است يا مژده و دينو نيا و. ميده يم نجات
 يم دور يو از را بال و داد، خواهد نجات آن از را او خداوند پس باشد، شده گرفتار و ندوه
  . كرد السالم هيعل ونسي با چنانكه كند، يم سبك يو بر را آن اي و د،ينما



١٦٢٩ 

 : 89- 90 ي هيآ

يا به نَادى إِذْ وزكَرِ ر بنِي لَا ر ا تَذَرفَرْد أَنترُ وثِينَ خَي  كـه  بدانگاه] كن ادي [را ايزكر و الْوارِ
 .»يوارثان نيبهتر تو و مگذار، تنها مرا! پروردگارا«: خواند اديفر به را پروردگارش

بنَا تَجفَاس نَا لَه ب هوو ى لَهيحنَا يلَحأَصو لَه هجوز منَّه  ويدعونَنَا الْخَيرَاتِ فِي يسارِعونَ كَانُوا إِ
 و م،يديبخـش  او بـه  را ييحي و ميكرد اجابت را شيدعا پس خَاشِعِينَ لَنَا وكَانُوا ورهبا رغَبا

 يمـ  يكوكـار ين] انجـام  [در آنان گمان يب م،يديگردان اصالح و ستهيشا او يبرا را همسرش
  . بودند فروتن ما يبرا و خواندند يم اديفر به را ما ميب و ديباام و شتافتند

 جمله از كن، انيب را او يلتهايفض و بدار، يگرام را ادشي و كن، ادي را ايزكر ما، امبريپ و بنده
 نَـادى  (او پس. داد قرار مرحمت مورد را او خداوند سبب نيبد و بود مردم خواه ريخ نكهيا

هب ر بنِي لَا ر ا تَذَرـ ي مگـذار،  تنها مرا! پروردگارا« : گفت و داد ندا را پروردگارش) فَرْد  يعن
ـ  و ا،يشـق  ربك بدعائك اكن لم و بايش الراس اشتعل و يمن العظم هن و يان رب: (گفت  يان
ـ ول لدنك من يل فهب عاقر يامرات وكانت يورا من يالمول خفت ـ ي ا،ي ـ  و يرثن  آل مـن  رثي

 تمام [يريپ يها شعله و شده، سست من ياستخوانها! اراپروردگ«)ايرض رب اجعله و عقوبي
ـ ناام ام كـرده  كـه  ييدعاهـا  در هرگـز  مـن ! پروردگارا . است گرفته فرا را سمر] يموها  و دي

 از پـس،  است، بوده نازا اول از زين همسرم و مناكم،يب بستگانم از من و. ام بازنگشته محروم
ـ ن و بـر  راثيم من از كه ببخش من به ينيجانش خدا فضل ـ م عقـوب ي آل از زي  و ببـرد،  راثي

  . ده قرار دهيپسند را او پروردگارش
نِي لَا رب (او گفتة كه ميابي يم در ها هيآ نيا از ا تَذَرـ  كه است آن نيمب) فَرْد  و اجـل   يوقت

 يفراخـوان  و يياندرزگو و يخواه ريخ در او از بعد يكس كه ديترس شد كينزد مرگش زمان
 كه ندارد را يكس و تنهاست كه بود مناكيب نيا از و نباشد، او نيجانش خدا يسو به بندگان

ثِينَ خَيرُ وأَنت. (دينما ياري است خواسته بپا آن به آنچه در را او . يوارثان نيبهتر تو و) الْوارِ
 تـر  مهربـان  بنـدگانت  بـه  من از و ،يمان يم يباق من از بعد كه يهست يكس نيبهتر تو يعني

 يترازو در من نيجانش كار پاداش و رد،يگ آرام و ابدي نانياطم دلم كه خواهم يم اام. يهست
  . رديبگ قرار اعمالم

بنَا( تَجفَاس نَا لَه ب هوو ى لَهيحو بود بزرگوار يامبريپ كه را ييحي و رفتميپذ را شيدعا پس )ي 
 را همـسرش  و) زوجـه  لَه لَحنَاوأَص. (ميديبخش او به ميبود ننهاده يكس بر را او نام تر شيپ

 بـه  خداونـد  و. ميگردانـد  ولد و زاد ستةيشا شد ينم دار بچه و بود ميعق و نازا آنكه از بعد
ـ فوا از نيا و داد، همسرش به را شدن باردار تيصالح اي ايزكر خاطر  همـراه  و نيهمنـش  دي
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 ييحي همسرش و ايزكر به خداوند پس است، بركت با او يهمراه و ينيهمنش كه است صالح
  . ديبخش را

 فرمود و نمود شيستا را همه يكل طور به كرد، ادي تك تك را امبرانيپ نيا همة نكهيا از پس
)منَّه  يكارهـا  دادن انجام در و نموده اقدام يكوكارين به آنها) الْخَيرَاتِ فِي يسارِعونَ كَانُوا إِ
 مناسب و ستهيشا صورت به و. دادند يم انجام تليفض با يوقتها در را آن و شتافتند يم كين

 فرصت بلكه كردند، ينم ترك داشتند ييتوانا آن بر كه را يلتيفض و گرداندند، يم كامل را آن
 عالقـه  مـورد  يزهـا يچ و) ورهبا رغَبا ويدعونَنَا (دادند، يم انجام را آن و شمرده متيغن را

 در كه ييزهايچ و ناگوار امور از و خواستند يم ما از ياخرو و يويدن منافع ليقب از را اشان
 و بودند دواريام و مند عالقه آنها و. بردند يم پناه ما به رساند يم انيز انسان به جهان دو هر
 بـه  نيا و. بودند فروتن ما يبرا همواره و) خَاشِعِينَ لَنَا وكَانُوا. (كردند ينم فراموش را خدا
  . بود پروردگار از شناختشان كمال خاطر

 :91- 94 ي هيآ

الَّتِي و نَتصا أَحها فَنَفَخْنَا فَرْجوحِنَا مِن فِيها رلْنَاه عجا ونَهاب ةً والَمِينَ آيلْع  يزن] كن ادي [و لِّ
 يبرا يا نشانه را فرزندش و او و م،يديدم آن در شيخو روح از آنگاه د،يورز يپاكدامن كه را

 .ميددا قرار انيجهان

نَا واحِدةً أُمةً أُمتُكُم هذِهِ إِنَّ أَ و كُمب ونِ ردبيا گانـه ي امـت  كه شما امت است نيا همانا فَاع 
 . ديكن پرستش مرا تنها پس هستم، شما پروردگار من و است،

ينَهم أَمرَهم وتَقَطَّعوا نَا كُلٌّ بي لَ ـ م در را شيخـو  كـار ] آنان [و راجِعونَ إِ  پـاره  پـاره  خـود  اني
  .گردند يم بر ما يسو به يهمگ و نمودند،

لَا مؤْمِنٌ وهو الصالِحاتِ مِنَ يعملْ فَمن نَّـا  لِسعيِهِ كُفْرَانَ فَ إِ و  ونَ  لَـهاز كـس  هـر  پـس  كَـاتِب 
 نخواهد يناسپاس او كوشش يبرا باشد، داشته مانيا كه يحال در دهد انجام ستهيشا يكارها

  .ميسينو يم او يبرا را] شيها يكين [ما و د،بو
الَّتِـي  (نما، انيب را او شرافت و يپاك و كن ادي را ميمر و  نَتـصـا  أَحهـ  )فَرْج  دامـان  كـه  يزن
 پاك زين حالل به شدن كينزد از يحت بلكه حرام به شدن كينزد و شدن آلوده از را شيخو
 و. نكـرد  ازدواج خـدا  بنـدگان  بـه  دمتخ و عبادت به شدن مشغول خاطر به و. داشت نگاه
ـ : (گفـت  و آمـد،  يو نزد به افهيق خوش و كامل انسان كي شكل در ليجبرئ كه يهنگام  يان
 زگـار يپره اگـر  بـرم،  يمـ  پناه مهربان خداوند به تو از من) ايتق كنت ان منك بالرحمن اعوذ
 كـه  چرا د،يبخش وا به پدر بدون يفرزند اش يپاكدامن و يپاك پاداش به خداوند پس. يهست
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  . شد حامله ياله فرمان به و ديدم او در السالم هيعل ليجبرئ
لْنَاها( عجا ونَهاب ةً والَمِينَ آيلْع ـ داد قـرار  انيجهان يبرا يبزرگ نشانة را فرزندش و او و) لِّ  م،ي
ـ دن بـه  را اش بچـه  و شـد،  بـاردار  باشد زده دست او به يكس نكهيا بدون رايز  رد و. آورد اي

 در كـه  يحـال  در فرزندش و. نمود تبرئه زنندگان اتهام تهمت از را او و گفت، سخن گهواره
 يا العاده خارق امور و معجزات خداوند و كرد آگاه را مردم و داد خبر خودش از بود گهواره

 نسل به نسل و شدند انيجهان يبرا يا نشانه فرزندش و ميمر پس. نمود اجرا او توسط كه را
  . رنديگ يم عبرت آن از آموزان عبرت و ند،يگو يم خنس آن از

 أُمـةً  أُمـتُكُم  هـذِهِ  إِنَّ: (فرمـود  مـردم  به خطاب آورد انيم به سخن امبرانيپ از نكهيا از پس
ـ كن اقتـدا  آنهـا  بـه  پـس  هستند، شما انيشوايپ و امت شدند ذكر كه يامبرانيپ )واحِدةً  از و دي

 پروردگار زين و اند بوده راه كي بر و نيد كي بر يهمگ رايز د،يينما يرويپ آنان يرهنمودها
  . است يكي آنان همة
نَا: (فرمود نيبنابرا أَ و كُمب و ينيد ينعمتها با و دهيآفر را شما هستم؛ شما پروردگار من و ) ر 
 يكي نيد و است يكي امبريپ و است يكي پروردگار چون پس. ام داده پرورش شيخو يويدن

 يكيشـر  چيهـ  كه شود انجام ييخدا يبرا تنها عبادتها همة نكهيا از است عبارت آن و است
 پس) فَاعبدونِ: (فرمود نيبنابرا د،يده انجام را خدا عبادت كه است شما فةيوظ نيبنابرا ندارد
 همچنانكـه  ه كـرد،  مترتـب  گذشـت  كـه  آنچه بر را عبادت» فا «لةيوس به و. ديبپرست مرا تنها

  . است متقدم سبب بر مسبب
 امـا . نورزنـد  اخـتالف  آن در و شـوند،  جمـع ] خدا نيد [= امر نيا بر آنها كه بود ستهيشا و

) أَمـرَهم  وتَقَطَّعـوا : (فرمود نيبنابرا. كشاند ييجدا و ختنيگس هم از آنها ، يسركش و تجاوز
 شدند، پراكنده و گروه گروه داشتند را امبرانيپ از كردن يرويپ يادعا كه ييگروهها و احزاب

 هميلـد  بمـا  حـزب  كـل  (است باطل گريد گروه و اوست با حق كه كردند يم ادعا كيهر و
 كـه  است حق بر يگروه گروهها، نيا از و هستند شادمان دارند آنچه به گروه هر و) فرحون

 كـه  اسـت  يزمـان  نيا و. كند تيتبع امبرانيپ از و رديبگ شيپ در را راست راه و درست نيد
 و راستگو امتيق روز در ياله قاطع يداور يبرا مردم و آشكار، ها يپنهان و رود كنار ها پرده

ينَا كُلٌّ: (فرمود نيبنابرا شوند، يم مشخص دروغگو لَ  رهيغ و شده متفرق يگروهها) راجِعونَ إِ
  .ميده يم كامل يجزا و سزا آنان به و گردند يم باز ما يسو به يهمگ يهمگ
 در را يالهـ  يجـزا  و رفتـار  شـود،  يم دهيفهم يضمن صورت به كه هآنچ به حيتصر با سپس
 از كـس  وهـر  )الـصالِحاتِ  مِـنَ  يعملْ فَمن: (فرمود و كرد انيب مفصل صورت به آنان مورد
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 يكتابهـا  و كرده مشورع امبرانيپ كه دهد انجام را ييكارها يعني دهد، انجام ستهيشا يكارها
 و امبرانش،يپ و خدا به او كه يحال در) مؤْمِنٌ وهو (اند، اداشتهو آن انجام به را مردم يآسمان
لَا (باشد، داشته مانيا اند آورده آنان كه آنچه  يناسپاسـ  مـورد  او كوشـش ) لِـسعيِهِ  كُفْـرَانَ  فَ

 شيبرا را آن بلكه م،يريگ ينم دهيناد را آن و ميكن ينم عيضا را او تالش يعني. شد نخواهد
  . مييانم يم برابر چند

نَّا( إِ و ونَ لَهو ثبـت  آن در را اعمال فرشتگان كه ييها نامه در و محفوظ، لوح در ما و ) كَاتِب 
 اي و ندهد انجام ستهيشا يكارها كس هر يعني. ميسينو يم را شانيها يكين ندينما يم ضبط
ـ د در و است محروم او باشد نداشته مانيا يول دهد انجام را آنها ـ دن و ني  يمـ  نبـار ايز شياي
  . باشد

 : 95 ي هيآ

ام يةٍ علَى وحرَ نَّهم أَهلَكْنَاها قَرْ  محال ميا ساخته نابود را آن كه يشهر] مردم [و يرْجِعونَ لَا أَ
  . بازگردند] ايدن به [است

 به اند، شده گرفتار] ياله [عذاب به و شده، نابود كه يهايآباد مردمان است ممكن ريغ يعني
 شده داده عذاب و گشته هالك كه يكس پس ند،ينما جبران را خود راتيتقص تا ندبازگرد ايدن

 شدن نابود باعث كه يزيچ از ديبا مخاطبان نيبنابرا. ندارد ايدن به بازگشت يبرا يراه است
ـ ايب فرود آنها بر عذاب هرگاه رايز نشوند، گرفتار عذاب به تا زند،يبپره گردد يم آنها  دور دي

ـ با كـرد  جبـران  را گذشته توان يم كه اكنون پس . است محال آنان از كردنش  گناهـان  از دي
  . بكشند دست

 : 96- 97 ي هيآ

 ماجوج و اجوجي] راه [نكهيا تا ينسِلُونَ حدبٍ كُلِّ من وهم ومأْجوج يأْجوج فُتِحت إِذَا حتَّى
 بتازند يارتفاع و يبلند هر از شتابان شانيا و شود گشوده

ا وقْتَرَب دعقُّ الْوفَإِذَا الْح ةٌ هِيشَاخِص ارصا كَفَرُوا الَّذِينَ أَبنَا ي لَ ي و لَةٍ فِي كُنَّا قَد  هذَا منْ غَفْ
نَّا بلْ  بـه  كافران چشمان كبارهي گاه آن گردد، كينزد نيراست وعدة] هنگام نيا در[ ظَالِمِينَ كُ
  .ميبود ستمكار ما بلكه م،يبود غافل] روز [نيازا ما! ما بر يوا يا شود؛ دوخته باال

ـ فرما يم و ندهند، ادامه گناهان و كفر به كه دارد يم حذر بر را مردم خداوند  رهـا  زمـان  دي
 تيشـكا  آنها يكار فساد از يروزگار و هستند انسانها از لهيقب دو كه ماجوج و اجوجي شدن
 شكـسته  سـد  زمان آخر در و است، شده كينزد بست را يسد آنها برابر در نيذوالقرن و شد
 يمـ  يراتفـاع  و يسـبلند  هـر  از شـتابان  است كرده انيب خداوند كه آنچنان آنها و شود، يم
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 بـا  نيزم در و ادنديز اريبس آنها كه دينما يم داللت هيآ نيا. نديآ يم مردم يسو به و گذرند
 كـه  يليوسـا  و اسـباب  لةيوس به نكهيا اي روند، يم راه سرعت با اي پس. روند يم راه شتاب

 ها يدشوار و ها يناهموار و نوردند يم در را دور يمسافتها است دهيآفر آنها يبرا خداوند
 يمـ  رهيـ چ مـردم  بـر  آنها و كنند، يم يط را راهها زبان سرعت با و گذارند يم سر پشت را

  . ندارد را آنها با دنيجنگ توان كس چيه و شوند
)اقْتَرَب و دعالْو كـه  امتيق روز در و گردد، يم كينزد نيراست وعدة هنگام نيا در و )قُّالْح 

 نيا در پس است، راست و حق ياله وعدة و رسد، يم فرا بود داده وعده را آن آمدن خداوند
 و شوند، يم رهيخ و ستادهيا باز حركت از يشانيپر و وحشت شدت از كافران يچشمها روز
 حـسرت  گذشته بر و! ميبود امدهين ايدن به كاش!ما بر يوا: نديگو يم و گشته بلند ادشانيفر
لَةٍ فِي كُنَّا قَد: (نديگو يم و شوند يم مانيپش و خوردند يم  بزرگ روز نيازا ما )هذَا منْ غَفْ

ـ دن يها يسرگرم در و م،يبرد يم سر به يخبر يب و غفلت در همواره و بوده، غافل  غـرق  اي
 و يمانيپـش  از يكـس  اگـر  و. ميشـو  امتيق وارد و آمد ما اغسر به مرگ نكهيا تا م،يبود شده

نَّا بلْ. (مردند يم آنها مرد يم حسرت  شيخو ستم به آنها.ميبود ستمكار ما بلكه)  ظَالِمِينَ كُ
 آنها تا شود يم داده دستور هنگام نيا در پس كنند، يم اعتراف شيخو مورد در ياله عدل و
  : فرمود نيبنابرا. شوند برده مجهن به دنديپرست يم كه را آنچه و
  
  
  : 98- 103 ي هيآ

نَّكُم نتُم جهنَّم حصب اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ وما إِ ] ديهست جهنم زميه [شما همان وارِدونَ لَها أَ
 ديخواه وارد آن به شما است، جهنم آتش نةيافزوز ديپرست يم خدا از ريغ به كه ييزهايچ و

 . شد

لَاء انَكَ لَو  هرگـز  بودنـد  يانيخدا و معبودها نهايا اگر خَالِدونَ فِيها وكُلٌّ وردوها ما آلِهةً هؤُ
 . اند جاودانه جا آن در يهمگ و گشتند ينم دوزخ وارد

ما لَهفِيرٌ فِيهز مها وونَ لَا فِيهعمسيزيچ جا آن در و است زيانگ غم نالة جهنم در آنان يبرا ي 
 . شنوند ينم را

نَّا لَهم سبقَت الَّذِينَ إِنَّ نَى مسالْح لَئِك ا أُونْهونَ عدعبيسو [از شتريب كه يآنان شك بدون م [
 . شوند يم داشته نگاه دور] دوزخ [از آنان است شده مقرر شانيبرا ييكوين ما

ـ  آنان خَالِدونَ سهمأَنفُ اشْتَهت ما فِي وهم حسِيسها يسمعونَ لَا  را دوزخ اتـش  يصـدا  يحت
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 . اند جاودانه دلخواهشان] ينعمتها [انيم در و شنوند ينم] هم[

نُهم لَا أَكْبرُ الْفَزَع يحزُ لَقَّاهم الْ تَ تَ لَائِكَةُ و ذَا الْمه كُمموالَّذِي ي  ونَ  كُنـتُمـدبـزرگ  هـراس  تُوع 
ـ ا]: نـد يگو يمـ  و [نديآ يم استقبالشان به رشتگانف و سازد، ينم نيغمگ را شانيا  همـان  ني

  . شد يم داده وعده شما به كه است يروز
 دوزخ زميـ ه) جهـنَّم  حـصب ! (ديكرد يم پرستش خداوند يجا به گريد ييزهايچ كه شما و

نتُم. (بود ديخواه  وارد زا حكمت. ديگرد يم آن وارد حتماً تانيها بت و شما)  وارِدونَ لَها أَ
ـ ا ندارند يگناه و دانند ينم يزيچ كه جهنم به جان يب و جامد يها بت شدن  تـا  اسـت  ني

 بـه . گردد شتريب عذابشان و شود، روشن اند گرفته ييخدا به را ها بت كه يكسان ييدروغگو
لَاء كَانَ لَو: (فرموده جهت نيهم ـ  نيراست معبودان آنها اگر )وردوها ما آلِهةً هؤُ  هرگـز  دبودن

  . گشتند ينم دوزخ وارد
 كفروا نيالذ علميل و هيف ختلفوني يالذ لهم نيبيل. (ديفرما يم كه است ياله فرمودة مانند نيا

ـ ب دنـد يورز يم اختالف آن در كه را آنچه آنان يبرا تا) نيكذب كانوا انهم  كـافران  و كنـد  اني
   اند بوده دروغگو آنها كه بدانند

ـ ب آن از و اند جاودانه جهنم در شوندگان عبادت و نكنندگا عبادت از كي هر و  آورده روني
 آنان عذاب، يسخت و شدت از )زفِيرٌ فِيها لَهم. (شوند ينم برده گريد ييجا به آن از و نشده
 شوند، ينم را يزيچ جا آن در آنها و ) يسمعونَ لَا فِيها وهم (دارند، زيانگ غم نالة جهنم در
 بـه  جهـم  چون شنوند، ينم را جهنم يصدا جز ييصدا نكهيا اي و. هستند كور و الل و كر و

 يمـ  وارد جهنم به كه نيمشرك يمعبودها و . است بلند آن يصدا و ديآ يم جوش به شدت
 بوده يراض خود شدن معبود به و شده، عبادت كه باشند يم يكسان اي و هستند ها بت شوند
   .اند
 ينمـ  داده عذاب جهنم در آنان اند شده پرستش كه ياياول و فرشتگان و زيعز و حيمس اما و

نَّا لَهم سبقَت الَّذِينَ إِنَّ: (اند داخل ياله فرموده نيا در بلكه شوند، نَى مسيكسان همانان )الْح 
 خداونـد  و ،...اسـت  گـشته  مقرر شانيبرا سعادت] محفوظ لوح در و ياله علم در [شتريب كه

لَئِك. (دينما موفق راه نيا در و بگمارد ستهيشا يكارها انجام يبرا را آنها كه داشته مقرر أُو 
 بـه  و گردند، ينم آن وارد و شوند يم داشته نگاه دور جهنم از يكسان نيچن)  مبعدونَ عنْها
ـ  كه ييجا تا شوند، يم داشته نگاه دور آن از حد نيآخر تا بلكه شوند، ينم كينزد آن  يحت

  . ننديب ينم را آن خود و شنوند ينم را جهنم يصدا
)مها فِي وم تاشْتَه مهونَ أَنفُسو همسران و ها يدنينوش و ها يخوردن انيم در آنان و )خَالِد 
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 بـه  و دهينشن ا ر آن مانند يگوش چيه و دهيند را آن مانند يچشم چيه كه دلخواه يها منظره
ـ برا همواره نعمت و ناز نيا و اند، جاودانه و است نكرده خطور يانسان چيه دل  ادامـه  شاني
  . شود يم افزوده آن ييبايز به روزگاران يط در و دارد

نُهم لَا( أَكْبرُ الْفَزَع يحزُ  و كـافران  بـر  و گـردد  يم كينزد جهنم كه بدانگاه امتيق روز در )الْ
ـ پر بـزرگ  هـراس  را مردم و رديگ يم خشم گناهكاران  نهـا يا ازد،سـ  يمـ  نيانـدوهگ  و شاني

 يترسـ  هـر  از را آنهـا  خداوند و شوند يم برده كجا به دانند يم چون شوند، ينم نياندوهگ
  . دارد يم منيا
)ملَقَّاه تَ تَ لَائِكَةُ و گـروه  گـروه  سـواره  صـورت  به و شده ختهيبرانگ شانيقبرها از يوقت  )الْم 

 يـومكُم  هذَا: (نديگو يم آنها به گفتن كيتبر با و آمده استقبال به فرشتگان شوند، يم آورده
 كـه  را آنچـه  پس شد، يم داده وعده شما به كه است يروز همان نيا)  تُوعدونَ كُنتُم الَّذِي

 و د،يشو شاد ديدار شيپ در كه ييهايخوب به و باد، مباركتان است داده وعده شما به خداوند
 شتريب سرورتان و يشاد است، داده قرار امان در ها يناگوار از را شما خداوند نكهيا خاطر به

  . باشد
  : 104- 105 ي هيآ

مواء نَطْوِي يمالس جِلِّ كَطَيا لِلْكُتُبِ السنَا كَم أْ دلَ بخَلْقٍ أَو ها نُّعِيددعنَا ولَيفَاعِلِينَ كُنَّا إِنَّا ع 

] بـار  [نينخـست  كه نگونههما م،يچيپ يم هم در ها نماه] صفحة [همچون را آسمان كه يروز
 ما گمان يب ماست، بر الزم يا عده و. ميكن يم تكرار را آن] بار گريد [ميكرد آغاز را نشيآفر

 .ميباش يم] آن [دهندة انجام

لَقَد نَا وب تَ ثُها الْأَرض أَنَّ الذِّكْرِ بعدِ مِن الزَّبورِ فِي كَ  تابك در يراست به و الصالِحونَ عِبادِي يرِ
 بنـدگان  ن،يزمـ  همانـا  كه شد نوشته المحفوظ لوح در آنكه از پس ميا نوشته شده نازل يها

  . برند يم ارث به را آن من ستةيشا و صالح
 ،يگـستردگ  و يبزرگـ  همـه  نيا با را آسمانها امتيق روز در كه دهد يم خبر متعال خداوند
 مـاه  و ديخورشـ  و شـوند  يمـ  دهپراكن ستارگان پس چد،يپ يم هم در ها نامه و طومار مانند
  . شوند يم خارج مدارشان از و شود يم دهيچيپ درهم

نَا كَما( أْ دلَ بخَلْقٍ أَو ها نُّعِيد دعنَا ولَي ساده و سهل بار، نينخست كه همانگونه )فَاعِلِينَ كُنَّا إِنَّا ع 
 قـدرت  كـه  چـرا  ما، بر ستيا وعده نيا. ميگردان يم باز نو از را آن م،يكرد آغاز را نشيآفر
  . ستين ناممكن شيبرا يكار چيه و است تينها يب ياله
ـ آفر را آنهـا  كـه  است بار نينخست همچون ما يسو از مردم دوبارة نشيآفر يعني  پـس  م،يدي
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ـ ن مرگـشان  از پـس  نداشـتند،  وجود كه يحال در م،يديآفر را آنها بار نينخست كه همانطور  زي
  .مينيآفر يم را آنها دوباره

)لَقَد نَا وب تَ  مِن. (است آن امثال و تورات چون شده نازل يكتابها زبور از منظور )الزَّبورِ فِي كَ
 آن در يالهـ  راتيتقـد  همـة  كه مينوشت محفوظ لوح در را آن آنكه از بعد يعني ) الذِّكْرِ بعدِ

ثُهـا  رضالْـأَ  أَنَّ (كـه  مينوشـت  امبرانيپ بر شده نازل يكتابها در است، شده نوشته  عِبـادِي  يرِ
 خداوند آنچه به كه يكسان شوند؛ يم بهشت نيسرزم وارث من ستةيشا بندگان ) الصالِحونَ

 را آنهـا  خداوند پس. اند نموده زيپره است كرده ينه آنچه از و كرده عمل است داده دستور
 و وعده صدقنا يلذا الحمداهللا: (نديگو يم كه بهشت اهل گفتة مانند. گردنند يم بهشت وارث
 بـود  داده ما به كه يا وعده كه را يخداوند سپاس) نشاء ثيح الجنه من نتبوا االرض اورثنا
  .ميريگ يم يجا ميبخواه كه بهشت از مكان هر در و نمود نيزم وارث را ما و گرداند راست

 نكـه يا و باشـد،  نيزمـ  در قـدرت  گـرفتن  دست به و شدن نيجانش منظور كه دارد احتمال و
: خداوند فرموده مانند. گرداند يم حاكم را آنان و دهد يم قدرت نيزم در را صالحان خداوند

 من نيالذ استخلف كما االرض يف ستخلفنهميل الصلحت عملوا و منكم ءآمنوا نيالذ وعداهللا(
 است داده وعده اند داده انجام صالح عمل و آورده مانيا كه شما از يكسان به خداوند) قبلهم
 در انـد  بـوده  شانيا از شيپ كه را يكسان همچنانكه كرد، خواهد نيجانش نيزم در را نهاآ كه
  . كرد نيجانش نيزم
 : 106- 112 ي هيآ

لَاغًا هذَا فِي إِنَّ ب  . است عبادتگذاران يبرا] يكاف [يابالغ ، نيا در گمان يب عابِدِينَ لِّقَومٍ لَ

لْنَاك وما سلَّا أَر لْ رحمةً إِ  . مينفرستاد انيجهان يبرا يرحمت جز را تو و عالَمِينَلِّ

نَّما قُلْ نَّما إِلَي يوحى إِ لَهكُم أَ لَه إِ نتُم فَهلْ واحِد إِ  مـن  به كه ستين نيا جز«: بگو مسلِمونَ أَ
 »د؟يهست مسلمان شما ايآ پس است، گانهي يخدا شما يخدا كه شود يم يوح

لَّوا فَإِن لْفَقُ تَو نتُكُم  كردند پشت اگر پس تُوعدونَ ما بعِيد أَم أَقَرِيب أَدرِي وإِنْ سواء علَى آذَ
 وعده شما به آنچه كه دانم ينم و دادم، خبر كساني را شما همه«: بگو ،]شدند گردان يورو[

 »دور اي است كينزد شود يم داده

ه نَّ ي الْقَولِ مِنَ الْجهرَ يعلَم إِ ولَما عونَ ميم آشكارا كه را يسخنان داند يم خداوند همانا تَكْتُم 
 . ديدار يم پنهان كه را آنچه داند يم و د،ييگو

لَّه أَدرِي وإِنْ تْنَةٌ لَع  تا و]بوده [يآزمودن تانيبرا را آن ديشا دانم، ينم و حِينٍ إِلَى ومتَاع لَّكُم فِ
   باشد تان يمند بهره ةيما يمدت
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نَا بِالْحقِّ  احكُم رب قَالَ ب رنُ ومانُ الرَّحتَعسلَى الْما عو حق به! پروردگارا«: گفت تَصِفُونَ م 
ـ ب آنچه در مهربانمان پروردگار و كن، يداور] نانيا و ما انيم [يراست ـ كن يمـ  اني ـ  دي  گرياري

  .»ماست
 دو هـر  سـعادت  يبـرا  [كـه  دارد يم انيب و دينما يم شيستا را قرآن بزرگش كتاب خداوند

ـ  آن از توان ينم هرگز و كند يم ازين يب يزيچ هر از] را يآدم [و است يكاف] سرا ـ ن يب  ازي
لَاغًـا  هـذَا  فِي إِنَّ: (فرمود پس. بود ب ـ كفا را آنهـا  )عبِـدِينَ  لِّقَـومٍ  لَ  بـه  آن بـا  و كنـد  يمـ  تي

 و هـا  خواسـته  نيبزرگتر به ار گان شهيپ عبادت قرآن پس رسند، يم بهشت و پروردگارشان
 از باالتر باشند يم مردم نيتر فيشر كه عبادتگذاران كه يا گونه رساند،به يم آرزوها نيبرتر

 يمـ  آنهـا  بـه  افعـالش  و صـفات  و سـما  ا لةيوس به را خداوند قرآن چون ندارند، يهدف نيا
 دنيرس شواهد و مانيا قيحقا و كند، يم بازگو شانيبرا را بيغ نيراست اخبار قرآن. شناساند

 شـده  ينه آن از كه آنچه همة و شده امر آن به كه ييزهايچ همة و دارد، يم انيب را نيقي به
 بـه  كـه  را ييراهها و كند، يم يمعرف را عمل نواقص و نفس يبهايع و د،ينما يم انيب است
ـ  در را آنهـا  ديبا نيد امورات يتمام در كه دهد يم نشان يآدم  از را انـسان  و . گرفـت  شيپ

 قـرآن  بـه  كـس  هر پس. كند يم انيب را طانيش ورود راه و دارد، يم حذر بر طانيش يراهها
   نرساند ييخودكفا به را او خداوند نكند تيكفا

 رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وما: (فرمود و نمود شيستا است قرآن مبلغ كه را امبرشيپ خداوند سپس
لْعالَمِينَ  كـه  اسـت  يالهـ  رحمـت  امبريپ پس. مينفرستاد انيجهان يبرا يمترح جز را تو و )لِّ
ـ ا آورده مـان يا او به كه يكسان نيبنابرا. شوند يم تيهدا او لةيوس به بندگان  را رحمـت  ني

 و كـرده  يناسپاسـ  را خداونـد  نعمـت  گـران يد اما. اند آورده يجا به را آن سپاس و رفتهيپذ
  . اند رفتهينپذ را او رحمت

نَّما: ( بگو! دمحم يا) قُلْ( نَّما إِلَي يوحى إِ لَهكُم أَ لَه إِ  يوح من به كه ستين نيا جز) واحِد إِ
 نيبنـابرا . ستين پرستش سزاوار او جز يزيچ چيه و است گانهي معبود معبودتان كه شود يم

نتُم فَهلْ: (فرمود  او كردن يندگب يبرا و د،يگرد يم گانهي خداوند ميتسل شما ايآ) مسلِمونَ أَ
 كـه  نعمـت  نيا كردن يارزان خاطر به را پروردگارشان كردند نيچن اگر پس د؟ينه يم گردن
  . نديبگو شيستا است ها نعمت نيبزرگتر

لَّوا فَإِن( آنها شدند، گردان يرو خداوند يبندگ يبرا نهادن گردن و شدن ميتسل از اگر و )تَو 
نتُكُم فَقُلْ (، و هبد هشدار ياله عذاب به شدن گرفتار به را  به را شما همة: بگو )سواء علَى آذَ

 من ماجاءنا: (ديينگو شد، نازل شما بر عذاب يآگاه و كردم، باخبر خدا عذاب از كساني طور
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 و من يآگاه اكنون و. است امدهين ما نزد به يا دهنده ميب و دهنده مژده چيه) رينذ ال و ريبش
 كفر عاقبت و سرانجام از را شما و ام، داشته حذر بر و داده ميب را شما چون است برابر شما
  . ام نساخته پنهان شما از را يزيچ چيه و ام، كرده آگاه دنتانيورز
 شـود  يمـ  داده وعده شما به كه يعذاب دانم ينم و)  تُوعدونَ ما بعِيد أَم أَقَرِيب أَدرِي وإِنْ(

 مـن  و اوسـت،  دست به عذاب آمدن و است وندخدا نزد آن علم چون دور، اي است كينزد
  . ندارم يارياخت چيه
لَّه أَدرِي وإِنْ( تْنَةٌ لَع  آمدن يبرا شما كه يعذاب افتادن ريتأخ به ديشا و )حِينٍ إِلَى ومتَاع لَّكُم فِ
ـ دن در ينيمع مدت تا كه باشد علت بدان احتماالً و باشد، بد تانيبرا د،يدار شتاب آن  بهـره  اي
  . گردد دتريشد عذابتان شود باعث و ديشو مند
 خداوند. كن يداور حق به كافران گروه و ما انيم! پروردگارا: گفت )بِالْحقِّ احكُم رب قَالَ(
 را كـافران  جاهـا  گـر يد و بدر واقعة در كه كرد يداور انشانيم ايدن در و رفتيپذ را دعا نيا

  . نمود مجازات
بنَا( رنُ ومانُ الرَّحتَعسلَى الْما عو ميشـو  يم روزيپ شما بر ما دييگو يم نكهيا و ) تَصِفُونَ م 
 بـه  و نـشده  مغـرور  و م،ييجو يم ياري خود ندةيبخشا پروردگار از ميكن يم نابود را نتانيد

 يمخلوق هر كه مييجو يم ياري مهربان خداوند از بلكه م،يكن ينم هيتك خود ييتوانا و قدرت
   . اوست ارياخت در
  . را يخدا سپاس و. كرد نيچن خداوند و دهد، انجام ميا خواسته او از كه را آنچه ميدواريام و
  

    اءيانب سوره ريتفس انيپا
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  حج ي سوره تفسير

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 2 آيه
يها يا  بترسيد، پروردگارتان از! مردم اي عظِيم شَيء الساعةِ زلْزَلَةَ إِنَّ ربكُم اتَّقُوا النَّاس أَ
  .است بزرگي چيز قيامت زلزلة گمانبي
موا ينَه لُ تَرَوةٍ كُلُّ تَذْهرْضِعا ممع تضَعأَر تَضَعلٍ ذَاتِ كُلُّ وما حلَه متَرَى حو النَّاس 

 آن از شيردهي هر ببينيد، را آن كه روزي. شَدِيد اللَّهِ عذَاب ولَكِنَّ بِسكَارى هم وما سكَارى
 مست را مردم و كند،مي جنين سقط بارداري] مادر [هر و شود،مي غافل دهدمي شيرش كه
  .است سخت بسيار خدا عذاب بلكه نيستند، مست آنكه حال بينيمي

 و ظاهري نعمتهاي كه پروردگارشان از كه دهدمي قرار خطاب مورد را مردم همة خداوند
 و گناه و شرك از دوري با آنها است شايسته پس. بترسند است بخشيده هاآن به باطني

 ار آنچه سپس. كنند اطاعت او فرمانهاي از توانندمي كه جايي تا و بترسند خدا از نافرماني،
 و. است قيامت وحشتهاي از دادن خبر آن و نمود، بيان دارد،مي وا پرهيزگاري به را آنها از كه
بكُم اتَّقُوا النَّاس أَيها يا: فرمود پس نمود، سفارش پرهيزگاري و تقوي به را آنان لْزَلَةَ إِنَّ رز 

 آن عمق و اندازه به كه است بزرگي حادثه قيامت زلزلة گمانبي ، عظِيم شَيء الساعةِ
 و ردخومي تكان و افتدمي لرزه به زمين شودمي پا بر قيامت وقتي چون. برد پي تواننمي

 شده غبار سپس شوند،مي تبديل شن از ايتوده به و گشته تكه تكه و شده كنده جا از كوهها
 آسمان وقت آن در پس. شوندمي تقسيم گروه سه به مردم روز آن در. روندمي هوا به و

 و پريشاني و گردندمي پراكنده ستارگان و شودمي پيچيده هم در ماه و خورشيد و شكافدمي
 پير آن شدت از كودكان و شود،مي مستولي دلها بر كندمي جا از را دلها كه شديدي اضطراب

 ذوب آن هيبت از سخت چيزهاي و شوند،مي ذوب آن هيبت از سخت چيزهاي و شوند،مي
  :فرمود اين بنابر. شوندمي
موا ينَهلُ تَرَوةٍ كُلُّ تَذْهرْضِعا ممع تضَعهول چنان آن بينيدمي ار متقيا زلزله كه روزي أَر 
 طفل دهان به پستان كه شيردهي زنان همة كه گيردمي فرا را مردمان سراپاي هراس و

 كودكش شدت به مادر اينكه با اينكه، با كنند،مي رها را خويش كودك اندنهاده خود شيرخوار
 حملٍ ذَاتِ كُلُّ وتَضَع. بردمي سر به آن در او كه حالت اين در خصوص به دارد، دوست را

 النَّاس وتَرَى. نمايندمي جنين سقط بارداران همة روز آن هراس و وحشت شدت از و حملَها
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 عذَاب ولَكِنَّ نيستند، مست آنان ولي بيني،مي مست را مردمان و بِسكَارى هم وما سكَارى
 جا از دلهايشان و پريده عقلهايشان ينا بنابر ،است سخت بسيار خدا عذاب بلكه. شَدِيد اللَّهِ

 و كنندنمي كاري فرزندان براي پدران روز اين در و است، رسيده گلو به و شده بركنده
  .بكنند كاري پدرانشان براي توانندنمي نيز فرزندان

 يغنيه شأن يوميذ منهم امري لكل  بنيه و صحيه و ابيه و امه و اخيه من المر يفر روز اين در و
 خود به روز آن در كس هر و. گريزدمي فرزندانش و همسر و پدر و مادر و برادر از نانسا

  .است مشغول
 ليتني يويلتي سبيال الرسول مع اتخذت يليتني يقول يدية علي الظالم يعض روزي چنين در و
 در را پيامبر راه كاش اي: گويدمي و گيردمي گاز را انگشتانش ستمگر خليال فالنا اتخذ لم
  .دادمنمي قرار خود دوست را فالني كاش! من بر واي اي گرفتم،مي يشپ
 كارهاي آن با كه ترازوهايي در و. شوندمي سياه هاييچهره و سفيد هاييچهره وقت آن در و

 اعمال هاينامه و شده، نصب شوند،مي وزن باشند هم ايذره اندازة به اگر حتي بد و خوب
 و گردند،مي نمايان حاضر بزرگ و كوچك هاينيت و اقوال و لاعما همة و شوند،مي گشوده

 راتهم اذا و. گرددمي نزديك پرهيزگاران براي بهشت و شود،مي نصب جهنم روي صراط پل
 جهنم. ثبورا هنالك دعوا مقرنين ضيفا منها القوا اذا و رفيرا و تغيظا لها سمعوا بعيد مكان من

 آن صداي و غرش ببيند، را آنها دور از جهنم چون و. دشومي گردانده آشكار گمراهان براي
 از و شدن نابود براي شوند انداخته آن از تنگي جاي در بسته پا و دست وقتي و شنوند،مي را
 ادعوا و حدا و ثبورا اليوم تداعوا ال: شودمي گفته آنان به و نمايندمي دعا خود رفتتن بين
 وقتي و ، بگوييد زيادي واويالهاي بلكه ندهيد، سر واويال بار يك امروز كثيرا ثبورا

 تلكلون ال و فيها اخسوا: فرمايدمي آورد، بيرون آن از را آنها تا زنندمي ندا را پروردگاراشان
  .نگوييد سخن و آن در بتمرگيد
 كرده مستولي آنها بر را دردناكي عذاب و گرفته خشم آنها بر بخشاينده و مهربان خداوند
 كوچكترين و بينندمي را خود اعمال همة و شوند،مي ناميد خوبي و خير هر از و است،
  .شودنمي ناپديد آن از چيزي

 و لذتهاي انواع در و برندمي سر به مسرور و شاد بهشت باغهاي در پرهيزگاران طرفي از
  .مانندمي جاودانه دلخواهشان نعمتهاي ميان در و شوند،مي مندبهره هايشادي
 آمادگي روز آن براي است شايسته دارد پيش در را روزي چنين داندمي كه عاقل براي پس

 پرهيزگاري و ننمايد، ترك را صالح عمل پس نكند، غافل را او دنيايي آروزهاي و باشد داشته
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 محبت و گرداند خويش لباس را خداوند از ترس و دهد، قرار خود شعار را الهي تقواي و
  .دهد قرار اعمالش مبناي و اساس را خداوند ذكر و الهي
  :3- 4 آيه

تَّبِع عِلْمٍ بِغَيرِ اللَّهِ فِي يجادِلُ من النَّاسِ ومِنَ ي طَانٍ كُلَّ ورِيدٍ شَيهيچ بدون مردم از گروهي و م 
  .كنندمي پيروي سركشي شيطان هر از و خيزند،برمي مجادله به خداوند بارة در دانشي و علم

 هِ كُتِبلَيع نَّه لُّه فَأَنَّه تَولَّاه من أَ  مقرر او بر] الهي قضاي در[ السعِيرِ عذَابِ إِلَى ويهدِيهِ يضِ
 آتش عذاب سوي به را او و كندمي گمراهش بگيرد، بدوستي را شيطان كس هر كه است شده

   .نمايدمي هدايت سوزان
 حق با مجادلة به باطل وسيلة به و اند،گرفته پيش در را گمراهي راه مردم از گروهي
 در آنها آنكه حال. بگردانند باطل را حق و دهند جلوه حق را باطل خواهندمي و خيزند،برمي
 از كه است اين دارند كه چيزي تنها و ندارند، دانشي و علم هيچ و داشته قرار ناداني نهايت

 مخالف آنها با و بردنمي فرمان پيامبرش و خدا از كه سركشي شيطان هر از و گمراه پيشوايان
  .نمايند تقليد خوانندمي فرا جهنم سوي به كه پيشواياني از و است،
هِ كُتِبلَي ع نَّه  آن كس هر كه شده مقرر سركش شيطان اين بر الهي تقدير و قضا در تَولَّاه من أَ
أَنَّه نمايد، پيروي وي از و بگيرد دوستي به را  إِلَى ويهدِيهِ كند،مي گمراه را او شيطان يضِلُّه فَ

 شيطان نائب كسي چنين حقيقتا و دهدمي سوق سوزان آتش عذاب سوي به را او عذَابِ
 السعير اصحب من ليكونوا حزبه يدعوا انما و: است فرموده شيطان مورد در خداوند و. است
  .گردند آتش اهل از تا خواندمي فرا را گروهش و او همانا
 كردن گمراه به نيز و شده گمراه خود خيزدبرمي مجادله به خداوند مورد در كه كسي پس

 هاييتاريكي] همانند او كار [نمايد،مي پيروي سركشي شيطان هر از او و پردازد،مي ديگران
 بيشتر چون اندداخل اين در بدعت و كفر اهل تمام و. اندشده انباشته هم روي بر كه است
   .خيزندبرمي مجادله به دانش و علم ونبد و مقلداند آنها
  :5- 7يآيه
يها يا نَّا الْبعثِ منَ ريبٍ فِي كُنتُم إِن النَّاس أَ  علَقَةٍ مِنْ ثُم نُّطْفَةٍ مِن ثُم تُرَابٍ من خَلَقْنَاكُم فَإِ
ضْغَةٍ مِن ثُمخَلَّقَةٍ مرِ مغَيخَلَّقَةٍ ونَ ميب نُقِرُّ لَكُم لِّنُ امِ فِي وحا الْأَرلٍ إِلَى نَشَاء مى أَجمسم ثُم 

كُملًا نُخْرِج بلُغُوا ثُم طِفْ تَ يلَا الْعمرِ أَرذَلِ إِلَى يرَد من ومِنكُم يتَوفَّى من ومِنكُم أَشُدكُم لِ  لِكَ
لَمعدِ مِن يعئًا عِلْمٍ بي نَا فَإِذَا امِدةًه الْأَرض وتَرَى شَ لْ لَيها أَنزَ اء عالْم تَزَّتاه تبرو تَتنب  مِن وأَ
 خاك از را شما ما] كه بدانيد [هستيد شك در رستاخيز از اگر! مردم اي بهِيجٍ زوجٍ كُلِّ
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 نايافته نقش و يافته نقش گوشتي پاره از سپس بسته، خوني از آنگاه نطفه، از سپس ايم،آفريده
 تا بخواهيم چه هر و سازيم، روشن شما براي كه است خاطر بدين] اينها همه [ايم،فريدهآ

 سپس آوريم،مي بيرون كودك صورت به را شما آنگاه و داريم،مي نگاه رحمها در معيني زمان
 كسي شما از و شود،مي گرفته جانش كه هست كسي شما از و. برسيد رشدشان حد به تا

. نداند چيزي دانستن] همه آن [از پس تا شودمي برده باز پيري و توتيفر نهايت به كه هست
 افتدمي بدان جنبش و حركت بارانديم باران آن بر كه هنگامي اما بينيمي خشكيده را زمين و
  .روياندمي را خرم و زيبا گياهان انواع و كندمي رشد و

 كه است خاطر بدان اين قدير شي كل علي انه و الموتي يحي انه و الحق هو اهللا بان ذلك
  .است توانا چيزي هر بر او و كند،مي زنده را مردگان اينكه و است حق بر خداوند

 است آمدني قيامت] بدانيد اينكه و [القبور في من يبعث اهللا ان و فيها ريب ال اتيه الساعه ان و
  . گرداندمي زنده اندآرميده گورها در كه را كساني تمام خداوند و نيست آن در شكي] و[

يها: فرمايدمي متعال خداوند  مورد در اگر! مردم اي الْبعثِ منَ ريبٍ فِي كُنتُم إِن النَّاس أَ
 و پروردگارتان بايد اينكه با دهد،مي روي وقت چه كه دانيدنمي و داريد ترديد و شك قيامت

 آنها كه شودمي ارائه عقلي دليل ود داريد ترديد و شك چون اما - نماييد تصديق را پيامبرش
 نمايد،مي داللت داريد ترديد آن در شما آنچه ثبوت بر قطعي صورتي به و كنيدمي مشاهده را
  .كندمي دور دلهايتان از را شك و

 را آن ابتدا كه كسي اينكه و است انسان نخستين آفرينش بر كردن استدالل دليل دو آن از يكي
 از را شما من تُرَابٍ من خَلَقْنَاكُم فَإِنَّا: فرمود مورد اين در و. آفريندمي باز را او است آفريده
 نطفه از شمار سپس نُّطْفَةٍ مِن ثُم آفريد خاك از را - السالمعليه - آدم كه زيرا ام،آفريده خاك
لَقَةٍ مِنْ ثُم.است آفرينش ابتداي اين و آفريد، قرمز هبست خون به خداوند حكم به نطفه و ع 
 گوشت پاره اين و. شودمي جوييده كه گوشتي اي اندازه به گوشت قطعه يك به تبديل رنگي
 و است، الخلقهمتا و كاملر و شودمي آفريده انسان صورت به و يافته نقش مخَلَّقَةٍ گاهي

لَّقَةٍ  قطس شدن آفريده از قبل كه صورت اين به است، الخلقه ناقص و ناتمام گاهي و غيرمخَ
 آفرينش بر تعالر م خداوند اينكه با. نماييم بيان را شما آفرينش اصل تا لَكُم لِّنُبينَ.شودمي
 اما تواناست، لحظه يك در آن كامل آفرينش بر متعال خداوند اينكه با. نماييم بيان را شما
 قِرُّونُ. نمايدمي بيان شما براي را خويش رحمت گستردگي و قدرت بزرگي و حكمت كمال
 كه وقتي تا گذاردمي باقي رحم در را هاييجنين ما و مسمى أَجلٍ إِلَى نَشَاء ما الْأَرحامِ فِي

 شكم از را شما سپس طِفْلًا نُخْرِجكُم ثُم. است بارداري زمان مدت، آن و بخواهد خداوند
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  .نداريد واناييت هيچ و دانيدنمي چيزي كه آوريم،مي بيرون كودك صورت به مادرتان
 قرار شير برايتان پستانهايشان در و گردانيديم، خدمتگزارتان و فرمانبردار را شما مادران و

 آن و رسيدمي رشد سن به اينكه تا آييدمي در ديگر ايمرحله به ايمرحله از سپس داديم،
 سن به كه آن از قبل شما از برخي و الْعمرِ أَرذَلِ إِلَى يرَد من ومِنكُم. است عقل و قوت كمال
 پيري و فرتوتي سن به و گذاشته سر پشت را رشد سن برخي و ميرند،مي برسد رشد

 كه است فرتوتي و پيري آن و عمر مرحلة ترينپست يعني الْعمرِ أَرذَلِ. رسندمي سالخوردگي
 و شده لتحلي هايشتوانايي ديگر كه طور آن رود،مي دست از انسان عقل مرحله آن در

يلَا. گرددمي ضعيف  است رسيده عمر از مرحله اين به كه كسي تا شَيئًا عِلْمٍ بعدِ مِن يعلَم لِكَ
 دو را انسان توانايي و. شودمي ضعيف عقلش چون نداند، است دانستهمي قبال آنچه از چيزي
 چنانكه پيري دوران نقص و ناتواني ديگري و كودكي دوران ناتواني يك گيرد؛مي فرا ناتواني
 بعد من جعل ثم قوه ضعف بعد من جعل ثم خلقكم الذي اهللا: است فرموده متعالر خداوند

 نيرومند را شما كه است ذاتي آن خداوند القدير العليم هو و يشا ما يخلق شيبه و ضعفا قوه
 دخواهمي چه هر و رساند،مي پيري به و گرداند،مي ضعيف را شما سپس است، گردانيده

  .تواناست داناي او و آفريندمي
 وتَرَى. است آن شدن پژمرده و خشكيدن از بعد زمين نمودن سبز و كردن زنده دوم دليل

ضةً الْأَرامِدنيست آن در سبزي گياه كه ايگونه به بينيمي پژمرده و خشكيده را زمين و ه .
نَا فَإِذَا لْ  به گياهان روييدن با بارانديم، باران آب آن بر كه اميهنگ اما اهتَزَّت الْماء علَيها أَنزَ

 و كند،مي پيدا ارتفاع نشستگي، فرو دوران از پس يعني وربت. شودمي سبز و افتدمي جنبش
أَنبتَت.است گياهانش ازدياد سبب به اين جٍ كُلِّ مِن ووهِيجٍ زدر دلكش و زيبا گياهان انواع و ب 
 :نمايندمي داللت مطلب پنج بر دليل دو اين و. رويدمي آن

خشكيده از پس را زمين و آفريد شد بيان آنچه از را انسان كه است ذاتي آن خداوند ذَلِك 
 كه است معبودي و پروردگار خداوند چون الْحقُّ هو اللَّه بِأَنَّ نمود خرم و زنده شدنش
 باطل ديگران پرستش و است حق او پرستش فقط و نيست، شايسته او براي جز عبادت

أَنَّه .باشدمي يِي وحتَى يوالْم نَّه  همچنانكه تواناست، چيزي هر بر او و قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى وأَ
 .است داده نشان شما به را بزرگش صنعت و شگفت قدرت

 هيچگونه جاي و رسدمي فرا قيامت شك بدون بدانيد اينكه و فِيها ريب لَّا آتِيةٌ الساعةَ وأَنَّ
 و الْقُبورِ فِي من يبعثُ اللَّه وأَنَّ. ندارد وجود آن دانستن بعيد براي راهي پس نيست، ترديدي
 سزا بدتان و نيك كارهاي بر را شما و كند،مي زنده اندآرميده گورها در كه را كساني خداوند
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  .داد خواهد جزا و
  :8- 9يآيه

لَا هدى ولَا عِلْمٍ بِغَيرِ اللَّهِ فِي جادِلُي من النَّاسِ ومِنَ نِيرٍ كِتَابٍ ودربارة مردم از گروهي و م 
 .كنندمي مجادله روشني كتاب و هدايت و دانش] هيچ [بدون خداوند

ضِلَّ عِطْفِهِ ثَانِين لِيبِيلِ عاللَّهِ س ا فِي لَهنْي الد خِزْي نُذِيقُه و موا يةِالْقِيم ذَابرِيقِ عالْح 

 راه از] را مردم [تا گرداندمي بر را رويش مغرورانه و اندازدمي باال را شانهايش مستكبرانه
 او به را آتش عذاب قيامت روز و دارد،] بزرگي [رسوايي دنيا در او سازد، گمراه خدا
  .چشانيممي

 به كه است سركش شيطان براي همجادل اين و است، مقلد براي شد بيان ترپيش كه ايمجادله
 به پيروانشان و خدا پيامبران با اللَّهِ فِي يجادِلُ كه داد خبر خداوند پس. خواندمي فرا بدعتها
لَا عِلْمٍ بِغَيرِ بشكند هم در را حق آن با تا نمايدمي مجادله باطل وسيله ى ودهيچ بدون و ه 
 از خود مجادلة در يعني. كندمي مجادله شدبا داشته رهنمودي اينكه بدون و درستي دانش
 كتاب بدون و منِيرٍ كِتَابٍ ولَا. است راهيافته و دارد، درستي عقل كه كندنمي پيروي كسي

  .نقلي دليلي نه و دارد عقلي دليلي نه او پس كند،مي مجادله روشني
 الي ليوحون الشيطين ان و: كندمي الهام او به شيطان كه است ترديدهايي و شبهات همان اين

 با. نمايند مجادله شما با تا كنندمي الهام دوستانشان به شيطان همانا و ليجدلوكم اوليايهم
 روي از او كه است آن از كنايه اي و گرداند،مي بر را رويش مستكبرانه عِطْفِهِ ثَانِي اين وجود
 كه غيرمفيدي دانش از و داندمي ناچيز و حقير را مردم و پذيرد،نمي را حق بينيبزرگي خود
 گمراه را مردم تا لِيضِلَّ شماردمي حقير هست همراهشان كه را حقي اهل و شده شاد دارد
 اين در گمراهي و كفر پيشوايان تمام و. باشد گمراهي سوي به دعوتگران از تا يعني. سازد
نْيا فِي هلَ: فرمود و كرد بيان آخرت و دنيا در را آنها كيفر سپس. هستند داخل الد در او خِزْي 
 اين و شود،مي رسوا و خوار دنيا همين در و آخرت از قبل يعني. دارد] بزرگي [رسوايي دنيا
 بينينمي را گمراهي و كفر دعوتگران از دعوتگري هيچ و است، الهي عجيب هاينشانه از

 حالتش طبق يك هر و ،كنندمي مذمت و نكوهش را او و متنفرند، او از جهانيان اينكه مگر
نُذِيقُه. گيردمي قرار نكوهش و نفرت مورد و موةِ يامي  عذاب قيامت روز و الْحرِيقِ عذَاب الْقِ

 از آنچه كيفر به را آن سوزان آتش و جهنم سخت گرماي يعني چشانيممي. او به را سوزان
 . چشانيممي او به است داده انجام و فرستاده پيش

ابِ ذَلِكم تمقَد اكدأَنَّ يو اللَّه سبِيدِ بِظَلَّامٍ لَيلْع  و. تسوت پيشين كردار سزاي به اين لِّ
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  .نيست ستمگر بندگان بر خداوند] گرنه[
شد بيان كه اخروي و دنيوي عذاب آن ذَلِك .َالم كه دارد، را بودن دور مفهوم ذَلِك بر ذلِك 
 و بدبختي و وحشت نهايت در كافر كه است آن بيانگر اين و كند،مي داللت دوري و بعد

لْعبِيدِ بِظَلَّامٍ لَيس اللَّه وأَنَّ يداك قَدمت بِما دارد قرار بدحالي  كه است گناهي و كفر كيفر لِّ
  .نيست ستمگر بندگان بر خداوند و اي،شده مرتكب
 خالصة. دهدنمي عذاب اشندب شده مرتكب گناهي اينكه بدون را بندگانش خداوند يعني
 گفته شدند، باين گذشته آية دو در كه باشد صفتهايي داراي كه كافري به: است چنين معني
 تكبر و زدن تهمت و افترا سبب به ايشده دچار بدان كه رسوايي و عذاب اين: شودمي

 فاسق و صالح و كافر و مؤمن و كند،نمي ستم و است عادل خداوند چون باشد،مي ورزيدنت
  .كندمي مجازات عملش سبب به را يك هر بلكه دهد،نمي قرار يكسان را
 :11- 13يآيه

 علَى انقَلَب فِتْنَةٌ أَصابتْه وإِنْ بِهِ اطْمأَنَّ خَيرٌ أَصابه فَإِنْ حرْفٍ علَى اللَّه يعبد من النَّاسِ ومِنَ
نْيا خَسِرَ وجهِهِ خِرَةَ الدĤْالو ذَلِك ورَانُ هبِينُ الْخُسدو با كه هست كسي مردم ميان از و الْم 
 او به باليي اگر و گيرد، آرام بدان برسد او به خوبي و خير اگر پس پرستد؛مي را خدا دلي
 .است آشكار و روشن زيان همان اين و شده، زيانكار آخرت و دنيا در برگردد، عقب به برسد

 را چيزي خداوند جاي به الْبعِيد الضَّلَالُ هو ذَلِك ينفَعه لَا وما يضُرُّه لَا ما هِاللَّ دونِ مِن يدعو
 گمراهي همان اين. خواندمي فرياد به بخشدنمي او به سودي و رساندنمي او به زياني كه

 .است دور بسيار

لَبِئْس لَىالْمو لَبِئْس نَّفْعِهِ مِن أَقْرَب ضَرُّه لَمن يدعو شِيرُ واز زيانش كه خواندمي را كسي الْع 
  !هستيد بدي دوستان و همدمان چه و بد، سروران و ياوران چه است، نزديكتر سودش
 با ايمان صفاي و نور و نگرديده دلهايشان وارد ايمان و است ضعيف ايمانشان مردم، از برخي

 است، آورده ايمان عادت و عرف بنابر يا و ترس روي از يا بلكه است، نياميخته در دلهايشان
 فَإِنْ. است مذبذب و متزلزل و ماند،نمي قدم ثابت و استوار مشكالت و آزمايش هنگام به و

هابرٌ أَصأَنَّ خَيهمواره اگر يعني. گيردمي آرام بدان برسد او به خيري و خوبي اگر پس بِهِ اطْم 
 به نرسد، او به رنجي و ناگواري هيچ و ببرد سر هب خوشي در و باشد داشته گوارايي روزي
 چرا نيست، ايمانش اثر بر او آرامش اما شود،مي شادمان و خاطر آسوده خوبي خير اين سبب
 مبتال بالهايي و هافتنه به را او و دهد قرار امان در را فردي چنين خداوند است ممكن كه

تْنَةٌ بتْهأَصا وإِنْ  برگرداند دينش از را او كه نكند  كه صورت اين به برسد او به باليي اگر اما فِ
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 بدهد، دست از را پسندي مورد و داشتني دوست چيز يا بياييد، پيش برايش ناپسندي امر
لَى انقَلَبهِهِ عجا شودخَسِرَمي مرتد و گرددبرمي دينش از يعني. شودمي رويگردان ونْي الد 

الĤْخِرَةَ را نظرش مورد مال اينكه اميد به دنيا در. است داده دست از را خرتآ و دنيا سعادت و 
 بر دين از آيد،نمي دست به ارتداد با جز خواهدمي او آنچه اينكه گمان به و آورده، دست به
 او به است گشته مقرر برايش خدا درتقدير آنچه بر اضافه چيزي آنكه حال گردد،مي
  .است شده زيانكار و گرديده ناموفق و ناكام او حقيقت در پس رسد،نمي
 زمين و آسمانها اندازة به آن پهناي كه بهشتي از آخرت در كه است روشن و ظاهر بسيار و

 همان اين و الْمبِينُ الْخُسرَانُ هو ذَلِك. گرددمي جهنم آتش سزاوار و شود،مي محروم است
  .است روشن و آشكار زيان
 خداوند جاي به ينفَعه لَا وما يضُرُّه لَا ما اللَّهِ دونِ مِن دعوي است، برگشته عقب به كه كسي
  .ببخشد وي به سودي و برساند زياني او به تواندنمي كه خواندمي فرياد به را چيزي

 به يا خودش به تواندنمي شود خوانده فرا خداوند جاي به كه چيزي هر و معبود هر و
 دوري بسيار و فراوان سرگشتگي اين، الْبعِيد الضَّلَالُ هو ذَلِك.دبرسان زياني و سود ديگران
 حد آخرين به كه است ايگمراهي و است، رسيده حد آخرين به كه است ايگمراهي و است،
 كنندة برآورده و نيازبي و دهنده زيان و سودرسان كه كسي پرستش از او چون است، رسيده

 آورده روي خويش از ترپايين يا خود مانند ايبنده پرستش به و شده گردان روي نيازهاست
  . است بيشتر سودش از آن زيان بلكه ندارد، اختياري هيچ كه

 از زيانش كه خواندمي فرياد به را كسي نَّفْعِهِ مِن أَقْرَب ضَرُّه لَمن يدعو: فرمود اين بنابر
 مشخص آخرت و دنيا و جسم و قلع براي آن فراخواندن و پرستش زيرا است، بيشتر سودش
لَبِئْس معبود اين است بدي سرور و ياور چه الْمولَى لَبِئْس. است شِيرُ وو همدم چه و الْع 

 كند، دور وي از رازيان و برساند سود آدمي به بايد اصوالً همدم و سرور! هستند بدي دوست
 اينها دادن قرار سرور و مهمد شود،نمي دور زياني و آيدنمي دست به سودي وقتي پس

  .است آمده حساب به زشت و شده نكوهش
 :14يآيه

نْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ يدخِلُ اللَّه إِنَّ  ما يفْعلُ اللَّه إِنَّ الْأَ
رِيددر باغهايي به اندكرده شايسته ايكاره و آورده ايمان كه را كساني خداوند همانا ي 
 را آنچه خداوند گمانبي. است روان آن] كاخهاي و درختان [زير در رودها كه آوردمي
  .دهدمي انجام خواهدمي
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 هستند؛ نوع دو بر گروه اين: فرمود و آورد ميان به سخن باطل در كنندگان مجادله از خداوند
 نوع دو نيز شوندمي ناميده مؤمن كه آنهايي ردك بيان نيز و دعوتگر، ديگري و مقلد يكي
 نوع و شد، بيان ترپيش چنانكه است، نشده وارد قلبشان به ايمان كه هستند گروهي باشند،مي
 پس. كنندمي تصديق صالح اعمال با را ايمانشان كه هستند حقيقي و واقعي مؤمن دوم

 آن كاخهاي و درختان زير از رودها كه نمايدمي وارد باغهايي به را آنها كه داد خبر خداوند
 و درختان و قصرها و كاخها آن در چون است، شده ناميده »جنت «بهشت و است روان

 اللَّه إِنَّ. شوندمي پنهان آن در كه ايگونه به پوشاندمي را ساكنانش كه دارد وجود گياهاني
 چه هر خداوند پس دهد،مي نجاما خواهدمي كه را آنچه خداوند شك بدون يرِيد ما يفْعلُ

 از و. دهدمي انجام نمايد مخالفت او با و شود كارش مانع بتواند كسي اينكه بدون بخواهد
 و منت با خداوند. رساندمي بهشت به را بهشت اهل كه است اين كندمي كه كارهايي جمله
  .بگرداند بهشت اهل از را ما خويش فضل
 :15يآيه

نْيا فِي اللَّه ينصرَه لَّن نأَ يظُنُّ كَانَ من خِرَةِ الدĤْالو ددمبٍ فَلْيباء إِلَى بِسمالس ثُم قْطَعنظُرْ لِيلْي  فَ
 ياري آخرت و دنيا در را پيامبرش خدا بردمي گمان كه كسي يغِيظُ ما كَيده يذْهِبنَّ هلْ
 آيا بنگرد آنگاه نمايد، قطع را] خداوند ياري [آن سپس بياويزد، آسمان به ريسماني دهد،نمي
  برد؟مي ميان از را او خشم تدبيرش اين
 شد، خواهد نابود وي دين و كند،نمي ياري را پيامبرش خداوند كه بردمي گمان كس هر

لْيمدد ِ .رسدمي آسمان از خداوند كمك و ياري كه بداند  و  علِيقْطَ ثُم السماء إِلَى بِسببٍ فَ
 را خداوند ياري تا برود آسمان به آن وسيلة به و بياويزد، را ريسماني ايبرنده گمان چنين
 اين آيا بنگرد آنگاه يغِيظُ ما كَيده يذْهِبنَّ هلْ فَلْينظُرْ. برسد پيامبر به نگذرد و كند، قطع

  برود؟ ميان از را او خشم تدبيرش
 به او با مبارزة براي و كندمي طراحي پيامبر عليه كه ايطئهتو و او تدبير آيا گه بنگرد يعني
 ورشعله دينش پيروزي خاطر به كه را او خشم كوشدمي دينش كردن باطل براي و بردمي كار
 كه كارهايي با تواندنمي او يعني. است نفي براي استفهام اين و برد؟مي بين از است شده
  .ببرد بين از خود خشم كندمي
 خاموش براي و ورزيمي دشمني) ع (پيامبر با كه كسي اي: است چنين كريمه آيه يمعن و

 به نافرجام هايتالش اين كه بريمي گمان اتناداني سبب به و! نماييمي تالش دينش كردن
 ضد بر ورزيدن نيرنگ براي و كارگيري، به را ايوسيله هر كه بدان! رساندمي ايفايده تو
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 ما ولي. نداري توانايي كار اين بر پس. بردنمي ميان از را تو رنج و خشم ،نمايي تالش پيامبر
 از و نموده، خاموش را خود خشم بتواني شايد روش اين با كه كنيممي پيشنهاد تو به را كاري
  .كني جلوگيري پيامبر به كمك رسيدن

 از ريسماني و،بر پيش هدف سوي به مناسب وسايل و ابزار از استفاده با و شو وارد در از
 اينكه تا برو باال آن از سپس كن، آويزان آسمان به و بياور درختان ساير يا خرما درختان برگ
 را راهشان و ببند را هادره آن آنگاه آيد،مي فرود ياري و كمك آن از كه برسي هاييدره به

 ديگر از كه چرا است، همين نيرنگ و چاره. نشيندمي فرو تو خشم كار اين با پس كن، قطع
  .دهند ياري را تو مردم تمام گرچه بنشاني فرو را خود خشم توانينمي راههاي

 است نويدي و دهد،مي ياري را دينش خداوند اينكه بر مبني ايستمژده و نويد كريمه آية اين
 را الهي نور خود دهان با خواهندمي كه را كافراني و مؤمن، بندگان و خدا پيامبر براي

 كافران چه گر گرداندمي كامل را نورش خداوند و نمايد،مي نااميد مايندن خاموش
  .بگيرند كار به الهي نور كردن خاموش براي را خود تالش تمام آنها چه گر يعني.نپسندند

 :16 يآيه

كَذَلِكو نَاه لْ ينَاتٍ آياتٍ أَنزَ أَنَّ بو دِي اللَّههن يم رِيدصورت به [را ]قرآن [آن اينگونه و ي [
  .كندمي هدايت بخواهد را كس هر خداوند و كرديم نازل روشن آيات

 واضح و روشن آيات را آن و نموده بيان قرآن در گوناگون هايشيوه به را امور چنين اين و
 است خداوند دست در هدايت اما نمايد، داللت مفيد مسائل و مطالب همة بر تا ايمداده قرار
 را قرآن خداوند و نمايد،مي راهياب قرآن اين وسيلة به كند هدايت خواهدب كه را كس هر و

 را كس هر و. گرداندمي روشن را راهش آن نور وسيلة به و دهد،مي قرار او الگوي و پيشوا
 ايمان - بيايد او براي زيادي معجزات و هانشانه چه گر - نكند هدايت بخواهد خداوند كه

  .بود خواهد او عليه دليلي و حجت بلكه رساند،نمي او به ايهفايد هيچ قرآن و آورد،نمي
الَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ إِن17َّ- 24 آيه وا وادابِئِينَ هالصى وارالنَّصو وسجالْم الَّذِينَ و إِنَّ أَشْرَكُوا و 
فْصِلُ اللَّهي منَهي ب موةِ يامي  مؤمنان] ميان در خداوند [راستي به شَهِيد شَيءٍ كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ الْقِ
 روز در خداوند همانا ورزيدند، شرك كه كساني و مجوس، و نصارا، و صائبين، و يهوديان، و

 .است آگاه چيز همه بر خداوند گمانبي. كرد خواهد داوري قيامت

أَنَّ تَرَ أَلَم اللَّه دجسي ن لَهاتِ فِي ماومالس مضِ فِي نوالْأَر سالشَّمرُ والْقَمو ومالنُّج و 
الْجِبالُ رُ والشَّجو ابوالدكَثِيرٌ ونَ وكَثِيرٌ النَّاسِ مقَّ وهِ حلَي ع ذَابن الْعمهِنِ وي ا اللَّهفَم مِن لَه 
 و هستند، زمين و آسمانها در كه يكسان تمام اينديده آيا يشَاء ما يفْعلُ اللَّه إِنَّ مكْرِمٍ
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 سجده خدا براي مردم از بسياري و چهارپايان و درختان و كوهها و هاستاره و ماه و خورشيد
 خوار خداوند را كه هر و. است يافته تحقق آنان بر عذاب كه كساني بسيارند و برند؟مي

   .دهدمي انجام دبخواه را آنچه هر خداوند گمانبي. ندارد ايدارنده گرامي سازد،
بهِم فِي اخْتَصموا خَصمانِ هذَانِ كَفَرُوا فَالَّذِينَ ر تقُطِّع ملَه ابن ثِينَّارٍ م بصقِ مِن يفَو 

ؤُوسِهِمر مِيمبه و پرداخته جدال به خدا دربارة باشندمي همديگر دشمن كه دسته دو اين الْح 
 است، شده بريده آتش از لباسهايي ايشان بر اندورزيده كفر كه آنان پس. اندنشسته كشمكش

 .شودمي ريخته سوزان و داغ آب سرشان باالي از

الْجلُود بطُونِهِم فِي ما بِهِ يصهرُ آنچه] كه كندمي نفوذ بدنشان در چنان آن جوشان آب اين[ و 
 .رددگمي ذوب و گداخته بدان پوستهايشان] نيز [و است درونشان در

 .مهياست آهنين گرزهاي آنان] دادن عذاب [براي و  حدِيدٍ مِنْ مقَامِع ولَهم

 از بخواهند گاه هر الْحرِيقِ عذَاب وذُوقُوا فِيها أُعِيدوا غَم مِنْ مِنْها يخْرُجوا أَن أَرادوا كُلَّما
 بچشد:] شودمي گفته آنان به و [شوندمي بازگردانده آنجا به بيايند بيرون آتش اندوه و غم

 .را سوزان عذاب

نْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ يدخِلُ اللَّه إِنَّ  مِنْ فِيها يحلَّونَ الْأَ
اوِربٍ مِن أَسلُؤْلُؤًا ذَهو مهاسلِبا ورِيرٌ فِيهو آورده ايمان كه را نانآ خداوند گمانبي ح 
 رودبارها آن] درختان [زير از كه گرداندمي داخل باغهايي به اندداده انجام شايسته كارهاي
 جا آن در لباسشان و شوند،مي آراسته مرواريد و زرين دستبندهاي با جا آن در است، جاري
 .است ابريشم

 راه به و يافتند راه پاكيزه سخن به و الْحمِيدِ صِرَاطِ لَىإِ وهدوا الْقَولِ مِنَ الطَّيبِ إِلَى وهدوا
  .شدند رهنمود پسنديده
 و نصارا و يهوديان و مؤمنان از كتاب اهل از دهد؛مي خبر زمين اهل گروههاي از خداوند
 خواهد گرد قيامت روز در را آنها همة كه دهدمي خبر مشركان و پرستان، آتش و صابئين
 ثبت خداوند كه اعمالشان سبب به و نمايد،مي داوري آنها ميان اشدادگرانه فرمان با و آورد،
 علَى اللَّه إِنَّ : فرمود بنابراين. دهدمي جزايشان و سزا است بوده ناظر و حاضر آنبر و نموده
  .است ناظر و حاضر چيز همه بر خداوند همانا شَهِيد شَيءٍ كُلِّ

بهِم فِي اخْتَصموا خَصمانِ هذَانِ كه كنديم داوري چنين آنها ميان در سپس دسته دو اين ر 
 يك هر و نشسته كشمكش به و پرداخته جدال به خداوند بارة در و. باشندمي همديگر دشمن
 از را كافري هر. اندورزيده كفر كه آنان پس كَفَرُوا فَالَّذِينَ. است حق بر او كه نمايدمي ادعا
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 ثِياب لَهم قُطِّعت شود،مي شامل مشركين و پرستانآتش و صابئين و صاران و هايهودي قبيل
 دوخته برايشان قطران از هاييلباس يعني. شودمي دوخته آتش از هاييلباس برايشان نَّارٍ من
 فَوقِ مِن يصب. بگيرد فرا را آنان عذاب طرف، هر از تا زنندمي آتش را آن سپس شودمي

. شودمي ريخته را آنان روي بر سوزان و داغ بسيار آب سرشان باالي از و الْحمِيم هِمرؤُوسِ
 در آن گرماي شدت از رودهايشان و چربي و گوشت كه والْجلُود بطُونِهِم فِي ما بِهِ يصهرُ
  .گرددمي ذوب شكمشان داخل
 كه است آهنيني گرزهاي و هاتازيانه آنان كردن شكنجه براي و  حدِيدٍ مِنْ مقَامِع ولَهم

 .زنندمي آن با را آنها گيرسخت و تندخو فرشتگان

 اندوه و غم از بخواهند دوزخيان كه زمان هر فِيها أُعِيدوا غَم مِنْ مِنْها يخْرُجوا أَن أَرادوا كُلَّما
 نه و شده كاسته آنها از عذاب نه پس شوند،مي گردانده باز آنجا به بيايند، بيرون آتش بزرگ

 عذاب الْحرِيقِ عذَاب وذُوقُوا: شودمي گفته آنان به اهانت با و. شودمي داده مهلت آنان به
  . سوزاندمي را هاجسم و دلها كه بچشيد را سوزان

نْهار اتَحتِه مِن تَجرِي جنَّاتٍ الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ يدخِلُ اللَّه إِنَّ  گمانبي الْأَ
 گرداندمي داخل باغهايي به اندداده انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان كه را را آنان خداوند

 به كه مسلمانان تنها است مشخص و. است جاري رودبارها آن كاخهاي و درختان زير از كه
لَّ. دارند را صفتي چنين اندآورده ايمان پيامبران و كتابها همة حنَيا ومِنْ فِيه اوِربٍ مِن أَسذَه 

 به سيمين دستبندهاي و شوند،مي آراسته طال از دستبندهايي با بهشتي مردان و زنان ولُؤْلُؤًا
لِباسهم. دارند دست ا واست ابريشم جا آن در لباسشان و حرير فِيه.  
 »باغها «جنت كلمه كه لذيذ هاينوشيدني و هاخوردني انواع از و است، كامل نعمتهايشان پس
 رودهاي آن و كرد ذكر را روان و جاري رودبارهاي. شوندمي مندبهره است، آن گيرندة بر در
  .دارد وجود زيبا زيورآالت و لباس انواع جا آن در و است شراب و عسل و شير و آب
 برترين كه يافتند را پاكيزه سخن به الْقَولِ مِنَ الطَّيبِ إِلَى وهدوا آنها كه است سبب بدان اين
 آن با كه گيردمي بر در را ايپاكيزه هايگفته همة سپس. است اخالص كلمة آن ترينپاكيزه و

 به خيري و نيكي يا شده انجام وجه بهترين به الهي عبادت آن وسيله به شوديامي ياد خداوند
  .شودمي رسانده خدا بندگان
 سرشار شريعت احكام تمام زيرا شدند، راهنمايي پسنديده راه به و دِالْحمِي صِرَاطِ إِلَى وهدوا

 رسانده خدا بندگان به خيري و نيكي يا شده انجام وجه بهترين به و است، حكمت و نيكي از
  .شودمي
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 سرشار شريعت احكام تمام زيرا شدند، راهنمايي پسنديده راه به و الْحمِيدِ صِرَاطِ إِلَى وهدوا
 در. است كرده نهي هازشتي از و داده دستور چيزها بهترين به و است، حكمت و نيكي از

 يا. باشدمي صالح عمل و مفيد علم برگيرندة در و ندارد، وجود تفريطي و افراط شريعت
 به را راه مواقع بسياري در خداوند زيرا شدند، هدايت خدا پسنديدة راه به و: است چنين

  . رساندمي خداوند به را صاحبش اهر آن چون دهد،مي نسبت خودش
 سپاس ساية در آنها كه نمايد بيان تا كه است اين خاطر به اينجا در »الحميد «ذكر و

 الذي الحمداهللا: گويندمي بهشت در بنابراين شدند، هدايت او فضل و منت به و پروردگارشان
 راه اين به را ما كه سزاست را خداوندي ستايش اهللا هدئنا آن لوال لنهتدي كنا ما و لهذا هدئنا

  .شديمنمي هدايت ما كردنمي هدايت را ما او اگر و كرد، راهنمايي
 آنچه همة برند،مي سجده او براي هاآفريده همة كه كرد بيان آيات اين البالي در خداوند و
 و درختان و كوهها و ستارگان و خورشيد و ماه و دارد، وجود زمين و آسمانها در كه

 سجده خداوند براي - هستند مؤمنان كه - مردم از بسياري و حيوانات، همة و پايان،چهار
 حتمي و قطعي الهي عذاب به شدن گرفتار نيز بسياري بر و العذاب عليه حق كثير و. برندمي
. است گرديده الزم آنها بر عذاب نياوردنشان ايمان و كفرورزيدن علت به يعني. است شده
 له فما اهللا يهن من. است كرده خوار را آنها خداوند چون و بياورند ايمان اندنشده موفق آنان
 تواندنمي كسي و. ندارد ايدارنده گرامي هيچ گرداند خوار خداوند كه را كس هر و مكرم من

 مخالفت الهي خواست با بتواند كه نيست كسي . برگرداند، است خواسته خداوند كه را آنچه
 او شكوه برابر در و برندمي سجده، پروردگارشان براي مخلوقات همة كه وقتي پس. نمايد
 نهندمي خاك بر فروتني و تسليم سر او عزت و قدرت برابر در و هستند، زير به سر و فروتن
 كند رها را او عبادت كس هر و است، ستوده پادشاه و فرمانروا تنهااو كه نمايدمي داللت اين
 گرفتار آشكاري زيان به و شده گمراه و سرگشته بسيار وردبيا روي چيزها ديگر پرستش به و

  .است آمده
 :25يآيه

الْمسجِدِ اللَّهِ سبِيلِ عن ويصدونَ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ رَامِ والَّذِي الْح نَاه لْ عاء لِلنَّاسِ جوس اكِفالْع 
 و اندورزيده كفر كه كساني گمانبي أَلِيمٍ عذَابٍ مِنْ نُذِقْه مٍبِظُلْ بِإِلْحادٍ فِيهِ يرِد ومن والْبادِ فِيهِ
 كه دارندمي باز مسجدالحرام از] حديبيه سال در را مؤمنان و پيامبر [و خدا، راه از] را مردم[
 بدان ديگر نقاط از يا و كنندمي زندگي جا آن در كه كساني از اعم مردم همة براي - را آن ما

 عذابي آنان براي [ايمنموده] حج مراسم محل و امان و امن حرم [يكسان - شوندمي وارد
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 دردناكي عذاب گردد خالف مرتكب جا آن در ستم روي ار كه كسي و ،]است دردناك سخت
  .چشانيممي او به

 به هم آنها: فرمايدمي و داده خبر هستند آن بر كافر مشركان كه آنچه زشتي از متعال خداوند
 ايمان اينكه از را مردم و دارند،مي باز خدا راه از را مردم هم و ورزيده كفر شپيامبر و خدا

 نه و آنها ملك نه كه دارندمي باز مسجدالحرام به ورود از را مردم نيز و كنند،مي منع بياورند
 آن در كه كساني و آيندمي بدانجا بيرون از كه كساني از اعم مردم بلكه است پدرانشان مال
  .باشندمي يكسان آن در كنند مي گيزند جا

 آنكه حال داشتند، باز مسجدالحرام به ورود از را اصحباش و) ص (محمد انسان بهترين حتي
 بخواهد ظلم به توسل با كس هر كه است آن مقتضي مسجدالحرام عظمت و احترام و حرمت

 ستم ارادة طفق پس. بچشانيم دردناكي عذاب او به شود خالف مرتكب و كند كجروي آن در
 ارادة انسان گاه هر حرم غير در چه گر گردد،مي عذاب باعث حرم در نمودن الحاد و كردن
 در كه كسي پس. شودنمي مجازات نده انجام را آن كه وقتي تا باشد، داشته ار ستم و گناه
 ندخداو دارد باز آن از را كعبه زائران و دهد انجام را شرك و كفر يعني ستم بزرگترين حرم
  .كرد خواهد برخورد وي با نوع بدترين به
 ارادة از و است، واجب آن فراوان تعظيم و حرم احترام كه نمايدمي تأكيد كريمه آية اين و

  .كرد پرهيز شدت به بايد حرم در آن انجام و گناه
 :26- 29يآيه

ذْ أْنَا وإِ وب رَاهِيمكَانَ لِإِبتِ ميلَّا أَن الْب ئًا بِي تُشْرِكي الْقَائِمِينَ لِلطَّائِفِينَ بيتِي وطَهرْ شَ الرُّكَّعِ وو 
 او به و [ساختيم معين ابراهيم براي را] كعبه [خانة جايگاه كه آنگاه يادآور به و السجودِ
 و كنندگان قيام و كنندگان طواف براي را امخانه و مياور، شريك من با را چيزي كه:] گفتيم
 .دارپاكيزه برندگان سجده و كنندگان ركوع

الًا يأْتُوك بِالْحج النَّاسِ فِي وأَذِّن لَى رِجعأْتِينَ ضَامِرٍ كُلِّ و كُلِّ مِن ي مِيقٍ فَجميان [در و ع [
 راه هر از كه الغري شتر هر بر] سوار [و پياده تا كن صدا را هاآن و برآور، ندا حج به مردم
 .بيايند وت سوي به رهسپارند دور

يامٍ فِي اللَّهِ اسم ويذْكُرُوا لَهم منَافِع لِيشْهدوا أَنْعامِ بهِيمةِ من رزقَهم ما علَى معلُوماتٍ أَ  الْ
 را خدا نام معيني روزهاي در و باشند، خود منافع شاهد تا الْفَقِيرَ الْبائِس وأَطْعِموا مِنْها فَكُلُوا

 و بينوايان و بخوريد آن از پس،. است كرده روزيشان خداوند كه ببرند ايانيچهارپ بر
 .بخورانيد نيز را مستمندان
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قْضُوا ثُملْي موفُوا تَفَثَهلْي و مهفُوا نُذُورطَّولْيتِ ويالْب  را بدنشان هايآلودگي بايد سپس الْعتِيقِ بِ
  .نمايند طواف را] كعبه خدا، [گرامي و قديمي ةخان . كنند، وفا نذرهايشان به و بزدانيد
. داردمي بيان است الرحمانخليل ابراهيم كه را آن سازندة شكوه و الحرامبيت عظمت خداوند

أْنَا وإِذْ: فرمود پس وب رَاهِيمكَانَ لِإِبتِ ميب  براي را كعبه خانة جايگاه و محل كه آنگاه و الْ
 خانة تا داد فرمان ابراهيم به خداوند و نموديم، ساكن جا آن به را وا و ساختيم، معين ابراهيم
 و او و نهاد، بنا خداوند طاعت و پرهيزگاري براساس را آن ابراهيم پس بسازد، را كعبه

 نسازد او شريك را چيزي تا داد دستور ابراهيم به خداوند و ساختند، را آن اسماعيل فرزندش
 بنا خداوند نام بر را كعبه خانة و دهد، انجام خدا براي لصانهخا را اعمالش كه صورت اين به

يتِي وطَهرْ.نمايد خانه خداوند و. بدارپاكيزه ها،آلودگي از و گناهان، و شرك از را امخانه و ب 
 تا و دارد، كعبه خانة كه است فضيلتي و شرافت خاطر به اين و داد، نسبت خودش به را

 به بيشتر تا و. شوند دلبسته آن به مردم طرف هر از و بگيرد، جاي هادل در كعبه محبت بيشتر
 كه افرادي و كنندگان طواف براي است خداوندخانة كعبه زيرا ورزند، اهتمام آن داشتن پاكيزه

 و ذكر قبيل از عباداتي انجام به و كنندمي اعتكاف و هستند عبادت مشغول آن كنار در
 را هاعبادت انواع ديگر و پردازند،مي ديگران به آن دادن ياد به علم آموختن و قران خواندن
 برتر و ارزش با افراد اين براي را كعبهخانة يعني نمازگزاران و.السجودِ والرُّكَّعِ. دهندمي انجام
 بدار، پاكيزه باشدمي اشخانه كنار در خدا به جستن نزديكي و پروردگار اطاعت هدفشان كه
 تكريم مصاديق از يكي و. بگيرند قرار بزرگذاشت مورد بايد و هستند شايسته دافرا اين زيرا
 صداهاي از كعبه پاكسازي و. شود داشته پاكيزه آنان براي بايد كعبه خانة كه است اين آنها

 داشتن پاكيزه و كردن پاك جمله از نمايدمي مشوش را مردم طواف و نماز كه بلند و بيهوده
 كعبه خانه ويژه فقط طواف چون كرد، مقدم نماز و اعتكاف بر را طواف .آيدمي حساب به آن

  .داد انجام را آن توانمي مسجدي هر در چون نمود، بيان را اعتكاف سپس است،
 و فرابخوان حج به را آنها و بيايند حج به كه كن اعالم مردم به و بِالْحج النَّاسِ فِي وأَذِّن
 دور به و آنان، همة به را حج فضيلت و بودن فرض و وانفرابخ حج فضيلت و بويدن فرض

 با دارند عالقه كه بس از بخواني فرا عمره و حج به را آنها گاه هر و. بده خبر نزديكشان و
 بيابانها و دراز و دور راههاي اندام، باريك شتران بر سوار و ضَامِرٍ كُلِّ علَى آيندمي پياده پاي
 و سرزمين هر از و عمِيقٍ فَج كُلِّ مِن يأْتِينَ برسند جايگاه و مكان ينبهتر به تا كنندمي طي را
 از بعد و كرد چنين السالمعليه خليل ابراهيم و. شوندمي رهسپار حج قصد به دوري راه

 و خواندند فرا كعبه خانة حج به را مردم دو هر پس نمود، چنين نيز) ص (محمد فرزندش
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 سوار و پياده مردم و شدد محقق بود داده وعده او به خداوند آنچه و كردند، تكرار را ندا اين
 بر و نمودند بيان را الحرام اهللابيت زيارت فوايد سپس. آمدند او سوي به دنيا غرب و شرق از

نَافِع لِيشْهدوا: فرمود و كرد تشويق آن زيارت م ممنافع اهللابيت در حضور سبب به تا  لَه 
 دست به شودنمي انجام اهللابيت در جز كه فضيلت با عبادتهاي قبيل از را شاديني و معنوي
 و. شوند مندبهره مادي سودهاي آوردن دست به قبيل از دنيوي منافع و سود از نيز و بياورند،

 ] را آنها باشد شده مشرف حج به [كس هر و هستند معلومي و مشخص امور اينها همة
نْعامِ بهِيمةِ من رزقَهم ما علَى معلُوماتٍ أَيامٍ فِي اللَّهِ اسم ويذْكُرُوا. داندمي  از نيز اين و الْأَ

 سپاس تا ببرند، را خدا نام هاقرباني ذبح و سربريدن هنگام تا يعني. است دنيوي و ديني منافع
 و. آورند جاي به است كرده فراهم برايشان و نموده آنها نصيب و روزي آنچه خاطر به را او

 به نيز و بخوريد آن از الْفَقِيرَ الْبائِس وأَطْعِموا مِنْها فَكُلُوا  بريدند، سر را قربانيها كه وقتي
  .بخورانيد مستمند بينوايان

قْضُوا ثُملْي محالت در كه را هاييآلودگي و چركها و برسانند پااين به را اعمالشان سپس  تَفَثَه 
 حج زقبيل ا نذرهايي و  نُذُورهم ولْيوفُواسازند، برطرف خود از اندشده آلوده آن به و احرام

 ولْيطَّوفُوا. نمايند وفا آن به و دهند انجام اند،كرده واجب خود بر كه را قرباني و عمره و
الْبيتِ  طواف است برتر مساجد همة از مطلق طور به كه را] كعبه [قديميخانة و الْعتِيقِ بِ
 به تا شده داده فرمان اينجا در. است امان در آن بر ستمگران شدن چيره از كه ايخانه نمايند،
 چون است، شده داده دستور طواف به ويژه طور به و شود، انجام مناسك همة عموم طور

 ديگر و است مقصود و مطلوب طواف] حج سفر در [كه چرا دارد، فراواني فضيلت طواف
 ديگر ايفايده طواف به دستور شايد و. باشندمي فضيلت اين به نيل براي ياوسيله چيزها
 يا حج اثناي در طواف چه است، جايز وقت هر در طواف كه است اين آن و باشد داشته
  .است جايز حالتي هر در امر اين عمره يا حج بدون چه باشد، عمره
 :30- 31يآيه

ن ذَلِكمو ظِّمعاتِ يرُماللَّهِ ح ورٌ فَهخَي لَّه هِ عِندب ر أُحِلَّتو لَكُم امأَنْع لَّا الْ تْلَى ما إِ ي كُملَيع 
نِبوا تَ فَاج سثَانِ مِنَ الرِّج أَو نِبوا الْ  مقدسات كس هر] خداوند حكم [است اين الزُّورِ قَولَ واجتَ

 چهارپايان و است، بهتر پروردگار نزد در برايش آن بدارد محترم و بزرگ را خداوند شعاير و
 هابت آن از بعضي كه هاپليدي از و شود،مي خوانده شما بر آنچه مگر اندگشته حالل برايتان
 .بپرهيزيد دروغ سخن از و كنيد دوري هستند

أَنَّما بِاللَّهِ يشْرِك ومن بِهِ مشْرِكِينَ غَيرَ لِلَّهِ حنَفَاء  تَهوِي أَو الطَّيرُ فَتَخْطَفُه ءالسما مِنَ خَرَّ فَكَ
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 قرار خدا براي شريكي گونه هيچ و باشيد، خدا مخلص و حقگرا سحِيقٍ مكَانٍ فِي الرِّيح بِهِ
 را او مرغان آنگاه و افتاده، فرو آسمان از انگار ورزد شرك خداوند به كس هر و. ندهيد
  .است افكنده دوري بسيار جاي به را او باد اينكه يا اند،ربوده
بيان خداوند شعاير داشت بزرگ و تعظيم از را آنچه و كرديم بيان برايتان كه را احكامي ذَلِك 
 چيزهايي جزو خداوند مقدسات و حرمات تعظيم و بزرگذاشت زيرا بداريد، پاس كرديم
 مقدسات كس هر و گرداند،مي نزديك آن به را آدمي و دارد دوست را آن پروردگار كه است

 و دهد،مي فراواني پاداشي فردي چنين به خداوند بدارد، محترم و بزرگ را خداوند شعاير و
 تمامي خداوند حرمات و. بود خواهد پروردگارش نزد به آخرتش و دنيا و دين خير ماية

 از است، شده داده دستور آن داشتن محترم به و باشند،مي حرمت داراي كه هستند چيزهايي
 كه هاييعبادت و قرباني و احرام، و حرم مانند و ها،مناسك همه دمانن و عبادت طريق

 هايحرمت و مقدسات بزرگداشت پس. دهند انجام را آن تا داده دستور را بندگان خداوند
 طور به هاعبادت اين و شوند، شمرده بزرگ و محترم دل در كه شودمي انجام اينگونه الهي
 نمود بيان بندگان بر را خيوش احسان و منت سپس. ندشو انجام تنبلي و سستي بدون و كامل
 آن كردن قرباني و داده، قرار حالل را گوسفند و گاو و شتر قبيل از چهارپايان آنان براي كه
 نزديك خداوند به بنده آن وسيله به كه آورده حساب به عبادتهايي و مناسك جملة از را
  .است بيكران و بزرگ جهت دو از او احسان و منت پس. شودمي
تْلَى ما إِلَّا ي كُملَييفرموده قبيل از شودمي خوانده شما بر آن تحريم قرآن در آنچه مگر ع 

 ... خوك گوشت و خون و مردار حيوان الخنزير لحم و الدم و الميته عليكم حرمت خداوند
 را مذكور محرمات است، مهربان بندگانش به نسبت چون خداوند اما. اندشده حرام شما بر
 اين بنابر. بدارد پاك دروغ سخن و شرك از و هاآلودگي از را آنها تا نمود، حرام آنان بر

نِبوا: فرمود تَ فَاج سثَانِ مِنَ الرِّجهستند هاييبت آن از برخي كه بپرهيزيد هاپليدي از و الْأَو 
 انواع بزرگترين هاتب اين راستي به چون ايد،گرفته خدايي به خداوند با همراه را آن كه

  .باشندمي پليدي
 مفسران از بسياري كه طور آن نيست، جنس بيان براي اينجا در من كه است آن ظاهر و

 را حرامي امور همه و است عام آلودگي و »رجس «زيرا است، تبعيض براي مِن بلكه اند،گفته
 است شده نهي عموم طور به محرمات يهمه از پس، شود،مي شامل است شده نهي آن از كه
تَنِبوا. است شده نهي باشندمي هاپليدي از برخي كه هابت از نيز خاص طور به و اجلَ وقَو 

 دروغ جملة از زيرا كنيد، دوري حرام هايگفته همة از يعني. بپرهيزيد دروغ سخن از الزُّورِو
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  .دروغ شهادت است جمله آن از و. باشندمي
 تا داد فرمان را آنها كرد، نهي دروغ شهادت و پليدي و شرك از ار آنان خداوند كه هنگامي
 بر روي او غير از و آورده روي او عبادت و خدا به يعني بشاند، پاكدين و مخلص لِلَّهِ حنَفَاء
 كس هر و ندهيد قرار خدا براي شريكي گونه هيچ و بِاللَّهِ يشْرِك ومن بِهِ مشْرِكِينَ غَيرَ. تابند
أَنَّما سازد، شريكخداوند را چيزي  افتاده فرو آسمان از كه است اين مانند السماء مِنَ خَرَّ فَكَ
 سحِيقٍ مكَانٍ فِي الرِّيح بِهِ تَهوِي أَو بربايند، را او سرعت به پرندگان پس الطَّيرُ فَتَخْطَفُه باشد،

 مانند به يامان و هستند، گونهاين مشركين. افكند دوري بسياري جاي به را او باد اينكه يا
 از كه است كسي مانند بدهد دست از را ايمان كس هر و است، محفوظ و بلند آسمان
 بربايند را او پرندگان يا و گيرد، قرار بالها و هاآسيب معرض در و باشد، افتاده فرو آسمانها

 او سو هر از شيطانها كند رها را ايمان به تمسك وقتي مشرك همينطور. كنند تكه تكه را او و
 بادي تند اينكه يا و گيرند،مي او از را دنيايش و دين و كنند،مي تكه تكه را او و ربايندمي را
  .افكندمي دوري جاي در را او شدن تكه تكه از بعد و بردمي هوا به را او
  :32- 33يآيه

ن ذَلِكمو ظِّمعائِرَ يا اللَّهِ شَعى مِن فَإِنَّهرا خداوند شعاير كس هر و است، چنين الْقُلُوبِ تَقْو 
 .دلهاست پرهيزكاري نشانة آن بزرگداشت گمانبي شمارد بزرگ

ا لَكُمفِيه نَافِع لٍ إِلَى مى أَجمسم ا ثُمحِلُّهتِ إِلَى ميب  مدتي تا] قرباني حيوانات [آن در الْعتِيقِ الْ
  .است] كعبه [گرامي و قديمي خانة آنها كردن بانيقر محل سپس باشد،مي هافايده معين
 تقواي بيانگر نموديم بيان برايتان خداوند شعاير و مقدسات بزرگداشت و تعظيم از آنچه

 عبارت آن از برخي و است، دين ظاهري هاينشانه و عالمات »شعائر «از منظور و. دلهاست
 من المروه و الصفا ان: است ودهفرم متعال خداوند همچنانكه. حج دستورات يهمه از است
 هستند، الهي شعاير از نيز هاقرباني و باشند،مي خداوند شعاير از مروه و صفا همانا اهللا شعائر

 انجام و آن دادن قرار محترم و بزرگداشت معني به الهي شعاير تعظيم كه گذشت ترپيش و
 شعاير از يكي. دارد را آن ناييتوا انسان كه است وجهي بهترين به آن نمودن كامل و آن دادن
 خوبي به قرباني حيوان با اينكه از است عبارت آن بزرگداشت و تعظيم و است، قرباني الهي
 بزرگداشت پس. باشد كامل و عيب بدون جهت هر از و شود، كرده چاق شود؛ رفتار نيكي و
 را آن كس هر و گيرد،مي سرچشمه آن از و دلهاست، پرهيزگاري از خداوند شعاير تعظيم و

 چون دارد، درستي ايمان و است پرهيزگار او كه است آن بيانگر بدارد محترم و بزرگ
  .است خداوند تعظيم و بزرگداشت از برخاسته الهي شعاير داشتن محترم و بزرگداشت
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 و شتر قبيل از هاييقرباني در اين. هست منافعي قرباني حيوانات در برايتان منفع فيها لكم
 شيرشان و شده آنها سوار برند،مي سود آنها از و برندمي خود با همراه حجاج كه تاس غيره
 اج الي ندارد زياني برايشان كه برندمي سود آنها از ديگري هايروش به نيز. دوشندمي را

 قربانگاهش ملها به كه وقتي است؛ ذبح زمان آن معين،و مدتي تا] دارد وجود منافعي [مسمي
 جاهها ديگر و متي حرم، تمام يعني. است كعبه گرامي و قديميخانه العتيق بيتال آن و برسد،
  .بخورانند نيز مستمند بينوايان به و بخورند آن از شوئد ذبح قراني چون و. است قرباني محل
 :34- 35يآيه

نَا أُمةٍ ولِكُلِّ لْ عكًا جنسذْكُرُوا ملِي ملَى اللَّهِ اسا عم مقَهزر ةِ نمهِيمامِ بنْع لَه فَإِلَهكُم الْأَ  واحِد إِ
لَه بِتِينَ وبشِّرِ أَسلِموا فَ  خدا نام با تا ايمداشته مقرر را كردن قرباني امتي هر براي و الْمخْ

 پس است، يگانه معبود معبودتان. است نموده عطا بديشان خدا كه كنند ذبح را چهارپاياني
 .ده نويد را فروتنان و شويد، تسليم او براي

 رزقْنَاهم ومِما الصلَاةِ والْمقِيمِي أَصابهم ما علَى والصابِرِينَ قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ
 برابر در و گردد، ترسان دلهايشان شود برده خدا نام چون كه] هستند [كساني ] آنان[ ينفِقُونَ
 از و دارند،مي پا بر را نماز] همواره [و روزند،مي شكيبايي رسدمي آنان به كه اييهمصيبت
  .كنندمي انفاق ايمداده روزيشان آنچه
 خوبيها انجام براي يعني. ايمنموده مقرر را كردن قرباني گذشته هايامت از يك هر براي

 اينكه در حكمت و. دهدمي مانجا را بهتري كار شما از يك كدام كه بنگريم ما تا بشتابيد،
 او شكر به و كنند ياد را او تا است اين نموده مقرر را كردن قرباني امتي هر براي خداوند
نْعامِ بهِيمةِ من رزقَهم ما علَى اللَّهِ اسم لِيذْكُرُوا: فرمود بنابراين. بپردازند لَهكُم الْأَ   واحِد إِلَه فَإِ

 معبودتان پس. كنند ياد است كرده آنان روزي كه گوشتي حالل چهارپايان بر را خدا نام تا
 اصل اين بر شريعتها همة اما دارند، فرق يكديگر با شريعتها چه گر.است يگانه خداوند
 قرار شريك او براي و شود، پرستش او تنها بايد و است، خداوند واقعي معبود كه اندمتفق
لَه: فرمود بنابراين. نداد  ديگر كسي از و بريد فرمان او از و شويد او تسليم پس أَسلِموا فَ

 وبشِّرِ. است بهشت به رسيدن راه تنها او فرمان برابر در شدن تسليم زيرا نكنيد اطاعت
تِينَو  برابر در كه است كسي »مخبت«. بده مژده آخرت و دنيا نيكي به را فروتن مخلصان الْمخْبِ
  .باشدمي متواضع بندگانش

 آنانكساني قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ. فرمود و نمود بيان را فروتنان صفات سپس
 كه هراسي سببب به بنابراين. گردندمي هراسان او ترس از شود برده خدا نام چون كه هستند
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 أَصابهم ما علَى رِينَوالصابِ. كنندمي ترك است نموده حرام كه را آنچه دارند يگانه خداوند از
 از و ورزند،مي شكيبايي رسدمي آنان به كه آزارهايي انواع و هاسختي و مصيبتها برابر در و

 داشت چشم و خداوند رضايت طلب خاطر به بلكه كنند،نمي نارصايتي اظهار الهي تقدير
الْمقِيمِي ورزندمي شكيبايي الهي پاداش لَاةِ و درست و كامل طور به را نماز كه كساني و الص 

 و ظاهر در و آورندمي جاي به را نماز مستحب و الزم امور كه صورت اين به دارند،مي پا بر
 انفاق ايمكرده ايشان روزي آنچه از و ينفِقُونَ رزقْنَاهم ومِما نمايند،مي پرستش] را خدا [باطن
 و هابرده و همسران بر انفاق و كفاره و زكات مانند واجب نفقات همة اين، و. نمايندمي

 به كه مِن زواژه ا و شودمي مستحب نفقات همة شامل نيز. شودمي شامل را خويشاوندان
 دست به براي بنده و است، داشته ارزاني ما به خداوند آنچه شودمي دانسته است بعضي معني
 اي پس. ندهد روزي او به و زدنسا فراهم برايش خداوند كه مادامي ندارد، قدرتي آن آوردن
 و نمايد انفاق تو بر نيز خداوند تا كن، انفاق است داده روزي تو به خداوند فضل از كه كسي

  .دهد بيشتر تو به خويش فضل از
 :36- 37 يآيه

الْبدنَ ا ولْنَاه عن لَكُم جائِرِ ماللَّهِ شَع ا لَكُمرٌ فِيهفَاذْكُرُوا خَي ما اللَّهِ اسهلَيع افوفَإِذَا ص تبجو 
الْمعتَرَّ الْقَانِع وأَطْعِموا مِنْها فَكُلُوا جنُوبها و ا كَذَلِكخَّرْنَاهس لَكُم لَّكُمقرباني [و  تَشْكُرُونَ لَع 
 خير برايتان آنها در داديم، قرار خدا شعاير از برايتان را] فربه و چاق [شتران]  كردن

 بر كه هنگامي و ببريد، آنها بر را خدا نام اندايستاده برپاي كه حالي در پس است،] نيفراوا[
 اينگونه بخورانيد، سائل غير و سائل بينوايان به و بخوريد، آنها گوشت از افتادند پهلويشان

 .كنيد سپاسگزاري تا ايمكرده مطيع و رام برايتان را آنها

نَالُه ولَكِن دِماؤُها لَاو لُحومها اللَّه ينَالَ لَن ى يالتَّقْو مِنكُم ا كَذَلِكخَّرَهس رُوا لَكُملِتُكَب اللَّه 
 رسد،نمي خداوند به قربانيان خونهاي و گوشتهاي هرگز الْمحسِنِينَ وبشِّرِ هداكُم ما علَى
 خاطر به را خداوند تا نمود مسخر برايتان را آنها اينگونه رسد،مي او به پرهيزگاريتان بلكه
  .بده مژده را نيكوكاران و كنيد، ياد بزرگي به است كرده هدايت را شما آنكه
 خداوند كه گذشت ترپيش و. شودمي دين آشكار عبادات شامل شعاير كه است آن بيانگر اين
 كه داد خبر اينجا در و. دلهاست پرهيزگار از بدارد محترم را او شعاير كس هر است داده خبر
 دو از يكي طبق و. شوندمي قرباني كه است فربه و اندام درشت شتران او شعاير جملة از

 گردانده چاق بايد و شده، شمرده بزرگ و محترم بايد اينها پس است، گاو آن از منظور قول،
 و خير آن در ديگران و كننده قرباني براي خَيرٌ فِيها لَكُم. شود رفتار آنها با خوبي به و شوند
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 و برند،مي استفاده آن از و دهند،مي صدقه را آن و خورند،مي آن از كه چرا است خوبي
 ذبح، و سربريدن هنگام به پس علَيها اللَّهِ اسم فَاذْكُرُوا. رسدمي آنان به] خدا [مزد و پاداش

 كه حالي در يعني صواف. كنيد ذبح را آنها و بگوييد »اهللابسم «يعني. ببريد آنها بر را خدا نام
  .شودمي بريده گردنش و شده بسته آن چپ پاي سپس باشند، ايستاده پا بر

 براي وقت اين در اندازيدمي پهلو به و زمين بر را آن كه هنگامي و جنُوبها وجبت فَإِذَا
 است ايزج او براي پس. است كننده قرباني به خطاب اين و فَكُلُوا. است شده آماده خوردن

الْمعتَرَّ الْقَانِع أَطْعِموا َبخورد آن از كه روي از و كندنمي گدايي كه فقيري به آن گوشت از و و 
 كه پيشه گدا فقير به بخورانيدو را او و بدهيد، نمايد،نمي طلب را چيزي استغنا و قناعت
  .دارند حق آن در اينها از يك هر پس بخورانيد، نيز كندمي سؤال
نَاها لِككَذَ  تا ايمكرده شما مطيع و رام را شتران گونه اين تَشْكُرُونَ لَعلَّكُم لَكُم سخَّرْ

 خداوند اگر و. است كرده فرمانبر و رام برايتان را آنها كه باشيد سپاسگذار را پروردگارتان
 رامكرده تانبراي را آنها خداوند آما رسيد،نمي آنها به شما دست كردنمي شما مطيع را شتران
  .كنيد ستايش را او پس. نمايد احسان شما به تا و است، مهربان شما به نسبت چون است،

 يعني. رسدنمي خداوند به قربانيان خونهاي و گوشتها هرگز دِماؤُها ولَا لُحومها اللَّه ينَالَ لَن 
 خداوند به چيزي گوشتهايشان و خونها از و. نيست آن كردن ذبح فقط قرباني از منظور
 و شما اخالص رسدمي او به كه چيزي تنها است، ستوده و نيازبي خداوند چون رسد،نمي
 مِنكُم التَّقْوى ينَالُه ولَكِن: فرمود اين بنابر. شماست درست نيت و پاداش به داشتن اميد چشم
 آن از هدف اينكه و كردن، قرباني در اخالص به اينجا در رسدمي او به پرهيزگاريتان بلكه
 عادت يك عنوان به يا شهرت و ريا خاطر به نبايد و باشد، خداوند رضاي جلب فقط بايد
 صورت پرهيزگاري مبناي بر و خالصانه اگر عبادتها ساير و است، شده فرمان شود، ذبح

. نيست آن در روحي كه شوندمي جسمي به تبديل و بود، خواهند مغزبي و پوچ نگيرند
ا كَذَلِكخَّرَهس رُوا لَكُملِتُكَب لَى اللَّها عم اكُمدمطيع و رام برايتان را آنها خداوند اينگونه ه 
 سزاوار چون داريد، بزرگ است كرده هدايت را شما اينكه خاطر به را خداوند تا نموده

  .است بزرگداشت باالترين و ستايش بزرگترين و كاملترين
 انجام نيكويي به را خداوند عبادت كه آنهايي بده، مژده را نيكوكاران و الْمحسِنِينَ وبشِّرِ
 ساير و نماز اگر و بينن،مي را او كه انگار پرستندمي طوري را او كه صورت اين به دهند؛مي

 خود عبادت وقت به كه نمايند عبادت طوري را او بايد نباشد، سطح اين در عبادتهايشان
 با كه آنهايي و. بيندمي را آنان و است آگاه آنها حال از خداوند كه باشند دشاته باور چنين
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 امر و خيرخواهي و مقام و دانش و مال با و كنندمي نيكوكاري خداوند بندگان با وجود تمام
 خداوند جانب از را نيكوكاران كنند،مي نيكي ... و خوب سخن و منكر از نهي و معروف به
 به آنها كه همانگونه. كرد خواهد نيكي آنها با خداوند و باد، مژده آخرت و دنيا سعادت به

 پاداش آيا االحسن اال االحسن جزاء هل. كردند نيكي بندگان با نمودند عبادت را او نيكويي
 پاداش نمودند نيكويي كه كساني براي وزياده الحسني احسنو للذين! است؟ نيكي جز نيكي
  .است آن بر افزون و نيك،
 :38يآيه

افِع اللَّه نَّإِ دنِ ينُوا الَّذِينَ عإِنَّ آم لَا اللَّه حِبانٍ كُلَّ يمؤمنان از خداوند راستي به كَفُورٍ خَو 
  .داردنمي دوست را كافري پيشة خيانت هيچ خداوند كه چرا كند،مي دفاع
 آنها از را اپسندين چيز هر كه دهدمي نويد آنان به و داده خبر مؤمنان به پروردگار اينجا در
 به را اعمالشان بديهاي و خودشان نفس شر و شيطان وسوسة و كافران شر و كند،مي دور
 را تحملش توان كه مشكالتي آمدن فرود هنگام به و نمايدمي دور آنها از ايمانشان سبب
 داربرخور فضيلت و دفاع اين از ايمانش اندازة به مومني هر. كندمي سبك را بارشان ندارند
  . باشدمي اندك برخي بهرة و است زياد برخي بهرة پس است،

 آن ندارد، دوست را ايپيشه خيانت هيچ خداوند شك بدون كَفُورٍ خَوانٍ كُلَّ يحِب لَا اللَّه إِنَّ
 خداوند حقوق يعني. نمايدمي خيانت است گذاشته او دوش بر خداوند كه امانتي در كه كس
 خداوند و كند،مي خيانت نيز مردم به و نموده خيانت آن به و دهدنمي مانجا اوست بر كه را

 به را خداوند نعمتهاي سپاس كه ناسپاس پيشة خيانت كَفُور. داردنمي دوست ار كسي چنين
 ناسپاسي همواره او اما ريزدمي فرو پي در پي نعمت و احسان او بر خداوند. آوردنمي جاي
 به را او زودي به و است، ناخشنود او از و خشمگين او بر بلكه. ددهمي انجام گناه و كندمي

 امانتداري هر خداوند كه است اين آيه مفهوم. كرد خواهد مجازات خيانتش و ناسپاسي خاطر
   .داردمي دوست آورد، جاي به را پروردگارش سپاس و نمايد حفظ را امانتش كه
  :39- 41يآيه
أَنَّهم يقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ أُذِنَ  با [ستم روي از كه كساني به لَقَدِيرٌ نَصرِهِم علَى اللَّه وإِنَّ ظُلِموا بِ
 پيروز را ايشان اينكه بر تواناست خداوند و شده داده] جهاد [اجازة شودمي جنگ آنان

 .گرداند

يارِهِم مِن أُخْرِجوا الَّذِينَ لَّا حقٍّ بِغَيرِ دِ ب يقُولُوا أَن إِ نَار لَا اللَّهلَو و فْعاللَّهِ د م النَّاسضَهعب 
بِيع صوامِع لَّهدمت بِبعضٍ و اتلَوصو اجِدسمذْكَرُ وا يفِيه مرَنَّ كَثِيرًا اللَّهِ اسنصلَيو ن اللَّهم 
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رُهنصإِنَّ ي اللَّه زِيزٌ لَقَوِيكه روي آن از بلكه ناحق، به سرزمينشان از كه كساني همان ع 
 به را مردم از بعضي خداوند اگر شدند، رانده بيرون »ماست پروردگار خداوند«:گفتندمي

 آنها در كه ومسجدهايي هاكنيسه و كليساها و هاصومعه كردنمي دفع] ديگر [بعضي وسيله
 ياري دهد ياري ار او كه كسي خداوند راستي به و .شدند،مي ويران شود،مي ياد بسيار خدا
 .است چيره و نيرومند خداوند همانا كند،مي

لَاةَ أَقَاموا الْأَرضِ فِي مكَّنَّاهم إِن الَّذِينَ ا الصآتَورُوا الزَّكَاةَ وأَمرُوفِ وعا بِالْم ونَه نِ ونكَرِ عالْم 
لَّهِ أُمورِ عاقِبةُ ولِ  و دارندمي برپاي را نماز ببخشيم تقدر را آنها زمين در اگر كه كساني الْ
 و دارند،مي باز زشت كار از و دهندمي فرمان خوب كار به و پردازندمي را] اموال [زكات

  .گرددمي باز خدا به كارها سرانجام
 آنها و بود، ممنوع مسلمانها براي اسالم آغاز در كافران با جنگيدن الهي، حكمت براساس
 و آزار مورد و كردند هجرت مدينه به كه وقتي. ورزند شكيبايي تا بودند شده داده دستور
 چنان كنند، جنگ تا شد داده اجازه آنها به گشتند توان و قدرت داراي و گرفتند، قرار اذيت
 اجازة شودمي جنگ آنان با كه كساني به يقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ أُذِنَ:است فرموده متعال خداوند كه

 پس بود، ممنوع برايشان جنگيدن پيشتر كه شودمي فهميده اين از. است شده داده جهاد
 اجازة آنهابه خاطر بدان و جنگندمي آنها با كه بجنگد كساني با تا داد اجازه آنها به خداوند
 بِأإِنَّ. شدندمي بازداشته دينشان به كردن عمل از و گرفته قرار ستم مورد كه شد داده جهاد
لَى اللَّهرِهِ عنَصتواناست، آنها گرداندن پيروز و كردن ياري بر خداوند شك بدون و لَقَدِيرٌ م 
  .بجويند كمك و ياري او از بايد پس

 مِن أُخْرِجوا الَّذِينَ: فرمود پس. اندگرفته قرار ستم مورد آنها چگونه كه كرد بيان سپس
ارِهِممجبور كافران فتنة و اذيت اثر بر يعني. اندشده رانده بيرون سرزمينشان از كه كساني دِي 

لَّا حقٍّ بِغَيرِ.روند بيرون خود سرزمين از اندشده نَا يقُولُوا أَن إِ ب ر اند،شده بيرون ناحق به اللَّه 
 گناهي آنها يعني. ماست پروردگار خداوند: گفتند مي كه گشتند آواره روي آن از بلكه

 كافران دليل همين به. پرستيدندمي را او فقط و هدانست يگانه را خداوند اينكه مگر نداشتند
 داشتند ار گناه اين آنها است جرم و گناه اين، اگر پس. دادند قرار اذيت و آزار مورد را آنان
 شكنجه الحميد العزيز باهللا يومنوا أن اال منهم نفقوا ما و: فرموده متعال خداوند اينكه مانند
 ايمان ستوده و توانا خداوند به ايشان اينكه جز ديدندنمي مؤمنان بر ايرادي و عيب هيچ گران
 و خدا، دين اقامة جهاد از هدف و كند،مي بيان را جهاد حكمت و فلسفه اين و. بودند آورده

 جهاد كه كنند،مي تجاوز آنان به و دهند،مي آزار را مؤمنان كه است كافراني آزار دوركردن
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. است آشكار طور به ديم شرايع اقامة و خدا عبادت مانجا و آنها تجاوز و ستم دفع براي
 بوسيلة را مردم از بعضي خداوند اگر و بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللَّهِ دفْع ولَولَا: فرمود بنابراين
بِيع صوامِع لَّهدمت كرد،نمي دفع ديگر بعضي و اتلَوصو اجِدسمو كليساها و هاصومعه و 
 كافران زيان كنندمي جهاد او راه در كه كساني وسيلة به خداوند پس. شدمي ويران دهامسج
 و يهوديان بزرگ عبادتگاههاي كردنمي دفع مؤمنان وسيله به را كافران اگر و نمايد،مي دفع را

 آن در هك عبادتگاههايي كَثِيرًا اللَّهِ اسم فِيها يذْكَرُ. گشتمي ويران مسلمين مساجد و نصارا
 تالوت آن در خدا كتاب و َشود،مي خوانده نماز آن در و شود،مي برده زياد بسيار خداوند نام
 برخيوسيلة به را مردم از برخي خداوند اگر پس. شودمي ياد خداوند ذكر، انواع با و گرددمي

 ويران را عبادتگاههايشان و شدند،مي چيره و غالب مسلمانان بر كافران كردنمي دفع ديگر
 از هدف كه نمايدمي داللت اين پس. نمودندمي فتنه دچار دينشان در را آنها و كردندمي

 نيست، رساندن آزار و اذيت و كشتن ذات هدف يعني نيست، جهاد ذات جهاد مشروعيت
 دشمن تهاجم دفع مانند يابدمي تحقق آن يوسيله به كه است مقاصدي جهاد از هدف بلكه

 و كفر بردن بين از و خدا دين گرداندن پيروز و مسلمانان از اذيت و آزار دفع و تجاوزگر
 را خدا توانندمي آرامش با آن در مردم كه شهرهايي نمايدمي داللت اين و معاصي و شرك

 و بركت به است برپا آن در خدا شعاير همة و است آباد شهرها آن مساجد و نمايند پرستش
. است نموده دفع شهرها آن از را كافران جهاد وسيلة به دخداون و است، مجاهدين فضيلت
لَا: : فرمايدمي متعال خداوند لَو و فْعاللَّهِ د م النَّاسضَهعضٍ بعاهللا لكن و االرض لفسدت بِب 
  .دارد احسان و فضل جهانيان بر خداوند اگر و العلمين علي ذوفضل

 اند،نشده تخريب و آبادند، ديارشان در مانانمسل مساجد امروز: بگويد و كند سؤآل كسي اگر
 شكل نامنظمي حكومتهايي و كوچك كشورهاي مسلمين سرزمينهاي از بسياري در حاليكه در

 يسلطه تحت كشورهاي در حتي. ندارند كافر كشورهاي با جنگيدن توانايي كه است گرفته
 زندگي آرامش با نيز يارد آن مردم و اند،نشده تخريب و باشندمي آباد مساجد نيز كفار
 نمايند، تخريب و منهدم را مساجد آن توانندمي ممالك آن كافر فرمانروايان اينكه با كنند،مي
 دفع ديگر بعضي وسيلة به را مردم از بعضي اگر كه است داده خبر خداوند كه حالي در

 ديار آن در كه شد خواهيم متوجه كنيم نگاه اگر و. شدندمي ويران عبادتگاههاي اين كردنمي
  .اندنشده تخريب نيز مساجدشان و ندارد وجود دفع آن
 از جزئي و است، آيه عموم بطن در سؤال اين جواب كه گوييممي سؤالي چنين پاسخ در

 برد خواهد پي بشناسد، را فعلي حكومتهاي نظام و حاالت كس هر زيرا. باشدمي آن معناي
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 شمرده حكومت و كشور آن از بخشي هاحكومت آن قلمرو داخل در ايطايفه و ملت هر كه
 اجزاي از بخشي و مملكت آن اعضاي از عضوي و دارد، قرار آن فرمانروايي تحت كه شودمي
 برگ و ساز و لشكر يا تعداد، نظر از چه ملت آن توانايي و آيد،مي حساب به حكومت آن

 و مذهبي و مادي منافع هايمتحكو. كندنمي فرق رساني خدمات يا علم، يا ثروت يا نظامي،
 درنظام نكنند چنين اگر كه چرا دهند،مي قرار توجه مورد را خود سلطة تحت ملل و طوايف

 لطف به مساجد و. كنندمي آباد را مساجد ويژه به و پردازندمي ديني امور به هاحكومت و
 غيرمسلمان رگبز كشورهاي پايتخت در حتي دارند، قرار سامان و نظم نهايت در خداوند
 را مستقل هايحكومت حال رعايت هادولت اين و. است شده ساخته مسجدها بهترين

 هايدولت. باشند كرده را هاحكومت آن يسلطه تحت مسلمان مردم حال رعايت تا كنندمي
 خبر متعال خداوند همچنانكه برند،مي سر به توزيكينه و حسدورزي در يكديگر با نصراني

 حكومت نتيجه در پردازند،مي توزيكينه به يكديگر با قيامت روز تا آنها هك است داده
 سالم آسيبهايشان و زيانها بسياري از نمايد دفع خود از را آنها شر تواندنمي كه مليماني

  .دارند كشمكش يكديگر با آنها چون ماند،مي
 نمايد، دراز تعدي دست اسالمي هايحكومت آن سوي به تواندنمي آنها از كس هيچ اين بنابر
 قرار حمايت مورد و ببندد پيمان ديگري كشور با مسلمان كشور اين مبادا كه ترسدمي چون
 داده وعده امر اين به كتابش در و نمايدمي پيروز را مسلمين و اسالم حتماً نيز خداوند بگيرد،
  .است

 دين به بايد كه نمايند مي احساس مسلمين چون است شده مهيا پيروزي اسباب »الحمدهللا «و
 نعمت كه خواهيممي خداوند از و. است فعاليت و كار آغاز احساس، و بازگردند، خود

 واقعيت با مطابق كه خود راستين وعدة در خداوند بنابراين. بگرداند كامل ما بر را خويش
 خالصانه را كار اين و كند ياري را خدا دين كس هر و ينصرُه من اللَّه ولَينصرَنَّ: فرمود است
 ياري را او خداوند قطعاً باشد باالتر خدا پيام تا كند جهاد خدا راه در و دهد انجام خدا براي

  .كرد خواهد
 غالب و چيره خاليق همة بر است؛ پيروزمند و توانا خداوند شك بدومن عزِيزٌ لَقَوِي اللَّه إِنَّ

 و ساز و لشكر چه اگر زيرا را، شما باد مژده! نمسلمانا اي پس. اويند اختيار در همه و است
 تكيه كسي بر و است، نيرومند تواناي خداوند شما پشتيبان اما است قوي زياد دشمن برگ
 شده امر آن به كه هاييوسيله و اسباب از پس،. است آفريده را كارهايتان و شما كه ايدكرده
 الذين ايها يا: كرد خواهد ياري را شما تماًح كه بخواهيد ياري او از سپس كنيد، استفاده است
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] نيز او [كنيد ياري را خداوند اگر! مومنان اي اقدامكم يثبت و ينصركم اهللا تنصروا ان آمنوا
 ايگونه به! مسلمانان اي پس. گرداند خواهد استوار را وقدمهايتان كرد، خواهد ياري را شما

 الصلحت عملوا و منكم امنوا الذين اهللا وعد. دهيد انجام صالح عمل و بياوريد ايمان شايسته
 يعبدوني امنا خوفهم بعد من ليبلنهم و لهم ارتضي الذين استخلف كما االرضفي ليسخلفنهم

 اند،داده انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان كه شما از كساني به خداوند. شيئاً  يشركون ال
 براي كه را دينشان و گرداند،] حاكم و خليفه و [جانشين زمين در را آنها كه است داده وعده
 و پرستدمي مرا داد، خواهد امنيت آنها به ترس از بعد و نمايد، حاكم است پسنديده آنها

  .سازندنمي من شريك را چيزي
 دين كند ادعا كس هر و كرد، بيان دهندمي ياري را او كه را كساني هاينشانه و عالمت سپس
 إِن الَّذِينَ:فرمود پس. گويدمي دروغ باشد نداشته را صفتها اين و نمايدمي ياري را خدا

مكَّنَّاهضِ فِي مو حاكم را آنها يعني بخشيم، قدرت را ايشان زمين در اگر كه كساني الْأَر 
 آنها با كه باشند داشته مخالفي اينكه بدون كنيم مسلط آن در را آنان و بگردانيم، زمين مالك

لَاةَ أَقَاموا بپردازند، يزست و كشمكش به خدود رعايت با و شده مشخص اوقات در را نماز الص 
 اموال زكات و الزَّكَاةَ وآتَوا. دارندمي برپا جماعت و جمعه قالب در و آن شرايط و اركان و

. پردازندمي آن مستحقين به است واجب شانسلطه تحت مردمان بر و آنها بر كه را خود
 شرع ديدگاه از كه خوبي امر و معروف هر اين و. كنندمي معروف به امر و الْمعرُوفِبِ وأَمرُوا

نَهوا. شود مي شامل را انسانها حقوق و خدا حقوق قبيل از آيد حساب به خوب عقل و نِ وع 
 و. دارندمي باز است آشكار آن زشتي و است زشت عقالً و شرعاً كه منكري هر از و الْمنكَرِ
 اگر پس است، داخل حكم اين در گرددنمي كامل »آ با جز منكر از نهي و معروف به امر آنچه

 ياددادن و گرفتن ياد به را مردم بايد نشود محقق تعلم و تعليم با جز منكر و معروف شناخت
 در كه نگردد كامل كردنادب و تنبيه با جز منكر از نهي و معروف به امر اگر و. واداشت
 است، شده واگذار منخصص انسانهاي به آن كيف و كم يا است، شده مقرر آن اندازة شريعت
 از نهي و معروف به امر براي كه باشد نياز اگر و. بكنند را كار اين بايد تعزيزها، انواع مانند
 امر كه اموري ديگر و شود، انجام بايد و است الزم كار اين بگمارند، را مردم از تعدادي منكر
لِلَّهِ. رسدنمي اجرا مرحلة به آن با جز منكر از هين و معروف به ةُ واقِبورِ عأُم  سرانجام و الْ

 آن از نيك سرانجام و عاقبت كه است داده خبر خداوند و گردد، مي باز خدا به كارها همة
 نموده مسلط و حاكم مردم بر را او خداوند كه پادشاهي و فرمانروا هر پس است، پرهيزگاري

  .بود خواهد او آن از وشايسته نيك سرانجام نمايد اجرا را خداوند دستور چهچنان است،
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 چه گر دهد انجام بخواهد دلش چه هر و نمايد حكمراني مردم بر ستم و ظلم با كس هر و
 و بود، نخواهد پسنديده و نيك او سرانجام اما كند پادشاهي و فرمانروايي كمي مدت براي
  .بود خواهد او انتظار در ناپسندي و بد سرانجام و شده فرمتن و بيزا او حكومت از مردم
  :42- 46 آيه
بلَهم كَذَّبت فَقَد يكَذِّبوك وإِن  كه راستي به كنند، تكذيب را تو اگر و وثَمود وعاد نُوحٍ قَوم قَ
 .انگاشتند دروغگو را] پيامبرانشان [ثمود و عاد و نوح قوم آنان از پيش

م قَوإِ ورَاهِيمب مقَولوط قوم و ابراهيم قوم] همچنين [و  لُوطٍ و. 

ابحأَصنَ ويدم كُذِّبى ووسم تلَيلِلْكَافِرِينَ فَأَم ثُم مأَخَذْتُه فدين اهل و نَكِيرِ كَانَ فَكَي 
 مهلت نكافرا به پس شد، انگاشته دروغگو] نيز [موسي و] نمودند تكذيب را خود پيامبر نيز[

 !است چگونه من عقوبت] بنگر [پس. نموديم گرفتار را ايشان آنگاه دادم،

يةٍ من فَكَأَين يةٌ فَهِي ظَالِمةٌ وهِي أَهلَكْنَاها قَرْ بِئْرٍ عرُوشِها علَى خَاوِ لَةٍ و    مشِيدٍ وقَصرٍ معطَّ
] اينك [و ايم،كرده نابود بودند ستمگر] اهلش [كه حالي در را شهرهايي بسيار چه و

 گشته رها استفادهبي كه چاههايي بسيار چه و است، ريخته فرو ديوارهايشان بر سقفهايشان
 .است مانده متروك و صاحببي كه استواري و برافراشته كاخهاي و است

لَم نَّها بِها يسمعونَ نٌآذَا أَو بِها يعقِلُونَ قُلُوب لَهم فَتَكُونَ الْأَرضِ فِي يسِيرُوا أَفَ  تَعمى لَا فَإِ
ارصأَب  تا اندنپرداخته سفر و سير به زمين در آيا الصدورِ فِي الَّتِي الْقُلُوب تَعمى ولَكِن الْ
 گمانبي بشنوند، آن با كه باشند داشته گوشهايي و دريابند آن با كه باشند داشته دلهايي
  .شوندمي نابينا هاسينه درون دلهاي لكهب گردند،نمي نابينا چشمها
 تو و نيست، ايتازه كار كنندمي تكذيب را تو مشركان اين اگر فرمايد مي پيامبرش به خداوند
 تكذيب را پيامبرشان كه نيستند امت اولين نيز آنها و اي،شده تكذيب كه نيستي پيامبري اولين
لَهم بتكَذَّ فَقَد بلكه اند،انگاشته دروغگو و كرده قَب منُوحٍ قَو ادعو ودثَمو م قَوو رَاهِيمإِب مقَوو 
 و ابراهيم قوم همچنين و ثمود، قوم و عاد قوم و نوح قوم اينان از پيش مدينَ وأَصحاب  لُوطٍ
 موسى وكُذِّب. اندكرده تكذيب را پيامبرانشان] نيز شعيب قوم [=مدين اهل و لوط قوم
 فوراً و دادم مهلت كننده تكذيب كافران به پس شد، تكذيب نيز موسي و لِلْكَافِرِينَ أَملَيتفَ

 ادامه خود سركشي به حيران و سرگشته اينكه تا نكردم مجازات گناهانشان جرم به را آنان
 دم،نمو گرفتار عذاب به را ايشان سپس أَخَذْتُهم ثُم. افزودند خود بدي و كفر بر و دادند
فطوفان و باد تند با برخي و نمود غرق را آنها تكذيب سرانجام كه بنگر پس نَكِيرِ كَانَ فَكَي 
 كه بترسند و بياموزند، عبرت درس آنها از برخي و رفتند، فرو زمين در برخي و شدند، هالك
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 كتابهايي در و د،نيستن بهتر آنان از اينها زيرا آيند، گرفتار شدند گرفتار بدان آنها آنچه به مبادا
 هالك افراد. است نشده ثبت نجاتشان و مصونيت نيز است شده نازل خداوند سوي از كه

  :فرمود بنابراين. زيادند اندبوده اينها مانند كه ايشده
يةٍ من فَكَأَين  سبب به آن ساكنان كه آباديهايي و شهرها بسيار چه و ظَالِمةٌ وهِي أَهلَكْنَاها قَرْ

 و سخت عذاب با را آن ما و گشته ستمگر پيامبرانشان انگاشتن دروغ و خدا به ورزيدن ركف
 از ستمي ايمنهاده آنها بر ما كه عذابي و عقوبت و. ايمكرده نابود و ويران ايكننده خوار
يةٌ فَهِي. اندبوده ستمگر خودشان آنها بلكه است نبوده ما جانب  ايشههر و عرُوشِها علَى خَاوِ

 آباد »آ از پيش حاليكه در است، شده ويران و ريخته هم بر و تپيده فرو »ا ديوارهاي و قصر و
لَةٍ وبِئْرٍ. كردند مي زندگي آن در آرامش با زيادي مردمان و بود  چه و مشِيدٍ وقَصرٍ معطَّ

 اما دشدنمي جمع آن بر خود حيوانات كردن سيراب و آب نوشيدن براي مردم كه چاههايي
 بسيار چه و. آيدنمي آن سر بر كسي و داده دست از را خود اهالي و مانده استفادهبي اكنون

 اند،كرده محكم و آراسته را آنها و برافراشته را آنها زحمت و رنج با آن صاحبان كه كاخهايي
 و دهد، نجات را آنها نتوانست كاخهايشان و اموال رسيد سر خدا فرمان كه آنگاه پس
 گيرد،مي عبرت كه كسي براي اندشده عبرتي و مانده خالي ساكنان از كاخهايشان و زمينسر
  .انديشيدمي و كند مي فكر كه كسي براي اندگشته اينمونه و مثال و

. بگيرند عبرت و بنگرد تا خواندمي فرا زمين در گذار و گشت به را بندگانش خداوند بنابراين
 سفر و سير به زمين در دلهايشان و جسم با آيا الْأَرضِ فِي وايسِيرُ أَفَلَم: فرمود پس

 ويران كاخهاي مشاهدة و گذشتگان آثار ديدن با تا بِها يعقِلُونَ قُلُوب لَهم فَتَكُونَ. اندنپرداخته
! بيانديشند؟ آن عبرتهاي در و بفهمد را خدا آيات آن با و باشند داشته دلهايي ستمگران شدة
ونَ انٌآذَ أَوعمسا يملتهايي اخبار و گذشته امتهاي اخبار آن با كه باشند داشته گوشهايي يا بِه 
 بدون سفر، و سير و صرف، شنيدن و كردن نگاه اگر و! بشنوند؟ را اندشده داده عذاب كه

  .رساندنمي هدف به را آدمي و ندارد ايفايده باشد، آموختن عبرت و تفكر
 چشمها گمانبي الصدورِ فِي الَّتِي الْقُلُوب تَعمى ولَكِن الْأَبصار تَعمى لَا إِنَّهافَ: فرمود اين بنابر
 در كه كوري يعني. شوندمي نابينا كه هستند هاسينه درون دلهاي اين بلكه گردند،نمي نابينا
 فرد هك همانطور و حق، دين برابر در قلب كوري از است عبارت آمده حساب به مضر دين
 اما. بيندنمي را حق نيز است كور قلبش كه كسي بينندمي مردم كه بينندنمي را چيزهايي نابينا
  .كندمي محروم دنيوي منافع از راآدمي تنها چشم كوري

  :47- 48 آيه
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جِلُونَكتَعسيذَابِ ولَن بِالْعو خْلِفي اللَّه هدعإِنَّ وا وموي عِند كبأَ ر  و تَعدونَ مما سنَةٍ لْفِكَ
 پروردگارت نزد و كند،نمي وعده خالف هرگز خداوند و طلبند،مي تو از را عذاب شتاب با

 .آريدمي حساب به] و شماريدمي شما [كه است سالي هزار مانند روز يك

يةٍ من وكَأَين  بسياري شهرهاي و آباديها و الْمصِيرُ وإِلَي أَخَذْتُها ثُم ظَالِمةٌ وهِي لَها أَملَيت قَرْ
 سپس داديم، مهلت بديشان ما] ولي [اندبوده ستمگر] مردمانشان [اينكه رغمعلي كه اندبوده

  .است من سوي به] همگي [بازگشت و نموديم، گرفتار عذاب به را ايشان] موقع به[
 را عذاب زودتر چه هر كه اهندخومي تو از خود ستمگري و جهالت علت به كنندگان تكذيب

 ندارد، را كاري چنين توانايي خداوند كه كنند ثابت خود گمان به تا آوري فرود ايشان سر بر
 عذابي پس كرد، نخواهد خالف را اشوعده هرگز وخداوند. نمايند تكذيب را پيامبرش سپس

 را عذاب تواندنمي مانعي هيچ و گرفت، خواهد فرا را آنهاحتماً است داد وعده ايشان به كه را
 شتاب! محمد اي. نيست تو اختيار در اين بيايد زودتر چه هر اينكه اما. دارد باز آنها از

 در را قيامت روز آنها زيرا نكند، پريشان را تو آنها سوي از ما انگاشتن ناتوان و ها»آ ورزيدن
 داده جزا و سزا اعمالشان طبق و آيندمي گردهم آخرينشان و اولين روز آن در كه دارند پيش
 عِند يوما وإِنَّ: فرمود اين بنابر. گردند مي گرفتار هميشگي و دردناك عذاب به و شوند،مي

كبأَلْفِ ر  است حشتناك و و سخت و طوالني كه بس از را خدا روز ويك تَعدونَ مما سنَةٍ كَ
 به دنيا در عذابي خواه پس آوريد،مي حساب به و شماريدمي شما كه است سالي هزار بسان
 و. گرفت خواهد فرا را آنها حتماً روز اين نشوند، عذاب گرفتار دنيا در اينكه يا برسد آنها

 شتاب عذاب آمدن در آنها اگر و است بردبار خداوند كه باشد اين منظور كه دارد احتمال
 احساس چه گر پس. اريدشممي شما كه است سالي هزار بسان خداوند نزد روز يك ورزند

 مدتهاي خداوند اما آيدمي دير عذاب كه كنيدمي احساس و است طوالني مدتي كه كنيد مي
 عذابش به را ستمگران ناگهان اينكه تا كندنمي فراموششان اما دهد مي مهلت انسان به زيادي
  .كندنمي رها را آنها و نمايدمي گرفتار
أَين يةٍ من وكَ  با كه اندداشته وجود زيادي وشهرهاي آباديها چه ظَالِمةٌ وهِي لَها يتأَملَ قَرْ
 پس است، داده مهلت آنان به طوالني مدتي خداوند اندبوده ستمگار ان ساكنان اينكه وجود

 ما تا نشد باعث آنان سوي از ستم ارتكاب پس است، داده مهلت آنان زسوي ا ستم ارتكاب
 وإِلَي نموديم، گرفتار عذاب به را ايشان سپس أَخَذْتُها ثُم كنيم، گرفتار عذاب به را آنهافوراً

 سپس شوندمي عذا گرفتار دنيا در بودند ستمگر مردمانشان كه آباديها اين شاكنان و الْمصِيرُ
 عذاب شدند مرتكب كه گناهاني خاطر به را آنها خداوند و گشت خواهند باز خدا سوي به
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 آنها به خداوند اينكه از نبايد و بترسند الهي عذاب آمدن از بايد ستمگران ينا پس. دهد مي
  .شوند مغرور دهدمي مهلت
 :49- 51 يآيه

نَا إِنَّما النَّاس أَيها يا قُلْ  بيم شما براي من كه نيست اين جز! مردم اي«:بگو مبِينٌ نَذِيرٌ لَكُم أَ
  .»آشكارم ايدهنده
نُ فَالَّذِينَ مِلُوا واآمعاتِ والِحم الصغْفِرَةٌ لَهقٌ مرِزو كارهاي و آورده ايمان كه آنان پس كَرِيم 
 .برخورداند خوبي و پاك روزي و رزق و گناهان آمرزش از اندكرده ايشايسته

الَّذِينَ ا ووعاتِنَا فِي ساجِزِينَ آيعم لَئِكأُو ابححِيمِ أَصما آيات] انكار [در كه كساني و الْج 
  .انددوزخ ساكنان آنان كوشيدند
 و نمايد خطاب را مردم همة كه دهدمي فرمان را) ص (محمد پيامبرش و بنده متعال خداوند

 دهدمي مژده خداوند پاداش به را مؤمنان كه پيامبري خداست، حق بر پيامبر او بگويد آنها به
 و بيم يعين مبِينٌ: خداوند يفرموده و. داردمي برحذر الهي عذاب از را ستمگران و كافران و

 ترس يمايه كه آنچه توضيح همراه ترساندن از است عبارت آن و است، آشكار هشدارش
 نموده اقامه است ترسانده بدان را آنان كه آنچه بودن راست بر را روشن داليل زيرا است،
  .است
 الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا فَالَّذِينَ: فرمود و دنمو بيان تفصيل به را دادن مژده و دادن بيم سپس
 مورد گناهانشان اندداده انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان كه آنان كَرِيم ورِزقٌ مغْفِرَةٌ لَهم

 بهشت همان كه فراواني و پاك روزي و كريم رزق از و گيرد مي قرار آمرزش و بخشش
  . شد خواهند برخوردار است

 در ايمان و اند،كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه كساني: است چنين آيه معني حاصل
 كارهاي خاطر همين به است، شده حقيقي و واقعي .ايماني به تبديل و گرفته جاي دلهايشان
 مرتكب كه را گناهاني خداوند و شود،مي حالشان شامل الهي آمرزش اند،داده انجام شايسته
 روزي اين كه داشت خواهند ارزشمند و پاك روزي بهشت در همچنين. آمرزدمي اندشده
 .باشدمي وكماالت خوبيهاهمة داراي

الَّذِينَ ا ووعاتِنَا فِي ساجِزِينَ آيعجلوه ناچيز و نادرست و قرآن با مبارزه راه در كه كساني و م 
 و داد خواهد نتيجه اسالم عليه نهاآ مكر و نيرنگ اينكه گمان به اندكوشيده ما هايآيه دادن
 در همواره الْجحِيمِ أَصحاب اند،كوشيده ما آيات انكار در كه اينان أُولَئِك بود، خواهد موفق
 از دردناك عذاب از پس،. بود خواهند آن در اوقات همة در و دارند، قرار جهنم سوزانآتش
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 و. كوشندمي قرآن با مبارزه راه در كه نيكسا: است چنين آيه معني حاصل. شودنمي دور آنها
 هدف به توانندمي اينكه گمان به نمايندمي مخالفت آنها با و پردازندمي رقابت به مؤمنان با

  .بود خواهند جاودانه جهنم آتش عذاب در افراد اين. برسند خود
  :52- 54 يآيه
لْنَا وما سمِن أَر لِكولٍ مِن قَبسلَا رو نَّى إِذَا إِلَّا نَبِيطَانُ أَلْقَى تَمتِهِ فِي الشَّيي نِ خُ أُمنسفَي ا اللَّهم 

 از پيش را پيامبري هيچ و رسول هيچ و حكِيم علِيم واللَّه آياتِهِ اللَّه يحكِم ثُم الشَّيطَانُ يلْقِي
 او خواندن و تالوت در نشيطا كردمي تالوت را چيزي يكه هنگام اينكه مگر نفرستاديم تو
 خداوند سپس برد،مي بين از كردمي القا شيطان كه را آنچه خداوند پس نمود، مي القا] شبهه[

  .است حكمت با و آگاه بس خداوند و دارد،مي استوار را آياتش
تْنَةً الشَّيطَانُ يلْقِي ما لِيجعلَ  لَفِي الظَّالِمِينَ وإِنَّ قُلُوبهم يةِوالْقَاسِ مرَض قُلُوبِهِم فِي لِّلَّذِينَ فِ
 سخت دلهايشان كه آنان و بيماردالن، براي افكندمي شيطان كه را آنچه خداوند تا بعِيدٍ شِقَاقٍ
 .برندمي سر به سختي مخالفت و عميق عداوت در ستمگران گمانبي. دهد قرار آزموني است

لَمعلِيأُوتُوا الَّذِينَ و الْعِلْم نَّه  لَهادِ اللَّه وإِنَّ قُلُوبهم لَه فَتُخْبِت بِهِ فَيؤْمِنُوا ربك مِن الْحقُّ أَ
 پروردگارت سوي از] وحي [آن كه بدانند يافتگان دانش تا و مستَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى آمنُوا الَّذِينَ
 خاضع و تسليم برابرش در و گيرد، آرام بدان دلهايشان تا آورند، ايمان آن به و است، حق

  .كندمي هدايت راست راه به را مؤمنان خداوند گمانبي و شوند
 انتخاب بندگانش براي را چيزي چه اينكه و كند، مي صحبت خويش حكمت اوج از خداوند
لْنَا وما! محمد اي: فرمايدمي و. است نموده سمِن أَر لِكولٍ مِن قَبسلَا رو لَّ نَبِي  ما تَمنَّى إِذَا اإِ
 را خداوند احكام و آيات وقتي اينكه مگر ايمنفرستاده تو از پيش را رسولي و پيامبر هيچ
 منكر از و امر، معروف به را آنها و دهد پند را وآنها دهد پند را آنها تا خواندمي مردم براي
لْقَى كند، نهي  و شده او خواندن وارد ويرانگرش راههاي از شيطان أُمنِيتِهِ فِي الشَّيطَانُ أَ

 متعال خداوند اينكه با بود، متضاد او خواندن و تالوت با كه افكندمي او خواندن در چيزهايي
 مردم به خداوند سوي از كه آنچه در آنها و است داده قرار مصون و معصوم را پيامران

 مخلوط ديگر چيزي با اي گردد مشتبه اينكه از را خويش وحي خداوند اند،معصوم رسانندمي
 نخواهد ادامه و نيست پابرجا شيطان افكنيشبهه و القا اين اما. داردمي مصون و محفوظ شود

. دارند جداگانه احكامي عوارض و رود،مي بين از سپس و است، عارضي بلكه داشت،
 كه را آنچه خداوند پس آياتِهِ هاللَّ يحكِم ثُم الشَّيطَانُ يلْقِي ما اللَّه فَينسخُ: فرمود بنابراين
 را آنچه خداوند يعني. داردمي استوار را آياتش خداوند سپس برد،مي بين از افكندمي شيطان
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 نيست، خدا آيات از آن كه كندمي بيان و نمايدمي باطل و بردمي بين از افكندمي شيطان كه
 بنابراين. كندمي محافظت و نموده خالص آنرا و داردمي استوار و محكم را خود آيات سپس
. ماندمي باقي ناب و خالص همواره كندمي القا شيطان آنچه با شدن آميخته از خداوند آيات
اللَّه و لِيمع كِيمجايش در را چيزي هر و است حكمت با و فرزانه و دانا و آگاه خداوند، و ح 
 چنين تا داده توانايي را شيطان كه است اين خداوند حكمت كمال از پس،. دهدمي قرار

 كه آنجا. يابد تحقق است نموده بيان آيه از بخش اين در كه را آنچه تا بنمايد را القايي
تْنَةً الشَّيطَانُ يلْقِي ما لِيجعلَ: فرمايدمي  از گروه دو براي را شيطان هايوسوسه و القا تا  فِ

 لِّلَّذِينَ: از عبارتند گروه دو آن و دهد، قرار ونيآزم كندنمي توجهي آنها به خداوند كه مردم
 كامل و است ضعيف ايمانشان يعين است، بيماري دلهايشان در كه كساني مرَض قُلُوبِهِم فِي
 اثر آنها در ايشبهه كوچكترين پس نيست، دلهايشان در قطعي يقين و تصديق و باشدنمي
 و شودمي دلهايشان وارد ترديد و شك بشنوند د،افكنمي شيطان كه را آنچه چون و. گذاردمي

  .گرددمي آنها آزمايش و فتنه موجب
الْقَاسِيةِ و مهاثر »آ در اندرز و هشدار و است سخت دلهايشان كه آنها يعني. سنگدالن و قُلُوب 

. فهمندنمي گويند،مي پيامبرش و خدا كه را آنچه دارند كه قساوتي خاطر به و گذارد،نمي
 و دهندمي قرار خود باطل براي دليلي را آن بشنوند كند، مي القا شيطان كه را آنچه وقتي نهااي
  .پردازندمي مخالفت به پيامبرش و خدا با و نمايدمي مجادله آن پرتو در

 قرار سختي مخالفت و عميق عداوت در ستمگران گمانبي و بعِيدٍ شِقَاقٍ لَفِي الظَّالِمِينَ وإِنَّ
 و گردد،مي آزمايش و فتنه ماية مردم از گروه دو اين براي كندمي الق شيطان آنچه و دارند،
 قرار مرحمت مورد كه سوم گروه اما و. شودمي آشكار است پنهان دلهايشان در كه پليدي

نَّه الْعِلْم أُوتُوا الَّذِينَ ولِيعلَم: اندشده ذكر آيه اين در كه اندكساني گيرندمي  و ربك مِن حقُّالْ أَ
 به خداوند. است پروردگارت سوي از و حق وحي آن كه بدانند آموختگان دانش و عالمان تا

 تشخيص گمراهي از را هدايت و باطل، از را حق آن وسيلة به و است داده دانش آنان
 ستوارا را آن خداوند كه را پايدار حق موجود، داليل و شواهد به توجه با آنان پس. دهندمي
 كه بدانند تا دهند،مي تشخيص بردمي بين از را آن خداوند كه عارضي و باطل از نمايدمي

 نيك امور تا آوردمي پيش انسان براي را آزمايشات و ابتال و است، فرزانه و حكيم خداوند
 ماناي آن سبب به تا بِهِ ئفَيؤْمِنُوا نمايد، آشكار است پنهان او وجود در كه را بدي و نيك

 و خاضع دلهايشان و قُلُوبهم لَه فَتُخْبِت.گردد افزون ايمانشان شبهه دفع از پس و بياورند،
 الَّذِينَ لَهادِ اللَّه وإِنَّ. است بخشيده آنها به كه است الهي هدايت از اين و. شود خدا تسليم
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 هدايت راست راه به انشانايم سبب به را مومنان خداوند و مستَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى آمنُوا
 با را مؤمنان خداوند پس آن، مقتضاي به كردنعمل و حق دانستن يعني راست راه و.نمايدمي

 براي خداوند تثبيت از نوعي اين و نمايد،مي قدم ثابت آخرت و دنيا زندگي در استوار سخن
 سرمشق و الگو اسالم پيامبر براي پيامبران ساير كه نمايندمي بيان آيات اين و. است بندگان

 منوه و العزي و اللت افريتم به تا والنجم آية تالوت و خواندن هنگام به كه وقتي. باشندمي
 شفاعتهن ان و العلي اغرانيق تلك«افكند را اين او تالوت در شيطان رسيد، االخري الثالثه

 جاي آنها كردن تشفاع و هستند مقام واالبس هابت »منات «و »عزي «و »الت «يعني »لترتجي
 خداوند همچنانكه گرديد، مردم براي ايفتنه و شد غمگين پيامبر سبب اين به. است اميد

 قصه لنسف المجانيق نصب «كتاب مؤلف) 1 (نازل را آيات اين خداوند پس. نمود بيان متعال
 اين هك كندمي ثابت و پردازندمي حديث اين به كتاب اين در علمي و مفصل طور به »الغرانيق
 صحيح معناي كه آوردمي ميان به سخن نيز مطلب اين از و. است موضوع حديثي حديث،

لْنَا وما يآيه سمِن أَر لِكولٍ مِن قَبسلَا رو نَّى إِذَا إِلَّا نَبِيلْقَى تَم يتِه فِي الشَّيطَانُ أَ نِ چنين أُم 
 تالوت را چيزي كه هنگامي اينكه مگر ايمنفرستاده تو از پيش را پيامبري هيچ و«: است
  »و» « ...انداختمي كافران دل در را شبهاتي و هايوسوسه شيطان كردمي
  :55- 57 يآيه
تِيهم حتَّى منْه مِرْيةٍ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ يزَالُ ولَا أْ تِيهم أَو بغْتَةً الساعةُ تَ  و عقِيمٍ يومٍ عذَاب يأْ

 روز عذاب يا رسد، در آنان به قيامت ناگهان اينكه تا دارند ترديد آن دربارة پيوسته نكافرا
 .بگيرد را گريبانشان عقيم و نازل

لْكئِذٍ الْممولِّلَّهِ ي كُمحي منَهي نُوا فَالَّذِينَ بمِلُوا آمعاتِ والِحنَّاتِ فِي الصو ملك النَّعِيمِ ج 
 و آورده ايمان كه كساني پس كند،مي داوري آنان ميان خداست؛ آن از وزر آن در فرمانروايي

 .بود خواهند نعمت و پرناز باغهاي در اند،داده انجام شايسته كارهاي

الَّذِينَ وا كَفَرُوا وكَذَّباتِنَا ويĤِب لَئِكفَأُو ملَه ذَابهِينٌ عمرا آيات و ورزيده كفر كه كساني و م 
  .دارند كننده خوار عذابي اينان اند،كرده تكذيب
 و شك است آورده پيامبر آنچه در همواره آنها كه دهدمي خبر كافران حالت از متعال خداوند
 حالت اين بر همواره آنها و گردانند، روي و دارند كينه و عناد اينكه سبب به دارند، ترديد

تِيهم حتَّى بود، خواهند  يأْتِيهم أَو آيد،مي آنها سراغ به قيامت ناگهان اينكه تا بغْتَةً الساعةُ تَأْ
ذَابمٍ عوقِيمٍ يعذاب يعني. گيردمي را گريبانشان عقيم و نازا روز عذاب ناگهان اينكه يا ع 
 بيايد قيامت وقتي پس. است قيامت روز آن و نيست، آن در خوبي و خبر هيچ كه روزي
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 برايشان روز آن در پشيماني كه شوند،مي پشيمان و اند،بوده غگودرو آنها كه دانندمي كافران
 به كاش اي كه كرد خواهند آرزو و شوند،مي نااميد خيري و خوبي هر از و. ندارد ايفايده
 و شك دادن ادامه از كافران جا اين در! گرفتندمي پيش در را او راه و آورده ايمان پيامبر
لَّهِ قيامت، روز در ملك و فرمانروايي يومئِذٍ الْملْك. اندشده داشته برحذر ترديد  براي فقط لِّ

 داوري ميانشان در خويش وقاطع دادگرانه قضاوت با و بينَهم يحكُم. است او آن از و خداوند
 لُواوعمِ آورند، ايمان اند،آورده آنچه و پيامبر و خدا به كه كساني پس آمنُوا فَالَّذِينَ نمايد،مي

 جنَّاتِ نمايند،فِي تصديق را ايمانشان آن انجام با و داده انجام شايسته كارهاي و الصالِحاتِ
 جسمي و روحي و قلبي شادي و نعمت و ناز در يعني. اندنعمت و پرناز باغهاي در النَّعِيمِ
 را آن حقيقت عقل و نمايند توصيف را آن توانندنمي كنندگان توصيف كه ناپذيريوصف
  .برندمي سر به كندنمي درك

الَّذِينَ وا كَفَرُوا وب  را خداوند آيات و ورزيده كفر پيامبرش و خدا به كه سكاني و بĤِياتِنَا وكَذَّ
 با يا برتافته روي آن از و انگاشته دروغ نمايندمي رهنمون درست راه و حق به را انسان كه
لَئِك اند،كرده مخالفت آن أُو  بس از كه دارند، كننده خوار عذابي ايشان مهِينٌ عذَاب لَهم فَ

 به كه چرا گرداند،مي ذليل و خوار را ايشان كندمي سرايت دلها به و است دردناك و سخت
 توهين مورد خويش عذاب وسيلة به را آنها نيز خداوند و نمودند توهين آياتش و پيامبر

  .نمود خوار و قرارداد،
  :58- 59 يآيه
الَّ رُوا ذِينَواجبِيلِ فِي هاللَّهِ س قُتِلُوا ثُم اتُوا أَوم مقَنَّهرْزلَي قًا اللَّهنًا رِزسإِنَّ حو اللَّه ورُ لَهخَي 

 شك بدون اند،مرده يا شده كشته سپس و كرده هجرت خدا راه در كه كساني و الرَّازِقِينَ
 .است دهندگان روزي بهترين خداوند يقين به و دهدمي نيك روزي آنان به خداوند

نَه مدخَلًا لَيدخِلَنَّهم رْضَوإِنَّ يو اللَّه لِيملَع لِيمرا آن كه جايگاهي به را آنان خداوند قطعاً ح 
  .است شكيبا و دانا خداوند گمانبي و كرد، خواهد وارد پسندندمي
 وطن و سرزمين از و كرده هجرت خدا راه در كه كساني براي است بزرگ نويدي و مژده اين
 ترك دينش كردن ياري و خدا رضاي براي را اموالشان و فرزندان و شده رانده بيرون خود
 جهاد ميدان در يا بميرند خويش بستر بر خواه است، خداوند بر كساني چنين مزد و اند،نموده
 در نيكويي نعمت و جزا آنان به خداوند شك ونبد حسنًا رِزقًا اللَّه لَيرْزقَنَّهم. شوند كشته
 و خير نوع هر كه كرد خواهد بهشت وارد را آنها و داد خواهد قيامت روز در و برزخ جهان
 كه دارد احتمال و. دارد وجود آن در بدني و قلبي هاينعمت و احسان و نيكي هر و بركت
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 عهده به دنيا در را او روزي خداوند كند هجرت خدا راه در كه كسي: باشد چنين آيه معني
 شهيد يا بميرد خود بستر بر او خواه داد، خواهد نيكويي و گسترده روزي او به و گرفته،
 خود سرزمني از كس هر كه كرد گمان نبايد پس. است او روزي ضامن خداوند و شود،
 بهترين وا دهندة روزي چون شد، خواهد نيازمند و فقير نمايد، ترك را اموالش و رود بيرون
 و سرزمين مهاجرين و آمد، پيش است داده خبر خداوند كه همانطور و. است دهندگان روز

 كه نپاييد ديري اما كردند، رها خدا دين كردنياري راستاي در را مالهايشان و فرزندان
 شهرها و كشورها آن از اموالي و گرداند حاكم را آنها و كرد فتح برايشان را كشورها خداوند

: يفرموده احتمال اين بنابر. گرديدند مردم ثروتمندترين از آن با كه گرفتند غنيمت به
نَه مدخَلًا لَيدخِلَنَّهم رْضَومكة فتح خصوص به را ممالك فتح خداوند كه است معنا اين به يا ي 

 وارد خشنودي و خوشحالي حالت در مسلمانانواقعاً - كه گرداند،مي آنان نصيب را مكرمه
 پس. بهشت به شدن داخل از است عبارت كه است آخرت روزي آن از منظور به يا. شدند
 و دنيا نعمت كه نيست مانعي و دارد، بر در را آخرت روزي و دنيا روزي روزي؛ دو هر آيه

لِيم اللَّه وإِنَّ. است صحيح نيز معني اين و باشند، نظر مورد دو هر آخرت به خداوند و لَع 
 وي فرمان از مردم شكيباست؛ و بردبار حلِيم. است آگاه آينده و گذشته و طنبا و ظاهر

 عذاب به را آنها فوراً او اما خيزند،برمي او با مبارزة به بزرگ گناهان با و كنند،مي سرپيچي
 در پي و پيوسته را آنها روزي بلكه دارد، كامل توانايي كار اين بر اينكه با سازد،نمي گرفتار

  .نمايدمي سرازير آنان بر را خويش فضل و دهد،مي پي
 :60 يآيه

نْ ذَلِكمو اقَبا بِمِثْلِ عم وقِببِهِ ع ثُم غِيهِ بلَيع رَنَّهنصلَي إِنَّ اللَّه اللَّه فُولَع بر حكم[ غَفُور [
 عقوبت است شده داده عقوبت آن به خود آنچه مانند به] را ديگري [كس هر و است، اين
 خداوند راستي به كرد، خواهد ياري را او خداوندحتماً شود، واقع ستم مورد سپس دهد،

  .است آمرزگار و بخشاينده
 كه اياندازه به است جايز او براي بگيرد قرار ستم مورد كس هر كه است منوال اين به مسئله

 و گيرد،نمي قرار مالمت ردمو كرد چنين اگر و نمايد، ستم جنايتكار بر است شده ستم او به
 او چون كرد، خواهد ياري را اوحتماً خداوند شد ستم او به دوباره اگر و  نيست مقصر

 مورد است گرفته را خودش حق اينكه خاطر به نيست جايز پس است، مظلوم و ستمديده
 نمايد مجازات است كرده ستم او بر چون را ديگري كه كسي بنابراين. بگيرد قرار ستم

 قرار مجازات و ستم مورد را احدي هيچ كه كسي پس. كندمي ياري را كسي چنين خداوند
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 است ترنزديك او به خداوند ياري شود، جنايت او بر و بگيرد قرار ستم مورد اگر است نداده
 ،آمرزدمي را گناهكاران يعني. است آمرزگاربخشايندة خداوند شك بدون غَفُور لَعفُو اللَّه إِنَّ
 دور آنها از را آثارشان و بردمي بين از را گناهانشان و دهد،نمي عذاب را آنها فوراً و

 زماني هر در را بندگانش و است، خداوند ذاتي صفت بخشايش، و آمرزش. نمايدمي
 و ببخشد كه است شايسته ايدگرفته قرار جنايت مورد كه مظلومان شما براي پس. آمرزدمي

 هر پس اهللا علي فاجره اصلح و عفا فمن نمايد رفتار چنين شما با نيز ندخداو تا كنيد گذشت
  .است خداوند بر او پاداش بپردازد اصالح به و ببخشد كس
 :61- 62 يآيه

بِأَنَّ ذَلِك اللَّه ولِجلَ يارِ فِي اللَّيالنَّه ولِجيو ارلِ فِي النَّهأَنَّ اللَّيو اللَّه مِيعصِيرٌ سآن از ينا ب 
 شنواي خداوند و گرداند،مي داخل شب در را روز و روز در را شب خداوند كه است جهت
 .است نابينا

بِأَنَّ ذَلِك اللَّه وقُّ هأَنَّ الْحا وونَ معدونِهِ مِن يد واطِلُ هأَنَّ الْبو اللَّه وه لِياز اين الْكَبِيرُ الْع 
 پرستش و خوانندمي فرياد او جز به كه را آنچه و است حق بر خداوند كه است جهت آن
  .است بزرگوار و واال خداوند و است، باطل نمايندمي

 و تقدير در و نموده مشروع برايتان را دادگرانه و نيكو احكام اين كه است ذاتي خداوند
 روز در را شب النَّهارِ فِي اللَّيلَ يولِج كه خداوندي. نمايدمي عمل نيكويي و خوبي به تدبيرش
 ديگري از و افزايد،مي دو آن از يكي بر و آورد،مي شب از بعد را روز و گرداند،مي داخل
 ماه و خورشيد و روز و شب منافع و آيندمي وجود به فصلها آن اثر بر و برعكس، و كاهدمي

 و ضروري آنان براي اين و است، بندگان براي الهي هاينعمت بزرگترين از كه شودمي محقق
 زبانهاي به اينكه رغمعلي را صداها همة و است شنوا خداوند و سمِيع اللَّه وأَنَّ. باشدمي الزم

 حركت و خيزش و است بينا بصِيرٌ. شنودمي دارند، مختلفي نياز يك هر و هستند، مختلفي
 و القول أسر من كممن سواء. بينندمي تاريك شب در و سنگ صخره زير در را سياه مورچة

 پنهاني كه كسي است يكسان] او براي  [بالنهار سارب و باليل مستخف هو من و به جهر من
 روز در و گرداند پنهان شب در را خويشتن آنكه و بگويد آشكارا كه كس آن و بگويد سخن
 .نمايد حركت آشكارا

بِأَنَّ ذَلِك اللَّه وقُّ هاست برخوردار آن از خداوند كه امياحك و حكم و قدرت همه آن الْح 
 . است حق خداوند كه است جهت بدان است برخوردار آن از خداوند كه است جهت بدان
 و است، نبوده چيزي هيچ او از پيش و است اول. هست و بوده همواره و است پايدار يعني
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 و القاتم و حق اشوعده و است كامل صفاتش و اسماء. نيست چيزي او از بعد و است آخر
 هميشه و حق، هبادتش و حق او دين و حقث، عبادتش و حق او دين و حق، ديدارش
  .است ماندگار

 به او جز به كه جماداتي و حيوانات و انبازان و بتها و الْباطِلُ هو دونِهِ مِن يدعونَ ما وأَنَّ
 است، باطل نيز شانعبادت و باطل خودشان اند؛باطل شوند،مي پرستش و شده خوانده فرياد
 و عبادت نتيجه در است، رفتني بين از و شدني نابود كه اندانداخته دست چيزي به آنها چون

 الْعلِي هو اللَّه وأَنَّ. است باطل و بيهوده آن پرستش و عبادت. است باطل و بيهوده آن پرستش
 همة باالي بر و است واال ذات در هم يعني العلي است بزرگوار و واال خداوند همانا و الْكَبِيرُ

 و قدرت در هم و. است كامل صفات داراي و مقام، و منزلت در هم و دارد، قرار مخلوقات
 است عظيم ذات در هم نيز و الكبير. است غالب و چيره مخلوقات همة بر و واالست تسلط،

 در زمين و اآسمانه كه است اين اشبزرگي و عظمت مظاهر از و صفاتش و اسما در هم و
 قلمرو و كرسي. پيچيدمي درهم راستش دست با را آسمانها و اويند، قبصة در قيامت روز

 پس هستند، او اختيار در بندگان همة و است، گرفته بر در را زمين و آسمان اشفرمانروايي
 و خواست با جز و دهند،نمي انجام كاري و كنندنمي تصرف خداوند مشيت و خواست با جز
 او جز را خدا بزرگي و كبريا حقيقت. ايستندنمي باز حركت از و كنندنمي حركت او دةارا

 و مقرب فرشتة هيچ و داند،نمي را آن پيامبري هيچ و مقرب فرشتة هيچ و داند،نمي كسي
 هر او و است، برخوردار شكوهي و كبريا و كمال صفت هر از. داندنمي را آن پيامبري هيچ
 زمين و آسمانها اهل كه است اين او كبريايي از. داراست كامل طور به را صفتها اين از يك
 به. است خداوند تعظيم و بزرگداشت آن از هدف و دهندمي انجام او براي را عبادتي هر

  .است غيره و نماز مانند بزرگ عبادتهاي نشانة و شعار »تكبير «جهت همين
 :63- 64 يآيه

أَنَّ تَرَ أَلَم اء مِنَ لَأَنزَ اللَّهماء السم بِحفَتُص ضخْضَرَّةً الْأَرإِنَّ م اللَّه اينديده آيا  خَبِيرٌ لَطِيف 
 خداوند گمانبي گردد،مي خرم و سرسبز زمين آنگاه فرستاده، فرو آب آسمانها از خداوند كه

 .است آگاه و بين باريك

ه  در آنچه و آسمانها در آنچه الْحمِيد الْغَنِي لَهو اللَّه إِنَّو الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَ
  .است ستوده و نيازبي خداوند و اوست، آن از است زمين
 نمايدمي داللت او كمال و يگانگي بر كه آياتي در نگريستن به را آدمي خداوند اينجا در

لَم: فرمود پس كند،مي تشويق  اللَّه أَنَّ كه اينكرده مشاهده خود شبين و چشمان با آيا تَرَ أَ
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 تمام كه خشك زمين بر و فرستد،مي فرو را آبي آسمان از خداوند ماء السماء مِنَ أَنزَلَ
 از بعد را زمين آنگاه مخْضَرَّةً الْأَرض فَتُصبِح بارندمي اندشده خشك گياهانش و درختان
 پوسيده استخوانهايي به تبديل آنكه از بعد يزن را مردگان نمايد،مي زنده مرگش و خشكي
 امور و اشيا درون و است بين باريك خداوند گمانبي لطيف اللَّه إِنَّ. گرداندمي زنده شدند

 و شر و رساند،مي بندگان به را خوبي و خير و است لطف با و بيند،مي را پنهان و پوشيده
 بر مواقع بسياري در كه دهدمي انجام طوري ار اينها همة و نمايد،مي دور آنها از رابدي

 كمال و توانايي كه است اين] بندگان به نسبت [خداوند لطف از و ماندمي پوشيده بندگانش
 قرار نابودي آستانة در آنكه از بعد اما دهد،مي نشان اشبنده به گرفتن، انتقام در را اقتدارش
 كه است اين خداوند لطف از و. كندمي كارآش او براي را لطفش و رسدمي او داد به گرفت
 همان محل به را آب پس. داندمي را زمين بذرهاي رويش جاي و باران قطرات فرود محل
 به و خبير رويندمي گياهان انواع سپس - است پنهان مردم و خالئق كه بذري - بردمي بذر
  .است آگاه  پوشيده و پنهان امور
ا لَهاتِ فِي ماومالس اوضِ فِي مو آفريده همه است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه الْأَر 

  نمايد،مي تصرف آنها در خود اقتدار كمال و حكمت و فرمانروايي با خداوند و اويند، بندگان
 داراي و است نيازبي او و الْغَنِي لَهو اللَّه وإِنَّ. ندارد اختياري ميان اين در ديگر كسي و
 هيچ به كه است اين او نيازيبي از و. باشدمي مستغني جهت هر از و باشدمي مطلق ينيازبي

 كمبودي و برد،نمي پناه آنها به خواري و ناتواني سر از و ندارد، نياز هايشآفريده از كدام
 فرزندي و همسري به را كسي كه ندارد نيازي او. نمايد جبران آنان وسيلة به را آن كه ندارد
 دارندبه نياز بدان مردم آنچه به و نوشدنمي و خوردنمي كه است اين اشنيازيبي از و. گيرد
 از و. شودنمي داده خوراك ولي دهد،مي خوراك را ديگران او پس. ندارد نياز وجهي هيچ
 نياز او به خود دنيايي و ديني زندگي و آفرينش در همه آفريدگان كه است اين اشنيازيبي

 زمين؛ و آسمانها موجودات همة اگر كه است اين اشنيازيبي مصاديق از يكي و. دارند
 كه آنجا تا آنها از يك هر و شوند جمع ميدان يك در اندمرده كه آنهايي و اندزنده كه آنهايي
 بخواهد، آنچه از بيش آنها از يك هر به خداوند و نمايد، طلب خداوند از بخواهد دلش

 دست كه است اين اشنيازيبي از و. كاهدنمي چيزي او پادشاهي و ملك از كار اين ببخشد،
 داده قرار بهشت در را چيزهايي و است، گشوده روز و شب در را بركتش و خير و سخاوت

 خطور انساني هيچ دل به و نشنيده را آن گوشي هيچ و نديده، را آن مانند چشمي هيچ كه
  .است نكرده
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 مِيدصفات او صفتهاي همه چون است، ستوده و پسنديده نامهايش در و ذات در الْح 
 و احسان و عدل از سرشار او كارهاي چون. باشدمي پسنديده كارهايش در و. اندكمال

 آنچه به جز چون است، ستوده خويش قانون و شرع در نيز و. است حكمت و رحمت
 است، شتربي فسادش يا است محض فساد كه آنچه از جز و دهد،نمي فرمان است مصلحت

 ميان آنچه و زمين و آسمانها كه ستايشي است، ستايش شايستة خداوند تنها. نمايدنمي نهي
 برتر و است، آن گويندة خود كه ستايشي ندارند، را آن اداي توان بندگانش و است، دو آن

 موفقش بندگان به كه توفيقاتي خاطر به او و. كنندمي ستايش را وي نبدگان كه آنچه از است
 و. است ستايش قابل است نموده خوارشان كه كساني خواركردن خاطر به نيز دارد،مي ارزاني

  .باشدمي پسنديده و ستوده اشنيازيبي در و است، نيازبي خويش حمد و ستايش در او
 :65- 66 يآيه

أَنَّ تَرَ أَلَم خَّرَ اللَّها لَكُم سضِ فِي مالْأَر الْفُلْك رِي ورِ فِي تَجحرِهِ الْببِأَم سِكمياء ومأَن الس 
لَى تَقَعضِ عنِهِ إِلَّا الْأَر  در را آنچه خداوند كه بينينمي مگر رحِيم لَرَؤُوف بِالنَّاسِ اللَّه إِنَّ بِإِذْ
] خداوند [و گردانيد، مسخر برايتان اندروان او فرمان به كه را هاكشتي و است، زمين
 به نسبت خداوند همانا! خودش؟ خواست و اذن به مگر ريزد، فرو زمين بر سمانآ گذاردنمي
 .است مهربان و بخشاينده مردم

وهالَّذِي و اكُميأَح ثُم مِيتُكُمي ثُم يِيكُمحانَ إِنَّ يالْإِنس را شما كه است خداوندي او و لَكَفُور 
 ناسپاس] بسيار [انسان گمانبي. كندمي زنده را ماش سپس ميراند،مي را شما آنگاه داد، زندگي
  .است
 سخَّرَ اللَّه أَنَّ كه اينكرده مشاهده را پروردگارت فراوان و فرايگر نعمت دل و سر چشم با آيا
 هستند زمين در كه را جماداتي و گياهان و حيوانات خداوند همانا  الْأَرضِ فِي ما لَكُم

 حيوانات باشد؛مي انسان فرمانبردار است زمين در آنچه همة پس ،است نموده فرمانبردارتان
 و نمايند، حمل آنها بر را بارهايشان و شوند سوار آنها بر تا اند،انسان مطيع و مسخر

 آنها از را هااستفاده انواع و بخورند آنها گوشت از و دهند، انجام هاآن كمك با را كارهايشان
 انسان به خداوند و نمايند،مي تغذيه آن از اند،انسان مسخر يشهاميوه و درختان و. ببرند

 را آن تا نموده انسان مسخر را معدنهايي و است، داده را آن از كردن استفاده و كاشتن توانايي
  .نمايد استفاده آن از و كند استخراج
الْفُلْك رِي است، كرده مسخر و رام برايتان را هاكشتي و وفِي تَج حدريا در او فرمان به رِالْب 
 ديگري جايي به جايي از را شما و كنند،مي حمل را شما تجاري كاالهاي و شناورند،
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 و رحمت جملة از و و پوشيد،مي كه آوريدمي بيرون زيورآالتي دريا از و رسانند،مي
 نگاه ار آسمان رضِالْأَ علَى تَقَع أَن السماء يمسِك او كه است انت شما به نسبت اشمهرباني

 زمين بر آسمان نبود الهي قدرت و رحمت اگر پس افتد، فرو زمين بر گذاردنمي و داردمي
 و آسمانها خداوند همانا. كردمي نابود و هالك است زمين روي بر كه را آنچه همة و افتادمي

 آنها تواندنمي وا جز كسي شوند كنده چنانچه و. نشوند كنده جاي از تا داردمي نگاه ار زمين
 شك بدون رحِيم لَرَؤُوف بِالنَّاسِ اللَّه إِنَّ. است آمرزنده و بردبار او گمانبي. دارد نگاه را

 به نسبت خودشان از و مادرشان و پدر از و است، مهربان بخشايندة بندگان به نسبت خداوند
 خودشان براي انسانها اما اهد،خومي را خوبي و خير آنان براي بنابراين. است ترمهربان آنان
 آنان براي را چيزها اين همة كه است اين الهي رحمت جملة از و. طلبندمي را زيان و بدي

 .است نموده فرمانبردار و مسخر

وهالَّذِي و اكُمينيستي و عدم از را شما و بخشيده زندگي را شما كه است ذاتي خداوند و أَح 
 را شما] دوباره [گرداند زنده را شما آنكه از بعد و يمِيتُكُم ثُم است، آورده وجود به
 اشنيكي به را نيكوكار و نمايد،مي زنده را شما مردنتان از پس و يحيِيكُم ثُم ميراند،مي

 انسان گمانبي لَكَفُور الْإِنسانَ إِنَّ. دهدمي سزا اشبدكاري خاطر به را بدكار و دهدمي پاداش
 به بسا چه بلكه نمايد،نمي اعتراف او احسان به و است، ناسپاس خدا نعمتهاي ربراب در

  .ورزدمي كفر پروردگارش توانايي و قدرت و رستاخيز
  :67- 70 يآيه
نَا أُمةٍ لِكُلِّ لْ عكًا جنسم مه فَلَا نَاسِكُوه نَّكنَازِعرِ فِي يأَم لَ إِنَّك ربك إِلَى وادع الْ ى ىلَعده 

 با امر اين دربارة بايد پس كنند، عمل بدان آنان تا ايمداشته مقرر آييني ملتي هر براي مستَقِيمٍ
 .هستي راست راه بر تو گمانبي كن، دعوت پروردگارت سوي به و. نكنند ستيز تو

 آنچه به خداوند«: بگو ردند،ك مجادله تو با اگر و  تَعملُونَ بِما أَعلَم اللَّه فَقُلِ جادلُوك وإِن
 .»است آگاهتر كنيدمي

ه ينَكُم يحكُم اللَّ ب موةِ ياما الْقِيفِيم تَلِفُونَ فِيهِ كُنتُم  دربارة قيامت روز در شما ميان خداوند تَخْ
 .كندمي داوري ورزيديدمي اختالف آنچه

أَلَم لَمأَنَّ تَع اللَّه لَمعا يفِي م اءالسضِ مالْأَر إِنَّ و إِنَّ كِتَابٍ فِي ذَلِك لَى ذَلِكسِيرٌ اللَّهِ عآيا ي 
 اينها تمام شك بدون داند،مي است آسمان و زمين در را آنچه] همه [خداوند كه ايندانسته

  .است آسان خدا براي كار اين و است، ضبط و ثبت كتابي در
 به منسكًا است، داشته مقرر را عبادتي و آيين لتيم هر براي او كه دهدمي خبر متعال خداوند
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 او حكمت و عدل از همه اينكه با دارند، فرق يكديگر با امور برخي در كه ايگونه
 لو و منهاجاً و شرعه منكم جعلنا لكل: است فرموده متعال خداوند چنانكه. برخوردارند

 مقرر ايبرنامه و آيين شما از يك هر براي اتلكم ما في ليبلوكم احده و امه لجعلكم شاءاهللا
 در را شما تا اما داد،مي قرار واحدي ملت را شما خواستمي رخداوندي اگ و ايم،داشته
 نبايد پس كنند،مي عمل آيين آن برابر آنها كه نَاسِكُوه هم. بيازمايد است داده شما به آنچه
 ثابت متقن داليل با پيامبر رسالت وقتي زيرا كنند، اعتراض آشكارا جاهل و مشرك سوادانبي

 ينَازِعنَّك فَلَا فرمود بنابراين. نكنند اتراض و بپذيرند است آورده كه را آنچه بايد همه گرديد
أَمرِ فِي  به تو با نبايد كنندگان تكذيب يعني. كنند ستيز تو با امور اين دربارة نبايد پس الْ

 و كرده استناد فاسدشان عقلهاي به ايآورده شانبراي آنچه بر و بپردازند، ستيز و مجادله
 خوريدمي ايدكشته خود كه مرداري حيوان بودن حالل با رابطه در همچنانكه. نمايند اعتراض

 خريد الربوا مثل البيع انما: گفتند اينكه مانند و! خوريد؟نمي است كشته خداوند كه را آنچه و
 آورده جوابي آنها يهمه براي نيست الزم كه اعتراضاتي ديگر و. رباست همانند فروش و

 اعتراضي و مجادله هيچ جاي حاليكه در پذيرندنمي را رسالت اصل آنان كه حالي در شود،
 منكر و كندمي اعتراض كه كسي پس مقامي رنكته ه و دارد جاي سخن هر كه چرا نيست،
 فقط تو با ما: شودمي گفته او به گرددمي راهياب مجادله با پنداردمي اگر است، پيامبر رسالت

 ميان در خاص اينكته بر پافشاري نه، گر و گوييم،مي سخن آن عدم و رسالت اثبات مورد در
 بنابراين. است ساختن ناتوان و لجاجت و سرسختي او مقصد كه است آن بيانگر رسالت،
 و دهد، دعوت پروردگارش سوي به نيكو پند و حكمت با تا داد فرمان را پيامبرش خداوند

 است شايسته: فرمود وي به خداوند و نه يا كنند اعتراض كساين خواه دهد، ادامه را راه اين
تَقِيمٍ هدى لَعلَى تو چون نكند، دور دادن دعوت از را تو چيزي هيچ كه سراست راه بر م 

 به ردنك عمل و حق شناخت راه اين و رساند،مي مقصد و هدف به را انسان كه راهي هستي،
 يقين و اعتماد اين و داري،يقين و اعتماد خويش راه به و كارت به تو پس دارد، دربر را آن

 يا و نداري قرار مشكوكي چيزي تو و. شودمي پروردگارت فرمان انجام در تو صالبت باعث
 حركت نظرهايشان و هاخواسته تأمين راستاي در و مردم با همراه تا اينياورده دروغي سخن

 به را پيامبر نيز ديگر ايفرموده در متعال خداوند. ايستادند باز را تو آنها اعتراض و نيك
 كن، توكل خداوند بر پس المبين الحق علي انك اهللا علي فتوكل:كنندمي سفارش امر همين
 به است پاسخي مستَقِيمٍ هدى لَعلَى إِنَّك: الهي فرمودة. هستي آشكار حق بر تو گمانبي

 هدايت است آورده پيامبر آنچه همه زيرا نمايند،مي اعتراض شريعت جزئي امور به كه كساني
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 راهياب فروع و اصول در آن وسيلة به آدمي كه است بصيرتي هدايت و. است رهنمون و
 شناخته سالم فطرت و باعقل آن حكمت و عدل و خوبي كه هستند مسائلي آن و شود،مي
 است آمده بعمل نهي آن از يا و شده امر بدان آنچه جزء جزء در نانديشيد با اين و شودمي

  .شودمي شناخته
 : فرمود پس نمايد، دوري آنها با مجادله از حالت اين در تا داد دستور را او خداوند اين بنابر

 به خداوندا: بگو پرداختند، مجادله به تو با اگر و  تَعملُونَ بِما أَعلَم اللَّه فَقُلِ جادلُوك وإِن
 مجازات آن بر را شما و داند،مي را شما نيتهاي و اهداف يعني. است آگاهتر كنيدمي آنچه

يامةِ يوم بينَكُم يحكُم او و كرد، خواهد لِفُونَ فِيهِ كُنتُم فِيما الْقِ  شما ميان در قيامت روز تَخْتَ
 بهشت اهل از باشد راست راه بر كس هر پس. كندمي داوري روزيدمي اختالف آنچه دربارة
 داوري كمال موجب كه آنچه و. است جهنم اهل گردد منحرف راست راه از كس هر و است،

 و حدبي آگاهي بنابراين. است بيكران او شناخت و آگاهي كه است اين گرددمي خداوند
لَم: فرمود و نمود بيان را كتابش احاطة و حصر الْأَرضِ السماء فِي ما يعلَم هاللَّ أَنَّ تَعلَم أَ آيا و 

 و ظاهري امور از چيزي هيچ و داندمي است آسمان و زمين در را آنچه خداوند كه ايندانسته
 را آگاهي و علم اين خداوند! نيست؟ پوشيده او بر آينده و گذشته بزرگ، و كوچك باطني،

 كرده ضبط و ثبت محفوظ لوح در ودهنم احاطه است زمين و آسمانها در را آنچه همة كه
 را آنچه همة: فرمود بنويسم؟ چه گفت بنويس: فرمود او به آفريد ر قلم خداوند وقتي. است
 گمانبي يسِيرٌ اللَّهِ علَى ذَلِك إِنَّ كِتَابٍ فِي ذَلِك إِنَّ. بنويس شود،مي انجام قيامت روز تا كه
 ولي نماييد، تصور را آن توانيدنمي شما چه گر است، ساده و آسان خداوند براي كار اين
 با مطابق كتابي در را آن و بگيرد، فرا را چيز همه او دانش و علم كه است آسان خداوند براي

  .بنويسد واقعيت
  :71- 72 يآيه

يعبدونَ ونِ مِن وا اللَّهِ دم نَزِّلْ لَملْطَانًا بِهِ يا سمو سم لَيبِهِ لَه ا عِلْممو[ نَّصِيرٍ مِن لِلظَّالِمِينَ و 
 بيان آنها پرستش] صحت [بر دليلي خداوند كه پرستيدمي را چيزهايي خداوند بجز] مشركان
 ياوري هيچ ستمكاران براي و ندارند، علمي آن به كه پرستندمي را چيزي و است، ننموده
 .نيست

ا ينَاتٍ آياتُنَا علَيهِم تُتْلَى وإِذَ ب تَعوهِ فِي رِفجنكَرَ كَفَرُوا الَّذِينَ وونَ الْمكَادطُونَ يسبِالَّذِينَ ي 
تْلُونَ ي هِملَي اتِنَا عئُكُم قُلْ آيب نَ لِكُم من بِشَرٍّ أَفَأُ  و الْمصِيرُ وبِئْس كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّه وعدها النَّار ذَ

 بلكه بيني،مي را ناخوشي كافران چهره در شودمي اندهخو آنان بر ما روشن آيات كه هنگامي
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 به را شما آيا«: بگو. خوانندمي آن بر را ما آيات كه شوند ورحمله كساني به است نزديك
 بد و است، داده وعده كافران به را آن خداوند كه آتشي] آن [به دهم؛ خبر اين از بدتر

  .»است سرانجامي
 بيان دارند،مي برابر او با را چيزهايي و روزندمي شرك او به كه را كساني حاالت خداوند
 پس ندارند، اندكرده آنچه بر دليلي آنها و باشندمي حالت ترينزشت داراي: فرمايدمي و كرده
 آن و است محض تقليد كارشان كنند؛مي چنين تقليد روي از بلكه ندارند، آگاهي خود كار به
 داندنمي اما دهدمي انجام را كاري انسان گاهي. اندگرفته فرا نگمراهشا نياكان و پدران از را

 به نسبت او اما هست، دليل آن صحت بر واقع در ولي خير، يا دارد وجود آن صحت بر دليلي
 نفرموده نازل دليلي و حجت مورد اين در خداوند كه داد خبر اينجا در و است خبربي آن

 نازل دهد قرار جايز را آن و نمايد، داللت خدا رغي پرستش صحت بر كه حجتي يعني. است
 سپس. است نموده نازل آن بودن باطل و فاسد بر قاطعي حجتهاي و داليل بلكه نفرموده،

 و نَّصِيرٍ مِن لِلظَّالِمِينَ وما: فرمود و نمود تهديد ورزند،مي مخالفت حق با كه را ستمكارانشان
 كه كساني آيا پس. دهد نجات خدا عذاب از ار آنها كه ندارند ياوري هيچ ستمكاران

 آنها نزد به كه آنگاه دارند، را خدايي هدايت و آيات از پيروي قصد كنندمي چكار دانندنمي
  !گردند؟مي خشنود و راضي هستند آن بر كه باطلي به يا آيد،مي
 هنگامي و بينَتٍ آياتُنَا علَيهِم تُتْلَى وإِذَا: فرمود و كرد بيان خويش فرمودة در را مطالب اين
 روشنگر و حق، برگيرنده در الهي بزرگ آيات كه شود خوانده آنها بر ما روشن آيات كه

 و الْمنكَرَ كَفَرُوا الَّذِينَ وجوهِ فِي تَعرِف كنند،نمي توجه آن به باشند،مي باطل از حقيقت
 كينه و خشم وآثار تخم و اخم دارند تنفر آن از چون و بيني،مي كافران چهره در را ناخوشي

 است نزديك بلكه آياتِنَا علَيهِم يتْلُونَ بِالَّذِينَ يسطُونَ يكَادونَ. است هويدا هايشانچهره در
 نفرت شدت از است نزديك يعني. خوانندمي آنان بر را ما آيات كه شوند ورحمله كساني به
 شر و ، كافارن بد حالت است اين پس. نمايند اقدام آنها زدن و كشتن به حق، با دشمني و

 شوند،مي دچار آن به كه آنهاست شرانجام و حالت بزرگتر شر ولي است، فراوان بسيار آنان
بئُكُم قُلْ: فرمود اين بنابر نَ : بگو الْمصِيرُ وبِئْس كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّه وعدها النَّار ذَلِكُم من بِشَرٍّ أَفَأُ

 داده عده و كافران به خداوند كه است دوزخ آتش آندهم؟ خبر آن از بدتر به را شما آيا«
 آن زشتي و ناگواري بر و است، ناپذيرپايان جهن بدي و شر و» !ياست سرانجام بد و است،
  .شودمي اضافه همواره

  :73- 74 يآيه
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لُقُوا لَن اللَّهِ دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ إِنَّ لَه فَاستَمِعوا مثَلٌ ضُرِب النَّاس أَيها يا لَوِ ذُبابا يخْ و 
لُبهم وإِن لَه اجتَمعوا سي ابئًا الذُّبي تَنقِذُوه لَّا شَ سي مِنْه فضَع الطَّالِب طْلُوبالْم مردم اي و !

 و [خوانيدمي كمك به خدا از غير به كه را كساني دهيد، فرا گوش آن به پس شده، زده مثلي
] آن آفرينش براي [همگان كه چند هر بيافرينند، مگسي توانندنمي هرگز] نماييدمي پرستش
 او از را آن توانندنمي بربايد آنان از را چيزي مگس آن اگر و دهند، يكديگرند دست به دست
 .ندناتوان و درمانده مطلوب هم و طالب هم] برهانند، و [گيرند، پس باز

 بشناسند بايد كه گونه آن را خداوند آنان عزِيزٌ لَقَوِي اللَّه إِنَّ قَدرِهِ حقَّ اللَّه قَدروا ما
  .است پيروزمند تواناي خداوند گمانبي اند،نشناخته

 و كنندگان عبادت عقلهاي نقصها بيان و هابت پرستش زشتي براي خداوند كه است مثالي اين
 اين در و است، كافران و مؤمنان به خطاب النَّاس يأيها: فرمود پس است، زده همگان ناتوان
 مثَلٌ ضُرِب. شودمي قامه ا حجت كافران بر و گرددمي افزوده مؤمنان بينش و علم به رهگذر

 با نبايد و بفهميد، دارد بر در را آنچه و دهيد، فرا گوش آن به است، شده زده مثلي فَاستَمِعوا
 بسپاريد، گوش آن به دل و جان با بلكه شويد، روبرو آن با رويگردان گوشهاي و غافل هايدل
 و خوانيدمي كمك به خدا جز به شما كه را كساني همانا اللَّهِ دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ إِنَّ

بابا يخْلُقُوا لَن كنيد،مي پرستش  از كيي كه مگسي بيافرينند، مگسي توانندنمي هرگز ذُ
 را ضعيف مخلوق اين آفريدن توانايي آنها پس است، مخلوقات ترينپست و حقيرترين
 يسلُبهم وإِن لَه اجتَمعوا ولَوِ ندارند را آن از باالتر آفرينش توان اولي طريق به و ندارند،
ابئًا الذُّبي تَنقِذُوه لَّا شَ سي بدهند يكديگر دست به تدس آن آفرينش براي همگان اگر و مِنْه 
 را آن توانندنمي بستاند، آنها از را چيزي مگس اگر و بكنند، را كاري چنين توانست نخواهند

 هم الطَّالِب ضَعف. است ضعف و ناتواني نهايت اين و برهانند، و بگيرند پس باز او از
الْمطْلُوب ،است ناتوان - شودمي پرستش خدا از غير به آنچه از است عبارت كه - طالب و و 
 به كه هستند كساني دو هر از ترضعيف و اند،ضعيف دو هر پس. است مگس كه مطلوب هم

  .دهند قرار جهانيان پروردگار جاي به را آنان و نمايند دراز كمك دست ناتوانان اين سوي
 را فقيري زيرا اند،ناختهنش بشناسند، بايد كه آنگونه را خدا قَدرِهِ حقَّ اللَّه قَدروا ما ايشان پس
 و مرگ تواندنمي و ندارد اختياري كه را كسي. انددانسته برابر تواناست جهت هر از كه

 گمانبي اند،نشناخته بشناسند بايد كه گونه آن را خداوند آنان عزِيزٌ لَقَوِي اللَّه إِنَّ زندگي
  .است پيروزمند تواناي خداوند

 كنندگان عبادت عقلهاي نقصان بيان و هابت پرستش زشتي براي خداوند كه است مثالي اين
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يها يا: فرمود پس است، زده همگان ناتواني و  در و است، كافران و مؤمنان به خطاب النَّاس أَ
 ضُرِب. شودمي اقامه حجت كافران بر و گرددمي افزوده مؤمنان بينش و علم به رهگذر اين
 بفهميد، دارد بر در را آنچه و دهيد، فرا گوش آن به و است، شده زده مثلي لَه فَاستَمِعوا مثَلٌ
 آن بع دل و جان با بلكه شويد، روبرو آن با رويگردان گوشهاي و غافل دلهاي با نبايد و

 كمك به خدا جز به شما كه را كساني همانا اللَّهِ دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ إِنَّ بسپاريد گوش
 كه مگسي بيافرينند، مگسي توانيدنمي هرگز ذُبابا يخْلُقُوا لَن كنيد،مي پرستش و خوانيدمي
 مخلوق اين آفريدن توانايي آنها پس است، مخلوقات ترينپست و حقيرترين از يكي

 وإِن لَه اجتَمعوا ولَوِ. ندارند را آن از باالتر آفرينش توان اولي طريق به و ندارند را ترضعيف
سيمهلُب ابئًا الذُّبي تَنقِذُوه لَّا شَ سيكديگر دست به دست آن آفريشن براي همگان اگر و ي 

 توانندنمي بستاند، آنها از را چيزي مگس اگر و بكنند، را كاري چنين توانست نخواهند بدهند
 هم الِبالطَّ ضَعف.است ضعف و ناتواني نهايت اين و برهانند، و بگيرند پس باز او از را آن

الْمطْلُوب است، ناتوان - شودمي پرستش خدا از غير به آنچه از است عبارت كه - طالب و و 
 كمك دست ناتوانان اين سوي به كه هستند كساني دو هر پس. است مگس كه مطلوب هم
  .دهند قرار جهانيان پروردگار جاي به را آنان و نمايند دراز
 را فقيري زيرا اند،نشناخته بشناسند، بايد كه آنگونه را خدا قَدرِهِ قَّح اللَّه قَدروا ما ايشان پس
 كه را كسي. انددانسته برابر تواناست جهت هر از كه توانگري با است ناتوان جهت هر از كه

 و زندگي و مرگ تواندنمي و برساند، زياني و سود ديگري به تواندنمي و ندارد اختياري
 و مالك و كننده مرحوم و بخشنده رساننده، زيان و دهنده فايده كه كسي با بياورد، رستاخيز
  .اندداده قرار برابر است تصرف نوع هر صاحب و پادشاه

 كامل اشتوانايي و قدرت يعني. است پيروزمند تواناي خداوند گمانبي عزِيزٌ لَقَوِي اللَّه إِنَّ 
 و حركت هيچ و هستند، او اختيار در گانبند كه است اين او قوت و قدرت كمال از و است،

 هر و شودمي بخواهد خدا چه هر پس پذيرد،نمي صورت او ارادة و خواست با جز سكوني
 و داشته، نگاه ثابت را زمين و آسمانها كه است اين قدرتش كمال از و. شودنمي نخواهد چه
 و ستمگران كه است ينا قدرتش كمال از و. انگيزدمي بر فرياد يك با را آفريدگان همة

  .كندمي نابود و هالك عذابش از اندكي و ساده چيزي به را سركش ملتهاي
  :75- 76 يآيه
طَفِي اللَّهصلَائِكَةِ مِنَ ي لًا الْمسمِنَ رإِنَّ النَّاسِ و اللَّه مِيعصِيرٌخداوند سفرشتگان ميان از ب 

 .بيناست شنواي خداوند گمانبي ز،ني مردم ميان از و كند،مي انتخاب را رسوالني
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لَم عا ينَ ميب دِيهِما أَيمو ملْفَه أُمور تُرْجع اللَّهِ وإِلَى خَ  و داند،مي را آنان گذشته و آينده  الْ
  .شودمي بازگردانده خدا سوي به كارها همة
 معبود او رمودف و نمود بيان را بتها ناتواني و ضعف و خويش، قدرت كمال خداوند وقتي

لَائِكَةِ مِنَ يصطَفِي اللَّه فرمود و نمود بيان نيز را پيامبران امتياز و فضل است، راستين لًا الْمسر 
 ميان از يعني. گزيندمي بر را رسوالني مردم ميان از و فرشتگان ميان از خداوند النَّاسِ ومِنَ

 كه كندمي انتخاب ر رسوالني مردم ميان از يزن گزيند،مي بر را رسوالني و آورانپيام فرشتگان
 و گزينش سزاوار ديگران از بيش و واال، صفات داراي همه از بيش و هستند، نوع آن بهترين
 را آنها كه خداوند و اند،بندگان ترينبرگزيده مطلق طور به پيامبران پس باشند،مي انتخاب
 و بداند را چيزي كه نيست اينطور و است، آگاهاشياء حقيقت از است كرده انتخاب و برگزيده
 و علم كه است ذاتي او و است، بينا شنواي است برگزيده را آنها كه كسي و. نداند را چيزي
 آگاهي و علم روي از او انتخاب پس ، است كرده احاطه را چيز همه اشبينايي و شنوايي
 كه دارند را آن صالحيت و د،دارن را مقام اين به رسيدن شايستگي آنها و است گرفته صورت

 خداوند رسالته يجعل حيث اعلم اللَّه: است فرموده متعال خداوند كه چنان. شود وحي آنان به
 .دهد قرار كجا را خويش رسالت كه داندمي بهتر

 را پيامبران او يعني. شودمي بازگردانده خدا سوي به كارها و  الْأُمور تُرْجع اللَّهِ وإِلَى
 برخي و نمايدمي اجابت مردم از برخي پس كنند، دعوت خدا سوي به را مردم تا ستدفرمي

 وظيفة پس. زنندمي باز سر برخي و نمايندمي عمل برخي. پذيرندنمي را پيامبران دعوت
 عدلي و فضل هيچ و خداست دست در عملها اين بر دادن جزا و سزا اما است، همين پيامبران

 .رودينم بين از او جانب از

بكُم واعبدوا واسجدوا اركَعوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا لُوا رافْعرَ والْخَي لَّكُمونَ لَعمؤمنان اي تُفْلِح !
 رستگار تا دهيد انجام نيك كار و كنيد، عبادت را پروردگارتان و بريد سجده و كنيد، ركوع
 .شويد

تَباكُم هو جِهادِهِ حقَّ اللَّهِ فِي وجاهِدوا ا اجملَ وعج كُملَيينِ فِي عرَجٍ مِنْ الدلَّةَ حم أَبِيكُم 
رَاهِيمإِب وه اكُمملِمينَ سسلُ مِن الْمفِي قَبذَا وكُونَ هولُ لِيا الرَّسشَهِيد كُملَي تَكُونُوا عاء ودشُه 

لَاكُم هو بِاللَّهِ واعتَصِموا الزَّكَاةَ وآتُوا لَاةَالص فَأَقِيموا النَّاسِ علَى وم ملَى فَنِعوالْم منِع النَّصِيرُ و 

 دين در و برگزيده، را شما او. اوست راه در جهاد شايستة كه آنگونه كنيد، جها خدا راه در و
 شما براي [را راهيماب پدرتان آيين. است نگذاشته شما دوش بر را سنگين و دشوار كارهاي
 باشد گواه شما بر پيامبر تا است، نهاده نام مسلمان اين از پيش را شما او ،]است كرده تشريع
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 به و كنيد، پرداخت را مال زكات و داريد پاي بر را نماز پس باشيد، گواه مردم بر] نيز شما [و
 و مددكار چه و ،نيك ياور و سرور چه. است شما سرپرست و يار او كه نماييد تمسك خدا
  !است خوبي كنندة كمك

 طور به را سجده و ركوع و خواند،مي فرا نماز برپاداشتن به را خويش مومن بندگان خداوند
 خويش پرستش به را بندگانش و. باشندمي نماز ركن و فضيلت، داراي كه چرا كرد، بيان ويژه

 و است، غمگين ايدله دهندة تسلي و چشمان بخش روشني او پرستش كه داد دستور
 كه كندمي اقتضا اين و نمايد،مي احسان آنها بر و است، بندگان پروردگار او: فرمايدمي

 و. داد فرمان نيك و خوب كار به عموم طور به را آنها و دهند، انجام او براي خالصانه عبادترا
. شويد رستگار تا فْلِحونَتُ لَعلَّكُم: فرمود و كرد منوط كارها اين انجام به را رستگاري خداوند
 پس. يابيد نجات ترسناك و ناگوار امر از و يازيد، دست عالقه مورد و مطلوب امر به تا يعني
 رستگاري براي راهي بندگان به قايده رساندن در تالش و آفريننده پرستش در اخالص جز به

 موفقيت و اريرستگ و سعادت اوج به او يابد توفيق فهم اين به كس هر و ندارد، وجود
  .است يافته دست

. اوست راه در جهاد شايستة كه آنگونه كنيد جهاد خدا راه در و جِهادِهِ حقَّ اللَّهِ فِي وجاهِدوا
 خدا راه در جهاد پس.است هدف به رسيدن براي تالش و توانايي نهايت بذل معني به جهاد و

 نمودن دعوت و خدا دستور كامل دادن انجام يعني اوست راه در جهاد شايسته كه آنگونه
 تعليم، گفتن، اندرز قبيل از رساند،مي خدا به را انسان كه ايوسيله هر به او راه به مردم
تَباكُم هو غيره و وعظ زور، به توسل گفتگو، جنگ، از – مسلمانان گروه اي - را شما او اج 
 بهترين و پسنديده، برايتان را آن و نموده، انتخاب شما براي را دين و برگزيده مردم ميان
 بخشش، و عطيه اين مقابل در پس. است نموده انتخاب برايتان را پيامبران بهترين و كتابها
 فرمودة ببرد گمان كسي شايد كه آنجا از و. كنيد جهاد خدا راه در است شايسته كه آنگونه
 را آن طاقت كه است چيزي به انسان نكرد مكلف باب از جِهادِهِ حقَّ اللَّهِ فِي وجاهِدوا: الهي

 سنگين و دشوار او بر آن انجام كه است چيزي به انسان كردن مكلف باب از يا ندارد،
لَيكُم جعلَ وما: فرمود نيايد، پيش گماني و توهم چنين اينكه براي باشد،مي ينِ فِي عمِنْ الد 

 گاه هر و. است نداده دستور كندنمي دشواري و سنگيني و دشوار كار هيچ دين در و حرَجٍ
 ساقط كامالً را آن يا شود، آسانتر و يابد تخفيف دين امورات كند ايجاب كه بيايد پيش اسبابي
 هنگام به و طلبد،مي را آساني مشقفت، كه است اين از و. است كرده سبكتر را آن يا و نموده،

 كتابهاي در كه فرعي احكام از بسياري پس. بود خواهد جايز ممنوع امور انجام ضرورت
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برَاهِيم أَبِيكُم ملَّةَ. باشندمي داخل قاعده اين در اندمعروف احكام  شد، ذكر كه اوامري و آيين إِ
 قبالً او قَبلُ مِن الْمسلِمينَ سماكُم هو بزنيد چنگ آن بر همواره كه است ابراهيم پدرتان آيين
 كه است مشهور و معروف گذشته كتابهاي در و اين از پيش عنيي. است ناميد مسلمان را شما

 مسلمان نيز شريعت اين در و كتاب اين در و هذَا وفِي. است ناميده مسلمان را شما ابراهيم
 شَهِيدا الرَّسولُ لِيكُونَ. است بوده همين نامتان همواره حال و گذشته در يعني. ايدشده ناميده
كُملَيتَكُونُوا باشيد گواه شما بر بدتان و خوب اعمال بر امبرپي اين تا عاء ودلَى شُهو النَّاسِ ع 
 دهيدمي گواهي پيامبران براي و هستيد امت بهترين شما چون باشيد، مردم بر گواهان هم شما
 امپي پيامبرانشان كه دهيدمي گواهي ملتها بر و اند،رسانده خود ملتهاي به را الهي پيام آنها كه
 است كرده آگاه ازآن را شما كتابش در خداوند كه آنچه براساس و اند،رسانده آنها به را خدا
أَقِيموا دهيدمي را گواهي اين  لوازماتش و حدود و وشرايط اركان همة با را نماز پس الصلَاةَ فَ
 با تا بپردازيد، تحقانمس به است فرض شما بر كه را اموالتان زكات و الزَّكَاةَ وآتُوا. داريد پا بر
. آوريد جاي به است داده شما به كه هايينعمت خاطر به را خداوند سپاس كار اين

 و كنيد، توكل او بر راه اين در و ببريد، پناه او به يعني. زنيد چنگ خدا به و بِاللَّهِ واعتَصِموا
 امورات و شما سرپرست و ياور او مولَاكُم هو. ننمايد تكيه خود حركت و قدرت بر هرگز

  .گرداندمي را شما امورات وجه بهترين به و پردازد،مي شما شئون تدبير به پس. شماست
ملَى فَنِعوخداوند يعني! است خوبي كنندة كمك و مددكار چه و نيك، سرور و ياور چه الْم 

 ونِعم رسدمي هدفش به حتماً كسي چنين و كند ياري را او كه كسي براي است ياور بهترين
 امر هر و است مددكار و كننده ياري بهترين او كند، ياري را كس هر را خدا و النَّصِيرُ

  .نمايدمي دور او از را ناگواري
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  مؤمنون يسوره تفسير

 است آيه 118 و مكي

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 :1- 11 يآيه

قَد ؤْمِنُونَ أَفْلَحتگارندرس و پيروز مؤمنان مسلماً الْم. 

لَاتِهِم فِي هم الَّذِينَ ونَ صهستند خاشع و فروتن نمازشان در كه كساني خَاشِع. 

الَّذِينَ و منِ هرِضُونَ اللَّغْوِ ععروي پوچ و ياوه گفتار و بيهوده كردار از كه كساني و م 
 .گردانند

الَّذِينَ و مكنندمي ختپردا را زكات كه كساني و فَاعِلُونَ لِلزَّكَاةِ ه. 

الَّذِينَ و مه افِظُونَ لِفُرُوجِهِمدارندمي نگاه پاك را شرمگاههايشان كه آنان و ح. 

 كنيزان يا همسران مورد در مگر ملُومِينَ غَيرُ فَإِنَّهم أَيمانُهم ملَكَت ما أو أَزواجِهِم علَى إِلَّا
 .نيستند نكوهش سزاوار صورت اين در كه خود،

 همان اينان بجويد، را اين از فراتر كس هر پس الْعادونَ هم فَأُولَئِك ذَلِك وراء ابتَغَى فَمنِ
 .كارانند تجاوز

الَّذِينَ و مه انَاتِهِمأَم  .كنندمي رعايت را پيمانهايشان و امانتها كه كساني و راعونَ وعهدِهِم لِ

الَّذِينَ و ملَى ها علَوصافِظُونَ تِهِمحپايبنداند نمازهايشان به كه كساني و ي. 

لَئِكأُو مارِثُونَ ههستند وارثان همان آنان الْو. 

 آنان و آورند،مي دست به را برين بهشت كه كساني خَالِدونَ فِيها هم الْفِرْدوس يرِثُونَ الَّذِينَ
  .اندجاودانه آن در

 آن به چگونه اينكه و آنها، رستگاري و موفقيت بيان و خود مؤمن نبندگا كردن ياد با خداوند
 و تشويق را مردم ضمن در و نمايد،مي ستايش را آنان و دارد،مي گرامي را آنها ياد رسند،مي

 ديگران و خود وضعيت بايد بنده پس كنند، متصف آنان صفتهاي به را خود تا كندمي تحريك
  .داندمي را ديگران و خود ايمان قوت و ضعف طريق اين از كه بسنجد، آيات اين با را

 را پيامبران و اندآورده ايمان خداوند به كه مؤمنان الْمؤْمِنُونَ أَفْلَح قَد: فرمود خداوند پس
 آن دنبال به سعادتنمد انسان يك كه را آنچه همة و شده موفق و رستگار اند،نموده تصديق
 در.خَاشِعونَ صلَاتِهِم في كه است اين آنان كمال صفتهاي از يكي. اندآورده دست به است،

 به و خداوند، برابر در قلب حضور يعني نماز در فروتني و خشوع. هستند فروتن نمازشان
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 يابد،مي سكونت و گيرد،مي آرام جانش و مؤمن دل طريق اين از كه او، نزديكي آوردن خاطر
 و ايستد،مي پروردگارش پيشگاه در مؤدبانه و مايد،نمي توجه سو آن و سو اين به كمتر و

 بدان آن آخر تا نمازش اول از و آورد،مي خاطر به و دهد،مي انجام گويدمي كه را آنچه همة
 روح اين و گرداند،مي دور خود از را ارزشبي افكار و هاوسوسه كار اين با و دارد، توجه
 نوشته بنده براي كه است چيزي اين و. ستا همين نماز از هدف و مقصود و است نماز،
 باشد قبول قابل چنانچه نباشد آن در قلب حضور و فروتني و خشوع كه نمازي پس. شودمي
 .بفهمد و كند تعقل آن از قلب كه است اياندازه به آن پاداش يابد، پاداش آن بر صاحبش و

الَّذِينَ و منِ هرِضُونَ اللَّغْوِ ععگردانندمي روي بيهوده و فايدهبي سخن گفتن زا كه كساني و م 
 و گفتار بر گاه هر و بدارند، پاك آن از را خود نفس خواهندمي و ندارند، عالقه آن به چون
 از آنها وقتي و. گذرندمي آن كنار از وجه بهترين به و كرامت با كنند گذر ايبيهوده كردار
 انسان گاه هر و گردانند،مي روي اولي طريق به نيز حرام از هستند گردان روي بيهوده گفتار
 دست در اختيارش و ، نمايد كنترل نيز را كارش تواندمي قطعاً كند كنترل را زبانش بتواند

 توصيه چيز چند به را او كه آنگاه جبل بن معاذ به) ص (پيغمبر چنانكه بود، خواهد خودش
 پيامبر پس» !خدا پيامبر اي آري،«: گفتم م؟ده خبر اينها همة مالك به را تو آيا: فرمود نمود،
 پسنديدة صفات از يكي پس. »كن كنترل را زبانت اين«: فرمود و گرفت را خودش زبان

  .نمايند كنترل حرام سخنهاي و بيهوده هايگفته از را خود زبان كه است اين مؤمنان
الَّذِينَ و مزكات، پرداخت با و پردازندمي را لشاناموا همة زكات كه كساني و فَعِلُونَ لِلزَّكَاةِ ه 
 از كردن پرهيز و گفتن ترك با نفس كه زشت كارهاي و اخالقي هايآلودگي از را خودشان

 با و نيكي و خوبي به را پروردگار عبادت آنان پس. نمايند مي پاكيززه گرددمي پاكيزه آن
 .كنندمي نيكي داخ بندگان با زكات پرداخت با و دهندمي انجام نماز در فروتني

الَّذِينَ و مه فِظُونَ لِفُرُوجِهِمو. دارندمي پاك زنا ارتكاب از را شرمگاههايشان كه كساني و ح 
 نگاه مانند خواندمي فرا زنا به را آدمي آنچه از انسان كه است اين شرمگاه حفاظت كمال از

لَّا.نمايند مي حفظ را شرمگاههايشان آنها پس. نمايد پرهيز غيره و زدن دست و كردن  علَى إِ
اجِهِموأَز ا أوم لَكَتم مانُهمي نَّهم أَ  آنان با كه خود، كنيزان يا همسران از مگر  ملُومِينَ غَيرُ فَإِ
 چون نيستند، نكوهشي و مالمت سزاوار رهگذر اين در و كنند،مي نزديكي و شده همبستر
 است، نموده حالل نبرايشا را كنيزان و همسران خداوند

 خود جنسي غريزة اشباغ براي را كنيز و همسر از غير كس هر پس ذَلِك وراء ابتَغَى فَمنِ
 به و كرده تجاوز است نموده حالل خداوند آنچه از افرادي چنين الْعادونَ هم فَأُولَئِك بجويد
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 داللت »متعه «حرمت بر آيه اين. اندنموده جرأت الهي محارم ارتكاب بر و رفته، حرام سوي
 هدف كه نيست حقيقي همسر گيرد،مي قرار همسر موقت ازدواج با كه زني چون نمايد،مي
 كه زني با ازدواج بودن حرام و باشد،نمي هم كنيز و باشد، وي با كردن زندگي و داشتن نگاه
 ما أو و. ستا خاطر همين به گيرد،مي انجام اشقبلي شوهر براي وي كردن حالل قصد به

لَكَتم منُهمي  كنيز دانگ شش كه است اين كنيز بودن حالل شرط كه نمايد مي داللت اين بر أَ
 نيست، حالل برايش بود او ملكيت در كنيز از بعضي يا نيمي اگر پس. باشد او ملكيت در

 پس. ددار قرار ديگر كسي و او ملكيت در كنيز اين بلكه ندارد، قرار او ملكيت در چون
 دو كنيز يك با نيست جايز نيز باشد، داشته شوهر تا دو آزاد زن يك نيست جايز كه همانطور

 .باشند داشته مشترك زناشويي رابطة ارباب و آقا

الَّذِينَ و مه انَاتِهِملِأَم دِهِمهعونَ واعكنندمي رعايت را پيمانهايشان و امانتها كه كساني و. ر .
 شامل اين. كوشندمي آن اجراي براي و هستند، پايبند آن به و كنندمي ظتحفا را آن يعني
. باشندمي خدا بندگان حق كه امانتهايي و هستند، خداوند حق كه امانتهايي است؛ امانتهاهمة

 أن فابين الجبال و االرض و السموات علي االمانه عرضنا انا: است فرموده متعال خداوند
 كوهها و زمين و آسمانها بر را امانت ما شك بدون اإلنسن حملها و منها اشفقن و يحملها
  .گرفت دوش به را آن انسان و هراسيدند، آن از و ورزيدند ابا پس نموديم، عرضه
 انجام را آنها كامالً بايد و است امانت نموده واجب اشبنده بر خداوند كه چيزهايي همة پس
 مالهايي مانند گذارند؛مي يكديگر دوش بر نسانهاا كه امانتهايي همچنين. نمايد حفظ و دهد
 امثال و شود،مي نهاده ميان در كسي با امانت بطور كه رازهايي و شود،مي داده امانت به كه
 به را امانتها كه هدمي فرمان شما به خداوند همانا:نمايد ادا را امانت دو هر بايد بنده پس. آن
 بنده و بندندمي يكديگر با بندگان به كه است پيماني و عهد شامل همچنين. بسپاريد آن اهل
 .است حرام شكنيعهد كه باشد، وفادار آن به بايد

الَّذِينَ و ملَى هع اتِهِم لَوافِظُونَ صحاوقات در را نمازهايشان هميشه و همواره كه كساني و ي 
 نماز در كه نمود ستايش را آنها خداوند پس. دهندمي انجام آن اركان و شرايط با و معين

 محسوب نماز حالت دو اين بدون نماز اصوال و كنند،مي مواظبت آن بر و نمايندمي فروتني
 را نمار اينكه يا قلب، حضور و فروتني بدون اما خواندمي نماز هميشه كه كسي پس. شودنمي
 نكوهش قابل يكسان چنين آن، بر مواظبت و محافظت بدون اما خواندمي خشوع و فروتني با
 .است ناقص كارشان و باشند،مي سرزنش و

لَئِكهستند، صفتها اين داراي كه كساني أُو مارِثُونَ هرِثُونَ الَّذِينَ الْوي سوكه اندوارثان الْفِرْد 
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 چون آورند،مي دست به است بهشت جاي بهترين و باالترين كه را فردوس و ، برين بهشت
 تا است، بهشت همة فردوس از منظور بيا و. اندبوده خير و نيك صفات نباالتري داراي آنها

 هم. شوند داخل آن در خودش اندازة به يك هر مختلفشان مراتب و درجات با مؤمنان عموم
 كه خواهدنمي دلشان و شوند،نمي خسته و رنجيده آن از اند،جاودانه آن در آنان خَالِدونَ فِيها
 هيچ و دارد، بر در را نعمتهاي برترين و كاملترين بهشت چون شوند، برده ديگر جاي به

  .نمايد مكدر را آن زيبايي و صفا كه نيست آن در چيزي
 :12- 16 يآيه

لَقَدلَقْنَا و  تمام از شده برداشته گلي از را انسان كه راستي به و طِينٍ من سلَالَةٍ مِن الْإِنسانَ خَ
 .ايمآفريده زمين

ثُم جلْنَاهكِينٍ قَرَارٍ فِي نُطْفَةً عداديم قرار استوار قرارگاه در اينطفه صورت به را او سپس م. 

نَا ثُم لَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْ لَقَةَ فَخَلَقْنَا عضْغَةً الْعلَقْنَا م  ثُم لَحما الْعِظَام فَكَسونَا عِظَاما الْمضْغَةَ فَخَ
نَاه  و كرديم، تبديل بسته خوني به را نطفه سپس الْخَالِقِينَ أَحسنُ اللَّه فَتَبارك آخَرَ خَلْقًا أَنشَأْ
 از و آورديم، در شودمي جويده كه آنچه ياندازه به گوشتي قطعه شكل به را بسته خون آنگاه
 و پوشانيديم، گوشت استخوانها بر بعد و ساختيم، استخوانهايي شده جويده گوشت تكه اين
  آفرينندگان بهترين خداوند است بزرگ پس آفريديم، ديگري آفرينش] به [را او پس آن زا

ثُم إِنَّكُم دعب تُونَ ذَلِكي مرد خواهيد شما قطعاً آن از بعد لَم. 

ثُم إِنَّكُم موةِ يامثُونَ الْقِيعشد خواهيد برانگيخته حتماً قيامت روز در شما سپس  تُب.  
 آن به سرنوشتش كه جايي تا خلقتش ابتداي از را انسان آفرينش مراحل آيات اين در دخداون
 او اينكه و گفت سخن)  ع (آدم بشريت پدر خلقت از ابتدا پس نمايد،مي بيان گرددمي منتهي

 بنابراين. است شده برداشته زمين تمام از كه آفريد گلي از يعني طينِ من سلله از را
 برخي و نرم برخي و هستند، بد برخي و خوب، و پاكيزه برخي زمين همانند فرزندانش

 به را انسان سپس نُطْفَةً جعلْنَاه ثُم. دارند قرار دو اين ميان در برخي و باشند،مي سخت
 قَرَارٍ فِي سپس. آيدمي بيرون مرد كمر و زن سينة ميان از كه اينطفه داديم، قرار نطفه صورت
 مصون شدن فاسد از كه گيرد قرار است مادر رحم كه محكم و استوار اهيقرارگ در مكِينٍ
 .ماندمي

لَقْنَا ثُم  چهل گذشت از بعد بوديم داده قرار رحم در قبالً كه را اينطفه سپس علَقَةً النُّطْفَةَ خَ
لَقْنَا. آورديم در ايبسته خون شكل به روز  از بعد را بسته خون سپس مضْغَةً الْعلَقَةَ فَخَ

 در شودمي جويده كه آنچه ياندازه به كوچك گوشتي قطعه صورت به روز چهل گذشت
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 ميزان به و ايمنموده سختي استخوان به تبديل را مضغه سپس عِظَما الْمضْغَةَ فَخَلَقْنَا. آورديم
نَا. داديم قرار آن البالي در را گوشت بدن نياز وفَكَس ا الْعِظَاممپوششي را گوشت سپس لَح 
أْنَاه ثُم. شودمي انجام سوم روز چهل در اين و داديم، قرار هااستخوان براي لْقًا أَنشَ  و آخَرَ خَ
 موجود آن پس شود،مي دميده آن در روح كه آفريديم ديگري آفرينش به را او پس آن از

  .گرددمي زنده موجود به تبديل جانبي و جامد
كارفَتَب نُ اللَّهسآفريننده بهترين كه خداوند، است فراوان خير داراي و واال پس الْخَالِقِينَ أَح 

 نسل سپس كرد؛ آغاز گل از را انسان آفرينش و آفريده، نيكو را چيزي هر كه خدايي باشدمي
 روح از و كرد، برخوردار درست اندامي از را او آنگاه نمود، مقرر پست آبي چكيد، از را او

  !گذاريدمي سپاس اندك چه داد، قرار دلها و چشمان و گوش شما براي و دميد، وي در خود
 طور به بلكه اوست، هايآفريده زيباترين و بهترين انسان و زيباست، او آفرينش همة پس

 : است فرموده متعال خداوند كه چنان است، بهتر مخلوقات همة از مطلق

  .ايمآفريده يماس زيباترين و شكل بهترين در را انسان كه راستي به
ثُم نَّكُم  ديگر ايمرحله در شما، بدن در روح شدن دميده و آفرينش از بعد لَميتُونَ ذَلِك بعد إِ

 .مرد خواهيد

ثُم إِنَّكُم موةِ يامي  و بد اعمال طبق و شده برانگيخته قيامت روز در شما سپس تُبعثُونَ الْقِ
 رها كه پنداردمي چنين انسان آيا فرمايدمي متعال خداوند شد خواهيد جزا و سزا نيكتان

 تبديل ايبسته خون به سپس شود؟مي ريخته رحم در كه نبود اينطفه قبالً او آيا شود؟مي
 آيا. داد قرار را ماده و نر دو آن از و نمود، مرتب و آفريده را او آن از بعد خداوند سپس شد،
  !!گرداند؟ زنده را هامرده كه ندارد يتواناي] خالق و آفريننده [اين
 :17- 20 يآيه

لَقَدلَقْنَا و ائِقَ سبع فَوقَكُم خَ  هفت فرازتان بر راستي به و غَافِلِينَ الْخَلْقِ عنِ كُنَّا وما طَرَ
 .ايمنبوده غافل آفرينش از هرگز ما و آفريديم، آسمان

نَّا الْأَرضِ فِي أَسكَنَّاهفَ بِقَدرٍ ماء السماء مِنَ وأَنزَلْنَا  آبي آسمان از و لَقَادِرونَ بِهِ ذَهابٍ علَى وإِ
 بردنش ميان از بر ما گمانبي و نموديم، ماندگار زمين در را آن و فرستاديم، فرو اندازه به را

 .تواناييم

نَا  اين وسيلة به ما تَأْكُلُونَ ومِنْها كَثِيرَةٌ فَواكِه فِيها لَّكُم وأَعنَابٍ نَّخِيلٍ من جنَّاتٍ بِهِ لَكُم فَأَنشَأْ
 داريد، بسياري هايميوه آنجا در شما و آورديم، پديد شما براي را تاكستانها و نخلستانها آب
 .خوريدمي آن از و
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 پديدار درختي آن اب همچنين و لِّلĤْكِلِينَ وصِبغٍ بِالدهنِ تَنبت سينَاء طُورِ مِن تَخْرُج وشَجرَةً
  .آوردمي بر خورندگان براي خورشي نان و روغن] و [رويدمي سينا طور كوه در كه كرديم
 ارزاني او به كه را هايينعمت فراواني و وي جايگاه كرد، بيان را انسان آفرينش خداوند وقتي
لَقْنَا ولَقَد: فرمود و داشت بيان است داشته  آسمان هفت فرازتان بر و ئِقَطَرَا سبع فَوقَكُم خَ
 و خورشيد و ستارگان با آسمان و است، ديگري برفراز يك هر كه آسمان هفت. داديم قرار
 الْخَلْقِ عنِ كُنَّا وما است نهفته آن در بندگان براي زيادي مصالح و منافع و شده، آراسته ماه

 و علم ، ايمآفريده را هاپديده همة كه همانطور پس ايم،نبوده غافل آفرينش از ما و غَافِلِينَ
 غافل مخلوقي هيچ از ما پس. است نموده احاطه ايمآفريده كه ر آنچه همة نيز ما آگاهي
 به و كرده ضايع را آن كه آفرينيمنمي را مخلوقي و كرد، نخواهمي فراموش را آن و نيستيم

 ميان و تاريكيها در را ايذره و دبيافتن زمين بر كه نيستيم غافل آسمان از و. بسپاريم فراموشي
 اينكه مگر نيست ايجنبده هيچ و. كنيمنمي فراموش فالتها هايگوشه در و درياها امواج
  .داندمي را آن دفن محل و زيست محل و باشد،مي خدا عهدة به او روزي

 دمانن. است گفته سخن يكجا خويش علم و آگاهي و آفرينش از خداوند جاها از بسياري در
 داند،نمي است، آفريده كه كسي آيا الخبير اللطيف هو و خلق من يعلم اال: فرمايدمي اينكه
  !است؟ آگاه و بين باريك او آنكه حال
 بزرگترين از مخلوقات آفرينش چون است، آگاه آفرينندة او و! آري العليم الخلق وهو بلي

  .نمايدمي داللت وا فرزانگي و آفريننده آگاهي و علم بر كه است عقلي داليل
لْنَا  أَنزَ اء مِنَ وماء السو شما روزي كه فرستاديم فرو اندازه به را آبي آسمان از و م 

 را آن پس كند، كفايت را شما كه فرستدمي فرو اندازه به را آن. است آن در چهارپايانتان
 گياهان و ختاندر آن كبمود اثر بر و شوند، تلف زمين ساكنان كه كندنمي نازل كم چنان

 اگر زيرا آرد،مي بند را آن سپس. فرستدمي فرو را آن نياز مقدار به بلكه گردند، پژمرده
  .بود خواهد آورزيان ببارد هميشه
نَّاه  فرستاديم، فرو زمين بر را آب يعني. نموديم ماندگار زمين در را آن و الْأَرضِ فِي فَأسكَ

 بيرون زمين از همگون گياهان خداوند قدرت به و ،شد ماندگار و گرفت جاي آن در آب پس
 زمين قعر به چنان آب كند؛ مي برداريبهره و شرب آمادة زمين بطن در را آن نيز و. آيندمي
إِنَّا. نباشد ممكن آن به رسيدن و نبوده دسترسي قابل كه رودنمي فرو لَى وابٍ عبِهِ ذَه 

 فرو آسمان از را آن كه صورت اين به تواناييم، ردنشب ميان از بر ما گمانبي و لَقَادِرونَ
 آن به دسترسي كه ايگونه به رود، فرو زمين عمق به آب اما بفرستيم فرو را آن يا نفرستيم،
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 تذكر و نمود آگاه را بندگانش خداوند اينجا در و. نشود محقق آن از هدف يا نباشد، ممكن
 حالت آن در كه كنند تصور را آب فقدان و دآورن جاي به نعمتش ر را او سپاس كه دهدمي
 أصبح إن يتمارء قل: است فرموده متعال خداوند اينكه مانند! شودمي انسانها متوجه زياني چه

 كسي چه نشيند فرو آبتان اگر دهيد، خبر من به«: بگو معين بماء ياتيكم فمن غورا مĤؤكم
 .»آورد؟مي روان آبي برايتان

نَا  خرما و انگور از باغهايي آب اين وسيلة به و وأَعنَابٍ نَّخِيلٍ من جنَّاتٍ هِبِ لَكُم فَأَنشَأْ
 با كرد، بيان ويژه طور به را درخت نوع دو اين متعال خداوند. ايمآورده پديد و ايمآفريده
 و فضيلت داراي انگور و خرما درخت اما آيند،مي پديد نيز ديگر درختاني آب وسيلة به اينكه
 براي فِيها لَّكُم: فرمود نيز عام صورت به بنابراين باالترند، درختان ديگر از كه هستند عيمناف
أْكُلُونَ ومِنْها كَثِيرَةٌ فَواكِه باغها اين در شما  خوريد،مي آن از و هست، زيادي هايميوه تَ
 .غيره و سيب و انار و ليمو و انجير قبيل از هاييميوه

ينَاء طُورِ مِن تَخْرُج وشَجرَةً زيتون درخت آن و رويد،مي سينا طور كوه در كه درختي و س 
 و رويد،مي شام سرزمين در خاصي جاي در چون است، شده بيان ويژه صورت به و. است

لĤْكِلِينَ وصِبغٍ بِالدهنِ تَنبت: است شده بيان الهي فرمودة در آن از برخي كه دارد منافعي  لِّ
 خورشي نان و شود،مي استفاده آن از چراغها كردن روشن براي بيشتر كه است، روغن داراي
  .دارد ديگر منافعي نيز و است خورندگان براي
 :21- 22 يآيه

نْعامِ فِي لَكُم وإِنَّ نَافِع فِيها ولَكُم بطُونِها فِي مما نُّسقِيكُم لَعِبرَةً الْأَ ا كَثِيرَةٌ ممِنْهبه و ونَتَأْكُلُ و 
 در و نوشانيم،مي شما به ستآنها شكم در آنچه از است، عبرتي چهارپايان در برايتان راستي
 .خوريدمي آن از و است، فراوان منافعي برايتان آنها

  .شويدمي حمل هاكشتي بر و آنها بر و تُحملُونَ الْفُلْكِ وعلَى وعلَيها
 را گوسفند و گاو و شتر قبيل از چهارپاياني كه است اين شما بر خداوند نعمتهاي از يكي

 منافعي و آموزند،مي عبرت كه آنان براي است عبرتي آنان در و است، نموده مسخر برايتان
 مما نُّسقِيكُم. گيرندمي فايده كه آنها براي است منافعي و آموزند،مي عبرت كه آنها براي است
 ولَكُم. آوريممي بيرون برايتان گوارا و خالص شما به شير انچهارپاي آن شكم از بطُونِها فِي
نَافِع فِيها استفاده آن كرك و مو و پشم از كه است، فراوان منافع برايتان آن در و كَثِيرَةٌ م 
 و راحت آن انتقال و نقل سفر، و حضر در كه سازيدمي خانه آنها موي و پوست از و كنيد،مي

أْكُلُونَ ومِنْها. است سبك   .خوريدمي چربي و گوشت قبيل از را خوردنيها بهترين آن از و تَ
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 شما اختيار در هستند، شما كشتي مثابة به خشكي حيوانات و تُحملُونَ الْفُلْكِ وعلَى وعلَيها
 و نموده، حمل ديگر سرزمين به سرزميني از آنها توسط را خود سنگين بارهاي و دارند قرار
 بدانجا را آن توانستيدنمي دشواري و سختي با جز نبودند حيوانات اگر كه ،رسانيدمي

  .نمايدمي حمل را كاالهايتان و شما كه داده قرار را هاكشتي دريا در نيز و. برسانيد
 شما حق در را نيكي و احسان انواع و بخشيده شما به را هانعمت اين كه خداوندي پس

 و سپاس كمال تا است سزاوار است، كرده سرازير شما يسو به را فراوان خير و نمودة،
 در كه است شايستة. گيرد قرار ستايش مورد كامل طور به و شود آورده جاي به شكرش
  .نبريد كار به نافرماني و گناه ارتكاب راستاي در را نعمتهايش و بكوشيد او پرستش

 :23- 30 يآيه

لَقَدلْنَا وسا أَرمِهِ إِلَى نُوحا فَقَالَ قَومِ يوا قَودباع ا اللَّهنْ لَكُم مإِلَهٍ م رُهبه و تَتَّقُونَ أَفَلَا غَي 
 هيچ شما بپرستيد، را خداوند! من قوم اي«:گفت پس فرستاديم قومش سوي به را نوح راستي
 »!.ترسيد؟نمي] او نعمت زوال و خداوند عذاب از [آيا. نداريد او جز حقيقي معبود

ثْلُكُم بشَرٌ إِلَّا هذَا ما قَومِهِ مِن كَفَرُوا الَّذِينَ الْملَأُ لَفَقَا م رِيدتَفَضَّلَ أَن يي كُملَي ع لَوشَاء و اللَّه 
أَنزَلَ لَائِكَةً لَ ا منَا ممِعذَا سائِنَا فِي بِهلِينَ آبگفتند بودند، كافر كه قومش از اشرافي پس الْأَو :

 خداوند اگر يابد، برتري شما بر خواهدمي نيست، شما همچون انساني جز دمر اين«
 .»ايمنشنيده خود پيشين پدران از را چيزي چنين ما فرستاد،مي فرشتگاني حتماً خواستمي

لَّا هو إِنْ  دارد، جنوني خود در كه نيست شخصي جز او حِينٍ حتَّى بِهِ فَتَرَبصوا جِنَّةٌ بِهِ رجلٌ إِ
 .كنيد صبر او بارة در مدتي تا پس

 .»كن امياري كنندمي تكذيب مرا چون! پروردگارا«: گفت] نوح[ كَذَّبونِ بِما انصرْنِي رب قَالَ

لَيهِ فَأَوحينَا أَعينِنَا الْفُلْك اصنَعِ أَنِ إِ  كُلٍّ مِن يهافِ فَاسلُك التَّنُّور وفَار أَمرُنَا جاء فَإِذَا ووحيِنَا بِ
نَينِ زوجينِ بنِي ولَا مِنْهم الْقَولُ علَيهِ سبقَ من إِلَّا وأَهلَك اثْ  إِنَّهم ظَلَموا الَّذِينَ فِي تُخَاطِ
 ما فرمان گاه هر پس بساز، را كشتي ما فرمان و نظر زير كه كرديم وحي او به پس مغْرَقُونَ
] ماده و نر [جفتي نوعي هر از حيوانات همة از بالفاصله جوشيد، بر تنور از آب و شد صادر

 او بر پيش از] حق [وعدة كه آنان از كسي مگر سواركن، نيز را اتخانواده كن كشتي سوار را
 غرق آنان گمانبي مگو، سخن من با اندورزيده ستم كه كساني دربارة و است، شده مقرر
 .اندشدني

لَّهِ الْحمد فَقُلِ الْفُلْكِ علَى معك ومن أَنت استَويت فَإِذَا  پس الظَّالِمِينَ الْقَومِ مِنَ نَجانَا الَّذِي لِ
 سزا را خداوندي ستايش«: بگو يافتيد، استقرار و] شديد سوار [كشتي بر همراهانت و تو چون
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 »بخشد رهايي ستمكاران گروه از را ما كه است

 و پرخير منزلي در مرا! پروردگارا: بگو و الْمنزِلِينَ خَيرُ وأَنت مباركًا منزَلًا أَنزِلْنِي رب وقُل
 .»آورندگاني فرود بهترين تو و آور، فرود بركت

 بندگان ما [مسلم طور به و است، هايينشانه اين در قطعاً لَمبتَلِينَ كُنَّا وإِن لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ
  .نماييميم آزمايش] را خود

 پيامبري اولين كه آوردمي ميان به سخن) ع (نوح پيامبرش و بنده رسالت از متعال خداوند
 فرستاد قومش سوي به را او خداوند پس. است فرستاده زمين اهل سوي به خداوند كه است
 و داد دستور يكتا خداوند عبادت و پرستش به را آنها و كردند،مي پرستش را بتهايي كه

 تنها چون دهيد، انجام خداوند براي خالصانه را عبادت! من قوم اي اللَّه اعبدوا يقَومِ :فرمود
  . باشدمي خداوند قبول مورد خالص عبادت

 را ديگر معبودهاي خداوند اينجا در. نداريد او جز حقي به معبود شما غَيرُه إِلَهٍ منْ لَكُم ما
 دهنده روزي و آفريننده او زيرا نمايد،مي ثابت ويشخ براي را الوهيت و داده قرار باطل
 كريمانة خوان سر بر باشد كه كس هر او از غير و اوست آن از مطلق كمال كه خدايي است،

 سيماي و شكل به هاييبت آييد؟نمي باز بتها پرستش از آيا  تَتَّقُونَ أَفَلَا. خوردمي روزي او
 نوح پس كردند،مي عبادت را آنان خداوند همراه هب آنها و بودند شده درست صالح مردمان
 پنجاه و نهصد تا را دعوتش و پرداخت آنها دادن دعوت به روز و شب و پنهاني و آشكارا
 .افزودنمي او قوم نفرت و سركشي به جز كار اين اما داد، ادامه سال

لَأُ فَقَالَ مِهِ مِن كَفَرُوا الَّذِينَ الْما قَوذَا مشَرٌ إِلَّا هب ثْلُكُمم رِيدتَفَضَّلَ أَن يي كُملَي و اشراف ع 
 او از پيروي از مردم داشتن حذر بر و نوح پيامبرشان با مخالفت قالب در قوم كافر سران
 است اين پيامبري و نبوت ادعاي از هدفش و نيست، شما همچون انساني جز مرد اين:گفتند
 از آنكه حال دارد، شما بر برتري چه او نه گر و كنيد، يپيرو او از و يابد برتري شما بر كه
 وجود پيامبران كنندگان تكذيب ميان در همواره مخالفت اين و! است؟ انسان يك و شما نوع

  .است داشته
 به آنها كه آنجا است، داده اعتراض اين به كاملي جواب پيامبرانش زبان بر خداوند و

 پدران كه آنچه از را ما خواهيدمي و نيستيد، ما همانند ييانسانها جز شما: گفتند پيامبرانشان
 ما براي آشكاري دليل گوييدمي راست اگر پس داريد، باز كردندمي پرستش نياكانمان و

 بر خداوند اما نيستيم، شما مانند انسانهايي جز ما] است درست[« :گفتند پيامبرانشان. بياوريد
  .»گذاردمي منت بخواهد كه بندگانش از كس هر
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 توانيدنمي شما و است، خداوند منت و فضل نبوت، و رسالت اين كه دادند خبر آنها پس
 از را او و كنيد تنگ را او فضل دايرة توانيدنمي شما و است، خداوند منت و فضل دايرة

 رخداوند اگ ملَائِكَةً لَأَنزَلَ اللَّه شَاء ولَو:  گفتند اينجا در و. بازداريد ما به فضلش رساندن
 است، باطل و دارد تعارض خدا مشيت با نيز اين و فرستادمي فرو را ايفرشته خواستمي

 و است، مهربان و فرزانه خداوند اما فرستاد،مي فرو را ايفرشته خواستمي اگر خداوند چون
 مردم چون و باشد، انسانها نوع و جنس از پيامبر كه نمايدمي اقتضا او رحمت و حكمت

 غير در زيرا باشد، مردم جنس از خدا فرستادة بايد ندارند را فرشتگان با گفتگو واناييت
  .شدمي مشتبه ايشان بر كار اينصورت

لِينَ آبائِنَا فِي بِهذَا سمِعنَا ما:گفتندمي آنها و أَو  كه ايمنشنيده خود نياكان و پدران ميان در ما الْ
 فرستاده پيامبري پيشينيانمان و پدران ميان در كه ايمنشنيده: ندگفت آنها. شود فرستاده پيامبري

 و خبريبي نبايد آنها پس ندارند، آگاهي گذشته از زيرا ندارد، تعجب جاي اين و. باشد شده
 ميان به را پيامبري خداوند اينكه فرض به. بدهند قرار خود براي دليلي را خويش جهالت

 اين در كه اند،بوده هدايت بر آنها يا: است متصور حالت دو باشد، نفرستاده آنان گذشتگان
 بايد صورت اين در پس اند،بوده گمراه يا و است، نبوده پيامبر فرستادن به نيازي صورت
 پدرنشان به كه نعمتي داده، اختصاص آنها به را نعمتي چنين كه نمايند ستايش را خداوند
 آنان به خداوند كه احساني به تا شود سبب ديگران به احسان عدم نبايد و. است نرسيده
 .ورزند كفر است داشته ارزاني

لَّا هو إِنْ . است شده مبتال جنون و ديوانگي از نوعي به كه نيست مردي جز او جِنَّةٌ بِهِ رجلٌ إِ
 كه را شبهاتي. رسد فرا مرگش تا باشيد منتظرش و راه به چشم پس حِينٍ حتَّى بِهِ فَتَرَبصوا

 توزيكينه و كفر شدت بر كه بود، پيامبرانشان نبوت با مخالفت ابراز منظور به كردند يرادا
 اين و دارند قرار گمراهي و جهالت نهايت در آنها كه است آن بيانگر نيز. نمايدمي داللت آنها

 اين كه چرا كرد، مخالفت آنها با كه ندارند را آن شايستگي و صالحيت وجههيچ به شبهات
 أن يريد مثلكم بشر هذا ما: گويندمي كه آنها پس. مخالفند يكديگر با و متناقض اتشبه

 تا نمايدمي توطئه طريق اين از كه دارد ايانديشه و عقل پيامبر كه كردند ثابت عليكم يتفصل
 و. نخورد را او فريب كسي تا كرد، پرهيز او از بايد پس كند، رياست و يابد، برتري آنها بر
 به كه است مردي فقط او جِنَّةٌ بِهِ رجلٌ إِلَّا هو إِنْ: گفتندمي كه آنان قبلي ادعاي با هگفت اين

 كه گريوسوسه و گمراه فرد از جز اين و ندارد، مطابقت باشد،مي مبتال ديوانگي از نوعي
 را رسالت و نپذيرد، را حق طريقي هر به كه است آن هدفش و گرديده مشتبه او بر قضيه
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 و او با كه را كس هر خداوند و گويد،مي چه داندنمي كه فردي زند؛نمي سر نمايد، ارانك
  .گرداندمي خوار ورزد دشمني پيامبرانش

 رويگرداني و فرار بر اينكه جز بخشد،نمي سودي را آنها وي كردن دعوت كه ديد نوح وقتي
 كنندمي تكذيب مرا چون! پروردگارا«: گفت كَذَّبونِ بِما انصرْنِي رب قَالَ افزايد،مي آنها
  .»كن امياري
 خدا خاطر به شدن خشمگين راستاي در و هالكتشان براي و آنها، عليه پروردگارش از نوح
 و. كردند تكذيب را پيامبرشان و نهادند سر پشت را خداوند فرمان آنها چون خواست، كمك
 باقي را آنها رتو اگ زيرا مگذار باقي كافران از كس هيچ زمين روي بر! پروردگارا گفت نوح

 خداوند. آورد نخواهند بار به ناسپاس و بدكار جز و سازند،مي گمراه را بندگانت بگذاري
 اجابت بسيار چه و زد، صدا را ما نوح همانا و المحيبون فلنعم نوح نائنا لقد و فرمود متعال
 !هستم خوبي كنندة

 رسيدن فرا از قبل را نجات وسيلة نمودن فراهم پذيرفتيم، را او دعاي وقتي و إِلَيهِ فَأَوحينَا
أَعينِنَا الْفُلْك اصنَعِ أَنِ. نموديم وحي وي به آن از استفادة زمان  با و ما نظر زير كه ووحيِنَا بِ

 را صدايت و بينيممي را تو ما هستي؛ ما نظر زير تو و بساز، را كشتي فرمانمان و رهنمود
نَا جاء فَإِذَا شنويممي  آن با كه طوفاني فرستادن بر مبني ما فرمان گاه هر التَّنُّورپس وفَار أَمرُ

 و شد، آب از پر زمين يعني. برجوشيد تنور از آب و رسيد در شوندمي داده عذاب
 شد، آب از پر است دور آب از معموالً كه آتشدانه محل حتي جوشيد، آن از هاييچشمه
لُكافِي فَاسنِ كُلٍّ مِن هيجونِ زنَي  و نر نوع هر از و حيوانات از بالفاصله] شرايطي چنين در [اثْ

 باشند زمين در نموده اقتضا الهي حكمت كه حيواناتي ساير نسل تا كن كشتي سوار ايماده
  .بماند باقي

لَكأَهلَّا و  از حق وعدة كه آنان از كسي گرم كن، سوار را اتخانواده و الْقَولُ علَيهِ سبقَ من إِ
 كساني بارة در و ظَلَموا الَّذِينَ فِي تُخَاطِبنِي ولَا. نوح فرزند مانند است، شده مقرر او بر پيش
 و تقدير زيرا دهم نجات را آنها كه مخواه من از يعني. مگوي سخن من با اندورزيده  ستم كه

 .شوند غرق اآنه كه است رفته اين بر قطع طور به الهي قضاي

 و شديد سوار كشتي بر همراهانت و تو گاه هر و الْفُلْكِ علَى معك ومن أَنت استَويت فَإِذَا
 نجات را شما اينكه خاطر به را خداوند كرديد، حركت امواج ميان در و يافتيد، استقرار آن بر

 الْقَومِ مِنَ نَجانَا الَّذِي هِلِلَّ الْحمد: بگو پس. كنيد ستايش است داده سالمتي و بخشيده
 اينجا در. »بخشيد رهايي ستمگران گروه از را ما كه سزاست را خداوندي ستايش«الظَّالِمِينَ
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 و خداوند ستايش و شكر عنوان به را جمله اين كه آموخت همراهانش و نوح به خداوندي
 .بگويند بخشيد، رهايي ستمكاران عذاب و عمل از را آنها اينكه  پاس به

 بياور فرود خجسته منزلي و جايگاه در مرا! پروردگار «بگو و مباركًا منزَلًا أَنزِلْنِي رب وقُل
أَنترُ ولِينَ خَي  بخواهيد خداوند از و هست ديگر يعني »آوردندگاني فرود بهترين تو و الْمنزِ

. نمايد بركت با و خجسته را اشم جايگاه و منزل كه است اين آن و بدهد، شما به را آن تا
 القوم بعدا قيل و الجودي علي استوت و االمر قضي: پذيرفت را نوح دعاي خداوند پس

 بركت و منا بسلم اهبط ينوح قيل. ستمگران گروه براي باد هالكت «شد، تمام كار و الظمين
 و برتو كه ييبركتها و ما جانب از سالمتي با! نوح اي«: شد گفته معك ممن يامم عل و عليك

  .»بيا فرود هستند، نو همراه كه مردماني بر
 خداوند تنها كه اين بر دال است هايينشانه داستان اين در شك بدون  لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ

 نسبت خداوند اينكه و گويند،مي دروغ قومش و اوست، راستگوي پيامبر نوح و است، معبود
 داشت، نگاه كشتي در و نوح پدرشان كمر و صلب در را انسانها و است مهربان بندگانش به

  .شدند غرق زمين اهل تمام كه  آنگاه
 به را آن و مدكر من فهل ايه تركنها لقد و: است خداوند هاينشانه و آيات از نيز كشتي و

 جمع صورت به را آيات بنابراين هست؟ ايپذيرنده پند آيا گذاشتيم، جاي به اينشانه عنوان
تَلِينَ كُنَّا وإِن. نمايندمي داللت مطلب و نشانه چندين بر چون دنمو ذكر ب ما مسلم طور به و لَم 

  .نماييممي آزمايش
  :31- 41 يآيه
أْنَا ثُم  .آورديم پديد ديگر مردماني آنان از پس  آنگاه آخَرِينَ قَرْنًا بعدِهِم مِن أَنشَ

لْنَا سفَأَر ولًا فِيهِمسر موا أَنِ مِنْهدباع ا اللَّهنْ لَكُم مإِلَهٍ م رُهلَا غَي  از پيامبري و تَتَّقُونَ أَفَ
 حقي به معبود او جز زيرا بپرستيد، را خداوند فقط كه فرستاديم آنان] ميان [به خودشان
 !پرهيزيد؟نمي آيا. نداريد

بوا كَفَرُوا الَّذِينَ قَومِهِ مِن الْملَأُ وقَالَ لِ وكَذَّ يا الْحياةِ فِي وأَتْرَفْنَاهم الĤْخِرَةِ قَاءبِ نْ ا الدذَا ملَّا ه  إِ
ثْلُكُم بشَرٌ أْكُلُ ما يأْكُلُونَ مِم  و ورزيدند كفر كه قومش اشرافيان و تَشْرَبونَ مِما ويشْرَب مِنْه تَ
 اين«: گفتند بوديم، داده ايشآس دنيا زندگاني در آنان به و نداشتند، قبول را قيامت رسيدن فرا
 .»نوشدمي نوشيد،مي آنچه از و خورد،مي خوريد،مي آنچه از نيست، شما همانند انساني جز

ثْلَكُم بشَرًا أَطَعتُم ولَئِنْ نَّكُم مِ  آنگاه كنيد پيروي خود مانند انساني از اگر و لَّخَاسِرُونَ إِذًا إِ
 .بود خواهيد زيانكار شما
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يعِدكُ نَّكُم وعِظَاما تُرَابا وكُنتُم مِتُّم إِذَا أَنَّكُم مأَ  چون كه دهدمي وعده شما به آيا مخْرَجونَ أَ
 خارج گورها از] و گرديد،مي زنده ديگر بار [شما گرديد استخوان و خاك به تبديل و بميريد
 !شويد؟مي گردانده

اتهيه اتهيا هونَ لِمداست دور دور شودمي داده وعده شما به آنچه تُوع. 

لَّا هِي إِنْ نْيا حياتُنَا إِ الد وتا نَمينَحا ومنُ ووثِينَ نَحعبهيچ [ما جهان اين زندگاني جز بِم 
 .شد نخواهيم برانگيخته ما و شويم،مي زنده] ما از گروهي[ندارد وجود] حياتي و زندگي

 خدا بر كه نيست مردي جز او و بِمؤْمِنِينَ لَه نَحنُ وما كَذِبا اللَّهِ علَى رَىافْتَ رجلٌ إِلَّا هو إِنْ
 .آوريمنمي ايمان او به ما و است بسته دروغ

 دروغگو مرا اينكه سبب به كن امياري! پروردگارا«: گفت كَذَّبونِ بِما انصرْنِي رب قَالَ
 .»انگاشتند

ي قَلِيلٍ عما قَالَ  .»شوندمي پشيمان زماني اندك از پس«: فرمود نَادِمِينَ صبِحنَّلَ

مةُ فَأَخَذَتْهحيقِّ الصبِالْح ملْنَاه عا غُثَاء فَجدعمِ فَبلْقَو  مرگبار، و [بلند صداي ناگهان الظَّالِمِينَ لِّ
 بر كه خاشاكي] انندم [را آنان و گرفت فرا] داشتند حق برابر در كه استقامتي سبب به را آنان
  .ستمكاران گروه بر نفرين پس گردانيديم، است افتاده آب

 ثُم: فرمود آورد، ميان به سخن كرد هالك را آنها اينكه و قومش و نوح از خداوند وقتي
نَا  نسل اين ظاهراً. آورديم پديد ديگر مردماني آنان از پس  آنگاه آخَرِينَ قَرْنًا بعدِهِم مِن أَنشَأْ

 داستان همانند و مشابه داستان اين چون باشند،مي السالم عليه صالح قوم همان »ثمود«
 را صداقتش و نژاد و نسب كه خودشان از پيغمبري پس مِنْهم رسولًا فِيهِم فَأَرسلْنَا. ستآنها
 برندمي فرمان زودتر باشد خودشان از پيامبر كه وقتي چون فرستاديم، آنها ميان به شناختندمي
 را خود ملتهاي پيامبران كه آنچه به را خويش ملت پيامبر آن و. شودنمي آنها گريز موجب و
لَهٍ منْ لَكُم ما اللَّه اعبدوا أَنِ: گفت چنين و داد، دعوت كردند دعوت آن سوي به  خدا غَيرُه إِ
 اندنموده اتفاق دعوت اين بر پيامبران همة پس. نداريد حقي به معبود او جز زيرا بپرستيد، را
 خدا فقط اينكه اند؛كرده دعوت آن سوي به را خود امتهاي كه است بوده چيزي اولين اين و
 و باطل خدا غر پرسستش كه اندداده خبر و نموده نهي او غير عبادت از و نماييد، پرستش را

لَا: فرمود اين بنابر. است پوچ  بتها اين پرستش از تا هراسيدنمي پروردگارتان از آيا تَتَّقُونَ أَفَ
 !كنيد پرهيز

لَأُ وقَالَ مِهِ مِن الْموا كَفَرُوا الَّذِينَ قَوب لِقَاء وكَذَّ يا الْحياةِ فِي وأَتْرَفْنَاهم الĤْخِرَةِ بِ نْ و سران و الد 
 در ار آنها و نداشتند، قبول را جزا و قيامت و داشتند ستيز سر و ورزيده كفر كه اشرافي
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 حذر بر و وي تكذيب و پيامبرشان با مخالفت منظور به بوديم، داده نعمت و ناز دنيا زندگاني
ثْلُكُم بشَرٌ إِلَّا هذَا ما: گفتند او، از مردم داشتن كه باشد،مي شما همچون انساني پيامبر اين م 
 از و خوريدمي شما كه خوردمي چيزهايي زا تَشْرَبونَ مِما ويشْرَب مِنْه تَأْكُلُونَ مِما يأْكُلُ
 رسول دارد؟ شما بر فضيلتي و برتري چه پس. نوشيدمي شما كه نوشدمي چيزهايي همان
 .ننوشد آب و نخورد غذا كه باشد يفرشته بايستمي

ثْلَكُم بشَرًا أَطَعتُم ولَئِنْ نَّكُم مِ  خود رئيس را او و دكني پيروي پيامبر از اگر و لَّخَاسِرُونَ إِذًا إِ
 از و ايد،داده دست از را عقلهايتان گمانبي است، انسان شما همانند او آنكه حال دهيد، قرار

 كساني بهرة پشيماني و زيامندي حقيقت در زيرا! است عجب. شد خواهيد پشيمان كارتان
 كه سرزده كسي از بزرگ خرديبي و ناداني و. نبردند فرمانش و نكرده پيروي او از كه است

 ورزيده امتناع داده برتري خود رسالت با را او و برگزيده را وي خداوند كه انساني اطاعت از
 از آيا گفتند كه است ايشان گفتة همانند اين. است شده گرفتار سنگ و درخت پرستش به و

 ميان از آيا. بود خواهيم ديوانگي و گمراهي در آنگاه ما همانا! كنيم؟ پيروي خودمان از انساني
 پس. است خودپسند دروغگويي او بلكه خير، است؟ شده فرستاده فرو او بر وحي ما يهمه
 پس اينكه بر مبني گفتمي پيامبر كه را آنچه نپذيرفتند، و كردند انكار را پيامبر رسالت وقتي

 و كردند انكار نيز را گيرندمي قرار مجازات مورد اعمالشان طبق و شوندمي زنده مرگ از
 طبق و شوندمي زنده مرگ از پس اينكه بر مبني  گفتمي پيامبر كه را آنچه نپذيرفتند،
يعِدكُم. گفتند پس. نپذيرفتند و نموده انكار نيز را گيرندمي قرار مجازات مورد اعمالشان  أَ

نَّكُم ا أَ نَّكُم وعِظَاما تُرَابا وكُنتُم مِتُّم إِذَ  شما به آيا تُوعدونَ لِما هيهات هيهات مخْرَجونَ أَ
 شويدمي زنده ديگر بار شما گرديد استخوان و خاك به تبديل بميردو چون كه دهدمي وعده

 تكه اينكه از بعد مرگ از پس شدن زنده! گرديد؟مي برانگيخته و شده آورده بدر گورها از و
 آنها ديد دايرة. است عقل از دور و بعيد، بسيار گشتيد استخوان و خاك به تبديل و شده تكه

 توانايي و قدرت با را آفريننده قدرت و ديدند،مي غيرممكن را امر اين و بود، كوتاه بسيار
 كردن زنده بر را خداوند توانايي اينكه از خداوند است منزه و پاك و. كردندمي مقايسه خود

 كرده فراموش را خود نخستين نشآفري و شمردند،مي ناتوان را خداوند كردند، انكار مردگان
 دوبارة كردنزنده است، آورده هستي به نيستي از را آنها كه خداوندي بودند، برده ياد از و

 خداوند براي كار دو هر. است ترآسان او براي رفتند، بين از و خشكيدند كه آن از بعد آنها
 و بزرگ را محسوس امور و كنندنمي انكار را خود نخستين آفرينش چرا آنها پس. است آسان

 بتوانند بهتر تا گويندمي را اين. ايمبوده موجود همواره ما: گويندمي و دانسته غيرممكن
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  .بپردازند مجادله به آفريننده خداوند وجود مورد در و نمايند، انكار را رستاخيز
 پژمرده از سپ را زمين خداوند كه است اين آن و دارد وجود شدن زنده بر نيز ديگر دليلي و

 و نمايدمي زنده نيز را مردگان گرداندمي شاداب و زنده و خرم و سبز شدنش خشك و شدن
 به كه است پاسخي آن و دارد وجود شدن زنده بر نيز ديگر دليلي و. تواناست كاري هر بر او

 زدشانن به آنان خود از ايدهنده بيم اينكه از بلكه: است فرموده آيه اين در رستاخيز منكران
 زنده دوباره شديم خاك به تبديل و مرديم وقتي آيا: گفتند كافران پس. كردند تعجب آمد
 و شده خشك آنها وقتي:فرمود آنها پاسخ در خداوند پس »است بعيد بازگشتي اين شويم؟مي
 ثبت را چيز همه كه است كتابي ما نزد و. دانيممي كاهد،مي آنها از زمين را آنچه رفتند بين از
لَّا هِي إِنْ. نمايدمي ضبط و نْيا حياتُنَا إِ الد وتا نَمي نَحاين زندگاني جز حياتي و زندگاني و 

 ما و بِمبعوثِينَ نَحنُ وما كنند،مي زندگي برخي و ميرند،مي مردم از برخي ندارد، وجود جهان
 بنابراين است، شده انگيديو و جنون دچار كه نيست مردي جز او. شد نخواهيم برانگيخته
 زبان به را مرگ از پس زندگي و آخرت جهان و خداوند، بودن يگانه قبيل از سخناني

 احترامي تا برداريد، او از را غيره و قتل عقوبت مدتي تا پس حين حتي به بصوا فتر. آوردمي
 طبق - يعني. شودنمي مؤاخذه گويدمي كه آنچه سبب به و است ديوانه چون و باشد، او براي
 گويدمي آنچه سقم و صحت با رابطه در با و نيست او با ايمجادله جاي - آنها باطل ادعاي
 آيا كه بود مانده اين فقط واست، پوچ و باطل او سخنان كه كردندمي ادعا آنها. نكنيد مجادله

 سزا را وا كه كرد اقتضا چنين عقلهايشان خودشان خيال به نبابراين نه؟ يا بدهند سزا را او
  !هست؟ اين از باالتر عنادي و كفر آيا. باشدمي سزا مستحق اينكه با ندهند،
 پيامبرشان نشد، واقع مفيد آنها مورد در دادن بيم و گرفت شدت كفرشان كه وقتي بنابراين

 دروغگو مرا آنكه سبب به! پروردگارم اي كَذَّبونِ بِما انصرْنِي رب گفت و نمود نفرين را آنان
 خداوند پس. كن امياري دنيا همين در و بگردان، خوارشان و كن نابود را آنان انگاشتند
 به پس شوند،مي پشيمان زودي به بالحق لَيصبِحنَّ قَلِيلٍ عما: فرمود و كرد اجابت را دعايش
 اين و گرفت، فرا را آنان مرگبار و بلند صداي ناگهان داشتند حق برابر در كه استقامتي سبب
 ستم چون و شدند، گرفتار عذاب به عدالت روي از بلكه نبود، آنان بر خدا جانب از ستمي
 ما غُثَاء فَجعلْنَاهم. كرد نابود راهمه و گرفت فرا را آنها مرگبار و بلند صداي بودند كرده
 شده پرت رودخانه هايگوشه در سيالب روي كه نموديم خاشاكي و خس همچون را ايشان
 گياه همانند پس فرستاديم] مرگباري [فرياد آنان بر ما: فرمايدمي ديگرآيه در و .است

 از دوري عذاب، با همراه پس الظَّالِمِينَ لِّلْقَومِ فَبعدا. شدند خرد و ريز] هاكومه [خشكيدة
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 و السماء عليهم بكت فما. است آنان راه بدرقة جهانيان نكوهش و نفرين و خدا رحمت
 اين. نشدند داده مهلت و نكردند گريه آنان بر زمين و آسمان پس منظرين كانوا ما و االرض
 مورد نيز وجودشان همچنانكه نبوده، توجه مورد آنها نابودي كه است آن از كنايه تعبير،
 نبودند كسي مانند آنها كه چرا آنان، به است تمسخري و استهزا. است نبوده توجه و عنايت

 زمين و آسمان«: شودمي گفته چنين او يباره در و شده شمرده بزرگي و مهم امر فقدانش كه
 هر كه درستي به«: است شده روايت كه آنچه است قبيل همين از و. »گريختند او فقدان بر
 گردانده بلند بدانجا عملش كه جايي و عبادت محل و نماز جايگاه كرد فوت مؤمن گاه
 گريه برايش زمين، در پايش رد و شود،مي زلنا آنجا از اشروزي كه جايي و شودمي
 داده مهلت منظرين از نبودند رسيد، فرا هالكتشان زمان كه هنگامي و ماكانوا و. »كنندمي

 فراهم دنيا همين در را آنان عذاب بلكه نشد، داده مهلت ديگر وقتي تا آنان به يعني شدگان
 برايشان زمين و آسمان اهل شدند گرفتار عذاب به آنها وقتي اينكه مطلب خالصة. ساخت
 كردن توبه فرصت و بودند، كافر كه مردن حالي در و نداشتند ارزشي چوننشدند، غمگين
 ارزشبي و حقير زيرا نمايند، جبران را خود كوتاهي تا نشد داده مهلت آنها به و نداشتند
  .بودند
  :42- 44 يآيه
أْنَا ثُم  .آورديم پديد ديگر نسلهايي ايشان از بعد آنگاه ينَآخَرِ قُرُونًا بعدِهِم مِن أَنشَ

تَأْخِرُونَ وما أَجلَها أُمةٍ مِنْ تَسبِقُ ما سپس باز و گيرد،نمي پيشي اجلش از امتي هيچ  ي 
 .ماندنمي

نَا ثُم لْ سنَا أَر لَ سا كُلَّ تَتْرَا راء مةً جا أُمولُهسر وهب بعنَا كَذَّ تْ  أَحادِيثَ وجعلْنَاهم بعضًا بعضَهم فَأَ
 گاه هر كرديم، روانه ديگري از پس يكي را خود پيامبراني سپس يؤْمِنُونَ لَّا لِّقَومٍ فَبعدا

 يكي] و نابود را سركش ملتهاي [هم ما كردند،مي تكذيب را او آمد،مي امتش نزد به پيامبري
 گروهي بر نفرين! آري. ساختيم افسانه را آنان و كرديم،] نيستي ديار [روانة ديگري از پس را
  .آورندنمي ايمان كه
 مشخص زماني و وقت ملتي هر. آورديم پديد ديگر نسلهايي مخالف كنندگان تكذيب از بعد
 ايمان تا فرستاديم پيامبراني آنها سوي به سرهم پشت و شود،نمي پس و پيش آن از كه دارد

  .گردند باز خدا سوي به و بياورند
 بوده كافر و سركش و مجرم ملتهاي شيوة هموار پيامبران كردن تكذيب و كفرورزيدن پس

 دروغگو و كردندمي تكذيب را او آمدمي خويش امت نزد به پيامبري گاه هر است،
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 بلكه بياورد، ايمان بايد انسان معجزاتي و هانشانه با همراه پيامبري هر اينكه با ناميدند،مي
  .نمايدمي داللت است آورده آنچه حقيقت بر او آيين و شريعت و پيامبر دعوت
بعنَا أَتْ  روانة ديگري دنبال به را يكي و نابود را سركش ملتهاي اين هم ما پس بعضًا بعضَهم فَ
 شد، ويران و خالي هايشانخانه و نماند، باقي آنان از چيزي هيچ و نموديم، نيستي ديار

ملْنَاه عجادِيثَ وپس كه كساني و. نموديم ديگران عبرت ماية و مجالس زبانزد را ايشان و أَح 
 براي عبرتي درسي و پرهيزگاران براي پندي و. گفتندمي سخن آن مورد در آمدند آنان از

  .شدند رسوا خدا عذاب با و گشتند، كنندگان تكذيب
 و بدبخت چقدر اينها راستي. آورندنمي ايمان كه وهيگر باد نابود پس يؤْمِنُونَ لَّا لِّقَومٍ فَبعدا
 خاطر به را اسمش اكنون كه آورممي ياد به را علما از يكي سخن اينجا در!! زيانكارند چقدر
 نمود، رفع ملتها از را عذاب خداون تورات نزول و موسي از پس: فرمودندمي ايشان. ندارم
 را مخالفت كنندگان تكذيب با جهاد و كرد، عمرتف نمايد كن ريشه را آنها كه عذابي يعني

 اين در وقتي اما. بود گرفته منبعي چه از را سخن عالم اين كه دانستمنمي من. نمود مشروع
 آيات اين در. فهميدم را او سخن دليل نمودم، تأمل هستند قصص سورة در كه آياتي و هاآيه

 كه است داده خبر سپس گفته، سخن نداشده نابود و هالك پي در پي كه امتهايي از خداوند
 مردم هدايت موجب كه است كرده نازل او بر را تورات و فرستاده را موسي آنها از پس
 فرعون زيرا شود،نمي وارد مطلب اين بر اعتراضي نموده هالك را فرعون اينكه اما و. باشدمي
 بسيار هستند قصص هسور در كه هاييآيه اما و. است كرده هالك تورات نزول از پيش را

 كند،مي بيان را فرعون نابودي و شدن هالك آنها البالي در كه وقتي و باشند،مي صريح
 و هدي و للناس بصائر االولي القرون اهلكنا ما بعد من الكتب موسي اتينا لقد و: فرمايدمي

 داديم يموس به را كتاب نموديم هالك را پيشين امتهاي آنكه از پس يتذكرون  لعلهم رحمه
 صراحت به آيه اين پس. پذيرند پند شايد تا بود، مردم براي رحمتي و هدايت موجب كه
 و داد، كتاب موسي به سركش و متجاوز هايملت كردن هالك از بعد خداوند كه گويدمي
 آنچه است مقوله همين از و. است مردم براي رحمتي و هدايت و رهنمود تورات كه داد خبر
 قومهم الي رسالً نوح از بعد آنگاه بعده من بعثنا ثم: نمايدمي بيان يونس ورةس در خداوند كه

 ثم المعتدين قلوب علي تطبع كذلك قبل من به كذبوا بما ليؤمنوا كانوا فما بالبينت هم و فجاء
 هاينشانه با كه فرستاديم قومشان سوي به را پيامبراني هارون و موسي بعدهم من بعثنا

 اينگونه نياوردند، ايمان بودند كرده تكذيب ترپيش كه آنچه به آنها اما مدند،آ آنان نزدروشن
  .أعلم واهللا فرستاديم را هارون و موسي آنها از پس آنگاه زنيم،مي مهر متجاوزان دلهاي بر
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  45- 49 يآيه
نَا ثُم  همراه را هارون برادرش و موسي سپس مبِينٍ وسلْطَانٍ بĤِياتِنَا هارونَ وأَخَاه موسى أَرسلْ
 .فرستاديم آشكار دليلي و خود، هاينشانه با

لَئِهِ فِرْعونَ إِلَى مرُوا وتَكْبكَانُوا فَاسا ومالِينَ قَوآنان ولي او،] قوم [اشراف و فرعون سوي به  ع 
 .بودند جو برتري گروهي و ورزيدند، تكبر

نُؤْمِنُ فَقَالُوا لِ لِبشَرَينِ أَ  خودمان همچون انساني دو به آيا«: گفتند پس عابِدونَ لَنَا وقَومهما نَامِثْ
 !هستند؟ ما خدمتگذار آنها قوم آنكه حال آوريم، ايمان

 نتيجه در و كردند تكذيب را] هارون و موسي [دو آن پس الْمهلَكِينَ مِنَ فَكَانُوا فَكَذَّبوهما
 .شدند نابود و هالك

لَقَدو ى نَاآتَيوسم الْكِتَاب ملَّه ونَ لَعتَدهگردند راهياب شايد تا داديم كتاب موسي به و ي.  
 هارون خواست خداوند از موسي كه آنگاه _را هارون برادرش و كليم عمران بن موسي سپس

 بر كه آياتي با همان - پذيرفت را او خواستة خداوند و نمايد،وي شريك كارش در را
 فرستاديم؛ آشكار دليلي با همراه و نمود،مي داللت بودند آورده آنچه صحت و نآنا راستگويي

 حجت و برند،مي فرمان آن از مؤمنان و شودمي چيره دلها بر قوتش خاطر به كه قوي دليلي
لَقَد: است فرموده ديگر جايي در همچنانكه. كندمي اقامه مخالفان بر را آشكار نَا وى آتَيوسم 
 شناخت را حق مخالفان، سركردة بنابراين. داديم آشكار نشانه نه موسي به و بينت ايت تسع
 آمد، آنان نزد به روشن هاينشانه با موسي كه آنگاه بپرسيد اسرائيل بين از كرد، مخالفت اما
 دانيمي تو«: گفت موسي. اندكرده جادو را تو برممي گمان! موسي اي:گفت او به فرعون پس
 را تو من و است، نكرده نازل راهنمايي براي زمين و آسمانها پروردگار جز را هاهنشان اين كه
 أنفسهم استيقنتها و بها جحدوا و: فرمود متعال خداوند و. »دانممي شده هالك! فرعون اي

 به آنكه حال كردند، انكار جوييبرتري و ستمگري روي از را هانشانه آنان و علوا و ظلما
نَا ثُم: فرمود اينجا در و. داشتند يقين آن حقانيت لْ سى أَروسم أَخَاهونَ واراتِنَا هيĤِلْطَانٍ بسو 

] با همراه [و خودمان هاينشانه با را هارون برادرش و موسي سپس وملَئِهِ فِرْعونَ إِلَى مبِينٍ
 . فرستاديم نهاآ سران ديگر و هامان قبيل از قومش اشراف و فرعون سوي به آشكار دليلي

 برتر آنها از را خود و كردند، انكار را خدا تكبر روي از و نياوردند انان اما فَاستَكْبرُوا
 يعني. بودند بين بزرگ خود و جوبرتري قومي آنها و  عالِينَ قَوما وكَانُوا. دانستند
. بود شده آنها نشانة و صفت به تبديل زمين در فساد و تباهي و طلبيسلطه و جوييبرتري
 سركشي و تكبر روي از و فَقَالُوا. رفتنمي انتظار اين از بيش آنها از و ورزيدند تكبر بنابراين
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نَا لِبشَرَينِ أَنُؤْمِنُ گفتند آنها دادن فريب و خردان كم داشتن حذر بر و لِ  انسان دو به آيا مِثْ
 بودند، گفته را آن نادانان ديگر هاآن از پيش كه گفتند را سخنيآوريم؟ ايمان خودمان همانند
 رسالت آنان. است همگون كارهايشان و گفته و باشدمي يكديگر همانند كفر در دلهايشان پس
 قوم كه حالي در عابِدونَ لَنَا وقَومهما كردند انكار بود نموده ارزاني برادر دو آن بر كه را الهي
 دست زير فرساطاقت و سخت كارهاي انجام با و هستند ما خدمتگزار اسراييلبني يعني آنان
 فرعونيان از را شما كه گاهآن آوريد ياد به و: است فرموده متعال خداوند چنانكه باشند،مي ما

 را زنهايتان و بريدندمي سر را پسرانتان چشاندند،مي شما به را عذاب بدترين كه داديم نجات
. بود پروردگارتان جانب از بزرگ عذابي و مايشآز اين در و گذاشتندمي زنده خدمت براي
  !باشند؟ ما رهبر و رئيس اينها چگونه و! است؟ شدهمي پيرو ما چگونه: گفتند فرعونيان پس
 حالي در بياورم ايمان تو به آيا اتبعكاالرذلون لكو انومن«: آنهاست گفتة مانند نوح قوم گفته و
 اراذلنا هم الذين اال اتبعك مانرنك و! اند؟كرده يپيرو تو از پايين طبقة و حقير انسانهاي كه

 نكرده پيروي تو از كسي هستند ما خردانبي و فرومايگان آنها كه كساني جز و الراي بادي
 سختي چنين و باشد،نمي حق كردن رد براي دليلي پوچي سخن چنين كه است معلوم. است
  .است كورانه كور مخالفت و لجاجت عين
 كردند، تكذيب را هارون و موسي فرعونيان، الْمهلَكِينَ مِنَ فَكَانُوا فَكَذَّبوهما: دفرمو اين بنابر
 داد، نجات موسي همراه به را اسرائيلبني حاليكه در شدند، نابود و غرق دريا در نتيجه در و
 وندخدا كند، اظهار را الهي شعاير و نمايد، اجرا آنها ميان در را خدا دستور توانست موسي و
 ميعادگاه به موسي پس نمايد، نازل شب چهل مدت در را تورات كه داد وعده او به

 و موعظه شي كل من االلواح في له كتبنا و: فرمايدمي متعال خداوند. رفت پروردگارش
 به را چيزي هر و نوشتيم او براي پندي چيزي هر مورد در الواح، در و شيء لك تفصيال
 راهياب شايد تا يهتَدونَ لَعلَّهم: فرمود اينجا در بنابراين. اشتيمد بيان گوناگون هايشيوه
 پروردگارشان و شوند، هدايت عقاب و ثواب و نهي، و امر جزئيات شناخت با يعني. گردند

  .بشناسند هايشصفت و نانها با را
  :50 يآيه

لْنَا عجنَ واب مرْيم هأُم ةً وا آيمنَاهي آوةٍ إِلَى ووب عِين قَرَارٍ ذَاتِ رمرا مادرش و مريم پس و ٍو 
  .داديم جاي روان آب از برخوردار و استوار ايتپه در را دو آن و گردانيديم، اينشانه
 داديم، قرار خداوند انگيزشگف رانشانة مادرش و او و نهاديم منت مريم پسر عيسي بر يعني

 خداوند و گفت سخن گهواره در عيسي و آورد، دنيا به پدر بدون را وي مادرش كه چرا و
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ينَاهما. نمود نمايان او دست به را هايينشانه و معجزات آوةٍ إِلَى ووبعِين قَرَارٍ ذَاتِ رمآن و و 
 در يعني. داديم جاي روان آب از برخوردار و استوار ايتپه در - حمل وضع هنگام به را دو

 متعال خداوند زيرا داشت، قرار جاري و روان آبي بردندمي سر به آن در آنها كه محلي پايين
 زيرا. است داده قرار ايچشمه شما پايين در خداوند سريا تحتك ربك جعل قد فرمايدمي

 و فكلي جنيا رطبا عليك تسقط النخله بجذع اليك هزي و. بود مرتفع آنان استقرار محل
 بر چين دست و نورس خرماي تا بده تكان و بجنبان را خرما درخت تنة و عينا قري و اشربي

 را چشمت و بياشام،] گورا آب آن از [و بخور] شيرين خرماي اين از [پس. بارد فرو تو
  بدارو روشن

 :51- 56 يآيه

يها يا  از! پيامبران اي  علِيم تَعملُونَ بِما إِنِّي صالِحا واعملُوا الطَّيباتِ مِنَ كُلُوا الرُّسلُ أَ
 انجام آنچه از من گمانبي بكنيد، شايسته كارهاي و بخوريد، حالل و پاكيزه خوراكيهاي

 .آگاهم دهيدمي

أَنَا واحِدةً أُمةً أُمتُكُم هذِهِ وإِنَّ و كُمب يگانه امتي كه شما امت است اين همانا و فَاتَّقُونِ ر 
 .بهراسيد من از تنها پس هستم، شما پروردگار من و است،

ينَهم أَمرَهم فَتَقَطَّعوا رًا بب ا حِزْبٍ كُلُّ زبِم هِمي ونَ لَدبه را خود بار و كار] مردمان اما[ فَرِح 
 .هستند شادمان است آنها نزد آنچه به گروهي هر و كشاندند، پراكندگي

مهفِي فَذَر رَتِهِمتَّى غَمخود] گمراهي و جهالت [قابغر در زماني مدت بگذارتا پس حِينٍ ح 
 .ببرند بسر

نَّما أَيحسبونَ  مدد آنان به كه فرزنداني و مال با پندارندمي آيا  وبنِينَ مالٍ مِن بِهِ نُمِدهم أَ
 رسانيم،مي

ارِعنُس مرَاتِ فِي لَهل الْخَيرُونَ لَّا بشْعكنيم؟مي نصيبشان را هاخوبي و هانيكي شتابان ي 
  .دانندنمي بلكه] نيست چنين[
 و پاكيزه روزي آن و بخورند، هاپاكيزه از تا. دهدمي فرمان را پيامبرانش خداوند اينجا در

 انجام با جسم و قلب كه شايسته كارهاي انجام با تا دهدمي دستور را آنها و. باشدمي حالل
 جاي به را خداوند اسسپ و شكر شود،مي نيكو آدمي آخرت و دنيا و يابدمي سامان آن

 كه كاري هر پس است، آگاه دهندمي انجام آنچه به خداوند كه دهدمي خبر را آنها و. آورند
  .يابندمي پاداش صورت بهترين به و كامل طور به و داندمي را آن خداوند كه درستي به بكنند

 بودن حرام بر و ،پاكيزه خوراكيهاي بودن حالل بر همه پيامبران كه نمايدمي داللت اين و
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 چه گر دارند اتفاق صالحي عمل هر انجام بر آنها و دارند، اتفاق ناپاك خوردنيهاي و پليديها
 آن مورد در شريعتها حكم و است، متفاوت اندشده امر آن انجام به كه چيزهايي از برخي

 الفاخت اين مكاني، و زماني، شرايط تفاوت ولي هستند صالح عمل همه اما است، مختلف
  .است آورده پيش را جزئي

 شريعتها همة و پيامبران همة اندصالح و شايسته زمانها همة در كه ايشايسته كارهاي بنابراين
 خداوند براي فقط عبادت انجام و خداوند، دانستن يگانه به دستور مانند باشند،مي متفق آن بر
 عهد به وفاي و راستگويي و نيكوكاري و او، به داشتن اميد و او، از ترس و خدا محبت و

 و ضعيفان با كردن نيكي و مادر، و پدر با كردن نيكي و خويشاوندي، پيوند داشتن وبرقرار
 كتابهاي و علم اهل بنابراين آن، امثال و مردم با نيكوكاري و مهرباني و يتيمان و بينوايان
 و نبوت بر كردمي نهي آنچه از و دادمي دستور آن به محمد آنچه از عقل، اهل و گذشته
 رسول پس. كردند چنين ديگران و روم پادشاه »هرقل «چنانكه كردند،مي استدالل او پيامبري

 نهي پيشين پيامبران آنچه از و داد، فرمان دادند دستور آن به گذشته پيامبران آنچه به خدا
 دروغين ادعاي كه كسي خالف به. است پيامبر او كه نمايدمي داللت اين و. نمود نهي كردند
  . داردمي باز خوبي از و دهدمي دستور شر و بدي به كسي چنين دارد،

 فَاتَّقُونِ جماعت! پيامبر اي واحِدةً أُمةً أُمتُكُم هذِهِ وإِنَّ: فرمود پيامبران به خداوند بنابراين

 خداوند و. هراسيدب من از امنموده نهي آن از آنچه از پرهيز و من فرمانهاي آوردن بجا با پس
 اقتدا آنان به مؤمنان چون دهد،مي دستور است داده دستور بدان پيامبران كه آنچه به را مؤمنان

 به كه ايپاكيزه هايروزي از! مومنان اي «فرمود پس. نمايندمي حركت آنها دنبال به و كنندمي
 پس. پرستيدمي را او نهات شما اگر آوريد، جاي به را خداوند شكر و بخوريد، ايم،داده شما
 آورند، جاي به را فرمان اين است الزم نمايندمي منسوب پيامبر به را خود كه كساني همة بر
: فرمود بنابراين. پذيرندنمي را چيزي سركشي جز منكر ستمگران اما نمايند، عمل آن به و

ينَهم أَمرَهم فَتَقَطَّعوا رًا بب ا حِزْبٍ كُلُّ زلَ بِمهِميونَ داز پيروي به را خود كه كساني و  فَرِح 
 راهي به گروهي هر و. كشاندند پراكندگي به را خود دين بار و كار كردندمي منسوب پيامبر
 اند،برحق آنها كه بردند گمان و شده شادمان داشتند كه ديني و دانش به گروهي هر و رفتند،

 روزي يعين. باشد پيامبران راه بر كه است برحق اآنه از كسي اينكه حال باطل، بر ديگران و
 .اندباطل بر اينها از غير و دهد، انجام صالح عمل و بخورد حالل

مهفِي فَذَر رَتِهِمباطلشان ادعاهاي و جهالت بحبوحة در زماني مدت تا بگذار را آنان پس غَم 
 در ترساندن و موعظه و پند زيرا بيايد، فرود آنها بر عذاب كه زماني تا حِينٍ حتَّى. بمانند
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 گما شودكهمي واقع مفيد كسي مورد در چيزها اين چگونه و شود،نمي واقع مفيد آنان مورد
 فرا است آن بر خودش آنچه به نيز را ديگران كه است خيال اين در و است حق بر بردمي

  بخواند؟
نَّما أَيحسبونَ  و اموال برندمي گمان آيا الْخَيرَاتِ فِي لَهم نُسارِع ينَوبنِ مالٍ مِن بِهِ نُمِدهم أَ
 خوشبختي و سعادت و خير اهل آنان كه است آن بر دليلي ايمداده آنها به كه فراواني فرزندان
 چنين حقيقت در اما كنندمي فكر چنين آنها آنهاست؟ آن از آخرت و دنيا خوبي و هستند،
 بيشتر تا كنيممي كمكشان و دهيممي مهلت را آنان ما كه دانندنمي بلكه يشْعرُونَ لَّا بل. نيست
 و شوند شادمان اندشده داده آنچه به تا و شود، فراوان و كامل آخرت در عذابشان و كنند گناه

 عذاب به را آنان ناگاه شدند شاد اندشده داده آنچه به كه زماني پس. برند رشك آن به ديگران
  .كنيممي گرفتار

  :57- 62 يآيه
بهِم خَشْيةِ منْ هم الَّذِينَ إِنَّ شْفِقُونَ رهراسانند خدا خوف از كه آنان گمانبي م. 

الَّذِينَ م واتِ هيĤِب هِمب ؤْمِنُونَ رآورندمي ايمان پروردگارشان آيات با كه كساني و ي. 

الَّذِينَ م وه هِمشْرِكُونَ لَا بِرَبورزندنمي كفر پروردگارشان به آنان هك كساني و ي. 

الَّذِينَ ؤْتُونَ وا يآتَوا م مهقُلُوبلَةٌ و بهِم إِلَى أَنَّهم وجِ ونَ راجِعدر [بايد را آنچه كه كساني و ر 
 سوي به اينكه از است هراسان و ترسان دلهايشان كه حالي در دهند،مي بدهند،] خدا راه

 .گشت اهندخو باز پروردگارشان

لَئِكونَ أُوارِعسرَاتِ فِي يالْخَي مها وابِقُونَ لَهو شتابندمي خوبيها انجام براي كساني چنين س 
 .پيشتازند آن انجام در

لَّا نَفْسا نُكَلِّف ولَا ينَا وسعها إِ لَدو نطِقُ كِتَابقِّ يبِالْح مهونَ لَا وظْلَمبه مگر را كس هيچ و ي 
 و ظلم هيچ و گويد،مي سخن حق به كه است كتابي ما نزد و كنيمنمي تكليف توانش اندازة
  .شودنمي بديشان ستمي
 كنندمي ايمني احساس هم و كرده گناه هم كه آورد ميان به سخن كه كساني از خداوند وقتي

 برتري و خوبي بر يدليل است داده ارزاني آنها به دنيا در خداوند كه نعماتي برندمي گمان و
 پس. ترسندمي پروردگارشان از هم و نمايندمي نيكوكاري هم كه كرد ياد كساني از آنهاست،
 يعني. هراسانند خدا خوف از كه آنان گمانبي مشْفِقُونَ ربهِم خَشْيةِ منْ هم الَّذِينَ إنََّ: فرمود

 عدالت طبق آنها با خداوند كه دترسنمي و بوده هراسان پروردگارشان ترس از دلهايشان
 هستند بدبين خويش به نسبت و نماند، باقي برايشان نيكي هيچ آنگاه و نمايد، رفتار خويش
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 بين از ايمانشان مبادا كه ترسندمي و. باشند نموده ادا را خداوند حق باشند نتوانسته مبادا كه
 بزرگداشت سزاوار او حد چه تا كه دانندمي و شناشندمي را پروردگارشان چون و برود،
 در و بردارند دست گناهان از تا شودمي باعث آنها ترس و خوف و هراسندمي او از باشدمي

 .نورزند كوتاهي واجبات انجام

الَّذِينَ م واتِ هيĤِب هِمب ؤْمِنُونَ رهر يعني. آورندمي ايمان پروردگارشان آيات به كه كساني و ي 
 قرآني آيات در نيز و. شودمي افزوده ايمانشان شود خوانده آنها بر خداوند آيات گاه
 روشن برايشان آن انجام و شكوه و قرآن مفاهيم پس نمايند،مي تدبير آن در و انديشندمي
 به داشتن اميد و او از ترس و خدا شناخت قبيل از خواندمي فرا آن به قرآن آنچه و گردد،مي
 را آن زبان به توانندنمي كه رسندمي ايمان از درجاتي به نتيجه رد گردد،مي معلوم برايشان او

 گمانبي: است فرموده چنانكه انديشند،مي و نمايندمي تدبر آفاق آيات در نيز و. نمايند تعبير
 .است هانشانه خردمندان براي روز و شب گردش در و زمين و آسمانها آفريشن در

الَّذِينَ م وه هِمب . دهندنمي قرار شريك و انباز خود پروردگار براي كه كساني و يشْرِكُونَ لَا بِرَ
 به را آن كه اهللا غير گرفتن خدايي به مانند شوندمي آشكار و جلي شرك مرتكب نه يعني
 و ريا قبيل از شوندمي خفي شرك مرتكب نه و باشند، داشته اميد آن به و بخوانند، فرياد
 .دهندمي انجام خدا براي مخلصانه را حاالتشان ساير و كارها و هاگفته آنها. آن امثال

الَّذِينَ ؤْتُونَ وا يبه كه را آنچه] بخشندمي و [كنندمي عطا] خود طرف از [كه كساني و آتَوا م 
 و حج و زكات و نماز قبيل از دارند توان در كه را آنچه هر و اند،شده داده دستور آن دادن
  .دهنديم انجام غيره و صدقه

مهقُلُوبلَةٌ و  از و راجِعونَ ربهِم إِلَى أَنَّهم است، هراسان و ترسان دلهايشان اين وجود با وجِ
 آنها اعمالشان مبادا كه ترسندمي ايستند،مي او پيشگاه در و رودمي خدا پيش اعماشان كه اين
 سزاوار او دانندمي و شناسندمي را پروردگارشان آنها چون ندهد، نجات خدا عذاب از را

 .هاستعبادت انواع

لَئِكونَ أُوارِعسرَاتِ فِي يمسابقه يكديگر با خوب كارهاي انجام در كساني چنين الْخَي 
 به و. نمايد نزديك خدا به را آنان كه دهند انجام كارهايي است اين هدفشان و دهندمي

 را خوبي چيز گاه هر پس دهد، نجات اوندخد عذاب از را آنها كه شوندمي مشغول اموري
 انجام را آن وشتابان شمرده غنيمت را فرصت شود مهيا برايشان آن انجام فرصت يا و بشنوند

 در كه بينندمي و كرده نگاه هستند اطرافشان در كه خدا برگزيدگان و اوليا به آنها. دهندمي
 رقابت به يكديگر با وردگارشانپر به شدن نزديك در و شتابند،مي خوبي كار هر انجام
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 به گاهي ايدهنده مسابقه هر كه آنجا از و. پردازندمي رقابت به آنها با نيز اينان. پردازندمي
 خداوند ماند،مي باز اشكوتاهي سبب به گاهي و گيرد،مي پيشي  اشآمادگي و تالش خاطر
  .هستند ازانپيشت و سابقين نوع از همواره اينها كه است داده خبر متعال
مها وابِقُونَ لَهآنها. اندرسيده خوبيها اوج به و پيشتازند، خوب كارهاي انجام در آنهايي و س 
 خوشبخت را آنها خداوند اين وجود با اما. اندداده مسابقه نخستين مخلص نسلهاي با چه گر
 بيان را خوب ارهايك انجام در يكديگر بر آنها گرفتن پيشي كه وقتي. است گردانده پيشتاز و

 توانايي از كه است امري شده خواسته ديگران از و آنها از آنچه كه برد گمان كسي شايد كرد،
 نُكَلِّف ولَا: است فرموده متعال خداوند بنابراين. است مشكل يا و خارج امروزه انسانهاي ما

 كه اياندازه به يعني. كنيمينم مكلف توانش اندازة به مگر را كس هيچ و وسعها إِلَّا نَفْسا
 چيزهايي به را انسان كه است چنين الهي حكمت و رحمت و است، آن از بيشتر اشتوانايي
 رسيدن راه تا نمود چنين و گيرد، قرار كامل طور به را آن قدرتش و توانايي كه نمايد مكلف

 راهرو پر و آباد يرندگمي پيش در را او راه كه كساني راه و جاده همواره و نزديك، او به
لَدينَا. باشد و نطِقُ كِتَابقِّ يكتاب آن و گويد،مي سخن حق به كه است كتابي ما نزد و بِالْح 

 آنچه هر و گرديده ضبط و ثبت آن در چيزي هر كه است »المحفوظ لوح «يعني نخستين
 بر و يظْلَمونَ لَا وهم. شودمي انجام است شده نوشته آن در آنچه مطابق پذيردمي صورت

 عذاب و عقوبت به و نشده كاسته هايشاننيكي از يعني. شودنمي ستمي و ظلم هيچ آنان
  .گرددنمي افزوده نافرمانيهايشان

  :63- 67 يآيه
لَهم هذَا منْ غَمرَةٍ فِي قُلُوبهم بلْ الٌ ومونِ مِن أَعد ذَلِك ما هامِلُونَ لَهغافل شاندلهاي بلكه  ع 
 انجامش كه دارند ديگري زشت كارهاي] زشت كار [اين از غير آنان و است،] قرآن [اين از
 .دهندمي

 را ايشان خوشگذران سران] حالت اين در[ يجأَرونَ هم إِذَا بِالْعذَابِ متْرَفِيهِم أَخَذْنَا إِذَا حتَّى
 .ندآورمي بر فرياد ناگهان پس كنيم،مي گرفتار عذاب به

نَّكُم الْيوم تَجأَروا لَا نَّا إِ رُونَ لَا مندهيد، سر واويال و فرياد امروز:] گفت خواهيم بديشان[ تُنص 
 .شويدنمي كمك و ياري ما سوي از شما

قَد اتِي كَانَتتُتْلَى آي كُملَي ع لَى فَكُنتُمع قَابِكُمونَ أَعندهخوا شما بر من آيات] كه چرا[ تَنكِص 
 .گشتيدمي بر عقب به شما ولي شدمي

ا بِهِ مستَكْبِرِينَ  تكبر - كعبه يخانه سبب به مردم برابر در - كه حالي در تَهجرُونَ سامِرً
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  .كرديدمي بدگويي قرآن از خود ومراسم جلسات در شبها ورزيديد،
 و غفلت و ستمگري و جهالت ميان در كنندگان تكذيب كه دهدمي خبر متعال خداوند

 را قرآن آنان پس ، داردمي باز قرآن اين به رسيدن از را آنها امر اين و دارند قرار رويگرداني
 دلهايشان به قرآن از چيزي و شوند،نمي راهياب آن با و دهند،نمي قرار خويش راهنمايي

 پوشيد پردة ندارند ايمان آخرت به كه كساني و تو ميان خواندي قرآن كه هنگامي و: رسدنمي
 در و. باشدمي قرآن درك و فهم مانع كه افكنديم پرده دلهايشان بر و داديم، قرار ايشده

 اين برحسب دارد، قرار قرآن از غفلت در دلهايشان كه وقتي پس هست كري گوشهايشان
 و مجازات سبب كه كنندمي مخالفت شريعت با و داده انجام كفرآميز كارهاي و اعمال حالت

  . گرددمي سزايشان
ملَهالٌ ومونِ مِن أَعد ذَلِك ما هامِلُونَ لَهانجامش كه دارند نيز اين از غير كارهايي آنها و ع 
 خداوند زيرا نكنيد، تعجب نمايدمي گرفتار عذاب به را آنها خداوند اينكه از يعني. دهندمي
 به را آن گاه هر پس دهند، انجام است شده مقرر آنها بر كه اعمالي تا دهدمي مهلت را آنها
  .شوندمي گرفتار خداوند عذاب و خشم به حالت بدترين به دهند، انجام كامل طور

نَا إِذَا حتَّى   اينكه تا دادند ادامه خود زشت كارهاي به كافران بِالْعذَابِ متْرَفِيهِم أَخَذْ
 و بودند نكرده عادت آسايش و رفاه و خوشگذراني با جز كه آنان و را هايشاننازپرورده
 احساس را عذاب آنها و نموديم، گرفتار عذاب به بود نداده دست آنان به ناراحتي و ناگواري
 چون شوند،مي دردمند و داده سر واويال و برآورده فرياد ناگهان آنگاه يجأَرونَ هم إِذَا كردند،

  .ندزمي هم به را آنها راحتي و آرامش كه رسيده آنها به چيزهايي
نَّا إِنَّكُم الْيوم تَجأَروا لَا: شودمي گفته آنها به پس جويندمي كمك و رُونَ لَا مفرياد امروز تُنص 
 ياري خداوند طرف از چون و. شويدنمي كمك و ياري ما سوي از شما ندهيد، سر واويال و
 آنها كس هيچ و ايندنم ياري را خودشان توانندنمي نشود، رسيده دادشان به و نگردند كمك و
  .كرد نخواهند ياري را

 قَد: فرمود پس شوند؟ گرفتار وضعيت اين به آنها تا شده باعث چيزي چه شودمي گفته گويا
اتِي كَانَتتْلَى آي لَيكُم تُ بياوريد، ايمان آن به تا شدمي خوانده شما بر من آيات كه راستي به ع  

 باز عقب به شما تَنكِصونَ أَعقَابِكُم علَى فَكُنتُم بلكه ديد،نكر چنين شما اما بپذيريد، را آن و
 از رويگرداني و اعراض با و رفتند،مي پيش قرآن از پيروي صورت در آنها كه چرا. گشتيدمي
 .نمودند سقوط درجه ترينپايين به و برگشته عقب به آن

 خانة سبب به آنها: است چنين آيه معني كه نداگفته مفسرين تَهجرُونَ سامِرًا بِهِ مستَكْبِرِينَ
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 و برتر ديگران از ما پس هستيم، حرم اهل ما: گفتندمي و ورزيده تكبر مردم بر حرم يا كعبه
. كردندمي سراييافسانه كعبه اطراف در شبانه و گروهي صورت به يعني سامِرًا باشيم،مي بهتر

 تكذيب شيوة. است نادرست و زشت قرآن: ندگفتمي و داده سر بيهوده سخن و تَهجرُونَ
 و اعراض به يكديگررا و كردندمي رويگرداني آن از كه بود اين قرآن دربارة كنندگان

 فيه الغوا و ان القراء لهذا تسمعوا ال كفروا الذين قال و: نمودندمي توصيه آن از رويگرداني
 هنگام به و [ندهيد؛ فرا گوش قرآن اين به«: گفتند بودند شده كافر كه آنان و تغلبون لعلكم
 فرموده آنها مورد در خداوند و. »شويد پيروز شايد ، اندازيد راه به سروصدا] آن تالوت
 گفتار اين از آيا سمدون انتم و تبكون ال و تضحكون و تعجبون الحديث هذا افمن: است
 و غفلت در پيوسته و! كنيد؟نمي گريه خود حال به اما خنديد،مي و كنيد،مي تعجب قرآن

 بسته بر دروغ به خودش را قرآن«: گويندمي آيا تقوله يقولون ام! بريد؟مي سر به هوسراني
  .»است؟

 :68- 71 يآيه

لَم لِينَ آباءهم يأْتِ لَم ما جاءهم أَم الْقَولَ يدبرُوا أَفَ أَو  يا اند،نيانديشيده سخن اين در آيا الْ
 .است؟ نيامده نخستينشان نياكان براي كه دهآم برايشان چيزي

م  را او رو اين از شناسند،نمي را پيامبرشان آنان اينكه يا منكِرُونَ لَه فَهم رسولَهم يعرِفُوا لَم أَ
 كنند؟مي انكار

م أَكْثَرُهم بِالْحقِّ جاءهم بلْ جِنَّةٌ بِهِ يقُولُونَ أَ قِّ وونَ لِلْحاست؟ ديوانه او«: گويندمي يا كَارِه 
 . نيستند حق خواهان بيشترشان و. است آورده برايشان را حق بلكه] نيست چنين[

الْأَرض السماوات لَفَسدتِ أَهواءهم الْحقُّ اتَّبع ولَوِ ن وملْ فِيهِنَّ وم بنَاهأَتَي بِذِكْرِهِم من فَهع 
 و زمين و آسمانها كرد،مي پيروي ايشان خواستهاي از حقيقت و حق اگر و معرِضُونَ ذِكْرِهِم

 از آنان ولي ايمآورده برايشان را پندشان بلكه. شدندمي تباه است زمين در كه آنچه هر
  .گردانندمي روي پندشان

 شدند عذاب گرفتار چون و گرديدند، گرفتار عذاب به بودند دارا را هازشتي اين همة چون و
 پس. دهد نجات را آنها كه نداشتند فريادرسي و نمايد ياري را آنها كه نداشتند ايكننده رييا
 تفكر قرآن در آيا الْقَولَ يدبرُوا أَفَلَم: گيرندمي قرار سرزنش مورد زشت اعمال اين سبب به

 و تفكر زيرا د،آورنمي ايمان حتماً بينديشند قرآن در آنها اگر يعني! انديشند؟نمي و كنندنمي
 خاطر به اندشده گرفتار بدان كه مصيبتي. داشت خواهد باز كفر از را آنها قرآن در انديشه

 و خير به را آدمي قرآن در انديشيدن كه نمايدمي داللت اين و است، قرآن از رويگرداني
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 در دنانديشي از را آنان كه آنچه و دارد،مي مصون بدي و شر هر از و خواندمي فرا خوبي
  .بود شده بسته دلهايشان كه بود اين داشت باز قرآن
م أَماءها جم أْتِ لَمي ماءهلِينَ آباست اين داشته باز آوردن ايمان از را آنها كه چيزي يا الْأَو 
 پيش در به پس است؟ نيامده آنها نخستين پدران براي كه آمده آنها نزد به كتابي و پيامبر كه

 نياكانشان راه و شيوه با كه آنچه هر با و شده راضي و خشنود گمراهشان نياكان راه گرفتن
 كه گفتند را چيزي بودند، آنان همانند كه كفار از دسته آن و آنان بنابراين كردند، مخالفت
 اينكه مگر نفرستاديم را ايدهنده بيم شهري، و آبادي هيچ در: است داده خبر آن از خداوند

 آنان راه رودنباله ما قطعاً و ايم،يافته آييني بر را خود نياكان ما«:گفتند آن خشوگذرانان
  .»باشيممي
 پدرانتان آنچه از كه امنياورده چيزي برايتان من آيا«: گفت و داد پاسخ را آنها] رسولشان [پس
  .»است؟ راهيابي موجب بيشتر و بهتر ايديافته آن بر را

 اعتراف حقيقت به كافران. كنيد پيروي من از باشد،مي حق به رسيدن شما هدف اگر پس
  .»هستيم كافر ايدشده فرستاده آن با شما آنچه به ما«: گفتند و كرده
أَم رِفُوا لَمعي مولَهسر مفَه نكِرُونَ لَهناشناخته ميانشان در) ص (محمد پيامبرشان اينكه يا م 

  است؟ داشته باز حق از كردن پيروي از را آنها امر اين و شناسند،نمي را او و است
 او وضعيت و حالت ما بگذاريد دانيم،نمي را او راستگويي و شناسيم،نمي را او ما«: گويندمي
 چنين يعني. نماييم جو و پرس است آگاه او به كه كسي از وي مورد در و كنيم، نگاه را

 و اخالق تمام به و شناسند،مي كامل طور به را) ص (پيامبر بزرگشان و كوچك بلكه نيست،
 را او بعثت از قبل آنها حتي. دانندمي را او راستگويي و هستند، واقف او زيبايي عادتهاي

 را وي آمد آنها نزد به آشكار حقيقت و راستي و بزرگ حق با وقتي چرا پس ناميدند،مي امين
  !نكردند؟ تصديق

قُولُونَ أَمو شودنمي شنيده ديوانه حرفهاي كه حالي در است؟ ديوانه او گويندمي يا جِنَّةٌ بِهِ ي 
: فرمود آنان سخن اين رد در خداوند. گويدمي را پوچي سخنان چون ندارد، اعتباري سخنش

 سرشار كه مسلم و ثابت امر يك و حق، او بلكه انگارند،مي كه نيست چنين بِالْحقِّ جاءهم بلْ
 پس. است آورده آنها براي نيست، آن در اقضيتن و اختالف و است عدل و صداقت از

 جز كسي چني مورد در آيا و باشد؟مي ديوانه است آورده را چيزي چنين كه كسي چگونه
 چيزي دارد قرار خوب اخالق و درايت و علم و كمال درجات باالترين در او شود گفته اينكه

 از انتقال] بل «يواژه استعمال يوسيله به [گفتار يشيوه اين در نيز گفت؟ توانمي را ديگري
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 اين كرد منع آوردن ايمان از را آنان كه حقيقي: يعني. است گرفته صورت شد، ذكر كه آنچه
 بيشترشان ولي است، آورده برايشان را حق او كَارِهونَ لِلْحقِّ وأَكْثَرُهم بِالْحقِّ جاءهم كه است

  . خواهندنمي را آن و بيزارند حق از
 براي خالص عبادت دادن انجام و پرستييگانه است آورده آنان براي كه را حقي رگترينبز و

 تعجب و امر، اين از آنها بودن بيزار علت و باشد؟مي او غير پرستش از پرهيز و خدا،
 بودند، بيزار و گريزان حق اصل از آنها و آورد را حق پيامبر پس. است معلوم آن از كردنشان

 پيامبر حقانيت در اينكه نه كنند، تكذيب و انگاشته دروغ را حق آنها تا شد ثباع امر همين و
 فرموده متعال خداوند همچنانكه. كنند تكذيب را وي اينكه يا باشند، داشته ترديد و شك
 تكذيب را خداوند آيات ستمگران حقيقت در بلكه كنند،نمي تكذيب را تو آنان همانا: است
 يا بياورند ايمان تا نبود موافق آنها اميال و خواسته با حق چرا كه شود گفته اگر. نمايندمي

 لَفَسدتِ أَهواءهم الْحقُّ اتَّبع ولَوِ كه دهمي جواب متعال خداوند ببرند؟ فرمان شتابان
اتاومالس ضالْأَر تباهي به زمين و آسمانها نمايد پيروي هايشانخواسته از حق اگر و و 

 است، فسادآميز و كافرانه و ظالمانه كارهاي و اخالق از ناشي آنان هايخواسته چون. روندمي
 كه چرا بود، فاسد شدمي تباه زمين و آسمان كردمي پيروي هايشانخواسته از حق اگر پس

  .مانندنمي پابرجا عدل و حق وسيلة به جز زمين و آسمانها و شد،مي حاكم جور و ستمگري
 يادآور آنها به را خيري و نيكي هر كه ايمداده آنان به را قرآن اين بلكه بِذِكْرِهِم مأَتَينَاه بلْ
 رهبر و سرور آنگاه نمايند، اجرا را آن تا باشد،مي آنها شرافت و عزت و فخر ماية و شودمي

 عدم و بدبختي و شقاوت علت به آنها اما معرِضُونَ ذِكْرِهِم عن فَهم. گيرندمي قرار مردم
 را آنان هم خداوند و كرده فراموش را خداوند فنسيهم نسواهللا. گردانند روي پندشان از توفيق

 ياد از را آنان خداوند پس كردند، فراموش را خداوند انفسهم فانسهم نسواهللا. برد ياد از
 به خداوند كه هستند نعمتي بزرگترين است آورده را آن كه كسي و قرآن پس. برد خودشان

. كردند استقبال نعمت اين از رويگرداني و نپذيرفتن با انها اما. است كرده روانه آنان ويس
 چيز ضرر و زيان جز كار اين سرانجام آيا و دارد؟ وجود محروميتي اين، از بعد آيا پس

 است؟ ديگري

 :72 يآيه

م لُهم أَ أَ ا تَسخَرْج فَخَرَاج كبرٌ رخَي وهرُ وپاداش طلبي؟پسمي مزدي آنان از آيا قِينَالرَّازِ خَي 
  .است دهندگان روزي بهترين او و است، بهتر پروردگارت

 مزد آنها از چون و مثلقون مغرم من فهم كنند؟نمي پيروي تو از طلبيمي مزد آنها از چون يا
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 ختس برايشان تو از كردن پيروي و آمده سنگين آنها بر غرامت اين دادن گيريمي ماليات و
 وهو خَيرٌ ربك فَخَرَاج خواهي،نمي مزد آنها از تو و نيست؟ چنين كه صورتي در! باشد؟مي
 همانطور. است دهندگانروزي بهترين او و است، بهتر پروردگارت پاداش پس الرَّازِقِينَ خَيرُ
 يعني. نيست اخد بر جز من مزد و طلبم،نمي مزدي شما از من! قوم اي: گفتندمي پيامبران كه

 بلكه كردند،نمي دعوت برسد آنها به چيزي آنان طرف از آنكه اميد و طمع به را مردم پيامبران
. كوشيدندمي آنها منافع تامين براي فقط و بودند، دلسوزتر آنان به نسبت مردم خود از

 از حااللت همة در تا دهد توفيق نيز ما به و بدهد، نيك پاداش آنان به امتها طرف از خداوند
  .كنيم پيروي آنها
 :73- 74 يآيه

إِنَّكو موهعتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى لَتَد سنماييمي هدايت و راست راه به را آنان تو گمانبي و م. 

 ايمان آخرت به كه كسانيحقيقتاً و لَنَاكِبونَ الصرَاطِ عنِ بِالĤْخِرَةِ يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ وإِنَّ
  .اندگشته منحرف راست راه از ورندآنمي

 ايمان موانع و شمرده بر شودمي آوردن ايمان باعث كه را سببي مبارك آيات اين در خداوند
 يك به يك دارندمي باز آوردن ايمان از را آدمي كه موانعي بودن باطل و نموده، بيان نيز را

 به غفلت و جهالت در هايشاندل كه بود آن آوردن ايمان موانع از يكي پس. است كرده ذكر
 الگوي را خود نياكان آنها اينكه و كردند،نمي انديشه و تدبر قرآن در آنها و برد؟مي سر

 اين از پيشتر، چنانكه است، ديوانه پيامبرمان: گفتندمي آنها اينكه و. دادندمي قرار خويش
  .آمد ميان به سخن موارد

 و قرآن در تدبر و انديشيدن به توانمي بياورند، نايما آنها تا شدمي باعث كه اموري از و
 و او داريامانت و صداقت كمال و) ص (رحمت پيامبر شناخت و خدا نعمتهاي پذيرفتن
 اين شودمي اشاره كوشدمي آنها خوشبختي و منفعت براي و طلبدنمي مزدي آنها از اينكه
 به را آنها كه خواندمي فرا صاف و هموار راهي راست، راه سوي به را آنها پيامبر كه است
 و سهل اعمال و ابراهيمي پاك توحيد همان ادامة كه آسان و راست راهي رساند،مي هدف
 ايجاب طلبدمي را حق كه كسي بر راست، راه به تو دادن دعوت! پيامبر اي پس. است آسان
 سالم سرشت و عقل كه است چيزي حق از كردن پيروي چون كند، پيروي تو از تا نمايدمي
 پيروي نو از اگر پس. دهندمي گواهي آدمي مصالح و منافع با بودنش سازگار و آن خوبي به

 آنان چون. نمايد نيازبي تو از پيروي از را آنان كه ندارند چيزي آنه روند؟مي كجا به نكنند
 رساندمي بهشت به و خدا به را انسان كه راهي از و راست، راه از لَنَاكِبونَ الصرَاطِ عنِ
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 حق با كه كس هر چنين اين و. ندارند ديگري چيز جهالت و گمراهي جز و هستند، منحرف
 فرموده متعال خداوند. باشدمي روي كژ و انحراف دچار كارهايش همة در قطعاً. كند مخالفت

 پيروي هوسهايشان و هاخواسته از آنان كه بدان پس نپذيرفتند را تو دعوت اگر: است
 هايشخواسته و هوس از خدا سوي از رهنمودي بدون كه كسي از ترگمراه كيست و. نندكمي

  !نمايد؟ پيروي
  :75- 77 يآيه
لَوو منَاهحِمكَشَفْنَا را ون بِهِم موا ضُرٍّ مفِي لَّلَج انِهِمي  رحم بديشان اگر و يعمهونَ طُغْ
 خود سركشي در ساختيم،مي برطرف اندآمده گرفتار بدان كه را زحمتي و رنج و كرديم،مي

 .زدندمي پا و دست كوركورانه

لَقَدم ونَاه  گرفتار عذاب به را آنان و يتَضَرَّعونَ وما لِرَبهِم استَكَانُوا فَما بِالْعذَابِ أَخَذْ
 .نكردند زاري و فروتني پروردگارشان براي پس ساختيم،

لَ فَتَحنَا إِذَا حتَّى هِمعا يابا ب بلِسونَ فِيهِ هم إِذَا شَدِيدٍ عذَابٍ ذَ عذاب از دري كه هنگامي تا م 
  .شوند نااميد و درمانده آن در بناگاه آنان پس گشوديم، آنان سوي به شديد

 بال و مصيبت و زيان دچار كه نمايد، بيان را آنها سركشي و بدي شدت خواهدمي اينجا در
 اين به را آنها خداوند و نمايد، دور آنها از را بال كه خواهندمي ندخداو از و گردندمي

 را مصيبت خداوند كه وقتي اما. گردند باز او سوي به و بياورند ايمان تا نمود گرفتار مصيبت
 همانطور. زنندمي پا و دست خود طغيان و سركشي در كوركورانه و سازدمي برطرف آنها از
 او خالصانه دريا در آنها كه نمود، بيان كشتي بر شدن سوار هنگام به را آنها حالت خداوند كه
 را آنها وقتي اما نمايند،مي فراموش سازندمي شريك وي با كه را آنچه و خوانند،مي فرا را

  .پردازندمي گناهان ديگر و ورزيدن شرك به برسند خشكي به و دهد نجات
لَقَدم وذَابِ أَخَذْنَاهعذاب، از منظور: اندگفته مفسرين. نموديم گرفتار عذاب به را آنان و بِالْع 

 تا نمود مبتال مصيبت اين به را آنها خداوند. شدند گرفتار بدان سال هفت كه است گرسنگي
 به شدنشان گرفتار اما. شوند تسليم و نمايند، فروتني او برابر در و بازگردند، او سوي به

 پيش در را راست راه آنان از كس هيچ و نشد، واقع مفيد و كارساز آنان مورد در عذاب
بهِم استَكَانُوا فَما نگرفت،  فرود تسليم سر پروردگارشان برابر در آنان پس يتَضَرَّعونَ وما لِرَ
 به انگار و ندانستند، او نيازمند را خود و نكردند زاري و تضرع و نبردند كرنش و نياوردند،
 سويشان آن در اما. دادند ادامه خود كفر و سركشي به همچنان و. ندبود نشده گرفتار عذابي
 :است فرموده آن مورد در خداوند و. شودنمي كرده دور آنان از كه دارند عذابي
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لَيهِم فَتَحنَا إِذَا حتَّى ا عابذَابٍ ذَا بآنان روي بر سخت عذاب از دري اينكه تا شَدِيدٍ ع 
 آن در ناگاه به و مبلِسونَ فِيهِ هم إِذَا غيره و بدر جنگ روز در شدن كشته مانند گشوديم
 بايد پس. فراگرفت را آنها سو هر از بدي و شر و. گشتند نااميد چيزي هر از و شدند درمانده

 عذاب خالف به. آيند باز شود،نمي برگردانده كه خداوند سخت عذاب فرارسيدن از قبل
 به خداوند كه دنيوي عذابهاي و سزا مانند شود، رطرفب آنها از است ممكن كه معمولي
  .نمايدمي ادب را بندگانش آن وسيلة

 كسبت بما البحر و البر في الفساد ظهر: است فرموده دنيوي عذاب مورد در متعال پروردگار
 تباهي اندداده انجام مردم آنچه سبب به يرجعون لعلهم عملوا الذي بعض ليذيقهم الناس ايدي

 از برخي سزاي خداوند تا] شده چنين [است، شده پديدار دريا و خشكي در فساد و
  .گردند باز شايد بچشاند، آنها به را كارهايشان

  :78- 80 يآيه
وهأَنشَأَ الَّذِي و لَكُم عمالس ارصأَب الْ ةَ والْأَفْئِدا قَلِيلًا وشما براي كه است خدايي او تَشْكُرُونَ م 
 .گذاريدمي سپاس اندكي اما است، آفريده را قلبها و نچشما و گوش

وهالَّذِي و أَكُم ضِ فِي ذَرهِ الْأَرإِلَيشَرُونَ وپديد زمين در را شما كه است خدايي او و تُح 
 .شويدمي گردآوري او پيشگاه در و. آورد

وهيِي الَّذِي وحي مِيتيو لَهو لِ اخْتِلَافالنَّ اللَّي ارِولَا ه  زنده كه است خدايي او و تَعقِلُونَ أَفَ
  روزيد؟نمي خرد آيا. اوست فرمان به روز و شب و آمد و رفت و ميراند،مي و كند،مي

 بندگان كه احساني و منت دهد،مي خبر بندگانش بر خويش احسان و لطف از متعال خداوند
 پس. خواندمي فرا الهي حقوق اداي و خداوند سپاس آوردن جاي به و شكرگزاري به را

أَ الَّذِي وهو: فرمود  داده قرار شنوايي و گوش شما براي كه است ذاتي خداوند السمع لَكُم أَنشَ
الْأَبصار. شويد مندبهره خود دنياي و دين از و بشنويد را شنيدنيها تا است و بينايي شما به و و 
أَفْئِدةَ. نماييد استفاده منافعتان جهت در نآ از و ببينيد را ديدنيها تا داد چشم الْ را عقلها و و 
 تمايز حيوانات از كه است عقل با و. نماييد درك را اشيا آن وسيله به تا است آفريده برايتان
 داشته حالتي چه آنگاه بوديد كروالل و نداشتيد، عقل و بينايي و شنوايي اگر پس. كنيدمي پيدا
  داديد؟مي دست از را كمالتان از و ضروريات از قدر چه و
 او سپاس و است؟ كرده ارزاني شما به را نعمتها اين كه آوريدنمي جاي به را كسي سپاس آيا
لِيلًا اما ببريد، فرمان او از و بدانيد يگانه را وي كه است اين  شما شكرگزاري تَشْكُرُونَ ما قَ

  .شودمي سرازير شما سوي به اپيپي و فراوان خداوند نعمتهاي اينكه با است، اندك
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وهالَّذِي و أَكُمضِ فِي ذَرزمين اطراف و مناطق در را شما كه است ذاتي متعال خداوند و الْأَر 
 به را زمين مصالح و منافع و داده، را زمين منابع استخراج توانايي شما به و كرده، پراكنده
لَيهِ است داده قرار ارتاناختي در كند تأمين را شما مسكن و زندگي كه حدي  و تُحشَرُونَ وإِ
 كه بدي و خوب عمل راطبق شما آنگاه و شويد،مي آورده گرد او پيشگاه در مرگتان از بعد
 را خودش اخبار كرديدمي زندگي آن در كه زميني و نمايد،مي مجازات ايدداده انجام زمين در

 .كندمي بازگو

وهيِي الَّذِي وحمِي يي وو زندگي در كه كسي يعني. ميراندمي و كندمي زنده خداوند تنها و ت 
 روز و شب آمد و رفت و والنَّهارِ اللَّيلِ اخْتِلَاف ولَه. است خداوند فقط نمايدمي تصرف مرگ
 ديگري خداي آيا نمايد، هميشگي را روز بخواهد او اگر پس. باشدمي خداوند فرمان به

 را شب بخواهد خداوند اگر و! گيريد؟ آرام آن در كه بياورد شما براي را شب كه هست
 از و! بينيد؟نمي آيا بياورد؟ شما براي روشنايي كه هست ديگري خداي آيا نمايد، هميشگي

 آرام شب در تا است آفريده شما براي را روز و شب كه است اين خداوند رحمت جمله
  .بگذرايد سپاس كه شدبا بجوييد، را خداوند فضل روز در وگيريد،
 از نعمت همه اين كه را خداوند تا ورزيد،نمي خرد آيا تَعقِلُونَ أَفَلَا: فرمود اينجا در بنابراين

 زنده و نموده، پراكنده زمين در را شما و داده شما به را خرد و بينايي و شنوايي نعمت قبيل
 تا گرددمي باعث اين و بشناسيد؟ ،چرخاندمي را روز و شب او تنها و ميراند،مي و گرداندمي

 را ايفايده كه ديگر كسي عبادت و پرستش و بدهيد، انجام او براي وفقط خالصانه را عبادت
 است ناتوان جهت هر از و كندنمي تصرف چيزي در و كند،نمي دفع را زياني و رساندنمي
  .كرديدمي چنين داشتيد عقل ايذره شما اگر و. كنيد رها
  :81- 83 يآيه
 .گفتند پيشينيان سخنان همچون سخناني بلكه الْأَولُونَ قَالَ ما مِثْلَ قَالُوا بلْ

ئِذَا قَالُوا ئِنَّا وعِظَاما تُرَابا وكُنَّا مِتْنَا أَ  و خاك به و بميريم چون آيا«: گفتند  لَمبعوثُونَ أَ
 !شد؟ خواهيم برانگيخته آيا شويم، تبديل استخوانهايي

نَا نَحنُ وعِدنَا دلَقَ  گذشته در و ما، به وعده اين الْأَولِينَ أَساطِيرُ إِلَّا هذَا إِنْ قَبلُ مِن هذَا وآباؤُ
  .نيست پيشينيان هايافسانه جز چيزي اين، اما است، شده داده ما نياكان به

 نهايتبي را آن و نموده  انكار را رستاخيز كه را پيشينياني شيوة و مسلك كنندگان، تكذيب
نَا أَئِذَا قَالُوا و گرفتند پيش در و كردند،مي تصور بعيد تْ ابا وكُنَّا مِ ئِنَّا وعِظَاما تُرَ  لَمبعوثُونَ أَ

 خواهيم برانگيختهواقعاً آيا شديم استخوان و خاك به تبديل و مرديم كه هنگامي آيا: گفتند
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 لَقَد. گنجدنمي عقل در آنها گمان به و ست،ني تصور قابل و ممكن چيزي چنين يعني! شد؟
نَا عِدنُ ونَا نَح  و آمد، خواهد رستاخيز كه شويممي داده وعده ما همواره قَبلُ مِن هذَا وآباؤُ
 هذَا إِنْ. است نيامده هنوز و ايم،نديده را آن ما ولي است، شده داده نيز ما پدران به وعده اين
أَ أَساطِيرُ إِلَّا لِينَالْ و گردد،مي بيان سرگرمي براي نيست؛ پيشينيان هايافسانه جز چيزي اين و 

 را مرگ از پس شدن زنده از بزرگتر هاينشانه خداوند چون گفتند، دروغ آنها.ندارد حقيقتي
 و آسمانها آفرينش شك بدون: است فرموده متعال خداوند اينكه مانند است، داده نشان آنها به

 و كرد فراموش را خود آفرينش و زد ما براي مثالي و. است مردم آفرينش از بزرگتر زمين
 جانبي و خشكيده را زمين و!  نمايد؟مي زنده را فرسوده استخوانهاي كسي چه«: گفت
  .شودمي زنده و سرسبز فرستيم فرو آن بر را آب چون و بيني،مي
  :84- 89 يآيه
 آن از هستند آن در كه كساني و زمين«: بگو تَعلَمونَ كُنتُم إِن فِيها ومن الْأَرض لِّمنِ قُل

 .»دانيد؟مي اگر كيست،

لَا قُلْ لِلَّهِ سيقُولُونَ  و پذيريدنمي پند آيا«: بگو. »خدايند آن از همه«: گفت خواهند تَذَكَّرُونَ أَفَ
 »شويد؟نمي يادآور

 آسمانهاي پروردگار كسي چه«: بگو الْعظِيمِ عرْشِالْ ورب السبعِ السماواتِ رب من قُلْ
 »است؟ بزرگ عرش پروردگار و هفتگانه

لَا قُلْ لِلَّهِ سيقُولُونَ  پيشه پرهيزكاري چرا پس«:بگو. »خداست آن از«: گفت خواهند تَتَّقُونَ أَفَ
 .»كنيد؟نمي

لَيهِ يجار اولَ يجِيرُ وهو شَيءٍ كُلِّ ملَكُوت بِيدِهِ من قُلْ إِن ع ونَ كُنتُملَمكسي چه«: بگو تَع 
 برابر در و دهد،مي پناه كه است خداوندي او واوست؟ دست در چيزي هر ملكوت كه است

 .»دانيد؟مي شما اگر گرفت پناه نتوان] كسي از [او] عذاب[

أَنَّى قُلْ لِلَّهِ سيقُولُونَ  پس«: بگو. »خداست آن از] نهااي همة[«: گفت خواهند تُسحرُونَ فَ
  .»ايد؟شده افسون دستخوش چگونه

 برايشان و بپرداز گفتگو به آنان با اندكرده اقرار آن به منكران كه ربوبيتي توحيد به استدالل با
 انكار را خدا براي عبادت انجام و الوهيت توحيد نبايد اعتراف اين براساس كه سازروشن
 خدا را بزرگ و كوچك هايپديده تمامي كه دارند قبول آنها اينكه به استدالل با و نمايند،
 امر، اين كه چرا نمايند، انكار را مرگ از پس شدن زنده نبايد كه بگو آنان به است آفريده
 و كنند،مي تكذيب را رستاخيز و مرگ از پس شدن زنده كه كساني به پس است، آسان بسيار
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 آن در كه كساني و زمين فِيها ومن الْأَرض لمِنِ: بگو دانند،مي برابر خدا با را ديگري چيزهاي
 و حيوانات قبيل از هستند آن روي كه را كساني و زمين كسي چه يعني كيست؟ آن از هستند
 چيزها اين مدبر و مالك و است، آفريده را كوهها و رودبارها و درياها و جمادات و نباتات
 و آفريده را اينها خداوند فقط: بگويند بايد بپرسيد، باره ناي در آنان از كه وقتي پس كيست؟

 پند آيا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا بگو آنان به كردند اقرار اين به كه آنگاه و. هستند او آن از همه
 كه چرا گرديد؟نمي بر است داده پند آن به را شما خداوند كه آنچه به آيا يعني پذيريد؟نمي

 اوقات گاهي ولي. دارد قرار شما فطرت و سرشت در و است، مشخص برايتان امر حقيقت
  .نمايدمي پنهان را آن شما رويگرداني و اعراض
 بايد تنها كه دانست خواهيد برگرديد خود حافظة و انديشه به شما وقتي كه است اين حقيقت
 امر ترينباطل هستند مملوك كه چيزهايي بودن معبود و دانست، معبود را چيزها اين مالك
 چه«: بگو السبعِ السماواتِ رب من قُلْ: فرمود و آورد روي بزرگتر امري به سپس. است
 الْعرْشِ ورب است؟ آسمان فروزان چراغهاي و هاسايه و هاستاره پروردگار و صاحب كسي

 كسي چه است، مخلوق ترينگسترده و بزرگترين كه بزرگ عرشي پروردگارش و الْعظِيمِ
 است؟ برده كار به آن در را تدابير انواع و آفريده را آن كسي چه پس است؟

 اينها همة پروردگار كه كرد خواهند اقرار يعني. خداست آن از: گفت خواهند لِلَّهِ سيقُولُونَ
لَا: بگو آنان به نمايند، اقرار اين به چون و. خداست  و مخلوقات پرستش از چرا پس تَتَّقُونَ أَفَ

 قدرتش كه پروردگاري هراسيد،نمي بزرگ پروردگار از و كنيد،نمي پرهيز ناتوان هايدهآفري
 گفتاري لطافت تَتَّقُونَ أَفَلَا و تَذَكَّرُونَ أَفَلَا فرموده در و. است برزگ اشفرمانروايي و كامل

 بوده تحريك و تشويق بيانگر كه كلماتي بكارگيري با خداوند كه چرا دارد، وجود خاصي
: فرمود و پرداخت بزرگترشان اقرار به سپس. است گفته اندرز را آنان و نموده جذب را دلها
 و پايين و باال عالم و است، چيزي هر ملكوت كه كيست: بگو شَيءٍ كُلِّ ملَكُوت بِيدِهِ من قُلْ

 معني به و مبالغة صيغة ملَكُوت اوست؟ دست در همه بينيمنمي را آنچه و بينيممي را آنچه
  .است فرمانروايي و سلطنت

 وهجِيرُ وو نمايد،مي دور آنان از را هاناگواري و دهد،مي پناه شري هر از را بندگانش او و ي 
لَيهِ يجار ولَا. كندمي محافظت را آنان رساندمي زيان آنها به كه آنچه از كس هيچ و ع 

 با جز خدا نزد كسهيچ بلكه كند، دور است نموده مقدر خداوند كه را شري تواندنمي
 .كندنمي سفارش و شفاعت اشاجازه

 دهنده پناه او و است، چيزي هر صاحب و مالك خداوند كه كرد خواهند اقرار لِلَّهِ سيقُولُونَ
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 به لزوم طور به نمودند اقرار آن به وقتي قُلْ. داد پناه تواننمي او برابر در را كسي و باشد،مي
أَنَّى: گوب آنان  و رود،مي كجا عقلهايتان پس يعني خوريد؟مي گول چگونه پس تُسحرُونَ فَ

 فرماندهي از ايبهره و نداشته اختياري و پادشاهي آنان دانيدمي كه كنيدمي پرستش را كساني
 مالك بندگي و اخالص شما و باشند،مي ناتوان جهت هر از آنها و ندارند، را پادشاهي و

 نموده راهنمايي اين به را شما كه ايانديشه و خود پس ايد،كرده ترك را مدبر انايتو و بزرگ
 دادن جلوه زيبا با را عقلهايتان شيطان ترديد بدون و است، شده افسون و فريب خردي است،

 چنانكه است، شده مسحور آنان عقلهاي پس. است كرده افسون حقايق كردن واژگون و
 .نمايندمي جادو را مردم چشمهاي جادوگران

  :90- 92 يآيه
إِنَّهم بِالْحقِّ أَتَينَاهم بلْ ونَ ودروغگو آنان قطعاً و ايم،آروده را حق ايشان براي بلكه  لَكَاذِب 

 .هستند

لَهٍ مِنْ معه كَانَ وما ولَدٍ مِن اللَّه اتَّخَذَ ما لَهٍ كُلُّ لَّذَهب إِذًا إِ  علَى بعضُهم لَاولَع خَلَقَ بِما إِ
 نبوده او با معبودي هيچ و برنگرفته را فرزندي هيچ خداوند يصِفُونَ عما اللَّهِ سبحانَ بعضٍ
 ديگري بر برخي و برد،مي خود با را خود هايآفريده معبودي هر بود،مي چنين اگر است،
 .مبراست كنندمي توصيف آنان كه آنچه از خدا جستند،مي برتري

] و [است، آشكار و پنهان به آگاه] يگانه خداوند[ يشْرِكُونَ عما فَتَعالَى والشَّهادةِ الْغَيبِ عالِمِ
  .است برتر پنداردمي شريك] او با [آنچه از

 راستين اخبار كه ايمآروده را حق كنندگان تكذيب اين براي ما بلكه: فرمايدمي متعال خداوند
 ترسزاوار كه حالي در كنند،نمي اعتراف آن به آنها چرا پس. دارد بر در را هعادالن نهي و امر و

 قرار حق جاي به كه ندارند ستم و دروغ جز چيزي خود نزد آنها. نمايند پيروي حق از است
نَّهم: فرمود بنابراين. دهند   .هستند دروغگو آنان و لَكَاذِبونَ إِ
لَدٍ مِن اللَّه اتَّخَذَ ما و مكَانَ او هعبا معبودي هيچ و برنگرفته را فرزندي هيچ خداوند إِلَهٍ مِنْ م 
 ،»هست او با ديگر خدايي و است فرزندي داراي خداوند«: گويندمي اينكه و است، نبوده او

 سالم و درست عقل با و پيامبرانش و خداوند شهادت با آن بودن غيرواقعي كه است دروغ
 و كرد بيان عقلي دليلي ديگر خدايي وجود بودن ناممكن بر خداوند بنابراين. شودمي اثبات
لَهٍ لّذهب بودند، ديگرخداياني - گويندمي آنها كه آنگونه - خداوند همراه اگر اذِا: فرمود  بِما إِ
 و بازداشتن براي و شد،مي جدا ديگران از و پرداخت،مي خود آفريدگان به خدايي هر خَلَقَ

  .كوشيدمي يگرد خدايان دادن شكست
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 و چيره كه آن و شدند،مي چيزه ديگر برخي بر خدايان از برخي بعضٍو علَى بعضُهم ولَعلَا
 جهان وجود داشتند وجود متعددي خدايان چنانچه بنابراين. شدمي خداوند گشتمي غالب
 محاك جهان در است كرده حيران را عقلها كه انگيزيشگفت نظم چنين و نبود، ممكن
 متحرك و ثابت ستارگان و ماه و خورشيد چرخش بر كه آوريسرسام نظم و. گشتنمي
 آفريده كه زماني از هاسياره و هاستاره از آكنده درياي اين. نمايدمي اثبات را اين است، حاكم
 با و باشند،مي الهي قدرت اختيار در همه و باشند،مي حركت در نظام يك براساس اندشده

 در تضادي و خلل هيچ و كرده، حركت هاآفريده منافع تأمين راستاي در خدا خاص حكمت
 تصور توانمي آيا پس. ديد نخواهي آنها در كنتاكتي و تضاد كوچكترين هرگز و بيني،نمي آن

 است منزه يصِفُونَ عما اللَّهِ سبحانَ باشد؟ خدا دو تقدير و صنع از متقني نظم چنين كردكه
 مدبر كه فهماندمي ما به انگيزشگفت و حال زبان با آفرينش جهان. گويندمي آنچه از خداوند

 او الوهيت و ربوبيت نيازمند مخلوقات همة و اند،كامل صفاتش و نامها كه خداست، يك آن
 ماندن استوار ندارند، دوامي و وجود مخلوقات خداوند، ربوبيت بدون همچنانكه پس. هستند

 او براي عبادت گرداندن مخصوص و او پرستش پرتو در جز نيز آنها عاوضا يافتن سامان و
 فراگير عم كه را آن بارز مصاديق از يكي و صفاتش  بزرگي بنابراين. نيست پذيرامكان
 ما علم و ما ديد از كه است پنهاني چيزهايي دانندة الْغَيبِ عالِمِ: فرمود و شد يادآور اوست،
 و ممكنات و واجبا از اعم است، قطعي وجودشان كه يزهاييچ قبيل از باشند،مي پنهان

 عما فَتَعلَى. كنيممي مشاهده ما كه است آشكاري و پيدا چيزهايي دانندة و والشَّهدةِ محاالت
 است؛ باالتر و برتر بسي دهندمي قرار شريك برايش آنان آنچه از خداوند پس يشْرِكُونَ
  .است آموخته آن به خداوند آنچه جز اردند آگاهي و علم هيچ كه شريكي

 :93- 95 يآيه

 به شوندمي داده وعده بدان كه آنچه از اگر! پروردگارا«: بگو  يوعدونَ ما تُرِينِّي إِما رب قُل
 .»بنمايي من

بلَا ر  .انمگرد ستمگر كافران زمرة از مرا! پروردگارا الظَّلِمِينَ الْقَومِ فِي تَجعلْنِي فَ

نَّا  وعده آنان به را آنچه كه تواناييم آن بر ما راستي به و لَقَدِرونَ نَعِدهم ما نُّرِيك أَن علَى وإِ
  .بنمايانم تو به دهيممي

 و ننموده توجهي آن به آنان و كرد، اقامه كنندگان تكذيب بر را بزرگش داليل خداوند وقتي
 داده وعده عذاب آمدن فرود به و گرديد، قطعي آنها رب عذاب آمدن نشدند، منقاد آن برابر در

ينِّي إِما رب: بگويد كه كرد راهنمايي را پيامبرش خداوند و. شدند ! پروردگارا يوعدونَ ما تُرِ
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 فِي تَجعلْنِي فَلَا رب گرفتي، شاهد آن بر مرا و كردي، گرفتار خودت عذاب به را آنان گاه هر
 شود،مي عذاب موجب و نموده مبتال بدان را آنها كه گناهاني از مرا! پروردگارا لِمِينَالظَّ الْقَومِ
 رحمت پرتو در مرا آيدمي فرود آنان بر كه عذابي از نيز. بفرما رحم من بر و بدار، مصون
  .گيردمي فرا را گناهانبي و گناهكاران آيد فرود فراگير عقوبتي كه وقتي چون بدار، خويش
نَّا: فرمود آنان عذاب دادن جلوه نزديك براي خداوند إِ لَى وأَن ع كا نُّرِيم مهونَ نَعِدو لَقَادِر 

 به را آن اگر و. بنمايانيم تو به دهيممي وعده بدان را آنچه كه تواناييم آن بر ما راستي به
 و قدرت انآن سر بر عذاب فرود بر ما نه، گر و است، حكمتي خاطر به ايمانداخته تاخير
  .داريم كامل توانايي

  :96- 98 يآيه
فَعالَّتِي اد يئَةَ أَحسنُ هِي بِ نُ السنَح لَما أَعصِفُونَ بِمدفع است بهتر آن كه روشي به را بدي ي 
 .هستيم آگاهتر گويندمي كه چيزهايي از ما كن،

 تو به شياطين هايوسوسه از! پروردگارا«: گوب و الشَّياطِينِ همزَاتِ مِنْ بِك أَعوذُ رب وقُل
 .»برممي پناه

 شيطانها آنكه از! پروردگارا دارم،مي تو پناه در را خويشتن و يحضُرُونِ أَن رب بِك وأَعوذُ
  .شوند حاضر من نزد
الَّتِي ادفَع است، داده فرمان آن به را پيامبرش خداوند كه است اخالقي محامد از اين  يهِ بِ

يئَةَ أَحسنُ بدي آنها با كردند، برخورد تو با بد كردار يا گفتار با دشمنانت گاه هر يعني الس 
 در تو اما كرد، بدي او بدي اندازة به كندمي بدي كه كسي مقابل در توانمي چه گر مكن،
 و منافع از و. دباشمي كننده بدي بر تو برتري نشانة اين زيرا كن، نيكي آنان با آنها بدي مقابل

 در كردن نيكي و. كندمي بدي كمتر تو به نسبت آيندة در كه است اين يكي كار اين خوبيهاي
 متأسف و شده پشيمان بسا در چه و گردد، باز حق به خطاكار فرد تا شودمي سبب بدي مقابل
  .نمايد توبه و گشته

 شيطان بر و خود دشمن رب كار اين با وگردد،مي متصف نيكوكاري صفت به كننده عفو و
 فمن: فرمايدمي متعال خداوند. شودمي پاداش مستحق خداوند جانب از و گردد،مي چيره
 و. خداست بر اجرش نمايد، اصالح و كند عفو كس هر و اهللا علي فاجره اصلح و عفا
 بود دشمني او و تو ميان كه كسي گاه آن پس كن، دفع است بهتر كه روشي با: فرمايدمي
 يافتن دست توفيق و [يابدنمي در را اين كسي و است، صميمي دوستي گويا كه شودمي انچن
 مگر يابدنمي در را آن و است، كرده بردباري كه كسي مگر] يابدنمي را زيبا صفت اين به
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 كفر كه آنها گفته به ما يصِفُونَ بِما أَعلَم نَحنُ: فرمود. . باشد داشته بزرگ ايبهره كه كسي
 آنها و نماييممي بردباري اما است، نموده احاطه را آن ما علم و هستيم، آگاهتر است، تكذيب

 محمد اي پس. كنيممي صبر اندنپذيرفته و كرده تكذيب را ما اينكه با و دهيممي مهلت را
 وظيفة اين و كني نيكي آنها با و نمايي، بردباري گويندمي آنچه برابر در است شايسته) ص(
 احسان است كردن بدي كارشان كه شيطانهايي اما. كندمي بدي كه است انساني مقابل در دهبن
 اهل از تا خواندمي فرا را گروهش همواره شيطان و ندارد، ايفايده آنها با كردن نيكي و

  .باشند سوزان دوزخ
 يامبرشپ خداوند كه چيزي همان به كه است اين شيطان با كردن مقابله در انسان وظيفه پس
 همزَاتِ مِنْ بِك أَعوذُ رب وقُل فرمود پس. كند تأسي است نموده راهنمايي آن به را

 »حول «به يعني برم،مي پناه تو به! پروردگارا: بگو و  يحضُرُونِ أَن رب بِك وأَعوذُ الشَّياطِينِ
 سبب به كه شري از و جويممي بيزارم خودم توانايي و قدرت از و زنممي چنگ تو »يقوه «و

 از برممي پناه تو به و. گردممي دچار آن به و رسدمي من به شيطانها زدن دست و وسوسه
 شر اصل از بردنپناه اين و. آيدمي وجود به شيطانها هايوسوسه حضور سبب به كه شري
 كه وقتي پس. است داخل اين در شيطان هايوسوسه همة از خدا به بردنپناه و باشد،مي

 بدي و شر هر از پذيرفت، را دعايش و داد قرار خويش پناه در شر اين از را اشبنده خداوند
  .يابدمي توفيق خوبي كار هر انجام بر و ماند،مي سالم
 :99- 100 يآيه

 آيد، آنان از يكي سوي به مرگ كه آنگاه تا ارجِعونِ رب قَالَ الْموت أَحدهم جاء إِذَا حتَّى
 .»گردانيد باز مرا! پروردگارا«: گويدمي

لَّا تَرَكْت فِيما صالِحا أَعملُ لَعلِّي نَّها كَ  تا يبعثُونَ يومِ إِلَى برْزخٌ ورائِهِم ومِن قَائِلُها هو كَلِمةٌ إِ
 آن گمانبي! هرگز نمايم، جبران امداده دست از كه را هاييفرصت و بكنم شايسته كار اينكه
 برانگيخته كه روزي تا است حايلي آنان برابر در و گويد،مي را آن او كه است سخني

  .شوندمي
 اين در را او كه دهد،مي خبر رسيده، فرا مرگش كه مجرمي و ستمكار فرد حالت از خداوند
 مايدن مشاهده را زشتش اعمال و ببيند را وجايگاهش سرانجام كه وقتي. شودمي پشيمان موقع

 آن شهوتهاي از و شود، مندبهره آن لذتهاي از كه خاطر بدان نه طلبد،مي را دنيا به بازگشتش
 شايسته كاري تَرَكْت فِيما صالِحا أَعملُ لَعلِّي: اينكه براي خود يگفته به بلكه كند، استفاده
 جبران ام،ورزيده هيكوتا الهي دستورات آنجا در و امداده دست از كه را فرصتهايي و بكنم،
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لَّا. نماييم  و. شد نخواهد داده او به مجددي مهلت و فرصت و ندارد، بازگشتي او هرگز نه، كَ
  .گردندنمي باز دنيا به آنها كه نموده حكم چنين قطع طور به خداوند

نَّها  فقط لُهاقَائِ هو كَلِمةٌ نمايد،مي آرزو را دنيا به بازگشتن آن در كه. او سخن شك بدون إِ
 ايفايده اشگوينده به پشيماني و حسرت جز و آورد،مي زبان بر وي كه است سخني
 دوباره شود گردانده باز دنيا به اگر زيرا گويد،نمي راست سخن اين در او نيز و. بخشدنمي

  .است شده نهي آن از كه دهدمي انجام را كارهايي
. شوندمي برانگيخته كه روزي تا است برزخي فرارويشان بعثُونَي يومِ إِلَى برْزخٌ ورائِهِم ومِن
 و دنيا ميان حايل يعني برزخ اينجا در و. گرددمي مانع و حايل چيز دو ميان آنچه يعني برزخ
 داده عذاب گناهكاران و شده برخوردار هانعمت از فرمانبرداران برزخي چنين در و آخرت

. شوندمي داده عذاب قيامت روز تا قبرهايشان در گرفتنشان رقرا و مردن ابتداي از شوند؛مي
  .نمايد مهيا را آن كار و ساز و كرده آماده برزخ زندگي براي را خود بايد يعني
 :101- 114 يآيه

لَا يومئِذٍ بينَهم أَنساب فَلَا الصورِ فِي نُفِخَ فَإِذَا اءلُونَ وتَسدشو دميده صدور در چون آنگاه ي 
 .پرسندنمي همديگر از روز آن در و ماندنمي آنان ميان در نسبتي و خويشاوند هيچگونه

لَئِك موازِينُه ثَقُلَت فَمن فَأُو مونَ هفْلِحباشد، سنگين نيكشان كارهاي كفة كه كساني پس الْم 
 .رستگارانندقطعاً اينان

لَئِك موازِينُه خَفَّت ومنْ أُو  كفة كه كساني و خَالِدونَ جهنَّم فِي أَنفُسهم خَسِرُوا ينَالَّذِ فَ
 خواهند جاودانه جهنم در و اند،نموده زيانمند را خويشتن اينان باشد؛ سبك نيكشان كارهاي

 .ماند

لْفَح  در نآنا و گيرد،مي فرا را هايشانچهره آتش هايشعله كَالِحونَ فِيها وهم النَّار وجوههم تَ
 .اندچروكيده لب و كشيده هم در رخ] حرارت شدت اثر بر [آنجا

اتِي تَكُنْ أَلَمتْلَى آي  ولي شد،نمي خوانده شما بر من آيات مگر تُكَذِّبونَ بِها فَكُنتُم علَيكُم تُ
 انگاشتيد؟مي دروغ را آنها شما

لَبت ربنَا قَالُوا ينَا غَ لَ تُنَا ع كُنَّا شِقْوا ومچيره ما بر ما بدبختي! پروردگارا«: گويندمي ضَالِّينَ قَو 
 .»بوديم گمراه گروهي و شد،

نَا فَإِنْ مِنْها أَخْرِجنَا ربنَا دونَ فَإِنَّا عكفر [به اگر پس آور،بيرون آنجا از را ما! پروردگارا ظَالِم 
 .بود خواهيم ستمكار حقيقت به آنگاه] بازگشتيم

لَا فِيها ؤُوااخْس قَالَ ونِ ونگوييد سخن من با و بتمركيد«: فرمايدمي] بديشان خداوند[ تُكَلِّم«. 
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نَّه نَا يقُولُونَ عِبادِي منْ فَرِيقٌ كَانَ إِ بنَّا رنَا لَنَا فَاغْفِرْ آممحارو أَنترُ وهمانا الرَّاحِمِينَ خَي 
 ما به و بيامرز را ما پس ايم،آورده ايمان! اپروردگار«: گفتندمي من بندگان از گروهي
 .»هستي كنندگان رحم بهترين تو و فرما،رحم

موها فَاتَّخَذْتُمتَّى سِخْرِيح كُموكُنتُم ذِكْرِي أَنسو منْهكُونَ مريشخند به را آنان آنگاه تَضْح 
 برد، يادتان از مرا عبادت و ذكر ايشان، گرفتن تمسخر به و] شديد سرگرم كه [آنجا تا گرفتيد

 .خنديديدمي آنان به شما و

 آنان به بردباريشان برابر در امروز من همانا الْفَائِزُونَ هم أَنَّهم صبرُوا بِما الْيوم جزَيتُهم إِنِّي
 .رستگارانند آنان و دادم پاداش] چنين[

 زمين روي در سال چند:] فرمايدمي بديشان خداوند[ نَسِنِي عدد الْأَرضِ فِي لَبِثْتُم كَم قَالَ
 بوديد؟ ماندگار

 ماندگار روز يك از بخشي يا روز يك«: گويندمي الْعادينَ فَاسأَلْ يومٍ بعض أَو يوما لَبِثْنَا قَالُوا
 .»بپرس شمارشگر فرشتگان از بوديم،

ثْتُم إِن قَالَ بِ  درنگ اندك مدتي جز«: فرمايدمي] خداوند[ تَعلَمونَ كُنتُم نَّكُمأَ لَّو قَلِيلًا إِلَّا لَّ
  .»دانستيدمي شما كاش نكرديد،
 شدن زنده براي كه وقتي: فرمايدمي و داده خبر قيامت روز هاياضطراب از متعال خداوند

 گرد است شده تعيين پيش از كه روز آن در مردم همه شود،مي دميده صور در مرگ از پس
 را خود نزديك بسيار خويشاوندان آنان كه دهدمي دست آنان به وحشتي چنان و آيند،يم

 روز آن در و. كنندمي فراموش اولي طريق رابه پيوندها و عاليق ديگر و. نمايندمي فراموش
 نجات آيا كه داندنمي و است، مشغول خودش به كس هر چون پرسد،نمي كسي حال از كسي
 بدبختي و شقاوت به يا ندارد؟ وجود آن از بعد شقاوتي و بدبختي هيچ كه نجاتي يابد؛مي

 از انسان روز آن: فرمايدمي متعال خداوند نيست؟ آن از بعد سعادتي كه شودمي گرفتار
 در آنان از كس هر گريزد،مي] نيز [وفرزندانش همسر از و پدر و مادر از و گريزد،مي برادرش

 خودش حال گرفتار كس هر و است، كافي برايش كه دارد ايگرفتاري و بار و كار روز آن
 و گيرد،مي شدت آن در آدمي اندوه كه است جايگاههايي و مواضع قيامت در و. باشدمي
 اعمال كه ترازويي مانند. گرداندمي مستولي انسان بر را شديدي و سنگين بسيار هراس و هول
 سنجيده آن با عادالنه اوست زيان به آنچه و اوست نفع به آنچه و شود،مي وزن آن با بنده
. گرددمي مشخص ترازو آن با باشد ايذره اندازه به كه چند هر بديهايش و خوبيها و شود،مي
 كه صورت اين به باشد سنگين اشنيكي ترازوي كفة كس هر و موازِينُه ثَقُلَت فَمن
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 چون رستگارانند، قطعاً اينان الْمفْلِحونَ هم فَأُولَئِك باشد، ترسنگين بديهايش از هايشنيكي
 ومنْ. انديازيده دست زيبا ستايش به و گرديده بهشت سزاوار و يافته نجات جهنم آتش از

خَفَّت ازِينُهوكه صورت اين به باشد، كم اشدنيوي نيك اقوال و اعمال كه كس هر و م 
لَئِك باشند، كرده احاطه را او انشگناه و بوده هايشنيكي از ترسنگين بديهايش الَّذِينَ فَأُو 
 آثار تحمل و. اندگرديده كامل زيان دچار و نموده زيانمند را خويشتن اينان أَنفُسهم خَسِرُوا

 و باشد،مي سخت و دشوار بسيار زيان اين تبعات اما است، آسان زيان اين به نسبت زياني هر
 جبران را آن تواننمي بگيرد آدمي دست از را چه هر و د،شونمي جبران برسد كه كس هر به

 داده دست از و باخته را خودش كه چرا است، هميشگي بدبختي و هميشگي زياني كرد؛
 و پايدار نعمت اين از را خويشتن اما يابد، دست هميشگي سعادت به توانستمي كه او. است

  .است كرده محروم بزرگوار پروردگار كنار در زندگي و هميشگي،
ّّم فِي  هشدار اين. آيندنمي بيرون آن از هرگز و ماند خواهند جاودانه جهنم در و خَالِدونُ جهنّ

 جز و است، كرده احاطه را او هاينيكي بديهايش كه است كسي مورد در گفتيم كه همانطور
 حساب اردد بدي و نيكي كه كسي مانند به كافر از بنابراين. بود نخواهد چنين كسي كافر
 ايستندمي آنها و شده شمرده كارهايشان و اعمال اما ندارند، نيكي كافران زيرا شود،نمي گرفته

 ولي بوده وجودش در ايمان كه كسي اما و. گردندمي رسوا و نمايند،مي اعتراف آن به و
 ناي بر سنت و قرآن چنانكه ماند،نمي هميشه براي جهنم در است، زياد و بزرگ هايشبدي

لْفَح. نمايندمي داللت  تا گيرد،مي فرا طرف هر از را آنان هايچهره آتش النَّار وجوههم تَ
 فِيها وهم. شودمي بلند هايشانچهره از آتش هايشعله و رسدمي آنان اعضاي همه به اينكه

 آنچه سختي و حرارت شدت از لبهايشان و هستند، عبوس و ترشرو آنجا در آنان و كَالِحونَ
  .است چروكيده برندمي سر به آن در كه
لَيكُم تُتْلَى آياتِي تَكُنْ أَلَم شودمي گفته آنان به نكوهش و سرزنش صورت به و آيات مگر ع 

 آيات و بياوريد ايمان آن به تا شديدمي خوانده فرا آن سوي به شد؟نمي خوانده شما بر من
 و ستمگري روي از شما اما تُكَذِّبونَ بِها فَكُنتُم. گريدبن آن در تا شدمي عرضه شما بر من
 از را حق كه بودند روشن هايينشانه و آيات آنها آنكه حال انگاشتيد،مي دروغ را آنها عناد
  .نمودندمي مشخص را باطل اهل و حق اهل و كردندمي معلوم باطل
 بنابراين. ندارد ايفايده ديگر ردنك اقرار اما كنندمي اقرار خويش ستم به هنگام اين در پس
لَبت ربنَا: گويندمي ينَا غَ لَ تُنَا ع رويگرداني و ستم، از برآمده بدبختي و شقاوت! پروردگارا شِقْو 
 چيره ما بر دهد،مي فايده آنچه كردن ترك و رساندمي زيان آنچه به آوردن روي و حق از
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 در ما يعني. ستمگريم كه دانستيممي و بوديم گمراه گروهي ام و ضَالِّينَ قَوما وكُنَّا. بود شده
 ديگر هايآيه در چنانكه. داديممي انجام را خردبي و گمراه و سرگشته انسانهاي كار دنيا

 أصحاب في كنّا ما نعقل أو نسمع كنّا لو: گويندمي كه آنگاه. است شده حكايت آنها سخن
 فَإِنْ مِنْها أَخْرِجنَا ربنَا. »نبوديم سوزان آتش ياران از داشتيم خرد و] شنوا [گوش اگر «السعير
نَا دونَ فَإِنَّا عبرگشتيم گناهان و كفر به اگر و بياور بيرون دوزخ آتش از مرا! پروردگارا ظَالِم 
 زيرا دروغگويند، دهندمي كه قولي و وعده در آنها آنكه حال. بود خواهيم ستمكار همانا
 شوند، بازگردانده اگر و عنه نهوا لما لعادوا ردوا لو و: است فرموده متعال دخداون كه چنان
 باقي آنها براي حجتي خداوند و. اندشده نهي آن از كه دهندمي انجام كارهايي دوباره

 كه است داده فرصت اياندازه به را آنها دنيا در و نموده قطع را آنان عذرهاي بلكه نگذاشته،
  .آيند باز گناهانشان از و پذيرند پند
 - خدا بر پناه - سخن اين تُكَلِّمونِ ولَا فِيها اخْسؤُوا: فرمايدمي آنها پاسخ در خداوند پس

 از شدن مأيوس و ذلت و سرزنش و شدن نااميد باب در مجرمان كه است سخني بزرگترين
 مهربان رپروردگا خشم بيانگر سخن اين و شنوندمي شري، هر به شدن مبتال و خيري هر

  .است جهنم عذاب از ترسخت ايشكنجه آنان براي و است
 بيان كرد محروم خدا رحمت از و گرداند واصل عذاب به را آنان كه را حالتشان آن سپس
نَّه: فرمود و نمود نَا يقُولُونَ عِبادِي منْ فَرِيقٌ كَانَ إِ ب نَّا رنَا لَنَا فَاغْفِرْ آممحارو أَنتو رُخَي 

 بيامرز را ما پس ايم،آورده ايمان! پروردگارا«: گفتندمي من بندگان از گروهي همانا الرَّاحِمِينَ
  .»هستي كنندگانرحم بهترين تو و فرما رحم ما به و

 و آمرزش طلب پروردگارشان از هم و داده انجام صالح اعمال هم و آورده ايمان هم آنان پس
 دادن خبر و آوردن ايمان بر مبني آنها بر خداوند احسان و الهي ربوبيت به و نمودند رحمت

 براي آنها كرنش و فروتني بر اين و. شدند متوسل وي فراگير احسان و رحمت گستردگي از
  .نمايدمي داللت آنها اميد و هراس و پروردگارشان

 خَذْتُموهمفَاتَّ! خرد كم و فرومايه كافران اي شما و بودند مردم اشراف و سروران اينها پس
يا  مشغول ايشان تمسخر به چنان و كرديد تحقير را آنها و گرفته تمسخر باد به را آنها سِخْرِ
 ريشخند به و آنها به شدن مشغول تَضْحكُونَ منْهم وكُنتُم ذِكْرِي أَنسوكُم حتَّى كه شديد

 مشغول شد آنان شدن موشفرا موجب كه چيزي و. برد يادتان از مرا عبادت و ذكر گرفتنشان
 وا ريشخند و استهزا به را آنان نمودن فراموش اين و بود مؤمنان كردن مسخره به شدنشان

] مؤمنان گرفتن تمسخر به و خدا ياد كردن فراموش [حالت دو اين از يك هر پس. داردمي
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 بِما الْيوم يتُهمجزَ إِنِّي! دارد؟ وجود اين از باالتر جسارتي آيا و نمايدمي تقويت را ديگري
 نشان شما آزار و اذيت برابر در و من طاعت بر كه استقامتي و صبر خاطر به امروز من صبرُوا
نَّهم دادم، پاداش آنان به دادند،  رسيدند اينجا به اينكه تا كردند بردباري آنان و الْفَائِزُونَ هم أَ

 الذين فاليوم: است فرموده ديگر ايآيه در. يافتند دست جهنم از نجات و پايدار نعمت به و
 خردبي آنها كه آنجا از و قالَ. خندندمي كافران به مؤمنان امروز يضحكون الكفار من ءامنوا
 خدا عذاب و خشم به را آنها كه اندشده شري و گناه هر مرتكب كوتاه مدت اين در و هستند
 و هميشگي سعادت به را آنها و اندداده انجام مؤمنان كه را خوبي كارهاي و نموده گرفتار

 آنها به سرزنش صورت به خداوند اند،نداده انجام است، رسانده پروردگارشان خشنودي
ثْتُم كَم: فرمايدمي بِ  ايد؟مانده دنيا در چقدر سِنِينَ عدد الْأَرضِ فِي لَ

ثْنَا قَالُوا  ماندگار روز يك از بخشي يا روز يك: گويندمي ينَالْعاد فَسئلْ يومٍ بعض أَو يوما لَبِ
 مدت آنها كه است آن بر مبتني سخنشان اين. بپرس شمارشگر فرشتگان از پس. ايمبوده

 بنابراين. نيست مشخص آن مقدار اما دانند،مي اندك بسيار دنيا در را خود ماندگاري
 به عذابي در و هستند مشغول نقدرآ آنان اما. بپرس شمارشگران از العادين فَسئل: گويندمي
 آنها به خداوند پس. دانندنمي اندزيسته دنيا در كه را سالهايي شمار و تعداد كه برندمي سر
ثْتُم إِن: فرمايدمي بِ لِيلًا إِلَّا لَّ  تعيين آنرا شمار و عدد خواه ايد،نبوده ماندگار كمي مدت جز قَ

نَّكُم لَّو. نكنيد تعيين يا نماييد   .دانستيدمي] دنيا در را اين [كاش تَعلَمونَ كُنتُم أَ
  :115- 116 آيه

تُمسِبا أَفَحأَنَّم ثًا خَلَقْنَاكُمبع نَّكُم  بيهوده را شما ما كه ايدپنداشته آيا  تُرْجعونَ لَا إِلَينَا وأَ
 .شويد؟نمي برگردانده ما سوي به و ايم،آفريده

لَّا إِلَه لَا الْحقُّ ملِكالْ اللَّه فَتَعالَى  راستين فرمانرواي كه خداوندي الْكَرِيمِ الْعرْشِ رب هو إِ
 آن از برتر بسي باشد،مي عظيم عرش صاحب و نيست او جز حقي به معبود هيچ و است
  ].بيافريند بيهوده را جهان كه [است

تُمسِبا أَفَحنَّم بثًا خَلَقْنَاكُم أَ ايم؛آفريده هدفبي و بيهوده را شما ما ايدبرده گمان آيا !مردم اي ع 
 به را شما ما و شويدمي مندبهره دنيا هايلذت از و كنيدمي تفريح و آشاميدمي و خوريدمي
 سزا را شما بديها برابر در و كنيمنمي نهي و امر شما به و كنيم؟مب رها خودتان حال
نَّ: فرمود بنابراين دهيم؟نمِ أَ ونَا كُمي  به كتاب و حساب براي كه ايدپنداشته و تُرْجعونَ لَا إِلَ

 اللَّه فَتَعالَى ،]اينكه آن و [بسپاريد، خاطر به را چيزي بنابراين. شويد؟نمي بازگردانده ما سوي
 و حكمت زشتي، گمان چنين و باشدمي باطل گمان اين از باالتر و برتر بسي خداوند
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لَّا إِلَه لَا الْحقُّ الْملِك. كندمي عيوبم را او فرزانگي  كه خداوندي الْكَرِيمِ الْعرْشِ رب هو إِ
. است عظيم عرش صاحب او و نيست او جز حقي به معبود هيچ و است راستين فرمانرواي

 است، حق و راست او وعيد و وعده و هاست،آفريده همة راستين فرمانرواي او كه وقتي پس
 و پروردگار و عظيم عرش صاحب و مطلق كمال داراي چون اوست، حقيقي عبودم خداوند
  .باشد آفريده بيهوده را شما ندارد امكان خداوندي چنين پس. باشدمي هاپديده ديگر صاحب

 :117 - 118 آيه

لَها اللَّهِ مع يدع ومن  هر و الْكَافِرُونَ يفْلِح لَا إِنَّه بهِر عِند حِسابه فَإِنَّما بِهِ لَه برْهانَ لَا آخَرَ إِ
 با او حساب. ندارد آن حقانيت بر دليلي هيچ كه بخواند فرا را ديگري معبود خدا جز كس

 .شوندنمي رستگار كافران گمانبي. خداست

 تو و ببخشاي و بيامرز] مرا! [پروردگارا«: بگو و الرَّاحِمِينَ خَيرُ وأَنت وارحم اغْفِرْ رب وقُل
  .»مهرباناني بهترين

 صحت براي دليلي اينكه بدون بخواند، فرياد به را ديگري معبودان خدا با همراه كس هر و
 و الزم قيد يك قيد اين و -  كند، راهنمايي دهدمي انجام آنچه به را او كه باشد داشته كارش
 بر دليلي حتماً بخواند يايشن به را خدا از غير چيزي كس هر زيرا است، اجتناب قابل غير

 از اما نمايد، داللت دهدمي انجام او آنچه بودن باطل بر داليلي بلكه - ندارد كار اين صحت
 رفت خواهد پروردگارش نزد به كسي چنين گرداند، روي داليل آن از عناد و ستمگري روي

 او به ستگارير از ايبهره هيچ و كرد، خواهد مجازات اعممالش سبب به را او خداوند و
 پس شوند،نمي رستگار كافران همانا الْكَافِرُونَ يفْلِح لَا انَّه. است كافر او چون رسد،نمي

 .است بازداشته و نموده دور رستگاري از را آنها كفرشان

 الرَّاحِمِينَ خَيرُ وأَنت وارحم اغْفِرْ رب: بگو و بخوان را پروردگارت مخلصانه و وقُل
 رحمت با و بفرما، رحم ما بر و برهان ناپسند و ناگوار امورات از و بيامرز مرا! ردگاراپرو

 نسبت كس هر از خداوند پس. مهرباناني بهترين تو و برسان خوبي چيز هر به را ما خويش
  .است مهربانتر وي براي بنده خود از و باشدمي مهربانتر مادر از اشبنده به

  ونمؤمن يسوره تفسير پايان
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 نور يسوره تفسير

 است آيه 64 و مدني

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 :1يآيه

 را آن كه است ايسوره اين تَذَكَّرُونَ لَّعلَّكُم بينَاتٍ آياتٍ فِيها وأَنزَلْنَا وفَرَضْنَاها أَنزَلْنَاها سورةٌ
 شويد يادآور شايد ايم،تادهفرس آن در روشني هايآيه و ايم،نموده واجب را آن و كرده، نازل
  .پذيريد پند و

لْنَا َو است گرانقدر و مهم ايسوره اين يعني سورةٌ  خود بندگان به نسبت كه آنجا از أَنزَ
 شهادت و حدود وفَرَضْنَاو كرده، محافظت شيطاني هر شر از و كرده نازل را آن هستيم مهربان

 در را روشني هايآيه و  بينَتٍ آياتٍ فِيها نزَلْنَاوأَ. ايمنموده مشخص و معين آن در را غيره و
 بازل آن در را بزرگي حكمتهاي و بازدارنده، اوامر و بزرگ احكامي يعني. ايمفرستاده فرو آن

 سپس گيريد پند و شويد يادآور آموزيممي شما به كه چيزهايي با تا تَذَكَّرُونَ لَّعلَّكُم ايمنموده
  :فرمود و پرداخت شد، اشاره آنها به كه اماحك اين بيان به
  :2- 3 يآيه

 إِن اللَّهِ دِينِ فِي رأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذْكُم ولَا جلْدةٍ مِئَةَ منْهما واحِدٍ كُلَّ فَاجلِدوا والزَّانِي الزَّانِيةُ
مِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُموالْي خِرِ وĤْال دشْهلْيو ذَاباعمنَ طَائِفَةٌ هؤْمِنِينَ مزن و مرد از يك هر به الْم 
 دين] اجراي [در نبايد داريد ايمان قيامت روز و خداوند به اگر و بزنيد، تازيانه صد زناكار
 حاضر ايشان شكنجة بر مؤمنان از گروهي بايد و شويد، دلسوزي دچار آنان دربارة خدا
 .باشند

 علَى ذَلِك وحرِّم مشْرِك أَو زانٍ إِلَّا ينكِحها لَا والزَّانِيةُ مشْرِكَةً أَو زانِيةً إلَّا ينكِح لَا الزَّانِي
 مرد با جز نيز زناكار زن و كند،نمي ازدواج مشرك يا زناكار زن با مگر زناكار مرد الْمؤْمِنِينَ

  .است شده محرا مؤمنان بر اين كند،نمي ازدواج مشرك مرد يا و پيشه زنا
 هر به زنا ارتكاب درصورت و باشند، مجرد كه است زناكاري مرد و زن مورد در حكم اين
 مشهور و صحيح سنت باشند متأهل كه زناكار مرد و زن اما و. شودمي زده تازيانه صد يك

 قوانين اجراي در كه فرموده نهي خداوند و. است سنگسار آن مجازات كه نمايدمي داللت
 و دلسوزي اين و باشيم داشته رأفت و رحم آنان به نسبت و كنيم، دلسوزي آنان وردم در دين

 و باشد طبيعي دلسوزي و رأفت خواه بدارد، باز آنان بر قانون و حد اجراي از را ما مهرباني
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 و دلسوزي اين تا شودمي موجب ايمان و. باشد غيره و دوستي و خويشاوندي خاطر به يا
 فرد به نسبت حقيقي دلسوزي و شود، متنفي گرددمي خدا قانون راياج مانع كه مهرباني
 كنيممي دلسوزي او به نسبت چه گر ما پس شود، اجرا او بر خدا قانون كه است اين زناكار

 برايش او بر حد اجراي راستاي در نبايد اما است شده گرفتار سرنوشتي چنين به چرا كه
 حضور مؤمنان از گروهي زناكار عذاب هنگام به تا داده دستور خداوند وكنيم، دلسوزي
 و شود، رسوا زناكار آن سبب به و بگيرد، انجام عام مال در بايد كار اين و باشند، داشته

 مشاهده عملي صورت به را خدا قانون اجراي مردم تا و آيند، باز و گرفته عبرت نيز ديگران
 هميشه براي و نمايد،مي تقويت را دانش و آگاهي شريعت احكام عملي مشاهدة زيرا كنند،
 آن بر چيزي نه پس. شودمي داده آموزش كار انجام صحيح روش و گيردمي جاي ذهن در

  .گرددمي كاسته اشاندازه از نه و شده اضافه
 را زناكار آبروي زنا اينكه و است شده بيان زنا زشتي اينجا در زانِيةً إلَّا ينكِح لَا الزَّانِي

 اختالط وي با و نمايد همراهي زناكار با كه را كس هر حيثيت و نمايد،مي آلوده و مخدوش
 خداوند. نيستند چنين گناهان ديگر كه طوري سازد،مي معيوب و دارخدشه نيز باشد داشته
 زني با يا دارد، او مانند وضعيتي كه زناكار زني با جز ندارد حق زناكار مرد كه داده خبر

 زن و. كند ازدواج نيست خدا دستور پايبند و ندارد ايمان پاداش جزا و يزرستاخ به كه مشرك
 و الْمؤْمِنِينَ علَى ذَلِك وحرِّم كند،نمي ازدواج مشرك مرد با يا و زناپيشه مرد با جز نيز زناكار

  .نمايند ازدواج زناكار مردي يا زناكار زني با كه شده حرام مؤمنان بر
 كسي و نكنند، توبه آن از و باشند متصف زناكاري به كه مردي و زن هر است اين آيه معني
 است، نموده حرام را زناكار فرد با ازدواج  خداوند اينكه با نمايد، اقدام آنان با ازدواج براي
 چنين پس نيست، پايبند پيامبرش و خدا دستور و حكم به اينكه يا نيست، خالي حال دو از

 نيست، پايبند پيامبرش و خدا دستور و حكم به اينكه يا و ،باشد تواننمي مشرك جز كسي
 پيامبرش و خدا دستور و حكم به اينكه يا و باشد، تواندنمي مشرك جز كسي چنين پس

 چنين پس نمايد،مي او با ازدواج به اقدام است زناكار او داندمي اينكه با اما است پايبند
 خدا به حقيقي طور به اگر پس باشد،مي زناكار كننده ازدواج و شودمي شمرده زنا ازدواجي

 زن با ازدواج بودن حرام بر صريح طور به اين و. كردنمي كاري چنين به اقدام داشت ايمان
 باشدمي حرام زناكار مرد با ازدواج همچنين و. نمايد توبه اينكه مگر. نمايدمي داللت زناكار
 هاآميختن و نزديكي ترينمهم از شوهر و زن يهمراه و نزديكي زيرا نمايد، توبه اينكه مگر
  .باشدمي
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 را همسرانشان و ستمگران ازواجهم و ظلموا الذين احشروا: است فرموده متعال خداوند و
 است نموده حرام را زناكار با ازدواج خداوند پس را رفيقانشان و همراهان يعني. بياوريد گرد
 به فرزنداني شدن منسوب باعث و غيرتي،يب نشانة و دارد، وجود بزرگي شر آن در چون
 به و است مشغول ديگر زنان با زناكار مرد. نيستند او به متعلق حقيقت در كه شودمي شوهر

 و. باشدمي كافي زناكار با ازدواج بودن حرام براي دليل اين و كند،نمي فكر خود زن پاكدامني
 زناكار«: است فرموده) ص (پيامبر كهچنان نيست، مؤمن زناكار فرد كه است آن بيانگر نيز

 ايمان همان كه مدح اسم اما نباشد مشرك چه گر او پس. »نيست مؤمن كندمي زنا كه وقتي
  .شودنمي اطالق او بر است مطلق
  :4- 5 يآيه

الَّذِينَ ونَ ورْمنَاتِ يصحالْم ثُم أْتُوا لَمةِ يعب أَر لَا جلْدةً ينَثَمانِ فَاجلِدوهم شُهداء بِ لُوا وتَقْب ملَه 
 آنگاه و دهندمي زنا نسبت پاكدامن زنان به كه كساني و الْفَاسِقُونَ هم وأُولَئِك أَبدا شَهادةً
 و نپذيريد، را آنان دادن گواهي هرگز و بزنيد، آنان به تازيانه هشتاد آورند،نمي گواه چهار
 .اندفاسق كساني چنين

 توبه اين از پس كه آنان مگر رحِيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ وأَصلَحوا ذَلِك بعدِ مِن تَابوا ذِينَالَّ إِلَّا
  .است مهربان و آمرزگار خداوند گمانبي. آوردند صالح به] را كار [و كردند
 نشكرد سنگسار يا تازيانه و آورد حساب به بزرگ خيلي را زناكار گناه خداوند آنكه از پس
 جايز زناكار با همراهي و نزديكي: فرمود و داد، قرار واجب - بودن متأهل صورت در را

 بسيار امري زنا به مردم كردن متهم كه كرد بيان باشد، امان در وي شر از بنده تا نيست،
الَّذِينَ: فرمود و است خطرناك ونَ ورْمنَاتِ يصحو پاكدامن آزادة زنان كه كساني و الْم 

أْتُوا لَم ثُم كنند،مي متهم زنا به را پاكدامن مردان ينهمچن ةِ يعباء بِأَردمرد چهار سپس شُه 
 آورند،نمي اندزده كه تهمتي اثبات براي دهند گواهي آن بر صريح طور به كه عادل

موهلِدانِينَ فَاجةً ثَملْددردمند تا نيدبز آنان به تازيانه هشتاد متوسط شالقي و تازيانه با ج 
 ادب هدف چون شوند، تلف و بميرند كه نكنيد مبالغه آنقدر كساني چنين زدن در و. شوند
 شرط به اما است گرديده مشخص زنا تهمت و مجازات اينجا در و بردن بين از نه است كردن
لَا. باشدمي تعزيز موجب نيست متأهل است شده واقع متهم كه فردي اينكه لُوا وتَقْب لَهم 
 و دارند؛ هم ديگر عقوبتي و سزا آنها يعني نپذيرند، را آنان دادن گواهي هرگز و أَبدا شَهادةً

. نمايد توبه آنكه مگر باشد، خورده هم شالق زدن تهمت خاطر به گواهي كه است اين آن
  .شد خواهد بيان كه چنان
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لَئِكأُوو مو بدي و هستند منحرف خدا فرمان از ييعن. اندفاسق كساني چنين و الْفَاسِقُونَ ه 
 به را مردم و شكسته، را خود برادر حرمت و خدا دستور زيرا است، يافته فزوني شرشان
 قرار مؤمنان ميان خداوند كه را برادري پيوند و نموده، وادار گويدمي خودش كه آنچه گفتن
 است دليلي اين و. است ادهد اشاعه مؤمنان ميان در را بدي و زشتي و برده بين از است داده
 .باشدمي كبيره گناهان از زدن تهمت اينكه بر

 است معني اين به اينجا در توبه رحِيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ وأَصلَحوا ذَلِك بعدِ مِن تَابوا الَّذِينَ إِلَّا
 دروغگو ستا گفته آنچه در او كه كند اقرار و نمايد تكذيب را خود حرف زننده تهمت كه
 يقين طور به را زنا وقوع چه گر نمايد، تكذيب را خودش كه است واجب او بر و. باشدمي

 را خويش عمل و نمود توبه زننده تهمت كه وقتي پس. بياورد را گواه چهار نتواند اما بداند،
 گفتة طبق همچنين و. شودمي دور او از فسق نمود، تبديل نيكوكاري به را آن و كرد اصالح
 كه را كس هر و است مهربان و آمرزنده خداوند زيرا شود،مي پذيرفته او دادن گواهي صحيح
 تازيانه نياورد گواه چهار اگر زننده تهمت و آمرزد،مي را گناهانشهمة گردد باز و نمايد توبه
 به را زنش شوهر، اگر پس نباشد، شوهر زننده تهمت كه است صورتي در اين و شود،مي زده
  :بود خواهد چنين او حكم كرد متهم زنا
  :6- 10 يآيه

الَّذِينَ ونَ ورْمي مهاجوأَز لَم كُن وي ماء لَّهدلَّا شُه بع أَحدِهِم فَشَهادةُ أَنفُسهم إِ اتٍ أَرادبِاللَّهِ شَه 
نَّه  ندارند، گواهاني ودشانخ جز و دهندمي نسبت زنا زنانشان به كه كساني و الصادِقِينَ لَمِنَ إِ
 .است راستگويان از او كه بطلبد شهادت به را خداي مرتبه چهار بايد ايشان از يك هر

الْخَامِسةُ أَنَّ و نَتهِ اللَّهِ لَعلَيلعنت كه] است چنين گواهي [پنجمين و الْكَاذِبِينَ مِنَ كَانَ إِن ع 
  .باشد دروغگويان از اگر باد او بر خدا

نَّه بِاللَّهِ شَهاداتٍ أَربع تَشْهد أَنْ الْعذَاب عنْها ويدرأُ  بر] زن [آن از را عذاب و الْكَاذِبِينَ لَمِنَ إِ
 دروغگويان از شوهرش كه دهد گواهي و] بخورد سوگند خدا به [بار چهار اينكه داردمي

 .است

الْخَامِسةَ أَنَّ و ا اللَّهِ غَضَبهلَيادِقِينَ مِنَ كَانَ إِن عبگويد بايد زن آن پنجم مرتبة در و الص :
 .»باشد راستگويان از] شوهرش [=او اگر باد او بر خدا لعنت«

 شما بر او رحمت و خدا فضل اگر و  حكِيم تَواب اللَّه وأَنَّ ورحمتُه علَيكُم اللَّهِ فَضْلُ ولَولَا
 گفته دروغ كه كننده لعنت دو از كس آن بر [است حكيم و پذيرتوبه خداوند اينكه و بودنمي
  ].است خواسته خويشتن براي كه كردمي وارد را آنچه است
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 چون نمايد،مي دور او از را قاف حد است شده زنا مرتكب زنش اينكه به شوهر دادن گواهي
 شدن نام بد زن، شدن بدنام زيرا كند،نمي متهم زنا به را زنش شوهر كه است چنين اغلب
 و دارد، حق باره اين در شوهر اينكه دوم دليل و. باشد راستگو شوهر اينكه مگر است، شوهر

 ديگر و نيستند، او به متعلق كه شوند داده نسبت او به فرزنداني كه ترسدمي اين از
 كساني نآ و أَزواجهم يرْمونَ والَّذِينَ: فرمود پس. ندارد وجود شوهر غير در كه هاييحكمت

لَم نمايند،مي متهم زنا به را] كنيزان نه [خود ايآزاده همسران كه كُن وي ماء لَّهدإِلَّا شُه 
مهبراي گواهاني كه صورت اين به ندارند، خودشان جز گواهاني اتهام اين اثبات براي و أَنفُس 
 اتهام اثبات براي انيگواه كه صورت اين به ندارند، خودشان جز گواهاني اتهام اين اثبات

بع أَحدِهِم فَشَهادةُ نياورند، اتٍ أَرادبِاللَّهِ شَه نَّه  هر كه شودمي خواسته آنان از الصدِقِينَ لَمِنَ إِ
 را آن و. است راستگويان از او كه كند ياد سوگند خدا نام به مرتبه چهار ايشان از يك

 كه گيرممي گواه را خدا: بگويد كه صورت اين به. باشدمي شهود جاي به چون ناميد شهادت
 .راستگويانم از امزده او مورد در كه سخني در من

الْخَمِسةُ أَنَّ و نَتهِ اللَّهِ لَعلَيبِينَ مِنَ كَانَ إِن ع  را اين مذكور شهادت به پنجم مرتبه در و الْكَاذِ
 و كند دعا خودش عليه كه رتصو اين به. نمايدمي مؤكد را هاگواهي و نموده، اضافه

 كامل او لعان وقتي پس. باد او بر لعنت است دروغگو اگر كه كند نفرين و لعنت را خويشتن
  .گرددمي ساقط او از تهمت ومجازات قذف حد شد،
 با كه نمود متهم را زن و برد نام را مردي اگرشوهر كه آيدمي نظر به چنين آيات ظاهر از و
 آيا. شودمي ساقط زن حق شدن ساقط تبع به قذف حد در مرد آن حق ،است كرده زنا مرد آن
 اين در كنند؟مي زنداني را زن يا شود،مي جاري او بر حد زن، انكار و مرد، لعان محض به

 چون گردد،مي جاري او بر حد كه است بيانگرآن قول دو از يكي دارند؛ قول دو علما مورد
 عذاب اگر و ...] گرداندمي دور زن از را عذاب او [الْعذَاب نْهاع ويدرأُ:است فرمود خداوند

 حد پس كرد،نمي دفع را آن زن لعان گرديد،نمي واجب شوهر لعان با است حد همان كه
  .نمايدمي دفع را آن زن لعان كه است شده واجب

 دفع يو از عذاب بخورد نوع همان از سوگندهايي شوهر، هايسوگنده مقابل در زن اگر
 گواهي خدا به سوگند با بار چهار الْكَذِبِينَ لَمِنَ إِنَّه بِاللَّهِ شَهاداتٍ أَربع تَشْهد أَنْ. گرددمي

 كند دعا خودش عليه تأكيد عنوان به پنجم مرتبة در و. است دروغگويان از شوهرش كه بدهد
 براي يافت انجام آنها ميان نلعا چون و. باد او بر خداوند نفرين و خشم بگويد دروغ اگر كه

 لعان وي مورد در كه فرزندي و شوندمي جدا هم از شود؛مي افكنده جدايي آنان ميان هميشه
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  .گيردنمي تعلق پدر به است گرفته صورت
 مرد و زن براي لعان هنگام به كلمات اين كاربردن به كه نمايندمي داللت اين بر آيات ظاهر و

 جاي به و شده كم چيزي كلمات اين از نبايد و است، شرط لعان رد تربيت ونيز است، شرط
 متهم زنا به را زنش كه وقتي دارد اختصاص شوهر به لعان و. شود آورده ديگر چيزي آن

 انجام لعان كرد، متهم زنا به را شوهرش زن، اگر يعني. نيست درست آن عكس و نمايد،
 و فراش صورت در كه همانطور ندارد، اعتباري لعان صورت در فرزند شباهت و شود،نمي

 كه دارد اعتبار زماني شباهت بلكه ندارد، اعتباري پدر از غير كسي به بچه شباهت همبستري
 حكِيم تَواب اللَّه وأَنَّ ورحمتُه علَيكُم اللَّهِ فَضْلُ ولَولَا. نباشد ايدهنده ترجيح ديگر آن جز

 و بزرگواري اگر يعني. نمايدمي داللت آن بر كالم قسيا و است محذوف شرط جواب
 كه فرد دو از يكي نبود، حكيم و پذيرتوبه بس او و شد،نمي شما حال شامل خدا مرحمت

 فضل و رحمت از و. شدمي گرفتار كند،مي خود عليه كه نفريني و دعا به كنندمي لعان
 مورد شدت به چون داد، قرار وهرش و زن براي را ايويژه حكم چنين كه است اين خداوند

 برايتان را زدنتهمت زشتي و زنا زشتي و قباحت كه اوست فضل و رحمت از و.است نياز
 را غيره و كبيره گناهان اين از كردن توبه كه اوست مرحمت و فضل از نيز و. نمود بيان

  .است نموده مشروع
 :11- 21 يآيه

الْإِفْكِ جاؤُوا الَّذِينَ إِنَّ  ما منْهم امرِئٍ لِكُلِّ لَّكُم خَيرٌ هو بلْ لَّكُم شَرا تَحسبوه لَا منكُم بةٌعص بِ
بثْمِ مِنَ اكْتَس الَّذِي الْإِ لَّى وتَو رَهكِب ممِنْه لَه ذَابع ظِيمرا بزرگ تهمت اين كه كساني همانا ع 
 خير برايتان آن بلكه نپنداريد، بد خود براي ار اين هستند، شما خود از گروهي كردند عنوان
 بخشي كه آنان از كسي و آيد،مي گرفتار است كرده كه كاريگناه به آنان از كدام هر و است،
 .دارد بزرگ عذابي است داشته عهده به را] ماجرا [آن از عظيمي

 هنگامي چرا مبِينٌ إِفْك هذَا وقَالُوا خَيرًا نفُسِهِمبِأَ والْمؤْمِنَات الْمؤْمِنُونَ ظَنَّ سمِعتُموه إِذْ لَولَا
 اين«: نگفتند و نبردند نيك گمان خويش حق در مؤمن زنان و مردان شنيديد را تهمت اين كه

 !است؟ آشكار دروغي

بعةِ علَيهِ جاؤُوا لَولَا أَر أْتُوا لَم فَإِذْ شُهداء بِ اء يدبِالشُّه لَئِك فَأُو اللَّهِ عِند مونَ هبراي چرا الْكَاذِب 
 .هستند دروغگو خدا نزد در آنان نياوردند را گواهان چون پس نياوردند؟ گواه چهار آن اثبات

لَيكُم اللَّهِ فَضْلُ ولَولَا ع تُهمحرا فِي ونْي خِرَةِ الدĤْال و كُمسا فِي لَمم فِيهِ أَفَضْتُم ذَابع ظِيمو ع 
 كار در فرورفتن سبب به گمانبي نبود، شما بر آخرت و دنيا در او رحمت و خدا فضل اگر
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 .رسيدمي شما به بزرگ عذابي] - عنها اهللارضي - عائشه به [تهمت

ذْ لَقَّونَه إِ نَتِكُم تَ أَفْواهِكُم وتَقُولُونَ بِأَلْسِ  اللَّهِ عِند وهو نًاهي وتَحسبونَه عِلْم بِهِ لَكُم لَيس ما بِ
ظِيمگفتيدمي چيزي خود زبان با و گرفته فرا دهان به دهان را] زشت شايعة [آن كه آنگاه ع 
 خداوند نزد آن كه حالي در پنداشتيدمي ساده و سبك را آن. نداشتيد آن از اطالعي و علم كه
 .است بزرگ] بسيار[

لْتُم سمِعتُموه إِذْ ولَولَا ا نَّتَكَلَّم أَن لَنَا يكُونُ ما قُ  آن وقتي چرا  عظِيم بهتَانٌ هذَا سبحانَك بِهذَ
 ياد پاكي به را تو بگشاييم، تهمت بدين زبان كه نسزد را ما«: نگفتيد شنيديد، را] ناروا اتهام[

 !است؟ بزرگي بهتان اين كنيم،مي

عِظُكُمي وا أَن اللَّهودثْلِهِ تَع اأَ لِمِ دؤْمِنِينَ كُنتُم إِن بمؤمن اگر كه دهدمي اندرز را شما خداوند م 
 .نگرديد باز آن مانند] گناهي انجام [به هرگز هستيد

بينُ ي و اللَّه اتِ لَكُميĤْال اللَّه و لِيمع كِيمو دارد،مي بيان شما براي را خود آيات خداوند و ح 
 .است حكيم و آگاه بس خداوند

نْيا فِي أَلِيم عذَاب لَهم آمنُوا الَّذِينَ فِي الْفَاحِشَةُ تَشِيع أَن يحِبونَ الَّذِينَ نَّإِ خِرَةِ الدĤْالو اللَّهو 
لَمعي نتُم  مؤمنان ميان در هاعفتيبي و هازشتي دارند دوست كه كساني راستي به تَعلَمونَ لَا وأَ
 شما و داندمي خداوند و دارند، دردناكي عذاب آخرت و دنيا در ايشان گردد، پخش
 .دانيدنمي

 شما بر الهي رحمت و فضل اگر و رحِيم رؤُوف اللَّه  وأَنَّ ورحمتُه علَيكُم اللَّهِ فَضْلُ ولَولَا
 دچار مصيبت و بال به وقت اسرع در [است مهربان و بخشاينده خداوند اينكه و نبود
 ].شديدمي

تَّبِعوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا تَّبِع ومن الشَّيطَانِ خُطُواتِ تَ اتِ يطَانِ خُطُوالشَّي نَّه أْمرُ فَإِ شَاء يبِالْفَح 
الْمنكَرِ لَا ولَواللَّهِ فَضْلُ و كُملَي ع تُهمحرا وكَا منْ مِنكُم زدٍ ما أَحدلَكِنَّ أَب اللَّ وزَكِّي هن يشَاء مي 

اللَّه و مِيعس لِيمشيطان گامهاي از كس هر و مكنيد، پيروي شيطان گامهاي از! مؤمنان اي  ع 
 و فضل اگر و دهد،مي فرمان ناپسند و ناشايست] كارهاي [به او كه] بداند [كند پيروي
 كه را كس هر وندخدا ولي گرديد،نمي پاك شما از فردي هرگز شدنمي شامل الهي رحمت
  .است آگاه شنواي خدا و گرداند،مي پاك بخواهد
 بود ايمقدمهاست، بزرگي چيز زنا به اتهام كه كرديم بيان كلي طور به گذشته در كه آنچه
 - عنها اهللا رضي – عايشه المؤمنينام زنان، ترينشريف براي كه ايحادثه به پرداختن براي
 اسانيد و سنن و صحاح كتابهاي در كه »افك «معروف استاند مورد در آيات اين و. آمد پيش
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 در و رفت جنگها از يكي به) ص (پيامبر كه است اين مطلب خالصة. اندشده نازل است ثابت
 در بازگشت، هنگام به. داشت همراه به را صديق ابوبكر دختر عايشه همسرش جنگ اين

 و كجاوه و ماند، عقب بندش ردنگ جستجوي در او و كرد، گم را بندشگردن عايشه جايي
 و داد ادامه حركتش لشكربه و. نشدند وي حضور عدم متوجه و دادند حركت را شترش
 باز سويش به نيست او كه شوند متوجه آنها گاه هر دانست و برگشت، اتراق محل به عايشه

 بزرگان زا يكي) ص (سلمي معطل بن صفوان. دادند ادامه خود حركت به كاروانيان. گردندمي
 را او و ديد را عايشه بود گذرانده كاروان اتراق اليهمنتهي قسمت در را شب كه اصحاب
 حرفي صفوان با اينكه بدون شد، سوار شتر بر عايشه و خواباند را شترش بنابراين شناخت،

 بود سوار شتر بر كه حالي در را او صفوان سپس. بزند حرفي او با صفوان اينكه بدون و بزند،
 از برخي وقتي. كرد ملحق كاروان به بود كرده توقف استراحت هنگام به لشكر كه آن از عدب

 وسخن كردند شايع را چيزهايي ديدند، را صفوان بودند پيامبر همراه سفر اين در كه منافقان
 و خوردند فريب نيز مؤمنان از برخي اينكه تا گشت، دهان به دهان و شد پخش جا هر در
 از بعد و نيامد،) ص (پيامبر بر وحي طوالني مدتي. كردندمي نقل يكديگر ايبر را سخن اين

 پاك خداوند اينكه تا شد ناراحت و غمگين شدت به او رسيد، نيز عايشه به شايعه خبر مدتي
 را سازيشايعه و خطا اين و گفت، اندرز را مؤمنان و نمود، نازل هاآيه اين در را او دامني
 جاؤُوا الَّذِينَ إِنَّ.كرد عرضه مؤمنان بر نيز را ارزشمندي نصايح و كرد دقلمدا بزرگي اشتباه
الْإِفْكِ  را المؤمنينام به زدن تهمت زشت؛ دروغ و بزرگ تهمت اين كه كساني شك بدون بِ
 نسبت مؤمنان شما به را خود كه هستند گروهي منكُم عصبةٌ اند،كرده پرداخته و ساخته

. كردند شايعه را سخن اين منافقان چون اما هستند، واقعي و راستين منمؤ بعضي دهند؛مي
  .باشندمي منافق بلكه نيستند، واقعي مؤمن برخي و خوردند، فريب

 خير برايتان آن بلكه مپنداريد، بد خود براي را اين لَّكُم خَيرٌ هو بلْ لَّكُم شَرا تَحسبوه لَا
 و بگيرد، قرار ستايش مورد و شود، ثابت المؤمنين اميپاكدامن تا شد باعث چون است،
 نيز و. گيرد بر در را) ص (پيامبر زنان همة ستايش، و مدح اين و بماند، زنده اشخاطره
 عمل آن به قيامت روز تا و دارند، نياز آن به بندگان كه شوند بيان هاييآيه تا شد باعث
 چيزها اين نبود افك اهل گفتار و سخن اگر و باشند،مي بزرگي خير اينها همة پس. شودمي

  .شدنمي انجام
 همة بنابراين دهد،مي قرار سببي آن براي دهد انجام را كاري بخواهد خداوند گاه هر و

 شد اشاره اينجا در پس. كند تخريب كه داد خبر و داد قرار مخاطب عموم طور به را مؤمنان



١٧٣٩ 

 وجسد تن يك مانند يكديگر براي منافع جلب و يكديگر با مهرباني و دوستي در مؤمنان كه
 را ديگر برخي آن قسمتهاي از برخي كه است ساختماني مانند مؤمن براي مؤمن و هستند،
 در نيز شود، زده لطمه او حيثيت و آبرو به پسنددنمي كسي كه همانطور پس. داردمي محكم
 آبروي زيرا نمايد، وارد دشهخ او آبروي به كسي كه شود راضي نبايد خود مؤمن برادر مورد
 ايمانش باشد نرسيده حالت اين به بنده وقتي تا و باشد،مي او خود آبروي مؤمنش برادر
 الْإِثْمِ مِنَ اكْتَسب ما منْهم امرِئٍ لِكُلِّ. باشدنمي برخوردار دلسوزي و نصح از و است، ناقص

 براي است وعيدي و هشدار اين. آيدمي گرفتار اندكرده كه كاري گناه به آنان از كدام هر
. شد خواهند مجازات گفتند آنچه كيفر به آنها و كردند پرداخته و ساخته را تهمت كه كساني

  .نمود اجرا آنها بر را حد و زد تازيانه را آنان از گروهي) ص (پيامبر و
الَّذِي لَّى وتَو رَهكِب مبزرگ را تهمت و داشت، هدهع به را آن از عظيمي بخش كه كسي و مِنْه 
 عذَاب لَه بود،] باد او بر خداوند لعنت [رسول بن ابي بن عبداهللاخبيث و منافق او و كرد،
ظِيمماندمي جهنم مقام ترينپايين در هميشه براي و دارد، بزرگ عذابي ع.  
 ونهچگ قبيل اين از سخني شنيدن هنگام به كه كرد راهنمايي را بندگانش خداوند سپس

ا بِأَنفُسِهِم والْمؤْمِنَات الْمؤْمِنُونَ ظَنَّ سمِعتُموه إِذْ لَولَا: كنند موضعگيري  كه هنگامي چرا خَيرً
 زنان بايد يعني! نبرديد؟ نيك گمان خويش حق در مؤمن زنان و مردان شنيديد را تهمت اين
 تهمتي از را] خود مسلمان اهرخو يا برادر [و ببرند، نيك گمان خود به نسبت مؤمن مردان و
 آنان مورد در كه را باطلي تهمت ايمانشان چون. بدانند مبرا و سالم است شده زده وي به كه
 و پاك تو! خدايا بار سبحنك نگفتند چرا و وقَالُوا. نمايدمي دور است شده جاري زبان بر

 اين و مبِينٌ إِفْك هذَا مايي؟ن مبتال زشت امور به را خويش برگزيدة بندگان اينكه از منزهي
 كه است الزم پس است؟ ترروشن چيز همه از آن بودن پوچ و است؟ آشكار تهمتي و دروغ
 گوينده و نمايد تبرئه را او بشنود را سخني چنين مؤمنش] خواهر يا [برادر دربارة مؤمن وقتي

 .كند تكذيب را

بعةِ علَيهِ جاؤُوا لَولَا أَر  و عادل گواه چهار خود تهمت اثبات براي زنندگان تهمت چرا ءشُهدا بِ
 گواهان چون پس الْكَاذِبونَ هم اللَّهِ عِند فَأُولَئِك بِالشُّهداء يأْتُوا لَم فَإِذْ! ؟ نياوردند پسنديده

 دستور طبق اما باشند، داشته يقين آن به چه گر هستند، دروغگو خدا نزد در آنان نياوردند را
 گواه چهار آوردن بدون را مورد اين در سخن خداوند چون هستند، دروغگو الهي قانون و

 دروغگو اينان كه نفرمود الْكَاذِبونَ هم اللَّهِ عِند فَأُولَئِك: فرمود بنابراين. است نموده حرام
 رمتح بزرگداشت و تعظيم اين و. هستند دروغگو خدا حكم برابر اينها فرمود بلكه هستند،
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 داشته وجود شاهد چهار اينكه مگر نيست، جايز وي به زدن تهمت كه چرا است، مسلمان
  .باشد

لَا  لَو اللَّهِ فَضْلُ و كُملَيع تُهمحرا فِي ونْي خِرَةِ الدĤْال دنيا در او رحمت و خداوند  فضل اگر و و 
 ما فِي لَمسكُم بود، نگرفته فرا را شما دينتان و دنيا امر در او احسان و نبود، شما بر آخرت و

تهمت، كار در فرورفتنتان سبب به فِيهِ أَفَضْتُم ذَابع ظِيمرسيد،مي شما به بزرگ عذابي ع 
 بر او رحمت و خداوند فضل اما بوديد، گرديده عذاب آن مستحق گفتيد آنچه علت به چون
 .داد قرار گناهان كنندة پاك را سزا و عقوبت و نمود، مشروع برايتان را توبه و بود، شما

ذْ لَقَّونَه إِ نَتِكُم تَ  بازگو يكديگر براي يعني. گرفتيدمي فرا دهان به دهان را آن كه هنگامي بِأَلْسِ
 نقل يكديگر براي را آن] وارسته انسان آن شخصيت تخريب قالب در [و كرديد،مي
أَفْواهِكُم قُولُونَوتَ. بود باطل و پوچ سخني كه حالي درنموديد،مي  با و عِلْم بِهِ لَكُم لَيس ما بِ

 باشند؛مي ممنوع چيز دو اين و نداشتيد، آن از اطالعي و علم كه گفتيدمي سخني خود دهان
  .آگاهي و اطالع بدون گفتن سخن و باطل، سخن آوردن زبان بر

ونَهبستَحنًا ويبعداً كه – مؤمنان از برخي جهت همين هب انگاشتيد،مي ساده و سبك را آن و ه 
 عظِيم اللَّهِ عِند وهو. شدند سهيم آن ترويج در و نموده پاك گناه آن از را خود و كردند توبه

 ارتكاب از واضح صورت به اينجا در. است بزرگ] بسيار گناهي [خداوند نزد آنكه حال
 گمان كه دانست بايد و.است شده نهي آن شمردن ناچيز و انگاشتن ساده و گناهان برخي
 و بيشتر را گناه بلكه كاهد،نمي گناه كيفر و عقوبت از و دهد،نمي ايفايده او به آدمي وظن
 .كندمي آسان او براي بعد دفعات براي را گناه ارتكاب و نمايد،مي برابر چند

 بودند، كرده سرهم را همتت كه كساني سخن وقتي! مومنان اي شما چرا سمِعتُموه إِذْ ولَولَا
لْتُم شنيديد، ا نَّتَكَلَّم أَن لَنَا يكُونُ ما: نگفتيد آن انكار و نپذيرفتن با قُ  زبان كه نسزد را ما بِهذَ
 چون! ؟ بياوريم زبان برر را تهمتي چنين كه نيست شايسته ما براي و بگشاييم، تهمت بدين
 بزرگ دروغي اين«: نگفتند چرا و بهتَانٌ هذَا دارد،مي باز هازشتي ارتكاب از ايمانش را مؤمن
  ! است؟
عِظُكُمي وا أَن اللَّهودلِهِ تَع  تكرار را گناهي چنين هرگز دهدكهمي اندرز را شما خداوند لِمِثْ
 تكرار را آن و نگرديد، باز مؤمنان به زنا تهمت قبيل از اين مانند گناهي به هرگز يعني. نكنيد
. نكنيد تكرار را گناهي چنين كه كندمي ونصيحتتان دهدمي اندرز را شما خداوند پس. نكنيد

 آنها كه برماست پس! شد عرضه ما به پروردگار جانب از خوبي نصيحتهاي و اندرزها چه و
 جاي به را خدا شكر و شويم تسليم آنها برابر در و كنيم حاصل يقين آنها به و بپذيريم را
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 را انردز بهترين خداوند گمانبي به يعظكم نعما اهللا ان كه است كرده انبي پروردگار و. آوريم
  .دهدمي شما به
 واقعي و راستين ايمان كه نمايدمي داللت اين. هستيد مؤمن شما اگر مؤْمِنِينَ كُنتُم إِن

 .داردمي باز حرام كار انجام به اقدام از را صاحبش

بينُ ي و اللَّه اتِ لَكُميĤْو هشدار، و موعظه، و احكام، بيان بر مشتمل كه را آيات خداوند و ال 
 توضيح برايتان روشن صورت به را آن و نمايد،مي بيان برايتان باشندمي ترساندن و تشويق،

اللَّه. دهدمي و لِيمع كِيمو است حكيم و. است كامل دانش داراي و آگاه بس خداوند و  ح 
 به خويش دانش و علم از كه است اين حكمتش و علم جملة از .باشدمي فراگير او حكمت

 شما به را آن باشد شما نفع به كه آنچه نمايد اقتضا شما مصالح كه زمان هر و آموزد،مي شما
 .آموزدمي

 ايكاره دارند دوست كه كساني گمانبي آمنُوا الَّذِينَ فِي الْفَاحِشَةُ تَشِيع أَن يحِبونَ الَّذِينَ إِنَّ
 و قلب كه عذابي دارند، دردناكي عذاب أَلِيم عذَاب لَهم گردد، پخش مؤمنان ميان در زشت

 و ورزيده خيانت مسلمانش برادر به نسبت كسي چنين چون آورد،مي درد به را جسمشان
 در زشتي شدن پخش به بودن خشنود كه وقتي پس. است خواسته وي براي را زشتي و بدي
 به دهان و زشتي اشاعة و اظهار باشد داشته پي در را وعيدي و هشدار نينچ مسلمانان ميان
  .نه يا باشد شده انجام زشتي كندنمي فرقي و! بود؟ خواهد چگونه آن گرداندن دهان

 و حرمت از حفاظت و مؤمن بندگان به نسبت خداوند مهرباني و رحمت خاطر به اينها و
 كرده محافظت مالهايشان و .خون همانند مسلمانان يآبرو از خداوند زيرا. باشدمي آبرويشان

 و گردد، صميمت و صفا باعث كه داده دستور چيزي به را آنها و. است داشته مصون را آن و
 خود براي آنچه و. بپسندد نيز برادرش براي پسنددمي خود براي آنچه هر بايد مسلمانان

اللَّه. نپسندد نيز بردارش براي .پسنددنمي و عيلَم أَنتُمونَ لَا ولَمشما و داندمي خداوند و تَع 
 .كرد بيان برايتان دانيدنمي كه را آنچه و داد ياد را شما بنابراين دانيد،نمي

 را شما سوي هر از كه نبود برشما الهي رحمت و فضل اگر ورحمتُه علَيكُم اللَّهِ فَضْلُ ولَولَا
 نبود، مهربان و بخشنده خداوند و رحِيم رؤُوف اللَّه  وأَنَّ است، گرفته بر در و نموده احاطه
 با كه را كسي و كرد،نمي بيان شما براي را بزرگ هايحكمت و مواعظ و احكام اين

 به و اويند، هميشگي صفت دو رحمت و فضل اما. دادنمي مهلت نمودمي مخالفت دستورش
 توانيدنمي هرگز كه داده شما به فراواني چنانآن اخروي و دنيوي خوبي و نيكي خاطر همين

  بشماريدو را آن
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 طور به نيز ديگرگناهان از كرد، نهي مخصوص طور به گناه اين از متعال خداوند آنكه از پس
 ايگامه از! مؤمنان اي الشَّيطَانِ خُطُواتِ تَتَّبِعوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا: فرمود و كرد نهي عموم
 گام آن در و مكنيد، پيروي شيطان هايوسوسه و راههاي از يعني. مكنيد پيروي شيطان

 از و هستند داخل شيطان گامهاي در جسم و زبان و قلب به مربوط گناهان همة و. برمداريد
 كردننهي آن و كند،مي بيان را شيطان گامهاي از كردن پيروي حكم كه است اين الهي حكمت

 شري بيان آن و نمايد،مي بيان نيز را آن حكمت و است، شيطان گامهاي از كردن پيروي از
أْمرُ فَإِنَّه الشَّيطَانِ خُطُواتِ يتَّبِع ومن: فرمود پس. گرددمي آن ترك مقتضي كه است ي 

الْمنكَرِ بِالْفَحشَاء زشت كارهاي به شيطان كه بداند كند، پيروي شيطان گامهاي از كس هر و و 
 برخي كه چند هر - دارندمي زشت را آن هاآيين و عقلها كه بزرگ گناهان قبيل از منكر و

 ار آن عقل كه است چيزهايي آن المنَكِر دهد،مي فرمان - دارند گرايش آن به نفسها
 بيرون منكر] دايره [از هستند شيطان گامهاي كه گناهان پس. شناسدنمي و پسندد،نمي
 و است، بندگان بر الهي نعمت اين و. است نموده نهي آن از را ندگانب خداوند و باشد،نمي
 آلوده از را آنها كار اين چون كنند، ياد را او و بياورند، جاي به را او سپاس كه آنهاست بر

 بندگان به نسبت خداوند احسان جملة از پس،. داردمي مصون منكرات و هازشتي به شدن
 خوردن از را آنان كه گونه همان است، كرده نهي زشت كارهاي از را آنها كه است اين
  .است بازداشته و كرده نهي آن امثال و كشنده هايسم

 شامل الهيرحمت و فضل اگر و أَبدا أَحدٍ منْ مِنكُم زكَا ما ورحمتُه علَيكُم اللَّهِ فَضْلُ ولَولَا
 گامهاي از كردن پيروي از يعني. يدگردنمي پاك شما از فردي هرگز شد،نمي شما حال

 كردن دعوت براي لشكريانش و شيطان چون ماند،نمي دور به و گرديد،نمي پاك شيطان
 بسيار نفس و دهند،مي جلوه زيبا را آن و كوشند،مي شيطاني گامهاي و راهها سوي به انسانها

 از و است، وكمبود صنق داراي جهت هر از بنده و كندمي امر بدان و دارد تمايل بدي به
 هيچ شوند، رها هاانگيزه اين ميان در انسانها اگر پس. نيست برخوردار قوي چنان آن ايمان
 رشد و گردد، پاكيزه هانيكي انجام با و شده، پاك بديها و گناهان آلودگي از تواندنمي كس
 پاك دارند،يم پاك را خود كه شما از كساني تا شد باعث خداوند رحمت و فضل اما. نمايد
 را اشپاكيزگي من نفس به! خدايا بار«: گفتمي كه بود اين پيامبر دعاهاي از يكي و. شوند
 و ياور تو نمايي،مي پاكيزه را آن كه هستي كسي بهترين تو بگردان، پاكيزه را آن و بده،

 را كه هر خداوند ليو يشَاء من يزَكِّي اللَّه ولَكِنَّ: فرمود اين بنابر. »باشيمي آن سرپرست
. گرداندمي پاك را او گردد،مي پاك تزكيه با بداند كه كس آن هر گرداند؛مي پاك بخواهد
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اللَّه: فرمود اين بنابر و مِيعس لِيماست آگاه شنواي خداوند و ع.  
 :32يآيه

الْمساكِينَ قُرْبىالْ أُولِي يؤْتُوا أَن والسعةِ مِنكُم الْفَضْلِ أُولُوا يأْتَلِ ولَا اجِرِينَ وهالْم بِيلِ فِي وس 
لْيصفَحوا ولْيعفُوا اللَّهِ لَا و اللَّه لَكُم اللَّه يغْفِرَ أَن تُحِبونَ أَ و غَفُور حِيمكه شما از كساني و ر 
 مهاجران و بينوايان و خويشاوندان به كه بخورند سوگند نبايد اندنعمت فراخي و فضيلت اهل
 خداوند كه نداريد دوست مگر. نمايند گذشت و ببخشند كه بايد و ندهند، چيزي خدا راه در

  .است مهربان و آمرزگار خداوند و بيامرزد؟ را شما
 آن به پرداختن در وداشت، مشاركت] عايشه به زدن تهمت [افك قضيه در كه افرادي از يكي
 از و فقير فردي او. بود صديق ابوبكر يشاوندانخو از يكي »اثاثه بن مسطح «بود رفته فرو
 سوگند ابوبكر. بود كرده هجرت خويش وطن و سرزمين از خدا راه در كه بود كساني زمرة
 چيزي او به و نكند، انفاق وي بر است گفته سخن چنان عايشه مورد در او چون كه خورد
 هزينه كردن قطع متضمن كه نخورد سوگند اين از را مسلمانان و شد نازل آيه اين پس ندهد،

 وعده خداوند آمرزش به را او و تشويق، عفو و گذشت به را ابوبكر و نمود، نهي بود، نفقه و
لَا: فرمود پس. بخشدمي را او هم خدا ببخشد را مسطح اگر كه داد،  لَكُم اللَّه يغْفِرَ أَن تُحِبونَ أَ
اللَّه و و است مهربان و آمرزنده خداوند و بيامرزد؟ با شما خداوند كه نداريد دوست آيا غَفُور 
 رفتار چنين شما با نيز خداوند دهيد، قرار عفو و گذشت مورد را خدا بندگان شما گاه هر

 كه دارم دوست من خدا به سوگند! آري: گفت شنيد، را آيه اين وقتي ابوبكر. كرد خواهد
 بابيممي دليلي آيه اين در. كرد آغاز را مسطح به دادن نفقه دوباره پس. بيامرزد مرا خداوند
 و نيكوكاري انساني، گناه خاطر به نبايد و است، واجب نزديك فاميل بر نفقه آنكه بر مبني
 كس آن كه چند هر است، شده تشويق عفو و گذشت به آيه اين در نيز. شود ترك او بر انفاق

  .باشد شده گناهي مرتكب
 :23- 26 يآيه

نْيا فِي لُعِنُوا الْمؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمحصنَاتِ رْمونَي الَّذِينَ إِنَّ خِرَةِ الدĤْال و ملَه و ذَابع ظِيمع 

 آخرت و دنيا در سازندمي متهم زنا به را مؤمن و خبربي و پاكدامن زنان كه كساني همانا
 .دارند بزرگ عذابي و اند،شده نفرين

موي دهِ تَشْهلَي عم ملْسِنَتُه أَيدِيهِم أَ م ولُهجأَرا ولُونَ كَانُوا بِممعو دستها و زبانها كه روزي ي 
 .دهندمي گواهي اندكرده كه كارهايي بر پاهايشان

 جزاي خداوند وزر آن در الْمبِينُ الْحقُّ هو اللَّه أَنَّ ويعلَمونَ الْحقَّ دِينَهم اللَّه يوفِّيهِم يومئِذٍ
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 آشكار حق همان خداوند كه دانست خواهند و دهد،مي بديشان كاست و كمبي را آنان واقعي
 .است

بِيثَات الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ الْخَ لِلْخَبِيثَاتِ و اتبالطَّيبِينَ وي يبونَ لِلطَّ يباتِ والطَّ  مبرَّؤُونَ أُولَئِك لِلطَّ
 آن از ناپاك مردان و اند،ناپاك مردان آن از ناپاك زنان كَرِيم ورِزقٌ مغْفِرَةٌ لَهم قُولُونَي مِما
 اند،پاك زنان سزاوار پاكيزه مردان و اند،پاك مردان سزاوار پاكيزه زنان و باشند،مي ناپاك زنان
  .دارند نيكو روزي و آمرزش آنان هستند، منزه و مبرا گويندمي آنچه از اينان
 الَّذِينَ إِنَّ: فرمود و كرد، بيان زنا به پاكدامن زنان كردن متهم براي را سخت وعيد سپس
 به را آلودگي گونه هر از خبربي و پاكدامن زنان كه كساني همانا الْغَافِلَاتِ الْمحصنَاتِ يرْمونَ

 به را مؤمن زنان ؤْمِنَاتِالْم است، نكرده خطور هم دلشان به چيزي چنين كه كنند،مي متهم زنا
نْيا فِي لُعِنُوا كنند،مي متهم زنا خِرَةِ الدĤْالجز آدمي و. اندشده نفرين و لعنت آخرت و دنيا در و 
لَهم. دارد ادامه انها بر جهان دو هر در لعنت بزرگ گناه ارتكاب خاطر به و ذَابع ظِيمو ع 

 نموده دور خويش رحمت از را آنها است؛ لعنت بر اضافه اين و. دارند پيش در بزرگ عذابي
 .كندمي نازل فرو آنها بر را خويش شديد عذاب و

موي دتَشْه هِملَي ع منَتُه  و دست و زبانها كه روزي يعملُونَ كَانُوا بِما وأَرجلُهم وأَيدِيهِم أَلْسِ
 و دهد،مي گواهي آنها عليه عضوي هر پس دهند،مي گواهي اندكرده كه كارهايي بر پاهايشان
 تواندنمي انسان پس. آوردمي سخن به را آن است آورده سخن به را چيز همه كه خداوند
 گواهان و شاهدان و نموده رفتار عدالت به بندگان مورد در خداوند كه راستي به و. كند انكار
 .است داده قرار خودشان از را آنان

 و عدل به را اعمالشان واقعي جزاي خداوند روز آن در الْحقَّ دِينَهم اللَّه ميوفِّيهِ يومئِذٍ
. است نشده كم آن از چيزي كه كامل جزايي دهد،مي آنان به كاست و كم بدون و انصاف
 عملوا ما وجداوا و احصنها اال كبيره ال و صغيره اليغادر الكتب هذا مال يويلتنا ويقولون
 بزرگي و كوچك كه است كتابي چه اين! ما بر واي«: گويندمي و احد ربك يظلم ال وحاضراً

 حاضر اندكرده كه را كارهايي تمام آنان و. »است نوشته را چيز همه بلكه نكرده، رها را
  .كندنمي ظلم كس هيچ به پروردگارت و يابند،مي
 و خداوند هايتصف و است، آشكار حق همان خداوند كه دانندمي بزرگ جايگاه اين در و

 و ديني حكم و است حق او وعيد و باشد،مي حق او لقاي و او عبادت و است، حق افعالش
 خدا طرف از و خدا راه در جز حقي هيچ پس. هستند حق پيامبرانش و است، حق او جزايي
 .نيست
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بِيثَات يباتِ والطَّيبونَ يبِينَلِلطَّ والطَّيبات لِلْخَبِيثَاتِ والْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ الْخَ  و سخن و زن لِلطَّ
 كار و سخن و مرد و. دارد همخواني و تناسب وي با و است ناپاك مرد سزاوار ناپاك كار
 مطلب و.ندارد استثنايي هيچ و است عام ايكلمه اين. باشدمي پاك زن اليق و مناسب پاك
 ويژه به پيامبران سرور خصوص به و لوالعزماو پيامبران ويژه به پيامبران كه است اين مهم

 عايشه به زدن تهمت بنابراين. است سزاوارشان ترينپاكيزه و برترين كه) ص (محمد پيامبران،
 پيامبر خود بهتان و تهمت اين از منافقين هدف و باشدمي پيامبر به زدن تهمت عنها، اهللا رضي

  .بود) ص(
 شودمي دانسته و است،) ص (پيامبر همسر كه است كافي همين عايشه پاكي اثبات براي پس
 رفيع معالم آن از او كه حالي در. است بوده پاكيزه و پاك زشت، امر اين از حتماً عايشه كه

 محبوب است، آنان ترينپاك و ترينوعالم برترين و زنان، صديقه است، برخوردار ايماني
 را اين پس! است نشده نازل وحي يامبرپ بر عايشه جز زني هيچ لحاف و بستر در كه پيامبر،

 و شك براي مجالي و نماند، باقي سخني جاي گرايانباطل براي تا كرد، بيان صراحت به
 در. هستند منزه گويندمي آنچه از اينان يقُولُونَ مِما مبرَّؤُونَ أُولَئِك: فرمود و نباشد، ترديد
 در نيز را پاكدامن و مؤمن زنان تمام ايشان تبع هب و است، عنها اهللا رضي عايشه به اشاره اصل
 كه آمرزشي هستند، برخوردار فراواني آمرزش از آنان كَرِيم ورِزقٌ مغْفِرَةٌ لَهم. گيردمي بر

 و نيك روزي از بزرگوار پروردگار جانب از بهشت در و گيرد،مي فرا را آنان گناهان همة
  .شد خواهند برخوردار ارزشمندي

 :27- 29 يآيه

يها يا نِسوا حتَّى بيوتِكُم غَيرَ بيوتًا تَدخُلُوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَ تَأْ وا تَسلِّمتُسلَى وا علِه أَه ذَلِكُم 
 آنكه مگر مشويد خود هايخانه از غير هاييخانه وارد! مؤمنان اي تَذَكَّرُونَ لَعلَّكُم لَّكُم خَيرٌ
 و پذيريد پند شايد تا است، بهتر شما براي كار اين گوييد، سالم آن اهل بر و د،بگيري اجازه
 .شويد يادآور

لَا أَحدا فِيها تَجِدوا لَّم فَإِن  هو فَارجِعوا ارجِعوا لَكُم قِيلَ وإِن لَكُم يؤْذَنَ حتَّى تَدخُلُوها فَ
اللَّه لَكُم أَزكَى ا ولُونَ بِممتَع عاينكه تا نشويد، آنجا وارد نيافتيد، را كسي آنجا در اگر پس لِيم 

 سزاوارتر برايتان كه برگرديد پس برگرديد،: شود گفته شما به اگر و. شود داده اجازه شما به
 .داناست كنيدمي آنچه به خداوند و. است

سلَّي كُملَيع نَاحخُلُوا أَن جوتًا تَديرَ بكُونَةٍ غَيسا مفِيه تَاعم لَّكُم اللَّهو لَمعا يونَ مدا تُبمو 
 كااليي آنجا در كه شويد وارد غيرمسكوني هايخانه به كه نيست گناهي شما بر تَكْتُمونَ
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  .داريدمي پنهان را آنچه و كنيدمي آشكار را آنچه داندمي خداوند و داريد،
 هايخانه وارد اجازه بدون تا نمايدمي راهنمايي را خويش مؤمن بندگان تعالي باري خداوند
. است تباهي و فساد چند داراي ديگران خانة به شدن وارد اجازه بدون چون نشوند، ديگران

 فرو خاطر به گرفتن اجازه«: است فرموده) ص (پيامبر كه است اين يكي جمله آن از
 آن به توجهي گرفتن اجازه در اخالل سبب به پس. »است شده داده قرار چشم داشتننگاه

 كه لباسي مانند است، انسان لباس و پرده خانه زيرا گردد،مي هويدا هاخانه داخل عورتهاي
  .پوشاندمي را انسان عورت

 به هستند هاخانه داخل در كه افرادي تا شودمي باعث شدن وارد اجازه بدون اينكه ديگر و
 زيرا كنند، متهم غيره و دزدي قبيل از بد كار هب را او و شوند مشكوك شودمي وارد كه فردي
 خانة به شدن داخل از را مؤمنان خداوند و نمايدمي داللت بدي و شر بر پنهاني شدن وارد

نِسوا حتَّى. بگيرند اجازه اينكه مگر است، كرده منع ديگران تَأْ را »استئذان«. بگيريد اجازه تا تَس 
 اجازه عدم صورت در و شود،مي حاصل الفت و انس تنگرف اجازه با چون ناميد، »استئاس«

 آن كيفيت و. كنيد سالم آن اهل بر و أَهلِها علَى وتُسلِّموا. آيدمي وجود به وحشت گرفتن
لِكُم شوم؟ وارد آيا عليكم، السالم«: است آمده حديث در كه است همان  گرفتن اجازه اين ذَ
 و منافع گرفتن اجازه چون. شويد يادآور شايد است، بهتر شما براي رُونَتَذَكَّ لَعلَّكُم لَّكُم خَيرٌ

 خانه صاحب اگر پس. باشدمي واجب اخالقي فضايل از يكي و دارد بر در را زيادي مصالح
 .شود وارد تواندمي گيرنده اجازه داد، اجازه

 اگر و فَارجِعوا ارجِعوا لَكُم قِيلَ وإِن لَكُم نَيؤْذَ حتَّى تَدخُلُوها فَلَا أَحدا فِيها تَجِدوا لَّم فَإِن
 شما به اگر و شود، داده اجازه شما به تا نشويد، آنجا وارد پس نيافتيد را كسي هاخانه در

 و نورزيد، امتناع برگشتن از يعني. برگرديد پس »برگرديد«: گفتند و نشد، داده اجازه
 بلكه است، نكرده منع واجبتان حق به رسيدن از را شما خانه صاحب چون نشويد، خشمگين
 دهدنمي اجازه نخواهد هم اگر و دهد،مي اجازه بخواهد اگر و نمايد،مي احسان خانه صاحب

 أَزكَى هو فاَرجعوا. بدهد دست شما به تكبر و نفرت حالت نبايد اجازه عدم صورت در پس
هانيكي وسيلة به رشدتان و بديها از شما دنش پاك ماية بيشتر برگشتن، يعني كار، اين لَكُم 
اللَّه. گرددمي ا ولُونَ بِممتَع لِيم طبق را فردي هر پس است، آگاه كنيدمي آنچه به خداوند و ع 

 هايخانه مورد در حكم اين. دهدمي جزا و سزا - بد يا باشد خوب زياد، يا باشد كم - عملش
 هاييخانه مورد در نيز و نه، يا باشد داشته كااليي و ثيهاثا آنجا در انسان خواه است، مسكوني

  .ندارد كااليي آنجا در انسان و نيستند مسكوني كه است
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 آدمي و دارد قرار آن در انسان كاالي و نيست آن در كسي كه غيرمسكوني هايخانه اكا و
 مانند رفت،گ اجازه او از بتوان كه نيست آن در كسي و شود، آن وارد كه است آن نيازمند
 بدون كه نيست گناهي شما بر جنَاح علَيكُم لَّيس جاهاي چنين در غيره و اياجاره يخانه
 كه هاخانه ديگر در اجازه بدون شدن وارد كه نمايدمي داللت اين. شويد آن وارد اجازة
ي بيوتًا تَدخُلُوا أَن. باشدمي گناه و حرام آمد ميان به ذكرشان پيشتر  لَّكُم متَاع فِيها مسكُونَةٍ رَغَ

 بيوتًا تَدخُلُوا الَ: فرمود وقتي چون باشد،مي قرآن انگيزشگفت واستثناهاي احتراز از اين و
 شودمي ايخانه هر شامل و است عام نشويد، ديگران هايخانه وارد اجازه بدون بيوتكم غير
 قرار آن در كااليش اما نيست او مال كه را ياخانه خداوند و نباشد، متعلق انسان خود به كه

 چنين به شدن وارد اجازه بدون: فرمود و كرد، استثنا نيست ساكن كسي آن در و دارد
  . نيست گناه هاييخانه
اللَّه و لَمعا يونَ مدا تُبمونَ وكه را آنچه و كنيدمي آشكارا كه را آنچه داندمي خداوند و تَكْتُم 
 دسته آن بنابراين. داندمي را شما منافع و پنهان، و آشكار احوال خداوند يعني. داريديم پنهان

  .كرد بيان برايتان داريد نياز آن به كه را شرعي احكام از
 :30يآيه

 بِما خَبِيرٌ اللَّه إِنَّ لَهم أَزكَى ذَلِك فُرُوجهم ويحفَظُوا أَبصارِهِم مِنْ يغُضُّوا لِّلْمؤْمِنِينَ قُل
 پاكدامني و گيرند، فرو] نامحرمان به نگاه از [را خود چشمان«: بگو مؤمن مردان به يصنَعونَ
  .است آگاه دهندمي انجام آنچه از خداوند گمانبي است، ترپاكيزه برايشان اين ورزند،
 به خللي آنچه نجاما از را آنها كه ايماني دارند؛ ايمان كه آنان به و كن راهنمايي را مؤمنان
 به نگاه از را چشمهايشان أَبصارِهِم مِنْ يغُضُّوا: بگو نمايد،مي وارد باورشان و اعتقاد
 نگاه و گردد،مي فتنه باعث آنها به كردن نگاه كه »امرد «ونوجواناني بيگانه، رنان و ها،عورت
 كه نمايدمي مبتال چيزي به را انسان و شودمي فتنه باعث كه دنيا زخارف و زينت به كردن
  .گيرند فرو است، ممنوع

 يا و زنان، با حرام جنسي آميزش از را خويشتن شرمگاههاي و فُرُوجهم ويحفَظُوا
 و نموده، دوري آن به كردن نگاه و شرمگاه به زدن دست از و بدارند، مصون بازيهمجنس
 است سزاوارتر برايشان لَهم أَزكَى شرمگاهها، و چشمان حفاظت] آن [ذَلِك. ورزند پاكدامني

 نمايد، حفظ حرام از را خود چشمان و شرمگاه كس هر زيرا گردد،مي اعمالشان رشد باعث و
 به اعمالش و ماند،مي محفوظ شوندمي آلوده بدان معاصي اهل و بدكاران كه پليديهايي از

 رشد خواندمي فرا آن جامان به را آدمي و دارد طمع آن به نفس كه حرامي امور ترك سبب
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 چيزي او به عوض در خداوند كند، ترك خداوند خاطر به را چيزي كس هر پس. كندمي
 دهد،مي روشنايي و بينش او به خداوند بگيرد، فرو را خود چشمان كس هر و دهد،مي بهتري
 كهاين رغمعلي نمايد حفظ آن مقدمات و حرام از را نگاهش و شرمگاه بنده گاه هر زيرا

 بهتري و كاملتر كنترل جوارحش و اعضا ديگر بر - باشد او وجود در شهوت هايانگيزه
 قرار كه چيزي هر پس است، ناميده »حفظ «را شرمگاه كنترل خداوند بنابراين. داشت خواهد
 از و نكوشد، آن نگاهداري و مراقبت در اشكننده حفظ اگر شود داشته نگاه محفوظ است

 و چشم همچنين. ماندنمي باقي محفوظ چيز آن نگيرد بهره گرددمي آن حفظ باعث كه اسبابي
 خواهند مشكالتي و مصيبت دچار را او نكوشد آنها كنترل و حفاظت در بنده اگر شرمگاه

 كه چرا شود، حفظ شرمگاه است داده دستور مطلق طور به متعال خداوند چگونه بنگر و. كرد
 من يغضوا: فرمود چشم مورد در اما. نيست جايز حرام راه در آن از استفاده حالتي هيچ در

 نمايد،مي داللت تبعيض بر كه برد بكار را منِ كلمة و بگيرند، فرو را خود چشمان و ابصرهم
 و كارگر و شاهد كردن نگاه مانند است، جايز كردن نگاه باشد نياز اگر اوقات بعضي در زيرا

 به خداوند باشند داشته ياد به كه شد يادآور را بندگان خداوند سپس. آن امثال و خواستگار
  .بكوشند حرام چيزهاي به نشدن نزديك در تا است، آگاه كارهايشان و اعمال
  :31 يآيه
 امِنْه ظَهرَ ما إِلَّا زِينَتَهنَّ يبدِينَ ولَا فُرُوجهنَّ ويحفَظْنَ أَبصارِهِنَّ مِنْ يغْضُضْنَ لِّلْمؤْمِنَاتِ وقُل

لَا جيوبِهِنَّ علَى بِخُمرِهِنَّ ولْيضْرِبنَ دِينَ وبنَّ يلَّا زِينَتَه  بعولَتِهِنَّ آباء أَو آبائِهِنَّ أَو لِبعولَتِهِنَّ إِ
نَائِهِنَّ أَو ب بنَاء أَو أَ  ما أَو نِسائِهِنَّ أَو واتِهِنَّأَخَ بنِي أَو إِخْوانِهِنَّ بنِي أَو إِخْوانِهِنَّ أَو بعولَتِهِنَّ أَ

لَكَتنَّ مانُهمي  علَى يظْهرُوا لَم الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوِ الرِّجالِ مِنَ الْإِربةِ أُولِي غَيرِ التَّابِعِينَ أَوِ أَ
يها جمِيعا اللَّهِ إِلَى وتُوبوا ينَتِهِنَّزِ مِن يخْفِينَ ما لِيعلَم بِأَرجلِهِنَّ يضْرِبنَ ولَا النِّساء عوراتِ  أَ

 بگيرند، فرو] نامحرمان از [را خود چشمان«: بگو مؤمن زناني وبه  تُفْلِحونَ لَعلَّكُم الْمؤْمِنُونَ
 بايد و نكنند، آشكار. است آشكار كه آن از آنچه مگر خود زينت از و كنند پاكدامني و

 نسازند آشكار است آشكار را خود زينت و ، گذارند فرو هايشانگريبان بر را روسريهايشان
 شوهرانشان، پسران پسرانشان، شوهرانشان، پدران پدارنشان، شوهرانشان، براي مگر

 به [رغبتبي مردان بردگانشان، خودشان،] همكيش [زنان خواهرانشان، پسران برادرنشان،
 پاهايشان با نبايد و. اندنيافته اطالع نانز شرمگاه بر كه كودكاني و شمايند، پيرو كه] زنان

 به همگي! مومنان اي. شود آشكار دارندمي پنهان كه زينتشان از آنچه تا بكوبند را] زمين[
  .شويد رستگار تا برگرديد خدا سوي
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 زنان داد، دستور شرمگاه حفظ و نامحرمان، به نگاه از چشم حفظ به را مؤمن مردان وقتي
 زنان به و أَبصارِهِنَّ مِنْ يغْضُضْنَ لِّلْمؤْمِنَاتِ وقُل: فرمود و داد دستور اين به نيز را مؤمن
 فرو مردان و شرمگاهها و نامحرمان به آميزشهوت نگاه از را خود چشمان«: بگو] نيز [مؤمن
 معرض در اينكه و شدن لمس و آميزش از را خود شرمگاههاي و فُرُوجهنَّ ويحفَظْنَ. بگيرند

 زيبا لباسهاي قبيل از را خود زينت و زِينَتَهنَّ يبدِينَ ولَا. نمايند حفظ گيرد قرار ديگران گاهن
 ظاهر و آشكار لباسهاي كه آنجا از و باشد،مي زينت بدن همة و. نكنند آشكار زيورآالتشان و

 هايلباس يعني. است ارآشك آن از كه آنچه مگر مِنْها ظَهرَ ما إِلَّا: فرمود شود،مي ديده بناچار
لْيضْرِبنَ. نشود فتنه باعث كه صورتي در پوشند،مي را آن زنان معموال كه آشكار رِهِنَّ وبِخُم 
 و. شوند پوشيده كامالً تا گذارند فرو گريبانهايشان بر را روسريهايشان بايد و جيوبِهِنَّ علَى
 كه چنان شود،مي بدن تمام شامل است حرام آن كردن آشكار كه زينتي نمايدمي داللت اين
 استثنا آن از را ذيل موارد تا كرد تكرار را زينت نمودن آشكار از نهي سپس. نموديم بيان

 يا پدرانشان براي يا بعولَتِهِنَّ آباء أَو آبائِهِنَّ أَو شوهرانشان براي مگر لِبعولَتِهِنَّ إِلَّا نمايد،
 بنِي أَو إِخْوانِهِنَّ. گرددمي پدربزرگ پدر و بزرگ پدر و درپ شامل كه شوهرانشان، پدران

 بنِي أَو. ناتني برادران يا باشند تني برادران خواه برادرنشان، پسران يا برادرنشان يا إِخْوانِهِنَّ
 ورط به زنان براي يعني خودشان همكيش زنان يا خواهرانشان پسران يا نِسائِهِنَّ أَو أَخَواتِهِنَّ

 آنان به زنان كردن اضافه از منظور دارد احتمال و. كنند نگاه يكديگر به كه است جايز مطلق
 اين پس هستند، خودشان جنس از كه مسلمان زنان يعني. باشد جنسيت »زنانشان«: فرمود كه

. كند نگاه مسلمان زن به ذمي زن به ذمي زن نيست جايز گويدمي كه كسي براي است دليلي
ا أَوم لَكَتنَّ مانُهمتواندمي است زن به متعلق ششدانگ كه ايبرده پس بردگانشان يا و أَي 

 داد دست از را مالكيت از بخشي يا شد خارج او ملكيت از اگر اما. كند نگاه را خودش بانوي
بةِ أُولِي غَيرِ التَّابِعِينَ أَوِ .نيست جايز كردنش نگاه الِ مِنَ الْإِرشمايند، پيرو كه مرداني يا الرِّج 
 چيزي كه ديوانه و ابله افراد مانند نيست، آنها در جنسي نياز و هستند، شما به وابسته و

 ندارد، وجود شهوتي او قلب و شرمگاه در و دارد، جنسي ناتواني كه فردي مانند و دانند،نمي
  .ندارد اشكالي زنان به كساني چنين كردن نگاه
 آگاهي زنان عورت بر هنوز كه كودكاني يا النِّساء عوراتِ علَى يظْهرُوا لَم ينَالَّذِ الطِّفْلِ أَوِ
 چنين كردن نگاه پس اند،نرسيده تشخيص و تمييز حد به كه كودكاني يعني. اندنكرده پيدا

 كه است كرده بيان چنين را آن بودن جايز علت خداوند و است، جايز بيگانه زنان به كودكاني
 داللت اين و. است نيامده وجود به آنها در شهوت هنوز و ندارند آگاهي زنان عورت زا آنها
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 را حجاب است رسيده تمييز و تشخيص حد به كه كودكي برابر در بايد زن كه نمايدمي
  .دارد آگاهي زنان عورت از چون بپوشاند، را خود و نمايد رعايت

 زمين به رفتن راه هنگام به را خود پاي و زِينَتِهِنَّ مِن يخْفِينَ ما لِيعلَم بِأَرجلِهِنَّ يضْرِبنَ ولَا
 تا بكوبند را زمين نبايد خود پاي با يعني. شود آشكار دارندمي پنهانش كه زينتي تا نزنند

 زينتش آن سبب به و كند، توجه جلب و آيد در صدا به خلخال قبيل از پاهايشان زيورآالت
 سد قاعدة آن، امثال و موضوع اين از و. گردد فتنه براي ايوسيله نتيجه در و شود، آشكار
 مانند شود، منتهي حرام به ولي باشد جايز ذاتاً چيزي اگر كه اين و آيد،مي دست به ذرائع

 بردنپي براي ايوسيله كه آنجا از اما باشد،مي جايز كار يك اصل در كه زمين به پا كوبيدن
  .است شده منع آن از ددگرمي زن زينت به بردنپي

 اين در حتماً اينكه و داد، فرمان خوب هايتوصيه و نيكو دستورات اين به خداوند وقتي
 اللَّهِ إِلَى تُوبوا َ:فرمود پس. بنمايند توبه تا داد فرمان زند،مي سر كوتاهي مؤمن از موارد
يها جمِيعا  فرا را او مؤمن ايمان كه چرا گرديده،بر خدا سوي به همگي! مؤمنان اي الْمؤْمِنُونَ أَ

 لَعلَّكُم: فرمود و نمود توبه به منوط را رستگاري سپس. برگردد خدا سوي به تا خواندمي
 توبه و. ندارد وجود توبه جز راهي رستگاري به رسيدن براي پس شويد، رستگار تا تُفْلِحونَ

 و. بكشد دست ندارد دوست وندخدا كه باطني و ظاهري چيزهاي همة از آدمي اينكه يعني
 خطاب را مؤمنان همة خداوند چون باشد،مي توبه نيازمند مؤمني هر كه نمايدمي داللت اين

 و فرمود پس. باشد خدا براي خالصانه بايد توبه كه است شده تشويق اينجا در و. است نموده
 خداوند رضاي از غير توبه از هدفتان يعني. كنيد توبه و برگرديد خدا سوي به و اهللا إلي توبوا
  .نباشد آن وامثال شهرت و ريا يا دنيوي هايآفت از ماندن سالم قبيل از ديگر چيزي

  32 - 33 آيه
يامى وأَنكِحوا أَ لِهِ مِن اللَّه يغْنِهِم فُقَرَاء يكُونُوا إِن وإِمائِكُم عِبادِكُم مِنْ والصالِحِينَ مِنكُم الْ  فَضْ

اللَّه و اسِعو لِيمازدواج [سزاوار كه را خود كنيزان و بردگان و همسربي زنان و مردان و ع 
 فضل از را آنان خداوند باشند تنگدست و فقير اگر آوريد، در] ديگران [همسري به] هستند
 .است آگاه و فراوان، خير داراي خداوند و گرداندمي نيازبي و دارا خويش

لِهِ مِن اللَّه يغْنِيهم حتَّى نِكَاحا يجِدونَ لَا ينَالَّذِ ولْيستَعفِفِ بتَغُونَ والَّذِينَ فَضْ ي ا الْكِتَابمِم 
لَكَتم انُكُممأَي موهإِنْ فَكَاتِب تُملِمع رًا فِيهِمم خَيآتُوهن والِ مالَّذِي اللَّهِ م لَا آتَاكُم وا وتُكْرِه 
بتَغُوا تَحصنًا أَردنَ إِنْ الْبِغَاء علَى مفَتَياتِكُ تَ يا الْحياةِ عرَض لِّ نْ ن الدمنَّ وكْرِههفَإِنَّ ي مِن اللَّه 
 آنكه تا كنند، پيشه پاكدامني بايد ندارند ازدواج امكان كه آنان و رحِيم غَفُور إِكْرَاهِهِنَّ بعدِ
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 داد قرار خواستار كه بردگانتان از كساني و. سازدمي توانگر خويش فضل از را آنان خداوند
 از و ببنديد، داد قرار آنان با داريد سراغ ايشان در خيري اگر هستند، شدن آزاد براي »كتابت«

 به وادار را خود كنيزان همچنين و بدهيد، آنان به است داشته ارزاني شما به كه خداوند مال
 دارايي و مال خواهان رهگذر اين از و باشند، پاكدامن و عفيف خواستند آنان اگر نكنيد زنا

 به نسبت [كردنشان وادار از پس خداوند سازد وادار را آنان كس هر و. باشيد دنيا زودگذر
  . است مهربان و آمرزگار] آنها

 آنها زيردست كه را مجردي زنان و مردان تا دهدمي فرمان را اربابان و اوليا متعال خداوند
 تا است واجب يتيم سرپرست و خويشاوند بر پس آورند، در ديگران ازدواج عقد به تندهس

 دستور چون و بدهد، شوهر دارند ازدواج به نياز و اوست عهدة بر مخارجشان كه را كساني
 اقدام خودشان بايد اولي طريق به درآورند ازدواج و عقد به را خود زيردستان تا اندشده داده
 به را خود صالح غالمان و كنيزان و وإِمائِكُم عِبادِكُم مِنْ والصالِحِينَ يندنما ازدواج به

 و باشد ديني شايستگي و صالح صالحين از منظور كه دارد احتمال درآوريد ديگران همسري
 نباشند فاجر و زناكار كه هستند كساني آن و صالح و شايسته كنيزان و بردگان سيد همانا

 در كسي نكاح به اششايستگي و صالح پاداش به را صالح كنيز يا برده اين كه است موظف
 به كه ايبرده يا كنيز با ازدواج چون نمايد ترغيب وي با ازدواج رابطه در را ديگران و بياورد
 بيان سوره آغاز در كه را آنچه آيه اين پس. باشدمي ممنوع است شده فساد دچار زنا سبب
. كندمي تأييد نمايد، توبه اينكه مگر است حرام زناكار مرد يا و زن با واجازد براينكه مبني شد
 عمل معموالً چون است، شده بيان ويژه طور به كنيزان و بردگان مورد در صالح و پاكدامني و

 اين صالحين از منظور كه دارد احتمال و. دارد وجود بردگان و كنيزان ميان در بيشتر زشت
 نيازمند ازدواج به و داشته، را آن صالحيت و ازدواج شايستگي ردگانب  و كنيزان كه باشد
 به نيازي برده يا كنيز كه آن از قبل »سيد «نمايدمي تأييد كلي اصل اين را مفهوم اين. باشند
 قرار نظر مد البته. نيست وي براي گرفتن زن يا دادن شوهر به موظف باشد داشته ازدواج
 همسران اگر يعني باشند، فقير اگر فُقَرَاء يكُونُوا إِن اعلم وهللا يستن بعيد هم معني دو هر دادن

لِهِ مِن اللَّه يغْنِهِم باشند فقير و تنگدست كنندگان ازدواج و  فضل از را آنان خداوند فَضْ
 علت به نمائيد ازدواج چنانچه كه بريدمي گمان اگر پس. نمايدمي نيازبي و دارا خويش
 شما خداوند كه بدانيد [آيد،نمي بر آن عهده از و شويدمي تنگدست وادهخان تشكيل مخارج

 اين و. ندارد باز آنها ازدواج شرايط كردن مهيا از را شما] گمان اين هرگز و دهد،مي ياري را
 خداوند كه اين و باشد،مي آن درصدد كه فردي به يستاوعده و باشدمي ازدواج براي تشويق
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اللَّه .كرد خواهد دارا و توانگر تنگدستي و فقر از بعد را او و اسِعو لِيمخير داراي خداوند و ع 
 دنيوي و ديني فضل از برخورداري شايسته كسي چه داندمي و است، بزرگ فضل و فراوان

 حكمتش و داندمي صالح را آنچه كس هر به پس باشد،مي دو آن از يكي سزاوار يا خداست،
 و فَضْلِهِ مِن اللَّه يغْنِيهم حتَّى نِكَاحا يجِدونَ لَا الَّذِينَ ولْيستَعفِفِ. بخشدمي نمايد،مي اقتضا
 خويش فضل از را آن خداوند تا كنند پيشه پاكدامني بايد ندارند، را ازدواج امكانات كه آنان

 از كه ستا اين حكم يعني. ندارد را ازدواج توانايي كه است كسي حكم اين،. كند توانگر
 هايوسوسه با و بدارد، دور حرام از را او كه بكند كاري و بكشد دست است حرام آنچه
 كه بكند را كاري همان نيز. نمايد مبارزه كشاند،مي حرام ارتكاب ورطه به را او كه اشقلبي
 ازدواج دارد، را ازدواج توانايي شما از كس هر! جوانان گروه اي«: است فرموده) ص (پيامبر
 و بازدارنده، او براي روزه كه چرا بگيرد، روزه بايد ندارد، را ازدواج توانايي كس هر و. نمايد
 و فقير اينكه خاطر به كه كساني و نِكَاحا يجِدونَ لَا الَّذِينَ. »است گناه برابر در سپري

 هستند رنادا و فقير اربابانشان و اوليا چون يا بكنند، ازدواج توانندنمي هستند تنگدست
 و عفت راه بايد ورزند،مي امتناع آنها ازدواج از اينكه يا و باشد،نمي ميسر برايشان ازدواج

 مضافي آيه اين در كه است كسي تفسير از بهتر تفسير اين و. بگيرند پيش در را پاكدامني
 است »نكاح «يكلمه كه را »اليهمضاعف «نمايد،مي مقدار است، »مهر «يكلمه كه منصوب
 مهر  يجِدونَ لَا الَّذِينَ: بود خواهد اينگونه آيه تقدير صورت آن در كه سازد،مي آن جانشين
 يكي: دارد وجود اشكال دو تقدير اين در زيرا. نيستند مهريه پرداخت به قادر كه آنان »نِكَاحا
 رمنحص معني: اينكه دوم. باشدمي حذف عدم اصل و گيردمي صورت حذف كالم در: اينكه

 و كنيزان و بردگان پس. تنگدست يا و است توانگر يا دارد، حالت دو كه گرددمي كسي به
 آنها شامل آيه و شده خارج بدهند شوهر يا زن آنها بايد سرپرستشان يا ولي بايد كه كساني
 به. كند توانگر خويش فضل از را آنان خداوند آنكه تا فضله من اهللا يغنهم حتي. گرددنمي
 و كرد، خواهد توانگر را او خداوند بزودي كه شده داده وعده نمايد پيشه اكدامنيپ كه كسي
 تا باشد، مشكل حل و فرج منتظر تا شده داده دستور او به و. نمود خواهد آسان را كارش

 كَاتِبوهمفَ أَيمانُكُم ملَكَت مِما الْكِتَاب يبتَغُونَ والَّذِينَ. نيايد دشوارتر او بر دارد كه وضعيتي
 با شدن قرارداد عقد با خود آزادي خواستار كه برندگانتان از كساني و خَيرًا فِيهِم علِمتُم إِنْ

 و بردگان از كس هر يعني. ديديد سراغ ايشام در را خيري اگر ببنديد قرارداد عقد ايشان
 را او خواسته نمايد بازخريد را خودش خواست و نمود كتابت طلب شما از كه كنيزانتان
 كساني در اگر خَيرًا فِيهِم علِمتُم إِنْ نماييد، بازخريدش و ببنديد قرارداد عقد او با و بپذيريد
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 چون. ديديد سراغ را ديني صالحيت و كار و كسب توانايي هستند خود بازخريد خواستار كه
 مقابل در كه بلغيم ديگري و آزادي، منفعت يكي دارد، منفعت دو قرارداد عقد و بازخريد
 در بسا چه و. نمايد آزاد بردگي از را خويشتن تا پردازدمي را آن برده و شده، پرداخت آزادي
 در كه كند جمع اربابش براي را ايسرمايه و مال بتوانند و نمايد تالش داد قرار عقد مدت
 كه اين در ارباب و آقا پس. نباشد آن آوردن بدست و آوريجمع به قادر بردگي دوران
. يازدمي دست بزرگي فايده به نيز برده ضمناً. شودنمي متضرر نمايد بازخريد را خود اشبرده

 دستوري و فرمان رفت سخن آن از كه صورتي به كتابت عقد بر مبني خداوند فرمان بنابراين
 معني الهي فرمان اين از حداقل يا باشدمي ظاهر امر يك اين و. باشدمي واجب و الزم

 آن طبق بر تا شود نوشته قرارداد »عبد «با است مستحب اينكه و [كنيم،مي درك را »استحباب«
 دهند، ياري كتابت عقد در را آنها اربابانشان است داده دستور خداوند و] كند آزاد را خود
 و آتَاكُم ذِيالَّ اللَّهِ مالِ من وآتُوهم: فرمود پس. ندارند مالي آنان زيرا دارند، نياز آن به چون
 است، داخل امر اين در برده آقاي. بدهيد آنان به است داشته ارزاني شما به كه خداوند مال از
. نمايد كم را آن از بخشي يا بدهد، وي به است شده ثبت قرارداد در كه آنچه از چيزي بايد و
 طريق از كه بردگاني يبرا اين بنابر نمايند، كمك آنها به تا دهدمي فرمان را مردم خداوند نيز
 نموده تشويق را مردم و داده، قرار ذكات از ايبهره نمايندمي بازخريد را خود كتابت عقد
 شما به كه خداوند مال از آتَاكُم الَّذِي اللَّهِ مالِ من: فرمايدمي كه كنند، كمك آنها به كه است
 دست در آنچه و خداست آن از مال كه همانطور يعني. بدهيد آنان به است داشته ارزاني

 همانگونه نماييد، نيكي خدا بندگان با هم شما پس است، خداوند جانب از بخششي شماست
 كتابت وقتي برده كه است اين كريمه آيه مفهوم. است كرده احسان و نيكي شما با خداوند كه
 سراغ او در را خيري آقا اگر و. ببندد كتابت عقد او با نيست موظف آقايش نكند طلب را

 مردم گردن بر باري آن سبب به و ندارد را كار و كسب توانايي كه دانستمي و نداشت
 گردد،مي فساد دچار شود آزاد برده اين اگر كه داشت را آن ترس يا گردد،مي ضايع و شودمي
 نبست به موظف آقا و. نمايد بازخريد را خود كه شود داده اجازه ايبرده چنين به نبايد پس
لَا. است شده نهي كاري چنين از بلكه نيست، وي با كتابت عقد وا وتُكْرِه اتِكُمتَي  الْبِغَاء علَى فَ

 زماني فقط چون باشند، پاكدامن خواستند اگر تَحصنًا أَردنَ إِنْ نكنيد، زنا به وادار را كنيزانتان
 پاكدامن نخواهد كنيز اگر و. .ندنباش پاكدامني خواهان آنان كه است تصور قابل »كردن وادار«

 جهت بدين و. بدارد باز زناكاري از را او است واجب آقايش بر بودو خواهد زناكارقطعاً باشد
 سيد و كردند،مي را كار اين جاهليت در كه است كرده نهي زنا به كنيز كردن وادار از خداوند
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 به كنيز چه هر يعني. بگيرد را كار اين مزد و پول تا نمودمي وادار زنا به را كنيزش آقا و
بتَغُوا: فرمود بنابراين. شدمي ارباب مال آوردمي دست تَ يا الْحياةِ عرَض لِّ نْ زندگان بهره تا الد 
 كه دنيا زندگي كاالي از برخورداري بخاطر شما و نيست شايسته يعني: آوريد بدست را دنيا

 و پاكي آوردن بدست پس. نماييد زنا به وادار را آنها رود،مي بين از است اندك كاالي
 كه دنيا اندك كاالي آوردن بدست از - آن سزاي و آخرت پاداش از نظر قطع - جوانمردي
 كنيزتان كه را كساني سپس. است بهتر برايتان نمايدمي شما بهره را ناجوانمردي و فرومايگي

 بعدِ مِن اللَّه فَإِنَّ يكْرِههنَّ ومن: فرمود و نمايند، توبه تا خوانده فرا كنندمي وادار زنا به را
 وادار از پس خداوند بنمايد، وادار كار اين بر را آنان كس هر و رحِيم غَفُور يِكْرَهِهِنَّ
 سوي به و نمايد توبه بايد كسي چنين يعني. است مهربان و آمرزگار] آنها به نسبت [كردنشان
 خداوند كرد چنين وقتي و. بكشد دست است سرزده وي از هك گناهي از و گردد باز خداون

 عذاب از خويشتن دادن نجات او با كه همانطور نمايد،مي رحم او بر و آمرزد،مي را گناهانش
 زيان وي به آنچه انجام به را او و نمود رحم نيز كنيزش به و نمود، رحم خودش به الهي
  . نكرد وادار رساندمي
  :34 يآيه

لَقَدلْنَا و لَيكُم أَنزَ ينَاتٍ آياتٍ إِ ب لًا م لْمتَّقِينَ وموعِظَةً قَبلِكُم مِن خَلَوا الَّذِينَ منَ ومثَ  به و لِّ
 براي پندي و اند،برده سر به شما از پيش كه كساني] حال [از مثلي و روشن آياتي كه راستي

  .ايمكرده نازل شما سوي به پرهيزگاران
 كرده عرضه خويش بندگان بر خداوند كه است آياتي اهميت و واال مقام بيان و يمتعظ اين،

لَقَد: فرمود پس. نمايند ادا را آن حق و بدانند، را آن قدر تا است، أَنزَلْنَا و كُماتٍ إِلَينَاتٍ آييبم 
 داللت داريد، نياز آن به كه فروعي و اصول بر كه ايمكرده نازل شما سوي به آياتي براستي و

لًا. ماندنمي باقي آن در ايشبهه و اشكال هيچ كه طوري نمايند،مي  مِن خَلَوا الَّذِينَ منَ ومثَ
لِكُمآنچه و اعمالشان، چگونگي و ناصالح، و صالح پيشينيان اخبار و سرگذشت نيز و قَب 
 و آموزيد، عبرت آن از تا ايمنموده بيان و فرستاده، فرو برايتان را است افتاده اتفاق برايشان
 شد خواهد گرفتار سزاي و مجازات به بدهد انجام آنان كارهاي همانند كارهاي كس هر اينكه
 فرستاديم، فرو پرهيزكاران براي پندي و لِّلْمتَّقِينَ وموعِظَةً. شدند گرفتار بدان آنان كه

 گيرند،مي پند آن از هيزگارانپر و است ترساندن و تشويق و وعيد و وعده شامل كه يموعظه
 خداوند كه آورندمي رو كارهايي به و كشندمي دست پسنددنمي خداوند آنچه از بنابراين
  . داردمي دوست
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 :35 يآيه

ه  ةُالزُّجاج زجاجةٍ فِي الْمِصباح مِصباح فِيها كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مثَلُ والْأَرضِ السماواتِ نُور اللَّ
أَنَّها يتُونِةٍ مباركَةٍ شَجرَةٍ مِن يوقَد دري كَوكَب كَ ةٍ لَّا زلَا شَرْقِيةٍ وبِي يتُها يكَاد غَرْ ز ضِيءي لَوو 
لَم هسستَم نَار لَى نُّوردِي نُورٍ عهي ن لِنُورِهِ اللَّهشَاء مي ضْرِبيو ثَالَ اللَّهلِلنَّاسِ الْأَم اللَّه بِكُلِّ و 

 آت در كه است چراغداني مانند او نور. است زمين و آسمانها نور خداوند  علِيم شَيءٍ
 فروزان ايستاره انگار كه درخشاني حباب. گيرد قرار حبابي در نيز چراغ آن و باشد چراغي
 كه] آيد بدست [نيزيتو بركت پر درخت از] كه [شود افروخته] روغني با [چراغ اين و است
 - باشد نرسيده آن به آتشي چه گرروغنش كه است نزديك باشد،مي غربي نه و شرقي نه

 رهنمود خود نور به بخواهد را كه هر خداوند. نور فراض بر است نوري. بخشد روشني
  . داناست چيز همه به خداوند و زند،مي مثلها مردم براي خداوند و. كندمي
اللَّه نُور اتِالساوضِ مالْأَر و آسمانها معنوي و حسي نور. است زمين و آسمانها نور خداوند و 

: فرمايدمي) ص (پيامبر باشدمي نور حجابش و است نور خداوند ذات چون است، زمين
 را مانع اين اگر و. است نور شود، ديده بندگان سوي از خداوند است آن مانع كه چيزي
 با. سوزاندمي را آفريدگانش همه ذاتش عظمت شكوه بنماياند، اتشمخلوق به را خود و بردارد
 منور بهشت او نور با و اند،شده نوراني روشنايي، و ماه و خورشيد و كرسي و عرش خدا نور

 او شريعت و است، نور خدا كتاب پس گردد،برمي خدا به معنوي نور همچنين و. است گشته
 نور اگر پس. است نور مومنش بندگان و پيامبران هايقلب در معرفت و ايمان و باشدمي نور
 تنگي و تاريك آن در نباشد نور جا هر و شد،مي انباشته هم روي ظلمتها و تاريكي نبود الهي

 نور همان آن و نمايدمي راهنمايي آن سوي به را مردم كه خدا نور نُورِهِ مثَلُ. بود خواهد
 مِصباح فِيها است چراغداني مانند كَمِشْكَاةٍ است، منانمؤ دلهاي در كه باشدمي قرآن و ايمان
 الْمِصباح. نشود پراكنده تا نمايدمي جمع را چراغ نور چراغدان چون است چراغي آن در كه
نَّها الزُّجاجةُ زجاجةٍ فِي  بس از كه دارد قرار ايآبگينه و حباب در چراغ آن و دري كَوكَب كَأَ

يتُونِةٍ مباركَةٍ شَجرَةٍ مِن يوقَد باشد،مي فروزان ايستاره گوياي است رخشاند و صاف اين و ز 
 درخت روغن آتش. آيد بدست زيتون بركت پر درخت از كه شود افروخته روغني با چراغ
لَا شَرْقِيةٍ لَّا. باشدمي روشنايي تريننوراني و ترينروشن زيتون ةٍ ونه و است يشرق نه غَرْبِي 
 اول در كه نيست هم غربي و بتابد، آن به خورشيد روز آخر در كه نيست شرقي پس غربي،
 مانند. دارد قرار زمين وسط در بلكه شرقي، نه و است غربي نه. بتابد آن بر خورشيد روز

 و بهتر درختي چنين روغن بنابراين تابدمي آن بر آفتاب روز آخر و اول در كه شام زيتون
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يتُها يكَاد: فرمود پس. است ترصاف ز ضِيءي لَو و لَم هسستَم از روغن كه است نزديك نَار 
 بدان آتش وقتي پس. بخشد روشني- است نرسيده آن به آتشي چه گر - است صاف كه بس

 نور و آتش نور يعني. نور فراز بر است نوري نُورٍ علَى نُّور. بخشدمي كاملتري روشنايي برسد
 قلبش در خدا نور كه حالي در مومن حالت با است زده خداوند كه مثالي تطبيق و روغن
 روغن اين منزلة به است شده سرشته آن بر مؤمن كه سرشتي و فطرت: است اينگونه باشد
 كار و الهي تعاليم فراگيري آماده و باشدمي صاف وي سرشت و فطرت پس باشد،مي صاف
 چراغ، مانند قلبش نور برسد فطرتش به ايمان و علم وقتي بنابراين. است مشروع و نيك

 گاه هر. شودمي پاك خدا مورد در بد فهم و بدي نوع هر از قلب و گردد،مي مشتعل و روشن
 صفاي مانند. است شده پاك هاآلودگي از بخشد،مي فراوان روشنايي برسد قلبش به ايمان
 در همه معرفت صفاي و علم نور و ايمان رنو و فطرت نور پس درخشان، آبگينه و از حباب

 نور از بخشي نورها اين كه آنجا از و. شودمي انباشته يكديرگ بر نورها اين و شده جمع او
 يهدِي: فرمود ندارد، را نوري چنين از برخورداري شايستگي كس هر و بوده، متعال خداوند

ن لِنُورِهِ اللَّهشَاء مكساني كند،مي رهنمون خود نور سوي به اهدبخو كه را كس هر خداوند ي 
 خود و دارندمي پاكيزه نور اين با را خويشتن و داند،مي را آنان پاكيزيگي و پاكي خداوند كه
  .دهندمي رشد آن با را

ضْرِبيو ثَالَ اللَّهأَم  و. بفهمند و نمايند درك تا زند،مي مثلها مردم براي خداوند و لِلنَّاسِ الْ
 از حق تا باشدمي آنان بر او جانب از احساني و است، بندگان به نسبت خداوند طفل اين

 در نمايد،مي نزديك محسوس به را معقول مفاهيم مثال، زيرا بگردد، روشن و مشخص باطن
 هر به خداوند و علِيم شَيءٍ بِكُلِّ واللَّه. فهمندمي روشن و واضح طور به را آن بندگان نتيجه
 مثال كه بدانيد بايد پس. است كرده احاطه را چيز همه اشآگاهي و علم و اناست،د چيزي
 زدن مثال و. داندمي را آن تفاصيل و چيزها حقيقت كه است كسي زدن مثال خداوند زدن
 نكرد، مخالفت آنها با و انديشيد مثالها اين در بايد پس. است بندگان مصلحت و نفع به الهي
 در بيشتر قرآن و ايمان نور اسباب كه آنجا از و. دانيدنمي شما و نددامي خداوند كه چرا

  .داشت بزرگ به اشاره با دارد، وجود مساجد
  :فرمود مساجد

  :36- 38 يآيه
الĤْصالِ بِالْغُدو فِيها لَه يسبح اسمه فِيها ويذْكَرَ تُرْفَع أَن اللَّه أَذِنَ بيوتٍ فِي كه هاييخانه و 

 در شام و صبح را او و شود، ياد آنجا در او نام و شوند، برافراشته است داده اجازه خداوند
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 .گويندمي تسبيح آنجا

لْهِيهِم لَّا رِجالٌ إِقَامِ اللَّهِ ذِكْرِ عن بيع ولَا تِجارةٌ تُ لَاةِ وإِيتَاء الصخَافُونَ الزَّكَاةِ وا يموي تَتَقَلَّب 
 خواندن و خدا، ياد از را آنان فروشي و خريد و تجارت هيچ كه مرداني والْأَبصار قُلُوبالْ فِيهِ

 و دگرگون آن در ديدگان و دلها كه ترسندمي روزي از سازد،نمي غافل زكات دادن و نماز،
 .گرددمي پريشان

مهزِيجلِي نَ اللَّهسا أَحمِلُوا مم عهزِيدي ن ولِهِ م اللَّه فَضْ قُ ورْزن يشَاء مرِ يابٍ بِغَيتا حِس 
 آنان به افزون خويش فضل از و بدهد، پاداش را آنان كارهايشان بهترين] مبناي [بر خداوند
  .دهدمي روزي حساببي بخواهد را كه هر خداوند و ببخشد،

 سهتند اوندخد نزد در جا بهترين و باارزش و بزرگ هايخانه كه مساجدي در بيوتٍ فيِ ٍ
 فِيها ويذْكَرَ تُرْفَع أَن كه، نموده توصيه و داده فرمان خداوند اللَّه أَذِنَ. شودمي عبادت خداوند
همبه متعلق احكام تمام جمله دو اين در. شود ياد آنجا در او نام و شوند برآفراشته اس 

 تميز و كردن تعمير و نساخت برگيرنده در مساجد شدن برافراشته زيرا. دارد وجود مساجد
 هاآلودگي و هاپليدي از كه است كودكاني و هاديوانه از آن حفاظت و هاآلودگي از آن نمودن
 بلند و گوييياوه آن در اينكه و كافر ورود از را آن كه است آن شامل نيز. كنندنمي پرهيز

 در آنجا در داوندخ نام كردن ياد و. نشود گفته آن در چيزي خدا ذكر جز و نكرد، صحبت
 آموختن و ذكر، انواع ديگر و تحليل و تسبيح و قرآن خواندن و نفل و قرض نماز يبرگيرنده

 در كه است هاييعبادت ديگر و اعتكاف و علم، مذاكره و ديگران، به آن آموزش و علم
 كردن آباد: گيردمي انجام صورت دو به مسجد آباداني بنابراين. شوندمي انجام مساجد

 اين كه غيره، و نماز قبيل از خدا ذكر با مسجد كردن آباد و ، آن كردن محكم و ساختمان
 در جمعه و پنجگانه نمازهاي كه است واجب علما اكثر نزد و. است قسم دو ترينشريف
 سپس. است مستحب مسجد در نمازها خواند كه اندگفته ديگر گروهي و. شوند انجام مسجد
 فِيها لَه يسبح: فرمود و كرد ستايش نمايند،مي آباد عبادت با را اجدمس كه را كساني خداوند
والِ بِالْغُدصĤْالالٌ وگويندمي تسبيح مخلصانه آنجا در شام و صبح را خدا كه مرداني رِج .
 عظمت و شرافت داراي چون كرد، بيان ويژه طور به را - شام و صبح - وقت دو اين خداوند

 در گفتن تسبيح و. است آسان وقت دو اين در خدا سوي به رفتن و كردن ركتح و باشند،مي
 مشروع شامگاهان و صبحگاهان ذكرهاي بنابراين. است داخل آيه اين در آن از خارج و نماز

 تسبيح را خدا مخلصانه شام و صبح مرداني مساجد اين در يعني. است شده قرارداده
 تجارت و دهند،نمي ترجيح پروردگارشان بر را دنيا كه مرداني! مرداني چه هم آن گويند،مي
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لْهِيهِم لَّا. سازدنمي مشغول خود به و نكرده غافل خداوند از را آنها كارو كسب و لَا تِجارةٌ تُ و 
عيشامل تجارت. كندنمي غافل خدا ياد از را آنان فروشي و خريد و تجارت هيچ كه مرداني ب 
 عام بر خاص خاص عطف باب از بيع الَ و خداوند يفرموده پس باشد،مي ايمعامله هر

 مردان اين پس. است آن غير از ماندن غافل و بيع به اشتغال كثرت بخاطر اين و بود، خواهد
 فروش و خريد و تجارت چون ندارد، اشكالي بپردازند فروش و خريد و تجارت به چنانچه

إِقَامِ اللَّهِ ذِكْرِ عن را نآ كه صورت اين به. سازدنمي غافل را آنها لَاةِ وإِيتَاء الصدر الزَّكَاةِ و 
 دهندنمي ترجيح چيزها اين بر را آن و دارند،نمي مقدم ذكات دادن و نماز خداوند و خدا ذكر
 قرار خود نهاي مقصد و هدف، آخرين را او پرستش و عبادت و خداوند طاعت آنها بلكه
 و. نمايندمي ترك را آن بگيرد قرار مانع و حايل عبادت و آنها ميان كه چيزي هر پس. دادند

 برايشان تجارت و كسب واست، سخت انسانها بسياري براي دنيا گفتن ترك كه آنچه از
 حق نمودن مقدم از و است، دشوار نفس بر آن گفتن ترك غالباً و. است داشتني دوست
 را انسان نفس كه پرداخت موضوعي كرذ به كنندمي دشواري و سختي احساس آن بر خداوند

 يوما يخَافُونَ: فرمود ترهيب و تشويق قالب در پس. خواندمي فرا الهي ذكر داشتن مقدم به
فِيهِ تَتَقَلَّب الْقُلُوب ارصأَب الْ شدت از روز آن در ديدگان و دلها كه ترسندمي روزي از و 
 روز آن از بنابراين. گرددمي پريشان جسمها و دلها و شده دگرگون اضطراب و وحشت

 آسان ايشان بر داردمي باز صالح عمل از را انسان آنچه گفتن ترك نتيجه در ترسند،مي
يهم. شودمي  پاداش را آنان كارهايشان بهترين مبناي بر خداوند تا عمِلُوا ما أَحسنَ اللَّه لِيجزِ
 كارهاي چون است، اشانشايسته و نيك كارهاي و اعمال كارهايشان بهترين از منظور. دهد
 اما دهند،مي انجام را غيره و جايز امور آنها زيرا اند،كرده كه است كاري بهترين آنان نيك

 اسوا عنهم اهللا ليكفر: است فرموده همچنانكه. شودمي داده نيك عمل برابر در فقط پاداش
 اندكرده كه را كارهايي بدترين تا ملونيع كانوا الذي باحسن اجرهم يخرجهم و عملوا الذي
 ويزِيدهم. بدهد آنان به كردندمي كه را كارهاي بهترين پاداش و نمايد، دور بزدايد، آنها از
 خود اعمال برابر در كه آنچه از بيشتر پاداشي و بيفزايد پاداشان بر خود فضل از و فَضْلِهِ من

 كه را كه خداوندهر و حِسابٍ بِغَيرِ يشَاء من يرْزقُ واللَّه. بدهد آنان به هستند سزاوارش
 پاداش آن سزاوار عملش كه دهدمي او به پاداشي چنان و دهد،مي روزي حساببي بخواهد

 اين و. دهدمي مزد او به شماربي و حساببي و. گنجدنمي او آرزوي و خيال در و. باشدنمي
  . دهدمي بندگانش به فراواني و زياد ياربس پاداش خداوند كه است آن از كنايه
  :39- 40يآيه
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الَّذِينَ كَفَرُوا و مالُهمرَابٍ أَعةٍ كَسبِقِيع هبسحنُ يĤاء الظَّمتَّى مإِذَا ح اءهج لَم هجِدئًا يي  ووجد شَ
اللَّه هعِند فَّاهفَو هابحِس اللَّهو رِيعابِ سفرد [كه ماندمي سرابي به اعمالشان انكافر و الْحِس [
 چيزي را آن شود نزديك آن به چون تا پندارد،مي آبي را آن علفي و آببي بيابان در تشنه
 در خداوند و بدهد، او به كمال و تمام را حسابش و بيابد خود نزد را خداوند و نيابد،

 .است سريع حسابرسي

اتٍ أَورٍ فِي كَظُلُمحب يلُّج غْشَاهي جون مقِهِ مفَو جون مقِهِ مفَو ابحس اتا ظُلُمضُهعقَ بفَو 
 مانند يا نُّورٍ مِن لَه فَما نُورا لَه اللَّه يجعلِ لَّم ومن يرَاها يكَد لَم يده أَخْرَج إِذَا بعضٍ

 و است موجي فرازش بر كه وپوشاندهفر موجي را آن كه است ژرف دريايي در هاييتاريكي
 بيرون را دستش گاه هر است، انباشته هم بر كه است هاييتاريكي است، ابري نيز آن فراز بر

  .نيست نوري را او باشد نكرده اوبهره نوري خدا كه كسي و نبيند را آن است نزديك آورد
 بيهوده اعمالشان گونه اين كهاين بر مبني است زده كافران اعمال براي را مثال دو اين خداوند

الَّذِينَ: فرمود پس. برندمي حسرت آن از دهندگان انجام و رفت، خواهد بين از باطل و و 
 أَعمالُهم كردند، تكذيب را وپيامبرانشانورزيدند، كفر پروردگارش به كه كساني و كَفَرُوا

 آب را آن تشنه شخص علف و آببي انيبياب در كه ماندمي سرابي به اعمالشان بِقِيعةٍ كَسرَابٍ
 آب سراب آن بردمي گمان تشنگي شدت از كه ايتشنه فرد ماء الظَّمĤنُ يحسبه. پنداردمي

 تشنگي آن وسيلة به تا رودمي سراب سوي به تشنه فرد كه است باطل پنداري اين و. است
 در نيابد، چيزي اصالً رسد آن به چون تا شَيئًا يجِده لَم جاءه إِذَا حتَّى. نمايد برطرف را خود
 اشتشنگي دهدمي دست از را آب به يافتن دست اميد چون و شودمي پشيمان شدت به نتيجه
 اعمال داندنمي چيزي كه ناداني فرد و است، سراب مانند نيز كافران اعمال. شودمي بيشتر
 كه بردميي گمان كافران همانند نيز او و يبدفرمي را وي اعمالشان و پنداردمي مفيد را كافران
 كه آنگونه دارد، نياز بدان آنان مانند به نيز او و ساخت خواهد محقق را آرزوهايش اعمال اين

 آيدمي خود اعمال نزد به قيامت روز در كافر كه آنگاه تا. است نيازمند آب به تشنه انسان
 فَوفَّاه عِنده اللَّه وجد بلكه رسانند،نمي او هب سودي هيچ و اندباطل آنها همهِ كه بيندمي

هابچيزي هيچ و دهدمي او به مال و تمام را حسابش و يابدمي اعمالش نزد را خداوند حِس 
 دور به الهي نگاه از اعمالش از چيزي هيچ و نمانده پنهان و پوشيده خداوند بر عملش ازط
اللَّه. ماندنمي و رِيعابِالْحِ سميعاد جاهالن، نبايد پس. است سريع حسابرسي در خداوند و س 

  .رسيد خواهد فرا قيامت قطعاً بلكه بپندارند، دور را قيامت
 را آن تشنه شخص علفي و آببي بيابان در كه نموده تشبيه سرابي به را كافران اعمال خداوند
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 به كه ندارد وجود نيكي و رخي هيچ آن در كه است كافران دلهاي مثال اين و پنداردمي آب
  .شودمي آنها نيكوكاري مانع ورزيدن كفر چون گردد، پاكيزه اعمالشان آن سبب

 درياي در هاييتاريكي بسان لُّجي بحرٍ فِي كَظُلُماتٍ كافران اعمال بطالن براي دوم مثال و
 كه بعضٍ فَوقَ بعضُها ظُلُمات سحاب فَوقِهِ من موج فَوقِهِ من موج يغْشَاه است، مواج ژرف
. است ابري نيز آن فراز بر و است] ديگر [موجي فرازش بر و پوشانده فرو موجي را آن

 فراز بر سپس عميق، و ژرف درياي تاريكي است؛ شده انباشته هم بر كه است هاييتاريكي
] هم [آن فراز بر و زده خيمه تار و تيره ابرهاي] نيز [آن باالي و انباشته امواج تاريكي آن

 اين در كه فردي و است شديدي بسيار تاريكي بنابراين. است ظلماني و سياه شب تاريكي
 به اينكه با بياورد بيرون را خود دست هرگاه يرَاها يكَد لَم يده أَخْرَج إِذَا دارد، قرار تاريكي

 را ديگزي چيز تواند مي چگونه پس ببيند را خود دست نيست ممكن اما است نزديك آن
 است گرفته قرار هم روي و شده انباشته دلهايشان بر هاتاريكي نيز كافران! نمايد؟ مشاهده
 آن باالي بر و كفر تاريكي آن فراز بر و نيست آن در خيري كه سرشت و طبيعت تاريكي
 از برآمده كه ستا كارهايي و اعمال تاريكي و ظلمت آن برفراز و ناداني و جهل تاريكي
 و سركشي در و مانده حيران مطلق تاريكي در آنها نتيجه در. باشدمي مذكور هايظلمت
 راههاي در سرگشته و اندكرده پشت مستقيم صراط و راست راه به و سرگردانند خود طغيان

 ورن از و نموده خوار را آنان خداوند كه است آن خاطر به اين و. كنندمي آمد و رفت گمراهي
  .است كرده شانبهرهبي خويش
 را او باشد، نكرده او بهره نوري خدا كه كسي و نُّورٍ مِن لَه فَما نُورا لَه اللَّه يجعلِ لَّم ومن
 مگر ندارد، وجود نوري و خير آن در و است، نادان و ستمگر نفسش چون. نيست نوري
  .شدبا بخشيده او به و كرده او بهره خداوند كه نوري

 دو اين از يك هر و باشند شده ذكر كافران اعمال تبيين براي مثال دو اين كه دارد احتمال
 بيان را مثال چند كندمي فرق حاالت و اوصاف چون و است منطبق كافران اعمال با مثال
 مثال و كنندمي پيروي آنها از كافران ديگر كه است كفار سران حالت بيان اول مثال پس. نمود
  .اعلم واهللا. است آنان پيروان حالت بيان دوم
  :41- 42 يآيه
أَنَّ تَرَ أَلَم اللَّه حبسي ن لَهاتِ فِي ماومضِ السالْأَر رُ والطَّيافَّاتٍ وكُلٌّ ص قَد لِمع لَاتَهص 

هبِيحتَسو اللَّه و لِيما علُونَ بِمفْعهستند زمين و آسمانها در كه موجوداتي تمام ايندانسته آيا ي 
 را او [گشايندمي بال] پرواز حال در [كه نيز پرندگان و! كنند؟مي ياد پاكي به را خداوند
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 آگاه كنندمي آنچه به خداوند و آشنايند خود تسبيح و نماز به همگي!] گويند؟مي تسبيح
 .است

لَّهِ  خدا آن از زمين و آسمانها فرمانروايي و الْمصِيرُ اللَّهِ وإِلَى والْأَرضِ السماواتِ ملْك ولِ
  .است او سوي به] شما همة [بازگشت و است

 همة نيازمندي و اشفرمانروايي و قدرت كمال و خويش عظمت از را بندگانش خداوند
لَم: فرمايدمي پس. نمايدمي آگاه وي براي مخلوقات همة كردن بندگي و او به هاآفريده  تَرَ أَ

 كه موجوداتي همة و انسانها همة كه دانينمي آيا والْأَرضِ السماواتِ فِي من لَه يسبح اللَّه أَنَّ
 و كنندمي ياد پاكي به را خداوند جان،بي و جاندار قبيل از برندمي سر به زمين و هاآسمان در
 بال آسمان در پرواز حال در كه پرندگاني همة و صافَّاتٍ والطَّيرُ! گويند؟مي تسبيح را او

 علِم قَد الهي هايآفريده و مخلوقات اين از يك هر كُلٌّ! هستند؟ او تسبيح سرگرم اندگسترده
لَاتَهص هبِيحتَساو مناسب كه حالتي حسب بر يك هر يعني. داندمي را خود تسبيح و نيايش و 
 وسيلة به يا كرده، الهام وي به خداوند را عبادت و نيايش اين و دارد عبادتي و نيايش است

 به را عبادت روش كه مالئكه و هاجن و انسانها مانند است، شده آموخته آنها به پيامبران
 ساير مانند است شده الهام آنها به عبادت روش يا و. اندآموخته خويش آورانپيام وسيلة

 اين و. بپردازند او پرستش و يايشن به چگونه نموده الهام آنها به خداوند كه الهي مخلوقات
اللَّه: است فرموده اينكه دليل به است، ترراجح و ترقوي احتمال و لِيما علُونَ بِمفْعخداوند و ي 

 او بر كارهايشان از چيزي هيچ و داندمي را كارهايشان همة يعني. است دانا كنندمي آنچه به
 بنابراين. داد خواهد جزا و سزا دهندمي نجاما كه كارهايي طبق را آنها و نيست پوشيده
 و اهداف به نيز و. است آموخته آنها به او را اعمال آن چون داند،مي را اعمالشان خداوند

  .است آگاه دارد بر در را سزا و پاداش كه مقاصدشان
 طوراين معني و برگردد، خداوند به تسبيحه و صالنه علم قد در ضمير كه دارد احتمال و
 چيزي آن از بندگان شما گرچه داند،مي را آنان از يك هر تسبيح و نيايش خداوند: ودش

 الهي فرمودة مانند آيه اين و. است نموده آگاه آن به را شما خداوند كه آنچه مگر دانيد،نمي
 يسبح اال شيء من ان و فيهن من و االرض و السبع السماواتله تسبح: فرمايدمي كه است

 كساني و زمين و هفتگانه آسمانهاي غفورا حليماً كان انه تسبيحهم تفقهون ال لكن و بحمده
 گويد،مي ستايش را او اينكه مگر نيست چيزي هيچ و گويندمي تسبيح را او هستند آن در كه
  .است آمرزنده بردبار او گمانبي. دانيدنمي را آنها ستايش شما اما

 پرستش در آنها اينكه و كرد، بيان خداوند براي را مخلوقات بودن نيازمند و بندگي وقتي
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 راستاي در هاآفريده كه نمود بيان نيز هستند، پروردگار محتاج وي دانستن يگانه و خداوند
 ملْك وهللا: فرمود باشند،مي خداوند نيازمند اموراتشان گرفتن سامان و يافتن پرورش

 روزي و آفريننده خداوند است؛ خدا آن از زمين و آسمانها فرمانروايي و والْأَرضِ السماواتِ
  .نمايدمي تصرف زمين و آسمان در خويش تقديري و شرعي فرمان با و است آنها دهنده

 چون. نمايدمي تصرف زمين و هاآسمان در خويش جزايي فرمان با نيز آخرت جهان در و
 و مخلوقات همة بازگشت يعني. است خدا سوي به بازگشت و المصير اهللالي و: فرمايدمي

  .نمايدمي مجازات كارهايشان حسب بر را آنان و است خداوند سوي به آنها سرانجام
 :43- 44 يآيه

أَنَّ تَرَ أَلَم زْجِي اللَّها يابحس ثُم ؤَلِّفي نَهيب ثُم لُه عجا يكَامقَ فَتَرَى ردالْو خْرُجخِلَالِهِ مِنْ ي 
ينَزِّلُ اء مِنَ ومالٍ مِن السا جِبرَدٍ مِن فِيهب صِيبن بِهِ فَيشَاء مي رِفُهصين ون عشَاء مي كَادنَا يس 
الْأَبصارِ يذْهب برْقِهِ  هم به را آن اجزاي آنگاه سازد،مي روان را ابري خداوند كه اينديده آيا بِ
 از و ريزدمي بيرون آن البالي از باران كه بينييم آگاه فشرد،مي هم در آنرا سپس آورد،مي
 از را آن و رساندمي بخواهد كس هر به را آن آنگاه آورد،مي فرود تگرگ كوه] مانند ابرهاي[

  .ببرد بين از را ديدگان برقش درخشش است نزديك. داردمي باز بخواهد كه كس هر
قَلِّبي لَ اللَّهاللَّي ارالنَّه يفِ إِنَّ و رَةً ذَلِكلِي لَعِبأُو  گرداند،مي را روز و شب خداوند الْأَبصارِ لِّ

  .باشند داشته چشم كه كساني براي است بزرگي عبرت] كار [اين در گمانبي
 سحابا يزْجِي چگونه كه اينكرده مشاهدت را الهي قدرت و عظمت خود چشمان با آيا

ينَه يؤَلِّف ثُم سازد؟مي روان هم سوي به را ابرها پراكندة هايقطعه گرد را هاقطعه اين سپس ب 
 كه بينيمي آنگاه الْودقَ فَتَرَى سازد،مي متراكم ابرهايي به تبديل كوه همچون را آن و آوردمي
 شود، حاصل فايده و نفع آن سبب به تا ريزد،مي فرود آرام باران و تند رگبار آن البالي از

 از و گردندمي جاري رودها و شوند،مي پر گودالها و آبراهها و. آورد بار به يزيان اينكه بدون
 چيزي هر به كه آوردمي فرود تگرگي ابر آن از خداوند گاهي و. رويدمي گياهي نوع هر زمين

 اءيشَ من عن ويصرِفُه يشَاء من بِهِ فَيصِيب برد،مي بين از و كندمي تلف را آن نمايد برخورد
. داردمي بدور آن زيان از بخواهد كه را كس هر و رساند،مي زيان آن با بخواهد را كس هر و

  .شودمي چنين او ستايش قابل حكمت و الهي تقدير و حكم حسب بر يعني
كَادنَا يرْقِهِ سب بذْهارِنزديك يصكسي آيا. ببرد بين از را چشمها ابر اين درخشش است بِالْأَب 
 زمين بر صورتي به را آن و فرستاده، نيازمندش بندگان سوي به و آورده پديد را ابر ينا كه
 دور آن از زيادي زيان آن وسيلة به و شود، عايدشان] فراواني [سود و فايده كه فرستدمي فرو
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 حجتي داراي او آيا و! ابشد؟نمِ نافذ او خواست آيا و! نيست؟ كامل قدرت داراي گردد،
  .باشدنمي گسترده
قَلِّبي لَ اللَّهاللَّي ارالنَّه از و سرما به گرما از را آن نمايد؛مي دگرگون را روز و شب خداوند و 
 مردم بين در را روزگار و دهد،مي تغيير شب به روز از و روز به شب از و گرما به سرما
أُولِي لَعِبرَةً ذَلِك فِي إِنَّ. گرداندمي دست به دست  احوال تغيير و كار اين در واقعاً أَبصارِالْ لِّ
 كساني براي و. بيانديشند و بنگرند، و باشند، داشته چشم كه كساني براي است بزرگي عبرت

 پس نمايدمي مشاهده را محسوس امور چشمها كه همانطور. باشند داشته تيزبين عقلهاي كه
 در و نگرد،مي مخلوقات اين به رتفك با و آموزعبرت نگاهي با باشد بصيرت داراي كه فردي
 است جاهل و رويگردان كه فردي و اند؟شده آفريده منظوري چه براي كه نمايدمي تدبر آن

  .نگردمي مخلوقات به خبريبي و غفلت روي از حيوان همچون
 :45 يآيه

ه اللَّ ةٍ كُلَّ خَلَقَ واب اء مِن دم من فَمِنْهشِي مملَى يطْنِهِ عم بمِنْهن وشِي مملَى ينِ علَي م رِجمِنْهو 
بعٍ علَى يمشِي من خْلُقُ أَري ا اللَّهشَاء مإِنَّ ي لَى اللَّهءٍ كُلِّ عايجنبده هر خداوند و قَدِيرٌ شَي 
 پا دو روي بر آنها از برخي روند،مي راه خود شكم بر آنها از برخي است؛ آفريده آب از را
 بخواهد را چه هر خداوند. روندمي راه پا چهار روي بر آنها از برخي و روند،مي راه
  . است توانا كاري هر بر خداوند گمانبي. آفريندمي

 نمايندمعطوف مي مشاهده آنچه در تأمل به را توجهشان و نمايدمي آگاه را بندگانش خداوند
 عنصر يعني. است آفريده آب از ماء من را زمين روي جنبندگان همة او كه اين و دارد،مي

 هر و حي شيء كل الماء من وجعلنا: است فرموده خداوند كه همانگونه. است آب همه اصلي
 اينطفه آنها يماده نمانيدمي مثل توليد كه حيواناتي پس. ايمآفريده آب از ار ايزنده چيز
 وجود به زمين از كه يحيوانات و. آيدمي حاصل ماده و نر گيريجفت هنگام به كه است
 حشراتي مانند يابندمي تكثير زمين مرطوبي و نمناكي از حاصل شرايط از استفاده با آيندمي
 يكي موجودات همة اوليه عنصر پس. آيدنمي وجود به آنها از چيزي هرگز آب بدون كه

 بطْنِهِ علَى ييمشِ من فَمِنْهم نمايدمي فرق زيادي جهان از آنها آفريشن و خلقت اما است
لَينِ علَى يمشِي من ومِنْهم غيره و مار مانند روند،مي راه خود شكم بر آنها از گروهي و رِج 
 من ومِنْهم پرندگان از بسياري و هاانسان مانند روند،مي راه پا دو روي بر آنها از برخي
بعٍ علَى يمشِي پس غيره و چهارپا حيوانات مانند روند،مي راه پا چهار روي بر برخي و أَر 
 قدرت بودن فراگير و الهي مشيت بر - است يكي آنها مادة و اصل كه آن با - حيوانات تفاوت
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 و صورت هر با را مخلوقي هر يشَاءخداون ما اللَّه يخْلُقُ: فرمود اين بنابر نمايد،مي داللت او
 توانا كاري هر بر خداوند همانند قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ ىعلَ اللَّه إِنَّ آفريندمي بخواهد كه حالتي
 يكي مادر و گيردمي صورت باروري نوع يك و ريزدمي فرو زمين بر را باران كه چنان است،
 كه [باشندمي مختلف هايويژگي و هاگونه داراي نيز فرزندان و باشدمي زمين آن و است

 زرع و اعنب من جنت و متجورات قطع االرضفي و]. گوناگون گياهان و درختان از عبارتند
 ذلك في ان االكلفي بعض علي بعضها نفضل و وحد بمĤء يسقي غيرصنوان و صنوان نخيل و

 درختان و كشتزارها و انگور از باغاتي و هم، كنار است قطعاتي زمين در و يعقلون لقوم
 از برخي و گردند،مي ابسير آب يك با كه ريشه، يك غير از چه و ريشه يك از چه خرما،
 تعقل كه مردمي براي اين در شك بدون. دهيممي برتري ديگر برخي بر ميوه در را آنها
  .دارد وجود] روشن و واضح [داليلي كنندمي
 :46 يآيه

اتٍ أَنزَلْنَا لَقَدنَاتٍ آييب م اللَّه دِي وهن يشَاء متَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يسروشني آيات هك راستي به م 
  .كندمي رهنمود راست راه به بخواهد را كه هر خداوند و ايم،كرده نازل را
 فرو را روشنگري و روشن هايآيه آنان سوي به و نموده، رحم خود بندگان به ما

 و پسنديده آداب و شرعي اهداف همة به را انسان روشني و وضوح به كه آياتيايم؛فرستاده
 و گشته، روشن راه آن وسيلة به و كنند،مي رهنمايي مفيد و درست دانستنيهاي و معارف
 نخواهد باقي گرايانباطل براي ايشبهه كوچكترين و گردد،مي روشن گمراهي از هدايت
 باقي طلب حق انسان براي اشكالي كمترين نيز. دهند قرار خويش دستاويز آنرا كه گذاشت

 كامل او بيان و رحمت و علم و دانش كه است دهفرستا فرو كسي را آيات اين چون. ماندنمي
 عن حي من يحيي و بينه عن هللك من ليهلك. نيست بياني او روشنگر بيان از بعد و.است
 شود، هالك حجت و دليل روي از شودمي هالك كه كس هر خدا تبيينات اين از پس تا بينه
 مستَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يشَاء من يهدِي واللَّه. بماند زنده دليل روي از ماندمي زنده كه كس هر و

 هدايت راست راه به است شده آنها بهرة سعادت تقديرش در كه را كساني خداوند و
 هدايت رساندمي بهشت و خدا به را انسان كه كوتاه و روشن راه به را آنا يعني. نمايدمي
  .دارد بر در را آن هب كردنعمل و دادن ترجيح و حق شناخت كه راهي نمايد؛مي

 بخواهد را كه هر اما است، نموده روشنگري خلق همة براي عموم طور به متعال خداوند
 ناشي و است ناشدنيقطع كه است بزرگوار خداوند بخشش و فضل اين پس. نمايدمي هدايت

 را يداليل همواره خود اعمال توجيه براي كه كندمي ابطال را كساني داليل نيز. اوست عدل از
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  .دهد قرار جايي چه در را خويش احسان داندمي بهتر خداوند و دهندمي ارائه
 :47- 50 يآيه

يقُولُونَ نَّا وولِ بِاللَّهِ آمبِالرَّس نَا وأَطَعو لَّى ثُمتَوم فَرِيقٌ ينْهن مدِ معب ا ذَلِكمو لَئِكأُو 
 از گروهي سپس ،»ايمكرده اطاعت و آورده، ايمان پيامبر به و خدا به«:گويندمي و بِالْمؤْمِنِينَ

 .نيستند مؤمن ايشان و گردانندمي روي ايشان

ا ا بينَهم لِيحكُم ورسولِهِ اللَّهِ إِلَى دعوا وإِذَ  و خدا سوي به چون و معرِضُونَ منْهم فَرِيقٌ إِذَ
 .رويگردانند آنان از گروهي آنگاه كند، يداور ميانشان در تا شوند فراخوانده پيامبرش

 آن سوي به تسليم نهايت با باشد آنان با حق اگر و مذْعِنِينَ إِلَيهِ يأْتُوا الْحقُّ لَّهم يكُن وإِن
 .آيندمي

لَيهِم اللَّه يحِيف أَن يخَافُونَ أَم ارتَابوا أَمِ مرَض قُلُوبِهِم أَفِي ع ولُهسرو لْب لَئِكأُو مه 
 پيامبرش و خدا كه ترسندمي يا اند؟افتاده شك به يا است بيماري دلهايشان در آيا الظَّالِمونَ

  .ستمگرند ايشان بلكه] نه [كنند؟ ستم آنان بر
 ايمان ضعف و بيماري دلهايشان در كه كساني دهد؛مي خبر ستمكاران حالت از متعال خداوند
 گويندمي زبانهايشان با آنها. است دانايي و علم ضعف و شك و فاقن دلهايشان در يا است،
 به سپس هستند، پايبند اطاعت و ايمان به گويا كه كنندمي وانمود طوري و ايم،آورده ايمان
 گردانند،مي روي اطاعت از شدت به ايشان از گروهي و. كنندنمي عمل گويندمي آنچه

 قصد گاهي رويگردان فرد. گردانند روي آنان و رِضُونَمع: است فرموده خداوند همچنانكه
 رويگردانان اين اما. گرددمي بر است برتافته روي آن از كه آنچه سوي به و دارد، بازگشتن
 حالت اين و. كنندنمي توجه اندگردانده روي آن از كه آنچه به و نموده پشت سرسخت
 ايمانشا كه حالي در دارند، را خدا از اطاعت و ايمان ادعاي كه است كساني از بسياري
 مانند است، سخت بسيار افرادي چنين براي عبادتها از بسياري دادن انجام و. است ضعيف
  .آن امثال و خدا راه در جهاد و مستحب، و واجب نفقات و زكات
ينَهم لِيحكُم ورسولِهِ اللَّهِ إِلَى دعوا وإِذَا باشد دعوايي و اختالف يكس و آنها ميان گاه هر و ب 
 معرِضُونَ منْهم فَرِيقٌ إِذَا كند، داوري ميانشان در تا شوند خوانده فرا پيامبر و خدا سوي به و

 و جويند،مي را جاهليت داوري و قضاوت و شوند،مي رويگردان آنان از گروهي آنگاه
 آنها با حق كه دانندمي ونچ دهند،مي ترجيح شرع احكام بر را شرعي غير قوانين و دستورات
 واقعيت طبق شريعت كه چرا شد، خواهند محكوم نمايند مراجعه شريعت به اگر و نيست،
  .نمايدمي داوري
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لَيهِ يأْتُوا الْحقُّ لَّهم يكُن وإِن  حكم سوي به وشتاب فروتني با آنان با حق اگر ولي مذْعِنِينَ إِ
 با موافق و آنها نفع به چون بلكه آورند،نمي روي بدان شرع حكم خاطر به آنها. آيندمي شرع

 با چه گر نيستند، ستايش قابل حالت اين در پس. آورندمي روي آن به است هايشانخواسته
 در و پسنددمي آنچه در كه است كسي حقيقي بندة چون آورند، روي آن به تسليم نهايت
 ناراحت را او كه آنچه در و نمايد،مي ادش را او كه آنچه در و اوست، ميل برخالف كه آنچه
 هواي و خواست با شريعت بودن مطابق هنگام به كه كسي اما. نمايد پيروي حق از كندمي

 كندمي ترك را آن او ميل و خواسته با آن مخالفت هنگام به و نمايد،مي پيروي آن از نفسش
  .نيست خدا حقيقي بندة و دهد،مي ترجيح شريعت بر را خود اميال و

 و كرده نكوهش را آنان اند،شده رويگردان شرعي حكم از اينكه خاطر به متعال خداوند
 مرضي دلهايشان در آيا يعني است؟ بيماري دلهايشان در آيا مرَض قُلُوبِهِم أَفِي: فرمايدمي

 از و گشته بيمار منزلة به نتيجة در است، گرفته آنان از را قلب شعور و تندرستي كه است
 روي رساندمي زيان را آنها كه آنچه به و تابند،مي بر روي است آنان سود به كه آنچه
 و دارد، ترديد پيامبرش و خدا حكم در دلهايشان و اندافتاده شك در يا ارتَابوا أَمِ آورند؟مي

 أَن نَيخَافُو أَم! كنند؟نمي داوري و قضاوت حق به كه نمايندمي متهم را پيامبرش و خدا حكم
حِيفي اللَّه هِملَيع ولُهسرحكمي يعني كنند؟ ستم آنان بر پيامبرش و خدا كه ترسندمي يا و 

 ايشان بلكه الظَّالِمونَ هم أُولَئِك بلْ. نيست چنين نه، نمايند؟ صادر آنان عليه ستمگرانانه
 حكمت با و دارد ارقر انصاف و عدل نهايت در وپيامبرش خدا حكم و ستمگرند، خودشان
 در دارد يقين كه قومي براي كسي چه و يوقنون لقوم حكما اهللا من احسن من. است موافق
  !است؟ بهتر خداوند از داوري

. باشد داشته همراه به را عمل بايد بلكه نيست، گفتن تنها ايمان كه آنند بيانگر آيات اين و
 الهي حكم برابر در شدن تسليم و دانده،گر روي وي اطاعت از كه را كساني خداوند بنابراين

 تسليم كس هر و. است آورده حساب به ايمانبي دانند،نمي واجب حالي هر در را پيامبر و
 ترديد و شك دچار ايمانش در و شده مبتال قلب بيماري به نشود، پيامبرش و خدا حكم
 كه ببرد گمان كسي نبايد و است، حرام شريعت احكام به نسبت بدگماني و. است گشته
  .است مخالفت حكمت و عدل با شريعت احكام

  :51- 52يآيه
نَّما نَا يقُولُوا أَن بينَهم لِيحكُم ورسولِهِ اللَّهِ إِلَى دعوا إِذَا الْمؤْمِنِينَ قَولَ كَانَ إِ مِعنَا سأَطَعو 

لَئِكأُوو مونَ هفْلِحميان تا. شوند خوانده فرا پيامبرش و اخد سوي به كه هنگامي مؤمنان الْم 
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 كه اينانند و »برديم فرمان و شنيديم«:گويندمي كه است اين تنها سخنشان كند داوري آنان
 .رستگارند

 پيامبرش و خدا از كس هر و الْفَائِزُونَ هم فَأُولَئِك ويتَّقْهِ اللَّه ويخْش ورسولَه اللَّه يطِعِ ومن
  .كاميابند كه اينانند بدارد، پروا او از و بترسد خدا از و كند، پيروي
 و نمود بيان نيز را مؤمنان حالت رويگردانند، شرع حكم از كه كرد بيان را كساني حالت وقتي
نَّما: فرمود  ثابت اعمالشان با را خود ايمان صدق كه راستيني مؤمنان الْمؤْمِنِينَ قَولَ كَانَ إِ
 فرا پيامبرش و خدا سوي به كه هنگامي بينَهم لِيحكُم ورسولِهِ اللَّهِ إِلَى دعوا اإِذَ اند،نموده
 يا باشد موافق هايشانخواسته با آنان داوري خواه كنند، داوري آنان ميان تا شوند خوانده
نَا يقُولُوا أَن است، اين تنها سخنشان مخالف، مِعنَا سأَطَعفرمان و يديمشن: گويندمي كه و 
 خواند فرا آن سوي به را ما كه كسي نداي و شنيديم را پيامبرش و خدا حكم يعني »برديم
لَئِك. نداريم ناراحتي و . مشكل هيچ و كنيم،مي اطاعت كامل طور به و نموديم، اجابت أُو و 

مونَ هفْلِحچون نمود، نحصرم گروه اين در را رستگاري و فالح. رستگارانند ايشان تنها و الْم 
 ناخوشايند كه آنچه از يافتن نجات و است، مطلوب كه آنچه به يافتن دست يعني رستگاري

 نمايد اطاعت پيامبرش و خدا از و دهد قرار داور را پيامبرش و خدا كه كسي جز و. است
  .شد نخواهد رستگار كسي هيچ
 نمود بيان را داوري و حكميت قضية در خصوص به] رسول و خدا از [اطاعت فضيلت وقتي

 ورسولَه اللَّه يطِعِ ومن: فرمود و داشت بيان هاحالت همة در عموم طور به را اطاعت فضيلت
 را دستوراتشان و كند، راتصديق آنها خبر و نمايد، پيروي پيامبرش و خدا از كس هر و

 و باشد، شناخت و رفتمع با همراه كه ترسي بترسد، خدا از و اللَّه ويخْش نمايد، اطاعت
 آرزويش كه آنچه از را خود نفس و گويد ترك است نموده نهي آن از خداوند كه را آنچه
 تقوا چون نمايد، ترك است ممنوع كه را آنچه و ويتَّقْهِ: فرمود بنابراين. دارد باز است كرده
 كردنترك و شده، داده دستور آن دادن انجام به كه چيزي دادن انجام يعني مطلق طور به

 - شود ذكر اطاعت و نيكي همراه به تقوا اگر و. است شده نهي آن ارتكاب از كه چيزي
 ترك وسيلة به خدا عذاب از پرهيز معني به صورت اين در - است آمده اينجا در چنانكه
  .باشدمي گناهان
لَئِك أُو  هم و كرده اطاعت رشوپيامب خداوند از هم كه هستند كساني اينان پس الْفَائِزُونَ هم فَ
 عذاب به را آدمي كه عواملي از پرهيز با كه چرا هستند، رستگار بنابراين دارند را الهي ترس
 پس. اندآورده دست به را اخروي پاداش و رهانيده جهنم آتش از را خود كنند،مي دچار الهي
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 در او كوتاهي بحس بر باشد رانداشته اينان حالت كسي اگر. اينهاست مال منحصراً رستگاري
 پيامبرش و خدا ميان كه حقي آيه اين در. دهدمي دست از را رستگاري پسنديده صفات اين

 حقي نيز. است شده بيان باشدمي ايمان مستلزم كه فرمانبرداري و اطاعت آن و است مشترك
 و. است الهي تقواي و خدا از ترس آن و است، شده ذكر اين در باشدمي خداوند مختص كه
 است، پيامبر كردن ياري و گذاشتن احترام آن و ماندمي باقي است پيامبر مختص كه سوم قح

 و وتغزروه رسوله و باهللا اتومنوا: است نموده بيان را حق سه هر فتح سوره در كه همانطور
 و كنيد، ياري را پيامبر و بياوريد، ايمان پيامبرش و خدا به تا اصيالً و بكره تسبحوه و توقروه

  .كنيد ياد پاكي به شام و صبح را خداوند و بگذاريد، ترامشاح
  :53- 54 يآيه

 خَبِيرٌ اللَّه إِنَّ معرُوفَةٌ طَاعةٌ تُقْسِموا لَّا قُل لَيخْرُجنَّ أَمرْتَهم لَئِنْ أَيمانِهِم جهد بِاللَّهِ وأَقْسموا
 بديشان اگر كه كردند ياد سوگند خداوند به سوگندهايشان ترينسخت با و تَعملُونَ بِما

 شما اطاعت نكنيد، ياد سوگند«: بگو. روندمي بيرون] روند بيرون جهاد براي كه [دهي دستور
 .»است خبر با كنيدمي آنچه از خداوند گمانبي است، شده شناخته و معروف

لَيهِ مافَإِنَّ تَولَّوا فَإِن الرَّسولَ وأَطِيعوا اللَّه أَطِيعوا قُلْ ا علَ ممكُم حلَيعا وم لْتُممإِن حو وهتُطِيع 
لَّا الرَّسولِ علَى وما تَهتَدوا  فرمان] نيز [پيامبر از و بريد، فرمان خدا از«: بگو الْمبِينُ الْبلَاغُ إِ
 شما بر و است، شده نهاده وي دوش بر كه است واجب چيزي او بر گردانند روي اگر بريد،
 راه بريد، فرمان او از اگر اما.است شده نهاده دوشتان بر كه است واجب چيزي انجام هم

  .نيست آشكار رسانيپيام جز پيامبر بر و. يافت خواهيد
 حالت از و بودند، نكرده شركت جهاد در) ص (پيامبر با كه منافقاني حالت از متعال خداوند
 ياد سوگند خدا به آنها كه دهد،مي خبر بود ايمان ضعف و بيماري دلهايشان در كه كساني

 خود رفتن بيرون و حركت هنگام به يا دهي، دستور آينده در را آنان اگر أَمرْتَهم لَئِنْ: كنندمي
 سخن رد با خداوند. است بهتر اول معني و. روندمي بيرون حتماً لَيخْرُجنَّ بدهي، فرمانشان

 عذرهايتان و خوردن سوگند به ما يعني نكنيد؛ ياد سوگند«: بگو تُقْسِموا لَّا قُل : فرمايدمي آنها
 و معروف شما اطاعت و داده، خبر شما حاالت و اخبار از را ما خداوند چون نداريم، نيازي
 داشته عذري اينكه بدون شما دانيممي كه ما. باشدنمي پوشيده ما بر و است، شده شناخته
 به كسي و. ندارد وجود خوردنتان سوگند و آوردن عذر براي ليليد پس. كرديد تنبلي باشيد
 نامشخص و مشتبه او حالت اما نمايد اطاعت باشد داشته احتمال كه دارد احتياج سوگند
 شما اما. باشد مفيد نمودن تبرئه را خود و آوردن عذر شايد كسي چنين براي پس باشد،
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 و نمود تهديد را آنها بنابراين. شويد رفتارگ الهي عذاب به كه رودمي آن بيم بلكه هرگز،
 شما سزاي و است، خبر با كنيدمي آنچه از خداوند گمانبي تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ اللَّه إِنَّ فرمود

  .آنها وضعيت و حالت است اين واقع در. داد خواهد كامل طور به را
 اللَّه أَطِيعوا قُلْ: فرمود بنابراين .كند نهي و امر را شما كه است اين) ص (پيامبر وظيفة اما

 و كامياب بردند فرمان اگر پس ،»بريد فرمان پيامبر و خدا از«: بگو فَإِن الرَّسولَ وأَطِيعوا
لَّوا اگر و. اندشده خوشبخت ا تَونَّم  خدا پيامبر بر چيزي گرداندند روي حملَ ما علَيهِ فَإِ

 ادا را آن ايشان و است، خدا پيام رساندن آن و است، شده نهاده او دوش بر كه است واجب
 دشه نهاده دوشتان بر كه است واجب چيزي انجام هم شما بر و حملْتُم ما وعلَيكُم. اندنموده
 و گمراهي و است، آشكار و روشن شما تكليف. است فرمانبرداري و اطاعت آن و است،

  .است آشكار نيز خدا ابعذ به شدن گرفتار براي آنان سزاواري
 خواهدي هدايت راست راه به كردار و گفتار در بريد، فرمان او از اگر اما تَهتَدوا تُطِيعوه وإِن
 اطاعت بدون و نداريد، هدايت سوي به راهي كنيد اطاعت پيامبر از اينكه جز شما پس. شد
 إِلَّا الرَّسولِ علَى وما. است محال بلكه نيست ممكن تنها نه هدايت به دسترسي پيامبر، از

 پيامبر وظيفة يعني. نيست آشكار تبليغ و رسانيپيام جز چيزي خدا پيامبر بر و الْمبِينُ الْبلَاغُ
 هيچ براي كه طوري برساند، شما به آشكار و روشن صورت به را الهي پيام كه است اين فقط
 پيام روشن و آشكار صورت به و كرد، چنين هم پيامبر و. نگذارند باقي ايشبهه و شك كسي
 و است، متعال خداوند نمايدمي مجازات و محاسبه را شما كه كسي و. رساند مردم به را الهي
  .است كرده عمل خود وظيفه به او و ندارد، اختياري) ص (پيامبر
 :55 يآيه

دعو نُوا الَّذِينَ اللَّهآم مِلُوا مِنكُمعاتِ والِحالص سملَيلِفَنَّه  الَّذِينَ استَخْلَف كَما الْأَرضِ فِي تَخْ
بلِهِم مِن لَيمكِّنَنَّ قَ و ملَه متَضَى الَّذِي دِينَهار مم لَهلَنَّه دبي لَ ن ودِ معب فِهِمنًا خَوونَنِي أَمدبعلَا ي 

يئًا بِي يشْرِكُونَ  كه شما از كساني به خداوند الْفَاسِقُونَ هم ولَئِكفَأُ ذَلِك بعد كَفَرَ ومن شَ
 جانشين زمين در را آنان قطعاً كه است داده وعده اندكرده شايسته كارهاي و آورده ايمان
 برايشان كه را دينشان و ساخت، جانشين بودند آنان از پيش كه را كساني چنانكه كرد، خواهد
 به [نمود خواهد تبديل ايمني به را وبيمشان اخت،س خواهد برقرار و پابرجا است پسنديده

 ورزند كفر اين از پس كه كساني و نسازند، شريك من با را چيزي و بپرستيد مرا] كه ايگونه
  .فاسقند كه اينانند
 خداوند. است شده مشاهده آن عملي صورت و تاويل كه است راستين هايوعده از يكي اين



١٧٧٠ 

 را آنان كه است داده وعده دهند انجام شايسته كار و ورندبيا ايمان كه امت اين افراد به
 خواهند جانشين زمين در آنان و كند، زمين حكومت و فرماندهي وارث و پيشينيان جايگزين

 برايشان كه را ديني است داده وعده آنان به و. پرداخت خواهند آن امور تدبير به و بود
 و. باشدمي برتر اديان همة از كه است اسالم دين نآ و سازد، استوار و برجا پا است پسنديده
 از و شرافت و برتري داراي امت اين چون است، برگزيده امت اين براي را آن خداوند
 ميان در را آن باطني و ظاهري قوانين و دارند پا بر را دين بتوانند تا است، مندبهره الهينعمت
 و باشند،مي خوار و مغلوب كفار ساير و ياناد ديگر پيروان چون. كنند پياده ديگران و خود

 حال سازد، مبدل آرامش و امنيت به را مؤمنان هراس و خوف كه است داده وعده خداوند
 با كافران سوي از اينكه مگر دارد اظهار را اشعقيده و دين توانستنمي مؤمن فرد قبالً آنكه
 اهلهمة و بودند اندك بسيار رانديگ به نسبت مسلمين و. شدمي مواجه زيادي آزار و اذيت
. برندمي يورش آنها بر و بودند گرفته نشانه آنان سوي به يكپارچه و متحد صورت به زمين
 مسلمين وقت آن در و داد، وعده آنان به را چيزها اين خداوند آيه اين نزول هنگام به پس

 تا نداشتند كامل امنيت و. دارند پا بر را اسالم دين توانستندنمي و نداشتند حكومتي و قدرت
 نداشته بيمي و هراس خداوند جز به كسي از و نموده پرستش يگانگي به را خداوند بتوانند
 زمينه اين در و دادند انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان امت اين افراد نخستين پس. باشند

 ايگونه به نمود مسلط ممرد و شهرها بر را آنها خداوند نتيجه در بودند، قدم پيش ديگران از
 دست به كامل قدرت و امنيت و آوردند، در خود قلمرو به و كردند فتح را غرب و شرق كه

 خواهد چنين قيامت تا و است الهي آشكار و انگيزشگفت هاينشانه از يكي اين و. آوردند
 كه را آنچه حتماً دهند انجام شايسته كار و باشند داشته ايمان مسلمين كه شرطي به و بود،

 را منافقين و كفار خداون كه بينيممي اگر اما. يافت خواهند است داده وعده آنها به خداوند
 آنان كوتاهي خاطر به شوندمي مغلوب مسلمين هاوقت بعضي و نمايدمي مسلط مسلمين بر
 و تقدر آن از پس كه كساني و ذَلِك بعد كَفَرَ ومن. است صالح عمل و ايمان قبال در

لَئِك ورزند كفر! مسلمانان اي شما كامل يسلطه فَأُو مو فاسقند كه هستند اينان الْفَاسِقُونَ ه 
 و نيك كارهاي شايستة و اند،زده تباهي و فساد به دست و رفته بيرون الهي طاعت از

 حالت در كه كسي چون ندارند، را خوبي و خير از برخورداري لياقت و نيستند، پسنديده
 و فاسد نيت بيانگر اين گويد، ترك را ايمان بازدارنده، اسباب بودن متنفي و توانايي و رتقد

 خداوند كه نمايدمي داللت اين و. ندارد ديگري قصد دين ترك جز چون اوست، پليد سرشت
 همانگونه است، داده قدرت آنها به و داده قرار حاكم و جانشين زمين در را كساني ما از قبل
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 در را شما خداوند تعملونُ كيف فينظر الْأَرضِ فِي لَيستَخْلِفَنَّهم: گفت قونش به موسي كه
  .كنيدمي عمل چگونه كه نگردمي آنگاه گرداند،مي جانشين زمين

 و ائمه نجعلهم و االرضفي استضعفوا الذين علي نمن ان نريد و: فرمايدمي متعال خداوند و
 استضعاف به زمين در كه كساني بر خواهيممي و االرض في لهم نمكن و الوارثين نجعلهم
 زمين در را آنها و. بگردانيم] زمين [وارثان و رهبران را آنان و بگذاريم، منت اندشده كشيده
  .بخشيم قدرت

  :56- 57 يآيه
 را زكات و داريد، برپا را زنما و تُرْحمونَ لَعلَّكُم الرَّسولَ وأَطِيعوا الزَّكَاةَ وآتُوا الصلَاةَ وأَقِيموا
 .شود رحم شما بر تا كنيد اطاعت پيامبر از و بپردازيد،

 كساني مبر گمان الْمصِيرُ ولَبِئْس النَّار ومأْواهم الْأَرضِ فِي معجِزِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ تَحسبنَّ لَا
  .است سرانجامي بد و است دوزخ جايگاهشان كنند،مي درمانده] را ما [اندشده كافر كه

 فرمان آن باطني و ظاهري آداب و شرايط و اركان رعايت و نماز داشتن پا بر به خداوند
 كساني ديگر و فقرا به را زكات اينكه و است، داده قرار آن وارث را فقير بندگان كه دهدمي
 عبادت دو ناي زيرا. بپردازند است نموده ذكر زكات اصناف عنوان به را آنها خداوند كه
 در را خدا بندگان حق هم و خدا حق هم كه چرا هستند، عبادت بزرگترين] زكات و نماز[=
 دستور سپس خدا بندگان با نيكي هم و دارد وجود خدا براي اخالص هم آن در و دارند بر

 و ولَالرَّس وأَطِيعوا: فرمود و كرد بيان زكات پرداختن و نماز به امر كنار در را فراگير و كلي
 كنيد، پرهيز است نموده نهي آنچه از و آوريد، جاي به را او دستورات كنيد؛ اطاعت پيامبر از
 پيروي خدا از كه راستي به نمايد، پيروي پيامبر از كس وهر اهللا اطاع فقد الرسول يطع من

 كس هر پس. گيريد قرار مرحمت مورد كارها اين انجام با تا  تُرْحمونَ لَعلَّكُم. است كرده
 و نماز خواندن بدون كس هر و. است اين راهش شود، او حال شامل خدا رحمت خواهدمي

 دروغگو ايكننده آرزو است، اميدوار الهي رحمت به) ص (پيامبر از اطاعت و زكات پرداختن
 .نمايدمي القا او به دروغگين آرزوهاي نفسش و است

 در] خدا [كنندگان درمانده كافران كه مبر گمان الْأَرضِ فِي زِينَمعجِ كَفَرُوا الَّذِينَ تَحسبنَّ لَا
 چه گر خداوند ندهد، فرب را تو شده داده آنان به دنيا زندگي در آنچه پس.باشندمي زمين
 غليظ عذاب الي نضطرهم ثم قليالً نمتعهم. برد نخواهد ياد از را آنان اما دهدمي مهلت را آنها

 در بنابراين كنيممي دچارشان سختي عذاب به سپس سازيم،مي مندرهبه را آنان زماني اندك
 است، سرانجامي بد و است دوزخ جايگاهشان و الْمصِيرُ ولَبِئْس النَّار ومأْواهم:فرمود اينجا
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  .است هميشگي عذاب و حسرت و شر آنها سرانجام زيرا
 :58- 59 يآيه

يها يا أْذِنكُملِيس آمنُوا الَّذِينَ أَ الَّذِينَ أَيمانُكُم ملَكَت الَّذِينَ تَ و لُغُوا لَمب ي لُمالْح ثَلَاثَ مِنكُم 
لَاةِ قَبلِ مِن مرَّاتٍ رِ صحِينَ الْفَجونَ وكُم تَضَعابي لَاةِ بعدِ ومِن الظَّهِيرَةِ منَ ثِ ثَلَاثُ الْعِشَاء ص 

ي لَيس لَّكُم عوراتٍ لَ علَا كُم و هِملَيع نَاحنَّ جهدعافُونَ بكُم طَولَي ع ضُكُمعلَى بضٍ ععب كَذَلِك 
بينُ ي اللَّه اتِ لَكُميĤْال اللَّهو لِيمع كِيمكنيزاتان و بردگان بايد! ايدآورده ايمان كه كساني اي  ح 

 نماز از پيش بگيرند؛ اجازه شما از وقت سه در اندنرسيده بلوغ] سن [به كه شما از كساني و
 سه] اين [عشاء نماز از بعد و آوريد،مي در را خود لباسهاي كه هنگامي به نيمروز و صبح،
 كه چرا نيست، گناهي آنان و شما بر وقت سه اين از بعد. است خلوت] اوقات [برايتان وقت
 خداوند هستيد آمد و رفت در نايشا با نيز شما و آمدند، و رفت در شما اطراف در ايشان
 .است فرزانه داناي خداوند و سازد،مي روشن برايتان بدينسان را آيات

ا نُوا الْحلُم مِنكُم الْأَطْفَالُ بلَغَ وإِذَ تَأْذِ سا فَلْيتَأْذَنَ كَم مِن الَّذِينَ اس لِهِم قَب نُ كَذَلِكيب ي اللَّه لَكُم 
 پيش كه كساني مانند بايد رسيدند] بلوغ [سن به شما كودكان چون و حكِيم لِيمع واللَّه آياتِهِ
 و سازد،مي روشن برايتان بدينسان را آياتش خداوند گيرند، اجازه گرفتند، اجازه آنان از

  .است حكمت داراي و آگاه بس خداوند
 اندنرسيده بلوغ حد هب كه كودكاني و كنيزانشان و بردگان كه داده دستور را مؤمناان خداوند

 و نمود بيان را آن حكمت خداوند و. شوند وارد آنگاه بگيرند اجازه آنها از وقت سه اين در
 و خوابيدن، هنگام عشاء از بعد باشد؛مي شما استراحت و خلوت اوقات وقت، سه اين: فرمود
 خوابدمي بش در كه فرديغالباً چون باشد،مي شما شدن بيدار وقت كه صبح نماز از قبل

 اوقات گاهي باشد،مي كم غالباً كه آنجا از روز خوابيدن اما. پوشدمي را غيرعادي لباسهاي
 تَضَعونَ وحِينَ: به نمود مقيد را آن جهت همين به پس. خوابدمي معمولي لباسهاي با انسان
يابكُم    .آوريدمي در را لباسهايتان نيمروز خوابيدن براي كه وقتي و الظَّهِيرَةِ منَ ثِ
. شوند وارد اجازه بدون توانندنمي ديگران مانند نيز كودكان و بردگان وقت سه اين در پس
 بر بعدهنَّ جنَاح علَيهِم ولَا علَيكُم لَيس: است فرموده وقت سه اين از غير با رابطه در اما
 اين غير در يعني. شوند وارد زهاجا بدون وقت سه اين از غير در كه نيست گناهي آنان و شما
 نياز آنها به مردم زيرا بگيرند، اجازه شدن وارد براي كه نيستند ديگران مانند آنها وقت سه

 براي آنها بعضٍ علَى بعضُكُم علَيكُم طَوافُونَ. باشدمي مشكل گرفتن اجازه بار هر و دارند
 بدينسان الĤْياتِ لَكُم اللَّه يبينُ كَذَلِك. نماينديم آمد و رفت شما بر و دور در كارهايتان انجام
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 كسي حكمت و رحمت تا كندمي بيان نيز را آن فلسفة و داردمي بيان برايتان را آيات خداوند
  .شود شناخته است نموده وضع را قانون اين كه

اللَّه و لِيمع كِيمممكن امور و مستحبات و واجبات او دانش است؛ حكيم دانايي خداوند و  ح 
 پس. دهدمي قرار آن مناسب جاي در را چيزي هر و است حكمت داراي و نموده، احاطه را
 را آن يشايسته حكمت شرعي حكم هر به و. است داده را آن شايستة آفرينش مخلوقي هر به

 آن سنمحا و نمود بيان كامل طور به را آن كه احكام اين است جمله آن از و است، بخشيده
 .داد توضيح را

ا  كه است ايت بلوغ سن به. رسيدند بلوغ به شما كودكان چون و الْحلُم مِنكُم الْأَطْفَالُ بلَغَ وإِذَ
نُوا. بيايد بيرون مني خواب يا بيداري حالت در فرد از تَأْذِ سلْي تَأْذَنَ كَما فَ مِن الَّذِينَ اس لِهِم قَب 

 آنان از پيش كه اشخاصي همانگونه بگيرند، اجازه شدن وارد براي اوقات ساير در بايد پس
 فرموده آنان با رابطه در خداوند كه هستند كساني همان آنها و اند،گرفته اجازه اندبوده
 هاييخانه وارد! مؤمنان اي تستانسوا حتي بيوتكم غير بيوتاً تدخلوا ال آمنوا الذين ايها يا:است
 آگاه بس خداوند و حكِيم علِيم واللَّه گرفتن اجازه از بعد مگر تنيس شما به متعلق كه نشويد

  .است حكمت داراي و
 اشاره آنها از برخي به كه باشندمي فراواني و مفيد هايآموختني و فوايد داراي آيه دو اين
  :كنيممي
 رستيسرپ تحت كه كساني و كوچكترها و بردگان به كه هستند موظف بزرگترها و ولي آقا،- 1

 و داده قرار مخاطب را آنها خداوند چون بياموزند، شرعي آداب و علم دارند، قرار آنان
يها يا: است فرموده تَأْذِنكُم آمنُوا الَّذِينَ أَ سالَّذِينَ لِي لَكَتم انُكُممالَّذِينَ أَي و لُغُوا لَمب ي لُمالْح 

 بردگان بايد! ايدآورده ايمان كه كساني و كنيزان و نبردگا بايد! ايدآورده ايمان كه كساني اي
 بلوغ سن به كه شما از كساني و كنيزان و بردگان بايد! ايدآورده ايمان كه كساني و كنيزان و

. نيست ممكن كردن ادب و دادن ياد با جز اين و. بگيرند اجازه شما از وقت سه در اندنرسيده
لَيهِم ولَا علَيكُم لَيس است فرموده چون و ع نَاحنَّ جهدعآنان و شما بر وقت سه اين از بعد ب 

  .نيست گناهي
 حفظ راستاي در بيشتر چه هر تا است داده دستور و كرده سفارش عورت حفظ به خداوند- 2

 نبايد كرد خواهند مشاهده را وي عورت رودمي گمان كه جايي در انسان و بكوشيم، عورت
  .بگيرد طهارت و بكند غسل آنجا در
 به رفتن و خواب هنگام به آنكه مانند گردد، ظاهر نياز وجود صورت در عورت است جايز- 3
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  .گيرد صورت عورت كشف ... و توالت و دستشويي
 داشتند، عادت شب خواب به كه همانطور داشتند، عادت ظهر هنگام خوابيدن به مسلمين- 4

  .است داده قرار خطاب مورد را آنها حاالتشان بيان با خداوند چون
 نبايد و ببيند، را آدمي عورت شود داده اجازه نبايد است نرسيده بلوغ سن به كه كودكي- 5

 اين معني به آنان گرفتن اجازه به الهي دادن دستور چون ببيند، كسي را او شرمگاه و عورت
  .نيست جايز] ديگران عورت يمشاهده [:امر اين كه است

 جايز نيز اربابش و آقا براي كه همانگونه ببيند، را مالكش و آقا عورت برده كه نيست جايز- 6
  .كرديم بيان كودك مورد در همچنانكه. ببيند را او عورت كه نيست

 همراه كه است بهتر گويندمي سخن شرع مسائل مورد در كه كساني و معلم و واعظ براي - 7
 چون نكند، بيان را آن علت، و دليل انبي بدون و بگويد، نيز را آن علت و مأخذ حكم، بيان با

 سه اين عوراتٍ ثَلَاثُ: فرمود و كرد بيان نيز را علتش نمود، بيان را حكم اين وقتي خداوند
  .است خلوت اوقات برايتان وقت

 گرفته قرار خطاب مورد آنها ولي كه همانطور. هستند خدا خطاب مورد نيز برده و كودك - 8
لَيكُم لَيس: است فرموده متعال خداوند چون است، لَا عو هِملَيع نَاحنَّ جهدعسه اين از بعد ب 
  . نيست گناهي آنان و شما بر وقت

 متعال خداوند زيرا بيايد، استفراغ مانند آلودگي از بعد چه گر است پاك كودك دهان آب - 9
) ص (پيامبر. آمدند و رفت در شما اطراف در] ايشان كه چرا [علَيكُم طَوافُونَ: است فرموده

 نجس گربه«: فرمود. شد سؤال ايشان از گربه نجاست و پاكي با رابطه در كه هنگامي نيز
  .»هستند آمد و رفت در شما اطراف در كه است كساني جزو زيرا نيست،

 نه گيرند، بكار عادت و عرف طبق كودكان قبيل از را خود زيردستان انسان است جايز- 10
لَيكُم: فرمايدمي خداوند زيرا آيد، دشوار كودك بر هك آنگونه ع   

 و اند،نرسيده بلوغ سن به كه است كساني مورد در شد بيان مشروح طور به كه حكم اين - 11
  .بگيرند اجازه بايد بلوغ سن به رسيدن از بعد اما
 كه عشر احكام تمام سپس گيرد، صورت وي انزال كه رسدمي بلوغ سن به فرد زماني - 12

 آن بر كه است چيزي اين و. يابندمي تحقق انزال زمان رسيدن فرا با هستند، بلوغ بر مترتب
 آمدن در با يا و مشخصي سن به رسيدن با آيا كه است اين در اختالف و است، شده اتفاق
  !نه؟ يا شودمي محقق بلوغ ناف زير موي
 :60 يآيه
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اعِدالْقَو اء مِنَ وونَ الَ اللَّاتِي النِّسرْجا ينِكَاح سهِنَّ فَلَيلَيع نَاحنَ أَن جضَعنَّ يهابي  غَيرَ ثِ
تَبرِّجاتٍ أَن بِزِينَةٍ مفِفْنَ وتَعسرٌ ينَّ خَيلَّه اللَّه و مِيعس لِيماميد كه ايافتاده كار از زنان بر و ع 
 و نكنند، آشكار زينتي كه حالي در فرونهند را لباسهايشان كه نيست گناهي ندارند ازدواج
الْقَواعِد. داناست شنواي خداوند و است، بهتر برايشان ورزند پاكدامني چنانچه اء مِنَ وو النِّس 
 كامالً را جنسي جاذبة و زناشويي ميل و رسيده نازايي سال و سن به كه ايافتاده كار از زنان
 ازدواج ميل نيز كسي و ندارند، ازدواج ميل كه آناني نِكَاحا يرْجونَ لَا اللَّاتِي اند،داده دست از

 نه كه هستند ايسالخورده و پير زنان چون ندارند، را آنها با ازدواج ميل نيز كسي و ندارند،
 دارند زشتي قيافة يا كنند،مي نگاه آنان به ديد اين با ديگران نه و دارندجنسي ميل خودشان

 اگر] اينان [ثِيابهنَّ يضَعنَ أَن جنَاح علَيهِنَّ فَلَيس. شودنمي كتحري آنها ديدن با كسي كه
 وليضربن بپوشند را آن است داده دستور زنان به خداوند كه روسري قبيل از را خود لباسهاي
 بياورند بيرون] گذارند فرو هايشانگريبان بر را هايشانروسري بايد و [جيوبهن علي بخمرهن
  .نيست نانآ بر گناهي
 ديگران و آنان ابتالي براي خطري چون نمايند، ظاهر را هايشانچهره توانندمي زناني چنين

 آنان بر گناهي نهند فرو را لباسهايشان چنانچه شد بيان كه آنجا از و. ندارد وجود فتنه به
: فرمود متوه اين دفع براي دهد، انجام را كاري هر تواندمي پيرزن كه رودمي آن گمان نيست،
 پوشيدن با را خويشتن اينكه مانند نكنند، آشكار زينتي كه صورتي در بِزِينَةٍ متَبرِّجاتٍ غَيرَ

 زينتشان از آنچه تا كنند، كوبيپاي يا و - بپوشانند را خود روي گرچه - بيارايند زيبا لباسهاي
 محجبه كه چند هر - لباس پوشيدن با زن خودآرايي صرف زيرا شود آشكار دارندمي پنهان كه
 او به نسبت ديگران كه نباشد نيز زنان از دسته آن از و بپوشاند نيز را خود صورت و باشد هم

 شيطاني هايوسوسه و حرج دچار را مرد و شد خواهد فتنه سبب - دهند نشان خود از تمايل
 يعني استعفاف. است بهتر انبرايش ورزند پاكدامني اگر و لَّهنَّ خَيرٌ يستَعفِفْنَ وأَن. گرداندمي

 و ازدواج قبيل از انجامدمي پاكدامني به كه اموري انجام با آدمي اينكه و كردن،پيشه عفت
 همة و است شنوا خداوند و عليِم سمِيع واللَّه. رودمي گناه بيم آن از كه چيزهايي از دوري
 گفتار هر از بايد زنان پس. دانديم را مقاصد و هانيت همة و است آگاه و شنود،مي را صداها

 فاسدشان هاينيت و گفتارها خاطر به را آنها خداوند كه بدانند و كنند، پرهيز فاسدي نيت و
  .كرد خواهد مجازات

  :61 يآيه
سلَى لَيى عمالْأَع رَجلَا حلَى ورَجِ عالْأَع رَجلَا حلَى ورِيضِ عالْم رَجلَا حلَى وأَنفُسِ عأَن كُم 
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أْكُلُوا  أَخَواتِكُم بيوتِ أَو إِخْوانِكُم بيوتِ أَو أُمهاتِكُم بيوتِ أَو آبائِكُم بيوتِ أَو بيوتِكُم مِن تَ
وتِ أَويب امِكُممأَع وتِ أَويب اتِكُممع وتِ أَويب الِكُمأَخْو وتِ أَويب الَاتِكُم  ملَكْتُم ام أَو خَ

هفَاتِحم أَو دِيقِكُمص سلَي كُملَيع نَاحأْكُلُوا أَن ج لْتُم فَإِذَا أَشْتَاتًا أَو جمِيعا تَ  فَسلِّموا بيوتًا دخَ
يبةً مباركَةً اللَّهِ عِندِ منْ تَحِيةً أَنفُسِكُم علَى بينُ كَذَلِك طَ ي اللَّه لَكُم يĤْاتِال لَّكُمقِلُون لَعبر تَع 
 از كه نيست، گناهي خودتان بر] نيز [بيمار بر نيست گناهي] هم [لنگ بر و نيست، گناهي كور
 هادايي ها،عمه عموها،خواهران، برداران، مادران، پدران، هايخانه يا خود، فرزندان هايخانه

 دوستانتان هايخانه يا داريد، اختيار در را كليدشان كه] هاييخانه [آن يا و خود هايخاله و
 خوراك جداگانه يا و جمعيدسته طور به كه نيست گناهي شما بر همچنين. بخوريد غذا

 رسمي كه پاكيزه و مبارك درودي به خويش بر آييد در هاخانه به چون پس. نمائيد تناول
 خرد تا سازدمي روشن برايتان را] خود [آيات بدينسان خداوند. گوييد سالم الهي است
  .ورزيد
 را دين كه داردمي بيان و دهدمي خبر بندگانش بر خويش احسان و منت از متعال خداوند
 پس. است نموده آسان و ساده نهايتبي را آن بلكه است نكرده مشكل و دشوار آنان براي
 لنگ و كور بر حرَج الْمرِيضِ علَى ولَا حرَج الْأَعرَجِ علَى ولَا حرَج الْأَعمى علَى لَيس: فرمود

 كه افرادي و بينا افراد براي جز آن انجام كه كنند ترك را واجبي امور نيست گناهي بيمار و
 و خدا راه در جهاد مانند باشد،نمي ممكن نيستند مريض كه افرادي و است سالم پاهايشان

 كه كلي مفهوم اين خاطر به متعال خداوند و. نيست واجب بيمار و كور و لنگ بر كه آن امثال
 أَنفُسِكُم علَى ولَا اما. كرد بيان قيد بدون و مطلق طور به مورد اين در را سخن نموديم بيان

أْكُلُوا أَن به را - نيست گناهي شما بر همچنين  غذا فرزندانتان هايخانه از كه – بيوتِكُم مِن تَ
 أنت است فرموده) ص (پيامبر كه است صحيحي حديث با مطابق اين و نمود، مقيد - بخوريد

 اوالدكم وإن كسبكم من أكلتم ما اطيب إن. باشيدمي پدرت آن از مالت و تو البيك مالك و
 خودتان دسترنج حاص كه است همان خوريدمي كه چيزي بهترين گمانبي »كسبكم من
  .باشندمي شما درآمد فرزندانتان و باشد،مي
 تحصيل و بديهي، امر يك بيان مفهومي چنين چون نيست، انسان خانة تكمبيو منِ از منظور و

 نبودن گناه اينجا در چون و است، امور گونه اين از بدور و منزه الهي كالم كه است حاصل
 انسان شخصي خانة اما. باشندمي گناه رودمي آن گمان كه است شده بيان چيزهايي

  .باشد گناه نآ از خوردن كه رودنمي گماني كوچكترين
 وتِ أَويب ائِكُمآب وتِ أَويب اتِكُمهأُم وتِ أَويب انِكُمإِخْو وتِ أَويب اتِكُم أَخَو وتِ أَويب امِكُممأَع 
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وتِ أَويب اتِكُممع وتِ أَويب الِكُم أَخْو وتِ أَويب از كه نيست گناهي شما بر نيز و خَالَاتِكُم 
 و. بخوريد خود هايخاله و هادائي ها،عمه عموها، خواهران، برادران، مادران،پدران، هايخانه
 كه بخوريد هاييخانه از يا و مفَاتِحه ملَكْتُم ما أَو. هستند شده شناخته و معروف اينها

 صاحبانشان زا وكالت و نمايندگي به شما كه هاييخانه يعني. داريد اختيار در را آن كليدهاي
 مفَاتِحه ملَكْتُم تفسير اما. ايدشده تعيين آن سرپرست عنوان به يا نماييد،مي تصرف آن در

 انيكه نه هستند، آن تمام مالك آنها چون »أيمانكم ملكت «يا »ملكتموه«: شودمي گفته بلكه
  .باشند داشته اختيار در آن كليد فقط
 آن از اشدارايي تمامي و برده زيرا نيست، انسان خانة از جدا چيزي هابرده خانة: اينكه دوم
 گناه او خانة از خوردن كه نيست نكته اين بيان به نيازي پس. باشدمي وي صاحب و آقا
  .باشدنمي
أَو دِيقِكُمبدون خوردن و. بخوريد غذا دوستانتان هايخانه از كه نيست گناه شما بر نيز و ص 

 و عادت طبق زيرا است، معلوم آيه سياق از آن حكمت و. نيست اهگن هاخانه اين از اجازه
 اگر و. بخورد نامبردگان خانة از دارد اجازه آدميدوستي، يا و خويشاوندي خاطر به و عرف
 نبايد ورزيد، بخل و شود خورده غذا وي يخانه از كه نداد اجازه اينها از يكي كه افتاد اتفاق
 و است آن مقتضي حكمت كه چرا است، حرامشود، خورده چنانچه و شود، خورده غذا آن

  .است مطلب همين بيانگر نيز آيه معناي
سلَي كُملَيع نَاحا تَأْكُلُوا أَن جمِيعج تَاتًا أَو  طور به كه نيست گناهي شما بر همچنين أَشْ
 غذا هم با ههم خانه يك اهل كه است جايز و. نماييد تناول خوراك جداگانه يا و جمعيدسته

 مردم تا فضيلت نفي نه است گناه نفي اين و بخورد، غذا تنهايي به يك هر اينكه يا بخورند،
  .بخورند غذا جمعيدسته طور به همه كه است آن بهتر گرنه و نگيرند، قرار تنگنا در
 هم و انسان خانة شامل هم كه است، شرط سياق در و نكره بيوتًا كلمة بيوتًا دخَلْتُم فَإِذَا در

 يا باشد خانه در كسي خواه بگويد، سالم بايد شودمي وارد .وقتي پس. شودمي ديگران خانة
 سالم يكديگر به أَنفُسِكُم علَى فَسلِّموا شود،مي خانه وارد انسان وقتي: فرمود بنابراين. نباشد
 جان و سمج يك گويا دارند دوستي و محبت همديگر با كه بس از مسلمين چون كنيد،
 فرق هاخانه راستا اين در و بگويد، سالم بايد شد ايخانه وارد انسان گاه هر پس. هستند
  .كنندنمي
 اين خداوند سپس. است تفضيل داراي آن احكام كه گذشت پيشتر گرفتن اجازه مورد در و

 هاخانه به ورود هنگام به شما مسال طَيبةً مباركَةً اللَّهِ عِندِ منْ تَحِيةً: فرمود و ستود را سالم
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 يا »اهللا رحمه و عليكم السالم«: گوييدمي يا »بركاته و اهللارحمه و عليكم السالم«: گوييدمي كه
 كه است بركتي پر سالم اللَّهِ عِندِ منْ تَحِيةً ،»الصالحين اهللا عباد علي و علينا السالم«: گوييدمي

 است، پاك و بركت با] سالم [مباركَةً. است نموده مشروع برايتان خود سوي از را آن خداوند
 پاك طَيبةً. دارد بر در را افزوني و رشد و بركت و رحمت حصول و كمبود، از دوري چون
يبةً. دارد بر در را افزوني و رشد و بركت و رحمت حصول و كبمود، از دوري چون. است  طَ
 باعث و است يافته تشكيل خدا نزد در حجوبم و پاكيزه هايكلمه از چون. است پاك

  .آوردمي بار به را دوستي و محبت و شده فرد شادماني
بينُ كَذَلِك: فرمود كرد، بيان ما براي را بزرگ احكام اين آنكه از پس ي اللَّه اتِ لَكُميĤْال 

 روشن نبرايتا است خداوند شرعي احكام گيرندة بر در كه را آياتش خداوند بدينگونه
 از و دريابيد، را آن دلهايتان با و بفهميد، را آن و ورزيد، خرد تا تَعقِلُون لَعلَّكُم. سازدمي

 خرد و عقل بر درست، صورت به خداوند شرعي احكام شناخت چون باشيد، خردمندان
 آن آداب و احكام، اين مفاهيم زيرا دهد،مي رشد را آدمي عقل و هوش و افزايد،مي انسان

 او آيات در انسان اگر و است، عمل نوع از پاداش و هستن آداب و مفاهيم بزرگترين
 به كار اين پاس به است، خوانده فرا آن در انديشيدن به را او خداوند كه آياتي بيانديشد،

  .افزايدمي او عقل و خرد
 را كلمات وعادت عرف«: كه است اين آن و هستند كلي قاعدة يك مبناي آيات اين و

 شده منع ديگران خوراك خوردن از انسان كه است اين بر اصل مثالً. »نمايدمي تخصيص
 و عرف چون است، داده قرار جايز را مذكور افراد هايخانه از خوردن خداوند اما است،
 اجازه به منوط آن در نمودن تصرف با چيزي از استفاده گاه هر پس.است همين بر عادت
 داد، اجازه بدان عرف براساس يا شفاهي طور به صاحبش و باشد، آن صاحب از گرفتن

  .نمود تصرف آن در يا و كرد استفاده آن از توانمي
 خويش ملكيت در را آن و بردارد، فرزندش مال از است جايز پدر براي كه آنست بيانگر نيز
 آدمينةخا را فرزند خانة خداوند چون نشود، وارد فرزند بر زياني كه صورتي به دهد، قرار
 قبيل از نمايدمي تصرف انسان خانة در كه كسي آنست بيانگر آيه اين و. است داده قرار

 از گدا و سائل به و بخورند، وي مال از كه است جايز ايشان بر اينها، امثال و خواهر و همسر
 جمعيدسته طور به خواه است، جايز خوراك در مشاركت براينكه دليل و. بدهند خوراك آن
  . بخورند بيشتر بعضي رهگذر اين در چه گر بخورند، غذا جداگانه يا
 :62- 64 يآيه
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نَّما  حتَّى يذْهبوا لَم جامِعٍ أَمرٍ علَى معه كَانُوا وإِذَا ورسولِهِ بِاللَّهِ آمنُوا الَّذِينَ الْمؤْمِنُونَ إِ
أْذِنُوه تَأْذِنُونَك الَّذِينَ إِنَّ يستَ سي أُوؤْمِنُونَ الَّذِينَ لَئِكولِهِ بِاللَّهِ يسرفَإِذَا و تَأْذَنُوك ضِ اسعلِب 
نِهِم  كساني تنها واقعي مؤمنان رحِيم غَفُور اللَّه إِنَّ اللَّه لَهم واستَغْفِرْ مِنْهم شِئْت لِّمن فَأْذَن شَأْ
 اجازه بدون باشند او با مهمي كار در ونچ و اند،آورده ايمان پيامبرش و خدا به كه هستند

 و خدا به كه اندكساني اينان خواهند،مي اجازه تو از كه آنان گمانبي روند،نمي جاي به] وي[
 به خواستند اجازه خود كارهاي از بعضي انجام براي تو از هرگاه پس. دارند ايمان پيامبرش

 گمانبي. بخواه آمرزش برايشان وندخدا از و بده، اجازه خواهيدمي كه آنان از كس هر
 .است مهربان آمرزگار خداوند

ينَكُم الرَّسولِ دعاء تَجعلُوا لَا اء بعضِكُم كَدعضًا بعب قَد لَمعي لَّلُونَ الَّذِينَ اللَّه تَسي اذًا مِنكُملِو 
لْيحذَرِ تْنَةٌ همتُصِيب أَن أَمرِهِ عنْ يخَالِفُونَ الَّذِينَ فَ لِيم عذَاب يصِيبهم أَو فِ  را پيامبر فراخواندن أَ

 شما از كساني خداوند شك بدون نياوريد، بشمار همديگر فراخواند همچون خويش ميان در
 بترسد اين از بايد كندمي مخالفت فرمانش با كهآنان پس. شناسدمي روند،مي بيرون پنهاني كه
 .شود دچارشان دردناكي عذاب اينكه يا برسد آنان به بالي كه

لَّهِ إِنَّ أَلَا لَيهِ أَنتُم ما يعلَم قَد والْأَرضِ السماواتِ فِي ما لِ ع مويونَ وعرْجهِ يلَي  بِما فَينَبئُهم إِ
اللَّه عمِلُوا ءٍ بِكُلِّ وشَي لِيماست، خداوند آن از است زمين و آسمانها در آنچه شكبي! هان ع 

 به را آنان شوندمي بازگردانده او سوي به كه روزي و هستيد، آن بر شما آنچه از است آگاه او
  . است دانا چيز همه به خداوند و سازد،مي آگاه اندكرده آنچه
 همراه مهمي كار در گاه هر كه كندمي رهنمايي را خويش مؤمن بندگان خداوند اينجا در

 و مشاوره و جهاد مانند باشد، داشته همكاري و همدستي به نياز كه كاري نييع باشند، پيامبر
. نشوند متفرق و شده جمع همه بايد جويندمي مشاركت آن در مؤمنان كه كارهاي از آن امثال
 كاري انجام براي مواقعي چنين در دارند ايمان پيامبرش و خداوند به واقعاً كه كسي پس

 مگر شود،نمي جدا جمع از و گردد،برنمي اشخانواده نزد به و رودنمي جايي به معمولي
 است فرموده متعال خداوند پس. بگيرد اجازه وي جاشنين از پيامبر از بعد و پيامبر، از اينكه
 محضر در ادب رعايت و كارشان اين بر را آنها و. رفت نبايد پيامبر نزد از اجازه بدون
 رسوله و باهللا يؤمنون الذين اولئك يستئذنونك الذين ان: است ستوده امر ولي و) ع(پيامبر
 ولي. دارند ايمان پيامبرش و خدا به كه اندكساني اينان گيرند،مي اجازه تو از كه آنان گمانبي

 خداوند متعال براي اجازه دادن به آنان نه؟ يا دهدمي اجازه آنان به آيا گرفتند اجازه چنانچه
. كي اينكه بيرون رفتن آنها براي انجام كاري از كارهايشان باشدي: دو شرط را بيان كرده است
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  .شودگيرد به او اجازه داده نمياما كسي كه بدون عذر اجازه مي
بدون اينكه اجازه دادن به او . مصلحتي ايجاب نمايد كه به وي اجازه داده شود: دوم اينكه

استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت فاذا : بنابراين فرمود. زياني را متوجه اجازه دهند بكند
منهم پس هرگاه از تو براي انجام بعضي از كارهاي خود اجازه خواستند به هر كس از آنان 

  .خواهي اجازه بدهكه مي
پس هرگاه يكي از آنان اجازه خواست و با توجه به اين دو شرط به او اجازه داد، خداوند 

زش بخواهد، چون ممكن است او در اجازه خواستن دهد تا براي او آمرپيامبرش را دستور مي
واستغفر لهم اهللا ان اهللا غفور رحيم و از خداوند برايشان آمرزش : بنابراين فرمود. مقصر باشد
كند، آمرزد و بر آنان رحم ميگمان خداوند آمرزگار مهربان است؛ گناهان آنها را ميبخواه، بي

 لَا.   براي آنان جايز قرار داده است–ن عذر  در صورت داشت–چرا كه اجازه خواستن را 
ينَكُم الرَّسولِ دعاء تَجعلُوا اء بعضِكُم كَدعضًا بعو پيامبر سوي از را شما شدن خوانده فرا ب 

 پس. نياوريد شمار به همديگر خواندن فرا همچون خويش ميان در را پيامبر خواندن فرا
 نيز نماز حالت در) ع (پيامبر اجابت حتي نماييد، اجابت را وا بايد خواند، فرا را شما هرگاه
 نيست، واجب) ع (پيامبر جز كسي هيچ حرف به كردن عمل و سخن، پذيرفتن. است واجب
 استجيبوا ءامنوا الذين ايها يا: كنيم اطاعت وي از است شده امر ما به و است معصوم او چون
 و خدا] دعوت [كنيد اجابت! ايدآورده ايمان كه نيكسا اي يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا

  .داردمي زنده را شما كه آنچه سوي به خواند فرا را شما هرگاه را، خدا رسول
 كه وقتي پس نياوريد، بشمار معمولي افراد زدن صدا همچون را) ع (پيامبر زدن صدا همچنين

 كه گونه آن »عبداهللا پسر دمحم اي«: نگوييد و ،»محمد اي«: نگوييد زنيد،مي صدا را او
 كه تفاوتي و او فضيلت و شرافت و احترام خاطر به بلكه خوانيد،مي فرا طور اين را همديگر

  .»خدا پيامبر اي«: گفت بايد دارد، ديگران با
قَد لَمعي لَّلُونَ الَّذِينَ اللَّهتَسي اذًا مِنكُمايمان پيامبرش و او به كه ستود را كساني خداوند لِو 

 از اينكه مگر روند،نمي] جايي به [باشند ايشان با مهمي كار در هرگاه كه همانهايي اند،آورده
 رفته اجازه بدون و نكرده عمل اينگونه كه پرداخت كسي تهديد به سپس. بگيرند اجازه ايشان
 مراد و. باشد داشته پنهان شما از را رفتنش مخفيانه ايشيوه به گرچه كسي چنين پس. است
 در هنگام به آنان داردمي بيان آن در كه است، همين لواذا منكم يتسللون آيه اين در نيز خدا
 كه فرمايدمي خداوند اما دارند، پنهان شما از را خويشتن كه كنندمي عمل طوري خود رفتن
 به اينبنابر. كرد خواهيم مجازات كامل بطور كارشان اين بر را آنان و. آگاهيم آنان حال به ما
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لْيحذَرِ: فرمود و داد هشدار آنها  مخالفت او فرمان با كه آنان پس أَمرِهِ عنْ يخَالِفُونَ الَّذِينَ فَ
 خاطر به و پردازند،مي كارهايشان انجام به و كرده ترك را پيامبر و خدا دستور و كنندمي

 اينكه بدون كسي اگر پس .باشند حذر بر بايد كنند،مي ترك را رسول و خدا فرمان كارهايشان
 افرادي چنين! بود؟ خواهد چطور حالش گويد، ترك را پيامبر و خدا فرمان باشد داشته كاري
تْنَةٌ تُصِيبهم أَن بترسند، بايد لِيم عذَاب يصِيبهم أَو شوند، شري و شرك گرفتار اينكه از فِ  يا أَ
  .گرداند دچار دردناك عذابي به اينكه
لَّهِ إِنَّ أَلَا الْأَرضِ السماواتِ فِي ما لِ آن از است زمين و آسمانها در آنچه شكبي! هان و 

 آنها در خودش شرعي و تقديري فرمان با و اويند، بندة و بوده، او ملك است؛ خداوند
نتُم ما يعلَم قَد. نمايدمي تصرف لَيهِ أَ و علم يعني. هستيد آن بر شما آنچه از است آگاه او ع 
 داند،مي را كارهايتان همة و دارد، احاطه هستيد آن بر شما كه شري و خير بر خداوند آگاهي

 هستند محترم و مقرب خداوند پيش كه فرشتگان از نگهباناني و است، رفته آن بر الهي قلم و
يوم. نويسندمي را كارهايتان ونَ وعرْجهِ يلَي لُ بِما فَينَبئُهم إِ  او سوي به كه روزي و واعمِ
 كارهاي همة از را آنها يعني. سازدمي آگاه اندكرده آنچه به را آنان شوندمي بازگردانده
 گواه آنان بر را بدنشان اعضاي و سازد،مي آگاه است سرزده آنان از كه بزرگي و كوچك

 و. دارند قرار الهي عدل و فضل تحت كامالً و شود،نمي آنها بر ستمي كوچكترين و گيرد،مي
 و كرد ذكر خاص از بعد را عام گرداند، مقيد آنان اعمال به را خود علم خداوند كه هنگامي
  .داناست چيز همه به خداوند و علِيم شَيءٍ بِكُلِّ واللَّه: فرمود
  نور يسوره پايان
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  فرقان يسوره تفسير

  .شدبامي آيه 77 و. است مكي كه باورند اين بر مفسرين جمهور
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 :1- 2 يآيه

كارلَى الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِي تَبدِهِ عبكُونَ عالَمِينَ لِيلْع  فرقان كه خداوندي است خجسته نَذِيرًا لِ

 هشدار جهانيان براي تا كرد نازل)] ع (محمد [خود بنده بر را] باطل از حق سازندة جدا[=
 .باشد دهنده

لَم والْأَرضِ السماواتِ ملْك هلَ الَّذِي تَّخِذْ وا يلَد و لَمكُن وي لَّه لْكِ فِي شَرِيكخَلَقَ الْمكُلَّ و 
 بر فرزندي هيچ و اوست، آن از زمين و آسمانها فرمانروايي كه ذاتي تَقْدِيرًا فَقَدره شَيءٍ

 كرده مقرر اندازه به را آنها و آفريده را چيز همه و ندارد، شريكي فرمانروايي در و نگرفته،
  .است
 منحصر او در هانيكي و خوبيها كلية و بوده يكتا يگانة او اينكه و خدا عظمت آيه اين در

 خدايي است مقام واال و شكوه با الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِي تَبارك: فرمود پس. است شده بيان است،
 بزرگترين از. است فراوان خوبيهايش و اندكامل او صفات و. است كرده نازل را »فرقان «كه

 جدا هم از را حرام و حالل كه است فرموده نازل را قرآن كه است اين نعمتهايش و خيرات
 عبدِهِ علَى. كندمي جدا شقاوت اهل از را سعادتمندان و گمراهي، از را هدايت و نمايد،مي
 به را بندگي و عبوديت مراتب كه است فرموده نازل) ص (محمد اشبنده بر] را قرآن اين[

لْعالَمِينَ لِيكُونَ است گرفته پيشي پيامبران همة از و رسانده كمال حد  نازل اين تا نَذِيرًا لِ
 و دهد، بيم خداوند عذاب از را آنها و باشد جهانيان براي هشداري اشبنده بر فرقان كردن
 و بپذيرد را هشدار اين كس هر و. كند مشخص وي خشم موارد از را الهي خشنودي موارد

 سعادت به كه كساني بود؛ خواهد آخرت و دنيا در يافتگان نجاتزمرة از نمايد عمل آن به
 احسان و فضل و نعمت اين از باالتر آيا. انددريافته را ابدي مالكيت و يازيده دست جاوداني
 از ايگوشه شد ذكر آنچه او كه ذاتي است مقام واال و خجسته پس دارد؟ وجود چيزي
  .اوست بركات و احسان
 تنها يعني. اوست آن از زمين و آسمانها فرمانروايي كه ذاتي والْأَرضِ السماواتِ ملْك لَه الَّذِي
 مالكيت در هستند زمين و آسمانها در كه آنچه همة و نمايد،مي تصرف زمين و آسمانها در او
 برابر رد و آورده، فرود تسليم سر او عظمت برابر در و هستند، او ةبند و دارند، قرار او
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لَم. نيازمندند او رحمت به و بوده فروتن ربوبيتش تَّخِذْ وا يلَدو لَمكُن وي لَّه فِي شَرِيك 
 فرزند است ممكن چگونه. ندارد شريكي فرمانروايي در و نگرفته بر فرزندي هيچ و الْملْكِ

 و. اويند اختيار در و مملوك، همه او غير و است مالك او كه حالي در باشد شتهدا شريكي يا
 و است، نيازبي چيز همه از او ذات و هستند، مغلوب همه ديگران و غالب و چيره او

  !نيازمندند؟ او به جهت همه از هاآفريده
 مالك او كه حالي در باشد داشته شريكي مالكيت و فرمانروايي در است ممكن چگونه و

 مغلوب همه ديگران و غالب و چيره او و. اويند اختيار در و مملوك، همه او غير و است
  !نيازمندند؟ او به جهت همه از هاآفريده و است، نيازبي جهت همه از او ذات و هستند،

 در همه بندگان آنكه حال باشد داشته شريكي مالكيت و فرمانروايي در است ممكن چگونه و
 اجازة با جز و زند،نمي سر آنها از سكوني و حركت او اجازة با جز پس! ؟ هستند وا اختيار

 باشد، داشته فرزندي يا شريك اينكه از خداوند است پاك بسي پس. دهندنمي انجام كاري او
 بنابراين. است نكرده درك را الهي منزلت و قدر بگويد چيزي چنين او دربارة كس هر و

 از اعم پايين، و باال جهان شامل اين. است آفريده را چيز شَيءٍهمه كُلَّ وخَلَقَ: فرمود
 و شايسته آفرينش مخلوقي هر به تَقْدِيرًا فَقَدره.  است آن جمادات و نباتات و حيوانات
 است، نموده اقتضا را آن حكمتش كه است آفريده را آن گونه آن و. است بخشيده را مناسبش

 كه صورتي و شكل خالف صحيح عقل كه است شده آفريده وريط مخلوقي هر كه نحوي به
 از يكي به كه شكلي خالف حتي سالم عقل بلكه كند،نمي تصور است، شده داده آن به

 قرار جايي در را عضوي هر خداوند زيرا كند،نمي تصور است، شده بخشيده مخلوقي اعضاي
 متعال خداوند. داشت نخواهد اسبتن آن با شود گذاشته ديگر جايي در چنانچه كه است داده
 متعال خداوند و فهدي قدر الذي و فسوي خلق الذي علي اال ربك اسم سبح: فرمايدمي

 و عظمت و كمال آنكه از پس و هدي ثم خلقه شيء كل اعطي الذي ربنا: است فرموده
 اييتنه به او كه است آن مقتضي امر اين و - كرد بيان را خود هاينيكي و احسان فراواني
 گيرد انجام وي براي خالصانه عبادات و كارها يهمه و باشد شده تعظيم فريادرس، محبوب،

 باطل او غير عبادت كه نمايد تصريح كه كرد پيدا مناسبت - نسازند وي شريك را كسي و
  :فرمود پس. است
 :3يآيه

اتَّخَذُوا ونِهِ مِن وةً دلُقُونَ لَّا آلِه أَنفُسِهِم يملِكُونَ ولَا قُونَيخْلَ وهم شَيئًا يخْ لَا نَفْعا ولَا ضَرا لِ و 
لَا حياةً ولَا موتًا يملِكُونَ ا وبرگزيده؛ خود براي را معبوداني خداوند از غير آنان و نُشُور 
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 خويش سود و زيان مالك نه و مخلوقند، خودشان بلكه آفرينند،نمي را چيزي كه] معبوداني[
  .اند]خويش [رستاخيز و حيات و مرگ مالك نه و هستند،
 نسبت آنها جسارت و ورزيستم و خرديبي و ناداني بر دليل واولين چيز، انگيزترينشگفت

 كه ناتواني معبودان اند،برگرفته خدايي به را ناتوان چنين معبوداني كه است اين پروردگار به
 با را معبودانشان از برخي اند،شده يدهآفر خودشان بلكه ندارند، را چيزي آفريدن توانايي
ا لِأَنفُسِهِم يملِكُونَ وال اندكرده درست خود هايدست لَا ضَر ا وو سود كوچكترين مالك و نَفْع 
لَا نبوده، خود براي زياني لِكُونَ ومتًا يولَا ماةً ويلَا حا وو زندگي و مرگ اختيار و نُشُور 

 مهمترين پس ندارند، را مرگ از پس كردن زنده توانايي آنها يعني. ندارند را برانگيختن
 به عقل كه چرا است، آنان خدايي بطالن از عبارت معبودان اين مورد در عقل داوري

 آفرينش در و گرفته خدايي به را آنها كه كسي عقل بودن فاسد و] هابت [آن فاسدبودن
 آفرينش در را آنها خداوند زيرا نمايد،مي قضاوت است داده قرار آفريننده شريك مخلوقات
 دست در وعطا منع و زيان و سود كه خداوندي است، نداده قرار خود شريك مخلوقات

 آنان رستاخيز روز در و انگيزدمي بر را مردگان و ميراندمي و كندمي زنده كه اوست و. اوست
 سراي و خواري، و شقاوت سراي: است داده قرار سرا دو برايشان خداوند و. آوردمي گرد را

 را معبود كه است گرفته نظر در كسي براي را هميشگي و پايدار نعمت و سعادت و موفقيت
  .بداند خدا تنها
 :4- 6يآيه

لَّا هذَا إِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ اه إِفْك إِ لَيهِ وأَعانَه افْتَرَ ع مآخَرُونَ قَو اؤُوا فَقَدا جظُلْم اوورو  ز 
 و است، بافته هم به را آن خود] محمد [كه نيست بيش دروغي] قرآن [اين«: گفتند كافران
 .اندآورده ميان به دروغ و ستم كه درستي به. »اندداده ياري آن بر را او ديگر گروهي

لِينَ أَساطِيرُ وقَالُوا أَو تَبها الْ تَ  پيشينيان هايافسانه«: گفتند و صِيلًاوأَ بكْرَةً علَيهِ تُملَى فَهِي اكْ
 خوانده او بر شامگاهان و سحرگاهان هاييافسانه چنين و است، نوشته باز را آن كه است
 .»شودمي

الْأَرضِ السماواتِ فِي السرَّ يعلَم الَّذِي أَنزَلَه قُلْ و نَّه  فرو ذاتي را آن«: بگو رحِيما غَفُورا كَانَ إِ
 و آمرزگار او گمانبي. داندمي است زمين و آسمانها در كه را رازنهاني هر كه است ادهفرست

  .»است مهربان
 صحت و درستي نمود، ثابت روشن و قاطع دليل با را شرك بطالن و توحيد صحت وقتي

 نيز را است كرده اعتراض آن بر و ورزيده مخالفت آن با كه كسي گفتة بودن باطل و رسالت
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اه إِفْك إِلَّا هذَا إِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ: فرمود و ودهنم اثبات أَعانَه افْتَرَ هِ ولَي ع مآخَرُونَ قَو فَقَد 
 دروغي قرآن اين:بگويند پيامبر و قرآن مورد در تا شد باعث كافران كفر وزورا ظُلْما جاؤُوا
 را او ديگر گروهي و داده نسبت خدا به و است كرده پرداخته و ساخته را آن محمد كه است
  .اندكرده ياري كار اين بر

 و ستمگري عين و لجاجت و تكبر اين كه كرد بيان و نمود رد را آنها سخن خداوند
 را) ص (پيامبر آنها كه چرا گنجد،نمي كسي عقل در چيزي چنين و است، آنان دروغگويي

 و. دانندمي را او نيكوكاري و امانتداري و صداقت كمال و شناسند،مي مردم همة از بيشتر
 كه را قرآن اين مانند چيزي خود طرف از ديگري مخلوق هيچ و پيامبر كه ندارد امكان

 در را او تا است نرفته كسي هيچ نزد) ص (پيامبر و بياورد، است سخن باالترين و بزرگترين
  .گويندمي دروغگويي و مگريست روي از را سخن اين كافران بلكه نمايد، ياري قرآن ساختن

  است، آورده) ص (محمد آنچه: گفتند كه است اين قرآن مورد در كافران هايگفته جمله از و
 يك هر و گيرند،مي فرا يكديگر دهان از مردم كه است پيشينيان هايافسانه الْأَولِينَ أَساطِيرُ

 فَهِي بنويسد، برايش را هافسانها اين تا است خواسته كسي از محمد و نمايد،مي نقل را آن
لَيهِ تُملَى كْرَةً عأَصِيلًا بشودمي خوانده او بر شامگاهان و سحرگاهان هاييافسانه چنين و و .
  :از عبارتند كه شدند بزرگ گناه چند مرتكب خود سخن اين در كافران

 متهم جسارت و ييدروغگو به بود مردم راستگوترين و نيكوترين كه را) ص (پيامبر آنها- 1
  .كردند

  .است افترا و دروغ: گفتند است سخن بزرگترين و ترينراست كه قرآن مورد در - 2
 كه خالقي با تواندمي ناقص مخلوق و بياورند، را قرآن اين همانند توانندمي آنها گفتند نيز - 3
  .بياورد ار آن مانند و كند برابري است كالم كه صفاتش از يكي در است كامل جهت هر از
 او كه دانستندمي مردم همة از بهتر و بيشتر و شناختندمي را) ص (پيامبر كه حالي در - 4

 در را خيالي چنين هم باز اما رودنمي است بلد نوشتن كه كسي نزد به و نيست بلد نوشتن
  .پروراندندمي سر
لَه قُلْ: فرمود و نمود رد را آنها سخن خداوند اين بنابر  السماواتِ فِي السرَّ يعلَم ذِيالَّ أَنزَ

الْأَرضِ و پنهان چيزهاي همة او آگاهي و علم كه است كرده نازل را قرآن اين ذاتي: بگو و 
 لتنزيل انه و: است فرموده كه همانگونه. است فراگرفته است زمين و آسمانها در كه را پيدايي
 پروردگار را آن گمانبي و المذرين من ونلتك قليلك علي االمين الرواح به نزل العلمين رب

 بيم از تا است نموده نازل تو قلب در را آن] جبرئيل [=االمينروح و كرده، نازل جهانيان
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  .باشي دهندگان
  علم نموده نازل را قرآن كه ذاتي زيرا است، نموده اقامه مشركين بر را حجت خداوند
 را قرآن اين دروغ به مخلوقي است المح پس است، كرده احاطه را چيز همه اشآگاهي
 خدا طرف از كه حالي در! است خدا جانب از اين: بگويد و داده نسبت خدا به و باشد ساخته
 كه نمايد ادعا و بداند، حالل را اموالشان گرفتن و خود مخالفان خون ريختن و نيست،
 را او اين جود و با داند،مي را چيز همه خداوند كه حالي در است، گفته او به را اين خداوند
 و. گرداند مسلط آنها سرزمين و جان بر و گرداند پيروز دشمنانش بر و نمايد، كمك و ياري
 مگر كند، انكار را قرآن اين تواندنمي كسهيچ پس. گرداند مسلط آنها سرزمين و جان بر

 بر هاانسان از هيگرو هيچ و. نمايد انكار را قرآن سپس كند، انكار را الهي علم نخست اينكه
  .ندارند قبول را خدا كه دهري فالسفة جز نيستند، باور اين
 آنها اگر و نمايد،مي تحريك قرآن در انديشيدن بر را آنها الهي فراگير و جانبه همه علم ذكر و
 قرآن نمايدمي داللت قاطعانه كه بينندمي را چيزهايي الهي احكام و علم از بيانديشند قرآن در
 كردند انكار را رسالت و توحيد كافران اينكه با و. است شده نازل پيدا و پنهان داناي يسو از
 به بازگشت و توبه به را آنان بلكه ننمود، ستم آنان بر و نكرد رها را آنها خداوندي لطف اما

 آمرزش و بازگردند خدا سوي به و كنند توبه اگر كه داد نويد آنان به و حواند فرا خود سوي
  .گرفت خواهد بر در را آنها الهي حمتر و

نَّه  به آمرزد،مي را گناهان و جنايت مرتكبان يعني. است آمرزنده خداوند گمانبي غَفُورا كَانَ إِ
 از آمدن باز و كشيدن دست آمرزش اسباب و. آورند فراهم را آمرزش اسباب كه شرطي
 دهد،نمي عذاب را آنان فوراً كه چرا ست،ا مهربان آنان با و رحِيما. است كردن توبه و گناهان

 را آنان توبة چون است، مهربان آنها با و. اندآورده فراهم را عذاب موجبات آنها حاليكه در
 و برده بين از را آنان گذشته گناهان و پذيرند،مي شدند، گناه مرتكب كه آن از پس
 خود نزد در را او آيد باز چون گريخته، او نزد از كه را كسي و. پذيردمي را هايشاننيكي
 منيبان و مطيعان جايگاه به و آوردمي روي وي به و كندمي قبول را حسناتش و پذيرد،مي
  .رساندمي
  :7- 14 يآيه

لَا الْأَسواقِ فِي ويمشِي الطَّعام يأْكُلُ الرَّسولِ هذَا مالِ وقَالُوا هِ أُنزِلَ لَوإِلَي لَككُونَ مفَي هعم 
 چرا! رود؟مي راه بازارها در و خوردمي غذا كه است شده چه را پيامبر اين«: گفتند و نَذِيرًا
 !باشد؟ دهنده هشدار او به تا است نشده فرستاده او سوي به ايفرشته
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لْقَى أَو هِ يلَي لَّا تَتَّبِعونَ إِن الظَّالِمونَ وقَالَ مِنْها يأْكُلُ جنَّةٌ لَه تَكُونُ أَو كَنزٌ إِ لًا إِ جا رورحسيا م 
 آن] هايميوه [از كه ندارد باغي چرا يا است، نشده انداخته او سوي به] آسمان از [گنجي چرا

 !كنيد؟نمي پيروي زده جادو انسان يك از جز شما «"گفتند ستمگران و! بخورند؟

لَ فَضَلُّوا الْأَمثَالَ لَك ضَرَبوا كَيف انظُرْ بِيلًا يستَطِيعونَ افَ و زدند، مثلها تو براي چگونه بنگر س 
 .يابندنمي راهي هيچ و شدند، گمراه

كارلَ شَاء إِن الَّذِي تَبعج رًا لَكن خَيم نَّاتٍ ذَلِكرِي جا مِن تَجتِهتَح ارنْه  لَّك ويجعل الْأَ
 در كه باغهايي سازد؛مي اين از بهتر برايت بخواهد اگر كه خداوندي است بزرگوار قُصورا
 .دهد قرار كاخها تو براي و است، روان رودها و جويبارها آنها

نَا بِالساعةِ كَذَّبوا بلْ تَدأَعن ولِم ةِ كَذَّباععِيرًا بِالسبراي ما و انگاشتند، دروغ را قيامت بلكه س 
 .ايمديده مفراه را دوزخ انگارد دروغ را قيامت كه كسي

ا  بيندمي دور از را آنان] جهنم [كه هنگامي وزفِيرًا تَغَيظًا لَها سمِعوا بعِيدٍ مكَانٍ من رأَتْهم إِذَ
 .شنوندمي آن از خروشي و خشم

ا يقًا مكَانًا مِنْها أُلْقُوا وإِذَ نَالِك دعوا مقَرَّنِينَ ضَ ا هورجاي به بسته پا و دست آنجا در چون و ثُب 
 .خوانندمي فرياد به را نابودي و مرگ آنجا در شوند افكنده دوزخ آتش از تنگي

ا الْيوم تَدعوا لَا ورا ثُب احِدوا وعادا ووربراي بلكه [مخواهيد نابودي بار يك امروز كَثِيرًا ثُب 
  .بطلبيد نابودي بارها]خود
 و داده قرار طعن مورد را او رسالت و كرده تكذيب را مبرپيا كه است كساني هايگفته از اين

 را او ايفرشته چرا و نيست، پادشاه چرا و نشده، نازل او بر يفرشته چرا: گفتندمي معترضانه
! است؟ شده چه را پيامبر اين الرَّسولِ هذَا مالِ: گفتند پس! كند؟نمي ياري رسالت امر در

 غذا الطَّعام يأْكُلُ چرا كند،مي رسالت ادعاي كه شخص اين :گفتندمي تمسخر روي از يعني
 فرستاده پيامبر عنوان به يفرشته چرا است، انسان ويژگيهاي از كه خوردن غذا خورد،مي

 فِي ويمشِي! باشد؟ نداشته نياز دارند نياز انسانها آنچه به و نخورد غذا كه است نشده
 - آنان گمان به - چيزها اين زيرا رود؟مي راه فروش و خريد رايب بازارها در چرا و الْأَسواقِ
 قبلك ارسلنا ما و: است فرموده متعال خداوند اينكه با. باشد پيامبر كه نيست كسي شايستة

 را پيامبراني تو از پيش ما و االسوق في يمشون و العام ليأكلون انهم اال المرسلين من
لَا. رفتندمي راه بازارها در و ردهخو غذا آنها اينكه مگر ايمنفرستاده هِ أُنزِلَ لَوإِلَي لَكچرا م 
 او همراه و نَذِيرًا معه فَيكُونَ! نمايد؟ ياري و معاونت را وي كه نشده نازل يفرشته او همراه
 انجام توانايي و نيست، كافي رسالت انجام براي.او كه بردندمي گمان آنها دهد؟ بيم را مردم
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  .ندارد را آن دادن
لْقَى أَوهِ يلَي  تَكُونُ أَو. رنجبي گنجي شود، انداخته او سوي به آسمان از گنجي اينكه يا كَنزٌ إِ
نَّةٌ لَهأْكُلُ جا يبراي باغ آن وسيلة به تا بخورد آن هايميوه از كه باشد داشته باغي اينكه يا مِنْه 

تَّبِعونَ إِن الظَّالِمونَ قَالَو. گردد نيازبي بازارها به رفتن از روزي طلب لًا إِلَّا تَ جا رورحسو م 
 شما - اشتباه روي از نه واداشت، سخني چنين گفتن به را آنها ستمشان و - :گفتند ستمگران

 و نيك گفتار و عقل كمال كه حالي در گفتند را اين. كنيدنمي پيروي ايجادوزده مرد از جز
 بود، عجيب بسيار كافران سخنان كه آنجا از و. دانستندمي هاعيب مةه از را پيامبر بودن سالم

بوا كَيف انظُرْ: فرمود متعال خداوند أَمثَالَ لَك ضَرَ  آن و. زدند هامثل تو براي چگونه بنگر الْ
 يفرشته چرا و دارد؟ انساني ويژگيهاي و نيست فرشته پيامبر چرا: گفتندمي كه بود اين هامثل

 از گنجي چرا و. ندارد توانايي گويدمي آنچه انجام بر زيرا! است؟ نشده فرستاده او همراه
 و كند؟ نيازبي بازارها به رفتن از را او كه ندارد؟ باغي يا و آيد؟نمي فرود او سوي به آسمان

  .است جادوزده و ديوانه او: گفتندمي اينكه يا
لَا فَضَلُّوا بِيلًا يستَطِيعونَ فَ و جهالت سراسر كه آوردند زبان بر متضادي هايگفته آنها س 

 هاگفته اين از يك هيچ و. نداشت وجود آن در هدايتي هيچ و بود، خرديبي و گمراهي
 در تأملي كمترين با عاقل انسان و كند، ايجاد او رسالت در ايشبهه كوچكترين تواندنمي
. ندارد آن رد به نيازي ديگر و دهكر حاصل يقين آن بودن باطل و پوچ به آنان هايگفته

 بنگرد و بيانديشد آنها هايگفته در تا است، داده فرمان انديشيدن به را آدمي خداوند بنابراين
  دارد؟ باز پيامبر صداقت و رسالت به كردن يقين از را انسان تواندمي آنان سخنان آيا كه

: فرمود پس بدهد، پيامبر به دنيا رد فراواني خير تواندمي او كه داد خبر خداوند بنابراين
كارلَ شَاء إِن الَّذِي تَبعج رًا لَكن خَيم بخواهد اگر كه ذاتي است خجسته و بزرگوار ذَلِك 
 جنَّاتٍ: فرمود و داد توضيح را آن سپس. سازد مهيا برايت گفتندمي آنها كه آنچه از بهتر

 براي و است، روان آن زير در رودها كه باغهايي قُصورا لَّك علويج الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي
 دنيا چون اما نيست، ناتوان كاري چنين انجام از او پس. دهد قرار بلند و مجلل كاخهاي تو
 كه داده را اياندازه پيامبرانش و دوستان به دارد، قرار حقارت و پستي نهايت در خداوند نزد

 به فراوان بسيار رزق چرا گويندمي كه دشمنان پيشنهاد اين و ت،اس نموده اقتضا او حكمت
  .است جسارت و ستم است، نشده داده آنان
 راستاي در آنها سخنان كه داد خبر خداوند بود، فاسد و محتوابي هاگفته اين كه آنجا از و

 غدرو و ستمگري و لجاجت روي از را حرفها اين بلكه نيست، دليل از پيروي و حق طلب
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 و ستمگري و مخالفت از سرشار دلهايشان چون و كنند،مي جاري زبان بر حق انگاشتن
 .آيدمي بيرون زبانشان از كلماتي چنين است حق نپذيرفتن

بوا بلْ  دروغ را قيامت آنها كه است اين قضيه حقيقت و بوده بهانه اينها همة بلكه بِالساعةِ كَذَّ
 و نيست، كند،نمي پيروي حق از كه لجوج كنندة كذيبت هدايت براي راهي و. انگاشتند
: فرمود بنابراين. شود نازل او بر عذاب بايد بلكه شد نخواهد واقع مفيد او با كردن مجادله
نَا تَدأَعن ولِم ةِ كَذَّباععِيرًا بِالسفراهم را دوزخ انگارد دروغ را قيامت كه كسي براي و س 

 صداي و خشمگين آن اهل بر و است سوزان شدت به كه بزرگ آتشي يعني. ايمديده
 .است شديد آن هايشعله

أَتْهم إِذَا ن ركَانٍ معِيدٍ مبه آنها رسيدن از قبل و كند، نظاره را آنان دور راه از جهنم گاه هر ب 
 آلوده خشم صداي وزفِيرًا تَغَيظًا لَها سمِعوا برسد، آنها به آتش اينكه از قبل و جهنم آتش
 آن ترس از است نزديك و كندمي بر جاي از و دهدمي تكان را دلها كه شنوندمي را آتش

 و است، گرفته خشم انها بر پروردگارش چون شود،مي خشمگين آنها بر جهنم آتش. بيمرند
  .شودمي بيشتر دم هر هايششعله آنها بدي و كفر فزوني خاطر به

يقًا انًامكَ مِنْها أُلْقُوا وإِذَا  جاي به هستند، جهنم آتش وسط در كه عذابشان هنگام به مقَرَّنِينَ ضَ
 بسته پاهايشان و هادست زنجير با و شده انباشته هم روي افراد كه شوند افكنده آن از تنگي
 به را نابودي و مرگ آنجا در ثُبورا هنَالِك دعوا شوند، زنداني مكان بدترين در و است، شده
 دانندمي كه چرا كنند،مي دعا خود رسوايي و خواري و نابودي براي و خوانند،مي فرياد

 آنها و كرده رفتار دادگري و عدالت به آنها مورد در آفريننده خداوند و متجاوزند، و ستمگر
 برايشان خواستن كمك و دعا اين و. است داده قرار جايگاه اين در اعمالشان سبب به را

  .دهدنمي نجات خداوند عذاب از را آنها و ندارد، سودي
ا الْيوم تَدعوا لَا كه شودمي گفته انها به يعني ورا ثُب احِدوا وعادا وورنه، بار يك امروز كَثِيرًا ثُب 
 جز شود برابر چندين طلبتان و گفته اگر يعني. بخواهيد نابودي خود براي بارها و بارها بلكه
  .افزايدنمي شما به احتينار و اندوه و غم
  :15- 16 يآيه
 بهتر اين آيا«: بگو ومصِيرًا جزَاء لَهم كَانَت الْمتَّقُونَ وعِد الَّتِي الْخُلْدِ جنَّةُ أَم خَيرٌ أَذَلِك قُلْ

 ايشان وقرارگاه پاداش كه است شده داده وعده پرهيزگاران به كه جاويداني بهشت يا است
 !است؟

مافِ لَها يهشَاؤُونَ ملَى كَانَ خَالِدِينَ يع كبا ردعؤُولًا وسو دارند، آنجا در بخواهند چه هر م 
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  .است خداوند عهدة بر آن تحقق كه ايستوعده] اين [ماند، خواهند آنجا در هميشه براي
 خرديبي لْقُ: فرمود و نمود بيان نيز را پرهيزگاران پاداش كرد، بيان را ستمگران سزاي وقتي
 بر كه عذابي آن آيا أَذَلِك: بگو آنها به و اندبرگزيده مفيد بر را مضر اينكه و كن بيان را آنها
 جاويداني بهشت يا باشدمي بهتر الْمتَّقُونَ وعِد الَّتِي الْخُلْدِ جنَّةُ أَم خَيرٌ است، شده مقرر شما
 تقوا كس هر پس است؟ تقوا آن توشة هك بهشتي است؟ شده داده وعده پرهيزگاران به كه

 پاداش كه جزَاء لَهم كَانَت است، داده وعده او به را بهشت اين خداوند باشد داشته
 و گردند،مي باز آن سوي به و است آنها بازگشتگاه و ومصِيرًا است آنها تقواي و پرهيزگاري

 .مانندمي آن در هميشه براي و شوند،مي مستقر آن در

ه  از است؛ شده فراهم برايشان باشد آرزويشان و ميل و بخواهند كه چه هر يشَاؤُونَ ما فِيها ملَ
 باغهاي و بلند كاخهاي و زيبا زنهاي و ارزش با لباسهاي و لذيذ هاينوشيدني و هاخوردني
 شادمان بخورد يا ببيند را آنها كس هر آن تنوع و زيبايي خاطر به كه هاييميوه و دلكش

 را آن بخواهند كه كجا هر روانند، بهشت باغهاي دست پايين در كه رودهايي و شود،يم
 لذت نوشندگان براي كه شراب جويبارهاي و جوشانند،مي زالل آب از هاييچشمه و برند،مي

 صداها و مجلل، هايمسكن و خوش، بوهاي و صاف، و پاك عسل جويبارهاي و است، بخش
 برايشان دوستان ديدار از شدن مندبهره و برادران، با ديدار و ربا، لد و انگيزدل هايترنم و

 چهرة به كردننگاه اينها همة از باالتر و. رسدمي آنان به بخواهند چه هر و است، فراهم
 او، رضاي آوردن دست به و او، قرب از شدن مندبهره و او، سخن شنيدن و مهربان، پروردگار

 در و بود خواهد هميشه و همواره نعمت اين و. اوست نوديناخش و خشم از شدن ايمن و
 وعدا ربك علَى بهشت، اين به رسيدن و شدن وارد كَانَ. شودمي افزوده آن بر زمان گذر

 او از را تحققش حال زبان با و قال زبان با پرهيزگارش بندگان كه است خدا وعدة مسؤُولًا
  شود؟ داده ترجيح بايد و است بهتر سرا دو اين از كداميك پس. اندخواسته

 كنند،مي كار بدبختي و شقاوت سراي براي كه آنهايي تراند؛عاقل و بهتر افراد از دسته كدام و
 راه و حق! خردمندان؟ اي بگوييد شما نمايند؟مي عمل سعادت سراي براي كه آنهايي يا

  .ندارد عذري ورزد كوتاهي كه كسي و است، شده روشن
! اينموده مقدر را سعادت گروهي براي و شقاوت گروهي براي كه بزرگوار وندخدا اي

 بار. اينوشته آن بر افزون و خوبي، برايشان كه بگرداني كساني زمرة از را ما كه اميدواريم
 سرنوشت اين به را ما كه خواهيممي تو از و برده پناه تو به شقاوت اهل سرنوشت از! خدايا
  .نگرداني دچار
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  :17- 20 يآيه
موي و مشُرُهحا يمونَ ودبعونِ مِن يقُولُ اللَّهِ دفَي أَنتُم لْتُم أَ  ضَلُّوا هم أَم هؤُلَاء عِبادِي أَضْلَ

] معبودان به [و آورد،مي گرد پرستيدندمي خدا بجز آنچه و را آنان خداوند كه روزي السبِيلَ
 »اند؟كرده گم را راه خود اينكه يا ايد،كرده گمراه رام بندگان اين شما آيا«: گويدمي

لِياء مِنْ دونِك مِن نَّتَّخِذَ أَن لَنَا ينبغِي كَانَ ما سبحانَك قَالُوا لَكِن أَوو متَهتَّع م ماءهآبتَّى وح 
 غير به كه نسزد را ما پاكي، و زهمن تو«: گويندمي] پاسخ در [آنان بورا قَوما وكَانُوا الذِّكْرَ نَسوا
 فراموش را تو ياد كه آنجا تا ساختي مندبهره را پدرانشان و آنان بلكه برگيريم، دوستاني تو از

 .»بودند شده هالك ومردماني كردند،

وكُم فَقَدا كَذَّبا تَقُولُونَ بِمونَ فَمتَطِيعرْفًا تَسلَا ص رًا ون نَصمظْلِم وي نكُمم ا نُذِقْهذَابكَبِيرًا ع 

 توان] خود [دادن ياري و] الهي عذاب [بازگرداند پس كردند، تكذيب را شما سخنان ايشان
 .چشانيممي بدو را بزرگي عذاب كند ستم شما از كس هر و نداريد،

أْكُلُونَ إِنَّهم إِلَّا الْمرْسلِينَ مِنَ قَبلَك أَرسلْنَا وما لَي امشُونَ الطَّعمياقِ فِي وونَا الْأَس لْ عجو 
ضَكُمعضٍ بعتْنَةً لِب  مگر ايمنفرستاده را پيامبراني تو از پيش ما و بصِيرًا ربك وكَانَ أَتَصبِرُونَ فِ
 برخي امتحان وسيلة را شما از برخي ما و رفتندمي راه بازارها در و خوردندمي غذا اينكه
  .بيناست همواره پروردگارت ؟ ورزيدمي شكيبايي آيا. ايمداده قرار ديگر

 خبر قيامت روز در كردندمي خدا انباز كه معبوداني و مشركان حالت از متعال خداوند
 تالش بودن باطل و كردندمي پرستش را آنها كه كساني از آنها جستن بيزاري از و دهد،مي

يو: فرمايدمي پس. گويدمي سخن كنندگان پرستش وم مشُرُهحتكذيب خداوند كه روزي و ي 
 خدا جاي به كه را آنچه و فَيقُولُ اللَّهِ دونِ مِن يعبدونَ وما كند،مي حشر را مشرك كنندگان

 و كرده سرزنش كردندمي پرستش را باطل معبودان كه را كساني و آورد،مي گرد پرستيدندمي
نتُم : گويدمي لْتُم أَأَ  داديد فرمان را بندگانم اين شما آيا السبِيلَ ضَلُّوا هم أَم هؤُلَاء بادِيعِ أَضْلَ
 عبادت و پرستش به خودشان آنها يا آراستيد، برايشان را كار اين و كنند، عبادت را شما تا

  !پرداختند؟ شما
 بدور و همنز بودند ساخته او شريك مشركين كه چيزهائي از را خداوند پس سبحانَك قَالُوا

 زيبنده ما براي و نيست، ما شايستة لَنَا ينبغِي كَانَ ما بيزاريم كار اين از ما گفتند و دانسته
 فرياد به و كنيم پرستش را وآنها برگزينيم، خود براي تو جز سرپرستاني و دوستان كه نيست

 را كسي ونهچگ پس بيزاريم، تو غير عبادت از و تونيازمنديم عبادت به كه چرا. بخوانيم
  .ندارد امكان چيزي چنين كند؟ عبادت را ما كه دهيممي فرمان
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 مِن نَّتَّخِذَ أَن لَنَا ينبغِي كَانَ ما «هستي منزه پام تو سبحانَك: است چنين معني گفت توانمي يا
ونِكاء مِنْ دلِيتو شريك و خود سرپرست و ولي را ما كه نيست شايسته كسي هيچ براي » أَو 
 خود براي ياوراني و سرپرستان تو جز كه اين از. نمايد پرستش را ما تو جز به و بگرداند
 مريم ابن يعيسي اهللا قال اذا و: است السالم عليه مريم بن عيسي گفتة مانند اين و برگزينيم

 ليس ما أقول ان لي يكون ما سبحنك قال اهللا دون من اليهن امي و اتخذوني للناس قلت انت
 علم انت انك نفسك في ما اعلم ال و نفسي في ما تعلم علمته فقد قلته كنت إن بحق لي

: فرمايدمي خداوند كه آنگاه و »ربكم و ربي اهللا اعبدوا أن به امرتني ما اال لهم قلت ما الغيوب
 معبود دو عنوان به اهللا جاي به را مادرم و من كه گفتي مردم به تو آيا! مريم پسر عيسي اي«

. نيست من حق كه بگويم چيزي كه نسزد مرا! هستي منزه و پاك«: گويد عيسي. »ريد؟برگي
 در را آنچه من و است، من نفس در آنچه دانيمي تو داني،مي را آن تو امگفته را آن من اگر
 فرمان آن به مرا آنچه جز آنان به من هستي هاپنهاني داناي تو گمانبي. دانمنمي است تو نفس
  .»شماست و من پروردگار كه كنيد پرستش را خدا اينكه آن و ام،نگفته اي،داده
 يعبدون كانوا اياكم اهوال للمئكه يقول ثم جميعاً يحشرهم يوم و: فرمايدمي متعال خداوند و

 همة كه روزي و مؤمنون بهم اكثرهم الجن يعبدون كانوا بل دونهم من ولينا انت سبحنك قالوا
: گويند »اند؟كرده پرستش را شما اينها آيا«: گويدمي مالئكه به سپس آورد،مي گرد را آنان
 به بيشترشان و كردند،مي پرستش را هاجن بلكه هستي، ما ياور آنها جاي به تو! هستي پاك«

  .»داشتند ايمان آنها
 آورده گرده مردم كه هنگامي و كافرين بعبادتهم كانوا و أعداء لهم كانوا الناس حشر اذا و

  .ورزندمي كفر آنها عبادت به و شد خواهند ايشان دشمن آنان دشون
 فرا غيرخداوند پرستش براي را مردم كه نمودند اعالم و كردند تبرئه را خودشان وقتي پس

 ولَكِن: گويند پس نمايند،مي بيان را مشركين گمراهي عامل اند،نكرده گمراه را آنها و نخوانده
متَهتَّع م ماءهآبنفساني هايخواسته و دنيا شهوات و هالذت از را پدرانشان و آنان بلكه و 
 هايشهوت به و شدند، مشغول دنيا هايلذت به اينكه تا الذِّكْرَ نَسوا حتَّى ساختي، مندبهره
 كردند فراموش را خدا ياد و دادند، دست از را دينشان و چسبيدند دنيا به و آوردند روي
. نبودند درستي كار شايستة و نبود آنها در خيري كه بودند گروهي آنها و بورا اقَوم وكَانُوا
 را آن و كردند، بيان بازداشت، هدايت از نمودن پيروي از را آنان كه را مانعي پس

 و بود، هدايت مقتضي نبودن و - داشت باز هدايت از را آنان كه دنيايي - دنيا از برخورداري
 كار در هدايت مقتضي كه وقتي و نيستند، هدايت سزاوار آنان ييعن هدايت مقتضي نبودن



١٧٩٣ 

  .شودمي يافت آنان در هالكتي و شر هر باشد داشته وجود آن مانع و نباشد
 كنندگان پرستش به سرزنش و نكوهش با خداوند جستند بيزاري آنها از معبودانشان وقتي

 عبادت به و كرده منحرف را ما اينان گفتيدمي هك شما تَقُولُونَ بِما كَذَّبوكُم فَقَد: فرمود مشرك
 را شما اينك كنند، شفاعت ايمان بر خدا نزد در كه دادند قول ما به و خواندند، فرا خود

 محقق و ثابت شما بر عذاب پس! اندشده تبديل شما دشمنان بزرگترين به و كرده تكذيب
 توانيدنمي و بازگردانيد؛ خود از را عذاب توانيدنمي شما پس صرْفًا تَستَطِيعونَ فَما. است
  .بپردازيد بالگرداني و فديه

لَا  رًا واين. نداريد ايكننده ياري و هستيد ناتوان چون كنيد، ياري را خود توانيدنمي و نَص 
 زشتي سرنوشت و است، بدي بسيار حكم كه كنندمي تقليد كه است جاهلي گمراهان حكم
 است، برتافته روي آن از اما دانسته را حق كه آنها از كسي ولي. است آنان انتظار در نيز

 را حق عناد و ستم روي از شما از كس هر و منكُم يظْلِم ومن: فرمايدمي او حق در خداوند
ابا نُذِقْه نمايد، ستمگري و گفته ترك  را آن اندازة كه چشانيممي بدو بزرگي عذاب كَبِيرًا عذَ
  .فتدريا تواننمي
 و الطعام ياكل الرسول هذا مال: گفتندمي كه كنندگان تكذيب پاسخ در متعال خداوند سپس
 أَرسلْنَا وما: فرمود رود،مي راه بازارها در و خوردمي غذا چرا پيامبر اين االسواق في يمشي
لَكلِينَ مِنَ قَبرْسإِلَّا الْم مأْكُلُونَ إِنَّهي  جسمهايي را پيامبران ما الْأَسواقِ فِي ونَويمشُ الطَّعام لَ

 اما و هستند، تو الگوي آنان پس ايم،نگردانده فرشته را آنان نيز و نخورند، غذا كه ايمنيافريده
لْنَا: است فرموده كه همانطور خدا جانب از است حكمتي و آزمايش توانگري و فقر عجو 

ضَكُمعضٍ بعتْنَةً لِب   .ايمداده قرار ديگر برخي آزمايش و امتحان وسيله را ماش از برخي و فِ
 از فرمانبرداران تا شده فرستاده انها سوي به كه كساني براي است آزمايشي پيامبر پس

 توانگري و. داديم قرار آزمايش مورد مردم فراخواندن با را پيامبران و. شوند جدا نافرمانان
 اين در هاآفريده تمام اينگونه و ثروتمند براي ستا آزمايشي فقر و فقير، براي است آزمايشي

 و است، مصيبت به شدن گرفتار و امتحان و آزمايش سراي دنيا اين و شوند،مي آزموده جهان
 وظيفة و ورزيد؟مي شكيبايي آيا كه] شود معلوم تا [أَتَصبِرُونَ است اين آزمايش اين از هدف
 و كنيدنمي شكيبايي اينكه يا. دهدمي پاداش را شما خداوند پس دهيد؟مي انجام را خود

 آگاه شما احوال به و بيناست پروردگارت و بصِيرًا ربك وكَانَ. شويدمي مجازات سزاوار
 او به را خود فضايل و گزيند،برمي بداند خود رسالت شايستة كه را كس هر و. باشدمي

 كارهايتان اگر دهد؛مي جزا و سزا آن بر را شما و داندمي را كارهايتان و. دهدمي اختصاص
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  .دهدمي بد سزاي شما به باشد بد اگر و نيك، پاداش شما به باشد خوب
 :21- 23 يآيه

نَا أُنزِلَ لَولَا لِقَاءنَا يرْجونَ لَا الَّذِينَ وقَالَ لَيلَائِكَةُ عالْم نَا نَرَى أَو ب رُوا لَقَدِ رتَكْبفِي اس أَنفُسِهِم 
وتَوا عتُوما پيش فرشتگان چرا«: گويندمي ندارند، اميد ما لقاي به كه كساني كَبِيرًاو ع 

 و پنداشتند بزرگ را خويشتن آنان راستي به. »بينيم؟نمي را خود پروردگار چرا يا آيند؟نمي
 .كردند سركشي سخت

مونَ يرَولَائِكَةَ يشْرَى لَا الْمئِذٍ بموي جقُولُونَ رِمِينَلِّلْمي رًا وا حِجورجحرا فرشتگان كه روزي م 
 .»نداريد حرمان جز نصيبي«: گويندمي و ندارند ايمژده هيچ گناهكاران روز آن بينند،مي

 انجام آنان كه اعمالي تمام سراغ به ما و منثُورا هباء فَجعلْنَاه عملٍ مِنْ عمِلُوا ما إِلَى وقَدِمنَا
  .گردانيممي رفته باد بر غبار چون را آن سپس رويممي اند،داده

 هشدار از هراسي دلشان در كه آنها و. كردند تكذيب را خدا وعيد و وعده و پيامبر كه كساني
لَا: گفتند نداشتند، پروردگار مالقات به اميدي و او، تهديد و خدا نَا أُنزِلَ لَولَيلَائِكَةُ ع الْم أَو 
نَا نَرَى بار تو و دهند، گواهي تو رسالت صحت بر كه آيندنمي فرود ما بر فرشتگان چرا ر 
 كه بينيمنمي را خود پروردگار ما چرا و اند؟نشده فرستاده پيامبر صورت به يا و نمايد؟ تاييد

 برپيام با مخالفت اين كنيد؟ پيروي او از و است من پيامبر اين بگويد ما به و كند گفتگو ما با
 خود و تكبر روي از آنها زيرا باشد، مخالفت براي ابزاري تواندنمي كه است چيزي وسيلة به

  .گفتندمي چنين بينيبزرگ
 چنين و نمودند پيشنهاد چنين كه پنداشتند بزرگ را خود آنها همانا أَنفُسِهِم فِي استَكْبرُوا لَقَدِ

 را خداوند خواهيدمي كه هستيد كي! رهبيچا نيازمندان اي شما مگر. دادند خود به جرأتي
 اين از بزرگتر تكبري چه و! است؟ آن به منوط نبوت و رسالت اثبات بريدمي گمان و ببينيد،
 سنگدلي و مقاومت شدت به حق برابر در و. كردند سركشي سخت كَبِيرًاو عتُوا وعتَو! است؟
 نرم حق پذيرش برابر در و شد ترسفت آهن از و ترسخت سنگ از آنان دلهاي پس نمودند،
 به دهنده بيم كه آنگاه بنابراين. ندادند گوش خيرخواهان و اندرزگويان سخن به و نگرديد،

 در بلكه نكردند، پيروي حق از آنان و نگرديد كارساز آنها در دادن پند و موعظه آمد آنها نزد
 گرداني روي به الهي روشن آيات برابر در و آنها ترينخيرخواه و مردمان راستگوترين مقابل

 باطل آنها اعمال بنابراين! چيست؟ گردنكشي و تكبر اين از فراتر پس.آوردند روي تكذيب و
 لِّلْمجرِمِينَ يومئِذٍ بشْرَى لَا الْملَائِكَةَ يرَونَ يوم. شدند زيانمند شدت به و رفت بين از و شد

 زماني آنان زيرا. ندارند ايمژده هيچ گناهكاران زرو آن و بينندمي را فرشتگان كه روزي
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 به فرشتگان ديدن مرحلة اولين پس. آوردند فرود آنها بر را عذاب كه بينندمي را فرشتگان
 الموت غمرت في الظلمون اذا تري لو و: آيندمي آنها پيش فرشتگان وقتي است، مرگ هنگام

 اهللا علي تقولون كنت بما الهون عذاب تجزون اليوم انفسكم اخرجوا ايديهم سطوا با الملئكه و
 كه ديديمي مرگ گردابهاي در را ستمگران كاش اي تستكبرون ايته عنء كنتم و الحق غير

 بيرون را جانهايتان«:] آورندمي بر فرياد [و گشوده] آنان سوي به [را دستهايشان فرشتگان
 تكبر او آيات برابر در و بستيدمي دروغ خدا بر ناحق به آنچه] سزاي [به امروز آوريد؛

  . »يابدمي كيفر كننده خوار عذاب به كرديد،مي
 دربارة آنان از و آيندمي آنها سراغ به منكر و نكير كه وقتي بينيدمي را فرشتگان قبر در سپس

 و. بدهد نجات را آنان بتواند كه ندارند پاسخي و پرسند،مي دينشان و پيامبرش و پروردگار
 آنها به نسبت و دهندنمي نشان مهرباني هيچ آنها به نسبت و دهندمي عذاب را آنان فرشتگان

 سوي به را آنها كه وقتي بينند،مي را فرشتگان قيامت روز سپس. دهندنمي نشان مهرباني هيچ
 عذاب مسئول كه نگهباناني دهند،مي تحويل جهنم نگهبانان به را آنان سپس برند،مي جهنم

 پيشنهاد آنها كه است چيزي اين پس. پردازندمي عذابشان و شكنجه به و د،هستن دادنشان
 آن و ديد، خواهند را آن حتماً دهند ادامه خود جنايت و گناه به اگر و. اندخواسته و كرده
  .ندارند گريزي راه اما گريزند،مي فرشتگان از وقت

يقُولُونَ رًا وا حِجورجحاز [محروميت جز نصيبي و بهره شما«: ويندگمي آنها به فرشتگان و م 
  .»نداريد] خدا رحمت
 تنقذون ال فانفذوا االرض و السموات اقطار من تنقدوا ان استطعتم ان االنس و الجن يمعشر

 اما! [بگذريد زمين و آسمانها هايكناره از توانيد،مي اگر! انس و جن گروه اي بسلطن اال
 .بگذريد] آنها از [توانيدنمي] شگرف [نيرويي با جز] كه بدانيد

 و داده، انجام آنها كه رويممي كارهايي تمام سراغ به ما و عملٍ مِنْ عمِلُوا ما إِلَى وقَدِمنَا
لْنَاه شدند، خسته آن انجام با و شودمي آنها خوشي و خير باعث بودند اميدوار عاء فَجبه 
 دست از را آن و كنيممي باطل را آن يعني. گردانيممي رفته باد بر غبار چون آنرا سپس منثُورا
 را اعمال اين آنها چون گردند،مي مجازات آن بر و شوند،مي محروم آن پاداش از و دهندمي

 كه يافت انجام افرادي وسيلة به كارها اين و. باشند داشته ايمان اينكه بدون دادندمي انجام
 انجام را آن مؤمن كه پذيردمي را عملي خداوند بنابراين. كردندمي تكذيب را پيامبرش و خدا
 پيروي آنها از آن آنجام در و نمايدمي تصديق را پيامبران كه مخلصي مؤمن باشد؛ داده
  .كندمي
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 :34يآيه

ابحنَّةِ أَصئِذٍ الْجمورٌ يا خَيتَقَر سنُ مسأَحقِيلًا وو جايگاه روز آن در بهشتيان م 
  .است نيكوتر و بهتر تگاهشاناستراح

 شايسته كار و آورده ايمان خدا به كه بهشتيان الْجنَّةِ أَصحاب بار،فاجعه و هولناك روز آن در
تَقَرا خَيرٌ اند،ترسيده خود پروردگار از و داده انجام سنُ مسأَحقِيلًا واستراحتگاه و جايگاه م 
 دلكش جايگاهي كه است بهشت در جايگاهشان عنيي. دارند جهنم اهل جايگاه از بهتري
 هر بهشت در چون باشد،مي كامل استراحتي است نيمروز خواب كه آنها استراحت و است،
 كه جهنم اهل خالف به. نمايدنمي مكدر را آن صفاي چيزي هيچ و دارد وجود نعمتي

 در تفضيل صيغة ااينج در و. است استراحتگاهي و جايگاه بد آن و است، جهنم جايگاهشان
 در خيري و نيكي هيچ چون است، چيز آن فاقد كلي به طرف يك كه شده گرفته بكار جايي
 خير ءاهللا: است فرموده خداوند اينكه مانند. ندارد وجود جهنم اهل گاه استراحت و جايگاه

  !كنند؟مي انباز آنها آنچه يا است بهتر خدا آيا يشركون اما
 :25- 29يآيه

موي اء شَقَّقُتَ ومامِ السنُزِّلَ بِالْغَم لَائِكَةُ وابر وسيلة به آسمان كه روزي] آور ياد به [و تَنزِيلًا الْم 
 .شوند فرستاده فرو وفور به فرشتگان و گردد پاره پاره

لْكئِذٍ الْمموقُّ ينِ الْحمكَانَ لِلرَّحا ومولَى يسِيرًا الْكَافِرِينَ عاز راستين مانرواييفر روز آن ع 
 .بود خواهد دشواري روز كافران براي روز آن و است مهربان خداوند آن

موي و ضعي لَى الظَّالِمهِ عيدقُولُ يا يتَنِي يلَي اتَّخَذْت عولِ مبِيلًا الرَّسستمكار كه روزي و س 
 در راست [راهي خدا رسول با كاش اي«: گويدمي و گزدمي دندان به را خويش دست دو هر

 .»!گرفتممي] پيش

لَتَى يا يتَنِي ولَي لَانًا أَتَّخِذْ لَم  !گرفتمنمي دوستي به را فالني كاش اي! من بر واي خَلِيلًا فُ

لَّنِي لَقَد  پس قرآن از مرا راستي به خَذُولًا لِلْإِنسانِ الشَّيطَانُ وكَانَ جاءنِي إِذْ بعد الذِّكْرِ عنِ أَضَ
  .داردمي خوار را انسان شيطان و ساخت گمراه آمد من سوي به] قرآن [آنكه از

 دامنگير روز آن در كه محنتهايي و گرفتاريها و شدايد و قيامت روز عظمت از متعال خداوند
 دآوريا به و بِالْغَمامِ السماء تَشَقَّقُ ويوم: فرمايدمي و آورده ميان به سخن شود،مي آدمي
 از و »آ طريق از خداوند كه است ابري آن و گردد، پاره پاره ابر يوسيله به آسمان كه روزي
 آيند،مي فرود آسماني هر فرشتگان و شوندمي شكافته آسمانها و آيد،مي فرود آسمانها باالي

 تگانفرش ابتدا يا و گيرند،مي قرار مردم پيرامون در صف يك در همه يا ايستند؛مي صف به و
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 است اين منظور. ايستندمي صف به آسمانها ديگر فرشتگان سپس بندندمي صف آسمان يك
 دستور برابر در و كنندمي احاطه را مردم و آيندمي پايين قدرت با و وفور به فرشتگان كه

 به! كنيمي گمان چه ناتوان و ضعيف انسان مورد در پس. گويندنمي سخن پروردگارشان
 او كردن ناخشنود به اقدام و برخاسته خداوند مبارزه به بزرگ گناهان با هك انساني خصوص

 مورد در آفريننده پادشاه پس! است؟ آمده او نزد به نكرده توبه آن از كه گناهاني با و نموده
 ستم كسي بر ايذره اندازة به و نيست، ستمي هيچ آن در كه حكمي نمايد،مي حكم آنها
 سخت بسيار كافران براي روز آن و عسِيرًا الْكَافِرِينَ علَى يوما وكَانَ: دفرمو بنابراين. كندنمي

  .گذردمي آسان او براي روز آن كه مؤمن خالف به بود، خواهد
 پرهيزگاران روز آن در وردا جهنم ال المجرمين نسوق و فذا و الرحمن الي المتقين تحشر يوم
 جهنم به تشنه زباني با را گناهكاران و آوريم،مي گرد خداوند نزد در گروهي صورت به را
  .بريممي

لْكئِذٍ الْمموقُّ ينِ الْحمخداوند آن از قيامت روز در حقيقي وحكومت فرمانروايي لِلرَّح 
 كه گونهآن و ماندنمي باقي پادشاهي از نمادي و حكومت انساني هيچ براي و است، مهربان

 غيره و اشراف و بردگان و آزادگان و هارعيت و پادشاهان بلكه د،بو نخواهند اندبوده دنيا در
 و پادشاهي او كه است اين شودمي خاطر اطمينان و آرامش باعث آنچه و. برابرند همگي

 چيز همه او رحمت كه چرا است، داده نسبت خود] رحمان [اسم به را قيامت روز فرمانروايي
 دنيا و كرده، پر را هستي جهان و داده، قرار پوشش حتت را ايزنده موجود هر و گرفته فرا را
 از او رحمت وسيلة به كاستي و كم هر و. است گشته آباد او مهرباني و رحمت از آخرت و

 نامهايي بر نمايندمي داللت او مهرباني و رحمت بر كه الهي نامهاي از دسته آن و. رودمي بين
 بر و گرفته پيشي خشمش بر او رحمت و. ندكرد غلبه كنندمي داللت غضبش و خشم بر كه
 كامل او بر را نعمتش تا داده شرافت آن به و آفريده را ضعيف انسان و. است غالب آن

  .بپوشاند خويش رحمت به را او و گرداند
 او قضاوت و حكم منتظر و گردندمي حاضر او نزد فروتن و خوار انسانها قيامت روز در و

 و پدر و آنان خود از خداوند حاليكه در كند،مي چه آنها با كه ندببين تا منتظرند و هستند
! كرد؟ خواهد آنان با ايمعامله چه تو گمان به پس. است ترمهربان آنان به نسبت مادرشان
 از و شود،نمي هالك او نزد به كسي است كرده هالك را هالك خود كه كسي جز بنابراين
 و شده چيره وي بر بدبختي و شقاوت كه آن مگر ودرنمي بيرون كسي او مهرباني و رحمت
 شرك با كه كسي روز آن در و يديهِ علَى الظَّالِم يعض ويوم. است گشته محقق او بر عذاب
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 اندوه و حسرت و تأسف شدت از است كرده ستم خود بر پيامبران تكذيب و ورزيدن كفر و
تَنِي يا يقُولُ گزد،مي دندان به را دستش دو هر ي بِيلًا الرَّسولِ مع اتَّخَذْت لَ اي«: گويدمي و س 

 .»!گرفتممي بر كردنش پيروي و تصديق و او به آوردن ايمان براي راهي پيامبر همراه به كاش

يلَتَى يا تَنِي ولَي لَانًا أَتَّخِذْ لَم لِيلًا فُ  جني يا انسي شيطان از عبارت كه دوست فالن كاش اي خَ
 نيكوترين و مردم ترينخيرخواه با و! گزيدمبرنمي خود دوست عنوان به را تاس

 كه چرا كردم،نمي دوستي خود دشمن ترينسرسخت با و كردم،نمي دشمني ومهربانترينشان
  .نياورد با به من براي هالكت و رسوايي و زيان و بدبختي جز چيزي او با من دوستي

لَّنِي لَقَد ] شيطان آن [رسيد دستم به قرآن كه آن از بعد درستي به جاءنِي إِذْ بعد الذِّكْرِ عنِ أَضَ
لْإِنسانِ الشَّيطَانُ وكَانَ. داد فريب را من و كرد آراسته برايم را امگمراهي و نمود، گمراه مرا  لِ

 شتز او نظر در را حق و آرايدمي او براي را باطل كند؛مي خوار را انسان شيطان و خَذُولًا
. جويدمي بيزاري وي از و گذاردمي تنها را او سپس دهد،مي او به هاييوعده ودهد،مي جلوه

 خداوند و شودمي تمام كار كه آنگاه قيامت، روز در پيروانش همة به شيطان كه همانطور
 و الحق وعد وعدكم اهللا ان االمر قضي لما الشيطن: گويدمي كند،مي تمام را خاليق حساب
 و تلوموني فال لي فاستجبتم دعوتكم أن اال سلطن من عليكم لي كان ما و فأخلفتكم كموعدت
 خداوند «قبل من اشركتمون بمĤ كفرت اني بمصرخي أنتم ما و بمصرخكم انا مĤ أنفسكم لوموا

 شما بر من و. كردم را آن خالف و دادم، وعدة شما به] نيز [من و داد، راستين وعدة شما به
 مالمت مرا پس كرديد، اجابت] هم [شما و خواندم فرا را شما اينكه مگر تمنداش ايسلطه
 هم شما و برسم، شما فرياد به توانمنمي امروز من. نماييد مالمت را خودتان و نكنيد،

 قبول را آن و [ورزممي كفر ورزيديدمي شرك قبالً شما آنچه به من نيستيد، من فريادرس
 از قبل دريابد، است ممكن برايش كه را آنچه و بداند غنيمت ار فرصت بايد بنده پس]. ندارم
 با و شود،مي اشخوشبختي ماية او دوستي كه نمايد دوستي كسي با و شود، ناممكن آنكه
 برايش او با كردن دوستي و باشد،مي نفعش به وي با كردن دشمني كه ورزد دشمني كسي
  .است آورزيان
 :30- 31 يآيه

 قوم! پروردگارا«: گويدمي پيامبر و مهجورا الْقُرْآنَ هذَا اتَّخَذُوا قَومِي إِنَّ رب يا لُالرَّسو وقَالَ
 .»اندكرده دوري آن از و نموده رها را قرآن اين من

كَذَلِكلْنَا و علِكُلِّ ج ا نَبِيودنَ عرِمِينَ مجكَفَى الْمو كا بِرَبي  هر براي گونهاين و ونَصِيرًا هادِ
  .باشد ياور و راهنما تو خداي كه بس همين و داديم، قرار گناهكاران از دشمناني پيامبري
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 نزد به كه آنچه از قومش گرداني روي از و زندمي صدا را پروردگارش پيامبر و الرَّسولُ وقَالَ
 هذَا اتَّخَذُوا قَومِي نَّإِ رب يا: گويدمي و خوردمي تأسف و نموده، شكايت است آورده آنها

 شما پيام و كنم هدايتشان تا ايفرستاده آنها سوي به مرا كه قومي! پروردگارا مهجورا الْقُرْآنَ
 آن و كرده دوري و برتافته روي آن از يعني. اندكرده رها را قرآن اين برسانم آنان گوش به را
 آن احكام به و نمايند اطاعت را قرآن فرمان كه بود الزم آنها بر اينكه با اند،نموده ترك را

  .كنند حركت آن دنبال به و آورند روي
 كارهاي كه داشتند پيشينياني مردم اين كه دهدمي خبر را او و داده دلجويي را پيامبر خداوند

ا نَبِي لِكُلِّ جعلْنَا وكَذَلِك: فرمود و كردند،مي را اينها ودنَ عرِمِ مجهر براي اينگونه و ينَالْم 
 پاكيزه و نداشتند را خبري هيچ از برخورداري صالحيت كه را گناهكاران از گروهي پيامبري
 و كنند،مي رد را آنها سخن و ورزند،مي مخالفت آنها با كه ايمساخته دشمن نبودند، وپاكدل

 روشن و حق و آيدمي يقفا باطل بر حق سرانجام اما نمايند،مي مجادله آنان با باطلوسيلة به
 بيشتر و شود، روشن و واضح بيشتر حق تا شودمي باعث حق با باطل مخالفت و گرددمي

 دهدمي باطل اهل به كه سزايي و كند،مي عطا حق اهل به خداوند كه پاداشي و. گردد راهنما
  .نبر بين از آنان حسرت در را خود و مخور غم آنها بر پس. شودمي روشن
نَصِيرًا هادِيا بِرَبك وكَفَى كند، راهنمايي را تو باشد؛ راهنما و ياور تو خداي كه بس همين و و 

 ناپسند امر هر و دهد ياري دشمنانت بر را تو و آوري،دست به را خود دنياي و دين منافع و
  .نما لتوك خدا بر و كن بسنده اين به پس. نمايد دور تور از دنيا و دين امر در را ناگواري و
  :32- 33 يآيه

لَا كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ هِ نُزِّلَ لَولَي لَةً الْقُرْآنُ عمةً جاحِدو كَذَلِك تبِهِ لِنُثَب كفُؤَاد نَاه لْ تَّ رتَرْتِيلًا و 

 نازل قسمت قسمت را آن [گونهاين »نشد؟ فرستاده او بر يكباره قرآن چرا«: گفتند كافران و
 .خوانيممي فرو آرام آرام را آن و داريم، استوار و پابرجا را تو دل ات] كرديم

ئْنَاك إِلَّا بِمثَلٍ يأْتُونَك ولَا  آورندنمي مثلي تو حق در] كافران اين [و تَفْسِيرًا وأَحسنَ بِالْحقِّ جِ
  .آوريممي ترنيك و راستين] پاسخي [برايت ما اينكه مگر
 : گفتند بنابراين. كردمي القا آنان به شومشان نفس كه است كفار تپيشنهادا جمله از اين

لَيهِ نُزِّلَ لَولَا لَةً الْقُرْآنُ ع مةً جاحِددارد وجود مانعي چه نشد؟ فرستاده او بر يكجا قرآن چرا و 
 بنابراين! است كاملتر و بهتر صورت اين به آن شدن نازل بلكه شود؟ نازل گونهاين قرآن كه
 بِهِ لِنُثَبت كرديم نازل جدا جدا و متفرق صورت به را قرآن ما گونه اين كَذَلِك فرمود اوندخد

كبر شدمي نازل او بر قرآن از قسمتي گاه هر چون بداريم، استوار آن با را تو دل تا فُؤَاد 
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 قرآن نزول زيرا شد،مي پريشاني دچار كه هنگامي خصوص به افزود،مي او آرامش و اطمينان
 بار به را زيادي پابرجايي و تثبيت و دارد، بزرگي تاثير هااندوه و غم آوردن روي هنگام به
 رخ هنگام به سپس شود نازل اتفاقي وقوع از قبل اينكه از است رساتر و بهتر بسيار. آوردمي

تَّلْنَاه بخواني و يادآوري به را آن اتفاق دادن ربر قسمت قسمت و تدريج به را آن و تَرْتِيلًا و 
) ص (محمد پيامبرش به او اهتمام و قرآن به خداوند توجه بيانگر اينها. خوانيممي فرو تو
  .است داده قرار او ديني مصالح و پيامبر احوال طبق را كتابش فرستادن فرو كه چرا باشد،مي
 حق با آنوسيلة به كه ورندآنمي مثالي هيچ كافران اين و بِمثَلٍ يأْتُونَك ولَا: فرمود اين بنابر

 وأَحسنَ بِالْحقِّ جِئْنَاك إِلَّا. دهند قرار اعتراض مورد آن با را تو رسالت و نمايند مخالفت
 تو به تفسير زيباترين و وجه بهترين به را درست و راست پاسخ ما اينكه مگر تَفْسِيرًا

 كلمات و است حق برگيرندة در آن ممفاهي كه كنيممي نازل تو بر را قرآن يعني. نمايانيممي
 در ايشبهه و باطل هيچ و است، راست و حق آن معاني همة پس. است روشن و واضح آن
 كه ايگونه به باشدمي تفسير بهترين و كلمات ترينروشن آن تعاريف و كلمات و نيست آن

  .داردمي بيان كامالً را معاني
 يا معلم يا باشد سخنگو خواه گويدمي سخن علم از كه كسي اينكه بر است دليلي آيه اين و

 تحت را پيامبرش حالت متعال خداوند كه همانگونه و نمايد، اقتدا پروردگارش به بايد واعظ،
 پيش اتفاقي گاه هر و بيانديشد، مردم حالت و امور در بايد نيز عالم قرارداد بررسي و نظر
 است، مناسب موقعيت و زمان با كه بگويد ار همان) ص (پيامبر احاديث و قرآني آيات از آمد
  .باشد آن با موافق كه نمايد ايراد هاييموعظه و
 اين بر كه آنان امثال و »جهميه «قبيل از كنندگان تكلف و گيرانسخت بر است ردي اين و

 معاني، اين از غير و شوند،نمي حمل آن ظاهري معني بر قرآن نصوص از بسياري باورند
 بهترين بلكه باشد، تفسير بهترين تواندنمي قرآن آنها گفتة طبق پس. دارند ديگري معاني
 تحريف را قرآن معاني آن طي كه تفسيري آنهاست، تفسير - باطلشان گمان به - تفسير
  !كنندمي
 :34يآيه

لَئِك جهنَّم إِلَى وجوهِهِم علَى يحشَرُونَ الَّذِينَ كَانًا شَرٌّ أُوأَضَلُّ مو بر كه كساني بِيلًاس 
 و جايگاه بدترين آنان شوندمي آورده گرد آن در و شده برده دوزخ سوي به هايشانچهره

  .دارند را راه گمراهترين
 خبر اندكرده تكذيب را پيامبرش و خداوند كه مشركاني سرانجام و حالت از متعال خداوند
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 ترينزشت و صورت بدترين در آنان جهنَّم لَىإِ وجوهِهِم علَى يحشَرُونَ: فرمايدمي و داده،
 برند؛مي جهنم به و كشندمي هايشانچهره بر را آنها عذاب فرشتگان و شوند،مي حشر هيئت

 وضعيتي چنين كه اينان مكَانًا شَرٌّ أُولَئِك دارد، وجود آن در سزا و عذاب نوع هر كه جهنمي
 بدترين اندكرده تصديق را پيامبرانش و آورده ايمان خدا به كه كساني با مقايسه در دارند،
 »تفضيل صيغة استعمال «باب از اين و. دارند را راه ترينوگمراه سبِيلًا وأَضَلُّ دارند، را جايگاه

 دارند خوبي جايگاه مؤمنان كه چرا است، چيز آن فاقد كلي به طرف يك كه است موردي در
  .اندگشته رهنمود بهشت باغهايي به نيز آخرت در و شده، هدايت راست راه به آنها دنيا در و
  :35- 40 يآيه

لَقَدنَا وي لْنَا الْكِتَاب موسى آتَ عجو هعم ونَ أَخَاهارزِيرًا هكتاب موسي به كه راستي به و و 
 .ساختيم او مددكار و همراه را هارون برادرش و داديم،] تورات[

لْنَا  برويد قومي سوي به«: گفتيم آنگاه تَدمِيرًا فَدمرْنَاهم بĤِياتِنَا كَذَّبوا الَّذِينَ الْقَومِ ىإِلَ اذْهبا فَقُ
 .كرديم نابود و هالك شدت به را ايشان ما پس »اندانگاشته دروغ را ما آيات كه

م قَوا نُوحٍ ووا لَّمب لْنَاهم أَغْرَقْنَاهم الرُّسلَ كَذَّ عجةً نَّاسِلِل ونَا آي تَدأَع ا لِلظَّالِمِينَ وذَابا علِيم  و أَ
 و ساختيم، مردمان عبرت را ايشان و نموديم غرق كردند تكذيب را پيامبران چون را نوح قوم
 .ايمديده فراهم دردناك عذابي ستمگران براي

ا ادعو ودثَم و ابحأَصو قُرُونًا الرَّسنَ ويب هاملت و الرس اصحاب و ثمود و عاد و يرًاكَثِ ذَلِك 
 ].ساختيم هالك [بودند ميان اين در كه را بسياري هاينسل و

لا  به را ايشان جملگي ما و زديم مثلها كدام هر براي و تَتْبِيرًا تَبرْنَا وكُلا الْأَمثَالَ لَه ضَرَبنَا وكُ
 .كرديم نابود سختي

لَقَدا ولَى أَتَوةِالْ عي  نُشُورا يرْجونَ لَا كَانُوا بلْ يرَونَها يكُونُوا أَفَلَم السوءِ مطَرَ أُمطِرَت الَّتِي قَرْ

. بود آمده فرود آنجا اهالي سر بر بدبختي و شر باران كه شهري كنار از] كافران [راستي به و
  .نداشتند شدن زنده به اميدي بلكه] چرا [ديدند؟نمي را آن آيا اند،گذشته
 بيان ديگر آياتي در مفصل صورت به را آن و كرده اشاره هاداستان اين به اينجا در خداوند
 باز اگر كه دارد، حذر بر پيامبرشان تكذيب به دادن دادن ادامه از را مخاطبان تا است نموده
 آنها از كه هاييملت شدند؛ گرفتار بدان هاملت اين كه شد خواهند گرفتار عذابي به نيايند
 را شده هالك هايملت آثار كافران اين از برخي و. دانند مي را هايشانداستان و بوده نزديك
 با و شد بارانده آن بر بال باران كه ايقريه مانند و حجر، در صالح قوم مانند بينندمي آشكارا

 در و شامگاههاهان و صبحگاهان كافران اين و. شدند سنگباران گل جنس از سنگهايي
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 از پيامبرانشان و نبوده بدتر آنها از هاملت اين كه درستي به. كنندمي عبور آنجا از سفرهايشان
 ايشان از كافرانتان آيا الزبر في برآه لكم ام اولئكم من خير أكفاركم است، نبوده اينها پيامبر
  ! است؟ شده نوشته شما برائت شده نازل كتابهاي در يا بهترند
 آنها كه بود اين بازداشت - كردند مشاهده كه آياتي وجود با - آوردن ايمان از را ااينه كه آنچه
 پروردگارشان لقاي به اميد بنابراين. نداشتند اميدي و باور مرگ از پس شدن زنده و معاد به
 نه گر و دادند، ادامه خود مخالفت و عناد به پس. ترسندنمي او عذاب از و ندارند را

  .گذاشتنمي باقي را ايشبهه و شك هيچ كه بود آمده آنها نزد به يآيات و هاينشانه
 :41- 44يآيه

 بينندمي را تو كه هنگامي و رسولًا اللَّه بعثَ الَّذِي أَهذَا هزُوا إِلَّا يتَّخِذُونَك إِن رأَوك وإِذَا
 به را. او خداوند كه كسي است اين آيا:] گيرندمي و [گيرندمي تمسخرت و استهزا به فقط

 !است؟ فرستاده پيامبر عنوان

لُّنَا كَاد إِن تِنَا عنْ لَيضِ لَا آلِهنَا أَن لَو لَيها صبرْ ع فوسونَ ولَمعنَ حِينَ يرَوي ذَابنْ الْعأَضَلُّ م 
 شكيبايي آن بر اگر - معبودانمان] پرستش [از را ما كه بود نزديك راستي به سبِيلًا
 .است ترگمراه كسي چه كه دانست خواهند ببينند را عذاب چون و كند، گمراه - ورزيديمينم

تأَينِ أَراتَّخَذَ م هإِلَه اهوه هِ تَكُونُ أَفَأَنتلَي كِيلًا عهوس و هوي كه را كسي ايديده آيا و 
 !بود؟ خواهي او وكيل تو آيا است؟ گرفته خود معبود را خود

م لَّا هم إِنْ يعقِلُونَ أَو يسمعونَ أَكْثَرَهم أَنَّ بتَحس أَ نْعامِ إِ بِيلًا أَضَلُّ هم بلْ كَالْأَ گمان يا س 
 اينان بلكه هستند، چهارپايان مانند آنان فهمند؟مي يا شنوندمي بيشترشان كه بريمي

  .ترندگمراه
 تكبر زمين در و مخالفت خدا آيات با و دكننمي تكذيب را تو كه كساني و رأَوك وإِذَا
 توهين شما به و نموده مسخره را شما بينندمي را تو) ص (محمد اي كه هنگامي ورزندمي
 كه است اين آيا رسولًا اللَّه بعثَ الَّذِي أَهذَا: گويندمي توهين و تحقير صورت به و كنند،مي

 شخصيتي چنين خداوند كه نيست شايسته يعني! است فرستاده پيامبر عنوان به را او خداوند
 آنان سوي از حقيقت كردن وارونه و عناد و ستمگري شدت اين و. بفرستد پيامبر عنوان به را
 نهايت در - نعوذباهللا - پيامبر كه شودمي فهميده چنان سخن اين از زيرا دهد،مي نشان را

 هذا نزل لوال قالو و. بود ترمناسبت دبو پيامبر ديگر كسي چنانچه و دارد قرار پستي و حقارت
 قريه دو اين از بزرگي مرد بر قرآن اين چرا«: گفتند و عظيم القريتين من رجل علي ان القراء
 كه كسي و زند،سرنمي مردم ترينگمراه و تريننادان از جز سخني چنين! است؟ نشده نازل
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 زند،مي ناداني به را خودش و داشته، شديدي لجاجت و توزيكينه گويدمي را سخن اين
 است، آورده را آن كه كسي و آن، از جوييعيب و حق به زدن طعنه با كه است اين وهدفش

 مرد را او بيانديشد) ع (عبداهللا بن محمد حاالت در كس هر گرنه و. دهد ترويج را خود باطل
 و نيكو دتهايعا وداشتن هوشياري و علم و خرد نظر از كه اين و داندمي عاقل و برجسته
 گويدمي ناسزا و كندمي تحقير را او كه كسي و است، مقدم آنان بر ... و شجاعت و پاكدامني
 ديگر كسي در كه است تجاوزي و وستم تناقض و گمراهي و جهالت و خرديبي چنان داراي
 رادمرد و بزرگوار پيامبر كه است كافي قدر همين اشگمراهي و جهالت براي و ندارد وجود

  .دهد قرار جوييعيب مورد را سخاوتمند و
 انسانهاي و كنند پافشاري خود باطل بر كه بود اين پيامبر به استهزا و توهين از مشركان هدف

 ما بود نزديك راستي به آلِهتِنَا عنْ لَيضِلُّنَا كَاد إِن: گفتند بنابراين. دهند فريب را العقل ضعيف
 أَن لَولَا. بپرستيم معبود يك معبودانمان همة جاي به و ند،ك گمراه معبودانمان پرستش از را

 كه كردندمي ادعا آنها و.نمودمي گمراه را ما ورزيديمنمي شكيبايي ما اگر و علَيها صبرْنَا
 بنابراين. است هدايت هستند آن بر آنها كه شركي و است، گمراهي پرستي يگانه و توحيد
 أصبروا و أمشوا أن منهم المال انطلق و:  كردندمي سفارش باريبرد و شكيبايي به را يكديگر

 خود خدايان] پرستش [بر و برويد«: گفتند و افتاده راه به آنها اشراف و سران و إلهتكم علي
  .»ورزيد شكيبايي

 در شكيبايي و صبر. ورزيديمنمي شكيبايي ما اگر و علَيها صبرْنَا أَن لَولَا: گفتند اينجا در و
 خشم عوامل و اسباب صبري چنين زيرا جايي، چنين در جز به است ستايش قابل جا همه
 خدا كه همانطور مؤمنان اما. كندمي بيشتر را جهن سوخت و هيزم و نمايد،مي فراهم را الهي
 بردباري و حق به را يكديگر بالصبر تواصوا و بالحق تواصوا و: است فرموده آنها مورد در

 پيامبر و انديافته هدايت كه كردندمي حكم سخنان اين با آنها كه انجا از و. كنندمي سفارش
 را آنان خداوند نيست، آنها آمدن راه به براي ايچاره كه است ثابت و روشن و است گمراه

 را عذاب كه وقت آن در الْعذَاب يرَونَ حِينَ آنها كه داد خبر و كرد تهديد عذاب آمدن به
بِيلًا أَضَلُّ منْ كه دانست خواهند واقعي و حقيقي صورت به بينندمي ترگمراه كسي چه س 

 خواهد [روزي و سبيال الرسول مع اتخذت يليتني يقول يديه علي الظالم يعض يوم و. است
  .»گرفتممي بر راهي پيامبر با! كاش اي«: گويدمي و گيردمي گاز را دستهايش ستمكار كه] آمد
 نفساني هايخواسته و نفس هواي كسي كه دارد وجود اين از بيشتر لتيضال و گمراهي آيا و

: فرمود اين بنابر! دهد؟ انجام بخواهد نفسش چه هر و دهد، قرار خويش معبود را خود
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تأَينِ أَراتَّخَذَ م هإِلَه اه ومعبود ار خويش نفس هواي كه كنينمي تعجب كسي حالت از آيا ه 
 را خودش كه آن حال! دارد؟ قرار شديدي گمراهي چه در كه نگرينمي و! داده؟ قرار خود
لَيهِ تَكُونُ أَفَأَنت! بيندمي وااليي جايگاه در كِيلًا عاو بر تو يعني بود؟ خواهي او وكيل تو آيا و 

 حساب و اي،داده انجام را اتوظيفه تو و هستي، دهنده بيم فقط بلكه نيستي، چيره و مسلط
  .استخد با آنان

 و. ندارند گوش و عقل آنها: فرمود و نمود تاكيد آنها بزرگ گمراهي بر متعال خداوند سپس
 كور و الل و كر. شنوندنمي چيزي صدا جز كه كرد تشبيه چهارپايان به بودن گمراه در را آنها

 نچوپانشا را چهارپايان زيرا ترند،گمراه چهارپايان از آنها بلكه. گردندنمي باز و هستند
 از و دانند،مي را خود نابودي و هالكت راه و يابند،مي را راه چهارپايان و نمايد،مي هدايت

  .داشت خواهند اينها از نيكوتري و ترسالم سرانجام و نمايند،مي پرهيز آن
 اين سزاوار بيشتر خودش نمايد متهم گمراهي به را) ص (پيامبر كه كسي شد روشن پس

  .است ترراهياب او از ايبسته بانز حيوان هر و است، صفت
 :45- 46 يآيه

إِلَى تَرَ أَلَم كبر فكَي دالظِّلَّ م لَو شَاء و لَهعنًا لَج نَا ثُم ساكِ لْ عج سهِ الشَّملَيلِيلًا ع در آيا د 
 ار آن خواستمي اگر و است؟ گسترانيده را سايه چگونه كه ايننگريسته پروردگارت] كار[

 .داديم قرار آن] گسترش [دليل را خورشيد سپس كرد،مي ساكن

ثُم نَاه ينَا قَبضْ لَ   .گيريممي باز خود سوي به آهسته را آن سپس يسِيرًا قَبضًا إِ
 را او رحمت گستردگي و پروردگارت قدرت كمال خود بصيرت و بينش و چشم با آيا

 خورشيد طلوع از قبل اين و است؟ گسترانده بندگان بر را سايه چگونه كه اينكرده مشاهده
نَا ثُم است، لْ عج سهِ الشَّملَيلِيلًا عاگر پس. داديم قرار سايه گسترش دليل را خورشيد سپس د 

 .شودمي شناخته ضدش با چيزي هر زيرا شد،نمي شناخته سياه نبود، خورشيد

ثُم نَاه  كاسته سايه از اندك اندك شود بلند خورشيد اندازه ره سپس يسِيرًا قَبضًا إِلَينَا قَبضْ
 كه ايگونه به خورشيد و سايه آمدنهم دنبال به بنابراين. رودمي بين از كامالً اينكه تا گردد،
 قبيل از شودمي مترتب امر اين به كه آنچه و كنند،مي مشاهده آشكار صورت به را آن مردم

 دست به و هافصل آمدن هم سر پشت و آنها، مدنآ يكديگر پي در و روز و شب دگرگوني
 كمال و متعال خداوند عظمت و قدرت كمال بر دال رهگذر، اين در فراواني مصالح آمدن

 مورد معبود او تنها اينكه بر است دليلي و. باشدمي بندگانش به وي توجه و او رحمت
  .باشدمي عظمت و شكوه داراي و بزرگوار محبوب و ستايش
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  :47 يآيه
وهلَ الَّذِي وعج لَ لَكُما اللَّياسلِب مالنَّو اتًا وبلَ سعجو ارا النَّهرا شب كه ذاتي اوست و نُشُور 

 جمله از.داد قرار برخاستن] هنگام [را روز و گرداند، آسايش ماية را خواب و پوشش، برايتان
 داده قرار برايتان پوششي چونهم را شب كه است اين شما به نسبت خداوند لطف و رحمت

 خواب هنگام به و بياسايد، و رفته فرو خواب به و گيريد آرام آن در تا پوشاند،مي را شما كه
 دادندمي ادامه كارشان به و گرفتند،نمي آرام بندگان نبود شب اگر پس. ايستيد باز حركت از
 تعطيل آنها مصالح و زندگي يافتمي ادامه تاريكي اگر نيز. بود آورزيان بسيار برايشان اين و

 تجارت به آن در مردم تا قرارداد جنبش و برخاستن و بيداري زمان را روز خداوند اما شد،مي
  .يابد تحقق مصالحشان و منافع كار اين با و بپردازند كارهايشان در سفر و
 :48- 50 يآيه

وهلَ الَّذِي وسأَر احشْرًا الرِّينَ بيب يدتِهِ يمحلْنَا ر  ذاتي اوست و طَهورا ماء السماء مِنَ وأَنزَ
 .كرديم نازل پاك آبي آسماني از و فرستاد، آورمژده را بادها] باران [=رحمتش از پيش كه

يِيةً بِهِ لِنُحلْدتًا ب ي م هقِينُسا وا خَلَقْنَا مِمامأَنْع أَنَاسِيرا ايمرده سرزمين] آب [آن با تا كَثِيرًا و 
 .بنوشانيم ايمآفريده كه را بسياري مردمان و چهارپايان و گردانيم، زنده

لَقَدو رَّفْنَاهص منَهيذَّكَّرُوا بى لِيأَب لَّا النَّاسِ أَكْثَرُ فَ  ميانشان در را] باران [آن راستي به و كُفُورا إِ
  .نداشتند ناسپاسي سر جز مردمان ربيشت و گيرند، پند تا كرديم نازل گوناگون

 گسيل آنها سوي به فراوان را خويش روزي و نموده رحم بندگانش بر كه ذاتي اوست تنها
. فرستدمي قراول پيش رسانهاي مژده عنوان به رحمتش باران از پيش را بادها و است، داشته

 و شوند،مي تبديل هاقطعه به و پيوندندمي هم به و كنندمي حركت بادها اين وسيلة به ابرها و
 باريدنش از قبل بندگان تا باردمي باران پروردگار حكم به و كنند،مي بارور را آن بادها

  .كند گيرغافل را آنها ناگهان اينكه از قبل كنند پيدا آمادگي آن براي و شوند خوشحال
 پاك نجاست و آلودگي از كه كرديم، نازل پاك آبي آسمان از و طَهورا ماء السماء مِنَ وأَنزَلْنَا
 و مرده سرزمين آن، وسيلة به خداوند كه است اين آن بركت از. است بركت داراي و بوده

 و مردم كه گوناگون گياهان و درختان انواع گاه آن و نمايدمي زنده و آباد را خشكي
نْعاما نَاخَلَقْ مِما ونُسقِيه. رويدمي آن در خورندمي آن از چهارپايان  را آن و كَثِيرًا وأَنَاسِي أَ

 رسانيمژده را بادها كه كسي آيا. ايمداده قرار چهارپايانتان و شما اختيار در نوشيدن براي
 و پاك آبي آسمان از و نموده، واگذار آنها به را متفاوتي كارهاي و فرستاده، خويش رحمت
 فقط كه نيست شايسته شود فراهم هارپايانشانچ و بندگان روزي آن با تا فرستاده فرو مبارك
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  !نداد؟ قرار شريك او با را كسي و شود پرستش او
 به را آن و كرد، بيان شوندمي مشاهده چشم با كه را آشكار هايينشانه و آيات خداوند

 و آورند، جاي به را آن سپاس و بفهمند را آن تا داشت ابراز بندگان براي گوناگون صورتهاي
 خاطر به مردمان بيشتر كُفُورا إِلَّا النَّاسِ أَكْثَرُ فَأَبى اين، وجود با پذيرند، پند آن از و ندكن ياد

  .دهندنمي نشان خود از ناسپاسي و كفر جز آن برابر در ناپاكشان سرشت و اخالق فساد
 :51- 52يآيه

لَوئْنَا و ثْنَا شِ عةٍ كُلِّ فِي لَبي  ايدهنده بيم آبادي و شهر هر در ستيمخوامي اگر و نَذِيرًا قَرْ
 .فرستاديممي

لَا  به آنان با قرآن با و مبر، فرمان كافران از پس، كَبِيرًا جِهادا بِهِ وجاهِدهم الْكَافِرِينَ تُطِعِ فَ
  .بپرداز بزرگ جهادي
 هر در خواست،مي او اگر اينكه و دهدمي خبر خود خواست و مشيت نفوذ از متعال خداوند

 انجام از خدا. دهد بيم را جا آن اهالي تا فرستادمي را پيامبري و دهنده بيم آبادي و شهر
 اقتضا بندگان به و تو به نسبت او رحمت و حكمت! محمد اي اما نيست ناتوان چيزي چنين
  .بفرستد جن و انسان و عجم و عرب سرخ، و سياه سوي به پيامبر عنوان به را تو تا نمود
لَا  مكن، اطاعت كافران از ايشده فرستاده بدان كه چيزي كردن ترك براي و الْكَافِرِينَ تُطِعِ فَ

ا بِهِ وجاهِدهم دار، مبذول پيام آن رساندن براي را خود تالش تمام بلكه ادقرآن با و كَبِيرًا جِه 
 كوششي هيچ از باطل كردن نابود و حق كردن ياري در يعني. بپرداز بزرگ جهادي به آنان با

 تكذيب اگر. بدار مبذول حق كردن ياري براي را خود كوشش و توانايي تمامي و نورز، دريغ
 از و بده، انجام داري توان در را آنچه و بكن را خود تالش تو پس سرزد، آنها از گستاخي و

 ترك را خدا رسالت تبليغ از آنان اميال و هاخواسته خاطر به و مشو، نااميد آنها شدن هدايت
  .مكن
 :53يآيه

وهالَّذِي و رَجنِ مرَيحا الْب  وحِجرًا برْزخًا بينَهما وجعلَ أُجاج مِلْح وهذَا فُرَات عذْب هذَ
 و گوارا، و شيرين يكي ساخت؛ روان هم كنار در را دريا دو كه است ذاتي او و محجورا
  .داد قرار استواري مانع و جايز دو آن ميان در و. است تلخ و شور ديگري
 و شيرين يكي. كنند برخورد هم با اينكه بدون ساخت روان هم كنار در دريا دو كه اوست
 و. است شور درياي ديگري و اند،روان زمين روي كه است رودهايي آن و است؛ گوارا

ينَهما جعلَ َاست داده قرار بندگان مصلحت و نفع به را دو هر خداوند خًا برْزآن ميان در و ب 
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 اگر چون نمايد،مي جلوگيري ديگري با يكي شدن مخلوط از كه داده قرار مانعي و جايز دو
 محكم مانعي و محجورا وحِجرًا.رفت خواهد بين از است نظر مورد كه ايفايده شوند مخلوط

  ].است داده قرار دو آن ميان [استوار و
 :54يآيه

وهلَ الَّذِي و  از كه است ذاتي او و قَدِيرًا ربك وكَانَ وصِهرًا نَسبا فَجعلَه بشَرًا الْماء مِنَ قَخَ
  .تواناست پروردگارت و قرارداد، سببي و نسبي پيوند براي را آن آنگاه افريد، را انساني آب
 از سپس. يدآفر ارزشبي آبي از را انسان كه ذاتي ندارد؛ شريكي كه است اييگانه خداي او
 آب اين از همه مادة و داد، قرار فاميل و خويشاوند را آنها و كرد، منتشر را زيادي نسل او

 و قَدِيرًا ربك وكَانَ. نمايدمي داللت خداوند توانايي و قدرت كمال بر اين پس. است پست
  .باشدمي باطل او غير عبادت و است حق او پرستش و. تواناست پروردگارت

 :55 يآيه

يعبدونَ ونِ مِن وا اللَّهِ دلَا م مهنفَعلَا ي و مضُرُّهكَانَ يلَى الْكَافِرُ وهِ عباز غير به و ظَهِيرًا ر 
 كافر و رساندنمي آنان به زياني و بخشد،نمي سودي آنان به كه پرستندمي را چيزي خداوند
  .كندمي پشتيباني] را ديگران [پروردگارش از سركشي راه در پيوسته

يعبدونَ ونِ مِن وا اللَّهِ دلَا م مهنفَعلَا يو مضُرُّهنمايندمي عبادت را مردگاني و هابت آنها و ي 
 دهندمي قرار خداوندي همتاي را هامرده و هابت اين و رسانند،نمي  آنان به زياني و سود كه
 پروردگارشان رهنمودهاي از بايستمي اينكه با و. است عطا و منع و زيان و سود صاحب كه

  .دادند انجام را قضيه عكس آنها اما نمايند دفاع او دين از و كنند اطاعت
 كافر و باشند،مي خدا دشمن هستند انبازها و هابت كه باطل پس ظَهِيرًا ربهِ علَى الْكَافِرُ وكَانَ
 و دشمني به و گيرد،مي قرار خدا دشمن زني خودش شتابدمي آنها پشتيباني و كمك به كه

 و داده روزي و افريده را او خداوند كه است صورتي در اين. خيزدمي بر او با جنگ
 قدرت و فرمانروايي قلمرو از تواندنمي و است، بخشيده بدو را باطني و ظاهري هاينعمت

 - او اما است، ننموده عقط او از را خويش نيكي و احسان خداوند وصف اين با. رود بيرون او
  .دهدمي ادامه مبارزه و دشمني اين به - اشناداني سبب به
  :56- 60 يآيه
لْنَاك ما سشِّرًا إِلَّا أَربنَذِيرًا م ايمنفرستاده دهنده بيم و رسانمژده جز را تو و و. 

لُكُم ما قُلْ أَ هِ أَسلَي رٍ مِنْ علَّا أَج بِيلًا ربهِ إِلَى يتَّخِذَ أَن شَاء من إِ اين] ابالغ [برابر در من«: بگو س 
 سوي به بخواهد كس هر] كه است اين من پاداش [ولي طلبم،نمي شما از مزدي هيچ] قرآن[
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 .گيرد پيش در را راهي پروردگارش

 خداوندي بر و خَبِيرًا بادِهِعِ بِذُنُوبِ بِهِ وكَفَى بِحمدِهِ وسبح يموت لَا الَّذِي الْحي علَى وتَوكَّلْ
 همين و. يادكن] پاكي به [را او ستايش با و ميرد،نمي هرگز و است زنده هميشه كه كن توكل
  .است بس باشدمي آگاه گناهان به او كه

يامٍ سِتَّةِ فِي بينَهما وما والْأَرض السماواتِ خَلَقَ الَّذِي  الرَّحمنُ رْشِالْع علَى استَوى ثُم أَ
 آفريده، روز شش در آنهاست ميان در را آنچه و زمين و آسمانها كه ذاتي خَبِيرًا بِهِ فَاسأَلْ
 .بپرس آگاهي فرد از پس است، فراوان رحمت داراي او. گرديد مرتفع و بلند عرش بر سپس

نَسجد الرَّحمنُ وما قَالُوا لِلرَّحمنِ اسجدوا لَهم قِيلَ وإِذَا أْمرُنَا لِما أَ  هنگامي و نُفُورا وزادهم تَ
 ما ايا كسيت؟ رحمان«: گويندمي »كنيم سجده رحمان خداوند براي«: شود گفته كافران به كه

  .افزود آنان گريز بر امر اين و دهي؟مي دستور ما به تو كه كنيم سجده چيزي براي
 و چيره مردمان بر تا است نفرستاده را) ص (محمد پيامبرش او كه دهدمي خبر متعال خداوند
 بلكه نيست، او دست در هاگنجينه و خزانه و است، نداده قرار ايفرشته را او و باشد، مسلط

 دو هر پاداش به برندمي فرمان خداوند از كه را كساني و دهد، مژده مردم به تا فرستاده را او
نَذِيرًا دهد، بيم جهان خدا از كه را كس هر و باشد، دهنده بيم تا است ادهفرست را او و و 

 خدا نواهي و اوامر كه است آن مستلزم اين و. بدهد بيم جهان دو هر عذاب به كند نافرماني
 آنها به هدايت و قرآن رساندن مقابل در) ص (محمد اي تو و. شوند بيان روشن طور به

 دچار آن دادن در و ندارد باز تو از كردن يپيرو از را آنها چيز اين تا نخواه، آنان از پاداشي
  .نشوند سختي

بهِ إِلَى يتَّخِذَ أَن شَاء من إِلَّا بِيلًا ر پروردگارش خشنودي راه در خواست كه كسي مگر س 
 مجبور آن بر را شما اما كنم،مي تشويق آن به را شما من چه اگر پس ببخشد، اينفقه
 بوده خودتان مصلحت به كنيدمي انفاق آنچه بلكه نيست، شما بر من پاداش نيز و. سازمنمي
  .گيريدمي پيش در پروردگارتان به رسيدن براي كه است راهي و

 علَى وتَوكَّلْ: فرمود پس. بگيرد كمك وي از و نمايد توكل او بر تا داد دستور را پيامبر سپس
يلَا الَّذِي الْح وتمي حبسدِهِ وماست مطلق و كامل حيات داراي كه ايزنده داوندخ بر و بِح 

 همة در و بپرست را او يعني. كن ياد پاكي به را او ستايش با و كن، توكل ميردنمي هرگز و
  .نما توكل او بر كارهايت

 است، آگاه بندگانش گناهان از خداوند كه است كافي همين و خَبِيرًا عِبادِهِ بِذُنُوبِ بِهِ وكَفَى
 هدايت را آنها كه نيست واجب تو بر پس. نمايدمي مجازات آن بر را آنان و داند،مي را آن و
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  .باشدنمي تو عهده بر كارهايشان ضبط و ثبت نيز و نمايي،
ينَهما وما والْأَرض السماواتِ خَلَقَ الَّذِي. است خداوند دست به اينها همة بلكه امٍ سِتَّةِ فِي بي  أَ
تَ ثُم ىاسلَى ورْشِ عروز شش در آنهاست ميان در را آنچه و زمين و آسمانها كه خداوندي الْع 

 همة از و بوده مخلوقات همة سقف كه عرشي يافت؛ استوا خود عرش باالي بر سپس آفريد،
 و بلند خود عرش بر مهربان خداوند الرَّحمنُ. است زيباتر و بزرگتر و بلندتر الهي هايآفريده
 را چيزي هر خداوند رحمت و. است گرفته بر در را زمين و آسمانها كه عرشي گرديد؛ مرتفع

 مرتفع و بلند مخلوقات بزرگترين بر صفات ترينگسترده داشتن با او پس. است گرفته بر در
  .گرديد

 نيز. دارد آگاهي آنها برون و درون از و آفريده را مخلوقات او كه شودمي ثابت آيه اين با و
 ثابت آنان به نبودنش متصل و مخلوقاتش از او بودن متفاوت و عرش بر او نمودن مرتفع
 عظمت و اوصاف كه اوست چون. بپرس خداوند از باره اين در پس خَبِيرًا بِهِ فَاسأَلْ. گرددمي
 به چيزهايي خويش عظمت از و است، داده خبر آن به را شما و داند،مي را خويش شكوه و

 برايتان را او شناخته را او عارفان پس. سازدمي آسانتر برايتان را او شناخت هك داده نشان شما
  .اندآورده فرود سر عظمتش برابر در و شناخته را او عارفان پس. سازدمي آسانتر

 اسجدوا لَهم قِيلَ وإِذَا: فرمود بنابراين. ورزيدند امتناع و زدند سرباز او عبادت از كافران و
مكه خداوندي كنيد؛ سجده رحمان خداوند براي تنها شود گفته آنها به كه هنگامي و نِلِلرَّح 

 وما قَالُوا است، كرده دور شما از را هابدبختي همه و داشته ارزاني شما به را نعمتي هر
 جمله از و. شناسيمنمي را رحمان خداوند ما: گويندمي كفر و انكار روي از الرَّحمنُ

 همراه ديگربه معبوداني گرفتن از را ما او: گفتندمي كه بود اين زدندمي پيامبر به كه هاييطعنه
 و خواند،مي فرياد به خدا همراه به ديگر خدايي خودش كه حالي در دارد،مي باز خدا
 او اهللا ادعوا قل: است فرموده متعال خداوند كه همانطور. اين امثال و »رحمان يا «گويدمي

 به بخوانيد، را رحمان يا بخوانيد را »اهللا«: بگو الحسني االسماء فله تدعوا اياما نالرحم ادعوا
 خداوند نامهاي پس نيكوست، نامهاي داراي او كه چرا كندنمي فرق بخوانيد را او نامي هر

 صفت بر او نامهاي از يك هر پس. است متعدد او كمال و زيادند، او هايصفت چون زيادند،
  .نمايديم داللت كمالي
دجا نَسرُنَا لِمسخن اين و! كنيم سجده خود معبودان از غير كسي براي تو فرمان به آيا تَأْم 
 به آنها دعوت و نُفُورا وزادهم. بود او طاعت از زدنشان سرباز و پيامبر تكذيب بر مبتني آنها

  .افزودمي اشانبدبختي و كفر بر و باطل، سوي به شتافتن و سجده
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 :61- 62 ييهآ

كارلَ الَّذِي تَبعاء فِي جما السرُوجلَ بعجا وا فِيهرًا سِرَاجقَمنِيرًا ودر كه ذاتي است خجسته م 
 .آورد وجود به را تابان ماه و] خورشيد [فروزان چراغ آن در و آفريد برجهايي آسمان

وهلَ الَّذِي وعلَ جاللَّي ارالنَّه نْ خِلْفَةً ولِّم ادذَّكَّرَ أَن أَري أَو ادا أَرشب كه ذاتي اوست و شُكُور 
  .كند سپاسگزاري يا گيرد پند خواهد كه هر تا داشت مقرر پياپي را روز و

 اشمعني چون است، كرده تكرار بار سه را تَبارك واژه كريمهسورة اين در متعال خداوند
 داللت او احسان و هاخوبي و اوصاف كثرت و اريب خداوند عظمت بر گذشت كه همانطور

  .نمايدمي
 و قدرت گستردگي و خداوند عظمت بيانگر كه است شده بيان چيزهايي سوره اين در و

 صدور در او پادشاهي احاطة و توانايي و دانايي بودن فراگير و او خواست نفوذ و فرمانروايي
 بر كه است شده بيان چيزهايي سوره اين در و. اوست كمال و جزايي و دستوري احكام

 داللت خداوند دنيوي و ديني خوبيهاي و خيرات كثرت و بخشش، و رحمت گستردگي
 فِي جعلَ الَّذِي تبارك:فرمود بنابراين. باشدمي نيك صفت اين تكرار مقتضي و نمايدمي

 و هستند هاستاره هانآ و آفريده، برجها آسمانها در كه خداوندي است خجسته برُوجا السماء
 باعث شهرها باروي و برج همانند و گيرندمي قرار آن در كه باشندمي ماه و خورشيد منازل يا

 نگهباني و پاسداري براي كه هستند برجهايي منزلة به نيز ستارگان. شودمي آن محافظت
  .شوندمي انداخته شياطين سوي به كه هستند هاييسنگ هاستاره زيرا اند،شده ساخته
 قرارداد، گرماست و نور داراي كه را خورشيد فروزان چراغ آسمان در و سِرَاجا فِيها وجعلَ
 اين و. ندارد گرما و حرارت اما است نور داراي كه آورد وجود به را تابان ماه و منِيرًا وقَمرًا

 و يافته، سامان تدبير و آن آفرينش و باشدمي او احسان كثرت و خداوند عظمت هاينشانه از
 و نموده داللت هاآن آفرينندة بزرگي و عظمت بر خورشيد و ماه آورشگفت جمال و زيبايي
 همة در شانآفريننده كه است آن بيانگر و نموده داللت هاآن آفرينندة كه است آن بيانگر
 رنددا مردم براي خورشيد و ماه كه مصالحي و منافع و است، بزرگ و عظيم هايشصفت
 .اوست خيرات و خوبيها كثرت بر دليلي

وهلَ الَّذِي وعلَ جاللَّي ارالنَّه يكديگر جايگزين را روز و شب كه است ذاتي خداوند و خِلْفَةً و 
 است هميشگي روند اين و كند،مي آن جايگزين را ديگري و بردمي را يكي يعني. سازدمي
  .شود جلوگيري روز و شب بودن يكنواخت از تا

 و بگيرد، عبرت و پند روز و شب از بخواهد كه كسي براي شُكُورا أَراد أَو يذَّكَّرَ أَن أَراد لِّمنْ
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 كه كسي براي و. گويد سپاس آن بر را خداوند و نمايد، استدالل الهي قدرت گستردگي آن از
 كه هست وردي او روز و شب طول در آوردمي جاي به را او شكر و كندمي ياد را خداوند

 در اگر و دهد، انجام روز در نتوانست، شب در اگر پس كند، جاري زبان بر را آنها تواندمي
 با گاهي شوند؛مي دگرگون روز و شب لحظات در دلها نيز. دهد انجام شب در نتوانست، روز
 لتغف با گاهي و بوده الهي ياد با گاهي و گردند،مي تنبل گاهي و بوده سرحال و نشاط

 دلها. گذارندمي سر پشت را زمان اعراض با گاهي و اقبال با گاهي. كنندمي سپري را لحظات
 از پس يكي كه نمود چنان را روز و شب خداوند بنابراين. هستند باز گاهي و بسته گاهي

 در الهي شكر و ذكر به و گردند آنها فعاليت باعث و شوند تكرار و آيند بندگان بر ديگري
 هر پس شودمي تكرار روز و شب تكرار با عبادتها اوقات چون و. آورند روي اوقات از وقتي
 آن در كه وقتي است؛ گذشته وقت در او همت از غير كه آيدمي پديد همتي بنده براي دم

 شكر آوردن جا به و خدا ياد و پندگرفتن بر اوقات اين در بنده و بود، داده دست او به تنبلي
 و است ايمان مزرعة آبياري منزلة به دهدمي انجام آدمي كه عبادتهايي سپ. افزايدمي الهي
. شدمي پژمرده و خشك ايمان نهال نبود هاعبادت و هاطاعت اگر و. دهدمي پرورش را ايمان
  .است خداوند سزاوار هاستايش ترينكامل و زيباترين پس

 انجام به را آنها اينكه و شده، يادآور صالحش بندگان بر را خود  احسان و منت سپس
 بهشت هاياتاق در بلندي جايگاه آن سبب به كه كارهايي است؛ داده توفيق شايسته كارهاي

  :فرمود پس. آورندمي دست به
  :63- 77 يآيه

ادعِبنِ ومشُونَ الَّذِينَ الرَّحملَى يضِ عنًا الْأَر وإِذَا هو مهاهِلُونَ خَاطَبلَ قَالُوا الْجاسبندگان و ام 
 را ايشان نادانان كه هنگامي و روند،مي راه فروتنانه زمين روي كه آنانند رحمان] خداوند[

 .»شما بر سالم«: گويند دهند قرار مخاطب

الَّذِينَ بِيتُونَ و ي هِما لِرَب دجا سامقِيپروردگارشان براي قيام و سجده با را شب كه كساني و و 
 .گذرانندمي

قُولُونَ الَّذِينَونَا يبر رِفنَّا اصع ذَابع نَّمها إِنَّ جهذَابا كَانَ عگويندمي كه كساني و غَرَام :
 .»است پايدار عذابش گمانبي بدار، دور ما از را جهنم عذاب! پروردگارا«

نَّها  .است يگاهجا و قرارگاه بدترين دوزخ گمانبي ومقَاما مستَقَرا ساءت إِ

الَّذِينَ أَنفَقُوا إِذَا و رِفُوا لَمسي لَمقْتُرُوا وكَانَ ينَ ويب ا ذَلِكامخرج هنگام به كه كساني و قَو 
 .گيرند پيش اعتدال] راه دو [اين، بين و ورزند،نمي بخل و كنند،نمي رويزياده كردن
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لَا بِالْحقِّ إِلَّا اللَّه حرَّم الَّتِي و نُونَي ثَاما يلْقَ ذَلِك يفْعلْ ومن زْ  معبود اهللا با همراه كه كساني و أَ
 حق به جز است كرده حرام] را خونش [خداوند كه را جاني و خوانند،نمي فرياد به را ديگري
 .بيندمي را آن كيفر كند چنين كس هر و كنندنمي زنا و كشند،نمي

فضَاعي لَه ذَابالْع موةِ يامي  و گرددمي چندان دو قيامت در او عذاب مهانًا فِيهِ ويخْلُد الْقِ
 .ماندمي عذاب در جاودانه ذليل و خوار

ئَاتِهِم اللَّه يبدلُ فَأُولَئِك صالِحا عملًا وعمِلَ وآمنَ تَاب من إِلَّا ي نَاتٍ سسكَانَ حو ا اللَّهغَفُور 
 خداوند كه اينانند پس دهد، انجام صالح عمل و آورد ايمان و كند توبه كه كسي رمگ رحِيما
 .است مهربان آمرزندة خداوند و كندمي تبديل هانيكي به را هايشانبدي

تَابا اللَّهِ إِلَى يتُوب فَإِنَّه صالِحا وعمِلَ تَاب ومن انجام شايسته كار و كند توبه كس هر و م 
 .گرددمي باز خدا سوي به او كه اهمان دهد

الَّذِينَ ونَ لَا ودشْهي إِذَا الزُّوررُّوا ورُّوا بِاللَّغْوِ ما مدهند،نمي گواهي باطل بر كه كساني و كِرَام 
 .گذرندمي بزرگوارانه بگذرند، بيهوده] سخن و كار [بر چون و

الَّذِينَ اتِ ذُكِّرُوا إِذَا ويĤِب هِمبر خِرُّوا لَما يهلَيا عمانًا صي معآيات به چون كه كساني و و 
 .افتندنمي فرو آن بر نابينايان و كران همسان شوند داده پند پروردگارشان

الَّذِينَ قُولُونَ ونَا يبر باجِنَا مِنْ لَنَا هونَا أَز ياتِ ذُرنٍ قُرَّةَ ويلْنَا أَععاجتَّقِينَ و لْم  كساني و إِماما لِ
 چشم روشني ماية كه كن عنايت ما به آن فرزندانمان و همسران از! پروردگارا«: گويندمي كه

 .بگردان پرهيزگاران پيشواي را ما و باشد،

لَئِكنَ أُوزَوجا الْغُرْفَةَ يرُوا بِمبنَ صلَقَّو يا وةً فِيها تَحِيلَام ساريبردب آنكه پاس به اينان و 
 . كنندمي دريافت درود و سالم آنجا در و يابند،مي دست بلند مقامي به كردند،

 نيكو مقامي و خوب قرارگاهي مانند،مي جاودانه آنجا در ومقَاما مستَقَرا حسنَت فِيها خَالِدِينَ
 .است

بأُ ما قُلْ عي ي بِكُمبلَا رلَو اؤُكُمعد فَقَد تُمب  دعايتان و عبادت اگر«: بگو لِزَاما يكُونُ فَسوف كَذَّ
 شما مالزم آن] بد نتيجة [و كرديد تكذيب گمانبي ندارد، اعتنايي شما به من پروردگار نباشد،
  .»بود خواهد
 و مسلمانان كه خداوند، ربوبيت براي عبوديت است؛ نوع دو بر خداوند بندگي و عبوديت

 را آنها و خدايند بندگان همه آنها چون هستند، مشترك امر ينا در بدكار و نيكوكار كافر،
 عبدا الرحمن اتي اال االرض و السمواتفي من كان ان: اويند تدبير تحت و دهدمي پرورش

  .آيندمي خدا نزد به بندگي حال در است زمين و آسمانها در آنچه همة
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 بندگي آن و اوست، رحمت و پرستش و خداوند الوهيت براي عبوديت و بندگي دوم، نوع و
 عبوديت از نوع همين منظور اينجا در و. پرستندمي را خداوند كه است الهي اولياي و پيامبران
 به آنها است اين به اشاره كه داد نسبت »الرحمان «خودش نام به را بندگي بنابراين. است
 ترينلكام صفاتشان كه نمود بيان پس. رسندمي الهي رحمت به عبوديت اين سبب
 علَى يمشُونَ: نمود توصيف چنين را آنها بنابراين. دارند را ويژگيها برترين و هاست،صفت
نًا الْأَرضِ وفروتن مردم و خدا مقابل در و روندمي راه آرام و فروتني با زمين روي ه 

 توصيف بندگانش و خدا براي فروتني و آرامش و وقار به را آنها اينجا در خداوند. باشندمي
 سلَاما قَالُوا بگويند، آنان به جاهالنه سخني نادانان كه هنگامي و الْجاهِلُونَ خَاطَبهم وإِذَا. نمود

  .مانندمي امان در جهالت و گناه از آن در كه گويندمي آنها به سخني
 بدي انآن با كه فردي مقابل در و زيادند، بردباري داراي كه اندشده ستوده آنها اينجا در و

. باشندمي هوشياري و خرد و عقل داراي و گذرند،مي در جاهل از و نمايند،مي نيكي كند،مي
 .است رسانيده اينجا به را آنها كه است خرد و

الَّذِينَ بِيتُونَ و ي هِمب ياما سجدا لِرَ  براي خالصانه را آن و خوانندمي زياد شب نماز و وقِ
 تتجافي: است فرموده متعال خداوند كه همانطور: دهندمي انجام تنيفرو با و پروردگارشان

 اخفي مĤ نفس تعلم فال ينفقون رزقنهم مما و وطمعا خوفا ربهم بدعون المضاجع عن جنوبهم
 اميد و ترس با و شودمي جدا بسترها از پهلوهايشان. يعلمون بماكانوا جزآء اعين قره من لهم

 هيچ پس. كنندمي انفاق ايمداده روزي بديشان آنچه از و خوانند،مي فرياد به را پروردگارشان
 پاداش اي و است، شده مهيا برايشان بهشت در بخشي مسرت چيزهاي چه داندنمي كس

 .كنندمي كه است كارهايي

الَّذِينَ قُولُونَ ونَا ي ب ر رِفنَّا اصع ذَابع نَّمهمصون اب! پروردگارا: گويندمي كه كساني و ج 
 عذاب گردد،مي عذاب وباعث زده سر ما از كه خطاهايي آمرزش و عذاب اسباب از داشتنمان

 گردد كس هر گريبانگير دوزخ عذاب گمانبي غَرَاما كَانَ عذَابها إِنَّ بدار، دو ما از را دوزخ
 .باشندمي بدهكار مالزم طلبكار كه همانگونه بود خواهد وي مالزم

نَّها   .است وجايگاه قرارگاه بدترين دوزخ گمانبي ومقَاما مستَقَرا ساءت إِ
 نيازمندي شدت و داشته، ابراز پروردگارشان درگاه به زاري و شيون حالت به را سخن اين

 احسا و منت بايد پس. نداريم را عذاب اين تحمل توانايي: گويندمي و داردمي بيان را خويش
 دور و است، دشوار آن شدت و سختي اندازة به عذاب دوركردن زيرا بياورند، ياد به را الهي
 .است شادي ماية بسي آن شدن
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الَّذِينَ أَنفَقُوا إِذَا و رِفُوا لَمسي لَم قْتُرُوا ويا واجب نفقات پرداخت هنگام به كه كساني و ي 
 و قَواما ذَلِك بينَ وكَانَ ورزند،مي بخل نه و كنندمي ولخرجي نه گذرند؛نمي حد از مستحب

 رعايت را اعتدال و رويميانه و دارد، قرار بخل و اسراف ميان در آنها كردنخرج و انفاق
  .كنندمي

 مناسب صورت به و مناسب جاي در و پردازند،مي را هاكفاره و زكات قبيل از واجب نفقات
 رويميانه و اعتدال از حاكي ينا و برسانند، زياني ديگران يا خود به اينكه بدون كنندمي خرج

 فرياد به را ديگري معبود اهللا با همراه كه كساني و اخر الها اهللا مع يدعون ال والذين. آنهاست
 خالصانه و تنه را عبادت و دين و پرستند،مي را او فقط بلكه كنند،نمي پرستش و خوانند،نمي
 .گردانند روي او غير از و آورده روي او به فقط و دهند،مي انجام او براي

 است كرده حرام را خونش خداوند كه را انساني و اللَّه حرَّم الَّتِي النفس يقتلون ال و
 حق به جز بِالْحقِّ إِلَّا دارد پيمان مسلمانها با كه است كافري يا مسلمان انسان آن و. كشندنمي
 متأهلي فرد كشتن و كشته، را ديگر انساني اينكه خاطر به انسان يك كشتن مانند كشند،نمي
  .است حالل و جايز او قتل كه كافري كشتن و كرده، زنا كه
نُونَ ولَا  يا و همسرانشان بر مگر نمايند،مي حفاظت را شرمگاههايشان بلكه كنند،نمي زنا و يزْ

 كارها اين از ييك كس هر و أَثَاما يلْقَ ذَلِك يفْعلْ ومن. هستند آنها يمين ملك در كه كنيزاني
 را زنا يا نموده، حرام را او كشتن خداوند كه انساني كشتن يا خدا، به ورزيدن شرك يعني
  .شد خواهد گرفتار دشواري كيفر به دهد انجام
يامةِ يوم الْعذَاب لَه يضَاعف: نمود تفسير چنين را كيفر سپس  هر پس مهانًا فِيهِ ويخْلُد الْقِ
 جاودانه جهنم در هميشه براي كه نيست آن در شكي دهد انجام را كارها اين همة كه كس
 و. ماندمي عذاب در هميشه براي دهد قرار شريك خداوند براي كس هر نيز و ماندمي

 او چون است، شده تهديد سختي عذاب به دهد انجام را كارها اين از يكي كه كسي همچنين
  .است داده انجام را گناهان بزرگترين از يكي اينكه يا و گشته شرك مرتكب يا
 عذاب در ابدي طور به كه نيست معني اين به عذاب در زناكار و قاتل بودن جاودانه اما
 جهنم از مومنان همة كه نمايندمي داللت اين بر نبوي سنت و قرآني نصوص چون ماند،مي

 هر مرتكب چند هر اند،م نخواهد باقي آن در هميشه براي مؤمني هيچ و آمد خواهند بيرون
 گناهان بزرگترين اينها چون برد نام صراحت به را گناه سه اين خداوند و. باشد شده گناهي
 را ناموس و آبرو زنا و هاست،انسان تباهي باعث قتل و است اديان فساد باعث شرك هستند؛

 .كشدمي تباهي به
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 از فوراً كه صورت اين به نمايد، توبه هاگناه ديگر و گناهان اين از كه كسي مگر تَاب من إِلَّا
 تصميم و شود، پشيمان است داده انجام گذشته در كه گناهاني خاطر به و بكشد دست هاآن

 باشد، داشته درست ايماني خداوند به و وآمنَ ندهد، انجام را هاآن دوباره كه بگيرد قاطع
  .دنمايمي اقتضا را اطاعت انجام و گناهان ترك كه ايماني
لًا وعمِلَ ما عالِحداده فرمان هاآن به شارع كه بكند كارهايي و دهد، انجام صالح عمل و ص 
  .باشد خداوند رضايت اعمال اين انجام از هدفش كه شرطي به است،

لَئِك أُو  شتدا را آن آمادگي كه آنان اقوال و كارها گروه، اين حسنَاتٍ سيئَاتِهِم اللَّه يبدلُ فَ
 معصيتشان و ايمان به آنان شرك بنابراين گردد،مي مبدل نيك عمل به شود، زشت عمل تبديل

 به و نموده توبه آن از و اندكرده كه بديهايي و گناه عين همچنين. گرددمي تبديل طاعت به
  .آيدمي بر چنين آيه ظاهر از كه همانطور. شودمي تبديل نيكي به اند،بازگشته خدا سوي

 از برخي خاطر به را مردي خداوند اينكه بر مبني است شده وارد حديثي مورد اين در و
. داد نيكي يك او به بدي هر جاي به سپس برشمرد، را گناهانش و نمود، بازخواست گناهانش

  .أعلم واهللا. »بينمنمي را آنها اينجا كه دارم بديهايي من! پروردگارا«: گفت مرد آن پس
 را بزرگ گناهان و است، آمرزنده نمايد توبه كه كس هر براي خدا و رحِيما فُوراغَ اللَّه وكَانَ
 به بزرگ گناهان ارتكاب با آنكه از پس خداوند زيرا است، مهربان بندگانش به و آمرزد،مي

 آنگاه و داده توفيق توبه براي را آنها و خوانده، فرا توبه به را آنان برخاستند او بر مبارزه
  .پذيردمي را شاناتوبه
تَابا اللَّهِ إِلَى يتُوب فَإِنَّه صالِحا وعمِلَ تَاب ومن انجام شايسته كار و كند توبه كس هر و م 
 است، كمال نهايت در اشتوبه كه بداند بايد يعني. گرددمي باز خدا سوي به او كه همانا دهد
 خدا به رسيدن و رساند،مي خدا به ار انسان كه است راهي به بازگشت معني به توبه چون
 و هاشائبه از را آن و نمايد توبه خالصانه بايد و. است رستگاري و بندگي و سعادت عين

 به بايد و است، توبه كردن تكميل تشويق، اين از مقصود پس. دارد نگاه دور فاسد اهداف
 بر آنگاه و گردندمي باز او سوي به همه كه برسد خدايي به تا بپويد را توبه راه شيوه بهترين
 .دهدمي را مزدش اشتوبه تكامل ميزان اساس

الَّذِينَ ونَ لَا ودشْهي مجالس در و شوند،نمي حاضر باطل و دروغ بر كه كساني و الزُّور 
 از اينها پس حرام، و ناجايز كردار و گفتار يعني »زور«. كنندنمي شركت معاصي و دروغگويي

 كردن مسخره مانند كنند،مي پرهيز است حرام كردار يا گفتار بر مشتمل كه مجالسي تمامي
 كردن، مسخره زدن، تهمت دادن، دشنام چيني، سخن غيبت، باطل، وسيلة به جدال خدا، آيات
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 در چون پس اينها امثال و هاعكس ابريشمي، فرش از استفاده و شراب، نوشيدن حرام، اواز
 و. گويندنمي دروغ اولي طريق به خودشان كنند،ينم شركت گناه و دروغگويي مجالس
 فايدة هيچ كه است سختي لغو بِاللَّغْوِ مرُّوا وإِذَا. است داخل »زور قول «در دروغين گواهي
 كار كنار از چون خدا خاص بندگان. خردانبي و سبكسران سخن مانند ندارد، دنيوي و ديني

 دارند،مي دور آن از را خودشان يعني. گذرندمي رگوارانهبز كِرَاما مرُّوا بگذرند بيهوده سخن و
 نشانة نباشد، نيز گناه آن به پرداختن چنانچه البته. پردازندنمي آن به و روند،نمي فرو آن در و
  .دارندمي دور آن از را خودشان آنها پس. است مروت شأن خالف و خرديبي
 را اماكني و محافل در حضور قصد آنها كه است اين به هاشار بِاللَّغْو مرُّوا وإِذَا الهي گفته و

 صورت به اگر اما. بشنوند را آن خواهندنمي و شود،مي گفته بيهوده سخن آنجا در كه ندارند
 دوري با و داشته، پاك آن از را خود بيافتد جايي چنين بر گذرشان قصد بدون و تصادفي
  .دارندمي گرامي را خويشتن آن از جستن

الَّ اتِ ذُكِّرُوا إِذَا ذِينَويĤِب هِمبآيات هنگامي كه اندكساني رحمان خداوند بندگان و ر 
 به است، داده فرمان آن به شدن ورهنمود فرادادن گوش و شنيدن به را آنها كه پروردگارشان

لَيها يخِرُّوا لَم شود يادآوري آنان ا عمانًا صي معرا آن و كنندنمي يگردان روي آن مقابل در و 
 چشمهاي و دلها و گيرند،نمي بر آيات آن از را خود چشمهاي و دلها و گيرند،نمي ناشنيده
 تصديق را آن و نمايندمي عمل ايمانبي افراد كه گونه آن گردانند،نمي بر آيات آن از را خود
  .كنندنمي
 كه است چنان آن نيدنش هنگام به و آيات، مورد در رحمان خداوند بندگان حالت بلكه

 و ربهم بحمد سجوا و سجدا خروا بها ذكروا اذا الذين بايتنا يومن انما: است فرموده خداوند
 سجده شوند داده پند آن به چون كه آورندمي ايمان ما آيات به كساني همانا اليستكبرون هم
 و ورزندنمي تكبر و ندكنمي ياد پاكي به و ستايش با را وپروردگارشان افتند،مي زمين به كنان
  .شوندمي تسليم و منقاد برابرش در و دانند،مي آن نيازمند را خود و پذيرند،مي را آن

 بيشتر الهي آيات شنيدن با ايمانشان پس دارند، مدرك و آگاه دلهايي و شنوا گوشهايي مؤمنان
 .دبخشمي طراوت و نشاط را آنها و شود،مي كامل يقينشان آن با و گردد،مي

الَّذِينَ قُولُونَ ونَا يب ر باجِنَا مِنْ لَنَا هواتِنَا أَزيذُرنٍ قُرَّةَ ويپروردگارا: گويندمي كه كساني و أَع !
  .بگردان دلمان وشادي چشم روشني ماية را فرزندانمان و همسران و دوستان
 كه يابيممي در بلندشان يمرتبه و واال همت از كنيم، بررسي را آنان صفات و حالت چنانچه

 مطيع را دوستانشان و فرزندانشان و همسرانشان اينكه مگر شد نخواهد روشن چشمشان آنان
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 و همسران بودن شايسته براي دعاست همچنانكه اين. ببيند عامل و عالم و خدا فرمانبردار و
. گرددمي بر خودشان به آن يفايده و نفع كه چرا باشد،مي نيز خودشان براي دعا فرزندانشان،

 به آنها دعاي بلكه كن عطا ما به و لنا هب گفتند و قرارداده بخششي خود براي را آن بنابراين
 متعلقين از بسياري شدن صالح سبب مذكور افراد بودن صالح چون است، مسلمين تمام نفع
  .برندمي فايده آنها از و گردد،مي آنها

لْنَا عاجتَّقِينَ و ا لِلْماإِمافراد مقام و صديقان، مقام برسان، بلند مقام اين به را ما! پروردگارا و م 
 پيشواي و الگو را ما و. است دين در پيشوايي و امامت مقام آن و صالح، بندگان و كامل

 ما دنبال به خير اهل و كنند تأسي ما كردار و گفتار به كه ايگونه به ده، قرار پرهيزگاران
 كردن دعا كه است بديهي و. يابندمي هدايت نيز خود و كنندمي دايته پس. نمايند حركت
 امامت مقام - مقام اين و. است چيز آن مقتضيات براي كردن دعا چيزي، به رسيدن براي

 فرموده متعال خداوند كه همانطور. آيدنمي دست به يقين و صبر با جز - دين در وپيشوايي
 قرار پيشواياني آنان از و يوقنون بايتنا كانوا و صبروا لما بامرنا يهدون ائمه منهم وجعلنا: است
 حاصل يقين ما آيات به و ورزيدند، بردباري كه آنگاه كردند،مي راهنمايي ما امر به كه داديم

 و الهي طاعت بر بردباري و اعمال قبيل از - است اموري مستلزم دعا اين پس. نمودند
 كاملي علم و او، دردناك مقدرات برابر در صبر و خدا نافرماني و معصيت از نفس بازداشتن

 بخشش و فراوان خير داراي كه] اموري [- رساندمي يقين يدرجه به را خود صاحب كه
  .دهدمي قرار پيامبران از بعد مقامها باالترين در را صاحبش و است، زيادي

 پس. باشدمي عملشان عنو از نيز آنها پاداش است، بلند هايشانخواسته و همتها كه آنجا از و
لَئِك: داد پاداش آنها به را واال جايگاههاي و منازل خداوند نَ أُوزَوجا الْغُرْفَةَ يرُوا بِمببه ص 
 آنچه همة كه شودمي داده آنان به زيبا هايمسكن و بلند هايمنزل نمودند صبر اينكه پاداش

 آنها. شودمي يافت آن در وفور به بردمي لذت آن ديدن از چشم و است آن پي در انسان دل
 متعال خداوند كه همانگونه باشد،مي صبرشان و بردباري خاطر به اندآورده دست به را آنچه

 و الدار عقبي فنعم صبرتم بما عليكم سلم باب كل من عليهم يدخلون والملئكه است: فرموده
 چه آن خاطر به! شما بر وددر«: گويندمي و شوندمي وارد آنان بر دري هر از فرشتگان
يلَقَّونَ: فرمود آنجا در بنابراين »آخرت سراي پاداش است خوب چه. نموديد بردباري ا وفِيه 
 فرشتگانش و پروردگار سوي از برخوردارند؛ سالم و خير دعاي از اينجا در و وسلَاما تَحِيةً
 ناخوشيها و هاناگواري همة از و ،كنندمي سالم را يكديگر خودشان و شود،مي سالم آنها بر

  .بود خواهند امان در و سالم
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 و وقار داراي آنها كه نموده توصيف چنين را خود بندگان خداوند اينكه مطلب خالصة
 اخالق و بوده بردبار و مؤدب و باشند،مي فروتن بندگانشان و خدا برابر در و هستند، آرامش
 آنها بدي مقابل در و تابند،مي بر روي آنها از و نند،كمي نظر صرف جاهالن از و دارند، خوب
 انجام خدا براي مخلصانه را عبادت و كنند،مي سر به عبادت با را هاشب و نمايند،مي نيكي
 از را آنها تا نمايندمي زاري و تضرع پروردگارشان درگاه به و ترسندمي جهنم از و دهند،مي

 خرج در و پردازند،مي برآنهاست كه را مستحبي و واجب هاينفقه و بدهد، نجات جهنم
 معموال كه - ورزند رويميانه كردن خرج در را آنها كه وقتي و نمايندمي روي ميانه كردن
 رعايت را اعتدال و رويميانه اولي طريق به كارها ديگر در آنها پس - كنندمي رويزياده مردم
 و ريزيخون از پرهيز و عبادت در داشتن صاخال و كبيره گناهان از بودن دور و كنند،مي

 از نيز - گناهان از يكي زدن سر صورت در - كردن توبه و ديگران، آبروي و حرمت هتك
 انجام حرام كردار و گفتار و لعب و لهو كه مجالسي در آنها نيز. است آنان هايخصوصيات

 انجام و گوييياوه از را خود و دهند،نمي انجام را آن نيز خود و شوند،نمي حاضر گيردمي
 كمال و مروت مستلزم اين و. دارندمي دور ندارند ايفايده كه زشت و بيهوده كارهاي
 را الهي آيات و دارند،مي دور ارزشبي و زشت كردار و سخن هر از را خود آنها. آنهاست

 و. كنندمي عمل آن به و كوشند،مي آن فهميدن براي و فهمند،مي را آن معاني و پذيرند،مي
 خوانند،مي فرا صورت ترينكامل به را خداوند آنها و. نمايندمي تالش آن احكام اجراي براي
 و همسران صالحيت آنها. شوندمي مندبهره آن از مسلمين و بستگانشان و خود كه

 موعظه و تعليم در آنها كه است اين دعا اين لوازم از. طلبندمي خداوند از را فرزندانشان
 باشد مندعالقه چيزي به كس هر چون كوشند،مي خود فرزندان و زنان گفتن اندرز و ردنك

 كه خواهندمي خداوند از آنان. بكوشد آن اسباب نمودن فراهم در بايد بخواهد خدا از را وآن
 و امامت مقام آن و است، ممكن برايشان آن به رسيدن كه برساند مقامهايي باالترين به را آنها

  .است بودن صديق
 بسيار هاخواسته اين و بلند بسي هاهمت اين و واال، بسيار هاصفت اين كه راستي به

 سرداران اين وچقدر! اندپاك صاحبانش و دلها اين و پاكيزه نفسها اين چقدر و! ارزشمندند
 و است، نموده بزرگوار را آنان كه آنهاست بر خداوند رحمت و نعمت و فضل و! پرهيزگارند

  .است رسانده منازل اين به را آنها كه اوست لطف
 از و نمايدمي توصيف آنان براي را هايشانصفت و نهدمي منت بندگانش بر خداوند و

 ديگران تا دهدمي توضيح برايشان را پاداشهايشان و آوردمي ميان به سخن عاليشان هايهمت
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 منت آنها بر كه خداوندي از و گردانند متصف آنان صفات به را خود كه نمايد تشويق را
 را آنان كه همانطور و نمايد، هدايت را آنان تا بخواهند است نموده اكرام را آنها و نهاده

  .نمايد سرپرستي نيز را آنها خويش ويژه تربيت با است كرده هدايت
 تو از و هستي، ما ياور تو. آوريممي روي تو پيشگاه به و توست، سزاوار ستايش! خدايا بار

 هيچ مالك. نيست تو سوي از جز كارها انجام براي قدرتي و توان هيچ و. جوييممي ياري
 ما براي را آن كه مادامي نداريم خوبي و خير ايذره جلب توانايي و نيستيم زياني و سود
  .باشيممي درمانده و ضعيف جهت هر از و هستيم ناتوان ما زيرا نگرداني، ميسر

 دچار بسپاري خودمان به را ما زدن هم به چشم يك اندازه به اگر كه دهيممي گواهي و
 عجين آن با را ما آفرينش كه تو رحمت به جز ما پس شويممي اشتباه و ضعف و ناتواني
 دور ما از را هارنج و ايداده ما به باطني و ظاهري فراوان هاينعمت و روزي و اي،كرده

 رحمت و مهر از آن با را ما كه بفرما رحمي ما بر و كنيمنمي اعتماد ديگر چيزي به اي،ساخته
  .شد نخواهد ناكام بندد اميد تو به و بخواهد تو از كه كس هر كه چرا. گرداند نيازبي تو غير
 خويش رحمت به داشتند كه شرافتي و فضيلت خاطر به را بندگانش خداوند كه آنجا از و

 در نيز ديگران كه برد گمان كسي شايد ،داد اختصاص خود عبوديت به را آنها و داد، نسبت
  هستند؟ داخل بندگي
 را او و نبود دعايتان اگر و كندنمي اعتنايي و توجه اينها از غير به او كه داد خبر خداوند پس
 دوست را شما و نهاد،نمي ارجي شما به كرديد،نمي پرستش را او و خوانديدنمي فرياد به

أُي ما قُلْ فرمود پس. داشتنمي بع ي بِكُمبلَا ر لَو اؤُكُمعد فَقَد تُمكَذَّب فوكُونُ فَسا يبگو لِزَام :
 رسالت چون شما و. »كردنمي اعتنايي شما به من پروردگار نبود دعايتان و عبادت اگر«

 يعذاب به يعني. بود خواهد شما مالزم كار اين بد نتيجة كنيدمي تكذيب را پيامبران و آسماني
 كندنمي رها را بدهكار طلبكار كه همانگونه و كرد، نخواهد ترك را شما كه شويدمي گرفتار
.  كرد خواهد داوري وبندگانش شما ميان خداوند و كرد، نخواهد رها را شما نيز خدا عذاب
  فرقان يسوره پايان
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  شعراء يسوره تفسير

 .باشديم آيه 227و است مكي سوره اين كه برآنند مفسرين جمهور

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 :1- 9 يآيه

 .ميم. سين. طا طسم

تِلْك اتبِينِ الْكِتَابِ آياست مبين كتاب آيات اين الْم. 

لَّكلَع اخِعب ككُونُوا أَلَّا نَّفْسؤْمِنِينَ يبه را خويشتن آورندنمي ايمان انان آنكه از تو شايد م 
 !بكشاني نابودي

أْ إِن نَاقُهم فَظَلَّت آيةً السماء من علَيهِم نَزِّلْنُ نَّشَ ا أَعآسمان از بخواهيم ما اگر خَاضِعِينَ لَه 
 .نهند گردن برابرش در كه فرستيم فرو آنان بر ايمعجزه

أْتِيهِم وما ن ينَ ذِكْرٍ منِ ممثٍ الرَّحدحلَّا م  اندرز و موعظه گونههيچ و معرِضِينَ عنْه كَانُوا إِ
 .هستند گردان روي آن از اينكه مگر آيدنمي رحمان خداوند سوي از ايتازه

وا فَقَدكَذَّب أْتِيهِم ياء فَسنب  وقت اسرع در و كردند تكذيب كه راستي به يستَهزِئُون بِهِ كَانُوا ما أَ
 .رسيد خواهد آنها به گرفتندمي ريشخندش به كه چيزي خبر

لَما أَورَوضِ إِلَى يالْأَر تْنَا كَم نب  از چقدر كه اندننگريسته زمين به آيا كَرِيمٍ زوجٍ كُلِّ مِن فِيها أَ
 ايم؟رويانده آن در ارزشمندي] گياه [گونه هر

 نانآ بيشتر و است، اينشانه كار اين در گمانبي مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 .نيستند مؤمن

  .است مهربان چيرة تو پروردگار شك بدون و الرَّحِيم الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ
 و روشن صورت به اينكه و قرآن آيات بزرگداشت و تعظيم به اشاره با متعال خداوند
 آن در كس هر كه داردمي بيان نمايند،مي داللت شرعي مقاصد و الهي مطالب همة برواضح
 مقاهيم بهترين بر واضح طور به چون كرد، نخواهد ترديد و شك آن احكام و اخبار در بنگرد،
 و مرتبط كامالً موجود حوادث و مسايل خصوص در اشصادره احكام و نمايند،مي داللت

 كرد،مي هدايت راست راه به و دادمي بيم را مردم آيات همين با) ص (پيامبر. است متناسب
 و شقاوت كه كسي و. شدندمي راهياب خداوند پرهيزگار بندگان آيات اين وسيلة به پس

 گرداني روي خاطر به) ص (پيامبر و تافتمي بر روي آن از بود شده مقدر او براي بدبختي
 خيرخواه) ص  (ايشان چون شدمي اندوهگين و ناراحت شدت به نياوردنشان ايمان و آنها
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  .بود آنان
 اينكه از  مؤْمِنِينَ يكُونُوا أَلَّا نَّفْسك باخِع لَعلَّك: فرمود پيامبرش به متعال خداوند اين بنابر
 اينكه بابت نبايد و نكن، را كار اين يعني. كني نابود را خويشتن مبادا آورندنمي ايمان آنها

 خداوند دست به هدايت زيرا نابودكني، را خودت كه بخوري تأسف قدر آن آورندنمي ايمان
 قرآن اين از باالتر و اي،داده انجام است خدا پيام رساندن و تبليغ كه را اتوظيفه تو و ت،اس
 ايمان آن به تا كنيم نازل را آن كه نيست ايمعجزه و آيه است، الهي احكام روشنگر كه

  . است هدايت پي در كه كسي براي است كافي قرآن اين پس. بياورند
 آنچه از اينشانه و معجزه بخواهيم ما اگر آيةً السماء من علَيهِم نَزِّلْنُ نَّشَأْ إِن: فرمود بنابراين

 تكذيب هايگردن كه خَاضِعِينَ لَها أَعنَاقُهم فَظَلَّت فرستيم،مي فرو آنان بر اندكرده پيشنهاد كه
 و ست،ني كار اين به نيازي اما شوند،مي آن تسليم و گرددمي خم آن برابر در كنندگان
 غيبت به ايمان زيرا ندارد، ايفايده آوردن ايمان وقت آن در چون باشد،نمي ميان در مصلحتي

 اين جز آيا است فرموده متعال خداوند كه همانطور. است سودمند و مهم ناپيدا دنياي و
 از برخي يا و بيايد پروردگارت يا آيند سراغشان به] مرگ [فرشتگان كه كشندمي انتظار
 افرادي ايمان رسد فرا پروردگارت هاينشانه از برخي كه روزي بيابد؟ پروردگارت هاينشانه
 .داشت نخواهد حالشان به سودي اندنداشته ايمان قبالً كه

أْتِيهِم وما ن ينَ ذِكْرٍ منِ ممثٍ الرَّحدحآنان نزد به ايتازه اندرز و موعظه هيچگونه و م 
لَّا شود، يادآورد آنها به را زيانشان و سود و كند ونهي امر را آنها كه آيدنمي  عنْه كَانُوا إِ

 كه تازه اندرز و پند از آنها. است گردان روي آن از جسمهايشان و دلها اينكه مگر معرِضِينَ
 چون رويگردانند، بيشتر نيز آن غير از و گردانند،مي روي شودمي واقع موثر بيشتر معموالً
  .بود نخواهد بخش نتيجه آنان مورد در اندرزها و نيست آنها در خيري
وا فَقَدگرديد، آنها پيشة و عادت حق تكذيب و كردند تكذيب را حق آنها و كَذَّب أْتِيهِمي فَس 
نباء  كه را آنچه و شد، خواهند گرفتار خدا عذاب به زودي به و يستَهزِئُون بِهِ كَانُوا ما أَ

  .است قطعي عذاب به آنها شدن گرفتار زيرا آمد، خواهد فرود نهاآ بر اندكرده تكذيب
 تفكر نفع به آن كه داردمي بيان و نموده سفارش تفكر و انديشيدن به را آدمي متعال خداوند
لَم: است كننده ا أَورَوضِ إِلَى يالْأَر تْنَا كَمنب  تا دنگرننمي زمين به آيا كَرِيمٍ زوجٍ كُلِّ مِن فِيها أَ
  ايم؟رويانده آن در را سودمند و زيبا گياهان اقسام انواع كه ببينند
 شدن پژمرده از پس يا و نيستي، از درختان و گياهان آفرينش شك بدون لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ

 كه همانطور نمايد،مي زنده مرگشان از پس را مردگان خداوند كه اين بر است آيتي و نشانه
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 و مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما. كندمي سبز و زنده شدن وپژمرده شدن شكخ از پس را زمين
 چند هر مردمان بيشتر و بمومنين حرصت ولو الناس اكثر ما و. آورندنمي ايمان مردمان بيشتر
 يرهچ و قدرتمند تو پروردگار قطعاً و الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ. آورندنمي ايمان بورزي اصرار
. است آورده فرود تعظيم سر او برابر در پايين و باال جهان و است چيره مخلوقي هر بر است؛
ايزنده موجودي هر به او بخشش و گرفته فرا را چيز همه رحمتش و است مهربان الرَّحِيم 
 كند،مي نابود و هالك هايعذاب انواع با را شقاوت اهل كه مقتدر خداوند و است رسيده
  .دهدمي نجات باليي و شر هر از را آنان و است مهربان بسيار سعادتمندان هب نسبت
 :10- 22 يآيه

ذْ  به كه داد ندا را موسي پروردگارت كه آنگاه و الظَّالِمِينَ الْقَوم ائْتِ أَنِ موسى ربك نَادى وإِ
 .برو ستمكار قوم سوي

م نَ قَووتَّقُونَ أَلَا فِرْعپرهيزند؟نمي ياآ فرعون قوم ي! 

 .»كنند تكذيب مرا كه ترسممي! پروردگارا«: گفت] موسي[ يكَذِّبونِ أَن أَخَاف إِنِّي رب قَالَ

 گشوده زبانم و گرددمي تنگ دلم و هارونَ إِلَى فَأَرسِلْ لِسانِي ينطَلِقُ ولَا صدرِي ويضِيقُ
 .بفرست هارون پيش به پس شود،نمي

ملَهو علَي ذَنب قْتُلُونِ أَن فَأَخَافبكشند مرا كه ترسممي و دارند، من بر گناهي آنان و ي. 

 با شما دوي هر پس. نيست چنين«: فرمود مستَمِعونَ معكُم إِنَّا بĤِياتِنَا فَاذْهبا كَلَّا قَالَ
 .»شنويممي و هستيم شما با ما همانا برويد، ما هاينشانه

أْتِيا  ما همانا«: بگوييد و آييد فرعون نزد به پس الْعالَمِينَ رب رسولُ إِنَّا فَقُولَا فِرْعونَ فَ
 .»جهانيانيم پروردگار فرستادگان

ائِيلَ بنِي معنَا أَرسِلْ أَنْ  .بفرست ما با را اسرائيلبني اينكه إِسرَ

لَم قَالَ بِثْت ولِيدا فِينَا نُرَبك أَ  تو ما آيا!] موسي اي[« :گفت] فرعون[ سِنِينَ عمرِك مِنْ افِينَ ولَ
 .»نبودي؟ ماندگار ما بين در عمرت از سالها و نداديم؟ پرورش خود ميان كودكي در را

لْتفَعو لَتَك الَّتِي فَع لْتفَع أَنتو سرزد تو از دادي انجام كه بدي كار آن و الْكَافِرِينَ مِنَ و 
 .انيناسپاس از تو

لْتُها قَالَ أَنَا إِذًا فَع سرگشتگان از كه شدم مرتكب آنگاه را آن«: گفت] موسي[ الضَّالِّينَ مِنَ و 
 .»بودم

تفَفَرَر ا مِنكُملَم خِفْتُكُم بهي لِي فَوبا ركْملَنِي ح عجلِينَ مِنَ ورْسشما از چون و الْم 
 يافتگان رسالت از مرا و بخشيد، دانش من به گارمپرورد آنگاه گريختم، شما از ترسيدم،
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 .گرداند

تِلْكةٌ وما نِعنُّهتَم لَيأَنْ ع دتبنِي عائِيلَ ب  بردگي و بندگي به اسرائيلبني كه اين آيا و إِسرَ
  نهي؟مي منت من بر] را آن [كه است نعمتي ايگرفته

 نموده ذكر قرآن در بار چندين را آن و ده،كر تكرار را موسي داستان تعالي باري خداوند
 حكمتها موسي داستان چون است نكرده تكرار اينگونه را هاداستان ديگر كه ايگونه به است،

 شده بيان مؤمنان و ستمگران با او ماجراي داستان اين در و دارد، بر در فراواني عبرتهاي و
 آسماني كتاب برترين قرآن از بعد كه است، تورات و بزرگ شريعتي صاحب موسي. است
 سخن او با و داد ندا را او خداوند كه آنگاه يادآور، به را موسي نيك حالت: فرمود پس. است
 الظَّالِمِينَ الْقَوم ائْتِ أَنِ «فرمود پس. فرستاد اسرائيلبني سوي به و گرداند پيامبر را او و گفت،

م نَ قَوورا خود و ورزيده تكبر زمين در كه آنهايي فرعون؛ يمقو برو؛ ستمكار قوم نزد به فِرْع 
 گفتار با يعني يتَّقُونَ أَلَا. است كرده خدايي ادعاي شانسركرده و داده، قرار باالتر »آن اهالي بر
 داده تانروزي و آفريده را شما كه خداوندي از آيا يتَّقُونَ أَلَا: بگو آنها به مهرباني با و نرم

  !كشيد؟نمي دست خود كفر از و دپرهيزينمي است
 خواست او از و كرد بيان را خويش عذر پروردگارش، بارگاه از اعتذار با السالمعليه موسي

  يكَذِّبونِ أَن أَخَاف إِنِّي رب قَالَ: نمايد كمك سنگين بار اين حمل در را وي كه

لَا صدرِي ويضِيقُ نطَلِقُ وانِي يأحلل و امري لي يسر و صدري لي شرحا رب :فرمود و لِس 
 را امسينه! پروردگارا اخي هرون اهلي من وزيرا لي اجعل و قولي يفقهوا لساني من عقده
] ميان [از و بفهمند، را سخنم تا بگشاي، را زبانم گره و كن، آسان برايم را كارم و دار،گشاده
 هارون به پس هارونَ إِلَى فَأَرسِلْ. مبرادر هارون بدار، مقرر برايم وزيري و همكار امخانواده

 همانگونه داد، »نبوت «هارون به و پذيرفت، را موسي خواستة خداوند آنگاه. بده رسالت هم
 و ياور عنوان به را او و ردءا معي فأرسله. كرد مقرر پيامبر و نبي عنوان به را موسي كه

لَهم. بفرست مددكارم و لَيع دارند، برمن حقي ادعاي قبطي آن كشتن ردمو در آنها و ذَنب 
قْتُلُونِ أَن فَأَخَافبكشند مرا آن قصاص به ترسممي و ي. 

 و نيرو شما به ما. برسانند قتل به را تو توانندنمي هرگز آنها نيست، چنين:گفت كَلَّا قَالَ
  .پيروزيد پيروانتان و شما. رسدنمي شما به آنها دست و دهيم،مي قدرت
 برخاست او مخالفت به حد آخرين تا موسي اينكه با بكشد را موسي نتوانست فرعون اينبنابر
 با دو هر شما پس بĤِياتِنَا فَاذْهبا. دانست گمراه را قومش موسي و خرد،وبي متكبر را او و

 برويد، نمايند،مي داللت ايدآورده كه آنچه صحت و راستگويي و صداقت بر كه ما هاينشانه
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نَّ  و كنم،مي حمايت و حفاظت را شما هستم، شما با من كه راستي به مستَمِعونَ معكُم ايإِ
 .شنوممي

أْتِيا  فرستادگان ما: بگوييد و برويد فرعون نزد به الْعالَمِينَ رب رسولُ إِنَّا فَقُولَا فِرْعونَ فَ
 و بياوري، ايمان ما رسالت و خدا به تا ايمشده فرستاده تو سوي به جهانيانيم؛ پروردگار

 .نمايي يقين او يگانگي به و بپرستي، را پروردگارت و شوي، تسليم

 دست اسرائيلبنيشكنجة از پس. بفرست ما با را اسرائيلبني اينكه إِسرَائِيلَ بنِي معنَا أَرسِلْ أَنْ
 برپاي را دينشان عاليمت و نمايند، پرستش را پروردگارشان تا بگذار، آزاد را آنها و بردار،
  .دارند
 گفتند، فرعون به بود گفته آنها به خدا را آنچه و آمدند فرعون نزد به هارون و موسي وقتي

 أَلَم قَالَ كرد، موسي با مخالفت به شروع و نشد، نرم و نكرد، باورد و نياورد ايمان فرعون
كا فِينَا نُرَبلِيد تو بر آيا يعني نداديم؟ پرورش خود يانم در را تو كودكي در آيا: گفت و و 
 و ناز از و! بودي؟ گهواره در كودكي كه آنگاه نداديم؛ پرورش و تربيت را تو و نكرديم انعام
بِثْت! شدي؟ برخورددار ما نعمت لَ مِنْ فِينَا و رِكمسِنِينَ ع لْتفَعو لَتَك الَّتِي فَع لْتو فَع 
 از دادي انجام كه بدي كار آن و بردي، سر به ما بين در ار خويش عمر از متمادي هايسال
 مردي پس. كندمي دعوا موسي از فردي با قبطي مرد ديد موسي كه بود اين كار آن. زد سر تو
 قبطي آن به موسي و عليه فقضي موسي فوكزه خواست كمك او از بود موسي قوم از كه

 ماست، راه همان راهت نيز هم تو يعني كافراني از تو و الْكَافِرِينَ مِنَ وأَنت مرد و زد مشتي
 بدون فرعون پس. ايگرفته پيش در را راه همان هم تو ايمگرفته پيش در ما كه راهي همان و

 .كرد اقرار كفر به بداند اينكه

نَا إِذًا فَعلْتُها قَالَ  زا كه دادم انجام زماني را كار اين من: گفت موسي الضَّالِّينَ مِنَ وأَ
 اشتباه و سرگشتگي روي از بلكه ندادم، انجام كفر روي از را كار اين يعني. بودم سرگشتگان

 .آمرزيد مرا او و نمودم آمرزش طلب پروردگارم از سپس كردم، را كار اين

تفَفَرَر ا مِنكُملَم بكشيد مرا خواستيدمي كه آنگاه گريختم؛ شما دست از من سپس خِفْتُكُم .
 فَوهب. آمدم شما نزد به سپس شدم، ماندگار جا آن در هاسال و گريختم »مدين« به من پس
لَنِي حكْما ربي لِي عجلِينَ مِنَ ورْسرسالت از مرا و بخشيد دانش من به پروردگار آنگاه الْم 

  .گرداند يافتگان
 به را ودشخ اينكه يا بود، ناداني روي از موسي به فرعون اعتراض كه اين مطلب حاصل
 برايش موسي پس. داد قرار او رسالت نپذيرفتن مانع را موسي قتل فرعون و. زدمي ناداني
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 صورت قتلي خواستمنمي و بود ناداني و اشتباه روي از شدم مرتكب من كه قتلي كرد بيان
 من به خداوند كه را رسالتي و حكم چرا پس نيست، محروم الهي فضل از كس هيچ و. بگيرد

 در ايا ليدا و فينا تربك الم: بگويي كه است مانده اين فقط پس. پذيريدنمي است، بخشيده
 من بر تو كه شودمي روشن بنگريم دقت با اگر نداديم؟ پرورش خود ميان در را تو كودكي
  .نداري منتي هيچ

 منت اين خواهيمي آيا ائِيلَإِسرَ بنِي عبدت أَنْ علَي تَمنُّها نِعمةٌ وتِلْك: گفت موسي بنابراين
 از من و اي،ساخته خود بردة را آنها و گرفته كار به را اسرائيلبني تو كه بگذاري من بر را

 شود تأمل كمي اگر! گذاري؟مي منت من بر را اين و ام،مانده امان در تو براي كردن بردگي
 شكنجه را آنان و ردهك ستم خوب، و فاضل ملت اين بر تو كه يافت خواهيم در وضوح به

 به تو آزار و اذيت از مرا خداوند و دهند، انجام را كارهايت تا ايساخته خود مطيع و نموده
  كشي؟مي من رخ به را آن و گذاريمي من بر كه است منتي چه اين پس. است رسيده من قوم
 :23- 31 يآيه

 .»كيست؟ جهانيان وردگارپر«: گفت فرعون الْعالَمِينَ رب وما فِرْعونُ قَالَ

الْأَرضِ السماواتِ رب قَالَ ا وما ومنَهيوقِنِينَ كُنتُم إن بو آسمانها پروردگار«: گفت] موسي[ م 
 .هستيد يقين اهل اگر دواست اين ميان آنچه و زمين

لَا حولَه لِمنْ قَالَ  .»!شنويدنمي آيا«: گفت خود اطرافيان به] فرعون[ تَستَمِعونَ أَ

بكُم قَالَ ر برو ائِكُملِينَ آبپيشينيان نياكان پروردگار و شما پرودگارا«: گفت] موسي[ الْأَو 
 .»شماست

 سوي به كه پيامبرتان گمانبي«: گفت] فرعون[ لَمجنُونٌ إِلَيكُم أُرسِلَ الَّذِي رسولَكُم إِنَّ قَالَ
 .»است ديوانه شده فرستاده شما

 و مشرق پروردگار«: گفت] موسي[ تَعقِلُونَ كُنتُم إِن بينَهما وما والْمغْرِبِ الْمشْرِقِ رب قَالَ
 .»كنيدمي درك اگر دارد، قرار دو آن ميان در كه است چيزهايي همة و مغرب

لَها اتَّخَذْت لَئِنِ قَالَ  من از غير اگر«: گفت] فرعون[ الْمسجونِينَ مِنَ لَأَجعلَنَّك غَيرِي إِ
 .»كرد خواهم زندانيان زمرة از را تو برگزيني معبودي

لَو قَالَ أَو ءٍ جِئْتُكبِينٍ بِشَيقَالَ.»بياوردم؟ برايت هم آشكاري چيز اگر آيا«: گفت] موسي[ م 
  .»بياور ار آن راستگوياني از اگر«: گفت] فرعون[ الصادِقِينَ مِنَ كُنت إِن بِهِ فَأْتِ

 انكار با داشت يقين خواندمي فرا بدان را او موسي آنچه صحت به اينكه با فرعون
 پروردگار الْعالَمِينَ رب وما: گفت بينيبزرگ خود و سركشي و ستم روي از و پروردگارش
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الْأَرضِ السماواتِ رب قَالَ كيست؟ جهانيان ا وما ومنَهي كه است نديخداو: گفت موسي ب 
 پرورش را آن و پرداخته آن تدبير به گوناگون هايشيوه به و آفريده را پايين و باال جهان
 چگونه پس. باشيدمي من خطاب مورد كه هستيد شما هايشآفريده جملة از و. دهدمي

 شما اگر موقِنِينَ كُنتُم إن. كنيدمي انكار را زمين و آسمانها آورندة پديد و مخلوقات، آفرينندة
 اين شنويدنمي آيا تَستَمِعونَ أَلَا: گفت زده شگفت و پرخاش، با فرعون! پوئيدمي يقين راه
 !گويد؟مي چه مرد

لِينَ آبائِكُم ورب ربكُم: گفت موسي أَو  پيشينيان و نياكان پروردگار و شما پروردگار الْ
  .يريدنپذ يا بپذيريد نكنيد، تعجب يا كنيد تعجب شماست،
 رسولَكُم إِنَّ گفت و گرفت ايراد بود آورده را آن كه كسي از و كرد مخالفت حق با فرعون
لَيكُم أُرسِلَ الَّذِي  ديوانه است شده فرستاده شما سوي به كه پيامبرتان همانا لَمجنُونٌ إِ
 نزد قلع پس. نمايدمي مخالفت ما با و آورده ما باورهاي برخالف چيزي چون باشد،مي

 همواره زمين و آسمانها و اند،نشده آفريده برندمي گمان كه هستند كساني خردمندان و ماست
 آفريننده بدون و خودشان آنها. باشند داشته ايآورنده وجود به اينكه بدون اند،داشته وجود
 متما از كه ناقصي مخلوق اينكه از است عبارت او نزد خرد و عقل آري،! اندشده آفريده
 كه كرد تصور را پروردگاري است آن فرعون نزد ديوانگي و! شود پرستش است ناقص جهات
 را مردم و باشد كرده ارزاني را باطني و ظاهري هاينعمت و بوده پايين و باال جهان آفرينندة

 پس بودند، عقلكم آنها و آراست، قومش براي را سخن اين فرعون! خواند فرا عبادتش به
 بودند فاسق قومي آنها گمانبي كردندو اطاعت او از بنابراين داشت،مي وا ناداني به را قومش

 .  
 الْمشْرِقِ رب گفت پذيرفت،نمي را جهانيان پروردگار اينكه و فرعون انكار پاسخ در موسي

الْمغْرِبِ ا وما ومنَهيميان در كه است مخلوقاتي همة و مغرب و مشرق پروردگار من خداي ب 
 كه امداده ارائه شما براي بياني و توضيح من كنيد درك اگر تَعقِلُونَ كُنتُم إِن. دارد قرار دو آن
 شما به آنچه در چرا پس. يابدمي در را آن باشد داشته عقل از ايبهره كوچكترين كس هر
 را موسي شما كه است شد اشاره مطلب اين به آيه اين در زنيد؟مي ناداني به را خود گويممي
 است بيماري حقيقت در اين و كرديد، متهم ديوانگي به است مردم ترينعالم و ترينعاقل كه
 ترينروشن كندمي حكم ناقصتان هايعقل و هستيد ديوانه شما. دارد وجود شما خود در كه

 كه شما پس كنيد انكار است دو آن ميان آنچه و زمين و آسمانها آفرينندة كه را موجودات
 را چيزي چه شناسيدنمي را خدا كه شما پذيريد؟مي را چيزي چه كنيدمي انكار را اخد
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 به كه هاييديوانه خدا به سوگند! آوريد؟مي ايمان آياتش و خدا به چنانچه و شناسيد؟مي
  .ترانديافته هدايت و ترعاقل شما از هستند چهارپايان منزلة
 پس كرد، سلب او از را مقابله توانايي و كرد ساكت را فرعون قاطعش دليل با موسي وقتي
 مِنَ لَأَجعلَنَّك غَيرِي إِلَها اتَّخَذْت لئنِ: گفت و كرد تهديد خود سلطنت و قدرت به را موسي

 - فرعون. گرداند خواهم زندانيان يزمره از را تو برگزيني من از غير معبودي اگر الْمسجونِينَ
 و گرداند منحرف را موسي است اميدوار كه كرد ادعا داندبگر زشت را اشچهره خداوند
 فريب خاطر به تنها فرعون. ندهد قرار خويش معبود را ديگر معبود هيچ فرعون از غير موسي
 از پيروانش و موسي كه دانستمي خوب خيلي او نه گر و گفت، را سخن اين قومش دادن
 خود اعتقادات از كه ندارد امكان رگزه و اندكرده انتخاب را راه اين بصيرت و علم روي
 تو به آشكاري معجزة من اگر آيا مبِينٍ بِشَيءٍ جِئْتُك أَولَو گفت او به موسي. بردارند دست
  !]كني؟مي زنداني مرا هم باز [كند داللت امآورده آنچه صحت بر كه دهم نشان
 :32- 35يآيه

لْقَى أَ  .شد آشكاري اژدهاي بناگاه پس بِينٌم ثُعبانٌ هِي فَإِذَا عصاه فَ

نَزَع و هدفَإِذَا ي ضَاء هِييرا آن بينندگان ناگهان پس آورد، بيرون را خود دست و لِلنَّاظِرِينَ ب 
 .ديدندمي روشن و سفيد

لِيم لَساحِرٌ هذَا إِنَّ حولَه لِلْملَإِ قَالَ فتگ خود بر و دور بزرگان و اشراف به] فرعون[ ع :
 .»داناست جادوگري اين گمانبي«

رِيدكُم أَن يخْرِجنْ يضِكُم مرِهِ أَراذَا بِسِحرُونَ فَماز را شما خود جادوي با خواهدمي تَأْم 
  دهيد؟مي فرمان چه شما پس كند، بيرون سرزمينتان

 ديديم را آن كس هر كه شد آشكار اژدهايي به تبديل بناگاه و انداخت را عصايش موسي
نَزَع. يافتنمي آن در گماني و خيال و هدفَإِذَا آورد، بيرون گريبانش از را دستش و ي هِي 
 و بود، بزرگ نوري داراي كه ديدند روشن و سفيد را آن بينندگان ناگهان و لِلنَّاظِرِينَ بيضَاء

  .كردنمي مشاهده آن در را عيبي و نقص هيچ كردمي نگاه آن به كس هر
 : گفت پيرامونش بزرگان و اشراف به حقيقت، آورپيام و حق با مخالفت قالب در ونفرع

 ماهر و آگاه بس جادوگري اين بِسِحرِهِ أَرضِكُم منْ يخْرِجكُم أَن يرِيد  علِيم لَساحِرٌ هذَا إِنَّ
  .كند بيرون سرزمينتان از را شما خود جادوي با خواهدمي كه است

 چيزي: گفت و داد فريب را آنان بنابراين هستند، خردبي و عقلكم آنها كه ستدانمي فرعون
 را اين آنها چون دهند،مي انجام جادوگران كه است كارهايي نوع از دهدمي نشان موسي كه
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 توانايي مردم ديگر كه دهندمي نشان عجيبي چيزهاي جادوگران كه دانستندمي مسلم طور به
 وطن از را شما كه است اين جادو اين از او هدف كه ترساند را آنها نفرعو و. ندارند را آن

 بدين و كند دور فرزندانتان و كاشانه و خانه از و نمايد آواره را شما تا كند، بيرون خودتان
 تَأْمرُونَ فَماذَا: گفت پس. دهد نشان جديت شما به نسبت خود عداوت و دشمني در ترتيب

  كنم؟ ارچك و دهيد،مي فرمان چه
 :36- 42 يآيه

ابعثْ وأَخَاه أَرجِهِ قَالُوا ائِنِ فِي وداشِرِينَ الْمافرادي و بده، مهلت را برادرش و او«: گفتند ح 
 .كنند آوريجمع را جادوگران تا بفرست] مصر [شهرهاي تمام به را

أْتُوكارٍ بِكُلِّ يحلِيمٍ سبياورند تو نزد به را دانايي و ماهر جادوگر هر تا ع. 

مِعرَةُ فَجحمٍ لِمِيقَاتِ السولُومٍ يعشدند آورده گرد معين روزي ميعاد در جادوگران آنگاه م. 

 .»آييد؟مي گرد شما آيا«: شد گفته مردم به و مجتَمِعونَ أَنتُم هلْ لِلنَّاسِ وقِيلَ

تَّبِع لَعلَّنَا الِبِينَالْ هم كَانُوا إِن السحرَةَ نَ  .كنيم پيروي آنان از ما شوند پيروز جادوگران اگر تا غَ

نَا أَئِنَّ لِفِرْعونَ قَالُوا السحرَةُ جاء فَلَما الِبِينَوقتي نَحنُ كُنَّا إِن لَأَجرًا لَ  آمدند، جادوگران كه الْغَ
 .»داشت؟ خواهيم پاداشي آيا شويم چيره ما اگر«: گفتند فرعون به

نَّكُم عمنَ قَالَ إِ بِينَ لَّمِنَ إِذًا و  مقربان از آنگاه شما گمانبي و! بله«: گفت] فرعون[ الْمقَرَّ
  .»بود خواهيد
 كه شهرهايي همة به را افرادي مصر شهرهاي تمام به و بده، مهلت را برادرش و موسي: گفتند
 آوريجمع را ماهري و زبردست جادوگر هر تا بفرست هستند جادو مركز و دانش محل
  .كرد مبارزه جادو طريق از بايد جادوگر با زيرا بياورند، تو نزد به و نموده

 گمراه و نادان فرعون آنچه بودن باطل بندگانش خواست خداوند كه بود الهي لطف اين و
 ساحران و جادوگران تا واداشت را آنها بنابراين. كنند مشاهده بود داده فريب بدان را مردم
 باطل بر حق آنجا در و شود منعقد بزرگي مجلس او حضور در و كنند آوريجمع را ماهر
 پس. نمايند اقرار است آورده موسي آنچه درستي و صحت به فن و دانش اهل و شده چيره

 فرستاد شهرها به جادوگران گردآوري براي را افرادي و كرد، عمل آنها نظر و رأي به فرعون
  . كرد عمل جديت با كار اين در او و

مِعرَةُ فَجحمٍ لِمِيقَاتِ السولُومٍ يعدر. شدند گردآوري معين روزي ميعاد در جادوگران آنگاه م 
 كشيده دست كارهايشان از آنها و بود، جشن روز »آ و بود، داده وعده آنها به موسي كه روزي

 عموم از يعني مجتَمِعونَ مأَنتُ هلْ لِلنَّاسِ وقِيلَ. شدند آورده گرد جادوگران بودند، كاربي و
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لَّنَا. آيند گرد موعود روز در تا شد خواسته مردم لَع رَةَ نَتَّبِعحكَانُوا إِن الس ماگر تا الْغَالِبِينَ ه 
 پيروزي تا شويد جمع: گفتند مردم به يعني. كنيم پيروي آنان از ما شدند پيروز جادوگران
 كنيم،مي پيروي آنها از پس، ماهرند، خود كار در آنها و ،كنيد مشاهده موسي بر را جادوگران

 بر آنان اگر پس. يافت خواهيم در را سحر دانش ارزش و داريممي بزرگ و گرامي را آنان و
 راه و نماييم پيروي هستند، حق اهل آنان ميان در كه آنهايي از ما تا: گفتندمي بودند، حق

 آنها براي ساحران شكست و جادوگران و موسي رويارويي بنابراين. بشناسيم را راست
 .گرديد اقامه آنان بر حجت اينكه جز نداشت ايفايده

 لَأَجرًا لَنَا أَينَّ: گفتند او به رسيدند فرعون نزد به و آمدند جادوگران وقتي السحرَةُ جاء فَلَما
الِبِينَ نَحنُ كُنَّا إِن  خواهيم پاداشي آيا شويم چيره او بر و دهيم شكست را موسي ما اگر الْغَ

 داشت؟

إِنَّكُم داشت، خواهيد پاداش و مزد شما! آري: گفت فرعون نَعم قَالَ بِينَ لَّمِنَ إِذًا و  به الْمقَرَّ
 و پاداش وعدة آنان به فرعون. بود خواهيد دربارم مقربان از او بر پيروزي صورت در عالوه،
 با مبارزه و مخالفت براي را خود توانايي تمام و شود شتربي آنها نشاط تا داد را بودن مقرب
  .گيرند كار به موسي
 آنان به و داد اندرز را آنان موسي شدند، جمع مصر مردم و موسي و آنها مقرر موعد در وقتي
 بر! شما بر واي افتري من خاب قد و بعذاب فيسحتكم كذبا اهللا علي تفتروا ال ويلكم: فرمود

 دروغ خدا به كس هر و. كرد خواهد نابود را شما] سخت [عذابي با كه ديد،نبن دروغ خداوند
 فرعون سپس پرداختند، جروبحث و كشمكش به يكديگر با آنها پس. است ناكام دهد نسبت
  .كردند تشويق را يكديگر نيز خودشان و كرد، تشويق را آنها
  :43- 48 يآيه
لْقُوا موسى لَهم قَالَ لْ أَنتُم ما أَ بيفكنيد، خواهيدمي كه را آنچه«: گفت آنان به موسي قُونَم 

 .»بيفكنيد

ا لْقَو أَ الِبونَ لَنَحنُ إِنَّا فِرْعونَ بِعِزَّةِ وقَالُوا وعِصِيهم حِبالَهم فَ  و ريسمانها آنان پس الْغَ
 .»زيمپيرو و چيره ما گمانبي! قسم فرعون بزرگي به«: گفتند و افكندند را عصاهايشان

لْقَى أَ أْفِكُونَ ما تَلْقَف هِي فَإِذَا عصاه موسى فَ ناگهان انداخت، را عصايش موسي آنگاه ي 
 .بلعيد را آنان هايساخته] كه شد اژدهايي[

لْقِي أُ  .افتادند زمين بر كنانسجده جادوگران پس ساجِدِينَ السحرَةُ فَ

 .»ايمآورده ايمان جهانيان پروردگار به«: گفتند الْعالَمِينَ بِرَب آمنَّا قَالُوا
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بى روسون مارههارون و موسي پروردگار َو.  
 افكندن به مقيد را آنها موسي و كنيد، عرضه داريد كه هنري هر: گفت جادوگران به موسي
 اندآورده حق با مخالفت و مبارزه براي آنها كه چيزي داشت يقين چون نكرد، مخصوص چيز
  .است پوچ و لباط

لْقَوا أَ بالَهم فَ  به ناگهان انداختند، زمين به را عصاهايشان و ريسمانها جادوگران وعِصِيهم حِ
 وقَالُوا. كردند جادو را مردم چشمان كار اين با آنها و رفتند،مي راه كه شدند تبديل مارهايي

 آنها پس. پيروزيم و چيره ما فرعون كمك و ياري به: فتندگ و الْغَالِبونَ لَنَحنُ إِنَّا فِرْعونَ بِعِزَّةِ
 ياري داشت اختيار در لشكرياني و كرده طغيان فقط كه ناتوان و ضعيف ايبنده قدرت از

 نديدند را امر حقيقت آنها و داد، فريب را جادوگران فرعون، ظاهري شكوه و ابهت و جستند،
  .»پيروزيم ما! سوگند فرعون عزت به«: گفتند و خوردند سوگند اينكه يا و

 بلعيدن به شروع و گرديد بزرگي اژدهاي به تبديل ناگهان كه انداخت را خود عصاي موسي
 كه را هاييدستي چوب و ريسمانها همة پس. كردندمي سرهم دروغ با كه كرد چيزهايي
 حق ابربر در تواندنمي باطل و بود، باطل و افترا و دروغ همه چون بلعيد بودند انداخته
  .كند مقاومت
 از اينشانه بلكه نيست، جادو اين كه كردند يقين ديدند، را بزرگ معجزة اين جادوگران وقتي
 آورده آنچه صحت و موسي راستگويي و صداقت از كه است ايمعجزه و الهي، هاينشانه
 بِرَب اءآمنَّ: گفتند و. افتادند زمين بر كنانسجده جادوگران بنابراين. دهدمي خبر است

  .هارون و موسي پروردگار ايم؛آورده ايمان جهانيان پروردگار به وهارون موسى رب الْعالَمِينَ
 اعتراف بودنش باطل به نيز باطل سران و خورد، شكست و شد نابود صحنه اين در باطل پس

 مشاهده خود چشمان با را آن بينندگان كه جايي تا گرديد آشكار و روشن حق و كردند،
  .كردند
  :49- 51يآيه
نَّه لَكُم آذَنَ أَنْ قَبلَ لَه آمنتُم قَالَ أُقَطِّعنَّ تَعلَمونَ فَلَسوف السحرَ علَّمكُم الَّذِي لَكَبِيرُكُم إِ  لَ

كُمدِيي بنَّكُم خِلَافٍ منْ وأَرجلَكُم أَ لِّ لَأُصعِينَ ومشما به آنكه از پيش آيا«: گفت] فرعون[ أَج 
. است آموخته جادو شما به كه است بزرگترتان او گمانبي آورديد؟ ايمان او به دهم اجازه
 و گردانممي قطع همديگر جهت برخالف را شما پاهاي و دستها حتماً دانست، خواهيد پس

 .»آويخت خواهم دار به را شما همگي

نَّا ضَيرَ لَا قَالُوا  پروردگارمان سوي به ما كه درستي به نيست، باكي«: گفتند بونَمنقَلِ ربنَا إِلَى إِ
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 .»گرديممي باز

نَّا نَا لَنَا يغْفِرَ أَن نَطْمع إِ ب انَا رلَ كُنَّا أَن خَطَايؤْمِنِينَ أَوپروردگارمان كه اميدواريم ما همانا الْم 
  .بيامرزد ايمبوده آورندگان ايمان نخستين كه روي آن از را گناهانمان

 به بنابراين. داد ادامه خود عناد به همچنان و نپذيرفت را گمراهي و سركشي جز فرعون اما
  : گفت جادوگران

نتُمءآم لَ لَهآذَنَ أَنْ قَب فرعون ايد؟آورده ايمان او به دهم اجازه شما به آنكه از پيش آيا لَكُم 
 به فرعون اجازة بدون اينكه و رعونف برابر در جادوگران جرأت از نيز قومش و كرد تعجب
 او شك بدون السحرَ علَّمكُم الَّذِي لَكَبِيرُكُم إِنَّه: گفت پس. كردند تعجب آوردند ايمان موسي
 را جادوگران كه حالي در گفت را اين. است آموخته جادو شما به كه شماست استاد و بزرگ
 تمام از را جادوگران كه بودند كرده يشنهادپ او به درباريانش و اشراف و بود، آورده گرد

 ارائه جادوهايي آنها و اندنديده را موسي قبالً جادوگران كه دانستندمي و. بياورد گرد شهرها
 آنها مورد در دروغ به را سخن اين وجود اين با اما كرد زدهشگفت را بينندگان كه دادند
 كه افرادي پس. معناستبي و پوچ سخن، اين كه دانستندمي خودشان اينكه با كرد شايعه
 چون نياورند، ايمان روشن معجزات و آشكار حقيقت به نيست بعيد هستند عقلي چنين داراي
 تصديق را آن هم آنان و كرد معرفي آنان به واقعيت و حقيقت عنوان به را چيزي هر فرعون

 منْ وأَرجلَكُم أَيدِيكُم نَّلَأُقَطِّع: گفت و كرد تهديد را جادوگران فرعون سپس. كردند مي
 و چپ پاي و راست دست [= همديگر جهت برخالف را شما پاهاي و هادست حتماً خِلَافٍ

لَأُصلِّبنَّكُم. شودمي چنين »زمين در مفسد «با كه همانطور. گردانممي قطع] برعكس عِين ومأَج 

  .شويد ذليل و خوار و بچشيد شكنجه و زجر تا آويخت خواهم دار به را شما وهمة
 ما آنچه از ضَيرَ لَا: گفتند چشيدند، را آن لذت و يافتند در را ايمان شيريني وقتي جادوگران

نَّا. نداريم باكي كنيمي تهديد آن به را نَا إِلَى إِ ب نقَلبونِ رنَّا .م نَا لَنَا يغْفِرَ أَن نَطْمع إِ ب انَا رخَطَاي 
 و كفر قبيل از گناهاني پروردگارمان اميدواريم ما و گرديم،مي باز ارمانپروردگ سوي به ما

 اين ميان كه رو آن از الْمؤْمِنِينَ أَولَ كُنَّا أَن. بيامرزد ايمشده مرتكب كه را غيره و جادوگري
 و گرداند قدمثابت را آنها خداوند پس. ايمبوده موسي به آورندگان ايمان نخستين لشكريان،

  .نمود ارزاني بردباري و صبر آنان به
 و قدرت فرعون وقت آن در چون باشد، كرده عملي را تهديدش فرعون دارد احتمال
. باشد داشته باز كار آن انجام از را فرعون خداوند كه دارد احتمال بنابراين. داشت پادشاهي

 براي را ارآشك معجزات موسي و دادندمي ادامه خود كفر به همچنان قومش و فرعون سپس
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 با دادمي قرار تنگنا در را آنها شدت به و آمدمي آنها نزد به اينشانه هرگاه و آورد،مي آنها
 به قطعاً نمايد دور آنها از را بال اين خداوند اگر كه بستندمي پيمان و كردندمي وعده موسي

 را عذاب خداوند پس. فرستاد خواهند او همراه به را اسرائيل بني و آورد، خواهند ايمان او
  .كردندمي عهدشكني باز آنها سپس نمود،مي دور
  :52- 59 يآيه

نَّكُم بِعِبادِي أَسرِ أَنْ موسى إِلَى وأَوحينَا تَّبعونَ إِ شبانه را بندگانم كه كرديم وحي موسي به و م 
 .شويدمي تعقيب حتماً شما ببر،

 .فرستاد شهرها به را گردآورندگان فرعون آنگاه حاشِرِينَ الْمدائِنِ فِي فِرْعونُ فَأَرسلَ

لَاء إِنَّ لِيلُونَ لَشِرْذِمةٌ هؤُ  اينها همانا:] بگويند شهرها اهالي به كه داد دستور مأموران به و[ قَ
 .هستند ناچيزي و اندك گروه

منَّه  .اندآورده خشم به را ما آنان كه راستي به و لَغَائِظُونَ لَنَا وإِ

نَّا  .هستيم محتاط گروهي ما و حاذِرونَ لَجمِيع وإِ

 .كرديم بيرون هاچشمه و باغها ميان از را آنان ما و وعيونٍ جنَّاتٍ من فَأَخْرَجنَاهم

 .كرديم بدر نيك منزلگاههاي و گنجها ميان از] را ايشان [و كَرِيمٍ ومقَامٍ وكُنُوزٍ

ا كَذَلِكثْنَاه رأَونِي ورَائِيلَ برا آنها و] ساختيم گرفتار خود عذاب به را آنها [چنين اين إِس 
  .نموديم اسرائيلبني ميراث
 فرا آن زمان و شد قطعي آنها بر عذاب آمدن و گرديد نااميد آنها آوردن ايمان از موسي وقتي
 و قدرت مينز در آنها به و دهد، نجات بندگي و اسارت از را اسرائيلبني خداوند كه رسيد
 را اسرائيلبني شب اول در بِعِبادِي أَسرِ أَنْ كه كرد وحي موسي به خداوند ببخشد، ثروت
تَّبعونَ إِنَّكُم دهند، ادامه راهشان به آهسته تا بده كوچ را شما لشكريانش و فرعون حتماً و م 

  .كرد خواهند تعقيب
 اسرائيلبني همة كه ديدند كردند صبح تيوق آنها.افتاد اتفاق داد خبر خداوند كه همانطور و

 را مأموراني فرعون پس حاشِرِينَ الْمدائِنِ فِي فِرْعونُ فَأَرسلَ اند،رفته موسي همراه به شبانگاه
 سرشان بر باليي و برند هجوم اسرائيلبني بر و كنند جكع را مردم تا فرستاد شهرها به

لِيلُونَ لَشِرْذِمةٌ هؤُلَاء إِنَّ: گفتمي و كردمي تشويق را قومش فرعون. بياورند  اين قَ
إِنَّهم. هستند ناچيزي و اندك گروه هااسرائيليبني اندآورده خشم به را ما آنها و لَغَائِظُونَ لَنَا و 
نَّا. آوريم در اجرا به اندكرده فرار ما نزد از كه بردگان اين مورد در را خود خشم بايد ما و  وإِ

 نابودي و هستند، ما دشمن كه چرا باشيم، برحذر آنها از بايد ما همة يعني حاذِرونَ يعلَجمِ
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 كه شد خواسته همه از و آمدند بيرون لشكريانش و فرعون پس. است ما همة نفع به آنها
  . نداشتند توانايي كه معذوري افراد مگر نماند، باز كسهيچ و. كنند شركت
 و مصر خوب باغهاي از را آنها و وعيونٍ جنَّاتٍ من فَأَخْرَجنَاهم: فرمايدمي متعال خداوند
 كرده آباد را هابيابان و شهرها و پوشانده را هايشانزمين كه آن زارهايكشت و سارانچشمه

 كه رانديم بيرون مجلل هاكاخ و هاگنج ميان از را آنها و كَرِيمٍ ومقَامٍ وكُنُوزٍ كرديم بيرون بود
 و هاگنج داد؟مي فريب انديشيدمي آن به كه را كس هر و كرد،مي زدهشگفت را بينندگان
 ها،شهوت و هالذت در غرق با و شده مندبهره آن از طوالني زماني مدت كه هاييجايگاه
  .بودند كرده سپري سرگرداني و بندگان بر تكبر و تباهي و فساد و كفر در طوالني عمري
كَذَلِك أَواوثْنَاهنِي ررَائِيلَ برا نيك جايگاه و كشتزارها و سارهاچشمه و باغها چنين اين إِس 

 و بودند داده قرار خود بردگان را آنها فرعونيان كه اسرائيليبني. داديم ميراث اسرائيل بني به
 كه خداوندي است پاك پس. گرفتندمي كار به فرساطاقت و سخت كارهاي را آنها

 كس هر از و دهد،مي بخواهد، كه كس هر از و دهد،مي بخواهد كه كس هر به را ييفرمانراوا
 هر و بخشد،مي غزت اشفرمانبرداري سبب به بخواهد كه را كس هر و گيرد؟مي بخواهد كه

  .گرداندمي خوار اشنافرماني سبب به بخواهد كه را كس
 :60- 68 يآيه

أَتْبعوهم  .كردند تعقيب را آنان آفتاب طلوع نگامه به آنگاه مشْرِقِينَ فَ

 همديگر گروه دو هر كه هنگامي پس لَمدركُونَ إِنَّا موسى أَصحاب قَالَ الْجمعانِ تَرَاءى فَلَما
 .»شويممي گرفتار ما قطعاً«: گفتند موسي ياران ديدند، را

 و است، من با پروردگارم نيست، نينچ«: گفت] موسي[ سيهدِينِ ربي معِي إِنَّ كَلَّا قَالَ
 .»كرد خواهد رهنمودم

 به پس الْعظِيمِ كَالطَّودِ فِرْقٍ كُلُّ فَكَانَ فَانفَلَقَ الْبحرَ بعصاك اضْرِب أَنِ موسى إِلَى فَأَوحينَا
 مانند بخشي هر و شكافت] دريا [آنگاه بزن، دريا به را خود عصاي كه كرديم وحي موسي
 .گرديد بزرگي كوه

  .آورديم نزديك آنجا در] نيز [را ديگران و الĤْخَرِينَ ثَم وأَزلَفْنَا

 .داديم نجات را همراهانش همة و موسي و أَجمعِينَ معه ومن موسى وأَنجينَا

نَا ثُم  .كرديم غرق را ديگران سپس الĤْخَرِينَ أَغْرَقْ

 بيشترشان و است، اينشانه] ماجرا [اين در گمانبي مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم انَكَ وما لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 .نبودند مؤمن
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  .است مهربان و توانا پروردگارت گمانبي و  الرَّحِيم الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ
 خشمگين حاليكه در پرداختند، موسي قوم تعقيب به خورشيد طلوع هنگام به فرعون قوم
 گروه دو هر كه وقتي الْجمعانِ تَرَاءى. افتادند را آنها دنبال به توانايي و قدرت با و ندبود

 وي به اندوه با و بردند شكايت او به موسي ياران موسى أَصحاب قَالَ. ديدند را يكديگر
 داد دلداري را نهاآ موسي. گرديممي گرفتار ما و رسيده ما به آنها گمانبي لَمدركُونَ إِنَّا: گفتند

 آن كال گفت پس. كرد آگاه پروردگارش راستين وعدة از را آنها و باشيد، قدم ثابت: گفت و
 با پروردگارم كه چرا سيهدِينِ ربي معِي إِنَّ شويمنمي گرفتار ما و گفتيد، شما كه نيست طور
 وحي موسي به پس .كرد خواهد رهنمودم شماست و من نجات ماية كه راهي به و است، من

 هم از دريا گاهآن زد، دريا به را عصايش و او و بزن، دريا به را خود عصاي كه كرديم
 قومش و موسي پس. بود بزرگي كوه مانند بخشي هر و شد، باز آن در راه دوازده و شكافت

 در ار آنها و كرديم، نزديك مكان اين به را قومش و فرعون و. شدند دريا وارد راهها همين از
 و كردند عبور دريا از همه آنها. نموديم وارد بودند رفته آن از قومش و موسي كه راه اين

 همه بلكه نيافت نجات كسهيچ فرعون لشكريان از و. نماند باز كسي هيچ و يافتند نجات
  .شدند غرق
 بودن راست بر كه بزرگ است اينشانه كافران شدن غرق و مؤمنان نجات ماجراي گمانبي
 كَانَ وما كندمي داللت قومش فرعونو عقيدة و باور بطالن بر و است آورده موسي نچهآ

 نياوردند ايمان آنها گرددمي ايمان سبب كه بزرگ هاينشانه اين وجود با اما مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم
 قادر و توانا پروردگارت نگمابي و الرَّحِيم الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ. بود فاسد دلهايشان كه چرا

 بودند او همراه كه را كساني و موسي خويش رحمت با و ساخت، نابود و هالك را است،
  .داد نجات
 :69- 82 يآيه

اتْلُ و هِملَي أَ عنَب رَاهِيمبخوان آنان براي را ابراهيم خبر و إِب. 

ذْ  عبادتشان. »پرستيد؟مي چه«: گفت قومش و پدر هب كه هنگامي تَعبدونَ ما وقَومِهِ لِأَبِيهِ قَالَ إِ
 .»مانيممي ماندگار

 عبادتشان بر هميشه و پرستيم،مي را هاييبت«: گفتند عاكِفِينَ لَها فَنَظَلُّ أَصنَاما نَعبد قَالُوا
 .»مانيممي ماندگار

 شما صداي خوانيدمي كمك به را آنها كه هنگامي آيا«: گفت تَدعونَ إِذْ يسمعونَكُم هلْ قَالَ
 .»شنوند؟مي را
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أَو ونَكُمنفَعي ضُرُّونَ أَورسانند؟مي زيان يا بخشند،مي سود شما به يا ي 

 چنين كه ايمديده را خود نياكان و پدران اما نه،«: گفتند يفْعلُونَ كَذَلِك آباءنَا وجدنَا بلْ قَالُوا
 .»اندكردهمي

 .»پرستيد؟مي را چيزي چه كه بينيدمي آيا«: گفت تَعبدونَ كُنتُم ما يتُمأَفَرَأَ قَالَ

نتُم أَقْدمونَ وآباؤُكُم أَ  .شما پيشين پدران و شما الْ

مفَإِنَّه ودإِلَّا لِّي ع بالَمِينَ رپروردگار جز به هستند، من دشمن آنها همة شك بدون الْع 
 .جهانيان

لَ الَّذِي  .كندمي هدايت مرا او هم و است آفريده مرا كه ذاتي آن يهدِينِ فَهو قَنِيخَ

الَّذِي و ونِي هطْعِمقِينِ يسينوشاندمي] آشاميدني [و دهد،مي غذا مرا كه خداوندي آن و. 

ا  .دهدمي شفا مرا كه اوست شوم بيمار چون و يشْفِينِ فَهو مرِضْت وإِذَ

الَّذِي مِ ويتُنِيي يِينِ ثُمحگرداندمي امزنده سپس ميراند،مي مرا كه خداوندي آن و ي. 

الَّذِي و عغْفِرَ أَن أَطْمخَطِيئَتِي لِي ي موينِ يجزا روز در را گناهانم اميدوارم كه وخداوندي الد 
  .بيامرزد

 در را او جرايما و بخوان مردم براي را خليل ابراهيم حكايت و سرگذشت) ص (محمد اي
 بهترين و اخبار ترينشگفت اما دارد، زيادي ماجراهاي او. كن بيان خاص وضعيت اين

 مجادله و قومش كردن دعوت از كه دارد بر در را او رسالت كه است خبري او سرگذشت
 كرد زمان ظرف به مقيد راآن بنابراين. گويدمي سخن باورهايشان نمودن باطل و آنها با كردن

 پرستيد؟مي را چيزي چه: گفت قومش و پدرش به ابراهيم كه را زماني يادآور به و: ودفرم و
نَاما نَعبد: دادند پاسخ افتخار با آنها هايدست با را آنها كه كنيممي پرستش را هاييبت أَص 
  .ردازيمپمي آنها پرستش و عبادت به اوقات بيشتر در و عاكِفِينَ لَها فَنَظَلُّ تراشيممي خود

 تَدعونَ إِذْ يسمعونَكُم هلْ: گفت نيستند، عبادت و پرستش سزاوار هابت اينكه بيان با ابراهيم

 دهند، پاسخ را دعايتان تا شنوندمي را شما صداي خوانيد،مي كمك به را هابت كه هنگامي آيا
 كنند؟ دور شما از را ناگواري امر هر و نمايند، حل را شما مشكالت و

أَو ونَكُمنفَعي ضُرُّونَ أَوكردند اقرار آنها پس! رسانند؟مي زيان يا و بخشندمي سود شما به يا ي 
 زياني و سود و شنوندنمي صدايي دهند؛ انجام توانندنمي را كارها اين از يك هيچ هابت كه

 إن فسئلوهم هذا كبيرهم فعله بل: گفت شكست، را هابت ابراهيم وقتي بنابراين. رسانندنمي
 كافران زنندمي حرف اگر بپرسيد آنها از پس،. است كرده چنين بزرگترشان بلكه ينطقون كانوا
 و ثابت يعني. زنندنمي حرف اينها كه دانيمي نيك تو ينطقون هوالء ما علمت لقد: گفتند
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  ].دهندنمي انجام را كارهايي چنين هابت كه [است بديهي
نَا بلْ: گفتند و بردند پناه گمراهشان نياكان و پدران از تقليد به پس دجاءنَا وآب لُونَ كَذَلِكفْعي 

 چنين كه ايمديده را خود نياكان و پدران ما فقط بكنند، توانندنمي را كارها اين از چيزي آنها 
 انآن هايسنت و عادت به و گرفته پيش در راهشان و نموده پيروي آنها از ما و اند،كردهمي

 اشتباه در همه پدرانتان و شما: گفت آنها به ابراهيم. ايمداشته نگاه زنده را آن و نموده عمل
 .برابرند گمراهي در پدرانتان و شما و هستيد،

نتُم تَعبدونَ كُنتُم ما أَفَرَأَيتُم نَّهم الْأَقْدمونَ وآباؤُكُم أَ  پرستيدمي آنچه در آيا لِّي عدو فَإِ
 دانيدمي خود معبود كه چيزهايي همة شك بدون! شما؟ پيشين پدران و شما! ايد؟انديشيده
 انديشيچاره من عليه و برسانند من به زياني كوچكترين توانندمي اگر پس. هستند من دشمن

لَّا. ندارند را اين توانايي اما! نورزند دريغ و كنند، توطئه و  فَهو خَلَقَنِي الَّذِي الْعالَمِينَ رب إِ
 و كند،مي راهنمايي مرا همو و است، آفريده مرا كه ذاتي جهانيان؛ پروردگار جز به يهدِينِ
  .نمايدمي ارزاني را دنيوي و ديني منافع سوي به كردن رهنمود و آفرينش، نعمت او فقط
الَّذِي: گفت و كرد بيان ويژه طور به را نيازها از برخي سپس و وه طْعِمقِينِ نِييسيإِذَا وو 
َرِضْت وشْفِينِ فَهالَّذِي ي مِيتُنِي وي يِينِ ثُمحالَّذِي ي و عغْفِرَ أَن أَطْمخَطِيئَتِي لِي ي موينِ يپس الد 
 و گردد، اطاعت او از و شود، پرستش او بايد فقط بنابراين كند،مي را كارها اين خداوند فقط

 و كنند،نمي هدايت و آفرينند،نمي را چيزي كه هاييبت كرد، ترك ار هابت اين پرستش
 آشاميدني و دهند،نمي غذا كسي به و. ببخشند بهبود يا و نموده بيمار را كسي توانندنمي
 بخشند؛نمي سودي خود كنندگان عبادت به و ميرانند،نمي و كنند،نمي زنده و نوشانند،نمي

 و شما كه است روشن بسيار پس. آمرزندنمي را گناهانشان و كردهن دور آنان از را رنجهايشان
 در آنان و شما كه است معلوم و. نداريد را روشن داليل اين با مخالفت توانايي پدرانتان
 قال قومه حاجه و: فرمايدمي متعال خداوند. هستيد يكسان هدايت راه گفتن ترك و گمراهي
 در آيا: گفت پرداختند، مجادله و بحث و جر به او اب قومش و هدئن قد و اهللا في اتحجوني

  !است؟ كرده هدايت مرا او آنكه حال كنيد،مي مجادله من با خدا بارة
 :83- 89 يآيه

بر با لِي هكْمأَلْحِقْنِي ح الِحِينَ وزمرة از مرا و ببخش، حكمت من به! پروردگارا بِالص 
 .بگردان شايستگان

 .بگذار برجاي آيندگان ميان در نيك نام من براي و الĤْخِرِينَ فِي صِدقٍ نَلِسا لِّي واجعل

 .بگردان نعمت و پرناز بهشت وارثان از مرا و النَّعِيمِ جنَّةِ ورثَةِ مِن واجعلْنِي
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 .بود گمراهان از او گمانبي بيامرز، را پدرم و الضَّالِّينَ مِنَ كَانَ إِنَّه لِأَبِي واغْفِرْ

تُخْزِنِي لَاو موثُونَ يعبشوندمي برانگيخته كه روزي مكن رسوا مرا و ي. 

مولَا ي نفَعالٌ يلَا منُونَ ورسانندنمي سودي] هيچ [اوالد و اموال كه روزي ب. 

 نزد پاك دلي با كه] بيندمي سود و يابدمي نجات [كسي تنها بلكه سلِيمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتَى منْ إِلَّا
  .بيايد خداوند
! پروردگارا حكْما لِي هب رب گفت و فراخواند را پروردگارش - السالمعليه - ابراهيم سپس

 داوري مردم ميان در و بدانم، را حرام و حالل آن وسيلة به كه كن عطا زيادي دانش من به
  .بگردان ملحق مبرانپيا قبيل از شايستگان به مرا و بِالصالِحِينَ وأَلْحِقْنِي كنم،
 خداوند پس. بدار برجاي من براي آيندگان ميان در هميشه براي را نيكو آوازه و نيك نام و

 گرديد، پيامبران برترين از آن سبب به كه بخشيد حكمت و دانش او به و پذيرفت را دعايش
 به يد،گردان مقبول و داشتني دوست را ابراهيم خداوند و. پيوست پيامبرش برادران به و

. گيردمي قرار ستايش و بزرگداشت مورد اوقات همة در و هاملت همة ميان در كه ايگونه
 بر سالم. گذاشتيم جاي بر] نيك آوازه [آيندگان] ميان [در او براي و فرموده متعال خداوند
  .بود ما ايمان با بندگان از او همانا. دهيممي پاداش را نيكوكاران چنين اين ابراهيم

لْنِيوا عثَةِ مِن جرنَّةِ وبهشت وارث را آنها خداوند كه بگردان كساني زمرة از مرا و النَّعِيمِ ج 
 باال بهشت نعمت و پرناز باغهاي در را مقامش و پذيرفت را دعايش خداوند پس. گرداندمي
 .برد

أَبِي واغْفِرْ  به دعا اين و. بود گمراهان از او انگمبي بيامرز، را پدرم و الضَّالِّينَ مِنَ كَانَ إِنَّه لِ
 كان انه ربي لك ساستعفر گفت كه آنگاه بود، داده پدرش به او كه بود ايوعده سبب
 من به نسبت او گمانبي نمايم،مي آمرزش طلب تو براي پروردگارم از زودي حفيابهبي

 وعدها موعده عن اال البيه ابراهيم استغفار ماكان: است فرموده متعال خداوند و. است مهربان
 پدرش براي ابراهيم آمرزش طلب و حليم الوه ابراهيم ان منه تبرا هللا عدو له تبين فلما اياه
 پدرش كه شد آشكار ابراهيم براي وقتي .پس بود، داده او به كه بود ايوعده خاطر به فقط

] خدا سوي به [كننده بازگشت و بردبار ابراهيم همانا. جست بيزاري او از خداست دشمن
  .است
 به نمودنم توبيخ با شوند،مي برانگيخته مردم كه قيامت روز در و يبعثُونَ يوم تُخْزِنِي ولَا

  .مكن رسوا مرا نمودنم، خوار و كيفردادن و گناهان، از برخي ارتكاب خاطر
لَّا بنُونَ ولَا مالٌ ينفَع لَا كه گردان، خوشبخت روز آن در مرا بلكه  سلِيمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتَى منْ إِ
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 به پاك دلي با كه بردمي سود و يابدمي نجات كسي تنها و رسانند،نمي سودي اوالد و اموال
 سزاوار و يابدمي نجات سزا و كيفر از آدمي پاك قلب وسيلة به تنها و. باشد آمده خدا نزد

 اصرار و غيرخدا، محبت و شك و شرك از كه دلي يعني سالم دل. گرددمي فراوان پاداش
 اخالص به مذكور، امور از بودن سالم ضمن بايد و. باشد دور به گناهان و بدعت بر ورزيدن

 از كه نمايد پيروي را چيزي و خواهد،مي خدا كه باشد آنچه تابع او محبت و يقين علم و
  .است آمده خدا سوي
 :90- 104 يآيه

تَّقِينَ الْجنَّةُ وأُزلِفَتِ لْم  .شودمي گردانده نزديك پرهيزگاران براي بهشت] هنگام آن در [و لِ

برِّزتِ و حِيمگرددمي آشكار گمراهان براي دوزخ و لِلْغَاوِينَ الْج. 

] را آنها [كه معبوداني هستند كجا«: شودمي گفته آنها به و تَعبدونَ كُنتُم ما أَينَ لَهم وقِيلَ
 .»كرديد؟مي عبادت پيوسته

 كنندمي ياري را شما آيا خدا، از غير] معبودهايي[ ينتَصِرُونَ أَو ينصرُونَكُم هلْ اللَّهِ دونِ مِن
 .»دهند؟مي ياري راخويشتن يا

الْغَاوونَ هم فِيها فَكُبكِبوا شوندمي افكنده] جهنم [آن در پياپي گمراهان و آنان پس، و. 

نُودجو لِيسإِب عمشوندمي افكنده دوزخ به [همگي شيطان لشكريان] نيز [و ونَأَج.[ 

 :گويندمي و پردازندمي كشمكش به آنجا در آنان يخْتَصِمونَ فِيها وهم قَالُوا

هِ  .»بوديم آشكاري گمراهي در ما خدا به سوگند« مبِينٍ ضَلَالٍ لَفِي كُنَّا إِن تَاللَّ

ذْ الَ بِرَب نُسويكُم إِ ساختيممي برابر جهانيان پروردگار با را شما كه آنگاه مِينَالْع. 

لَّا أَضَلَّنَا وما  .اندنكرده گمراه گناهكاران جز را ما و الْمجرِمونَ إِ

 .نداريم ايكننده شفاعت هيچ ما] اينك[ شَافِعِينَ مِن لَنَا فَما

 ].نداريم [دلسوزي و صميمي دوست هيچ و حمِيمٍ صدِيقٍ ولَا

لَو  .شديممي مؤمنان زمرة از تا گشتيممي بر] دنيا به [كاش الْمؤْمِنِينَ مِنَ فَنَكُونَ كَرَّةً لَنَا أَنَّ فَ

 مؤمن بيشترشان و است، اينشانه اين در گمانبي مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 .نيستند

  .است مهربان و توانا پروردگارت قطعاً و الرَّحِيم زِيزُالْع لَهو ربك وإِنَّ
: فرمود و آورده ميان به سخن آن سزاي و پاداش و بزرگ، روز آن حاالت از جهت همين به

تَّقِينَ الْجنَّةُ وأُزلِفَتِ لْم  است؛ نزديك اندداشته پروا پروردگارشان از كه كساني براي بهشت لِ
 از و نموده، دوري كرده نهي او آنچه از و آورده، جاي به را خداوند دستورات كه كساني
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  .اندكرده پرهيز وي عذاب و ناخشنودي
برِّزتِ و حِيمدارد وجود آن در كه عذابي همة با و شود،مي آشكار گمراهان براي جهنم و الْج 
 كارهاي مرتكب و كرده سرپيچي الهي فرمان از كه كساني لِلْغَاوِينَ. گرددمي آماده برايشان
 آنان به و. كنندمي رد اندآورده پيامبران كه را حقي و كرده تكذيب را پيامبرانش و شده حرام
 معبوداني كجايند ينتَصِرُونَ أَو ينصرُونَكُم هلْ اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ كُنتُم ما أَينَ: شودمي گفته
 يعني! دهند؟مي ياري را خود يا كنند،مي كمك ار شما آيا كرديد،مي پرستش خدا جاي به كه

 زيانمندي و شود،مي آشكار آنها رسوايي و دروغ و بكنند، را كارها اين از يك هيچ توانندنمي
 نتيجهبي و بيهوده آنها تالش و گردد،مي آشكار شانپشيماني و رسوايي و خواري و ضرر و

 در همه كردندمي عبادت را آنها كه راهانيگم و شدندمي عبادت كه معبوداني پس. ماندمي
  .شوندمي انداخته جهنم

 شرك و گناهان سوي به را آنها شيطان كه هاييجن و هاانسان قبيل از شيطان ولشكريان
 راه دعوتگران از نتيجه در و گرددمي مسلط آنها بر و كشاندمي نياوردن ايمان و ورزيدن
 شيطان از اطاعت به را مردم و نمايندمي تالش شيطان خشنودي راستاي در و شوندمي شيطان

 كه هاييبت به شيطان گمراه لشكريان قالُوا كنند،مي تقليد آنان از ديگران و خوانندمي فرا
 به سوگند الْعالَمِينَ بِرَب نُسويكُم إِذْ مبِينٍ ضَلَالٍ لَفِي كُنَّا إِن تَاللَّهِ:گويندمي كردند،مي عبادت

 با اميد و ترس و محبت و عبادت در را شما كه چرا بوديم، آشكاري گمراهي در ما كه اخد
 پس. طلبيديممي فرياد به هم را شما خوانديم،مي را خدا كه همانطور و داشتيم،مي برابر خدا
 و. كنندمي اعتراف خود گناه به و گردد،مي آشكار آنها براي اشانگمراهي هنگام اين در

 و معبودان آنها و. جاست به آنها سزاي و كيفر و كند،مي رفتار عادالنه آنان كيفر در خداوند
: گويندمي چون آفرينش، در نه دانستندمي برابر خداوند با پرستش و عبادت در فقط را هابت
 جهانيان همة پروردگار خداوند كه نمايندمي اقرار آنها پس جهانيان پروردگار با العلمينبرب
 .اندجهانيان زمرة از نيز هايشانبت هك است،

لَّنَا وما  و فساد به و كردند گمراه را ما گمراهي پيشوايان و گناهكاران يعني الْمجرِمونَ إِلَّا أَضَ
  .خواندند فرا جهنم آتش سوي به را مردم و كشاندند تباهي
 از را ما و كند شفاعت ما براي كه نداريم ايكننده شفاعت هيچ ما اينك شَافِعِينَ مِن لَنَا فَما

 .بدهد نجات خدا عذاب

 به ايفايده كوچكترين كه نداريم صميمي و مهربان و نزديك دوست هيچ و حمِيمٍ صدِيقٍ ولَا
 خيري هر از آنها پس. كنندمي ياري را آديم صميمي دوستان دنيا در كه طورآن برساند، ما
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 دنيا به كه كنندمي آرزو شوند،مي گرفتار اندداده مانجا كه كارهايي سزاي به و شده، نااميد
 .دهند انجام شايسته كارهاي تا بازگردند

لَو  زمرة از تا الْمؤْمِنِينَ مِنَ فَنَكُونَ! شديممي برگردانده دنيا به بار يك كاش اي كَرَّةً لَنَا أَنَّ فَ
 به راهي آنها و است، بعيد اما. شويم پاداش سزاوار و يافته نجات عذاب از و گشته مؤمنان
 در گمانبي ذَلِك فِي إِنَّ. است شده بسته آنان روي به دري هر و ندارند، خواهندمي آنچه
 أَكْثَرُهم كَانَ وما شما براي است پندي و نشانه لĤَيةً نموديم، توصيف و بيان شما براي آنچه

  .نياوردند ايمان شانبيشتر فراوان هاينشانه آمدن وجود با اما مؤْمِنِينَ
 :105- 110يآيه

تكَذَّب ملِينَ نُوحٍ قَورْسكردند تكذيب را پيامبران نوح قوم  الْم. 

ذْ لَا نُوح أَخُوهم لَهم قَالَ إِ  »داريد؟نمي پروا آيا«: گفت آنان به نوح برادرشان چون تَتَّقُونَ أَ

 .هستم امين رسولي برايتان من همانا أَمِينٌ رسولٌ لَكُم إِنِّي

 .كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا

لُكُم وما أَ هِ أَسلَي رٍ مِنْ عإِنْ أَج رِيلَى إِلَّا أَجع بالَمِينَ رهيچ دعوت اين مقابل در من الْع 
  .نيست جهانيان پروردگار بر جز من مزد خواهمنمي شما از مزدي

  .كنيد اطاعت من از و بترسيد خداوند از پس وأَطِيعونِ اللَّه اتَّقُوافَ
 و داد، آنان به نوح كه جوابي و قومش، سوي از نوح شدن تكذيب به اشاره با متعال خداوند

 را پيامبران همة نوح قوم الْمرْسلِينَ نُوحٍ قَوم كَذَّبت: فرمود آنان همگي سرنوشت بيان با نيز
 بر پيامبران همة زيرا است، پيامبران همة تكذيب مثابة به نوح تكذيب چون كردند، تكذيب

 تكذيب معني به پيامبران از يكي تكذيب پس. رسانندمي را واحدي خبر و هستند دعوت يك
 تكذيب را نوح به خود نسبي برادر و نُوح أَخُوهم لَهم قَالَ إِذْ اندآورده آنها كه است حقيقتي
لَا: گفت آنها به كه وقتي كردند،  الهي پرواي و ترس اثر بر تا ترسيدنمي خدا از آيا تَتَّقُونَ أَ

  !بپرستيد؟ را خدا خالصانه و كرده رها را پرستيبت
 كرده انتخاب قوم همان ميان از را آن باشد، كرده مبعوث قومي هر ميان به را پيامبري خداوند
 نباشد ناخوشايند و سخت آنان براي تا است، بوده مقو همان از فردي پيامبر آن يعني. است
 باشند نداشته اين به نيازي و بشناسند را ايشان نسبت و اصل تا نيز. نمايند تبعيت وي از كه
 شيوة كه همانطور - مهرباني با بسيار نوح پس.نمايند تحقيق وي نسب و اصل مورد در كه

 أَمِينٌ رسولٌ لَكُم داريد؟إِنِّينمي پروا اخد از آيا: گفت آنها به خطاب - است پيامبران همة

 شده فرستاده آنها سوي به مخصوص طور به او چون و. هستم امين رسولي برايتان من همانا
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 به را خداوند سپاس و بياورند، ايمان آن به و بپذيرند، بود آورده كه را آنچه بايستمي بود،
  .است داده اختصاص آنان به را بزرگوار پيامبر اين كه آورند جاي
 يا اضافه را الهي وحي و ندهد، نسبت خدا به را ناحقي چيز كه نمايدمي اقتضا او بودن امين
 دستورش از و نمايند، تصديق را خبرش آنها كه كندمي ايجاب بودنش امين نيز. نكند كم

  .كنند اطاعت
 نهي آن از يا و دهد فرمان بدان را شما آنچه در و بترسيد خدا از پس وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا
. نماييد اطاعت وي از بايد نتيجه در است، امين پيامبري او كه چرا كنيد، اطاعت او از كندمي

 عدم سپس.نمود بيان است اطاعت موجب كه را سببي و كرد، ذكر را آن سببيه فاي با بنابراين
لُكُم وما: فرمود و كرد بيان را مانع وجود أَ أَس هِعرٍ مِنْ لَيمزدي هيچ دعوت اين مقابل در و أَج 

لَّا أَجرِي إِنْ. كند سنگيني شما بر تاواني همچون كه مبادا خواهم،نمي شما از  رب علَى إِ
 نزديك او به كه اميدوارم دعوت اين با من. نيست جهانيان پروردگار بر جز من مزد الْعالَمِينَ

 خواهممي شما از كه چيزي و هستم شما خيرخواه من. رمآو دست به فراوان وپاداش شوم
  .بگيريد پيش در را راست راه كه است اين

 تا و كرد دعوت را قومش و بارها و نمود تكرار را اين - السالمعليه- نوح وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا
 سنه الف فيهم بثفل: است فرموده متعال خداوند كه همانطور. ماند آنها ميان در طوالني مدتي

 قومي دعوت اني رب قال و. ماند باقي قومش ميان در سال پنجاه و نهصد او عاماً خمسين اال
 روز و شب را خود قوم من! پروردگارا: گفت فرارا اال و ي دعا يزدهم فلم  نهاراً و ليال

 براي وحن قوم. نيافزود آنها به چيزي گريز جز من سوي از آنها كردن دعوت اما كردم، دعوت
 بدان ندارد صالحيت كه كردند علم را ايبهانه وي با نمودن مخالفت و او دعوت كردن رد

  :گفتند پس. جست تمسك
  :111- 122 يآيه

اتَّبعك لَك أَنُؤْمِنُ قَالُوا ذَلُونَ وتو از فرومايگان آنكه حال بياوريم ايمان تو به آيا«: گفتند الْأَر 
 .»اند؟كرده پيروي

 .»اند؟كردهمي چه آنان دانممي چه من«: گفت يعملُونَ كَانُوا بِما عِلْمِي وما قَالَ

لَّا حِسابهم إِنْ  پروردگار عهدة بر جز - دانيدمي اگر - ايشان حساب تَشْعرُونَ لَو ربي علَى إِ
 .نيست

 .كرد نخواهم طرد را مؤمنان من و الْمؤْمِنِينَ بِطَارِدِ أَنَا وما

 .نيستم آشكار ايدهنده بيم جز من مبِينٌ نَذِيرٌ إِلَّا أَنَا إِنْ
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 سنگسار ندهي پايان اگر! نوح اي«: گفتند الْمرْجومِينَ مِنَ لَتَكُونَنَّ نُوح يا تَنتَهِ لَّم لَئِن قَالُوا
 .»شد خواهي

 .»كردند تكذيب مرا قومم گمانبي! پروردگارا«: گفت كَذَّبونِ قَومِي إِنَّ رب قَالَ

نِي فَافْتَحيب منَهي ب ا ونِي فَتْحنَجن ومعِي وؤْمِنِينَ مِنَ مو كن، داوري آنان و من ميان پس الْم 
 .بده نجات هستند من با كه را مؤمنان از كساني من

نَاهين فَأَنجمو هعونِ الْفُلْكِ فِي مشْحانباشته كشتي در بودند وي با كه را كساني و او پس الْم 
 .داديم نجات

نَا ثُم باقِينَ بعد أَغْرَقْ  .كرديم غرق را بازماندگان اين از بعد و الْ

 مؤمن بيشترشان و است، اينشانه اين در گمانبي مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 .نبودند

  .است مهربان و توانا پروردگارت گمانبي و الرَّحِيم زِيزُالْع لَهو ربك وإِنَّ
! بينيمنمي كنارت در را ارزشبي و فرومايه افراد جز كه حالي در كنيم پيروي تو از ما چگونه

 شود،مي شناخته حقايق به نسبت جهالتشان و بينيبزرگ خود حق، پذيرش عدم و تكبر اين با
 بود، موجود او دعوت در شكي و اشكال ولي بود، حق از پيروي آنها هدف اگر زيرا
 رساند،مي آن صحت به را آدمي كه طرقي به ايآورده كه را آنچه صحت و درستي: گفتندمي

  .كن بيان ما براي
 افرادي و خردمندان و برگزيدگان نوح پيروان كه دانستندمي انديشيدند،مي واقعاً آنها اگر و

 پرستش و شده سلب عقلش كه است كسي فرومايه و د،هستن خوب رفتار و اخالق داراي
 از و بزند، صدا را آن و ببرد، سجده آن براي تا است شده راضي و دانسته نيك را هاسنگ

 باطل سخن متخاصمين دو از يكي اينكه محض به و. كند خودداري پيامبران دعوت پذيرفتن
 شناخته سخنش بودنپوچ و دفاس - طرفش دعوي بودن درست از نظر قطع - آورد زبان بر را
 تو به آيا الْأَرذَلُونَ واتَّبعك لَك أَنُؤْمِنُ گفتند وي دعوت به پاسخ در كه نوح قوم پس. شودمي

 براي ايپايه و اصل را سخن اين اند،كرده پيروي تو از فرومايگان آنكه حال بياوريم، ايمان
 كه دانيممي پس داند،مي را سخن اين دنبو باطل كس همه و دادند، قرار او دعوت كردن رد
 كه امنديده را بزرگش دعوت و نوح معجزات ما چه گر اند،بوده اشتباه در و گمراه آنها

  .باشدمي است آورده آنچه صحت و راستگويي به قطعي باور و يقين موجب
 من تَشْعرُونَ لَو ربي علَى إِلَّا همحِساب إِنْ يعملُونَ كَانُوا بِما عِلْمِي وما: گفت السالمعليه نوح
 و تبليغ فقط من وظيفة و خداست، با حسابشان و اعمال يعني. اندكردهمي چه آنان دانمنمي
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 من آنچه اگر. باشيد نداشته آنها به كاري و بگذاريد، را آنها شما و. است الهي پيام رساندن
  .باشدمي خودش براي كس هر عمل و كنيد پيروي آن از اوست حق امآورده برايتان
 آنها تا كند، دور و براند خود از را مؤمنان كه خواستند نوح از سركشي و تكبر روي از آنها

  .بياورند ايمان
 آنها چون كرد، نخواهم طرد را مؤمنان هرگز من الْمؤْمِنِينَ بِطَارِدِ أَنَا وما: گفت نوح پس

 رفتار آنها به خوبي به عمل و سخن با كه آنند سزاوار آنها بلكه نيستند، توهين و طرد سزاوار
 جاءك اذا و: است فرموده متعال خداوند كه همانطور. گيرند قرار بزرگداشت مورد و شود،
 تو نزد به كساني چون و الرحمه نفسه علي ربكم كتب عليكم سلم فقل بايتنا يؤمنون الذين
 مهرباني و رحمت پروردگارتان! باد درودتان«: گوب پس آورند،مي ايمان ما آيات به كه آمدند

  .»است نموده مقرر خود بر را
لَّا أَنَا إِنْ  و خير براي و رسانم،مي را الهي پيام كه هستم ايدهنده بيم فقط من مبِينٌ نَذِيرٌ إِ

  .خداست دست در كارها همة و ندارم، خود از اختياري و كوشم،مي بندگانصالح
 دعوت اما. داد ادامه آنها دادن دعوت به علني و سري طور به روز و شب - مالسالعليه - نوح
! نوح اي«: گفتند نُوح يا تَنتَهِ لَّم لَئِن قَالُوا. نيافزود آنان بر زاريبي و تنفر جز چيزي آنها دادن
 قطعاً الْمرْجومِينَ مِنَ لَتَكُونَنَّ نداري بر دست يگانه خدا سوي به ما دادن دعوت از اگر

 سگ كه همانطور كشت، خواهيم سنگ با را تو صورت بدترين به يعني. »شد خواهي سنگسار
  .شودمي كشته

 از كه امين اندرزگوي به آنها! دادند نشان خود از بدي العملعكسي چه! باد هالكشان
 به آنها ستم چون و. دادند را پاداش بدترين بود دلسوزتر و ترمهربان آنها به نسبت خودشان

 فرا را همه كه نفريني كرد، نفرين را آنان پيامبرشان گرفت، شدت كفرشان و رسيد، اوج
 كسي هيچ كافران از! پروردگارا ديارا الكفرين من االرض علي تذر ال رب گفت پس. گرفت

  ...مگذار باقي زمين روي بر را
بينَهم نِيبي فَافْتَح كَذَّبونِ قَومِي إِنَّ رب: گفت نوح اينجا در و ا وقومم همانا! پروردگارا «فَتْح 

 ما از كدام هر يعني. »كن يكسره را كار بايد كه چنان آنان و من ميان پس كردند، تكذيب مرا
 ستمگرند، و متجاوز قومش كه دانستمي او و. گردان نابود و هالك است متجاوز كه را

نَجنِي: فرمود بنابراين ن ومعِي وؤْمِنِينَا مِنَ منجات هستند من با كه را مؤمناني و من و لْم 
 .بده

نَاهين فَأَنجمو هعونِ الْفُلْكِ فِي مشْحهاحيوان و هاانسان از پر كشتي در همراهانشرا و او الْم 
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 .داديم نجات

نَا ثُم  غرق و هالك را قوم ةبقي بودند، او همراه كه مؤمناني و نوح جز به و الْباقِينَ بعد أَغْرَقْ
 كه كساني ساختن هالك و پيروانش و نوح يافتن نجات در گمانبي لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ. كرديم

 باطل و اند،آورده آنچه صحت و پيامبران راستگويي بر كه است اينشانه كردند تكذيب را او
  .نمايدمي داللت هستند آن بر كننده تكذيب دشمنان آنچه بودن
 مغلوب خود قدرت با را دشمنان و تواناست پروردگارت الرَّحِيم الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ

 مهربان دوستانش به نسبت پروردگارت و الرحيم. كرد هالكشان سيل و طوفان با و ساخت
  .داد نجات را او مؤمن همراهان و نوح و است
 :123- 140 يآيه

تكَذَّب ادلِينَ عرْسكردند تكذيب را پيامبران عاد] مقو[ الْم. 

ذْ  پروا آيا«: گفت بديشان هود برادرشان كه آنگاه تَتَّقُونَ أَلَا هود أَخُوهم لَهم قَالَ إِ
 .»داريد؟نمي

 .هستم اميني پيامبر برايتان من همانا أَمِينٌ رسولٌ لَكُم إِنِّي

 .كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از پس، وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا

لُكُم وما أَ هِ أَسلَيرٍ مِنْ عإِنْ أَج رِيلَّا أَج  از مزدي خود دعوت مقابل در و الْعالَمِينَ رب علَى إِ
 .نيست جهانيان پروردگار بر جز من مزد و خواهمنمي شما

بثُونَ آيةً رِيعٍ بِكُلِّ أَتَبنُونَ دست] آن در [كه سازيدمي بنايي ايتپه و بلندي هر بر بيهوده آيا تَع 
 زنيد؟ كاريبيهوده به

 جاودانه آنكه اميد به سازيد،مي استوار دژهايي و قصرها و تَخْلُدونَ لَعلَّكُم مصانِع وتَتَّخِذُونَ
 بمانيد؟

ا  .گشاييدمي دست ستمگرانه گشاييد،مي دست كيفر به چون و جبارِينَ بطَشْتُم بطَشْتُم وإِذَ

 .كنيد اطاعت من از و بداريد پروا خداوند از پس، وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا

اتَّقُوا كُم الَّذِي ودا أَمونَ بِملَمدانيدمي كه هايينعمت با را شما كه بپرهيزيد خدايي از و تَع 
 .است داده ياري

نْعامٍ أَمدكُم بنِينَ بِأَ است داده ياري فرزندان و چهارپايان با را شما و. 

 ].است بخشيده شما به [سارانچشمه و باغها و وعيونٍ وجنَّاتٍ

 .بيمناكم شما بر بزرگ روزي عذاب از من راستي به عظِيمٍ يومٍ عذَاب علَيكُم أَخَاف إِنِّي

ينَا سواء قَالُوا لَ ع ظْتعأَو أَم نَ تَكُن لَماعِظِينَ مپنددهي خواه است، يكسان ما بر«: گفتند الْو 
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 .»نباشي اندرزگويان از يا

لَّا هذَا إِنْ  .نيست پيشينيان شيوة جز اين الْأَولِينَ خُلُقُ إِ

بِينَ نَحنُ وما  .شويمنمي داده عذاب ما و  بِمعذَّ

وهفَكَذَّب ملَكْنَاهفِي إِنَّ فَأَه ةً ذَلِكيĤَا لممأَكْثَ كَانَ وؤْمِنِينَ رُهكردند، تكذيب را هود عاد، قوم م 
 .نبودند مؤمن اكثرشان و است، اينشانه اين در شك بدون. ساختيم هالك را آنان نتيجه در

  .است مهربان و توانا پروردگارت راستي به و الرَّحِيم الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ
 به او تكذيب و كردند، تكذيب را السالمعليه وده پيامبرشان شدمي ناميده عاد كه ايقبيله
 از كه هود برادرشان. است يكي پيامبران همة دعوت چون است، پيامبران ديگر تكذيب مثابه

 و ورزي شرك و ترسيدنمي خدا از آيا تَتَّقُونَ أَلَا: گفت آنان به مهرباني با بود آنها خاندان
  !كنيد؟نمي ترك را خدا غير عبادت

 به مرا دارد، عنايت شما به و مهربان شما به نسبت كه آنجا از خداوند أَمِينٌ رسولٌ لَكُم إِنِّي
 اين دنبال به. دانيدمي را واقعيت اين هم شما و هستم امين من و است، فرستاده شما سوي
 هيزگاريپر و تقوي الهي حق و. نماييد ادا را الهي حق يعني وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا: فرمود
 شما آنچه از و كنممي امر شما به آنچه در كه است اين من حق و كنيد، ادا مرا حق و. است

 زيرا كنيد، اطاعت من از كه نمايدمي ايجاب چنين حقيقت و.كنيد اطاعت من از دارممي باز را
 .نمايد منع آوردن ايمان از را شما كه ندارد وجود مانعي

لَيهِ أَسأَلُكُم وما رٍ مِنْ عكه خواهمنمي شما از پاداشي گفتنم اندرز و تبليغ امر در من پس أَج 
لَّا أَجرِي إِنْ. كنيد احساس گران را تاوان اين  پرروردگار بر جز من پاداش الْعالَمِينَ رب علَى إِ

 خويش كرم و فضل و داده، پرورش هايشنعمت با را جهانيان كه خداوندي نيست؛ جهانيان
 داده پرورش آن با را پيامبرانش و دوستان كه آنچه ويژه به است، نموده ارزاني آنها به را

 .است

 بنا كاخي مرتفعي مكان هر بلندي بر و كوهها ميان در آيا تَعبثُونَ آيةً رِيعٍ بِكُلِّ أَتَبنُونَ
 انجام شدبا داشته شما آخرت با دنيا براي ايفايده اينكه بدون را كار اين و نهيد؟مي
 !دهيد؟مي

 اميد به سازيد،مي آب براي هاييگودال و هابركه يعني تَخْلُدونَ لَعلَّكُم مصانِع وتَتَّخِذُونَ
 .ندارد ماندن جاودانه براي راهي كس هيچ كه حالي در بمانيد، جاودانه اينكه

ا  ستمگران همچون بگشاييد دست ردمم مجازات و كيفر به چون و جبارِينَ بطَشْتُم بطَشْتُم وإِذَ
 به خداوند. گيريدمي دستشان از را مالهايشان و زنيد،مي و كشيدمي را مردم و دهيد،مي كيفر
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 و اطاعت راه در را خود توانايي و قدرت كه بود الزم آنها بر و بود، داده بزرگي قدرت آنها
 من: گفتند و پنداشتند بزرگ را ودخ و ورزيدند تكبر آنها اما گيرند، بكار خدا فرمانبرداري

 نافرماني راه در را خود قدرت آنها و! دارد؟ بيشتري زور و قدرت ما از كسي چه قوه منا اشد
  .كرد نهي اين از را آنها پيامبرشان بنابراين. بردند بكار خرديبي و بيهودگي و خدا
 من از و. كنيد ترك را فساد و ورزيشرك و بترسيد خدا از وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا: فرمود و

 و امين و هستم شما سوي به خدا پيامبر و فرستاده من كه دانيدمي زيرا نماييد، اطاعت
 .باشممي خيرخواهتان

اتَّقُوا كُم الَّذِي ودا أَمونَ بِملَمبخشيده فراواني هاينعمت شما به كه بپرهيزيد خداوند از و تَع 
 .نيست انكار قابل كه است داده ماش به هايينعمت. است

نْعامٍ أَمدكُم  ياري فراوان فرزندان و گوسفند و شتر گاو قبيل از چهارپاياني با را شما وبنِينَ بِأَ
 از كه داده زيادي پسران فرزندان شما به ويژه به نموده، زياد را فرزندانتان و مالها. است داده
  .است بهتر دختر
 به را آنها سپس. است كرده عطا آنان به خداوند كه شده يادآور را هايينعمت اينجا در

 از - يعني عظِيمٍ يومٍ عذَاب علَيكُم أَخَاف إِنِّي گفت و داد هشدار خدا عذاب فرارسيدن
 هر و بيايد، فرود شما بر بزرگ روز عذاب ترسممي - مهربانم و دلسوز شما به نسبت جاكهآن
  .دهيد ادامه خود تجاوز و كفر به شما كه است زماني آن و شود،نمي برگردانده بيايد گاه
 علَينَا سواء: گفتند كردند،مي تكذيب را پيامبرشان و نموده مخالفت حق با كه حالي در آنها

ظْتعأَو أَم نَ تَكُن لَماعِظِينَ ماين و است يكسان ما براي تو نگفتن اندرز و گفتن اندرز الْو 
 برابر در سرسخت هايكوه كه الهي موعظة عدم و وجود كه قومي زيرا است، سركشي تنهاي
 قومي است، يكسان برايشان گرددمي پاره پاره آن از خردمندان هايدل و شودمي ذوب آن

 هدايت براي اميدي و رسيده، حد آخرين به اشانبدبختي و شقاوت و ستمگري كه هستند
  .نيست آنها

لَّا هذَا إِنْ :گفتند بنابراين  و عادت ها،نعمت اين از برخورداري و حالت اين الْأَولِينَ خُلُقُ إِ
 روزگار شيوة اين و. گردندمي نادار گاه شوندومي ثروتمند گاه كه است، گذشتگان شيوة
 و است متعال خداوند سوي از هاييبخشش هانعمت و بالها اين كه درستي به و است،

 .آزمايدمي آن با را دگانبن كه است آزمايشي

بِينَ نَحنُ وما  با يا و. كردند انكار را معاد و مرگ، از پس شدن زنده سخن، اين با آنها بِمعذَّ
 فرض به: گفتندمي انگار و دادند، قرار توهين مورد و نموده تحقير را پيامبرشان گفته اين
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 هانعمت از دنيا اين در كه مانطوره شويم، زنده مرگ از پس و باشد كار در رستاخيزي اينكه
  .بود خواهيم برخوردار
وههيچ و گرديد، آنها اخالق و عادت تكذيب يعني. كردند تكذيب را هود عاد، قوم فَكَذَّب 
 عاتيه صرصر بريح نموديم، هالك را آنان پس فَأَهلَكْنَاهم. كردنمي منع اين از را آنها چيزي
 خاويه نخل اعجاز كانهم صرعي فيها القوم فتري حسوما ايام هثمني و ليال سبع عليهم سخرها

 چنين خداوند. كرديم نابود ويرانگر و صدا و سر پر و سركش تندباد وسيلة به را آنان و
 روي كه ديديمي را مردمان پس. كرد مسلط انان بر پياپي روز هشت و شب هفت را تندبادي
  .خرمايند درختان خالي تو و پوك هايتنه انگار و اندافتاده زمين
 آنچه صحت و) ع (هود ما پيامبر راستگويي بر است اينشانه اين همانا لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ

 اين وجود با و مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما قومش سركشي و شرك بودن باطل و است آورده
 .نياوردند ايمان بيشترشان بود، آنان آوردن ايمان مقتضي كه آيات همه

 خويش قدرت با كه خدايي همان تواناست، پروردگارت راستي به و الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ
 پروردگارت و الرَّحِيم. ساخت نابود و هالك شانزورمندي و قدرت وجود با را هود قوم

  .ادد نجات بودند همراهش كه را مؤمناني او كه چرا است؛ مهربان هود پيامبرش به نسبت
  :141- 152 يآيه

تكَذَّب ودلِينَ ثَمرْسكردند تكذيب را پيامبران نيز ثمود] قوم[ الْم. 

ذْ لَا صالِح أَخُوهم لَهم قَالَ إِ  پروا آيا«: گفت بديشان صالح برادرشان كه آنگاه تَتَّقُونَ أَ
 .»داريد؟نمي

 .هستم امين بريپيام برايتان من گمانبي أَمِينٌ رسولٌ لَكُم إِنِّي

 .كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از پس، وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا

لَيهِ أَسأَلُكُم وما رٍ مِنْ عإِنْ أَج رِيلَّا أَج  از پاداشي و اجر] تبليغ [آن بر و الْعالَمِينَ رب علَى إِ
 .نيست جهانيان پروردگار بر جز من پاداش كنم،نمي درخواست شما

 شويد؟مي رها ايمن اينجاست آنچه در آيا  آمِنِينَ هاهنَا ما فِي أَتُتْرَكُونَ

 سارها؟چشمه و باغها ميان در وعيونٍ جنَّاتٍ فِي

لْعها ونَخْلٍ وزروعٍ  تازه و تر هايشانشكوفه و ميوه كه نخلستانهايي و كشتزارها و هضِيم طَ
 است؟

 .تراشيدمي هاييخانه هاكوه دل در ماهرانه و فَارِهِينَ بيوتًا الْجِبالِ مِنَ وتَنْحِتُونَ

 .كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از پس، وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا
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 .مكنيد اطاعت كنندگان اسراف فرمان از و الْمسرِفِينَ أَمرَ تُطِيعوا ولَا

لَا الْأَرضِ فِي يفْسِدونَ الَّذِينَ ونَ ولِحصاصالح و نمايندمي تباهي زمين در كه كساني آن ي 
  .كنندنمي
 تكذيب را پيامبران كردند،مي زندگي »حجر «سرزمين در كه معروف قبيلة آن ثمود

 دعوت آن به پيامبران همة كه توحيدي بود، توحيد آورپيام كه را السالمعليه صالح آنها.نمودند
  .كردند تكذيب را پيامبران همة صالح تكذيب با و. كردند تكذيب اند،داده
لَا صالِح أَخُوهم لَهم قَالَ إِذْ  مهرباني با بود خودشان از كه صالح برادرشان كه هنگامي تَتَّقُونَ أَ
 .»كنيد؟نمي رها را گناهان و شرك و ترسيدنمي خدا از آيا«: گفت آنها به نرمي و

 كه آنجا از و ام،شده فرستاده شما سوي به پروردگارتان جانب از من  أَمِينٌ رسولٌ لَكُم إِنِّي
 رحمت پس. است فرستاده سويتان به پيامبر عنوان به مرا داشته لطف شما به نسبت خداوند

 شما و هستم، اميني فرد من كه بدانيد و. بداريد باور و يقين آن به و بپذيريد، را الهي
  .بياوريد ايمان امآورده آنچه و من به كه داردمي الزم شما بر ناي و دانيد،مي مرا امانتداري

لُكُم وما أَ هِ أَسلَيرٍ مِنْ عكنم،نمي درخواست شما از پاداشي و مزد دعوت تبليغ قبال در و أَج 
 ما اموال خواهيمي كه است اين داردمي باز تو اطاعت و پيروي از را ما آنچه بگوييد مبادا تا
لَّا أَجرِي إِنْ آوري تدس به را  جهانيان پروردگار از جز را پاداش و اجر الْعالَمِينَ رب علَى إِ

 .خواهمنمي

نَخْلٍ وزروعٍ وعيونٍ جنَّاتٍ فِي آمِنِينَ هاهنَا ما فِي أَتُتْرَكُونَ ا وهلْع  بريدمي گمان آيا هضِيم طَ
 از تا شويدمي رها آسايش و امنيت نهايت در و فراوان خيرات و نعمت و ناز ميان در كه

 به و شده رها و كرده استفاده هانعمت از حيوانات كه همانگونه و ببريد؟ لذت هانعمت
 راستاي در خدا هاينعمت از تا شويدمي رها هم شما همينطور شوندنمي نهي و امر چيزي

 !گيريد؟ كمك او نافرماني

 در كه است رسيده حدي به شما سرمستي و مهارت يعني فَارِهِينَ بيوتًا الْجِبالِ مِنَ وتَنْحِتُونَ
 .كنيدمي درست هاخانه خود براي محكم و سخت كوههاي دل

لَا وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا وا ورَ تُطِيعرِفِينَ أَمسونَ الَّذِينَ الْمفْسِدضِ فِي يلَا الْأَرونَ ولِحصپس ي 
 تجاوز حد از كه ننمايد اطاعت اسرافكاراني از و كنيد، اطاعت من از و بترسيد دخداون از

 دعوت و گناهان انجام با و است شده آنها ويژگي به تبديل فساد و تباهي كه كساني. اندكرده
 كوشندنمي امور اصالح در و دهند،مي انجام تباهي و فساد زمين در آن سوي به مردم كردن

  .اندشده مبتال آفت و مرض زيانبارترين به
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 به دعوت اشانوظيفه و كردندمي مخالفت پيامبرشان با كه بودند افرادي ثمود قوم ميان در و
 كساني آنها شايد و. نخورند را آنها فريب كه داشت حذر بر را مردم صالح پس. بود گمراهي
 االرض في يفسدون طره تسعه المدينه في كان و: است فرموده آنان درباره خداوند كه بودند
  .پرداختندنمي اصالح به و كردندمي فساد زمين در كه بودند نفر نه شهر در و يصلحون وال
  :گفتند صالح به آنها پس نداشت، ايفايده موعظه و نهي اين
  :153- 159 يآيه

نَّما قَالُوا  .»هستي جادوشدگان زمرة از تو گمانبي«: گفتند الْمسحرِينَ مِنَ أَنت إِ

نَا بشَرٌ إِلَّا أَنت ما لُ  پس نيستي، بيش ما همچون انساني تو الصادِقِينَ مِنَ كُنت إِن بĤِيةٍ فَأْتِ مثْ
 .بنما ما به را ايمعجزه راستگوياني از اگر

 نوبت يك كه است شتري ماده اين«: گفت معلُومٍ يومٍ شِرْب ولَكُم شِرْب لَّها نَاقَةٌ هذِهِ قَالَ
 .»داريد معين روزي نوبت] نيز [شما و راست، او خوردن آب

 آن در [نرسانيد، آن به آزاري كمترين و عظِيمٍ يومٍ عذَاب فَيأْخُذَكُم بِسوءٍ تَمسوها ولَا
 .گيردمي فرا را شما بزرگ روزي عذاب] صورت

 .شدند پشيمان نگاهآ كردند پي را آن پس نَادِمِينَ فَأَصبحوا فَعقَرُوها

مفَأَخَذَه ذَابفِي إِنَّ الْع ةً ذَلِكيĤَا لمم كَانَ وؤْمِنِينَ أَكْثَرُهگرفت فرا را آنان عذاب سپس م .
 .نبودند مؤمن بيشترشان] لي [و. است اينشانه اين در مسلماً

  .است مهربان و ناتوا پروردگارت گمانبي و الرَّحِيم الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ
لَّا أَنت ما. گوييميياوه و هذيان و ايشده جادو تو يعني الْمسحرِينَ مِنَ أَنت إِنَّما قَالُوا  بشَرٌ إِ
ثْلُنَا و باشي باالتر ما از كه داري فضيلتي و برتري چه پس نيستي، بيش ما همچون انساني تو م 
 پس الصادِقِينَ مِنَ كُنت إِن بĤِيةٍ فَأْتِ! كنيم؟ پيروي وت از تا بخواهي ما از و كني دعوت را ما
 در انديشيدن كه حالي در گفتند،مي طور اين آنها بياور ما براي ايمعجزه راستگوياني، از اگر

 بر كه بود معجزه و نشانه بزرگترين كردمي دعوت آن سوي به را مردم آنچه و صالح وضعيت
 اشراستگويي نشانة و معجزه بزرگترين و. كردمي داللت دبو آورده آنچه درستي و صحت
 را آن كس هر كه كردند پيشنهاد را معجزاتي خود بودند سنگدل كه آنجا از آنها اما بود،

 و است، مخالفت و سركشي روي از آن خواستن چون شود،نمي كامياب  نمايد درخواست
 .نيست راهيابي و هدايت آن از هدف

 شده آورده بيرون سرسختي سنگ صخره از كه است شتري ماده اين: گفت الحص نَاقَةٌ هذِهِ
 را آن شما همة كه - ندارد مانعي و ايمنموده پيروي مفسرين از بسياري از مورد اين در - است
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 و است، آن به متعلق آب سهم روز يك معلُومٍ يومٍ شِرْب ولَكُم شِرْب لَّها. كنيدمي مشاهده
 را چاه آب شتر اين روز يك يعني. شماست به متعلق آب سهم ديگري نةجداگا روز
 .بنوشيد را چاه آب شما ديگر روز و نوشيد،مي را آن شير شما و نوشد،مي

يأْخُذَكُم نرسانيد، گزندي آن به كشتنش و زدن پي با و بِسوءٍ تَمسوها ولَا  عظِيمٍ يومٍ عذَاب فَ

 و آمد، بيرون سنگ از شتر. گرفت خواهد فرا را شما بزرگ روزي بعذا بكنيد چنين اگر كه
 سركشي به و نياوردند ايمان آنها اما. نوشيدندمي آنها روزي و خوردمي شتر را آب روزي
 .دادند ادامه خود

 را آنان عذاب پس كشتند، و زدند پي را شتر آنها الْعذَاب فَأَخَذَهم نَادِمِينَ فَأَصبحوا فَعقَرُوها
 ذَلِك فِي إِنَّ. كرد نابود را آنان همة و آمد، فرو آنها بر كه بود تندي صداي آن و گرفت، فرا
 گفتة بطالن بر دليلي و پيامبران پيام صحت و راستگويي بر اينشانه اين شك بدون لĤَيةً

  .آنهاست مخالفان
 :160- 175يآيه

تكَذَّب ملِينَ لُوطٍ قَورْسانگاشتند دروغگو را پيامبران طلو قوم الْم. 

ذْ  پروا آيا«: گفت بديشان لوط برادرشان كه آنگه تَتَّقُونَ أَلَا لُوطٌ أَخُوهم لَهم قَالَ إِ
 .»داريد؟نمي

 .هستم شما براي اميني پيامبر من گمانبي أَمِينٌ رسولٌ لَكُم إِنِّي

 .كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از پس وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا

لَيهِ أَسأَلُكُم وما رٍ مِنْ عإِنْ أَج رِيلَّا أَج  شما از] تبليغ [آن برابر در و الْعالَمِينَ رب علَى إِ
 .نيست جهانيان پروردگار بر جز من پاداش طلبم،نمي پاداشي

أْتُونَ  .رويدمي مردان سراغ به] شهوت روي از [جهانيان ميان از آيا الْعالَمِينَ مِنَ الذُّكْرَانَ أَتَ

 پروردگارتان كه را همسراني و عادونَ قَوم أَنتُم بلْ أَزواجِكُم مِنْ ربكُم لَكُم خَلَقَ ما وتَذَرونَ
 .گذريدمي حد از كه هستيد قومي شمااصالً بلكه سازيد؟مي رها است آفريده شما براي

 گمانبي برنداري دست اگر! لوط اي«: گفتند الْمخْرَجِينَ مِنَ لَتَكُونَنَّ لُوطُ يا تَنتَهِ لَّم لَئِن قَالُوا
 .»بود خواهي راندگان بيرون از

نِّي قَالَ  .»هستم كارتان] اين [دشمنان از من«: گفت] لوط[ الْقَالِينَ منَ لِعملِكُم إِ

بنِي رلِي نَجأَها ولُونَ مِممعبخش رهايي كنندمي آنچه از را امخانواده و مرا! پروردگارا« ي«. 

نَاه ي فَنَج لَهأَهعِينَ ومداديم نجات همگي را اشخانواده و او پس أَج. 

 .بود] آتش در  [بازماندگان از كه پيرزني مگر الْغَابِرِينَ فِي عجوزا إِلَّا
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نَا ثُم  .يمكرد نابود را ديگران سپس الĤْخَرِينَ دمرْ

نَا لَيهِم وأَمطَرْ طَرًا عاء مطَرُ فَسنذَرِينَ مبود بدي باران چه و بارانديم، باران سرشان بر و الْم 
 ].گرفت فرو [را يافتگان هشدار] گروه كه[

 بيشترشان و ايست،نشانه] ماجرا [اين در كه حقا مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 .نبودند مؤمن

  .است مهربان و چيره تو پروردگار گمانبي و الرَّحِيم الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ
 او قوم و. بودند گفته اقوامشان به پيامبران ديگر كه گفت را سخناني همان خود قوم به لوط
. بود هم بيهش كفرورزي در دلهايشان زيرا دادند، پيشين اقوام كه دادند را پاسخي همان نيز

 زشتي عمل به ورزيدنشان شرك رغمعلي لوط قوم. بود يكديگر مانند نيز هايشگفته بنابراين
 را مردان آنها. بود نكرده اقدام آن به جهانيان از كسي هيچ آنها از پيش كه زدند،مي دست
 اره بود آفريده آنها براي خداوند كه را همسرانشان و نموده، انتخاب رانيشهوت براي
 آنها همواره لوط و. دادندمي انجام وسركشي تجاوز و اسراف روي از را كار اين و. كردندمي
 الْمخْرَجِينَ مِنَ لَتَكُونَنَّ لُوطُ يا تَنتَهِ لَّم لَئِن گفتند وي به اينكه تا كرد،مي نهي كارشان از را
 ديد لوط وقتي. كرد هيمخوا بيرون آبادي و شهر از را تو نكشي دست خود سخنان اين از اگر
 و متنفر شما كار از من همانا الْقَالِينَ منَ لِعملِكُم إِنِّي گفت دهند،مي ادامه خود كار به آنها كه

  .بيزارم
بنِي رلِي نَجأَها ولُونَ مِممعآنها آنچه عاقبت از را امخانواده و مرا خدايا: گفت لوط ي 
 .پذيرفت را لوط دعاي خداوند بده نجات كارشان كيفر از و كنند،مي

نَاه ي فَنَج لَه أَه عِينَ وما إِلَّا داديم، نجات را اشخانواده و لوط ما أَجوزججز به.الْغَابِرِينَ فِي ع 
 .بود لوط همسر پيرزن آن و شد، گرفتار بدان و ماند، باقي عذاب در كه پيرزني

رْنَا ثُممخَرِينَ دĤْال أَمهِم طَرْنَاولَيطَرًا عسنگ باران آنها بر و كرديم نابود را ديگران سپس م 
 را آنها همة خداوند و! باريد يافتگان هشدار اين سر بر كه بود بدي باران چه و بارانديم،
  .ساخت نابود و هالك

 ايمان قوم آن بيشتر ولي است، هوشياران براي بزرگي نشانة و عبرت درس لوط قوم ماجراي
  .ديدند را خود زشت عمل سزاي و نياوردند،

 :176- 184يآيه

كَذَّب ابحكَةِ أَصلِينَ الْأَيرْسكردند تكذيب را پيامبران »ايكه اصحاب« الْم. 

ذْ لَا شُعيب لَهم قَالَ إِ  .»داريدنمي پروا آيا«: گفت آنها به شعيب كه آنگاه تَتَّقُونَ أَ
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 .هستم امين پيامبري برايتان من كه درستي به ينٌأَمِ رسولٌ لَكُم إِنِّي

 .كنيد اطاعت من از و بترسيد خدا از پس، وأَطِيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا

لُكُم وما لَّا أَجرِي إِنْ أَجرٍ مِنْ علَيهِ أَسأَ  خود دعوت برابر در من و الْعالَمِينَ رب علَى إِ
 .نيست جهانيان پروردگار بر جز من پاداش و م،طلبنمي شما از پاداشي گونههيچ

لَا الْكَيلَ أَوفُوا خْسِرِينَ مِنَ تَكُونُوا وفروشان كم از و بپردازيد كمال و تمام به را پيمانه الْم 
 .مباشيد

نُوا  .كنيد وزن درست ترازوي با و الْمستَقِيمِ بِالْقِسطَاسِ وزِ

 و نكاهيد، مردم اموال ارزش از و مفْسِدِينَ الْأَرضِ فِي تَعثَوا ولَا مأَشْياءه النَّاس تَبخَسوا ولَا
 .مكنيد تباهي زمين در

اتَّقُوا الَّذِي و لَقَكُم بِلَّةَ خَ الْجِ لِينَ ورا گذشته هاينسل و شما كه خداوندي از بترسيد و الْأَو 
  .است آفريده

 پيامبرشان آنان. بودند »مدين «اهالي آنها و درخت پر باغهاي صاحبان يعني »ايكه «اصحاب
 آيا: گفت آنها به شعيب كه آنگاه. كردند تكذيب بود، آورده را پيامبران ديگر پيام كه را شعيب
 قبيل از است خداوند ناخشنودي موجب كه را آنچه و بترسيد، خدا از هان داريد؟نمي پروا
 اطاعت من از و بترسيد، خدا از بايد و هستم، يامين پيامبر برايتان من. كنيد رها گناهان، و كفر
 به شعيب بنابراين. دادندمي كم نيز را پيمانه و وزن ورزيدند،مي شرك اينكه ضمن آنها. كنيد
لَا بدهيد، كمال و تمام به را پيمانه الْكَيلَ أَوفُوا گفت آنها خْسِرِينَ مِنَ تَكُونُوا وزمرة از و الْم 

 و پيمانه دادنكم با و كاهند،مي اموالشان از و دهندمي كم جنس مردم به كه مباشيد كساني
نُوا. گيرندمي آنها دست از را اموالشان ترازو تَقِيمِ بِالْقِسطَاسِ وزِ سدرست ترازوي با يعني الْم 

 .ندهيد كم ار كاالهايشان مردم به و كنيد، وزن برابر و

اتَّقُوا الَّذِي و الْجِبِ خَلَقَكُم لِينَ لَّةَوأَو  آفريد را نخستين آفريدگان و شما كه خدايي از بترسيد الْ
 در اينكه بدون آفريده، را گذشتگان تنهايي به نيز است آفريده را شما كه همانطور پس

 و آفريدن با چون و. بپرستيد را او فقط پس. باشد داشته مشاركتي او با كسي آنان آفرينش
  .آوريد جاي به را او شكر و سپاس است، داده نعمت و گذارده منت شما بر آوردنتان پديد
  :185- 191 يآيه

نَّما قَالُوا  .»جادوشدگاني جملة از قطعاً تو«: گفتند الْمسحرِينَ مِنَ أَنت إِ

ثْلُنَا بشَرٌ إِلَّا أَنت وما إِن مو بِينَ لَمِنَ نَّظُنُّك  راستي به و نيستي، ما مانند بشري جز تو و الْكَاذِ
 .پنداريممي دروغگويان از را تو
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ينَا فَأَسقِطْ لَ فًا عنَ كِساء ممإِن الس ادِقِينَ مِنَ كُنتاز هاييپاره راستگوياني از اگر پس الص 
 .فروريز ما بر را آسمان

 .»است اتردان كنيدمي آنچه به پروردگارم«: گفت] شعيب[ تَعملُونَ بِما أَعلَم ربي قَالَ

وهفَكَذَّب مفَأَخَذَه ذَابمِ عولَّةِ ي نَّه الظُّ  و كردند تكذيب را او پس عظِيمٍ يومٍ عذَاب كَانَ إِ
 .بود بزرگ روزي عذاب آن كه گرفت، فرو را آنان ابر روز عذاب

 مؤمن بيشترشان و ايستنشانه اين در گمانبي مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 .نبودند

  .است مهربان و توانا تو پروردگار گمانبي الرَّحِيمو الْعزِيزُ لَهو ربك وإِنَّ
 زمرة از تو الْمسحرِينَ مِنَ أَنت إِنَّما: گفتند او به اشگفته نمودن رد و تكذيب با آنها

 را ديوانه و شده جادو فرد سخن و گويي،مي ياوه و هذيان تو پس. ديوانگاني و جادوشدگان
 بشَرٌ إِلَّا أَنت وما. شودنمي مؤاخذه سخنش بر فردي چنين كه است معلوم و آوريمي زبان بر

ثْلُنَا باشد تو ويژه كه نداري ما بر برتري و فضيلت هيچ پس. نيستي ما مانند انساني جز تو و م 
  .بخواني فرا خودت از پيروي به را ما تا باشي برتر ما از آن سبب به و
 به پيامبران با شبهه اين وسيلة به كه اقوامي بود؛ آنها از بعد و قبل اقوام هايگفته مانند اين و

 هستند، متفق آن بر و كرده دست به دست را آن نيز تاكنون كه ايشبهه پرداختند؛ مخالفت
 شبهه اين پاسخ در پيامبران. ستا هم شبيه دلهايشان و باشند،مي متفق كفرورزي بر چون
 همانند انسانهايي جز ما عباده من يشاء من علي يمن اهللا لكن و مثلكم بشرّ اال نحن اِن: گفتند
  .گذاردمي منت بخواهد كه بندگانش از كس هر بر خداوند ولي نيستيم، شما
 و جسارت اين و پنداريممي دروغگويان از را تو راستي به و الْكَاذِبِينَ لَمِنَ نَّظُنُّك وإِن

  .است دروغ كه دانستندمي آنها و آوردند، زبان بر كه بود دروغ سخني و ستمگري
 دست بر خداوند و اند،نموده مجادله آنها با ولي اند،كرده دعوت را خود اقوام پيامبران تمام
 نتدارياما و صداقت به آن سبب به آنها كه كرده آشكار را معجزاتي پيامبران از يك هر

 شمرده پيامبران سخنران كه السالمعليه شعيب خصوص به. اندكرده حاصل يقيقن پيامبران
 مجادله آنها با شيوه بهترين با و پرداختمي گفتگو به قومش با نيك بسيار او چون شود،مي
 و حق است آورده او آنچه كه دانستندمي و داشتند يقين او راستگويي به قومش. كردمي

 .پنداريممي دروغگو را تو ما: گفتند دروغ به اما ست،ا راست

ينَا فَأَسقِطْ لَ فًا عنَ كِساء ممإِن الس ادِقِينَ مِنَ كُنتاز هاييتكه گوييمي راست تو اگر پس الص 
 چنين ديگر سركش اقوام كه همانطور كند، نابود و كنريشه را ما كه بيفكن ما بر را عذاب
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 أو السماءمن حجاره علينا فأمطر عندك من الحق هو هذا كان ان اللهم قالوا ذاِ و: گفتندمي
 بر آسمان از است، تو جانب از و حق، اين اگر! خدايا بار: گفتند كه آنگاه و أليم بعذاب ائتنا
 كه كردند پيشنهاد را معجزاتي آنها يا و. بياور فرود ما بر را دردناكي عذاب يا ببار، سنگ ما
 آن كنندگاندرخواست خواستة شدن تمام معني به پيوستمي وقوع به معجزاتي چنين اگر
  .نبود

. است داناتر كنيدمي آنچه به پروردگارم تَعملُونَ بِما أَعلَم ربي: گفت - السالمعليه - شعيب
 و داند،مي بهتر را شما سوي از پيشنهادي معجزات پيوستن وقوع به و عذاب، شدن نازل يعني
 و رساندن جز من وظيفة. بياورم فرود شما بر و بياورم، را آن كه نيست من اختيار در

 پروردگار آوردمي را معجزات و عذاب كه كسي ام،كرده را كار اين و نيست، شما اندرزگويي
  .كرد خواهد مجازات را شما و داندمي را شما حاالت و اعمال كه است من

وهعادتشان و خوي به تبديل كفرورزي و تكذيب يعني. كردند تكذيب را شعيب آنها فَكَذَّب 
 آنها بر عذاب كه اين جز نماند ايچاره و نبود، سودمند برايشان معجزات كه طوري گرديد،
  .بيايد فرود

مفَأَخَذَه ذَابمِ عولَّةِ ي  گستراند سايه آنها بر ابري. گرفت فرو را آنها ابر روز عذاب پس، الظُّ
 آنان خداوند ناگهان پس. بردندمي لذت ناگوارش سايه از و شدند، جمع ابر ساية زير آنان و
 شده جدا هايشانخانه از و خشكيدند، سايه آن زير و كرد، نابود و سوزاند، عذاب وسيلة به را
نَّه. شدند عذاب و بدبختي سراي وارد و  بزرگ روزي عذاب آن، همانا عظِيمٍ يومٍ عذَاب كَانَ إِ
 كاسته عذابشان از لحظه يك و. كنند عمل نو از كه آمد نخواهند دنيا به ديگر بار آنها و. دبو

 .شودنمي داده آنان به ديگر فرصتي و نشده،

 آن سوي به كه آنچه صحت و شعيب راستگويي بر ايستنشانه ماجرا اين لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 وجود با و مؤْمِنِينَ أَكْثَرُهم كَانَ وما. قومش پاسخ بودن باطل بر است دليلي و. كردمي دعوت
 خيري و نداشتند، هوشياري و خرد چون نياوردند، ايمان بيشترشان هانشانه و معجزات ديدن
 ايمان مردم بيشتر باشي حريص چند هر و بمؤمنين حرصت لو و الناس اكثر ما و. نبود آنها در

 .آورندنمي

 او و دريابد، را او تواندنمي كس هيچ و تواناست پروردگارت قطعاً و عزِيزُالْ لَهو ربك وإِنَّ
 همة و اوست، صفت رحمت، و مهرباني و است مهربان الرَّحِيم. است چيره مخلوقي هر بر

 مظاهر از و. است او رحمت آثار از است آفريده را جهان كه زماني از آخرت و دنيا خوبيهاي
 نابود و هالك كردند، تكذيب را پيامبرانش كه بدانگاه را نانشدشم كه است اين او قدرت
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  .داد نجات بودند آنها همراه كه را مؤمناني و دوستانش، و ساخت
 :192- 203 يآيه

نَّه  .است جهانيان پروردگار فرستاده فرو] قرآن [اين همانا و الْعالَمِينَ رب لَتَنزِيلُ وإِ

أَمِينُ الرُّوح بِهِ نَزَلَ  .است آورده فرود را آن االمينروح الْ

لْبِك علَى  .باشي دهندگانبيم از تا] است كرده نازل [تو دل بر] را آن[ الْمنذِرِينَ مِنَ لِتَكُونَ قَ

 .روشن عربي زبان به مبِينٍ عرَبِي بِلِسانٍ

نَّه لِينَ زبرِ لَفِي وإِ أَو  .است ودموج پيشينيان هايكتاب در آن] وصف [و الْ

لَمكُن أَوي مةً لَّهأَن آي هلَمعاء يلَمنِي عائِيلَ ب  علماي كه نيست اينشانه برايشان آيا إِسرَ
 بدانند؟ را آن اسرائيلبني

لَوو لَى نَزَّلْنَاهضِ ععمِينَ بجكرديممي نازل هاعرب غير از برخي بر را آن اگر و الْأَع. 

هِ فَقَرَأَهلَيا معنِينَو بِهِ كَانُوا م  .آوردندنمي ايمان آن به خواند،مي برايشان را آن مؤْمِ

كَذَلِك نَاه  .آورديم در گناهكاران هايدل در را آن گونهاين ما الْمجرِمِينَ قُلُوبِ فِي سلَكْ

لِيم الْعذَاب يرَوا حتَّى بِهِ يؤْمِنُونَ لَا أَ  .ببينند را دردناك عذاب تا ندآورنمي ايمان آن به الْ

أْتِيهم غْتَةً فَيب مهرُونَ لَا وشْعگريبانگيرشان خبرندبي كه حالي در ناگهاني طور به عذاب پس ي 
 .شودمي

  .»!شود؟مي داده مهلتي ما به آيا«: گويندمي پس منظَرُونَ نَحنُ هلْ فَيقُولُوا
 اينكه و نمود، بيان را آنها دعوت شيوة و شانهايامت و پيامبران داستان آنكه از پس
 و كرد، هالك را پيامبران دشمنان خداوند اينكه و كردند، رد را پيامبران دعوت هايشانامت

 سوي از كه كتابي و اسالم برگزيدة و بزرگوار پيامبر از گرديد، پيامبران آن از سرانجام
نَّه: فرمود و آورد ميان به ذكر است، خردمندان هدايت ماية و آورده پروردگارش  لَتَنزِيلُ وإِ

بالَمِينَ رپروردگار و زمين و آسمانها آفرينندة است كرده نازل را قرآن اين كه خداوندي الْع 
 منافع سوي به آنان كردن هدايت با خداوند كه طورهمان و. است پايين و باال جهان مربي و

 و دين منافع سوي به كردن رهنمون با را آنان زني است داده پرورش را هايشانجسم دنيايي
 به را آنان خداوند كه چيزهايي بزرگترين از يكي و. است داده قرار عنايت مورد آخرتشان

 است كتاب اين در رهنمودهايي و. است مبارك كتاب اين كردن نازل داد پرورش آن وسيلة
 چنين كه ايگونه به نمايد،مي هدايت فاضله اخالق و جهان دو هر منافع به را آدمي كه

 اين كه چرا العالمين رب لتنزيل انه و. ندارد وجود اندازه اين به كتاب اين غير در چيزهايي
  .است شده نازل جهانيان پروردگار سوي از كتاب
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 و است، شده نازل خدا سوي از كه است اين آن، به توجه و قرآن بزرگداشت عوامل از يكي
  .باشدمي يافتنشان هدايت و شما شدن ندمبهره آن نزول از هدف
 فرشتگان ترينقوي و برترين كه - السالمعليه – جبريل االمين،روح الْأَمِينُ الرُّوح بِهِ نَزَلَ
 .است نكرده كم يا اضافه را قرآن زيرا است، امين و. است آورده فرود را آن باشدمي

 از تا آورد فرو) ع (محمد اي تو قلب بر را آن ئيلجبر الْمنذِرِينَ مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِك علَى
 و انحراف از و گرداني رهنمون هدايت راه به را مردم آن وسيلة به و باشي، دهندگانبيم

 .داري برحذر گمراهي

 نازل كساني زبان به و است شده نازل زبانهاست بهترين كه عربي زبان به قرآن عرَبِي بِلِسانٍ
 زبان است؛ پرداخته آنها دعوت به مستقيم طور به و شده فرستاده آنها ويس به پيامبر كه شده
 در ارزشمند فضايل اين چگونه كه ببينيد و بيانديشيد. است واضح و روشن زباني كه عربي
 بر را آن فرشته برترين و است كتاب بهترين آن كه راستي به. اندشده جمع بزرگ كتاب اين

 با و مردم بهترين بر و است، قلبش كه وي از بخش رينارزشمندت بر و انسان، برترين
 .است كرده نازل است روشن عربي كه زبان ترينگسترده و شيواترين

نَّه لِينَ زبرِ لَفِي وإِ أَو . اندكرده تصديق را آن و داده مژده قرآن آمدن به پيشين كتابهاي يعني الْ
 تصديق را هاكتاب اين بودند، داده خبر اشدرباره گذشته هايكتاب كه آنچه طبق بر قرآن
 .نمود تصديق را شدگان فرستاده و اورد را حق بلكه نمود،

لَمكُن أَوي مةً لَّهأَن آي هلَمعاء يلَمنِي عرَائِيلَ برا آن خوبي به اسرائيل بني علماي اينكه آيا إِس 
 كه علمايي! نيست؟ شده نازل خدا يسو از اينكه بر دليلي و آن، صحت بر اينشانه دانندمي

 آن در كه چيزي هر زيرا. باشندمي علم اهل و ترندآگاه مردم همة از و هستند دانش سرآمد
 حجت ديگران براي آنها گفته و شودمي برگردانده دانش اهل به باشد، داشته وجود ترديدي
 شناختند را موسي عجزةم راستي بودند ماهر جادو دانش در كه جادوگران كه طورهمان. است

 .نيست ارزش داراي و توجه قابل جاهالن سخن پس. نيست جادو كه دانستند و

لَوو نَاه لْ  زبان كه كرديممي نازل هاعرب غير از يكي بر را قرآن اگر و الْأَعجمِينَ بعضِ علَى نَزَّ
 را قرآن او و علَيهِم فَقَرَأَه ،نمايد تعبير آن از توانستنمِ شايسته گونه به و فهميدنمي را آنها

 چه كه فهميمنمي ما: گفتندمي و نياورده ايمان آن به مؤْمِنِينَ بِهِ كَانُوا خواند،مامي برايشان
 ستايش را پروردگارشان بايد آنان پس دهد؟مي دعوت چيزي چه به كه دانيمنمي و گويد؟مي
 روشن هايعبارت و مفاهيم با و تواناترينشان و اهانسان شيواترين زبان بر را قرآن كه كنند
  .بپذيرند را آن و بشتابند قرآن تأييد و تصديق به بايد پس. است فرستاده انها براي
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 باشند، داشته محض عناد و كفر جز ايشبهه اينكه بدون آنها، سوي از قرآن كردن تكذيب اما
 كَذَلِك: فرمود بنابراين. اندگرفته يشپ در كنندهتكذيب هايامت كه است روندي همان دنبالة

لَكْنَاهرِمِينَ قُلُوبِ فِي سجهايدل در را انگاشتن دروغ و تكذيب كه گونههمان پس الْم 
 قريش مشركين هايدل در را قرآن انگاشتن دروغ و تكذيب كرديم، وارد پيشين مشركين

 تكذيب با هايشاندل پس شود،مي سوزن سوراخ وارد نخ كه طورهمان. داديم قرار] نيز[
  .گرديد آنها خوي و صفت به تبديل و شد آميخته

 يرَوا حتَّى بِهِ يؤْمِنُونَ لَا خاطر همين به بود، آنان گناهكاري و ستمگري خاطر به اين و
ذَابالْع لِيم أَ   .ببينند را دردناك عذاب - آن انگاشتن دروغ كيفر به - تا آورند،نمي ايمان آن به الْ
. آيدمي فرود آنان بر عذاب كه فهمندنمي و هستند، غافل كه گيردمي فرا را آنها زماني عذاب

  .باشد بيشتر شدنشان شكنجه و كيفر تا است آن خاطر به اين و
 در يعني شود؟مي داده مهلتي و فرصت ما به آيا منظَرُونَ نَحنُ هلْ: گويندمي وقت آن در

 را آنها عذاب و گذشته، وقت آنكه حال شود، داده مهلت و فرصت آنها به تا كنندمي خواست
  .شودنمي كاسته آن شدت از لحظه يك و نشده، دور آنها از كه عذابي گيرد،مي فرا
 :204- 207 يآيه

ابِنَا  طلبند؟مي شتاب به را ما عذاب آيا يستَعجِلُونَ أَفَبِعذَ

تإِن أَفَرَأَي منَاهتَّع سازيم مندشانبهره هاسال اگر كه دانينمي گرم سِنِينَ م. 

م ثُماءها جونَ كَانُوا مدوعگردد گيرشاندامن شودمي داده وعده آنان به كه عذابي سپس ي. 

  كند؟مي دور آنان از چيزي چه] دنيا در منديبهره اين[ يمتَّعونَ كَانُوا ما عنْهم أَغْنَى ما
 شمرده ناچيز نبايد اصوالً و – است دردناك و بزرگ كه را ما عذاب ياآ: فرمايدمي خداوند

 را آن توانايي و قدرت آيا است؟ داده فريب را آنها چيزي چه! جويند؟مي شتاب به – شود
 نزول هنگام به كه دارند را آن توانايي و قدرت يا باشند؟ شكيبا عذاب آن برابر در كه دارند
 برندمي گمان يا! گردانند؟ ناتوان را ما خواهندمي اينكه يا يند؟نما دور خود از را آن عذاب

  !نداريم؟ توانايي عذاب كردن نازل بر ما كه
تإِن أَفَرَأَي منَاهتَّع سال چندين و نياوريم فرود عذاب اينها بر زود ما اگر يعني سِنِينَ م 
 شده داده وعده ايشان به كه ابيعذ سپس گردانيم، شانمندبهره دنيا در و بدهيم مهلت بديشان
 دور آنها از را چيزي چه اندشده مندبهره آن از كه هاييشهوت و لذت بگيرد، فرا را آنها است
 از هالذت آنكه حال داشت؟ خواهد آنها براي عذاب آمدن هنگام به ايفايده چه و نمايد؟مي
 مدت بودن طوالني خاطر به و شده، مبتال كفر به هالذت آن نتيجة در و اند،رفته بين
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 عذاب وقوع از بايد آنها كه است اين منظور. است شده چندان دو عذابشان منديشان،بهره
 و اهميت عذاب آمدن دير يا زود اما باشند، برحذر شوند عذاب مستحق اينكه از و بپرهيزند،

  .ندارد ايفايده
  :208- 212 يآيه
يةٍ مِن أَهلَكْنَا وما  اينكه مگر ايمنكرده نابود را شهري هيچ] اهل [و  منذِرونَ لَها إِلَّا قَرْ
 .اندبوده آن براي دهندگانيبيم

 .نبوديم ستمكاران ما و دادن، پند براي ظَالِمِينَ كُنَّا وما ذِكْرَى

 .اندنياورده فرود را آن شيطانها و الشَّياطِينُ بِهِ تَنَزَّلَت وما

 ].كنند نازل را آن [توانندنمي و نيستند، آن سزاوار و يستَطِيعونَ وما لَهم ينبغِي وما

منَّه   .اند]محروم و [دور شنيدن از ايشان قطعاً لَمعزُولُونَ السمعِ عنِ إِ
 و داده خبر كنندگان تكذيب كردن نابود مورد در اشدادگري و عدل كمال از متعال خداوند

 باقي عذري آنها براي اينكه مگر ايمنكرده هالك را آبادي و شهري هيچ اهالي فرمايد؛مي
 سوي به را مردم تا است فرستاده روشن آيات با دهندگانيبيم آنها ميان در و تگذاشته،
 به را آنان و نمايند، يادآوري آنها به را الهي آيات و دارند، باز بد كار از و خوانند، فرا هدايت
  .دارند حذر بر خدا عذاب از هارنج به شدن مبتال و هامتنع از برخورداري هنگام
 ستمكار ما و ظَالِمِينَ كُنَّا وما. گردد اقامه آنان بر حجت و آنها براي باشد پندي تا ذِكْرَى
 و نكرديم نابود و هالك دهيم بيم را آنها آنكه از قبل را شهرها و هاآبادي اهالي زيرا نبوديم،

 خداوند كه همانطور. خبرندبي و غافل دهندگان هشدار از كه نداديم بعذا حالي در را آنها
 اينكه مگر ايمنبوده دهنده عذاب ما و رسوال نبعث حتي معذبين كنا ما: است فرموده متعال

 الرسول بعد حجه اهللا علي للناس يكون لئال منذرين و مبشرين رسالً. ايمفرستاده را پيامبري
 بر دليلي و حجت پيامبران] آمدن [از بعد مردم تا بودند، دهنده بيم و دهنده مژده كه پيامبراني

  .باشند نداشته خدا
 پاك و منزه كمبودي و نقص هر از را آن نيز كرد بيان را قرآن شكوه و كمال خداوند وقتي
 محافظت جني و انسي هايشيطان شر از - آن از بعد و شدن نازل هنگام به - را آن و داد قرار
 اندنياورده فرود را قرآن اين شيطانها لَهم ينبغِي وما الشَّياطِينُ بِهِ تَنَزَّلَت وما: فرمود پس. كرد
  .بكنند را كار اين توانندنمي و يستَطِيعونَ وما. كنند نازل را آن كه نيستند هم سزاوار و

 راندن براي سمانيآ هايشهاب و شده محروم فرشتگان به دادن فرا گوش و شنيدن از آنها
 هيچ و است نيرومندتر فرشتگان همة از كه است كرده نازل جبرئيل را قرآن. اندآماده آنها
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 نحن انا: فرمايدمي كه است الهي فرمودة ان مانند آيه اين. شود نزديك او به تواندنمي شيطاني
 حفاظت را آن ما انگمبي و ايم،كرده نازل را قرآن ما همانا لحفظون له انا و الذكر نزلنا
  .كنيممي
 :231- 216يآيه

لَا لَها اللَّهِ مع تَدع فَ بِينَ مِنَ فَتَكُونَ آخَرَ إِ  فرياد به را ديگري معبود خدا با همراه پس الْمعذَّ
 .بود خواهي شدگا عذاب از كه مخوان

أَنذِرو شِيرَتَكبترسان را خود نزديك خويشاوندان و الْأَقْرَبِينَ ع. 

اخْفِضو كنَاحنِ جلِم كعؤْمِنِينَ مِنَ اتَّبتو از كه مؤمناني براي را خود مهرباني بال و الْم 
 .بگستران كنند،مي پيروي

 از من همانا«: بگو كردند، سرپيچي تو از اگر پس تَعملُونَ مما برِيء إِنِّي فَقُلْ عصوك فَإِنْ
  .»بيزارم كنيدمي آنچه

 امتش وي تبع به و كند،مي نهي خدا جز به معبودي خواندن فرياد به از را پيامبرش خداوند
 كيفر و عذاب باعث اهللا غير عبادت و خواستن كمك: فرمايدمي خداوند و. است شده نهي نيز

 الجنه عليه اهللا حرام فقد باهللا يشرك من: است شرك كاري چنين زيرا شود،مي هميشگي
ومأوئه و كرده حرام او بر را بهشت خداوند شود قايل شريك خدا براي سك هر النار 

 از نهي پس. است آن ضد به دادن دستور چيزي، از كردن نهي و. است دوزخ آتش جايگاهش
 بايد فقط پس ندارد، شريكي كه است خداوندي براي خالصانه عبادت انجام به فرمان شرك،
 همه بازگشت و برد، كرنش او براي و داشت يدام او به و ترسيد، او از و داشت، را او محبت

  .اوست سوي به
 كامل به تا داد فرمان را او پس. بود او كمال باعث كه داد دستور چيزي به را پيامبر خداوند
أَنذِر: فرمود و بپردازد، نيز ديگران كردن و شِيرَتَكبِينَ ع أَقْرَ  را خود نزديك خويشاوندان و الْ

 و ديني احسان مستحق ديگران از بيش و تراند،نزديك تو به مردم ديگر از كه كساني! بترسان
 تضادي دهد بيم را مردم همة تا داد فرمان را او خداوند كه آنچه با اين و. هستند تو دنيوي
: شود گفته او به سپس شود، داده فرمان نيكوكاري به كلي صورت به انسان اينكه مانند. ندارد

 داللت بيشتر تشويق و تاكيد بر مخصوص، سفارش اين پس. »كن كيني خود خويشاوندان به«
 پس خواند فرا را قريش هايتيره همة و نمود اطاعت را دستور اين) ص (پيامبر و. نمايدمي
 آنجا تا و كرد، موعظه و گفت، اندرز را آنها و داد بانگ را همه خصوص و عموم طور به او
 برخي و يافتند هدايت بعضي پس. پرداخت نهاآ هدايت و نصيحت به داشت توانايي كه
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 .كردند گردانيروي

اخْفِضو كنَاحنِ جلِم كعؤْمِنِينَ مِنَ اتَّبنيكو و خوب واخالق محبت يا و خويي نرم وبا الْم 
 كه همانطور كرد، چنين) ص (پيامبر و. بگستران برايشان را فروتني و مهرباني بال و كن رفتار

 نفضوا ال القلب غليظ فظا كنت لو و لهم لنت اهللا من رحمه فيما: است فرموده متعال خداوند
 خدا جانب از رحمتي سبب به پس االمرفي شاورهم و لهم اتسغفر و عنهم فاعف حولك من

 متفرق و پراكنده تو اطراف از آنان بودي سنگدل و تندخو اگر و اي،شده مهربان برايشان
  .نما مشورت آنان با كارها در و كن، آمرزش طلب برايشان و ببخش، را آنان پس. شدندمي
 اخالق اين از برخورداري با و. باشدمي اخالق ترينكامل كه بود،) ص (پيامبر اخالق اين و

 خدا به كه كسي آيا پس. شودمي دور آدمي از زيادي زيانهاي و آيد،مي دست به بزرگي منافع
 مسلمانان سربار كه است شايسته نمايدمي را پيامبر از پيروي ادعاي و دارد ايمان پيامبرش و

! براند؟ زبان بر انگيزنفرت و زشت سخنان و باشد، سنگدل و درشت، و تند اخالقش و باشد،
 و نمايد، رابطه طع وي با بكند، ادبيبي نوعي يا بزند سر مسلماني از گناهي و معصيت اگر و
  !باشد؟ تهنداش ادبي و نرمش هيچ و شود متنفر او از
 خدا كه است رفته بين از كثيري منافعي آمدهو وجود به زيادي مفاسد، رفتار طرز اين از و

 پيامبر هايصفت به متصف كه را كس هر كه شوندمي يافت كساني اين وجود با! داندمي
 جلوه مقام واال را خودشان و نموده متهم سازش و نفاق به را او بسا و كنندمي تحقير باشد
  .شوندمي خودپسندي دچار و راضي، خود كار از و دهدا
 آنان براي را گناه شيطان كه چرا! آيد؟مي حساب به آنان ناداني و جهالت جز چيزي اين آيا

 مؤمنان اگر پس عصوك فَإِنْ: فرمود پيامبرش به خداون بنابراين. است داده فريبشان و آراسته
 آميزمحبت رفتار و مهرباني و مشو، بيزا آنها از كردند، سرپيچي تو فرمان از كارها از يكي در
 بده، اندرزشان و كن موعظه را آنها و باش، بيزار و متنفر كارشان از بلكه مكن، ترك آنها با را
 به توجه با دراينجا.دار مبذول كردنشانوتوبه گناه از آنها برگرداندن در را خود توانايي و

 همة از هستند مؤمن آنها كه زماني تا برد گمان كسي شايد جنَاحك واخْفِض آية معني
  .أعلم واهللا. گرديد دفع توهم اين پس بود، راضي بايد زندمي سر آنان از كه كارهايي

 :217- 220 يآيه

 .كن توكل مهربان و توانا خداي بر و الرَّحِيمِ الْعزِيزِ علَى وتَوكَّلْ

 .بيندمي را تو خيزدبرمي چون كه نديخداو تَقُوم حِينَ يرَاك الَّذِي

كلُّب  تو] برخاست و نشست و ركوع و قيام [حركت] بيندمي همچنين [و الساجِدِينَ فِي وتَقَ
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 .كنندگانسجده ميان در را

نَّه   .داناست شنواي او گمانبي الْعلِيم السمِيع هو إِ
 بر تكيه است شده داده فرمان آن به كه چيزي دادن انجام در بنده ياور و كمك بزرگترين
 شده داده فرمان آن به را آنچه دهد توفيق او به تا است خداوند از خواستن ياري و پروردگار

 فرمود پس. كنند توكل او بر بندگانش تا است داده دستور خداوند بنابراين. بدهد انجام است
 آوردن دست به براي خدا بر قلب كردن تكيه و ماداعت يعني توكل الرَّحِيمِ الْعزِيزِ علَى وتَوكَّلْ
 زيرا آورد، خواهد دست به جويدمي را آنچه اينكه به اطمينان با زيانها كردن دور و منافع

 برساند اشبنده به را كثيري خير تواندمي قدرتش و توانايي با و است مهربان و توانا خداوند
 چنين او با است مهربان اشبنده به نسبت اوندخد كه آنجا از و. نمايد دور او از را شر و

  .نمايدمي رفتار
 جايگاه در و داشته خاطر به را خداوند بودن نزديك همواره كه شد يادآور را پيامبر سپس
لُّبك تَقُوم حِينَ يرَاك الَّذِي: فرمود بنابراين. بگيرد قرار احسان  تو خداوند الساجِدِينَ فِي وتَقَ

 و ركوع به كه وقتي و ايايستاده كه هنگامي به است نماز كه بزرگ عبادت اين مانجا در را
  .بيندمي روي،مي سجده
 در كس هر و است، زياد شرافت و فضيلت داراي چون كرد، بيان ويژه طور به را عبادت اين
 ملكا و آورده جاي به فروتني با را آن باشد داشته خاطر به را پروردگارش بودن نزديك نماز
 انجام كامل صورت به اعمال همة گردد انجام كامل صورت به نماز گاه هر و كند،مي ادا
 كمك خدا از كارهايش همة براي صحيح طور به نماز دادن انجام با تواندمي فرد و شوند،مي

 .بگيرد

نَّه . شنودمي را گوناگون و پراكنده صداهاي تمام و شنواست خداوند گمانبي السمِيع هو إِ
لِيمپس. است كرده احاطه را پنهان و پيدا و باطن و ظاهر كه خداوندي داناست؛ و آگاه و الْع 
 شنودمي را گفتارش و بيندمي را او خداوند كه باشد داشته خاطر به حاالتش همة در بنده اگر
 كمك را او احساسي چنين داند،مي كند، پنهان دلش در كه را نيتي و تصميم و اراده هر و

  .برسد احسان مقام و منزل به تا كندمي
 :221- 227 يآيه

بئُكُم هلْ نَ  نازل كسي چه بر شياطين كه دهم خبر شما به آيا الشَّياطِينُ تَنَزَّلُ من علَى أُ
 شوند؟مي

ثِيمٍ أَفَّاكٍ كُلِّ علَى تَنَزَّلُ  .شوندمي نازل گناهكاري دروغگوي هر بر أَ
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 .دروغگويند بيشترشان و دهندمي فرا گوش كَاذِبونَ وأَكْثَرُهم عالسم يلْقُونَ

 .كنندمي پيروي گمراهان را شاعران و الْغَاوونَ يتَّبِعهم والشُّعرَاء

تَرَ أَلَم مادٍ كُلِّ فِي أَنَّهونَ وهِيمسرگردانند؟ واديي هر در آنان كه بينينمي مگر ي 

منَّه  .دهندنمي انجام كه گويندمي چيزهايي آنان اينكه و يفْعلُونَ لَا ما يقُولُونَ وأَ

 وسيعلَم ظُلِموا ما بعدِ مِن وانتَصرُوا كَثِيرًا اللَّه وذَكَرُوا الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِلَّا
 و داده، انجام شايسته كارهاي و آورده، ايمان كه آنان مگر ينقَلِبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذِينَ
 خواهند ستمكاران و. اندخواسته ياري اندديده ستم آنكه از پس و نموده، ياد بسيار را خدا

  .گشت خواهند باز بازگشتگاه كدامين به دانست
 نازل محمد بر شيطاني: گفتندمي كه است پيامبر كنندگان تكذيب از دسته آن پاسخ اين
بئُكُم هلْ فرمود پس. است شاعر) ص (او: گفتندمي كه است كساني پاسخ و.دشومي نَ  آيا أُ
 چه بر شياطين كه بدهم شما به نيست آن در ايشبهه و شك هيچ كه واقعي و حقيقي خبر
 اطالع به شوندمي نازل آنان بر هاشيطان كه را كساني ويژگي آيا يعني شوند؟مي نازل كسي
  برسانم؟ شما

 هم به ناحق سخن و گويدمي دروغ زياد كه دروغگويي هر بر أَثِيمٍ أَفَّاكٍ كُلِّ علَى نَزَّلُتَ
 نازل كسي چنين بر هاشيطان. شودمي گناه مرتكب زياد و است، گناهكار و أَثِيمٍ بافدمي
 .است شياطين حالت با مناسب او حالت و شوند،مي

 القا پيشه گناه دروغگوي فرد به اندكرده استراق آسمان از هك را خود هايشنيده السمع يلْقُونَ
 صد و راست سخن يك پس. است دروغ كنندمي القا آنچه بيشتر و كَاذِبونَ وأَكْثَرُهم. كنندمي
 راست و حق كه آنجا از و شود؟مي آميخته باطل با حق پس. آميزندمي در هم با را دروغ تا

 صفت اين پس. رودمي بين از راستي و حق است، حق كدام كه دداننمي هم او و است، اندك
 حالت اما. كنندمي وحي آنها به اينگونه و شوند،مي نازل آنان بر شيطانها كه است اشخاصي

 است؛ يافته هدايت نيكو و است، امين راستگوي او چون است متفاوت بسيار) ص (محمد
 نازل او بر كه وحي. دهدمي انجام حالل و پاك كارهاي و دارد، راستگو زباني و نيكو دلي
 بزرگ راستي و كنند،مي حفاظت گزندي هر از را آن فرشتگان و است خدا جانب از شودمي
 محمد رهنمود آيا! خردمندان اي پس. نيست آن در ترديدي و شك هيچ و دارد بر در را

 تشخيص را چيزي هيچ كه ايديوانه بر جز چيز دو اين آيا و! است؟ برابر آنها پردازيدروغ
  شود؟مي مشتبه دهدنمي
 مبرا نيز شعرسرايي از را او و كرد، بيان شوند نازل او بر شيطانها اينكه از را پيامبر پاكي وقتي
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 دهم؟ خبر هاآن هميشگي ويژگي و شاعران حالت از را شما آيا يعني والشُّعرَاء فرمود و نمود
 و گشته منحرف هدايت راه از كه كنندمي پيروي شاعران از كساني ونَالْغَاو يتَّبِعهم بدانيد پس
 بنابراين هستند، سرگشته و گمراه خودشان شاعران پس. اندآورده روي ذلت و گمراهي به

  .دارندمي دوست را آنها و كنندمي پيروي شاعران از فاسد و گمراه آدمهاي
كه بينيينم را آنها ضاللت شدت و گمراهي آيا تَرَ أَلَم مادٍ كُلِّ فِي أَنَّهونَ وهِيمهر در ي 
 و انتقاد به گاهي پردازند،مي تمجيد و ستايش به گاهي سرگردانند؛ شعر هايدره از ايدره
 و شادمان گاه و. كنندمي مسخره گاه و سراييغزل گاه و شوند،مي مشغول جوييعيب

 يك بر و ندارند ثبات و قرار آنها پس هستند ناراحت و اندوهگين گاهي و اند،خوشحال
 .بود نخواهند حالت

منَّه . است كارهايشان مخالف هايشانگفته كه است شاعران صفت اين يفْعلُونَ لَا ما يقُولُونَ وأَ
 مردم همة از گويي پردازد،مي خواني غزل به و سرايدمي انگيزغم اشعار كه شاعر پس

 يا ستايش را كسي وچون. است اين از خالي او دل آنكه الح است، تردلباخته و ترعاشق
 كارهايي با را خودش گاه و دروغ، آن غير و است، راست وي سخن گويي كند،مي مذمت
 چيزهايي نمودن ترك با را خود و است، نداده انجام را هاآن كه كندمي تمجيد و ستايش
 حال ستايدمي بخششي و سخاوت به ار خود و. است نگزيده دوري هاآن از كه كندمي تمجيد
 تصوير به اشدليري و شجاعت چنان گاه و. ندارد جايي او زندگي در اصالً سخاوت آنكه
 او كه حالي در دهد،مي قرار باالتر شهسواران و قهرمانان همة از را خود كه كشدمي

  .شاعران صفت است اين. است افراد ترينبزدل
 كه پيامبري است؟ شاعران اين حالت با مطابق) ص (پيامبر درست و پاك حالت آيا بنگر پس
 در تضادي و گزيند دوري هازشتي از و باشد، استوار هدايت بر كه اييافته راه انسان هر

  .نمايدمي پيروي او از نباشد كارش
 از و كند،نمي نهي بدي و شر به جز و دهد،نمي فرمان خوبي و خير به جز) ص (پيامبر پس
 از قبل خود داده دستور كه چيزي هر به و است، گفته راست اينكه مگر نداده خبر يچيز هيچ
 بوده آن كنندگان ترك اولين او اينكه مگر نكرده نهي چيزي از و. است داده انجام را آن همه
 تطابق آنها وضعيت با او وضع و است، شاعران حالت مشابه) ص (پيامبر حالت آيا پس. است
 جاويدان سالم و درود پس. است متضاد و مخالف آنها حالت با جهت هر زا اينكه يا دارد؟
 جادوگر شاعر، كه پيامبري باشد؛مي برتر همه از و است، تركامل همه از كه پيامبر اين بر خدا
  .است برتري و كمال هر از برخورداري سزاوار و نبوده، ديوانه و
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 صالح عمل و آورده ايمان كه را آنان از دسته آن كرد بيان را شاعران اوصاف و حالت وقتي
 انتقام كرده ستم آنها بر كه خداوند دشمنان از و كرده، ياد بسيار را خدا و داده انجام
 ايمانشان از و آنها شايستة اعمال از شعرا از دسته اين شعر پس. كرد استثنا اند،گرفته

 ستايش را مؤمنان و برخاسته اسالم از دفاع به خود شعر در آنها چون است، گرفته سرچشمه
 آنان شعرهاي و اند،نموده دفاع خدا دين از و گرفته انتقام كفار و مشركين از و كرده،
 آمنُوا الَّذِينَ إِلَّا فرمود پس. نمايدمي تشويق نيك اخالق به و بردارد در را مفيدي هايدانش

 أَي ظَلَموا الَّذِينَ وسيعلَم ظُلِموا ما بعدِ مِن نتَصرُواوا كَثِيرًا اللَّه وذَكَرُوا الصالِحاتِ وعمِلُوا
لِبونَ منقَلَبٍ  ياد را خدا بسيار و داده، انجام شايسته كارهاي كه مؤمني شاعران مگر ينقَ

 به گيرندمي قرار ستم مورد كه هنگامي و اندازد،مي خدا ياد به را مردم اشعارشان و كنند،مي
 خواهند ستمكاران و. گيرندمي انتقام ستمگران از و كنند،مي دفاع مؤمنان از خود رشع وسيلة
 محل به آنها بازگشت بود؟ خواهد چگونه آنها سرنوشت و كجا، به بازگشتشان كه دانست
 آنها از حقي هر و شده شمرده آنجا در بزرگي و كوچك گناهي هر كه است، كتاب و حساب
  .شودمي گرفته

  العالمين رب والحمداهللا
  شعراء يسوره تفسير پايان
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  نمل يسوره تفسير

  است آيه 93 و مكي
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 :1- 6 يآيه

 .است روشنگر كتاب و قرآن هايآيه اين. سين. طا مبِينٍ وكِتَابٍ الْقُرْآنِ آيات تِلْك طس

 .است نمؤمنا براي بشارتي و هدايت لِلْمؤْمِنِينَ وبشْرَى هدى

لَاةَ يقِيمونَ الَّذِينَ ؤْتُونَ الصيم الزَّكَاةَ وهخِرَةِ وĤْبِال موقِنُونَ هبرپاي را نماز كه  كساني ي 
 .دارند يقين آخرت به آنان و پردازند،مي را زكات و دارند،مي

نَّا بِالĤْخِرَةِ يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ إِنَّ ي ز ملَه مالَهمأَع مونَ فَههمعآخرت به كه كساني گمانبي ي 
 .شوندمي سرگشته آنان پس ايم،آراسته برايشان را كارهايشان آورندنمي ايمان

لَئِكالَّذِينَ أُو ملَه وءذَابِ سالْع مهخِرَةِ فِي وĤْال مرُونَ هعذاب كه هستند كساني آنان الْأَخْس 
 س.باشندمي] مردم [زيانكارترين آخرت در ايشان و دارند، بدي

إِنَّكنْ مِن الْقُرْآنَ لَتُلَقَّى وكِيمٍ لَّدلِيمٍ حدانا و حكيم خداوند سوي از را قرآن تو همانا و ع 
  .داريمي دريافت
 آيات تِلْك: فرمايدمي و شده يادآور بندگانش به را قرآن بزرگي و عظمت متعال خداوند
 و داليل ترينواضح و معجزات ترينقوي و ها،نشانه باالترين آيات، اين بِينٍم وكِتَابٍ الْقُرْآنِ
 بيان را پسنديده اخالق و خوب كارهاي و برتر مقاصد و بزرگ مطالب و باشند،مي رهنمود

 واخالق نادرست عمل هر از نهي و نيكو هايفرمان و راستين خبرهاي بر كه آياتي. كنندمي
 روشن هايبينش صاحبان كه هستند واضح و روشن چنان كه آياتي ؛نمايندمي داللت زشت

 فرا ايمان سوي به و كرده رهنمايي را ما كه آياتي. بينندمي درخشان خورشيد مانند را آن
 شناخت سوي به را آدمي كه آياتي. دهندمي خبر آينده و گذشته غيبي امور از و خوانده،
 و خوانندمي فرا كاملش كارهاي و واال هايصفت و نيكو هاينام طريق از بزرگ پروردگار
 انگار كه كنندمي توصيف ما براي چنان را آنها و كرده معرفي ما به را خدا اولياي و پيامبران

 قرآني آيات اين از جهانيان از بسياري اين وجود با اما. بينيممي خود هايچشم با را آنها
  .اندنيافته ايتهد آن با مخالفان همة و نشده، مندبهره
 آنها در صالحي و خير كه باشند امان در كساني شر از آيات اين تا است جهت بدان اين و

 كه شوندمي راهياب و هدايت آيات اين وسيلة به كساني فقط و. است غافل دلشان و نيست
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 را ندرونشا و شده، روشن ايمان نور با هايشاندل و نموده، ارزاني آنها به را ايمان خداوند
  .است گرفته فرا ايمان صفاي
 و كندمي هدايت راست راه به را مؤمنان قرآن، آيات  لِلْمؤْمِنِينَ وبشْرَى هدى: فرمود اين بنابر
 پاداش به را آنها و نمايد،مي بيان برايشان كنند ترك يا دهند انجام است شايسته كه را آنچه
  .دهدمي مژده است، راه اين به شدن هدايت نتيجة كه الهي

 پذيرفته كسي هر از ادعا اين آيا كنند،مي ايمان ادعاي زيادي كسان: شود گفته است ممكن
 بنابراين. بود خواهد درست آنان ادعاي آنگاه باشند؟ داشته دليلي آن براي بايد ياشود؟مي

 را نماز كه كساني آن الصلَاةَ يقِيمونَ الَّذِينَ: فرمود و كرد بيان را مؤمنان صفت متعال خداوند
 شرايط و اركان قبيل از نماز ظاهري افعال و خوانند،مي را آن نقل و فرض و دارندمي پاي بر
 هنگام به و انديشندمي نماز مفاهيم به آنها و. دهندمي انجام را آن مستحبات و واجبات و

  .گزارنديم فروتني با را نماز و بينند،مي شاهد و حاضر را خدا آن داشتن برپاي
يؤْتُونَ م كنند،مي پرداخت مستحقان به است فرض كه را زكاتي و الزَّكَاةَ وهخِرَةِ وĤْبِال مه 
 آگاهي آن و است، رسيده يقين درجة به آنها ايمان يعني. دارند يقين قيامت به آنان و يوقِنُونَ
 به كه آنجا از و. دارديم وا عمل به را آدمي و شده واصل قلب به كه است قطعي علم و كامل

 خداوند سپس. دارندمي مبذول آخرت براي را خود كوشش و تالش تمام دارند يقين آخرت
 خوبي و خير كار هر پاية و اصل آن كه داشت، برحذر كيفر عوامل عذاب اسباب از را بندگان
 .است

 كنند،مي تكذيب را آن و ندارند ايمان آخرت به كه كساني همانا بِالĤْخِرَةِ يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ إِنَّ
ينَّا انگارند،مي دروغگو را او نمايد اثبات را آن كس هر و ز ملَه مالَهمأَع مونَ فَههمعما ي 

 كه ايگونه به برندمي سر به حيران سرگردان ايشان و آراييم،مي نظرشان در را اعمالشان
 پس. بينندمي وارونه را حقايق و دهندمي ترجيح او رضاي بر را خداوند ناخشنودي و خشم
 هستند كساني اينان الْعذَابِ سوء لَهم الَّذِينَ أُولَئِك. بينندمي باطل را حق و حق ار باطل آنان
 هم الĤْخِرَةِ فِي وهم. شوندمي برخوردار عذاب بزرگترين و ترينسخت و بدترين از كه

 آنها چون قرارداد، آنها براي منحصراً را زيان: زيانكارانند همان آخرت در اهآن و الْأَخْسرُونَ
 از كنندمي دعوت آن به پيامبران كه را ايماني و بازند،مي قيامت روز در را شانخانواده و خود
 .دهندمي دست

إِنَّكنْ مِن الْقُرْآنَ لَتُلَقَّى وكِيمٍ لَّدلِيمٍ حفرا را آن و شودمي ازلن تو بر كه قرآن اين و ع 
 قرار مناسبش جاي در را چيزي هر كه شودمي نازل حكيم خداوند سوي از و گيري،مي
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 خداوند سوي از قرآن چون و. داندمي رابرون و درون حاالت و اسرار كه خداوندي دهد؛مي
 منافع كه خداوندي است؛ منافع و حكمت سراسر بندگان براي شودمي نازل دانا و حكيم
  .داندمي بهتر خودشان از را بندگان

 :7- 14 يآيه

ذْ لِهِ موسى قَالَ إِ نِّي لِأَه  لَّعلَّكُم قَبسٍ بِشِهابٍ آتِيكُم أَو بِخَبرٍ منْها سĤتِيكُم نَارا آنَست إِ
] زودتر چه هر [ديدم، آتشي من«:گفت اشخانواده به موسي كه آنگاه آور ياد به تَصطَلُونَ

 .كنيد گرم را خويشتن تا آورممي برايتان آن از آتشي پاره يا يخبر

 كه هنگامي الْعالَمِينَ رب اللَّهِ وسبحانَ حولَها ومنْ النَّارِ فِي من بورِك أَن نُودِي جاءها فَلَما
 و است، نآ پيرامون كه آن و است، آتش در كه آن باد مبارك«: شد داده ندا رسيد، آتش آن به

 .»باشدمي منزه و پاك است جهانيان پروردگار كه خدا

نَا إِنَّه موسى يا  .امفرزنه تواناي خداوند من كه بدان! موسي اي الْحكِيم الْعزِيزُ اللَّه أَ

نَّها تَهتَزُّ رآها فَلَما عصاك وأَلْقِ بِرًا ولَّى جانٌّ كَأَ دم لَمو قِّبعا يى يوسلَا م لَا إِنِّي تَخَف 
خَافي يلُونَ لَدرْسكه انگار آند در حركت به ديد كه هنگامي و بيانداز را خود عصاي و الْم 
 كه نترس،! موسي اي] فرموديم. [بازگشت و نهاد فرار به پا خزدمي سرعت به است، ماري

 .ندارند هراسي من پيشگاه در پيامبران

نًا بدلَ مثُ ظَلَم من إِلَّا سح دعوءٍ بفَإِنِّي س غَفُور حِيمرا بدي سپس كند، ستم كه كسي مگر ر 
 .مهربانم آمرزندة من همانا] كه بداند پس [نمايد، تبديل نيكي به

نَّهم قَومِهِو فِرْعونَ إِلَى آياتٍ تِسعِ فِي سوءٍ غَيرِ مِنْ بيضَاء تَخْرُج جيبِك فِي يدك وأَدخِلْ  إِ
 بيرون عيببي سفيد تا بب فرو خويش گريبان به را خود دست و فَاسِقِينَ قَوما كَانُوا
 ،]برو [او قوم و فرعون سوي به] داد خواهيم تو به كه است [اينشانه نه جمله از] اين.[آيد
 .نافرمانند قومي آنان كه

الُ مبصِرَةً آياتُنَا جاءتْهم فَلَما  رسيد، آنان به روشني به ما آيات چون پس مبِينٌ سِحرٌ هذَا واقَ
 .»است آشكار جادوي اين«: گفتند

تَيقَنَتْها بِها وجحدوا اسو مها أَنفُسا ظُلْملُوعفَانظُرْ و فةُ كَانَ كَياقِبفْسِدِينَ عرا معجزات و الْم 
 كه بنگر. كردند انكار سركشي و ستم روي از تداش بارور را آن هايشاندل كه حالي در

  شد؟ چگونه تباهكاران سرانجام
لِهِ موسى قَالَ إِذْ أَه  سرآغاز كه يادآورد به را عمران بن موسي خوب و مهم حالت آن يعني لِ

 او. بود خداوند با گفتن سخن و پيامبري به او شدن برگزيده سرآغاز و برايشان وحي نزول
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 اين در و نمود حركت مصر سوي به اشخانواده همراه به مدين در زندگي سال چند از بعد
 من نَارا آنَست إِنِّي: گفت اشخانواده به او پس. بود سردي و تاريك شب. كرد گم را راه ميان
 شما براي راه درباره خبري انجا از زودتر چه هر بِخَبرٍ منْها سĤتِيكُم. بينممي آتشي دور از

 تا آورممي برايتان آتش از ايشعله ويا تَصطَلُونَ لَّعلَّكُم قَبسٍ بِشِهابٍ آتِيكُم أَو. وردآ خواهم
 شدت به اشخانواده با وهمراه بوده سرگردان او كه است آن بيانگر اين و. كنيد گرم را خود

 .كردندمي سرما احساس

 رسيد، آتش نزديك به كه هنگامي حولَها ومنْ النَّارِ فِي من بورِك أَن نُودِي جاءها فَلَما
 جملة از و است مباركي و مقدس محل اين كه داد خبري وي به و زد ندا را او خداوند
 به او فرستادن و موسي با گفتن سخن براي جاي را آن خداوند كه است اين هايشبركات
 است جهانيان پروردگار كه خداوند و عالَمِينَالْ رب اللَّهِ وسبحانَ. است داده قرار پيامبر عنوان
  .است كامل كارش و وصف در او بلكه باشد، كمبود داراي كه است آن از منزه
نَّه موسى يا  پرستش او تنها است شايسته و است خداوند كه داد خبر وي به خداوند اللَّه أَنَا إِ

 الصلوه أقم و فاعبدوني انا اال اله ال اهللا انا انني: است آمده ديگر يآيه در كه همانطور. شود
 را نماز و بپرست، مرا پس نيست، من جز حقي به معبود هيچ] كه [هستم خداوند من لذكري

 مخلوقات همة و باشد،مي غالب چيزها همة بر و تواناست الْعزِيزُ. دار برپاي من ياد خاطر به
. است فرزانه و حكيم خود آفرينش و اوامر در و الْحكِيم. اندآورده فرود تسليم سر او برابر در
 فرستاد، پيامبر عنوان به را عمران بن موسي اشبنده كه است اين او هايحكمت جملة از

 نيز. دارد را وحي و رسالت از برخورداري صالحيت موسي كه دانستمي خداوند چون
  .بگويد سخن او با خداوند كه دارد را آن شايستگي

 قدرت و كثرت و خود تنهايي از و نمايي توكل او بر بايد كه است قدرت با و اتوان آنقدر و
 آنها سكون و حركت و است خداوند دست در دشمنان پيشاني چون نكني، وحشت دشمنانت

 .شودمي انجام الهي تدبير به

 آهار فَلَما انداخت، را عصايش موسي و بيانداز را خود عصاي! موسي اي و عصاك وأَلْقِ
أَنَّها تَهتَزُّ  حركت و است شده اژدهايي به تبديل كه ديد را عصا كه هنگامي پس جانٌّ كَ
بِرًا ولَّى كنند،مي حركت سريع و تند كه نر مارهاي يعني جانٌّ كند،مي دم لَم و قِّبعبه ي 

 سر پشت و گذاشت، فرار به پا بود ديده كه ماري ترس از انساني سرشت و طبيعت اقتضاي
 مترس! موسي اي تَخَف لَا موسى يا: فرمود او به خداوند پس. بازنگشت و نكرد، نگاه را خود

 كه گمانبي نترس، و برگرد االمنين من انك تخلف ال و أقبل: است فرموده ديگر ايآيه در و
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 چون ترسند،نمي من پيشگاه در پيامبران و الْمرْسلُونَ لَدي يخَاف لَا إِنِّي. شدگاني ايمن از تو
. شوندمي انجام او عمل و فرمان با و اند،شده وثبت درج الهي قضاي و تقدير در خطرها همة
 از نيست شايسته است كرده انتخاب خود وحي و رسالت براي را آنها خداوند كه كساني پس

 گفتن سخن از و باشند نزديك او به خيلي كه هنگامي خصوص به بترسند، خداوند جز چيزي
 .شوند مندبهره او با

 شده جنايت و جرم مرتكب و كرده ستم كه كسي اما سوءٍ بعد حسنًا بدلَ ثُم ظَلَم من إِلَّا
 با كه كس هر پس باشند؟ داشته هراس و ترس چه براي پيامبران ولي. بترسد بايد باشد،

 و گردد، باز خدا سوي به و نمايد توبه سپس كند، ستم خويشتن بر گناهان ارتكاب
. است مهربان و آمرزنده خداوند نمايد، تبديل طاعت به را گناهانش و نيكي، به را هايشبدي
 نسبت و بخشدمي را گناهان همة او زيرا نباشد، نااميد او مغفرت و رحمت از كس هيچ پس
  .است ترمهربان مادر از بندگانش به

 گريبان به را خود دست! موسي اي و سوءٍ غَيرِ مِنْ بيضَاء رُجتَخْ جيبِك فِي يدك وأَدخِلْ
 داشته، وجود آن در عيبي اينكه بدون آيد،مي در به درخشان و سفيد كه ببين ببر، فرو خويش

 شگفتي به ار حاضران آن درخشش و سفيدي بلكه باشد، شده مبتال غيره و برص بيماري به و
 و مار بهع عصا شدن تبديل معجزه؛ دو اين وقَومِهِ فِرْعونَ إِلَى تٍآيا تِسعِ فِي. داردمي وا

 نشان قومش و فرعون به را آنها كه است ايمعجزه نه جمله از درخشان دست آوردن بيرون
نَّهم. دهيمي دعوت آن با را قومش و فرعون و داد، خواهي  آنها گمانبي فَاسِقِينَ قَوما كَانُوا إِ
 و خدا بندگان بر جويي برتري و سركشي و ورزيشرك با آنها و. نافرمانند ميقو و جماعت
  .اندشده گناه و جنايت و كرده فسق زمين، در استكبار

 دعوت خدا سوي به را آنها و رفت، او دربار سران و اشراف و فرعون سوي به موسي پس
 .داد نشان آنها به را معجزات و كرد،

 بطور كه رسيد بديشان روشني به ما معجزات كه هنگامي پس مبصِرَةً نَاآياتُ جاءتْهم فَلَما
 سِحرٌ هذَا قَالُوا شود،مي ديده چشم با خورشيد كه همانطور كرد،مي داللت حق بر واضح
 بلكه است، جادو بگويند كه نكردند اكتفا اين به آنها. است آشكار جادوي اين: گفتند مبِينٌ
 چرا! است شگفت جاي بسي اين و. است آشكار و روشن همه براي كه است جادويي گفتند

 و عناد جز اين آيا. دادند قرار جادو و خرافات را درخشان انوار و روشن معجزات كه
  !شود؟مي ناميده ديگر چيزي سفسطه و سركشي
 استَيقَنَتْهاو كردند، انكار را آنها و ورزيدند، كفر خداوند معجزات و نشانه به و بِها وجحدوا
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مهمعجزات اينها كه داشتند يقين آنكه با بلكهنبود، ترديد و شك اساس بر انكارش و أَنفُس 
 حق و بود، سركشي و ستم روي از آنها انكار و وعلُوا ظُلْما كردند، انكار را آن هستند الهي

 از اطاعت و خدا نبندگا و حقيقت برابر در و كردند، ضايع را خود حق و پروردگارشان
 سرانجام كه بنگر پس الْمفْسِدِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرْ. ورزيدند استكبار و سركشي پيامبر

 در و كرد، نابود را آنها خداوند بود؛ سرانجام بدترين آنها سرانجام! شد؟ چگونه فسادكاران
 جايگزين آنها مساكن در را خود مستضعف بندگان و كرد، رسوايشان و نمود غرقشان دريا
  .كرد
 :15- 44 يآيه

لَقَدنَا وي لَّهِ الْحمد وقَالَا عِلْما وسلَيمانَ داوود آتَ  و الْمؤْمِنِينَ عِبادِهِ منْ كَثِيرٍ علَى فَضَّلَنَا الَّذِي لِ
 ما كه را خداوندي ستايش: گفتند دو آن و كرديم، عطا دانش سليمان و داود به كه راستي به
 .»داد برتري مؤمنش بندگان از بسياري بر را

يها يا وقَالَ داوود سلَيمانُ وورِثَ نَا النَّاس أَ لِّمنطِقَ عرِ مأُوتِينَا الطَّيءٍ كُلِّ مِن وذَا إِنَّ شَيه ولَه 
 شده، آموخته پرندگان انزب ما به! مردم اي«: گفت و شد، داود وارث سليمان و الْمبِينُ الْفَضْلُ

 .است آشكاري فضيلت اين گمانبي. است شده داده ما به هانعمت همة از و

الْإِنسِ الْجِنِّ مِنَ جنُوده لِسلَيمانَ وحشِرَ رِ والطَّيو مونَ فَهعوزاز لشكريانش سليمان براي و ي 
 .شدند داشته باز] پراكندگي از [و شدند، آورده گرد مرغان و انس و جن

لَةٌ قَالَت النَّملِ وادِي علَى أَتَوا إِذَا حتَّى ا نَما يهي  يحطِمنَّكُم لَا مساكِنَكُم ادخُلُوا النَّملُ أَ
 اي«: گفت ايمورچه رسيدند، مورچگان دره به اينكه تا يشْعرُونَ لَا وهم وجنُوده سلَيمانُ

 .»نكنند پايمال را شما نادانسته لشكريانش و سليمان تا برويد خود ايهالنه به! مورچگان

مسن ضَاحِكًا فَتَبا ملِه قَالَ قَوو بنِي رزِعأَشْكُرَ أَنْ أَو تَكمالَّتِي نِع تمأَنْع لَيلَى ععو يالِد و 
لْنِي تَرْضَاه صالِحا أَعملَ وأَنْ  آن سخن از سليمان الصالِحِينَ عِبادِك فِي كبِرَحمتِ وأَدخِ

 و من به كه باشم هايينعمت سپاسگزار كه كن الهام من به! پروردگار«: گفت و خنديد مورچه
 خشنود آن از كه دهم انجام ايشايسته كردار تا] بده توفيق [مرا و اي،داشته ارزاني پدرم

  .»بگردان اتايستهش بندگان زمرة از خود رحمت به مرا و گردي،
تَفَقَّدرَ وا فَقَالَ الطَّيم ى لَا لِيأَر دهدالْه پرس مرغان حال از] سليمان [و الْغَائِبِينَ مِنَ كَانَ أَم 

 .»است؟ غايب اينكه يا بينم؛نمي ار بسرشانه چرا«: گفت و كرد جو و

نَّه ب بحنَّه أَو شَدِيدا عذَابا لَأُعذِّ أَذْ أْتِينِّي أَو لَ لْطَانٍ لَيبِينٍ بِسداد، خواهم كيفر سخت را اوحتماً م 
 .بياورد من براي آشكار دليلي] بايد [يا برم،مي سر را او يا
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بإٍ مِن وجِئْتُك بِهِ تُحِطْ لَم بِما أَحطت فَقَالَ بعِيدٍ غَيرَ فَمكَثَ إٍ سب نَ  نكشيد طول چندان يقِينٍ بِ
 از و نيستي، آگاه آن از تو كه اميافته آگاهي چيزي بر من«: گفت و] برگشت هدهد كه[
 .»امآورده يقيني خبري برايت سبأ] قبيلة[

أَةً وجدت إِنِّي لَها شَيءٍ كُلِّ مِن وأُوتِيت تَملِكُهم امرَ و رْشع ظِيمبر كه اميافته را زني من ع 
 .دارد بزرگ تختي و شده داده بدو چيز ههم و كندمي فرمانروايي آنان

 عنِ فَصدهم أَعمالَهم الشَّيطَانُ لَهم وزينَ اللَّهِ دونِ مِن لِلشَّمسِ يسجدونَ وقَومها وجدتُّها
 سجده خورشيد براي خدا از غير به كه ديدم را قومش و او من يهتَدونَ لَا فَهم السبِيلِ

 آنان پس. است بازداشته راه از را آنان و آراسته، برايشان را كارهايشان شيطان و رند،بمي
 .گردندنمي راهياب

الْأَرضِ السماواتِ فِي الْخَبء يخْرِج الَّذِي لِلَّهِ يسجدوا أَلَّا و لَمعيا وا تُخْفُونَ مملِنُونَ و تُع 

 و كند،مي آشكار را زمين و آسمانها نهان كه خداوندي براي ات] است كرده بدر راه از را آنان[
 .نكنند سجده است آگاه سازيدمي آشكار آنچه به و داريدمي پنهان آنچه به

ه  بحقي معبود هيچ است عظيم عرش صاحب كه خدا جز الْعظِيمِ الْعرْشِ رب هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّ
 .ندارد وجود

 يا ايگفته راست آيا كه ديد خواهيم«: گفت سليمان الْكَاذِبِينَ مِنَ كُنت أَم صدقْتأَ سنَنظُرُ قَالَ
 .»دروغگوياني از

تَابِي اذْهب  به را آن و ببر را نامه اين « يرْجِعونَ ماذَا فَانظُرْ عنْهم تَولَّ ثُم إِلَيهِم فَأَلْقِه هذَا بكِ
 .»دهند؟مي] پاسخي [چه كه بنگر و شو، دور يشانا از سپس بيانداز، آنان سوي

ا قَالَتا يهي أُ أَ لْقِي إِنِّي الملَ  اينامه راستي به! بزرگان اي«: گفت] ملكه[ كَرِيم كِتَاب إِلَي أُ
 .»است رسيده من به گرانقدر

نَّه  آن] سرآغاز [و است سليمان سوي از نامه آن الرَّحِيمِ الرَّحمنِ اللَّهِ بِسمِ وإِنَّه سلَيمانَ مِن إِ
 .»مهربان بخشندة خداون بنام«: است چنين

أْتُونِي علَي تَعلُوا أَلَّا لِمِينَ وسآييد من نزد به شده تسليم و نكنيد سركشي بر من كه م. 

ا قَالَتا يهأُ أَي ! قوم سران اي«: گفت تَشْهدونِ ىحتَّ أَمرًا قَاطِعةً كُنت ما أَمرِي فِي أَفْتُونِي الملَ
 .»امنداده انجام شما نظر و حضور بدون را كاري هيچ من كه دهيد، نظر من به كارم در

أَمرُ شَدِيدٍ بأْسٍ وأُولُوا قُوةٍ أُولُوا نَحنُ قَالُوا الْ كِ واذَا فَانظُرِي إِلَيرِينَ مو توانمند ما«:گفتند تَأْم 
 .»دهيمي فرمان چه كه بنگر. تواست دست در كار. جنگاوريم

إِنَّ قَالَت لُوكخَلُوا إِذَا الْمةً دي لِها أَعِزَّةَ وجعلُوا أَفْسدوها قَرْ لَّةً أَه : گفت يفْعلُونَ وكَذَلِك أَذِ
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 عزيزترين و كشانند،مي ويراني و تباهي به را آن شوند شهري وارد وقتي پادشاهان گمانبي«
 .»كنندمي گونه اين و گردانند،مي خوارترين را ردمانشم

لَيهِم مرْسِلَةٌ وإِنِّي  تا فرستاد خواهم آنان به ايهديه من و الْمرْسلُونَ يرْجِع بِم فَنَاظِرَةٌ بِهدِيةٍ إِ
 .آوردندمي خود با خبري چه فرستادگان ببينم

لَيمانَ جاء فَلَما و قَالَ سالٍ نَنِأَتُمِدا بِمفَم آتَانِي رٌ اللَّها خَيملْ آتَاكُم منتُم ب يتِكُم أَ  تَفْرَحونَ بِهدِ

 مدد مال به مرا آيا«: گفت] او به سليمان [آمد، سليمان نزد به] فرستاده [كه هنگامي پس
 شماييد ينا بلكه است، بهتر داده شما به آنچه از است كرده عطا من به خدا آنچهرسانيد؟مي
 .»شويدمي خوشحال و شادمان خود هديه به كه

جِعار هِملَي ينَّهم إِ تِ نَأْ لَنُخْرِجنَّهم بِها لَهم قِبلَ لَّا بِجنُودٍ فَلَ ا ونْهلَّةً م  آنان نزد به صاغِرُونَ وهم أَذِ
 و ندارند، را آن با لةمقاب توان آنان كه آمد خواهيم آنان سراغ به لشكرهايي با ما بازگرد،
 .راند خواهيم بيرون خواري رسواييو حالتي با آنجا از را ايشان

يها يا قَالَ لَأُ أَ الم كُمأْتِينِي أَيا يرْشِهلَ بِعأْتُونِي أَن قَبلِمِينَ يسبزرگان اي«: گفت] سليمان[ م !
 .»آورد؟مي برايم - آيند من نزد به فرمانبردار آنكه از پيش را او تخت شما از كداميك

نِّي مقَامِك مِن تَقُوم أَن قَبلَ بِهِ آتِيك أَنَا الْجِنِّ منَ عِفْريت قَالَ لَيهِ وإِ ع از عفريتي أَمِينٌ لَقَوِي 
] كار [آن بر من و آورم،مي برايت برخيزي جايت از آنكه از پيش را آن من«: گفت جن

 .»هستم امين تواناي

نَا الْكِتَابِ منَ عِلْم عِنده الَّذِي قَالَ تَقِرا رآه فَلَما طَرْفُك إِلَيك يرْتَد أَن قَبلَ بِهِ آتِيك أَ سم هعِند 
نَّما شَكَرَ ومن أَكْفُرُ أَم أَأَشْكُرُ لِيبلُونِي ربي فَضْلِ مِن هذَا قَالَ  فَإِنَّ رَكَفَ ومن لِنَفْسِهِ يشْكُرُ فَإِ
 زدنت هم به چشم از قبل من«: گفت داشت، كتاب از دانشي و علم كه كسي كَرِيم غَنِي ربي
 از اين«:گفت ديد، مستقر خود پيش را تخت] سليمان [كه هنگامي. »آورممي تو نزد را آن

 هر و كنم؟مي ناسپاسي يا گذارممي سپاس آيا كه بيازمايد مرا تا است، من پروردگار فضل
 پس كند،] نعمت [كفران كس هر و كند،مي سپاسگذاري خود براي تنها گذارد سپاس كس
 .»است بخشنده نيازبي پروردگارم شك بدون

 او تخت«: گفت] سليمان[ يهتَدونَ لَا الَّذِينَ مِنَ تَكُونُ أَم أَتَهتَدِي نَنظُرْ عرْشَها لَها نَكِّرُوا قَالَ
 .»!يابند؟نمي راه كه گرددمي آنان از يا شوندمي متوجه ببينيم تا سازيد دگرگون را

أَنَّه قَالَت عرْشُكِ أَهكَذَا قِيلَ جاءت فَلَما بلِها مِن الْعِلْم وأُوتِينَا هو كَ  هنگامي مسلِمِينَ وكُنَّا قَ
 و است، همان اين انگار«: گفت. »است؟ چنين اين تو تخت آيا«: شد گفته رسيد، بدانجا او كه
 .»فرمانبرداريم و يافته آگاهي اين از پيش ما
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نَّها اللَّهِ دونِ مِن تَّعبد كَانَت ما وصدها  از غير به كه را معبودهايي و كَافِرِينَ قَومٍ مِن كَانَت إِ
 .ودب كافر قوم زمرة از او همانا بود، بازداشته] خدا عبادت از [را او كردمي پرستش خدا

أَتْه فَلَما الصرْح ادخُلِي لَها قِيلَ ر تْهسِبةً حلُج كَشَفَتن وا عهاقَيقَالَ س نَّه  من ممرَّد صرْح إِ
 هگفت] زن [آن به الْعالَمِينَ رب لِلَّهِ سلَيمانَ مع وأَسلَمت نَفْسِي ظَلَمت إِنِّي رب قَالَت قَوارِيرَ

 از دامن و است، عميقي استخر كه برد گمان ديد را آن كه هنگامي ،»شو وارد قصر به«: شد
! پروردگارا«: گفت. »هاستآبگينه از ساده قصري اين«: گفت] سليمان. [»برگرفت ساقهايش

  .»جهانيانم پروردگار تسليم سليمان با همراه اينك و امكرده ستم خود به من
 فراوان دانش آنها به كه سليمان فرزندش و داود بر را خود احسان و منت خداوند اينجا در
. نمايدمي داللت آن بودن فراوان بر نكره صورت به »علم «كلمة آمدن و. شودمي يادآور داد،

 نفشت اذ الحرث في يحكمان اذ سليمن و داوود و: است فرموده متعال خداوند كه همانطور
 را سليمان و داود و علما و حكما اتينا وكال سليمن فهمنهاف شهدين لحكم كنا و القوم غنم فيه
 بودند، كرده چرا آن در هنگام شب قوم، گوسفندان كه كشتزاري مورد در كه آنگاه ،]آر ياد به[

 و كرديم، تفهيم سليمان به را حق داوري پس. بوديم آنها قضاوت گواه ما و كردندمي داوري
  .كرديم عطا] بسياري [نشدا و فرزانگي را] دو آن از [يك هر

 بود كرده عطا دانش آنها به كه خداوند بزرگ منت خاطر به كه حالي در سليمان و داود وقَالَا
نَا الَّذِي لِلَّهِ الْحمد: گفتند آوردند،مي جاي به را پروردگارشان سپاس لَ  عِبادِهِ منْ كَثِيرٍ علَى فَضَّ

 آنها. است داده برتري مؤمنش بندگانش از بسياري بر را ما كه است خدايي ستايش الْمؤْمِنِينَ
 گردانيده خود ويژه دوستان از و سعادتمند مؤمنان زمرة از را آنان كه گفتند ستايش را خدا
 و شهيدان، آنها از برتر و صالحان، دارند؛ مقام و درجه چهار مؤمنان كه نيست شكي و. است
  .پيامبرانند نهاآ از باالتر و صديقان آنها از باالتر
 اولوالعزم پيامبر پنج مقام از مقامشان آنها چه گر. بودند مقام واال پيامبران از سليمان و داود
 ياد را آنها خداوند كه كساني باشند؛مي بزرگوار و برتر پيامبران جملة از اما است ترپايين
 و سليمان بنابراين. است آورده بعمل آنها از بزرگي ستايش و ستوده، خود كتاب در و كرده
 كه است بنده سعادت نشانة اين و. رساند مقام اين به را آنها كه گفتند ستايش را خدا داود
 جانب از را هانعمت همة و آورد، جا به را خداوند دنيوي و ديني هاينعمت شكر

 را يزياد شكر هانعمت اين كه باشد باور اين بر بلكه نبالد، خود به پس بداند، پروردگارش
  .دارندمي واجب او بر

 سليمان به خداوند چون كرد، بيان ويژه صورت به را سليمان نمود ستايش را دو هر وقتي
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. دادنمي انجام را آن پدرش كه شدمي انجام او وسيلة به وكارهايي بود، داده بزرگي پادشاهي
لَيمانُ وورِثَ: فرمود پس س وداوبرد، ارث به داود پدرش از را پيامبري و علم سليمان و د 
 پدرش زمان در كه دانشي اضافة به او شايد. شد اضافه او دانش و علم به پدرش علم پس

 آوردن جاي به با سليمان و وقَالَ گذشت كه همانطور بود، آموخته نيز را پدرش دانش داشت
 هدهد با كه نههمانگو فهميد،مي را پروردگار نعمت بيان و او احسان به باليدن و خدا شكر

 خواهيم ان به بعد چندي و فهميد، كرد، مورچگان به خطاب كه را مورچه گفتار و كرد گفتگو
 خداوند و شَيءٍ كُلِّ مِن وأُوتِينَا. است نداشته كسي سليمان از غير را امتياز اين و. پرداخت
 انسانها از يك چهي به را آن و بخشيده ما به را قدرت و سلطنت و پادشاهي اسباب و هانعمت
 من الحد ينبغي ال ملكا لي وهب: گفت و خواند فرياد به را پروردگارش بنابراين. است نداده
 پس. ندهي كس هيچ به را آن من از بعد كه بده پادشاهي از نوعي من به! پروردگارا بعدي

 كسي جن از غير و خواستمي كه را كاري هر وكرد، رام و مسخر او براي را هاجن خداوند
 كرد رام و مسخر او براي را باد خداوند و. دادندمي انجام او براي نداشت را آن انجام توانايي

  .پيمودمي شامگاهي و صبحگاه در را ماه دو مسير كه
 اختصاص ما به را آن و بخشيده ما به خداوند كه چيزي گمانبي الْمبِينُ الْفَضْلُ لَهو هذَا إِنَّ

 ترينكامل به او پس. است آشكاري و واضح فضيلت است داده برتري نبدا را ما و داده،
 .كرد اعتراف متعال خداوند نعمت به صورت

لَيمانَ وحشِرَ لِس هنُودالْإِنسِ الْجِنِّ مِنَ ج رِ والطَّيو مونَ فَهعوزگوناگون و زياد لشكريان ي 
 يكديگر كنار در و گردآوري، او براي ندگانپر و شيطانها و هاجن و هاانسان قبيل از سليمان

 اين همة و. شد داده سامان منظم بسيار ايگونه به آنان توقف و حركت و شدند، داشته نگاه
 سرپيچي او دستور از و نداشتند، را نافرماني توانايي و بودند او فرمان به گوش لشكريان

 حسابٍ بغير أمسك أو فأمن عطاونا هذا: است فرموده متعال خداوند كه همانگونه. كردندنمي
 از يكي در سليمان و. دار نگاه دست با و ببخش حساب بدون پس ماست، بخشش اين

 .آورد در حركت به را بزرگ لشكر اين سفرهايش

 ايمورچه و رسيدند مورچگان دره به اينكه تا كردند حركت و النَّملِ وادِي علَى أَتَوا إِذَا حتَّى
 لَا مساكِنَكُم ادخُلُوا النَّملُ أَيها يا: گفت كرد،مي آگاه را خود نوعانهم و وستاند كه حالي در

نَّكُمطِمحانُ يملَي س هنُودجو مهرُونَ لَا وشْعسليمان تا شويد خود هايالنه وارد! هامورچه اي ي 
 به و كرد نصيحت را خود كيشانهم مورچه اين. نكنند پايمال را شما نادانسته لشكريانش و

 آگاه چون است، داده مورچگان به ايالعادهخارق شنوايي خداوند زيرا شنواند، هامورچه ديگر
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 ترينشگفت از مورچه يك صداي با بودند كرده پر را دره كه هاييمورچه شدن
 از خبر پسس و داد خبر بودند او اطراف كه هاييمورچه به مورچه آن اينكه يا. هاستشگفتي
 داد دستور را هامورچه ديگر مورچه آن و رسيد همه به اينكه تا رسيد ديگر بعضي به بعضي

 پخش هامورچه تمام بين در خبر طريق همين به شوند، هايشانالنه وارد و كنند احتياط كه
 و سليمان حالت مورچه آن و. شدند مطلع لشكريانش و سليمان حضور از همگي و شد

 اگر كه كرد بيان دوستانش براي را عذر اين و دانست، را او پادشاهي عظمت و لشكريانش
 مورچه آن سخن سليمان. كنندنمي قصد روي از و آگاهانه را كا اين كنند پايمال را شما آنها
 .شنيد را

مسن ضَاحِكًا فَتَبا ملِه بيرتع و خيرخواهي و كيشانش، هم براي مورچه اندرز كه جاآن از و قَو 
 - پيامبران حالت اين و. خنديد و كرد تبسم سليمان گرفت، قرار سليمان پسند مورد زيبايش
 و اند،بوده جا به خندة و نعجب و كامل ادب داراي كه است، - السالم و الصاله عليهم
 بوده تبسم) ص (پيامبر خندة بزرگترين كه همانطور. است نرفته فراتر تبسم حد از اشانخنده
 نكردن وتعجب نزدن لبخند همچنانكه. كندمي داللت ادبيبي و عقلي كم بر قهقهه زيرا. است
 و نمايدمي داللت خويي درشت و بداخالقي بر شودمي تعجب باعث كه چيزي خاطر به

  .هستند منزه و پاك اين از پيامبران
! پروردگارا زِعنِيأَو رب: فرمود است، رسانده اينجا به را او كه خداوند شكر بيان با سليمان و
نْعمت الَّتِي نِعمتَك أَشْكُرَ أَنْ بده، توفيق مرا كن الهام من به الِدي وعلَى علَي أَ را نعمتي تا و 
 بر نعمت مادر. و پدر بر نعمت زيرا باشم، گذار سپاس ايداشته ارزاني پدرم و من بر كه

 هاينعمت شكر تا بدهد توفيق او به كه خواست پروردگارش از سليمان پس. است فرزند
 تَرْضَاه صالِحا أَعملَ وأَنْ. آورد جاي به است بخشيده مادرش و پدر و او به كه دنيوي و ديني

 با كه صالحي عمل و بپسندي را آن كه دهم انجام ايشايسته كردار تا بده توفيق مرا و
 كه آنچه از را كردارم و عمل و دهم، جامان تو براي خالصانه را وآن باشد، موافق تو دستورات

 به مرا و الصالِحِينَ عِبادِك فِي بِرَحمتِك وأَدخِلْنِي. بدار سالم كندمي ناقص و فاسد را آن
 كه بگردان خويش صالح بندگان زمرة در - است بهشت آن جملة از كه - خود رحمت
  .دارند متفاوتي هايمقام صالحشان عمل برحسب

 حالت آن خداوند و شنيد، را مورچه صداي كه بدانگاه و بود سليمان حالت از اينهنمو اين
  .است كرده بازگو ما براي را

 و الطَّيرَ وتَفَقَّد: فرمود و كرد بيان را پرندگان با سليمان گفتن سخن از ديگر اينمونه سپس
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 دورانديشي و قاطعيت و عزم كمال بر اين. كرد وجو پرس پرندگان و مرغان حال از سليمان
 اين حتي او. نمايدمي داللت بزرگ و كوچك كارهاي به پرداختن و لشكريانش دادن سامان و

 از برخي يا حاضرند همه آيا اينكه و. بود پرندگان احوال جستجوي آن و نبرد، ياد از را كار
 پرداخت مرغان جستجوي به سليمان: بگويد كس هر و آيه معني است اين هستند؟ غايب آنها
 دليلي هم گفته اين و بينند،مي زمين تحتاني هاياليه در را آب كه اندبرده گمان هدهد تا

  .دارد وجود سخن اين بودن باطل بر لفظي و عقلي دليل بلكه ندارد،
 صورت به حيوانات اين از يك هيچ كه است شده ثابت مشاهدات و تجربه با: عقلي دليل اما

 را آن خداوند بود چنين اگر و كنند، مشاهده زمين اعماق در را آب توانندنمي العادهخارق
  .است نشانه و آيه بزرگترين اين چون كرد،مي بيان
 ببيند تا خواست را هدهد«: گفتمي طور اين باشد مراد آيه از معني اين اگر: لفظي دليل اما و

 فتش (گفتمي تفَقََّد كلمه جاي به يا و. »گفت چنان نيست هدهد ديد وقتي نه، يا هست آب
  .اين مانند عبارتي و گشت، هدهد دنبال به): عنه بحثَ أو
 آنها كه ببيند تا و غائب، كدام و است حاضر كدام ببيند تا كرد وجو پرس پرندگان احوال از و
  .نه يا دارند حضور است كرده تعيين برايشان كه جاهايي و مراكز در
 مهندسي به كه بود نيفتاده اضطرار چنان و نداشت آب به زينيا - السالمعليه - سليمان نيز و

 هر كه داشت اختيار در را بزرگي هايجن و شياطين سليمان چون. باشد داشته نياز هدهد
 او براي را باد خداوند نيز و. كردندمي استخراج را آب و كنده را چاه بود زياد آب عمق چند

 يك مسير شامگاه يك در و كردمي طي را ماه يك مسير صبحگاه يك در كه بود كرده مسخر
  !كند؟مي پيدا نياز هدهد به چگونه اين، وجود با پس. پيمودمي را ماه
 معروف و مشهور آنها يوسيله به كه سخناني و هستند موجود كه تفسيرها گونهاين و

 اينكه تا كنند،مي نقل اسرائيلبني از را هاگفته اين نيستند، بلد آن از غير مردم و گردند،مي
 تفسير كتابهاي در زشت و پايهبي سخناني نتيجه در. هستند درست و حق شودمي برده گمان
  .شوندمي ديده
 خداوند و است شده نازل روشن و عربي زبان به كريم قرآن داندمي هوشيار و خردمند فرد
 و معاني در تا است داده فرمان را آنها و داده قرار خطاب مورد را جاهل و عالم آن وسيلة به

 معروف آن اعراب و معاني كه عرب كلمات بر را آن معالم و مفاهيم و بيانديشند، آن مفاهيم
 يافت هاييگفته گاه هر و. بدهند تطبيق دانند،مي واضح طور به را آن اصيل اعراب و است
 آن بود، موافق آن با اگر پس. برگردانند اصل اين به را آن بود نكرده نقل را آن پيامبر كه دش



١٨٧٧ 

 را آن بود، مخالف آن با معني و لفظ در اگر و نمايد،مي داللت آن بر لفظ كه چرا بپذيرند، را
 لفظ اين با كه دارد معمولي اصل يك او چون نمايد، حاصل يقين آن بودن باطل به و نپذيرد،

  .شودمي شناخته لفظ مدلول و معني از كه است چيزي آن و است، متضاد معني يا
 وي پرداختن و قاطعيت كمال بر هدهد، نيافتن و پرندگا از اسالمعليه سليمان جوي و پرس و
 كوچك پرندة اين احوال از جو و پرس به او كه كند،مي داللت او هوشياري كمال و كارها به

 بدان بينمنمي را هدهد كه من آيا الْغَائِبِينَ مِنَ كَانَ أَم الْهدهد أَرى لَا لِي ما: گفت و پرداخت
 بدون او اينكه يا است؟ كوچكي موجود جانداران عظيم خيل اين ميان در كه است خاطر
  است؟ شده غايب من دستور و اجازه
 عذَابا لَأُعذِّبنَّه: گفت و كرد تهديد را او و شد خشمگين هدهد بر سليمان هنگام اين در

أَذْبحنَّه وأَ. داد خواهم كيفر سخت را او شَدِيدا ينِّي أَو لَ تِ  برم،مي سر را او يا مبِينٍ بِسلْطَانٍ لَيأْ
 خود غيبت براي واضحي دليل و حجت بايد پس. بياورد روشني دليل من براي بايد اينكه يا

 را او حتماً نخورد اوقسم كه بود سليمان دادگري و پرهيزگاري كمال از اين و. بدهد ارائه
 زده سر گناهي كه شودمي انجام صورتي در فقط كشتن يا كيفردادن چون بكشد، يا بدهد كيفر
 و پرهيزگاري سبب به سليمان بنابراين باشد عذر روي از كه داشت احتمال اما. باشد

 .كرد استثنا را او غيبت بودن موجه اشهوشياري

 او، از لشكريانش هراس و هيبت بر اين و. آمد هدهد كه نكشيد طول چندان بعِيدٍ غَيرَ فَمكَثَ
 كه كردندمي اطاعت او از چنان و. نمايدمي داللت وي فرمان به بودنشان پايبند شدت و

 غيبت زيادي زمان نتوانست داشت نبودنش حاضر براي روشني عذر اينكه رغمعلي هدهد
 با تو كه اميافته هيآگا چيزي بر من: گفت سليمان به هدهد بِهِ تُحِطْ لَم بِما أَحطت فَقَالَ كند،
بإٍ مِن وجِئْتُك نيستي، آگاه آن از بلندت مقام و زياد دانش آن وجود إٍ سقِينٍ بِنَبقبيلة از و ي 
  .امآورده يقيني خبري برايت است، يمن در معروف ايقبيله كه سبأ

أَةً وجدت إِنِّي: گفت و داد توضيح را خبر اين هدهد سپس  كه اميافته را زني من تَملِكُهم امرَ
 لشكريان و سالح و ملك و مال از و شَيءٍ كُلِّ مِن وأُوتِيت كند،مي حكمراني سبا قبيلة بر

 بزرگي پادشاهي تخت و عظِيم عرْش ولَها. است برخوردار دارند پادشان كه دژهايي و وقلعه
 و سلطنت و قدرت و پادشاهي عظمت و بزرگي بر هاتخت بزرگي و. نشيندمي آن بر كه دارد،
 .كندمي داللت مشاور مردان كثرت

 را خورشيد و هستند مشرك آنها يعني اللَّهِ دونِ مِن لِلشَّمسِ يسجدونَ وقَومها وجدتُّها
 چهآن و است آراسته آنان براي را كارهايشان شيطان و أَعمالَهم الشَّيطَانُ لَهم وزينَ پرستند،مي
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 منحرف راه از را آنان و يهتَدونَ لَا فَهم السبِيلِ عنِ فَصدهم. دانندمي حق هستند آن بر كه را
 او هدايت به اميدي بيندمي حق را راهش كه كسي چون گردند،نمي هدايت پس است، كرده

  .كند تغيير اشعقيده اينكه مگر نيست،
لَّهِ ايسجدو نبايد چرا أَلَّا گفت سپس  براي والْأَرضِ السماواتِ فِي الْخَبء يخْرِج الَّذِي لِ

 بذر و كوچك مخلوقات و زمين دروني هاياليه و آسمانها نهان كه كنند سجده خداوندي
 هاينهاني و! داند؟مي دارند،مي پنهان دلها را آنچه و است، مستور زمين دل در كه گياهاني
 شدن دميده هنگام به و! آورد؟مي بيرون گياهان روياندن و باران راندنبا با را آسمان و زمين
 آنان تا آورد،مي بيرون را زمين پنهان هايگنجينه قبرهايشان از مردگان آوردن بيرون و صور
لِنُونَ وما تُخْفُونَ ما ويعلَم! بدهد؟ جزا و سزا اعمالشان طبق را پنهان كه را آنچه داندمي و تُع 
 .سازيدمي آشكار كه را آنچه و داريديم

ه لَّا إِلَه لَا اللَّ  او چون نيست، شايسته اهللا براي جز محبت و سجده و انابت و عبادت يعني هو إِ
 باشد معبود او فقط كندمي ايجاب كه است هايينعمت و كامل صفات داراي و است معبود
برْشِ رظِيمِ الْعاز ترگسترده و مخلوقات، همة سقف عرش. است بزرگ عرش پروردگار الْع 

 و پادشاهي كه پادشاه اين درگاه به جز پس. است كرده احاطه را آنها و زمين و آسمانها
  .كرد سجده و ركوع و فروتني و كرنش نبايد است بزرگ شكوهش

 عجبت سليمان. ماند ايمن شدن تنبيه از رساند، سليمان اطالع به را مهم خبر اين هدهد وقتي
  !ندارد؟ خبر موضوعي چنين از و مانده پنهان او نگاه از ماجرا اين چگونه كه كرد

بِينَ مِنَ كُنت أَم أَصدقْت سنَنظُرُ گفت اشهوشياري و عقل كمال اثبات با سليمان   الْكَاذِ

تَابِي اذْهب لْقِه هذَا بكِ لَيهِم فَأَ  راست آيا كه ديد خواهيم يرْجِعونَ اماذَ فَانظُرْ عنْهم تَولَّ ثُم إِ
 و] آمد خواهد آن متن بعدي، آيات در زودي به كه [ببر را نامه اين دروغگوياني از يا ايگفته
 كن نگاه و باش، مراقب طرف آن كمي و شو دور ايشان از سپس بيانداز، آنان سوي به را آن
  ؟بود خواهد چه آنها واكنش و گويندمي چه يكديگر به كه

لْقِي إِنِّي: گفت قومش به او. انداخت پادشاه زن آن بر و برد را نامه هدهد  كَرِيم كِتَاب إِلَي أُ

  .است رسيده من سوي به زمين پادشاه بزرگترين طرف از گرانقدر اينامه همانا
نَّه: گفت و كرد بيان را نامه محتواي و مضمون سپس لَيمانَ مِن إِ س نَّه  الرَّحمنِ اللَّهِ بِسمِ وإِ
 چنين آن سرآغاز و است سليمان سوي از نامه اين مسلِمِينَ وأْتُونِي علَي تَعلُوا أَلَّا الرَّحِيمِ

 جوييبرتري من برابر در تا فرستادم را نامه اين. »مهربان بخشنده خداوند نام به«: باشدمي
 نماييد، اطاعت را دستوارتم و باشيد، مانمفر تحت بلكه نگيريد قرار من از باالتر يعني. نكنيد
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 جوييبرتري او برابر در آنها كه بود آن متضمن اينامه اين. بياييد من سوي به شده تسليم و
 در او فرمان تحت و. شوند سليمان فرمان تسليم و بمانند، باقي خود حالت همان بر و نكنند،
 اين به اشاره نيز و. بودند شده دعوت نيز ماسال سوي به نامه در و. بيايند او سوي به و آمده
 نوشته خدا نام نامه اول در و شود، آغاز الرحيم الرحمن اهللابسم با نامه است مستحب كه است
  .شود
 و كرد جمع را مملكتش و دولت بزرگان كه بود اين سبا يملكه خردمندي و دورانديشي از

لَأُ أَيها يا: گفت ما كه بگوييد من به و دهيد خبر مرا! نظرانصاحب و انبزرگ اي أَفْتُونِي الم 
 حتَّى أَمرًا قَاطِعةً كُنت ما شويم؟ تسليم و برويم او فرمان زير آيا بدهيم؟ چه را او پاسخ

 .امنكرده كاري شما مشورت و رأي بدون هيچگاه من تَشْهدونِ

 او فرمان زير و نپذيري، را او سخن چنانچه: گفتند دٍشَدِي بأْسٍ وأُولُوا قُوةٍ أُولُوا نَحنُ قَالُوا
 رأي همين به گرايش آنها گويا. هستيم نيرومند و قوي جنگيدن براي ما] كه بدان [نروي،
 نماندند، ثابت رأي اين بر اما. شدندمي نابود شد،مي گرفته تصميمي چنين اگر كه داشتند،
أَمرُ: گفتند بلكه الْ كِ وخيرخواهي و دورانديشي و عقل آنها چون تواست رنظ نظر، و إِلَي 

  .دهيمي فرمان چه كه ببين پس  تَأْمرِينَ ماذَا فَانظُرِي دانستندمي را پادشاه
 بيان را جنگ بد سرانجام و برگردند، خود رأي از تا كردمي قانع را آنها كه حالي در - بلقيس

 شوند شهري وارد وقتي پادشاهان أَفْسدوها قَرْيةً لُوادخَ إِذَا الْملُوك إِنَّ: گفت آنها به - كردمي
 أَعِزَّةَ وجعلُوا. كنندمي ويراني و تباهي تخريب، و چپاول با و مردم كردن اسير و كشتن با

لِها اما نيست، درست جنگ ابتدا پس. گردانندمي پست و خوار را اشراف و سران و أَذِلَّةً أَه 
 اطاعت وي از بياورد برايمان خبري او وضعيت از كه كسي فرستادن و انديشي،چاره از قبل
  .كنيم چكار دانيممي شديم مطلع او وضعيت ازكامالً كه وقتي. كنمنمي
لَةٌ وإِنِّي : گفت ملكه لَيهِم مرْسِ يةٍ إِ  آنها سوي به ايهديه من و الْمرْسلُونَ يرْجِع بِم فَنَاظِرَةٌ بِهدِ
 باقي اشگفته و نظر بر آيا آورند،مي او از خبري چه فرستادگان كه نگرممي و فرستم،مي
 شويممي مطلع نيز و كند؟مي عوض را فكرش و دهدمي فريب را او هديه اينكه يا ماند؟مي
  است؟ چگونه لشكريانش و او وضعيت كه
 سوي به شقوم نظرانصاحب و خردمندان از فرستادگاني همراه به را ايهديه ملكه پس

 سليمان نزد به هديه همراه به فرستادگان كه هنگامي پس سلَيمانَ جاء فَلَما. فرستاد سليمان
 بودند نداده در تن او خواستة به اينكه از كه حالي در و آنها بر اعتراض با سليمان قَالَ آمدند،

 وسيلة به خواهيدمي آيا آتَاكُم مما يرٌخَ اللَّه آتَانِي فَما بِمالٍ أَتُمِدونَنِ: گفت بود، خشمگين
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 با و ندارد، ارزشي و جايگاه من نزد اموال و دارايي كه بدانيد! كنيد؟ كمك مرا دارايي و مال
 من به را فراواني هاينعمت و كرده، نيازبي نآ از مرا خداوند شوم،نمي خوشحال و شاد آن
يتِكُم أَنتُم بلْ. است داده  و داريد دوست را دنيا چون كه هستيد شما اين بلكه فْرَحونَتَ بِهدِ

 و شادمان خود هديه باشد،مي اندك است داده من به خداوند آنچه به نسبت اموالتان
  .خوشحاليد

 كه دانستمي چون - كرد سفارش شفاهي بدهد، وي به اينامه اينكه بدون را فرستاده سپس
لَيهِم ارجِع: گفت و - كرد خواهد نقل دقيق طور به را سخنش و است عاقل او  همراه به إِ

ينَّهم بازگرد، آنان سوي به اتهديه تِ أْ  آنان سوي به لشكرياني با قطعاً بِها لَهم قِبلَ لَّا بِجنُودٍ فَلَنَ
لَنُخْرِجنَّهم. ندارند را آن با مقابلة توان كه آمد خواهيم ا ونْهأَذِلَّةً م مهاغِ ورا ايشان و رُونَص 

  .راند خواهيم بيرون حقارت با آنجا از
 به رفتن براي پس رسانيد، آنان به بود گفته سليمان را آنچه و بازگشت آنها سوي به فرستاده
 به بنابراين. آمد خواهند سويش به آنها حتماً كه دانست وسليمان شدند، آماده سليمان سوي
 :تگف بودند، او نزد كه هاييانسان و جن

كُمأْتِينِي أَيا يرْشِهلَ بِعأْتُونِي أَن قَب لِمِينَ يسمن پيش را او تخت تواندمي شما از كداميك م 
 شوند تسليم آنها اينكه از قبل تا يعني شوند؟ تسليم و بيايند من نزد آنان اينكه از قبل بياورد،

 قَالَ ماند خواهد مصون و محترم اموالشان شوند تسليم وقتي زيرا كنيم، دستكاري را آن
نَ عِفْريتگفت،] يان [جن از عفريتي الْجِنِّ م  

 بِهِ آتِيك أَنَا: گفت قوي و بزرگ هايجن از يكي پس چاالك بسيار و قوي يعني »عفريت«
نِّي مقَامِك مِن تَقُوم أَن قَبلَ  رخيزيب جايت از اينكه از پيش را آن من أَمِينٌ لَقَوِي علَيهِ وإِ

 و او ميان پس. است بردهمي سر به شام در سليمان وقت آن در ظاهراً. آورممي برايت
 عفريت آن وجود با اما. برگشت ماه دو و رفت ماه دو بود؛ فاصله چهارماه سبا سرزمين

 جايت از اينكه از قبل شوممي متعهد من اما است دور و سنگين و بزرگ اينكه با: گويدمي
 را روز سوم يك نهايتاً و چاشتگاه از بخشي طوالني، مجالس معموال و. بياورم را آن برخيزي

  .كند اشغال نيز را كمتري يا بيشتري زمان است ممكن اين و. دهدمي اختصاص خود به
 و. بودند قدرتي و قوت چنين داراي او رعيت تحت افراد كه چرا! بزرگ فرمانروايي است اين

 از قبل: گفت داشت، كتاب از دانشي آنكه الْكِتَابِ منَ عِلْم عِنده يالَّذِ قَالَ اين از باالتر
 سليمان نزد صالحي و عالم مرد او: اندگفته مفسرين. آورممي را تخت زدن هم به يكچشم

 شود، خوانده آن با خداوند هرگاه كه اسم همان دانست؛مي را خداوند] أعظم [وي به كه بود،
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  .دهدمي شود، خواسته چيزي او از آن با گاه هر و دهد،مي جواب
لَيك يرْتَد أَن قَبلَ بِهِ آتِيك أَنَا گفت او  برايت را آن زدن هم بر چشم يك از قبل من طَرْفُك إِ
 او پس. شدمي حاضر تخت آنگاه و خواندمي فرا اعظم اسم با را خداوند او كه چرا ، آورممي
 منظور آيا كه داندمي بهتر خداوند البته. شد آورده تتخ و خواست خداوند از و كرد دعا

 را دور چيزي توانستمي آن وسيلة به كه داشت كتاب از دانشي او اينكه يا است همين
تَقِرا رآه فَلَما. دهد انجام بود مشكل و سخت آنچه هر و بياورد، سم هديد سليمان وقتي عِند 

 را كارها و داده او به كه اشپادشاهي و قدرت بر را خداوند است، مستقر او نزد تخت كه
بلُونِي ربي فَضْلِ مِن هذَا قَالَ كرد، ستايش بود، كرده آسان برايش أَأَشْكُرُ لِي اين: گفت أَكْفُرُ أَم 

 يا گذارممي سپاس آيا كه  بيازمايد آن وسيلة به مرا تا است پروردگار لطف و فضل از
 نخورد؛ ار قدرتش و سلطنت و پادشاهي فريب - السالمعليه - سليمان پس كنم؟مي ناسپاسي

 سليمان بلكه. خورندمي را خود پادشاهي گول و هستند، چنين جاهل پادشاهان كه گونهآن
 را نعمت اين شكر مبادا كه ترسيد پس. باشدمي پروردگارش سوي از آزمايش اين كه دانست

  .باشد نياورده جاي به
 به اشفايده بلكه رسد،نمي خداوند به ايفايده بندة، شكرگذاري از هك كرد بيان سپس

نَّما شَكَرَ ومن: گفت پس گردد،مي بر شكرگذار  كَرِيم غَنِي ربي فَإِنَّ كَفَرَ ومن لِنَفْسِهِ يشْكُرُ فَإِ

 كه بداند كند ناسپاسي كس هر و گذارد،شكرمي خودش نفع و سود به گذارد شكر كس هر و
 اعمالش و كارها از. است بخشنده نيازبي اعمالش و كارها از. است بخشنده نيازبي پروردگارم

 ناسپاس و سپاسگذار او نعمت و خير و است فراوان او خير كه است بخشنده و است نيازبي
 هانعمت وناشكري بدهد، بيشتري نعمت تا شودمي سبب او هاينعمت شكر اما. يابدمي در را

  .گرددمي آنها رفتن بين از سبب
 و بدهيد، تغيير را او تخت عرْشَها لَها نَكِّرُوا َ :گفت بودند،. ا نزد كه كساني به سليمان سپس

 و كنيممي نگاه نَنظُرْ مورد اين در ما و كنيد كم آن از را چيزهايي و بيافزايد آن به را چيزهايي
 و است هوشياري داراي و شود،مي متوجه آيا كه أَتَهتَدِي آزماييم،مي را او خرد و عقل

 و يابندنمي راه كه است آنان از يا يهتَدونَ لَا الَّذِينَ مِنَ تَكُونُ أَم باشد،مي پادشاهي شايسته
 !شوند؟نمي متوجه

 كه كردمي تصور او و شد، عرضه او بر تختش آمد، سليمان نزد به بلقيس وقتي جاءت فَلَما
   آيا داري، بزرگي تخت تو كه دانيممي ما يعني عرْشُكِ أَهكَذَا قِيلَ است، رششه در تختش
 همان اين گويي«: گفت هو كَأَنَّه قَالَت ايم؟آورده برايت ما كه است تختي مانند تو تخت
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 تعبيري آن در چون است، تخت همان اين: نگفت كه بود او هوشياري از اين و. »است
 ايكلمه بنابراين. شناخت را آن چون نيست، آن كه نكرد نفي هم را اين و. بود گرفته صورت
 و هدايت از تعجب با سليمان. بودند راست حال دو هر و داشت را چيز دو احتمال كه گفت
 الْعِلْم وأُوتِينَا: گفت است، داده را اين از برگتر او به كه الهي شكر آوردن جا به با و او، عقل
لِها مِن كُنَّا شده، برخوردار انديشي دور و عقل و هدايت از زن اين از پيش ما قَبلِمِينَ وسو م 

  .ايمبوده فرمانبردار و مسلمان
 در را سليمان قدرت آنكه از پيش ما«: گفت آنگاه باشد سبا ملكه گفته اين، كه دارد احتمال و

 داراي او كه داشتيم عاطال كنيم، مشاهده دور مسافت آن از امپادشاهي تخت آوردن حاضر
 و آمده، او نزد به شده تسليم و كرده، يقين او حقانيت به پس. است فراواني اقتدار و سلطنت

  .»ايمآورده فرود تسليم سر او قدرت برابر در
 او پرستيدمي خدا جاي به آنچه و اللَّهِ دونِ مِن تَّعبد كَانَت ما وصدها: فرمود متعال خداوند

 را باطل و حق آـن وسيله به كه بود هوشياري چنان داراي او وگرنه بود، بازداشته اسالم از را
 قَومٍ مِن كَانَت إِنَّها. بردمي بين از را قلب بينش باطل باورهاي و عقايد ولي داد،مي تشخيص
 و. دادمي هادام را آن و مانده باقي آنها دين بر پس. بود كافر قوم زمرة از او همانا كَافِرِينَ
 از - خود تشخيص و عقل به استاد با تنها – نفر يك قومي بين در كه افتدمي اتفاق كم بسيار

 باقي بنابراين. كند گيريكناره خود قوم آيين متداول رسوم و آداب و اشتباهات و گمراهي
 چيزهايي سلطنتش و پادشاهي از او تا خواست سليمان سپس. نيست عجيب كفر بر او مانده

 و بلند جايگاه آن و كاخ وارد تا داد فرمان را او بنابراين. نمايدمي حيران را هاعقل كه ببيند را
 .بود روان آن زير رودها كه ايشيشه نشيمنگاه شود؛ وسيع

بتْه رأَتْه فَلَما الصرْح ادخُلِي لَها قِيلَ  كه هنگامي شو، كاخ وارد: شد گفته زن آن به لُجةً حسِ
 آن زير از آب و بودند، صاف و شفاف هاشيشه چون است عميقي آب كه برد گمان ديد را آن

 زد باال خود ساق دو از دامن و ساقَيها عن وكَشَفَت. بود جريان حال در انگار و شدمي ديده
 به دستور كه محلي به شدن وارد از زيرا بود، او ادب و عقل از نيز اين و. شود آب وارد تا

 آنجا به بزرگداشت براي جز كه دانستمي چون نورزيد، امتناع بود شده داده شدنش وارد
 و فرزانگي اساس بر كارهايش ترتيب و سليمان پادشاهي كه دانستمي و است نشده دعوت
  .نماند باقي ترديدي و شك كوچكترين او دل در و. است حكمت
نَّه :شد گفته او به گرديد، آماده شدن وارد براي وقتي  صحني اين قَوارِيرَ من ممرَّد صرْح إِ
  .بزني باال خود ساق دو از دامن كه نيست نيازي پس است، بلور از صاف
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 دانست، را او رسالت و نبوت و كرد، مشاهده بود كه آنچه و رسيد، سليمان به كه هنگامي
لَيمانَ مع وأَسلَمت فْسِينَ ظَلَمت إِنِّي رب قَالَت و بازگشت كفرش از و نمود توبه لِلَّهِ س بر 

 پروردگار تسليم سليمان با همراه و ام،كرده ستم برخود من! پروردگارا«: گفت الْعالَمِينَ
  .»جهانيانم

 اتفاق برايش سليمان با رابطه در كه آنچه و سبا ملكة از خداون كه است داستاني اصل اين
 هايداستان از و ساختگي باشد كه چه هر اين از غير و. است رمودهف بيان ما براي. بود افتاده

 آن به بايد كه است اموري از گفتيم آنچه. ندارد ربطي خدا كالم تفسير به كه است اسراييلي
  .است رسيده ما به وحي طريق از زيرا كرد، يقين

 از كه است بهتر پس نيست، چنين آن بيشتر يا همه، است شده نقل مورد اين در آنچه و
  .اعلم واهللا. نگردند وارد تفاسير در و شود، دوري اساسبي هايداستان

 :45- 53 يآيه

لَقَدلْنَا وسإِلَى أَر ودثَم ما أَخَاهالِحوا أَنِ صدباع فَإِذَا اللَّه مونَ فَرِيقَانِ هخْتَصِمراستي به و ي 
 گروه دو به آنان اما. بپرستيد را خدا كه ،فرستاديم را صالح برادرشان ثمود قوم سوي به

 .كردندمي ستيزه هم با كه شدند تقسيم

لَا الْحسنَةِ قَبلَ بِالسيئَةِ تَستَعجِلُونَ لِم قَومِ يا قَالَ تَغْفِرُونَ لَوتَس اللَّه لَّكُمونَ لَعمصالح[ تُرْح [
 از چرا جوئيد؟مي نيكي از يشپ را بدي و گناه شتاب با چرا! من قوم اي«: گفت

 .»!گيريد؟ قرار رحمت مورد تا خواهيدنمي خداوندآمرزش

نَا قَالُوا بِمن بِك اطَّيرْ و كعقَالَ م طَائِرُكُم لْ اللَّهِ عِندب نتُم تَنُونَ قَوم أَ  كساني و تو ما«: گفتند تُفْ
 گروهي شما بلكه است، خداوند نزد بدتان فال«: گفت. »ايمگرفته بد فال به هستند تو با كه را

 .»شويدمي آزموده كه هستيد

لَا الْأَرضِ فِي يفْسِدونَ رهطٍ تِسعةُ الْمدِينَةِ فِي وكَانَ ونَ ولِحصكه بودند نفر نه شهر آن در و ي 
 .كوشيدندنمي] آن [اصالح در و كردندمي فساد زمين در

تَنَّه بِاللَّهِ تَقَاسموا قَالُوا ي لَنُب لَه أَهو هِ لَنَقُولَنَّ ثُملِيا لِونَا مشَهِد لِكهلِهِ مإِنَّا أَه ادِقُونَ وگفتند لَص :
 وارثش به سپس زنيم،مي شبيخون اشخانواده و صالح بر كه بخوريد سوگند همديگر براي«

 .»ستگوييمرا ما و ايمنبوده حاضر اشخانواده هالكت هنگام: گوييممي

نَا مكْرًا ومكَرُوا  در كرديم، انديشيچاره هم ما و كشيدند، نقشه و يشْعرُونَ لَا وهم مكْرًا ومكَرْ
 .نداشتند خبر آنان كه حالي

نَّا مكْرِهِم عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرْ  زيورحيله سرانجام بنگر پس أَجمعِينَ وقَومهم دمرْنَاهم أَ
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 .كرديم نابود همگي را قومشان و آنان ما! بود چگونه آنان

فَتِلْك موتُهيةً بي  است آنان هايخانه اين پس يعلَمونَ لِّقَومٍ لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ ظَلَموا بِما خَاوِ
 كه گروهي براي] ماجرا [اين در گمانبي. است تپيده فرو كردند ستم آنكه سزاي به كه
 .هست اينشانه دانندمي

 نجات بودند، كرده پيشه تقوا و آورده ايمان كه را كساني و يتَّقُونَ وكَانُوا آمنُوا الَّذِينَ وأَنجينَا
  .داديم

 و نسل از كه فرستاد ثمود معروف قبيلة سوي به را صالح كه دهدمي خبر متعال خداوند
. كنند رها را هابت و انبازان و بپرستيد را خداي فقط كه داد فرمان را آنها او. بود آنها خاندان

 شدند كافر برخي و مؤمن برخي شدند؛ تقسيم گروه دو به آنان اما يخْتَصِمونَ فَرِيقَانِ هم فَإِذَا
 .پرداختند كشمكش و ستيز هم با گروه دو اي و بودند، كافر بيشترشان كه

 به كه هانيكي انجام از قبل چرا: گفت صالح الْحسنَةِ قَبلَ يئَةِبِالس تَستَعجِلُونَ لِم قَومِ يا قَالَ
 هابدي انجام در يابد،مي بهبود تاندنيايي و ديني امور و يابد،مي سامان شما احوال آن سبب
 انجام را بد كارهاي كه ندارد وجود دليلي آنكه حالمنديد؟عالقه آن به و ورزيدمي شتاب
لَا دهيد؟ لَو تَغْفِرُونَتَس گناهانتان و ورزيشرك از و خواهيدنمي آمرزش خداوند از چرا اللَّه 
 قرار رحمت مورد كه باشد تُرْحمونَ لَعلَّكُم شويد؟ آمرزيده تا كنيدنمي دعا و نكرده، توبه

 از نمايد توبه گناهان از كس هر و است، نزديك نيكوكاران به خداوند رحمت زيرا گيريد،
 .است اننيكوكار

بِمن بِك اطَّيرْنَا: گفتند صالح پيامبرشان به مخالفت و تكذيب با آنها قَالُوا و كعو تو ما م 
 عامل بودند او همراه كه را مؤمناني و صالح آنها. ايمگرفته بد فال به هستند تو با كه را كساني

 اللَّهِ عِند طَائِرُكُم: گفت اآنه به صالح. دانستندمي خود دنيوي هايخواسته نياوردن دست به
نتُم بلْ. باشدمي گناهانتان سبب به است نموده گرفتار آن به را شما خداوند آنچه  قَوم أَ

 آزموده شر و خير و سود و زيان و شادي و نعمت با كه هستيد قومي شما بلكه تُفْتَنُونَ
 و شيوه نه؟پس يا كنيدمي بهتو و كشيدمي دست گناهان از آيا كه شود معلوم تا شويدمي

  .بود اينگونه وي با شدن روبرو و پيامبرشان كردن تكذيب در آنها عادت
 به آن در نيز صالح و كردمي زندگي آن در صالح قوم كه بزرگي شهر در و الْمدِينَةِ فِي وكَانَ
 تباهي و فساد كه بودند نفر نه يصلِحونَ ولَا الْأَرضِ فِي يفْسِدونَ رهطٍ تِسعةُ برد،مي سر

 آمادةدايماً لكه نبودند، اصالح صدد در آنها و بود شده آنان ويژگي به تبديل زمين در نمودن
 با مبارزه سوي به خود قوم كردن دعوت و دينش، از جويي عيب و صالح با ورزيدن دشمني
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 امر تطيعوا ال و وأطيعون فاتقوااهللا «است فرموده متعال خداوند كه همانطور. بودند وي
 اطاعت من از و بترسيد، خدا از پس، يصلحون ال و االرض في يفسدون الذين المسرفين

  .كوشندنمي اصالح به و كنند،مي تباهي و فساد زمين در كه آنهايي نكنيد،
 كه رسيد جايي به صالح با آنها دشمني كه جايي تا بودند زشت حالت اين در پيوسته آنها

يتَنَّه كرد، ياد سوگند ديگري براي يك هر و خوردند، قسم يكديگر با تَقَاسموا ب نُ  كه وأَهلَه لَ
لِيهِ لَنَقُولَنَّ ثُم رسانيم،مي قتل به را آنها و كنيم،مي حمله اشخانواده و صالح بر شبانه و لِو 
 اين ايم،كشته را اشخانواده و او ما كه كرد ادعا و خاست بپا ما عليه او وارث و ولي كه وقتي
لِهِ مهلِك شَهِدنَا ما خوريم،مي سوگند كنيم،مي نفي را قضيه إِنَّا أَهادِقُونَ وهنگام ما كه لَص 

  .كردند اتفاق هم با مسئله اين بر آنها راستگوييم ما و ايم،نبوده حاضر اشخانواده هالكت
 به و كشيدند، نقشه پنهاني صورت به اشدهخانوا و صالح كشتن براي آنها و مكْرًا ومكَرُوا
نَا. داشتند پنهان قومشان از را نقشه اين صالح اولياي از ترس خاطر  براي هم ما و مكْرًا ومكَرْ
 تكذيب قوم كردن هالك و كارهايش، نمودن آسان و السالمعليه صالح پيامبرمان كردن ياري
 .فهميدندنمي آنها كه حالي در يشْعرُونَ لَا وهم كشيديم، نقشه اشكننده

 هدفشان به آيا! شد چگونه آنان ورزيحيله سرانجام بنگر پس مكْرِهِم عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرْ
! شد؟ آب بر نقش هايشاننقشه يا رسيدند؟ خود خواستة به ورزيحيله اين با و يافتند؟ دست

 ريشه را آنها و كرديم، نابود را قومشان و آنها ما أَجمعِينَ مهموقَو دمرْنَاهم أَنَّا: فرمود بنابراين
 .شدند نابود و هالك همه و گرفت فرا را آنها عذاب تند صداي پس. نموديم كن

فَتِلْك موتُهيةً بي  از و شده، منهدم آن ديوارهاي بر هايشسقف كه است آنان هاخانه اين خَاوِ
 و ستم سرانجام اين، ظَلَموا بِما. ندارد اقامت آن كسي ديگر و است گرديده خالي ساكنان
  . است زمين در فسادشان و خدا، به آنها ورزيدن شرك
 و دانند،مي را حقايق كه گروهي براي ماجرا اين در گمانبي يعلَمونَ لِّقَومٍ لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ
 درس آن از كه است عبرتي ونشانه شند،انديمي دشمنانش و دوستان دربارة خدا عملكرد در

 عدالت، و ايمان سرانجام و هالكت، و نابودي ستم، سرانجام كه دانندمي و گيرند،مي عبرت
  . است موفقيت و نجات

 و خدا به كه داديم نجات را كساني و يتَّقُونَ وكَانُوا آمنُوا الَّذِينَ وأَنجينَا: فرمود بنابراين
 و شرك از و آوردند، ايمان شر و خير تقدير و قيامت روز و پيامبران و اكتابه و فرشتگان
  .نمودند اطاعت پيامبرانش و خدا از و كردند پرهيز گناهان

 :54- 59 يآيه
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أْتُونَ لِقَومِهِ قَالَ إِذْ ولُوطًا أَنتُم الْفَاحِشَةَ أَتَ صِرُونَ وقوم به كه وقتي] يادآور به را [لوط و تُب 
 .»!دانيد؟مي كه حالي در دهيدمي انجام ناشايست كار آيا «:گفت خود

أْتُونَ أَئِنَّكُم  به شهوت روي از شما آيا تَجهلُونَ قَوم أَنتُم بلْ النِّساء دونِ من شَهوةً الرِّجالَ لَتَ
 .هستيد نادان گروهي شما بلكه رويد؟مي مردان سراغ به زنان جاي

يتِكُم من لُوطٍ آلَ أَخْرِجوا قَالُوا أَن إِلَّا قَومِهِ جواب كَانَ فَما نَّهم قَرْ  آنگاه يتَطَهرُونَ أُنَاس إِ
 آنان كه كنيد بيرون خود ديار و شهر از را لوط خانوادة«: گفتند كه نبود آن جز قومش پاسخ

 .»هستند هاناپاكي از بيزار و پاكدامن، مردماني

نَاهيفَأَنج أَهوإِلَّا لَه رَأَتَها امنَاه رمگر داديم، نجات را اشخانواده و او پس الْغَابِرِينَ مِنَ قَد 
 .آورديم حساب به] عذاب در [بازماندگان از را او كه همسرش

نَا  بد چه پس بارانديم،] بال [باران آنان بر سخت و الْمنذَرِينَ مطَرُ فَساء مطَرًا علَيهِم وأَمطَرْ
 .شدگان داده بيم باران است

لَّهِ الْحمد قُلِ  را خدا ستايش«:بگو  يشْرِكُونَ أَما خَيرٌ آللَّه اصطَفَى الَّذِينَ عِبادِهِ علَى وسلَام لِ
 كه چيزهايي يا است بهتر خدا آيا. است برگزيده] را آنان [كه بندگانش آن بر سالم و است،
  .»!سازند؟مي خدا انباز

 به و بود خيرخواهشان و كرد دعوت خدا سوي به را قومش كه آنگاه كن، ياد را لوط ما يامبرپ
 سرشت و عقل نظر از كه كاريدهيد؛مي انجام را زشت كار آيا الْفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ: گفت آنان
نتُم دانند؟مي زشت را آن هاآيين و است، زشت آدمي أَ صِرُونَ وو بينيد،مي را اين شما و تُب 
 اين مرتكب جسارت و ستمگري روي از و ورزيده عناد و مخالفت اما دانيد،مي را آن زشتي
  !شويد؟مي كار

تَأْتُونَ أَئِنَّكُم: گفت و داده توضيح را زشتي اين سپس  يعني النِّساء دونِ من شَهوةً الرِّجالَ لَ
 عقب به و شد متمايل مردان به شما شهوت و رسيديد، وضعيت و حالت اين به شما چگونه
 است آفريده برايتان خدا كه را زناني و گراييديد، است كثافت و مدفوع خروج محل كه آنان
 آن به گرايش بر آدمي فطرت و است موجود آنها در كه را پاكي هايمحل و نموديد ترك

 نيكو را زشت كه ايگونه به گشت، دگرگون شما بر كار و نهاديد، كنار است شده سرشته
نتُم بلْ زشت را نيكو و انگاشتيد  الهي حدود از كه هستيد نادان قومي شما بلكه تَجهلُونَ قَوم أَ
  .ايدشده گستاخ الهي محارم هتك بر و گذاشته، فراتر را پا و نموده تجاوز
 آنان بلكه رفتند،نپذي پند و نيامدند باز و نپذيرفتند، را او سخنان قومش قَومِهِ جواب كَانَ فَما

 وطنش از را او كه كردند تهديد را امانتدارشان و اندرزگو و دلسوز پيامبر و نمودند مخالفت
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 إِلَّا: گفتند كه نبود اين جز جوابشان پس. كرد خواهند آواره شهرش از و راند، خواهند بيرون
يتِكُم من لُوطٍ آلَ أَخْرِجوا قَالُوا أَن . كنيد بيرون خود سرزمين و شهر زا را لوط خانوادة قَرْ

نَّهم گفتند! كنيد؟ بيرون را آنها شده باعث كه چيست آنها گناه: شد گفته گويا  أُنَاس إِ
. دارندمي پاك و دور را خود بازيجنسهم و لواط از كه هستند مردماني آنان يتَطَهرُونَ
 آنها. بودند داده قرار بديها بدترين منزلة به را خوبيها بهترين! بگرداند زشت قوم آن خداوند

 گرو در بال و كنند بيرون را او كه رسيدند جايي به و نكردند، اكتفا پيامرشان نافرماني به
 را آنان يتطهرون أناس إنهم قريتكم من أخرجهم: گفتند آنها پس. است گفتن سخن ينحوه
 چنين سخن اين مفهوم و. ندهست هاناپاكي از دور و پاكدامن مردماني كه چرا كنيد، بيرون
 و آبادي بر خدا عذاب كه كندمي اقتضا زشتتان كار و هستيد آلوده مردماني شما و: است

  .يابدمي نجات رود بيرون آن از كس هر و شود نازل شهرتان
نَاه: فرمود متعال خداوند بنابراين ي فَأَنج لَه أَه لَّا و أَتَه إِ نَاها امرَ راشخانواده و او ابِرِينَالْغَ مِنَ قَد 

 بود صورت اين به ماجرا. باشد ماندگان باقي جزو خواستيم كه را زنش مگر داديم، نجات را
 به شدند، خبر با آنها آمدن از قومش و آمدند، لوط نزد به مهمان صورت به فرشتگان وقتي كه

 با كه خواستند و دآمدن آنها سوي به شدند، باخبر آنها آمدن از قومش و آمدند، آنها سوي
 سپس آمد، دشوار او بر بسيار و بست، آنها روي به را در لوط. دهند انجام زشت كار آنان

 نجات آنان ميان از را تو تا ايمآمده ما: گفتند و داده خبر وضعيت اهميت از را او مالئكه
 لوط و. است صبح اشاننابودي زمان و كنيم، هالك را قوم اين خواهيممي ما: گفتند و دهيم،

 فرا نيز را او قومش عذاب كه زنش جز به كند، حركت شب هنگام به تا دادند دستور را
 و. كردند پيدا نجات آنان و رفت، بيرون شهر از شبانه اشخانواده همراه به لوط پس. گرفت

 را آنان و كرد، زيرورو را هايشانخانه خداوند گرفت، فرا را قومش خدا عذاب صبح هنگام به
  .بودند شده گذارينشانه خداوند نزد كه هاييسنگ نمود؛ سنگباران
نَا: گفت اينجا در بنابراين أَمطَرْ هِم ولَيطَرًا عاء مطَرُ فَسنذَرِينَ مسنگ باران آنان بر و الْم 
 چون و! است عذابي بد چه عذابشان و است، باراني بد چه شدگان داده بيم باران و بارانديم

 .آورد فرود آنان بر را خود سخت عذاب خداوند پس نيامدند، باز اما شدند، داده بيم آنها

لَّهِ الْحمد قُلِ  كه چرا است، تعريف و مدح و ستايش: بگو اصطَفَى الَّذِينَ عِبادِهِ علَى وسلَام لِ
 دادن كيفر در او حكمت و عدالت، و هابخشودگي و هاخوبي و است كامل او هايصفت

 بفرست؛ درود و سالم خدا بندگان بر نيز. جاست به و زيبا ستمگران و كنندگان ذيبتك
 برگزيدگان و پيامبران آنها و است، برگزيده جهانيان ميان در را آنان خداوند كه بندگاني
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 آنها ارزش و جايگاه و داشته گرامي يادشان تا بگو سالم آنها بر. اندجهانيان پروردگار
 و نقص هر از را پروردگارشان و بوده، سالم آلودگي و شر هر از آنان نچو شود، خاطرنشان

  .انددانسته بدور عيبي
رٌ آللَّها خَيشْرِكُونَ أَمكه بزرگ خداوند آيا يعني. است معلوم جوابش كه است استفهامي اين ي 

 پرستش خدا همراه به كه هاييبت يا است بهتر باشد،مي بيكران الطافش و كامل هايشصفت
 و رسانند،نمي كسي به زياني و فايده و اندناقص جهت هر از هابت اين آنكه حال! كنيد؟مي
 پس برسانند زيان و سود خود كنندگان عبادت به و خودشان به توانندنمي ايذره اندازة به

  .سازندمي وي شريك كه چيزهايي از است بهتر خدا
 :60- 64 يآيه

الْأَرض واتِالسما خَلَقَ أَمنْ أَنزَلَ ونَ لَكُم واء مماء الستْنَا م نب ائِقَ بِهِ فَأَ دح ةٍ ذَاتجها بكَانَ م 
ا تُنبِتُوا أَن لَكُمرَهشَج لَه إِ  يا] قدرتمندترين هاطاغوت آيا[ يعدِلُونَ قَوم هم بلْ اللَّهِ مع أَ

 آن با پس است، فرستاده فرو برايتان آبي آسمان از و ه،آفريد را زمين و آسمانها كه خداوندي
 هست؟ خدا با معبودي آيا. بروبانيد را درختانش توانستيدنمي شما كه رويانديم زيبا باغهاي

 .هستند كجرو گروهي آنها حقيقت در

ا الْأَرض جعلَ أَمن لَ قَرَارعجا ولَالَه نْهارا خِ  حاجِزًا الْبحرَينِ بينَ وجعلَ رواسِي لَها وجعلَ أَ
أَإِلَه علْ اللَّهِ مب مونَ لَا أَكْثَرُهلَمعقرارگاه را زمين كه خداوندي يا] بهترند هابت آيا[ ي 

 آفريده استوار و پابرجا كوههاي برايش و آورده، پديد هارودخانه آن ميان در و گردانده،
 .دانندنمي بيشترشا بلكه هست؟ عبوديم خداوند با همراه آيا است؟

إِلَه الْأَرضِ خُلَفَاء ويجعلُكُم السوء ويكْشِف دعاه إِذَا الْمضْطَرَّ يجِيب أَمن  ما قَلِيلًا اللَّهِ مع أَ
 ككم به را او گاه هر رسدمي درمانده فرياد به كه خداوندي يا] بهترند هابت آيا[ تَذَكَّرُونَ
 حقي به معبود خداوند با آيا. سازدمي جانشين را شما كند،مي دور را هاسختي و بخواهند،
 .پذيريدمي پند كم بسيار شما! هست؟

 اللَّهِ مع أَإِلَه رحمتِهِ يدي بينَ بشْرًا الرِّياح يرْسِلُ ومن والْبحرِ الْبرِّ ظُلُماتِ فِي يهدِيكُم أَمن
 و بيابان هايتاريكي در را شما كه خداوندي يا] بهترند هابت آيا[ يشْرِكُونَ عما اللَّه تَعالَى
. فرستدمي رسانمژده را بادها رحمتش] باران [از پيش كه خداوندي و كند،مي رهنمود دريا
 .است برتر سازيدمي وي شريك آنچه از خداوند هست؟ خدا با ديگر معبودي آيا

م الْأَرضِ السماء منَ يرْزقُكُم ومن يعِيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ نأَ و أَإِلَه عاتُوا قُلْ اللَّهِ مه انَكُمرْهب 
 كسي چه و! گرداند؟مي باز را آن سپس كند،مي آغاز را آفرينش كسي چه صادِقِينَ كُنتُم إِن
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 زمين و آسمان از را شما كسي وچه! گرداند؟مي ازب را آن سپس كند،مي آغاز را آفرينش
 راست اگر بياوريد را خود برهان و دليل«: بگو! هست؟ خدا با معبودي آيا دهد؟مي روزي
  .»گوييدمي

 و است، حق به معبود خداواند كه دريافت توانمي آنها وسيلة به كه را چيزهايي سپس
 خَلَقَ أَمنْ: فرمود و كرد بيان ضيلتف به است باطل او غير پرستش و حق، او پرستش

الْأَرض السماواتِ هستند آن در كه ستارگاني و خورشيد و ماه و هاآسمان كه خداوندي آيا و 
 چيزها ديگر و هستند زمين در كه درختاني و رودها و درياها و كوهها و زمين و فرشتگان و
أَنزَلَ است، آفريده را نَ لَكُم واء مماء الستْنَا م أَنب ائِقَ بِهِ فَ دح ةٍ ذَاتجهاز شما خاطر به و ب 

 آيا ايم،رويانده متنوع و لذيذ هايميوه و زيبا باغهاي آن با كه است فرستاده فرو باراني آسمان
  !سازند؟مي شريكش كه آنچه يا است، بهتر خداوندي چنين

 كرد،نمي نازل شما بر را باران و نبود شما بر خدا منت اگر و شَجرَها تُنبِتُوا أَن لَكُم كَانَ ما
لَه. برويانيد را آن درختان توانستيدنمي  كه دارد وجود خداوند همراه به خدايي آيا اللَّهِ مع أَإِ
 هم بلْ! شود؟ پرستش و عبادت خداوند همراه به. باشد آن سزاوار تا دهد انجام را كارها اين
مدِلُونَ قَوعبا دهند،مي قرار برابر خدا با را ديگر چيزهاي كه هستند قومي آنها بلكه! نه ي 
 روزي كه اوست و است، آفريده را پايين و باال جهان و است، يگانه و يكتا او دانندمي اينكه

  .فرستدمي فرو را
 ايايدهف و روزي و دهند، انجام توانندنمي كاري و اندناقص جهت هر از كه بهترند هابت آيا

 بر بندگان تا گردانده قرارگاهي را زمين قَرَارا الْأَرض جعلَ كه خداوند يا برسانند، توانندنمي
 آمد و رفت و بسازند خانه و كنند كشاورزي و گزينند سكني آن در و شوند، مستقر آن

نْهارا خِلَالَها وجعلَ! نمايند؟  در بندگان كه است دهآور پديد هاييرودخانه زمين سطح در و أَ
 براي كوههايي و رواسِي لَها وجعلَ. كنندمي استفاده آن از خود درختان و كشتزارها آبياري
 و هستند زمين براي هاييميخ كوهها اين و دارند، پابرجا و محكم را آن كه است آفريده زمين
 و شيرين درياي دو ميان و حاجِزًا ينِالْبحرَ بينَ وجعلَ. دارندمي باز خوردن تكان از را آن

 شيرين و شور آب اگر چون شوند، مخلوط هم با گذاردنمي كه است داده قرار مانعي شور
 بلكه رود،مي دست از است نظر مورد هاآب اين از يك هر از كه منفعتي گردند مخلوط
 را زمين در هاخانهرود شدن جاري محل و. است داده قرار دو آن ميان در را مانعي خداوند

  .آيدمي دست به است نظر مورد كه منافعي و مقاصد بنابراين است، داده قرار درياها از دور
أَإِلَه عداده قرار برابر خدا با تا دهد انجام را كارها اين كه هست خداوند با معبودي آيا اللَّهِ م 
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  !شود؟ داده قرار خدا شريك و شده
 سران از تقليد به بنابراين دانند،نمي آنان بيشتر بلكه نيست، چنين! نه يعلَمونَ لَا أَكْثَرُهم بلْ

 شريك را چيزي داشتند وشعوري درك چنانچه و سازند،مي خداوند شريك را چيزهايي خود
  .خواستندنمي خدا
 پريشان را او هاسختي و هارنج كه رسدمي ايدرمانده فرياد به يگانه خداوند جز كسي چه

 آن به آنچه از رهايي براي ايچاره و است، مشكل او براي هايشخواسته به دستيابي و كرده،
 سازد؟مي دور را مشكل و شر و بال يگانه خداوند جز كسي چه و! ندارد؟ است شده گرفتار
 روزي و بخشد،مي ثروت و قدرت شما به و دهدمي قرار زمين در جاشنيان را شما كسي وچه
 كساني جانشين كه بدانيد و! رساند؟مي شما به را هايشنعمت و داردمي نيارزا شما به
 قومي و برد، خواهد جهان از را شما زودي به كه همانطور. اندبوده شما از پيش كه شويدمي

  !هست؟ معبودي كندمي را كارها اين كه خداوند با همراه آيا. آوردمي شما از بعد را ديگر
 اعتراف مشركان شما حتي باشد، خدا همراه كارها اين انجام در كه نيست كس هيچ خير،
 رسيدمي آنها به زباني گاه هر بنابراين. دهدمي انجام خداوند فقط را كارها اين كه كنيدمي

 مشكل و زيان اين تواندمي او تنها كه دانستندمي چون خواندند،مي فرياد به را خدا خالصانه
 اموري انديشيد،مي امور در وكم گيريد،مي اندرز كم بسيار اما تَذَكَّرُونَ ام قَلِيلًا. نمايد دور را
 را شما گرداني،روي و غفلت اما. شويدمي هدايت و شده متذكر آوريد ياد به را آنها اگر كه
  .يابيدنمي هدايت و كنيدنمي توبه و شويدنمي پشيمان بنابراين استو گرفته فرا
 گيريد،مي قرار دريا و خشكي هايتاريكي ميان در كه آنگاه كندمي هدايت را شما كسي چه
 براي ايوسيله خداوند راهنمايي و هدايت جز و ندارد وجود اينشانه و راهنما كه جاآن

 و اسباب كه خداوندي. نمايدمي آسان و هموار برايتان را راه او فقط و نيست، شما نجات
  .شويدمي راهياب آن وسيلة به كه تاس آورده فراهم برايتان را وسايلي
 عنوان به را بادهايي باران از پيش كه خداوندي رحمتِهِ يدي بينَ بشْرًا الرِّياح يرْسِلُ ومن
 پيوند هم به را ابرها سپس نمايند، پراكنده را ابرها تا فرستدمي را بادها. فرستدمي رسانمژده
 به باران آمدن از قبل بندگان و فرستدمي فرو آن خالل از را باران سپس كنند،مي وجمع داده،
لَه. شوندمي شادمان بادها اين وسيلة إِ  را كارها اين كه هست خداوند با معبودي آيا اللَّهِ مع أَ
 اين تنهايي به او كه وقتي پس! دهد؟مي انجام را كارها اين يگانه و تنها او اينكه يا بكند؟
 پرستش را او غير و سازيدمي او شريك را ديگر چيزهايي چرا دهدمي انجام را كارها
  !كنيد؟مي
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 وي با را او از غير اينكه از و آنها، شرك خداونداز است برتر و پاك يشْرِكُونَ عما اللَّه تَعالَى
  .دهند قرار برابر
 باز را آنها قيامت روز سپس و آورد،مي پديد را مخلوقات و كند،مي آغاز را آفرينش كسي چه
إِلَه دهد؟مي روزي شما به گياهان و بارانوسيلة به زمين و آسمان از كسي چه و! آفريند؟مي  أَ
عرا آن دادن انجام توانايي و بكند را كارها اين خدا همراه به كه هست معبودي آيا اللَّهِ م 

 را خود حجت و دليل راستگوييد اگر: بگو ينَصادِقِ كُنتُم إِن برْهانَكُم هاتُوا قُلْ! باشد؟ داشته
  .بياوريد

 يكي در باطل معبودان آن و دارد، صحت گوييدمي شما آنچه كه بگيريم آن بر را فرض اگر و
 تصديق را آن دليل بدون كه دعاست يك فقط اين دارند، مشاركت خداوند با چيزها اين از

 پس. نداريد خود گفتة صحت بر دليلي و هستيد باطل بر شما كه بدانيد بايد و ايد،كرده
 و دهد،مي انجام را كارها همه يگانه خداوند قاطع، هايحجت و يقيني داليل براساس
  .شود انجام او براي هاعبادت همة كه است سزاوار او و يكتاست،

 :65- 66 يآيه

يانَ يشْعرُونَ وما لَّهال إِلَّا الْغَيب والْأَرضِ السماواتِ فِي من يعلَم لَّا قُل  تمامي«: بگو يبعثُونَ أَ
 برانگيخته كي دانندنمي و دانند،نمي را غيب خدا جز است زمين و آسمانها در هاييآن
 .»شومدمي

 گاهيآ و دانش بلكه عمِونَ منْها هم بلْ منْها شَك فِي هم بلْ الĤْخِرَةِ فِي عِلْمهم ادارك بلِ
 نسبت آنان بلكه هستند، شك در آن] وقوع [از آنان بلكه است، نارسا آخرت دربارة ايشان
  .كورند بدان

 كه الهي فرمودة مانند. داندمي را زمين و آسمانها غيب او فقط كه دهدمي خبر متعال خداوند
 من تسقط ما و البحر و البر في ما يعلم و هو اال يعلمها ال الغيب مفاتح عنده و: فرمايدمي

 كليدهاي و مبين كتب في اال يابس ال و رطب ال و االرض ظلمت حبه ال و يعلمها اال ورقه
 درياست و خشكي در آنچه و داند،نمي را آن كسي او جز است،] خداوند [=او نزد غيب

 در يادانه هيچ و داند،مي را آن او اينكه مگر افتدنمي فرو برگي هيچ و داند،مي را آن خداوند
 ثبت روشن كتابي در اينكه مگر ندارد وجود خشكي و ترهيچ و نيست، زمين هايتاريكي
 فرا زمان علم گمانبي االرحام في ما يعلم و الغيب ينزل و الساعه علم عنده اهللا ان. است شده

  .داندمي هاسترحم در را آنچه و كند،مي نازل را باران او و است، خداوند نزد قيامت رسيدن
 و مقرب، ايفرشته هيچ و داند،مي خداوند فقط را آن امثال و پنهان امور و هاغيب اين پس
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 او آگاهي و علم و دارد آگاهي چيزها اين به او تنها وقتي پس. داندنمي را آن پيامبري هيچ
 شايستة او براي جز عبادت كه خداوندي هموست است، برگرفته در را هاپوشيده و پنهان
 داد خبر قيامت كنندگان تكذيب آگاهي و علم ضعف و ناتواني از خداون سپس .نيست كسي
 رساتر كه پرداخت مطلبي به خداوند اينجا در و. رسيد خواهد فرا كي قيامت دانندنمي آنها كه

يانَ يشْعرُونَ وما: فرمود پس است،  و مرگ از پس شدن زنده دانندنمي آنها و يبعثُونَ أَ
 .اندنكرده آماده روزي چنين براي را خود بنابراين. بود خواهد كي رستاخيز

 و است ضعيف بسيار قيامت دربارة آنان دانش و آگاهي بلكه الĤْخِرَةِ فِي عِلْمهم ادارك بلِ
 هم ضعيفي آگاهي و نبودند، برخوردار قوي دانش و آگاهي از آنها. باشدنمي بخش يقين

 آگاهي و علم شك، و داشتند ترديد و شك قيامت دربارة آنان منْها كشَ فِي هم بلكه. نداشتند
 مورد در آنها بلكه  عمِونَ منْها هم بلْ. شودنمي جمع شك با آگاهي وبرد،مي بين از را

 در دانشي و آگاهي دلهايشان در و بيند،نمي را آن چشمهايشان و هستند، نابينا و كور آخرت
 را آن و كرده انكار را قيامت آنان بلكه ندارد، وجود آن آمدن احتمال و تقيام وقوع مورد
  .دانندمي و دانسته بعيد
 :67- 70 يآيه

ابا كُنَّا أَئِذَا كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ ئِنَّا وآباؤُنَا تُرَ  و ما چون آيا«: گفتند كافران و  لَمخْرَجونَ أَ
 .»شويم؟مي آورده يرونب آيا شديم، تبديل خاك به پدرانمان

نَا لَقَد عِدذَا ونُ هنَا نَح لَّا هذَا إِنْ قَبلُ مِن وآباؤُ لِينَ أَساطِيرُ إِ أَو  و ما به را اين كه  راستي به الْ
 .نيست گذشتگان هايافسانه جز اين اند،داده وعده پدرانمان به ما از پيش

 آنگاه بگرديد، زمين در«: بگو الْمجرِمِينَ عاقِبةُ كَانَ فكَي فَانظُرُوا الْأَرضِ فِي سِيرُوا قُلْ
 .»است؟ بوده چگونه گناهكاران سرانجام كه بنگريد

لَيهِم تَحزَنْ ولَا لَا ع قٍ فِي تَكُن وا ضَيمكُرُونَ ممحيله آنچه از و مخور، اندوه آنان بر و ي 
  .مباش تنگدل ورزندمي

ئِذَا كَفَرُوا الَّذِينَ الَوقَ: فرمود بنابراين نَّا أَ ابا كُ نَا تُرَ ئِنَّا وآباؤُ  و ما كه زماني آيا لَمخْرَجونَ أَ
 اين يعني شويم؟مي آورده بيرون قبر از و گرديم،مي زنده شديم، تبديل خاك به پدرانمان

. كردندمي مقايسه خود ضعيف قدرت با را توانا خداوند قدرت آنها. است ممكن غير و بعيد
نَا لَقَدعِدذَا ونُ هاؤُنَا نَحآبلُ مِن وداده قيامت آمدن وعدة پدرانمان به ما از پيش و ما به قَب 
 را چيزي آن از و نيامده ما نزد به هنوز ولي آمد،مي بود، راست امر اين اگر است، شده
لَّا هذَا إِنْ . ايمنديده لِينَ أَساطِيرُ إِ أَو  آن با كه پيشينيان هايداستان و سانهاف جز اين الْ
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  .ندارد اساسي و اصل و نيست بيش چيزي شود،مي گذرانيوقت
 كي قيامت دانندنمي آنها كه پرداخت مطلب اين به كنندگان، تكذيب احوال بيان با خداوند
 داد خبر سپس. است كم و ضعيف قيامت مورد در آنها آگاهي كه داد خبر سپس. آمد خواهد

 آن از پس و هستند، كور آنها كه داد خبر سپس. دارند ترديد و شك قيامت دربارة اآنه كه
 دارند كه هاييحالت سبب به يعني. دانندمي بعيد را آن و كنندمي انكار را قيامت آنها فرمود
 و كرده، گناهان انجام به اقدام نتيجه در و بربسته رخت آنان هايدل از آخرت از ترس

 جاي به را هاشهوت از تبعيت و است، گشته آسان برايشان باطل يقتصد و حق تكذيب
  .اندداده دست از را دنيا و دين و داده، قرار عبادت به پرداختن
 و كرد سفارش اندداده خبر آن از پيامبران كه آنچه تصديق به را آنها متعال خداوند سپس
 بنگريد و بگرديد زمين در و الْمجرِمِينَ عاقِبةُ انَكَ كَيف فَانظُرُوا الْأَرضِ فِي سِيرُوا قُلْ: فرمود

 گناهكاري و مجرم هيچ بنگريد و بگرديد اگر پس! است؟ بوده چگونه گناهكارن سرانجام كه
 كه كرده گرفتار عذابي و سزا به را او خداوند و داشته، بدي سرانجام اينكه مگر يابيدنمي را

  .است بوده او حال سزاوار
 مباش، اندوهگين و مخور غم نياوردنشان ايمان و كنندگان تكذيب اين براي! دمحم اي پس
 برخورداري صالحيت آنها كه بداني را اين و نمايي، حاصل اطالع آنها بدي و شر از اگر زيرا
 آنها مكرورزي از و. شوينمي غمگين و خورينمي تأسف ندارند، را خوبي و خير هيچ از

 و يمكراهللا و يمكرون. گرددمي بر خودشان به آنها مكر سرانجام زيرا. نباش آشفته و تنگدل
 خداوند و كند،مي انديشي چاره آنها مكر براي خداوند و ورزندمي مكر و المكرين خير اهللا

  .است انديشانچاره بهترين
  :71- 75يآيه

يقُولُونَ تَى وذَا مه دعإِن الْو ادِقِينَ كُنتُمكي وعده اين گوييدمي راست اگر«: گويندمي و ص 
 .»بود؟ خواهد

 فرا در كه آنچه از برخي شايد«: بگو تَستَعجِلُونَ الَّذِي بعض لَكُم ردِف يكُونَ أَن عسى قُلْ
 .باشد شده نزديك شما به داريد شتاب رسيدنش

لَكِنَّ النَّاسِ علَى فَضْلٍ لَذُو ربك وإِنَّ و مشْ لَا أَكْثَرَهمردمان بر پروردگارت همانا و كُرُونَي 
 .كنندنمي سپاسگذاري آنان بيشتر ولي است] فراواني [فضل داراي

لِنُونَ وما صدورهم تُكِنُّ ما لَيعلَم ربك وإِنَّ عدر را آنچه داندمي پروردگارت كه حقاً و ي 
 .سازندمي آشكار كه را آنچه و دارندمي نهان هايشاندل
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 نيست زمين و آسمان در اينهفته هيچ و مبِينٍ كِتَابٍ فِي إِلَّا والْأَرضِ السماء فِي غَائِبةٍ مِنْ وما
  .است] شده درج [روشن كتابي در اينكه مگر
 ورزندمي شتاب عذاب آمدن در و كنند،مي تكذيب است آورده پيامبر كه را حقي و معاد آنان
 بود؟ خواهد كي وعده اين گوييدمي راست اگر صادِقِينَ كُنتُم إِن الْوعد اهذَ متَى: گويندمي و

 با و كرده، مقرر خداوند را آن زمان و شدن واقع چون آنهاست، جهالت و خرديبي از اين
 بر كندنمي پيدا تحقق زود قيامت روز كه اين پس. است نموده مقدر را آن خويش تقدير
  .كندمين داللت آنان ادعاي صحت

 شتاب رسيدنش و آمدن در آنچه شدن واقع از را آنها متعال خداوند - اين وجود با - اما
: بگو تَستَعجِلُونَ الَّذِي بعض لَكُم ردِف يكُونَ أَن عسى قُلْ: فرمود و داشت برحذر ورزند،مي
 به و است دهش نزديك شما به ورزيدمي شتاب آن رسيدن فرا در كه عذابي از بخشي بسا چه

  .گيردمي فرا را شما زودي
 به بر را آنها و است بيكران والطافش فراوان او بخشش كه شودمي يادآور را بندگانش خداوند
 با و برتافته روي شكرگذاري از مردم بيشتر اين وجود با كند،مي تشويق آن شكر آوردن جاي

 .اندكرده فراموش را دهنده نعمت ها،نعمت به شدن مشغول

 نهان دلهايشان در كه را آنچه پروردگارت يعلِنُونَ وما صدورهم تُكِنُّ ما لَيعلَم ربك وإِنَّ
 و هانهان به كه داتي از بهراسند بايد پس. داندمي كنند،مي آشكار كه را آنچه و دارندمي

 السماء فِي غَائِبةٍ مِنْ ماو. باشند داشته نظر مد را او همواره بايد و دارد، آگاهي آشكارها
الْأَرضِ فِي إِلَّا نيست، پايين و باال جهان رازهاي از رازي و پوشيده و نهفته چيز هيچ و و 
 كه را آنچه همة كتاب اين و. است شده ضبط و ثبت روشن كتابي در اينكه مگر مبِينٍ كِتَابٍ
 هر پس. دارد بر در پيوست خواهد وقوع هب قيامت روز تا كه آنچه و پيوسته وقوع به تاكنون
 شده نوشته محفوظ لوح در كه است چيزي با مطابق افتدمي اتفاق كه كوچكي و بزرگ حادثة
 .است

  :76- 77يآيه
ائِيلَ بنِي علَى يقُص الْقُرْآنَ هذَا إِنَّ تَلِفُونَ فِيهِ هم الَّذِي أَكْثَرَ إِسرَ  براي قرآن اين گمانبي يخْ
 .كندمي بيان دارند اختالف آن در كه را آنچه بيشتر اسرائيليبن

نَّه   .است رحمت و هدايت مؤمنان براي قرآن اينقطعاً و لِّلْمؤْمِنِينَ ورحمةٌ لَهدى وإِ
 در چون دهد،مي توضيح را گذشته هايكتاب قرآن كه دهدمي خبر خداوند اينجا در

 مشتبه ايشان بر و شده اسرائيلبني ميان اختالف باعث كه هست چيزهايي گذشته هايكتاب
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. است كرده برطرف را اشكال كه كرده حكايت ايگونه به را موارد اين قرآن پس است، شده
 و روشن چنين چون و. است نموده روشن را درست راه است اختالف مورد كه مسائلي در و

 نعمت بزرگترين پس كند،مي حل را مشكلي هر و نمايد،مي رفع را اختالف است واضح
. گذارندنمي سپاس و شكر نعمت مقابل در همه اما است نموده ارزاني بندگان به كه خداست

إِنَّه: فرمود و است مؤمنان مختص و ويژه قرآن هدايت نور و فايده كه كرد بيان و ى ودو لَه 
 درست راه به و وده،نم دور شبهات و سركشي و گمراهي از را آدمي كه است رهنمودي قرآن

 و ديني امور و يافته، آرامش مؤمنان هايدل آن با كه است رحمتي و ورحمةٌ. نمايدمي هدايت
 تصديق را آن كه است مؤمناني براي] فضيلت اين[ لِّلْمؤْمِنِينَ .يابدمي سامان دنيويشان

 آن مفاهيم و معاني در و آورند،مي روي آن در انديشيدن به و پذيرند،مي را آن و كنند،مي
 دست رحمتي به و شوند،مي هدايت راست راه به قرآن وسيلة به مؤمنان پس. كنندمي تدبر
  .دارد بر در را] جهان دو هر [كاميابي و سعادت كه يابندمي
 :78 يآيه

 ميان در خود حكم به تپروردگار گمانبي الْعلِيم الْعزِيزُ وهو بِحكْمِهِ بينَهم يقْضِي ربك إِنَّ
  .است آگاه و توانا او و كرد، خواهد داوري آنها

 عادالنه حكم با و كرد، خواهد داوري هستند كشمكش و ستيز هم با كه آنهايي ميان خداوند
 به چنانچه پس. كرد خواهد داوري و قضاوت كنندگان اختالف ميان اشدادگرانه قضاوت و

 حكم صدور در دارد، وجود متخاصم افراد ميان كه مسايلي خاطر به و دليل بودن پنهان خاطر
 حقيقت و حق نمايدمي داوري آنان دربارة خداوند كه قيامت روز در گيرد، صورت اشتباهي
  .شد خواهد روشن
وهزِيزُ والْع لِيمو اويند، منقاد مخلوقات و است چيره خاليق بر كه خداوندي تواناست و الْع 
 و اهداف نيز و داند،مي را متفاوت هايلهجه و مختلف هايگفته و ستا آگاه چيز همه به

 دهدمي انجام كه عملي طبق را يك هر و داندمي رانند،نمي زبان بر كه را آنچه مقاصد
  .كرد خواهد مجازات

  :79- 81 يآيه
 آشكار حق بر تو گمانبي كن، توكل خدا بر پس الْمبِينِ الْحقِّ علَى إِنَّك اللَّهِ علَى فَتَوكَّلْ
 .هستي

لَا إِنَّك مِعتَى تُسولَا الْمو مِعتُس ماء الصعا إِذَا الدلَّوبِرِينَ ودمردگان به دانينمي تو گمانبي م 
 .بگردانند روي كنان پشت كه هنگامي بشنواني آواز كران به و بشنواني،
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 تو و مسلِمونَ فَهم بĤِياتِنَا يؤْمِنُ من إِلَّا تُسمِع إِن تِهِمضَلَالَ عن الْعميِ بِهادِي أَنت وما
 را كساني تنها تو كني، هدايتشان حق سوي به و بازگرداني، گمراهيشان از را كوران دانينمي
  .فرمانبردارند اينان پس آورند،مي ايمان ما آيات به كه بشنواني توانيمي
 اقامة و خدا، رسالت رساندن منظور به و مضار دفع و منافع ردنآو دست به در] پيامبر اي[

 حق بر تو گمانبي الْمبِينِ الْحقِّ علَى إِنَّك كه كن، توكل خدا بر دشمنان، با جهاد و دين،
 ياري را آن و كرده دعوت حق سوي به و است حق بر كه كسي و هستي، روشن و واضح
 نمايدمي تالش كاري براي چون كند، توكل خدا بر يشترب ديگران از كه است سزاوار كند،مي
 آن نيز. ندارد وجود آن در ترديدي و شك و است مشخص آن بودن راست و است، قطعي كه
. باشدنمي مشتبه مرد بر و نيست آن در پوشيدگي و دارد، قرار روشني نهايت در و است حق
 خداوند بر راستا اين در و دهي مانجا است شده گذاشته تو دوش بر كه را آنچه گاه هر و

. نيست تو عهدة بر آنها شدن هدايت و رساند،نمي تو به زياني گمراهان گمراهي نمايي، توكل
 :فرمود بنابراين

لَا إِنَّك مِعتَى تُسولَا الْم و مِعتُس ماء الصعآنگاه بشنواني، را مردگان دانينمي تو گمانبي الد 
لَّوا إِذَا كه وقتي خصوصاً. زنيمي صدا و خوانيمي فرا را آنها كه بِرِينَ ودو كنند پشت تو به م 
 .بشنواني را آنها نتواني و نشنوند، بشتر آنها كه شودمي باعث اين چون بگردانند، روي تو از

لَالَتِهِم عن الْعميِ بِهادِي أَنت وما  و گرداني باز گمراهيشان از را كوران توانينمي تو و ضَ
 لكن و احببت من تهدي ال  انك: است فرموده متعال خداوند كه همانطور. نمايي هدايتشان

 هر خداوند بلكه كني، هدايت داري دوست كه را كسي توانينمي تو همانا يشاء من يهدي اهللا
  .نمايدمي هدايت بخواهد كه را كس
لَّا تُسمِع إِن  ما آيات به كه بشنواني توانيمي را كساني تنها مسلِمونَ مفَه بĤِياتِنَا يؤْمِنُ من إِ

 كه هستند كساني كنندمي اطاعت تو از كه آنهايي پس. فرمانبردارند اينان و آوردند،مي ايمان
 كه همانگونه. برندمي فرمان خدا از شدنشان، تسليم و خود اعمال با و دارند ايمان ما آيات به

 يرجعون اليه ثم اهللا يبعثم الموتي و يسمعون الذين يستحب انما: است فرموده متعال خداوند
 او سوي به سپس انگيزد،مي بر خداوند را مردگان و شنوند،مي كه كنندمي اجابت كساني تنها
  .گردندمي باز
 :82 يآيه

ا لَيهِم الْقَولُ وقَع وإِذَ نَا عأَخْرَج مةً لَهابنَ دضِ متُكَ الْأَرمهأَنَّ لِّم اتِنَا كَانُوا النَّاسيĤِوقِنُونَ لَا بي 

 بيرون مردمان براي زمين از را جانوري يابد، تحقق آنان بر] عذاب [فرمان كه هنگامي و



١٨٩٧ 

  .نداشتند يقين ما هاينشانه با مردم كه چرا گويد،مي سخن ايشان با كه آوريممي
 أَخْرَجنَا برسد، فرا است كرده تعيين را آن قتو و نموده قطعي خداوند كه را آنچه گاه هر
مةً لَهاب نَ دضِ مكه است آن منظور يا. آوريممي بيرون مردم براي زمين از را جانوري الْأَر 

 مردم با تُكَلِّمهم جانور اين و. آيدنمي فرود آسمان از و بوده زمين جانوران از مذكور جانور
 در يوقِنُونَ لَا بĤِياتِنَا كَانُوا النَّاس أَنَّ. آوردندنمي ايمان ما آيات هب كه مردمي گويد؛مي سخن

 را جانور اين خداوند و شودمي ضعيف خداوند آيات به نسبت مردم يقين و آگاهي زمان آن
 ترديد آن در مردم كه را آنچه تا سازدمي آشكار اوست عجيب هاينشانه و آيات از يكي كه

 قيامت هايعالمت از آن آمدن و آيد،مي بيرون زمان آخر در جانور اين و. كندمي بيان دارند
 پيامبرش و خدا اما است، شده گفته سخن آن آمدن از بسياري احاديث در كه همانطور. است
 آن آمدن از مقصود و هانشانه و آثار فقط بلكه. است جانوري چگونه كه اندنكرده بيا ما براي
 با العادهخارق طور به كه است خداوند آيات از جانور آن اينكه و اند،كرده بيان برايمان را

 آيات در مردم و يابد،مي تحقق مردم عذاب بر مبني الهي فرمان كه آنگاه گويد،مي سخن مردم
 و است مؤمنان براي دليلي و حجت جانور اين هنگامي چنين در پس. كنندمي شك خدا

  .مخالفان عليه حجتي
 :83- 85 يآيه

موي شُرُ وةٍ كُلِّ مِن نَحا أُمجن فَومم كَذِّباتِنَا ييĤِب مونَ فَهعوزامتي هر از كه روزي و ي 
 داشته نگاه آنان پس كردند،مي تكذيب را ما آيات كه آوريممي گرد را آنان از گروهي

 .گردند ملحق يكديگر به تا شوندمي

لَم بĤِياتِي أَكَذَّبتُم قَالَ جاؤُوا إِذَا حتَّى ا تُحِيطُوا وا بِهاذَا عِلْمأَم لُونَ كُنتُممكه هنگامي تا تَع 
 آگاهي كامل طور به آن از كه حالي در كرديد تكذيب مرا آيات آيا«: فرمايدمي] خدا [آيندمي

 .»كرديد؟مي چه] خود حيات مدت در [و نداشتيد؟

قَعولُ وهِ الْقَوي لَ ا معوا بِمظَلَم منطِقُونَ لَا فَهبر] عذاب [فرمان كردند كه ستمي سبب به و ي 
  .بگويند سخن] توانندنمي [آنان پس يافت، تحقق آنان

 گرد را آنها اينكه و دهدمي خبر قيامت روز در كنندگان تكذيب حالت از متعال خداوند
 ما آيات كه يوزعونَ فَهم بĤِياتِنَا يكَذِّب ممن كند،مي جمع را گروهي امتي هر از و آورد،مي
 از تا شونمي داشته نگاه همديگر كنار در و شده ملحق يكديگر به آنان. كردندمي تكذيب را

 .بگيرند قرار سرزنش و نكوهش مورد وهمه شود پرسيده همه

 آنها به سرزنش و توبيخ با خداون شوندمي حاضر و آيندمي اينكه تا جاؤُوا إِذَا حتَّى
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بتُم: فرمايدمي لَم بĤِياتِي أَكَذَّ ا تُحِيطُوا وا بِهكامالً اينكه بدون كرديد تكذيب مرا آيات آيا عِلْم 
 برايتان حق تا كنيد تأمل و رنگ در كه بود الزم شما بر يعني باشيد؟ كرده پيدا آگاهي آنها از

 كه كرديد تكذيب را چيزي چگونه پس. نگوييد سخن آگاهي بدون بايستمي و شود، روشن
 آنها خداوند تَعملُونَ كُنتُم أَماذَا! بوديد؟ نكرده پيدا احاطه آن به كامالً و نداشتيد آگاهي آن به
 دروغ فقط آنها آگاهي و دانش و علم كه بيندمي پس پرسد،مي عملشان و دانش و علم از را

 .است بوده پيامبر شيوه و سنت فبرخال و خدا غير براي عملشان و حق، انگاشتن

قَعولُ وهِم الْقَولَي ا عوا بِمبر خدا عذاب و شد اقامه آنها بر حجت ستمشان سبب به و ظَلَم 
 حجتي و دليل چون. گشايندنمي سخن به لب آنان پس ينطِقُونَ لَا فَهم گرديد واقع آنان

  .ندارند
 :86 يآيه

ا أَلَمرَولْ أَنَّا يعلَ نَاجكُنُوا اللَّيسفِيهِ لِي ارالنَّه صِرًا وبفِي إِنَّ م اتٍ ذَلِكيĤَمٍ لؤْمِنُونَ لِّقَوآيا ي 
 گمانبي ايم؟نموده روشن را روز و بيارامند، آن در تا ايمداشته مقرر را شب ما كه اندنديده

  .است هايينشانه آورندمي ايمان كه قومي براي اين در
 و شب كه است اين آن و! اند؟نكرده مشاهده را خدا بيكران نعمت و بزرگ هايهنشان مگر
 از و گيرند، آرام آن در تا است نموده تاريك را شب است؛ نموده مسخر آنها براي را روز

 پي در تا گردانده روشن را روز و شوند آماده مجدد فعاليت و كار براي و بياسايند خستگي
 است هايينشانه اين در گمانبي يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ. ندباش كارهايشان و زندگي
  .آورندمي ايمان او هاينعمت بودن فراگير و خداوند يگانگي به كه قومي براي
 :87- 90 يآيه

موي نفَخُ وورِ فِي يالص ن فَفَزِعاتِ فِي ماومن السمضِ فِي وإِلَّا الْأَر شَاء نم كُلٌّ اللَّهو هأَتَو 
 و آسمانها در كه كساني آنگاه شود،مي دميده صور در كه] آمد خواه [روزي و  داخِرِينَ
 در فروتنانه يك هر و بخواهد، خداوند كه كسي مگر شوند، وهراسناك زده وحشت اندزمين

 .آيندمي] حاضر [او پيشگاه

 خَبِيرٌ إِنَّه شَيءٍ كُلَّ أَتْقَنَ الَّذِي اللَّهِ صنْع السحابِ مرَّ تَمرُّ وهِي دةًجامِ تَحسبها الْجِبالَ وتَرَى
 مانند آنكه حال پنداري،مي حركتبي و ساكن را آنها] و [بينيمي را كوهها و تَفْعلُونَ بِما

 استواري كمال در را چيز همه كه است خدايي آن آفرينش. هستند حركت و سير در ابرها
 .است آگاه كنيدمي آنچه به او گمانبي. است آورده پديد

 آورد ميان در نيكي به كه كس هر آمِنُونَ يومئِذٍ فَزَعٍ من وهم منْها خَيرٌ فَلَه بِالْحسنَةِ جاء من
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 .اندايمن روز آن پريشاني از آنان و داشت خواهد آن از بهتر پاداش

لَّا تُجزَونَ هلْ النَّارِ فِي وجوههم فَكُبت يئَةِبِالس جاء ومن  بدي كس هر و تَعملُونَ كُنتُم ما إِ
 داده شما به كرديدمي آنچه جز سزايي آيا. شودمي افكنده آتش در رو به آورد ميان در
  شود؟مي

 وحشت به ار هادل و است آن در كه هاييسختي و قيامت روز از را بندگانش خداوند
 فِي ومن السماواتِ فِي من فَفَزِع الصورِ فِي ينفَخُ ويوم: فرمايدمي و داشته حذر بر اندازمي

 و هاآسمان در كه كساني آن در شدن دميده سبب به شود،مي دميده صور در كه روزي الْأَرضِ
 صور در شدن دميده از پس كه آنچه ترس از و شوند،مي هراسان و زدهوحشت هستند زمين
لَّا.شوندمي انباشته هم روي زده وحشت و هراسان افتدمي اتفاق  كه كسي مگر اللَّه شَاء من إِ
 و ترس از و نموده، قدم ثابت را آنها و گرفته قرار خداوند تكريم مورد كه آناني بخواهد؛ خدا

 همة صور در شدن دميده هنگام به و  داخِرِينَ أَتَوه وكُلٌّ. است كرده حفظ روز آن هراس
 كه همانطور. گردندمي آماده و حاضر خداوند پيشگاه در فروتنانه و ذليل و خوار خاليق
 آنچه همة عبدا الرحمن اتي اال االرض و السموات في من كان ان: است فرموده متعال خداون

 اين در پس. آيندمي رحمان خداوند نزد به كرنش و بندگي با هستند زمين و هاآسمان در كه
 در خود زيردستان با بخش هستي خداوند جبروت و عظمت مقابل در رعايا و رؤسا روز

  .برابرند فروتني و خواري
 حركتبي و ساكن را كوهها كه است ايگونه به قيامت وحشت جامِدةً تَحسبها الْجِبالَ وتَرَى
 حالت همان بر كه بريمي وگمان داري،نمي پنهان نظر از را آنها از يك هيچ و پنداري،مي

 و اندپاشيده هم از و دارند، قرار وحشت و هراس نهايت در آنكه حال هستند، خود معمولي
 السحابِ مرَّ تَمرُّ وهِي: فرمود بنابراين. شوندمي تبديل غبار و گرد به و روند،مي بين از سپس

 صنْع اين و. كنندمي حركت ابرها مانند يامتق هراس شدت از و هستند، سبك كه بس از و
 كمال در را چيز همه كه است خدايي آفرينش تَفْعلُونَ بِما خَبِيرٌ إِنَّه شَيءٍ كُلَّ أَتْقَنَ الَّذِي اللَّهِ

 جزا و سزا اعمالتان طبق را شما و است، آگاه كنيدمي آنچه به او و است، آفريده استواري
  . دهدمي

 كار كه كس هر بِالْحسنَةِ جاء من: فرمود و كرد بيان را دادنش سزا يا پاداش كيفيت سپس
 خَيرٌ فَلَه شود،مي قلبي نيكي و عمل در نيكي و قول در نيكي شامل اين و دهد، انجام نيك
 من وهم. است الهي پاداش حداقل اين و داشت، خواهد آن از واالتري و بهتر پاداش او منْها
 برند،مي سر به امان و امن در و كندمي پريشان را مردم كه چيزي از آنان و آمِنُونَ يومئِذٍ عٍفَزَ
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يئَةِ جاء ومن. نمايندمي وحشت احساس آنها همراه به چه گر كارهاي كه كساني و بِالس 
 فِي وههموج فَكُبت ،]است بدي هر شامل و است جنس اسم »سيئه«[دهند،مي انجام ناپسند
 كُنتُم ما إِلَّا تُجزَونَ هلْ: شودمي گفته آنها به و شده، افكنده آتش در هايشانچهره بر النَّارِ

  شود؟مي داده شما به كرديدمي آنچه جز سزايي آيا تَعملُونَ
  :91- 93يآيه
نَّما بلْدةِ هذِهِ رب أَعبد أَنْ أُمِرْت إِ لَه هاحرَّم الَّذِي الْ ءٍ كُلُّ وشَي أُمِرْتمِنَ أَكُونَ أَنْ و 

 آن كه پروردگاري بپرستم؛ را] مكه [شهر اين پروردگار كه اميافته فرمان تنها من الْمسلِمِينَ
 شدگان تسليم زمرة كه شده داده فرمان من وبه. اوست آن از چيز همه و بخشيده حرمت
 .باشم

نَا إِنَّما فَقُلْ ضَلَّ ومن لِنَفْسِهِ يهتَدِي فَإِنَّما اهتَدى منِفَ الْقُرْآنَ أَتْلُو وأَنْ  اينكه و الْمنذِرِينَ مِنَ أَ
 هر و يابد،مي راه خودش سود به كه نيست اين جز يابد راه كس هر پس بخوانم، را قرآن
 .»باشممي دهندگان بيم از فقط من«: بگو گردد، گمراه كس

 خداي ستايش«: بگو و تَعملُونَ عما بِغَافِلٍ ربك وما فَتَعرِفُونَها آياتِهِ سيرِيكُم لِلَّهِ الْحمد وقُلِ
 از پروردگارت و شناخت، خواهيد را آنها پس داد، خواهد نشان شما به را آياتش او راست،
  .»نيست غافل كنيدمي آنچه
نَّما: بگو آنها به! محمد اي بلْدةِ هذِهِ رب أَعبد نْأَ أُمِرْت إِ  اين پروردگار كه اميافته فرمان من الْ

 اهالي به و حرمت مكه به كه خداوندي حرَّمها الَّذِي. است مكه شهر منظور. بپرستم را شهر
 كُلُّ ولَه آورند جاي به را خدا شكر نعمت اين برابر در آنها بايد پس. است بخشيده نعمت آن

 گمان تا كرد بيان را اين.اوست اختيار در و او آن از است پايين و باال در آنچه مةه و شَيءٍ
أُمِرْت. است كعبه خانة پروردگار فقط او كه نرود لِمِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ وستا اميافته فرمان و الْم 
 او پس. كرد چنين) ص (پيامبر و. بياورم روي اسالم به شتابان يعني. باشم شدگانتسليم از

 از خدا برابر در او فروتني و شد، تسليم خداوند برابر در و آورد اسالم كه است شخص اولين
 .است بيشتر امت اين افراد همة

 هدايت آن وسيلة به تا بخوانم برايتان را قرآن كه امشده داده فرمان نيز و الْقُرْآنَ أَتْلُو وأَنْ
 راآن من و است من وظيفة اين. دريابيد را آن عانيم و كلمات و كنيد، اقتدا آن به و شويد،
نَّما اهتَدى فَمنِ. امداده انجام  هدايت نتيجه و سود شود، راهياب كس هر پس لِنَفْسِهِ يهتَدِي فَإِ

 كس هر و الْمنذِرِينَ مِنَ أَنَا إِنَّما فَقُلْ ضَلَّ ومن. گرددمي بر خودش به شدنش راهياب و
 .نيست من دست در هدايت از چيزي و دهندگانم،بيم از فقط من: بگو گردد، گمراه
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 اوست، آن از ستايش وقت همه و هميشه و سزاست را خدا ستايش: بگو و لِلَّهِ الْحمد وقُلِ
 كه ستايشي و حمد و اشبرگزيده بندگان خصوص به كنند،مي ستايش را او خاليق همه

 نهايت در و باالست آنها مقام چون است، بيشتر نددهمي انجام پروردگار براي ديگران
 سيرِيكُم. است كرده ارزاني آنان به فراواني خوبيهاي و خيرات و دارند قرار او به نزديكي
 شناخت؛ خواهيد را آنها كه ايگونه به دهد،مي نشان شما به را خود آيات فَتَعرِفُونَها آياتِهِ

 نشان شما به خويش آيات از بايد پس. نمايد مي راهنمايي باطل و حق به را شما كه شناختي
 بينه حي من يحيي و بيته عن هللك من ليهلك. شويد راهياب تاريكي در آن وسيلة به تا دهد
 روي از ماندمي زنده كه كس هر و گردد هالك دليل روي از شودمي هالك كه كس هر تا

  .بماند زنده دليل
 آن بر شما كه احوال و اعمال از را آنچه داندمي درستي به بلكه تَعملُونَ اعم بِغَافِلٍ ربك وما

 حكمي كرد، خواهد حكم شما ميان آينده در و داند،مي را اعمال آن پاداش ايواندازه هستيد،
  .بود نخواهد حجتي - وجهي هيچ به - شما براي و شودمي ستايش آن بر كه

  نمل يسوره تفسير پايان
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  قصص يورهس تفسير

 است آيه 88 و مكي

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 :1- 6 يآيه

 ميم سين، طا، طسم

تِلْك اتبِينِ الْكِتَابِ آيروشنگر كتاب هايآيه است اين الْم  

تْلُوا لَيك نَ إِ مِن عى نَّبوسنَ موفِرْعقِّ ومٍ بِالْحؤْمِنُونَ لِقَوگروهي براي فرعون و موسي خبر از ي 
 .خوانيممي تو بر حق به دارند، باور كه

لَا فِرْعونَ إِنَّ ضِ فِي علَ الْأَرعجا ولَها أَهعشِي تَضْعِفسطَائِفَةً ي منْهم حذَبي منَاءهيِي أَبتَحسيو 
ماءهنِس نَّه  جا آن مردمان و ورزيد، تكبر سرزمين آن در فرعون گمانبي الْمفْسِدِينَ مِنَ كَانَ إِ

 كرد؛مي ناتوان و ضعيف را ايشان از گروهي كرد، تبديل مختلف هايدسته و گروههاي به را
 .بود تباهكاران از او گمانبي داشت،مي نگاه زنده را زنانشان و بريد،مي سر را پسرانشان

نُرِيد نَّ أَن ولَى نَّمتُضْعِفُوا الَّذِينَ عضِ فِي اسالْأَر عنَجومةً لَهئِم نَجعلَهم أَ ارِثِينَ وو الْو 
 را ايشان و نهيم منت اندشده داده قرار ناتوان و ضعيف زمين در كه آنان بر خواهيممي

 .گردانيم] قدرت و حكومت [وارثان را آنها و سازيم پيشوايان

نُمكِّنَ و مضِ فِي لَهنُرِي الْأَر نَ ووانَ فِرْعامهنُو وجاومهم دا مِنْهونَ كَانُوا مذَرحرا ايشان و ي 
 آنچه لشكريانشان و وهامان فرعون به و دهيم، حكومتشان و سلطه و گردانيم، مستقر زمين در
  .بنمايانيم ترسيدند،مي آن از كه را
 كتاب هايآيه الْمبِينِ الْكِتَابِ آيات اند،تعظيم و بزرگداشت سزاوار و مستحق كه آيات اين

 شناخت و پروردگارشان، شناخت قبيل از دارند، نياز آن به بندگان آنچه هر كه روشنگرند،
 پاداش شناخت و خدا، روزهاي و وقايع دانستن و او، دشمنان و دوستان شناخت و او، حقوق

 و كرده بيان روشني نهايت در را مطالب اين همة قرآن اين پس.دارند بر در را اعمال جزاي و
  .است داده توضيح بندگان براي را آن
 جا چند در كه باشدمي فرعون و موسي داستان است داده توضيح كه چيزهايي جمله از و

تْلُوا: فرمود پس.است نموده بيان مفصل صورت به جا اين در و كرده، تكرار  نَّبإِ مِن علَيك نَ
 لِقَومٍ است، انگيزشگفت بسيار وموسي فرعون حكايت و خبر زيرا بِالْحقِّ وفِرْعونَ موسى
 شود،مي گفته سخن آنان با و اندخطاب مورد آنها. آورندمي ايمان كه قومي براي يؤْمِنُونَ
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 هايعبرت از او آورند،مي روي آن در انديشيدن به خود ايمان وسيلة به و دارند ايمان چون
 جز و. گرددمي افزوده هايشاننيكي و يقين و ايمان بر و شوند،مي هدايت و گيرندمي پند آن

 خداوند و. گرداندمي اقامه كفار بر را حجت فقط قرآن بلكه. كنندنمي استفاده قرآن از مؤمنان
  .فهمندنمي را آن كه است داده قرار مانعي قرآن و آنها وميان داشته مصون آنها شر از را قرآن

 فراوان لشكريان و قدرت و سلطه فرعون همانا أَرضِالْ فِي علَا فِرْعونَ إِنَّ است چنين داستان
لَها وجعلَ زد، گريسلطه و استكبار و سركشي به دست كه داشت ا أَهعرا جا آن مردم و شِي 

 كه كاري هر خود نفس وهواي خواسته طبق و كرد تقسيم مختلف هايدسته و گروهها به
 و منْهم طَائِفَةً يستَضْعِف. نمودمي تحميل انآن بر را خود قدرت و كرد،مي آنها با خواستمي

 و بود داده برتري جهانيان بر را آنها خداوند و بودند اسرائيلبني كه - را آنان از گروهي
 قدرتي آنان كه ديدمي چون كرد،مي ناتوان و ضعيف - نمايد اكرام را آنان بايستمي فرعون
  .بدارد مصون دهد انجام ايشان با واهدخ مي فرعون آنچه از را آنها كه ندارند
 يذَبح فرعون كه بود رسيده جايي به آنها وضعيت و. دادنمي اهميت آنها به فرعون بنابراين
منَاءهيِي أَبتَحسيو ماءهداشتمي نگاه زنده را زنانشان و بريدمي سر را آنها پسر فرزندان نِس .
 و شوند ورحمله فرعون به نتواند و نشود، زياد آنها عيتجم كه بود اين كار اين از او هدف
  .بگيرند او دست از را قدرت

نَّه  وضعيت بهبودي پي در كه آنهايي بود؛ تباهكاران از فرعون گمانبي الْمفْسِدِينَ مِنَ كَانَ إِ
 .بود او تباهكاري و فسادكاري از ناشي اين و. نيستند خود دنيوي و ديني

نُرِيد نَّنَّ أَن ولَى متُضْعِفُوا الَّذِينَ عضِ فِي اساستضعاف اسباب كردن دور با خواهيممي و الْأَر 
 برابرشان در كه را كساني و بگذاريم، منت آنان بر اندشده داده قرار ضعيف كه كساني
نَجعلَهم. گردانيم ذليل و خوار را دشمنانشان و كنيم، نابود ورزندمي مقاومت ةً وئِم  را آنان و أَ
 كار اين براي بلكه پذيرد،نمي انجام ناتواني و استضعاف با اين و دهيم، قرار دين پيشوايان

لَهم. باشند داشته كامل قدرت زمين در بايد عنَجثِينَ و  وارث را آنان خواهيمومي الْوارِ
 .دارند نيك سرانجام آخرت و دنيا در آنان و بگردانيم زمين حكومت

نُمكِّ نَو مضِ فِي لَهبه كارها اين همة و بدهيم، حكومت و قدرت زمين در را آنان و الْأَر 
 به خواهيممي همچنين و وجنُودهما وهامانَ فِرْعونَ ونُرِي. شد انجام الهي ارادة و حكم
 از ممِنْه كردند،مي سركشي و بردندمي يورش آن وسيلة به كه لشكريانشان و هامان و فرعون
 ترس آن از كه بنمايانيم را چيزي يحذَرونَ كَانُوا ما ناتوان و مستضعف گروه اين سوي
 نابود براي بنابراين. كردند بيرون سرزمينشان از باالخره را آنها مستضعفان، كه بود اين. داشتند
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 و. ندكرد تالش دادمي تشكيل را آنها آيندة قدرت كه فرزندانشان كشتن و قدرتشان، كردن
 فراهم را آن اسباب بخواهد، را كاري خداوند گاه هر و. بود خدا خواسته طبق اينها همه
 اين به را آنان كه نمود فراهم را اسبابي خداوند و. كندمي هموار را راههايش و نمايد،مي

  .رساند هدف
 اسرائيلبني ملت رهايي آورد، پديد را موسي پيامبرش خداوند وقتي كه بود اين سبب اولين

 به خطرناكي زمان در موسي. كشتندمي را پسر فرزندان موقع آن در و كرد، واگذار او به را
 نگهداري خودش نزد را فرزند و دهد شير او به كه كرد الهام مادرش به وخداوند آمد دنيا
  .كند
  :7- 13 يآيه

لْقِيهِ لَيهِع خِفْتِ فَإِذَا أَرضِعِيهِ أَنْ موسى أُم إِلَى وأَوحينَا لَا تَخَافِي ولَا الْيم فِي فَأَ زَنِي وإِنَّا تَح 
وهادكِ رإِلَي اعِلُوهجلِينَ مِنَ ورْسو بده، شير او به «كه كرديم الهام موسي مادر به و الْم 

 ار او ما يقين به مباش، اندوهگين و مترس و بيانداز، دريا به را او ترسيدي، او بر كه هنگامي
 .»گردانيممي پيامبران زمرة را او و گرداند، خواهيم باز تو نزد

تَقَطَه الْ ا لَهم لِيكُونَ فِرْعونَ آلُ فَ ودنًا ع  آنگاه خَاطِئِينَ كَانُوا وجنُودهما وهامانَ فِرْعونَ إِنَّ وحزَ
 فرعون گمانبي. گردد وهشاناند ماية و آنان دشمن سرانجام تا برگرفتند را او فرعون خانوادة

 .بودند خطاكار لشكريانش و هامان و

ا نَتَّخِذَه أَو ينفَعنَا أَن عسى تَقْتُلُوه لَا ولَك لِّي عينٍ قُرَّت فِرْعونَ امرَأَت وقَالَتِ لَدو مهلَا و 
 نكشيد، را او ت،اس روشني چشم تو براي و من براي] او[«: گفت فرعون همسر و يشْعرُونَ

 سرانجام كه [دانستندنمي آنان و »بگيريم فرزندي به را او يا و بخشد، سود ما به شايد
 ].شد خواهد دشمنشان

حبَأَص فُؤَاد ى أُموسإِن فَارِغًا م تدِي كَادتُب لَا بِهِ لَ طْنَا أَن لَوب لَى را علْبِه  الْمؤْمِنِينَ مِنَ لِتَكُونَ قَ

 زمرة از تا داشتيمنمي استوار را او دل اگر و شد،] قرار و صبر از [تهي موسي مادر دل و
 .سازد آشكار را او بود نزديك باشد باورمندان

قَالَتيهِ لِأُخْتِهِ وقُص رَتصن بِهِ فَبنُبٍ عج مهرُونَ لَا وشْعدنبالش به«: گفت خواهرش به و ي 
 .»بدانند آنان اينكه بدون ،ديدمي دور از را او و برو،

لَيهِ وحرَّمنَا ع رَاضِعلُ مِن الْمقَب لْ فَقَالَته لُّكُملَى أَدلِ عتٍ أَهيب كْفُلُونَهي لَكُم مهو لَه 
 را شما آيا: گفت] خواهرش [آنگاه ساختيم، حرام او بر قبل از را دايگان همة شير و نَاصِحونَ

 او خيرخواه كه حالي در بگيرد عهده به برايتان را او سرپرستي كه كنم هنمودر ايخانواده به
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 .»باشند؟

نَاهدهِ إِلَى فَرَدأُم ا تَقَرَّ كَينُهيلَا ع زَنَ وتَح لَملِتَعأَنَّ و دعقٌّ اللَّهِ ولَكِنَّ حو مونَ لَا أَكْثَرَهلَمعي 

 كه بداند و نگردد، غمگين و شود، روشن چشمش تا مگرداندي باز مادرش به را موسي پس
  .دانندنمي بيشترشان ولي. است حق خداوند وعدة
 نزد به را او خواهدمي كسي كردي احساس و ترسيدي او بر كه هنگامي علَيهِ خِفْتِ فَإِذَا

 نيل يرودخانه هب و بده قرار ايبسته صندوق داخل در را او الْيم فِي فَأَلْقِيهِ ببرد، فرعونيان
لَا بيانداز لَا تَخَافِي و زَنِي ونَّا تَح لَيكِ رادوه إِ  موسي مادر خداوند پس الْمرْسلِينَ مِنَ وجاعِلُوه إِ

 آنها توطئه از و شودمي بزرگ فرزند اين و گرداند،مي باز را فرزندش زودي به كه داد مژده را
  .گزيد خواهد بر پيامبري به را او خداوند و ماند،مي امان در
 آرام دلش تا شد داده موسي مادر به جهت بدان مژده اين. بود هامژده بزرگترين از اين و

 را آنچه و. ترسيد فرزندانش بر موسي مادر كه چرا. شود فروكش او واضطراب ترس و بگيرد،
 خود حمايت مورد را او خداوند و انداخت، دريا به را او و داد، انجام بود شده امر بدان كه

 .داد قرار

تَقَطَه الْ  را او كه بودند آنها و برگرفتند، رودخانه از را او فرعون خاندان پس فِرْعونَ آلُ فَ
ا لَهم لِيكُونَ يافتند، ودنًا ع  كه چرا شود، اندوهشان ماية و آنها دشمن موسي سرانجام تا وحزَ
 آنچه - كه كرد تقدير چينن خداوند و. دهدنمي نجات خدا تقدير از را انسان احتياط، و پرهيز
 به تبديل - شوند گرفتار بدان كه داشتند ترس آن از اسرائيلبني يناحيه از خاندانش و فرعون
  .نمايد رشد و شود معاش تأمين آنان كفالت و نظر تحت و شود اسرائيل بني يفرمانده

 از بسياري و داشت، اسرائيلبني براي زيادي عمناف امر اين كه بينيممي شود تأمل و تدبير اگر
 كرد، جلوگيري تجاوزات بسياري از رسالتش از قبل موسي و كرد، دور آنها از را ناگوار امور
 حال كند دفاع خود ملت حقوق از او كه است طبيعي و. بود سلطنت خاندان بزرگان از چون
 خداوند كه - مستضعف ملت اين توضعي پس. بود جوشان غيرتي و بلند همتي داراي او آنكه
 افرادش، از برخي كه رسيد جايي به - است كرده حكايت ما براي را آنها ذلت موارد از برخي

 بيان زودي به كه همانطور. بپردازند ستيز و كشمكش به فرعون سرزمين قدرتمند مردم با
 به كارها كه است اين الهي هايسنت از يكي زيرا بود، پيروزي مقدمة اين و. شد خواهد
  .رسدنمي انجام به دفعه يك و رودمي پيش تدريج

 لشكريانشان و هامان و فرعون شك بدون خَاطِئِينَ كَانُوا وجنُودهما وهامانَ فِرْعونَ إِنَّ
 مكرشان و توطئه برابر در و كنيم، مجازات را آنان خواستيم ما پس. بودند مجرم و گناهكار
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  .ورزيم شيانديچاره آنها عليه
 ايمان با و بزرگوار زني كه را فرعون زن خداوند برگرفتند، دريا از را او فرعون خاندان وقتي
 قُرَّت فِرْعونَ امرَأَت وقَالَتِ. بود مزاحم دختر آسية فرعون زن. كرد مهربان موسي براي بود،
تُلُوه لَا ولَك لِّي عينٍ  تا بگذاريد، زنده را آن و نكشيد، را بچه اين: گفت فرعون زن پس تَقْ
لَدا نَتَّخِذَه أَو ينفَعنَا أَن عسى. شود ما زندگي شادي و روشنيچشم ماية سود ما به شايد و 

 رساندن سود راستاي در كه خدمتگزاري مانند به يا يعني. بگيريم فرزندي به را او يا و بخشد
 او به اين از باالتر منزلتي يا و گيريم،مي ربكا را او كندمي عمل نمودنمان خدمت و ما به
. دهيممي قرار گراميداشت و تكريم مورد را وي و دهيممي قرار خود فرزند را او و دهيممي
 و. گفت را سخن اين كه زني همان شود، سودمند فرعون زن كه كرد مقدر خداوند پس

 همواره بنابراين. داشتمي دوست شدت به را او آسية و گرديد، او چشم روشني ماية موسي
 پيامبري به را او خداوند و شد بزرگ كه اين تا بود، او مهربان فرزند يمنزله به موسي
 راضي آسيه از خداوند. آورد ايمان موسي به و شد مسلمان شتابان آسيه وقت اين در. برگزيد

  !گرداند خشنود را او و باد خشنود و
 آنها يشْعرُونَ لَا وهم كه حالي در كرد، بيان موسي مورد در را گفتگوها اين متعال پروردگار

 قدرت و رسالت به موسي اينكه و خورده، رقم چيز چه به الهي قلم و تقدير كه داستندنمي
 موسي با ديگري برخورد دانستند،مي آنها اگر چون بود، الهي لطف از اين و. رسدمي
  .كردندمي

 از و شد غمگين شدت به انساني حالت مقتضاي بر داد، تدس از را موسيموسي، مادر وقتي
 و غم از را او خداوند كه اين با گشت، تهي قرار و صبر از دلش آشفتگي و پريشاني شدت
 لَتُبدِي كَادت إِن. گرداندمي باز او به را فرزندش كه داد وعده و داشت برحذر ترس و اندوه

بطْنَا أَن لَولَا كند، ارآشك داشت دل در چه آن بود نزديك و بِهِ لَى را علْبِه  را او دل اگر قَ
 تا الْمؤْمِنِينَ مِنَ لِتَكُونَ. ننمود آشكار را آن و ورزيد شكيبايي پس. كرديمنمي پابرجا و استوار

 صبر و برسد بنده به مصيبتي گاه هر زيرا. باشد مؤمنان زمرة از پايداري و صبر اين وسيلة به
 ضعف نشانة صبريبي كه است آن بيانگر اين و. گرددمي افزوده ايمانش زد،ور پايداري و

 .است ايمان

قَالَتيهِ لِأُخْتِهِ ورا او و برو، برادرت دنبال به: گفت موسي خواهر به موسي مادر و قُص 
 دنبال به موسي خواهر. بفهمد را تو منظور يا شود، تو متوجه كسي اينكه بدون كن، جستجو

 او موسي خواهر پس يشْعرُونَ لَا وهم جنُبٍ عن بِهِ فَبصرَت. كرد گيريپي را قضيه و رفت او
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 است، احتياط و دورانديشي كمال اين و. بفهمند را او منظور اينكه بدون پاييدمي دور از را
 به را بچه پسر اين او كردندكهمي گمان آمد،مي آنها سوي به و كردمي نگاه را او اگر زيرا
 كيفر را اشخانواده تا بگيرند او سربريدن و كشتن به تصميم بود ممكن و. است انداخته دريا
  .دهند

. بازداشت زني هر پستان گرفتن از را او كه بود اين مادرش و موسي به خداوند لطف از و
 را او كسي شايد تا بردند بازار به را وي بودند مهربان او به نسبت كه آنجا از فرعونيان
 هلْ فَقَالَت و آمد داشت، قرار وضعيتي چنين در موسي كه حالي در خواهرش پس. بخواهد
لُّكُم لَى أَدلِ عتٍ أَهيب كْفُلُونَهي لَكُم مهو ونَ لَهرهنمود ايخانواده به را شما آيا: گفت نَاصِح 
 آنها كه بود چيزي اين و د؟باشن او خيرخواه آنان و بگيرند عهده به را او سرپرستي كه كنم
 پس بازداشت، دايگان از را او خداوند و داشتند، دوست را موسي شدت به زيرا خواستند،مي
 را آنها اينكه ضمن - گفت را سخن اين موسي خواهر وقتي. بميرد مباد كه ترسيدند آنها

 - هستند او هخيرخوا و كرد خواهند سرپرستي را او كامل طور به خانواده اين كه كرد تشويق
 خانواده اين به را آنها و داد خبر خانواده اين از را آنها پس. پذيرفتند را سخنش بالفاصله
ينُها تَقَرَّ كَي أُمهِ إِلَى فَرَددنَاه. نمود راهنمايي لَا عزَنَ وموسي مادر به كه همانطور پس تَح 

 و. نشود اندوهگين و گردد روشن شچشم تا بازگردانديم او به را فرزندش بوديم داده وعده
 ديدن از و داشت آرامش و امنيت مادرش كه صورتي به يافت پرورش مادرش نزد موسي

 اللَّهِ وعد أَنَّ ولِتَعلَم. كردمي دريافت او پرورش براي فراواني مزد و بود، خوشحال فرزندش
 بوديم داده وعده او به كه را آنچه از برخي ما پس. است حق خدا وعدة كه بداند تا و حقٌّ

 در الهي وعدة كه بداند و شود، افزوده ايمانش و گيرد، آرام دلش تا داديم نشان وي به آشكارا
 لَا أَكْثَرَهم ولَكِنَّ. شد خواهد محقق گرداند، پيامبرش و نمايد محافظت را او اينكه خصوص
 امر اين شود تشويش دچار سبب كه دببينن گاه هر پس دانند،نمي بيشترشان ولي يعلَمونَ
 موانع و هاسختي خداوند كه دانندنمي كامل طور به چون گرداند،مي مشوش را آنها ايمان
  .است داده قرار برتر هايخواست و بلند امور به رسيدن راه در را دشوار
. كردمي رشد هاآن دربار در و يافتمي پرورش فرعون خاندان نزد چنانهم موسي
 از مادرش. پوشيدندمي آنان كه پوشيدمي را لباسهايي و شدمي سوار را هايشاناريسو

 رضاعي مادر او كه بود افتاده جا چنين و كرد،مي آرامش احساس موسي وضعيت اين مشاهدة
 اعتراضي قابل و غريب چيز اين و بود، مهربان او با و رفتمي او پيش همواره و. است موسي
 كرد حفاظت خود سخنان در گفتن دروغ از را موسي كه بيانديش الهي لطف اين در پس. نبود
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 مادر او كه پنداشتندمي چنين مردم كه چرا نمود، آسان را مادرش با موسي ارتباط اسباب و
 و او سخن پس. شدمي ناميده موسي مادر بود داده شير موسي به چون و است موسي رضاعي
  .بود حقيقت و راست است، موسي رماد زن آن كه مورد اين در ديگران

 :14- 19 يآيه

 به موسي كه زماني و الْمحسِنِينَ نَجزِي وكَذَلِك وعِلْما حكْما آتَينَاه واستَوى أَشُده بلَغَ لَما
 به اينگونه و. داديم دانش و فرزانگي او به و كرد، پيدا تكامل و رسيد خود رشد كمال

 .دهيممي پاداش نيكوكارن

لَينِ فِيها فَوجد أَهلِها منْ غَفْلَةٍ حِينِ علَى الْمدِينَةَ ودخَلَ جتِلَانِ ر تَ  مِنْ وهذَا شِيعتِهِ مِن هذَا يقْ
 مِنْ هذَا قَالَ علَيهِ فَقَضَى موسى فَوكَزَه عدوهِ مِنْ الَّذِي علَى شِيعتِهِ مِن الَّذِي فَاستَغَاثَه عدوهِ
نَّه الشَّيطَانِ عملِ  ديد و شد آن وارد بودند غافل شهر مردمان كه روزي و مبِينٌ مضِلٌّ عدو إِ
 بود، گروهش از كه آن. بود دشمنانش از ديگري آن و او، قوم از يكي جنگند؛مي مرد دو كه
 اين گفت. كشت را او و زد بدو مشتي] موسي [و خواست، كمك دشمنش برابر در موسي از
 .است آشكاري كنندة گمراه دشمن او گمانبي است، شيطان كار از

نَّه لَه فَغَفَرَ لِي فَاغْفِرْ نَفْسِي ظَلَمت إِنِّي رب قَالَ  به من! پروردگارا«: گفت الرَّحِيم الْغَفُور هو إِ
 .است مهربان رزندةآم او گمانبي بخشيد، را او و. »ببخش مرا پس ام،كرده ستم خود

 هايينعمت پاس به! پروردگارا«: گفت لِّلْمجرِمِينَ ظَهِيرًا أَكُونَ فَلَنْ علَي أَنْعمت بِما رب قَالَ
 .»بود نخواهم گناهكاران پشتيبان هرگز من ايداده من به كه

حبدِينَةِ فِي فَأَصخَائِفًا الْم تَرَقَّبتَ الَّذِي فَإِذَا ي اسرَهسِ نصالْأَم  إِنَّك موسى لَه قَالَ يستَصرِخُه بِ
بِينٌ لَغَوِيكه كسي همان] ديد [ناگهان كه آورد روز به شهر در نگران و ترسان را وشب م 
 گمراه تو گمانبي«: گفت بدو موسي. خواندمي فرياد به را او بود، خواسته ياري او از ديروز

 .»آشكاري

لَنِي أَن أَتُرِيد موسى يا قَالَ لَّهما عدو هو بِالَّذِي يبطِش أَن أَراد أَنْ فَلَما  نَفْسا قَتَلْت كَما تَقْتُ
الْأَمسِ لَّا تُرِيد إِن بِ  چون پس الْمصلِحِينَ مِنَ تَكُونَ أَن تُرِيد وما الْأَرضِ فِي جبارا تَكُونَ أَن إِ

 خواهيمي آيا«: گفت شود، ورحمله بود آنان دوي هر دشمن كه شخصي به خواست] موسي[
 و باشي، ستمگر زمين در خواهيمي فقط كشتي؟ را كسي ديروز كه همانگونه بكشي، مرا
  .»باشي نيكوكاران از خواهينمي
 باغل و. رسيد كمال حد به خرد و عقل و قدرت نظر از موسي كه هنگامي و أَشُده بلَغَ لَما و
 يعني. كرد پيدا تكامل و يافت سامان و واستَوى رسد،مي كمال حد به آدمي سالگي چهل در
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ينَاه رسيد، كمال حد به او در امور اين  كه بخشيديم فرزانگي و حكمت بدو وعِلْما حكْما آتَ
 و علم او به و. كردمي داوري مردم ميان آن با و دانستمي را شرعي احكام آن وسيلة به

 خوبي به را الهي عبادت كه آنان به خداوند و الْمحسِنِينَ نَجزِي وكَذَلِك. داديم فراوان دانش
 فرزانگي و علم آنها به احسانشان اندازة به كنندمي نيكي خدا خلق با و دهندمي انجام
 .نمايدمي داللت موسي احسان كمال بر اين و. دهدمي

 خواب وقت يا - بودند غافل شهر اهل كه هنگامي و أَهلِها منْ غَفْلَةٍ حِينِ علَى الْمدِينَةَ ودخَلَ
 فِيها فَوجد. شد شهر آن وارد - آمدندنمي بيرون آن در كه بود وقتي يا و بود، آنان نيمروز
لَينِ جتِلَانِ ر  . زنندمي را همديگر و جنگند،مي يكديگر با كه ديد را مرد دو آنجا در پس يقْتَ

 از يكي اين و عدوهِ مِنْ وهذَا بود، اسرائيلبني از يعني او قوم از يكي اين شِيعتِهِ مِن هذَا
 از آنكه پس عدوهِ مِنْ الَّذِي علَى شِيعتِهِ مِن الَّذِي فَاستَغَاثَه. بود هاقبطي از يعني دشمنانش

 موسي كه دانستندمي مردم و ودب مشهور چون. خواست كمك دشمنش عليه او از بود قومش
 رسيده جايي به موسي كه است ان بيانگر موسي از او خواستن وكمك است، اسرائيلبني از
  .داشتند اميد چشم سلطنت خاندان به و ترسيدندمي او از كه بود

كَزَهى فَووسبود دشمناشن از كه مردي به اسرائيلي، مرد خواستن كمك به پاسخ در موسي م 
لَيهِ فَقَضَى زد، مشتي بود قدرتمند مردي موسي و بود، شديدي مشت چون. كشت را او و ع.  
 كار از اين: گفت و الشَّيطَانِ عملِ مِنْ هذَا قَالَ شد، پشيمان زد، سر وي از كه آنچه از موسي
. است آشكاريكنندة گمراه دشمن شيطان دادن جلوه زيبا و وسوسه اثر بر يعني. است شيطان

  .بود ساختن گمراه براي او تالش و شيطان آشكار دشمني علت به افتاد اتفاق آنچه نابراينب
 فَغَفَرَ لِي فَاغْفِرْ نَفْسِي ظَلَمت إِنِّي رب قَالَ. نمود آمرزش طلب پروردگارش از موسي سپس

لَه نَّه  او خداوند و. ببخش مرا امكرده ستم خود به من! پروردگارا:گفت.  الرَّحِيم الْغَفُور هو إِ
 باز سويش به كه را كساني خصوص به است، مهربان يآمرزنده خداند زيرا بخشيد را
 .آمرزدمي نمايندمي توبه بالفاصله و گردندمي

نْعمت بِما رب قَالَ  و وآمرزش، توبه] توفيق [كه اين خاطر به! پروردگارا«: گفت موسي علَي أَ
 و ياور هرگز پس اين از لِّلْمجرِمِينَ ظَهِيرًا أَكُونَ فَلَنْ اي،داشته ارزاني من به زيادي هاينعمت
  .كرد نخواهم كمك گناهي انجام بر را كسهيچ يعني. بود نخواهم گناهكاران پشتيبان

 بست، او با بود داده وي به خدا كه نعماتي سبب به - السالمعليه - موسي كه بود پيماني اين و
.  كرد چنين قبطي كشتن در كه طور آن نكند، كمك را گناهكاري و مجرم هيچ كه ددا قول و
 بد كار از و دهد انجام خير كار كه دارندمي واجب بنده بر هانعمت كه است آن بيانگر اين و
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  .گزيند دوري
حبدِينَةِ فِي فَأَصخَائِفًا الْم تَرَقَّبدر و لرزان و نترسا دشمنانش، از فردي كشتن خاطر به پس ي 
 فرعون خاندان آيا كه بود آن مراقب و بود، خويش مجازات و گرفتاري راه به چشم كه حالي
 معلوم چون رساند، صبح به را شب گونه اين و. آورد روز به را شب نه، يا شوندمي او متوجه
 حالت اين در او. بكند را كاري چنين ندارد جرأت اسرائيلبني از كس هيچ موسي جز كه بود
 دشمنش عليه ديروز كه كسي ناگهان يستَصرِخُه بِالْأَمسِ استَنصرَه الَّذِي فَإِذَا كه، داشت قرار
 كمك ديگري قبطي عليه او از و خواند فرياد به را او بود، خواسته كمك و ياري او از

 تو همانا مبِينٌ يلَغَوِ إِنَّك گفت او به سرزنش و توبيخ با موسي موسى لَه قَالَ. خواست
 .گستاخ بسيار و هستي گمراه شديداً

 مشتركشان دشمن سوي به خواست موسي وقتي لَّهما عدو هو بِالَّذِي يبطِش أَن أَراد أَنْ فَلَما
 اسراييلي و بودند، مشغول خورد و زد به اسرائيلي و قبطي يعني. بگشاييد دست و برد حمله

 ورحمله قبطي به خواست كه اين تا گرفت، فرا را موسي تعصب و ستخوا كمك موسي از
تُلَنِي أَن أَتُرِيد موسى يا قَالَ. شود الْأَمسِ نَفْسا قَتَلْت كَما تَقْ  فِي جبارا تَكُونَ أَن إِلَّا تُرِيد إِن بِ

 بكشي، مرا خواهيمي آيا! موسي اي: گفت و داشت باز خود كشتن از را او قبطي مرد الْأَرضِ
 ويژگي ترينبزرگ چون باشي، ستمگر خواهيمي تو كشتي؟ را كسي ديروز كه گونههمان

  .است ناحق به مردم كشتن ستمگر
 چهچنان و باشي، اصالحگران از خواهينمي تو و الْمصلِحِينَ مِنَ تَكُونَ أَن تُرِيد وما

 از موسي پس. بكشي را كسي كه اين دونب كردي،مي جدا هم از را او و من بودي اصالحگر
 از چهآن و. بازداشت قتل ارتكاب از را وي مرد آن اندرزگويي و شد، منصرف وي كشتن
 خود و فرعون درباريان و سران كه اين تا گرديد شايع بود زده سر قضيه دو اين در موسي
 خداوند پس. رداختندپ مشاوره به هم با زمينه اين در و گرفتند را موسي كشتن تصميم فرعون

 قوم سران تصميم از را او و رفت، موسي نزد به شتابان او و برانگيخت را خيرخواه مرد آن
  .كرد آگاه فرعون

 :20- 21 يآيه

أَ إِنَّ موسى يا قَالَ يسعى الْمدِينَةِ أَقْصى منْ رجلٌ وجاء  فَاخْرُج لِيقْتُلُوك بِك يأْتَمِرُونَ الْملَ
! موسي اي«: گفت آمد، شتابان شهر دوردست نقطة از مردي و النَّاصِحِينَ مِنَ لَك نِّيإِ

 از منمسلماً برو، بيرون پس بكشند، را تو تا كنندمي مشورت تودربارة سران و درباريان
 .»هستم تو خيرخواهان



١٩١١ 

ا فَخَرَجخَائِفًا مِنْه تَرَقَّبقَالَ ي بنِي رمِنَ نَج در شد، خارج شهر از موسي پس الظَّالِمِينَ مِالْقَو 
  .»بده نجات ستمكار گروه از مرا! پروردگارا«:گفت. بود راه به چشم و ترسان كه حالي
 در و شتابان شهر دست دور نقطة از مردي يسعى الْمدِينَةِ أَقْصى منْ رجلٌ وجاء: فرمود پس
 متوجه خود اينكه از قبل هاآن كه ترسيدمي و ودب موسي  خيرخواه چون - دويدمي كه حالي
لَأَ إِنَّ موسى يا: وگفت آمد _برسانند باليي او به باشد أْتَمِرُونَ الْمي بِك قْتُلُوكي ! موسي اي لِ
  النَّاصِحِينَ مِنَ لَك إِنِّي برو، بيرون شهر از فَاخْرُج كنند،مي مشورت تو كشتن دربارة سران
  .هستم تو خيرخواهان زا من همانا
 نگران و ترسان كه حالي در و يتَرَقَّب خَائِفًا مِنْها فَخَرَج كرد گوش را او نصيحت موسي پس
 و كرد دعا و آمد بيرون شهر از بكشند، را او و دهد رخ اتفاقي لحظه هر كه بود منتظر و بود

 گروه از مرا! پروردگارا: گفت  الظَّالِمِينَ الْقَومِ مِنَ نَجنِي رب قَالَ و خواند فرا را خداوند
 كشتن قصد اينكه بدون - بود كرده خشم روي از كه كاري و گناهش از و بده نجات ستمكار

 كه چرا [بود، جسارت و ستم سر از كردند تهديد را او اينكه پس. كرد توبه - باشد داشته را
  ].نداشت پليدي نيت موسي

 :22- 28 يآيه

 جانب به رو كه هنگامي و السبِيلِ سواء يهدِينِي أَن ربي عسى قَالَ مدينَ تِلْقَاء تَوجه لَما
 .»نمايد هدايت راست راه به مرا پروردگارم كه است اميد«: گفت كرد، مدين

 قَالَ تَذُودانِ امرَأتَينِ دونِهِم مِن ووجد يسقُونَ النَّاسِ منَ أُمةً علَيهِ وجد مدينَ ماء ورد ولَما
الَتَا خَطْبكُما ما  مدين آب به كه هنگامي و كَبِيرٌ شَيخٌ وأَبونَا الرِّعاء يصدِر حتَّى نَسقِي لَا قَ

 زن دو ديگر طرف آن و دادند،مي آب] حيوانات [به كه ديد را مردم از گروهي آن بر رسيد،
: گفتند «چيست؟ كار اين از منظورتان«: گفت. كردندمي دور را يشخو گوسفندان كه يافت را
 پدر و گردانند، باز] را گوسفندانشان [چوپانان اينكه تا دهيمنمي آب] را خود گوسفندان [ما«
 .»است كهنسالي پيرمرد ما

 گوسفندان آنگاه فَقِيرٌ خَيرٍ مِنْ لَيإِ أَنزَلْت لِما إِنِّي رب فَقَالَ الظِّلِّ إِلَى تَولَّى ثُم لَهما فَسقَى
 كه خيري هر به من! پروردگارا«: گفت و آورد روي سايه به سپس كرد، سيراب را ايشان
 .»نيازمندم بفرستي بسويم

اءتْها فَجماهدشِي إِحلَى تَماء عيتِحاس أَبِي إِنَّ قَالَت وكعدي كزِيجرَ لِيا أَجم تقَيا نَالَ سفَلَم 
اءهج قَصهِ ولَي ع صلَا قَالَ الْقَص تَخَف تومِ مِنَ نَجدر دو آن از يكي آنگاه الظَّالِمِينَ الْقَو 
 تا كند،مي دعوت را تو پدرم«: گفت] و [آمد آو نزد به داشتمي بر گام حيا نهايت با كه حالي



١٩١٢ 

 را داستان و آمد او نزد به موسي كه هنگامي» .دهد مزد] گوسفندانمان [دادن آب پاداش را تو
 .»اييافته رهايي ستمگر مردمان از كه نترس«: گفت كرد، حكايت او براي

ا قَالَتماهدا إِحتِ يأَب تَأْجِرْه رَ إِنَّ اسنِ خَيم رْتتَأْجاس دختر [دو آن از يكي الْأَمِينُ الْقَوِي [
 هم: كنيمي استخدام كه است كسي بهترين گمانبي كن، ماستخدا را او! من پدر اي«: گفت

 .است امين و درستكار] هم و [نيرومند

نِّي قَالَ  أَتْممت فَإِنْ حِججٍ ثَمانِي تَأْجرَنِي أَن علَى هاتَينِ ابنَتَي إِحدى أُنكِحك أَنْ أُرِيد إِ
لَيك أَشُقَّ أَنْ أُرِيد وما عِندِك فَمِنْ عشْرًا نِي عتَجِدشَاء إِن س الِحِينَ مِنَ اللَّهآن پدر[ الص 
 اينكه برابر در آورم، در تو نكاح به را دخترانم دو اين از يكي خواهممي من«: گفت] دختر
 من. است تو با اختيار گرداني تمام را سال ده اگر پس كني، كار من براي سال هشت
 .يافت خواهي نيكان زمرة از مرا بخواهد خدا اگر. بگيرم سخت تو بر خواهمنمي

ينِي ذَلِك قَالَ ب نَكيب ا ومنِ أَيلَي الْأَج تانَ فَلَا قَضَيودع لَيع اللَّهلَى وا عكِيلٌ نَقُولُ مموسي[ و [
 نبايد آوردم بر را مدت دو اين از كدام هر البته تواست، و من ميان قراردادي اين«: گفت

  .»است گواه گويممي آنچه بر خداوند و بگيرد، صورت من حق در جاوزيت
لْقَاء تَوجه لَما  جنوب در مدين كرد سوي آن به رو مدين شهر قصد به موسي كه وقتي مدينَ تِ

 أَن ربي عسى قَالَ. نداشت پادشاهي و فرماييحكم جا آن در فرعون و داشت، قرار فلسطين
ينِي  سواء. نمايد هدايت راست راه به مرا پروردگارم كه است اميد: گفت السبِيلِ واءس يهدِ
 او خداوند پس. رساندمي مقصد به را آدمي آساني و راحتي به كه كوتاه و راست راه السبِيلِ

 .رسيد مدين به و كرد هدايت راست راه به را

لَيهِ وجد مدينَ ماء ورد ولَما ةًأُ عنَ مقُونَ النَّاسِ مسرسيد مدين آب به كه هنگامي و ي 
 زيادي گوسفندان مدين مردم و. دادندمي آب را خود گوسفندان كه ديد را مردم از گروهي
 خود گوسفندان كه ديد را زن دو تَذُودانِ امرَأتَينِ آنان، از ترپايين و دونِهِم مِن ووجد. داشتند

 آنها چون. دارندمي باز بودند، كرده آماده خود گوسفندان براي مردم كه آب هايچاه از را
 جوانمردي و بودند بخيل مردم آن و. نداشتند را مردان با رقابت و آوردن فشار توانايي
  .بدهند آب زن دو ان گوسفندان به كه نداشتند

الَتَا ؟كنيدمي كار چه نفر دو شما: گفت آنها به موسي خَطْبكُما ما قال  يصدِر حتَّى نَسقِي لَا قَ
 را خود گوسفندان همگي چوپانان تا دهيمنمي آب خود گوسفندان به ما: گفتند الرِّعاء

 بعد مگر بدهيم، آب را خود گوسفندان توانيمنمي ما كه است اين بر عادت يعني. برگردانند
 ما براي محيط كه آنگاه پس كنند بيرون و برگردانند آب از را گوسفندانشان چوپانها آنكه از
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 كه است كهنسالي پيرمرد ما پدر و كَبِيرٌ شَيخٌ وأَبونَا. دهيممي آب خود گوسفندان به شد خالي
 ميان در كه داريم مرداني نه و داريم قدرتي نه ما پس. ندارد را دادن آب توانايي و قدرت
  .دهند آب را گوسفندانمان بتوانند چوپانها فشار
 بخواهد آنها از مزدي اينكه بدون و لَهما فَسقَى سوخت، آنان حال به دلش السالمعليه موسي

 گوسفندان كه زماني. نداشت خدا رضاي جز هدفي كار اين از او. داد آب را گوسفندانشان
 سپس الظِّلِّ إِلَى تَولَّى ثُم: فرمود خداوند چون. بود روز نيمة و گرم بسيار هوا داد آب را آنها
 خَيرٍ مِنْ إِلَي أَنزَلْت لِما إِنِّي رب فَقَالَ. نمايد استراحت خستگي اين از بعد تا رفت سايه به

 خيري هر به من! پروردگارا: گفت و خواست روزي پروردگارش از حالت اين در او و فَقِيرٌ
 از خويش حالت بيان با او اينجا در و. هستم نيازمند كني فراهم برايم و بفرستي سويم به كه

 همچنان او و. است قال زبان با خواستن از رساتر حال زبان با خواستن و خواست، خداوند
  .نمودمي زاري و كردمي دعا پروردگارش درگاه به و بود حالت اين در
 پدرشان پس. دادند خبر بود افتاده اتفاق آنچه از را او و رفتند پدرشان نزد به زن دو آن اما و

 بر گام حيا و شرم نهايت با كه حالي در او استِحياء علَى تَمشِي فرستاد، موسي نزد به ار يكي
 داللت زن آن خوب اخالق و سرشت بزرگواري بر اين و. آمد موسي نزد به داشتمي
  .زنان براي خصوص به است، فاضله اخالق از حيا زيرا نمايد،مي
 كه بود، نداده انجام پاداش و مزد قصد به ودب كرده موسي كه كاري نمايدمي داللت نيز

 رفتار و. داشت نفس عزت و بود مستغني موسي بلكه شود،نمي شرم مزدور و خادم از معموالً
  .كند شرم او از زن آن تا شد باعث موسي اخالقي فضايل و خوب
أَبِي إِنَّ قَالَت وكعدي كزِيجرَ لِيا أَجم تقَيدعوت را تو پدرم: گفت موسي هب زن آن لَنَا س 
 ابتدا بلكه گذارد،نمي منت ما بر يعني. بدهد تو به را ما گوسفندان دادن آب پاداش تا كندمي
 را او دعوت موسي. نمايد جبران را تو نيكي خواهدمي پدرم و كردي، نيكي ما با شما

 بيان و كرد تعريف را داستان و آمد او نزد به وقتي الْقَصص علَيهِ وقَص جاءه فَلَما. پذيرفت
 الْقَومِ مِنَ نَجوت تَخَف لَا قَالَ برسد، اينجا به و كند فرار او تا شده باعث چيز چه كه نمود

 ديگر يعني اييافته رهايي ستمكار قوم از كه نترس،: گفت و داد دلداري موسي به الظَّالِمِينَ
 رسانده اينجا به و داده، نجات آنها از را تو اوندخد چون باشي، داشته هراس و ترس نبايد
 .است بيرون آنها سلطنت قلمرو از و ندارند، ايسلطه اينجا بر آنها و است

ا قَالَتماهدا إِحتِ يأَب تَأْجِرْهاستخدام خود نزد ار او! پدرجان: گفت او دختر دو از يكي اس 
تَأْجرْت منِ خَيرَ إِنَّ دهد، آب و بچراند را گوسفندان كه كن اس موسي همانا الْأَمِينُ الْقَوِي 
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 و. است امانتدار هم و دارد، نيرو و قدرت هم چون كني،مي استخدام كه است كسي بهترين
 توانايي و قدرت شودمي واگذار وي به كه كاري برانجام هم كه است كسي كارگر بهترين
 انجام را كاري انسان براي كه كسي هر و نورزد تخيان آن در و باشد امين هم و باشد داشته
 يكي يا باشد، نداشته وجود صفت دو اين اگر و باشد، داشته را صفت دو اين بايد دهدمي

 انجام تمام و كامل صورت به كار باشد دو هر اگر اما. آيدمي كار در نقص و خلل نباشد
  .گيردمي
 را گوسفندانشان كه هنگامي به را موسي چابكي و قدرت او چون گفت را سخن اين دختر آن
 مشاهده خو به نسبت وي دلسوزي در را او ديانت و امانتداري و كرد مشاهده داد، آب

 آنها به كردن كمك از موسي هدف و نداشت، زن دو آن از سودي اميد كه حالي در نمودند،
  .بود خداوند رضاي جلب فقط
نَتَي إِحدى أُنكِحك أَنْ أُرِيد نِّيإِ: گفت موسي به مديني مرد و دختر آن پدر نِ اباتَيلَى هأَن ع 

نِي  خواهممي من علَيك أَشُقَّ أَنْ أُرِيد وما عِندِك فَمِنْ عشْرًا أَتْممت فَإِنْ حِججٍ ثَمانِي تَأْجرَ
 كني، كار من براي سال هشت كه اين برابر در بياورم در شما نكاح به را دختر دو اين از يك
 سال هشت از بيش و است، احسان و تبرع شما جانب از اين گرداني تمام را سال ده اگر و

 كامل را سال ده حتماً كه كنم گيريسخت تو بر خواهمنمي من و نيست، شما بر چيزي
. گيرممي كار به را شما ساده و آسان كارهاي انجام به را شما خواهمنمي يا و گرداني،
تَجِدشَاء إِن نِيس الِحِينَ مِنَ اللَّهبا خوبي به و است، آسان كار كه كرد تشويق را او پس  الص 

 بايد تواندمي كه جا آن تا درستكار و صالح مرد كه نمايدمي داللت اين و. شودمي رفتار او
  .باشد داشته خوبي اخالق و رفتار
 و دارم قبول نمودي ذكر كه را شرطي بينَكو بينِي ذَلِك گفت و پذيرفت را او خواستة موسي

يما. بندممي قرارداد تو با شرط اين بر لَينِ أَ الْأَج تانَ فَلَا قَضَيودع لَيدو اين از كدام هر ع 
 نبايد افزودم، آن بر و نمودم احسان اينكه يا كردم تمام را سال هشت خواه برآوردم را مدت

اللَّ. شود ستم من به ولَى ها عكِيلٌ نَقُولُ مرا ما و است، گواه گوييممي آنچه بر خداوند و و 
 مدين اهل كه دختر دو آن پدر كه مرد اين. داندمي ايمبسته قرارداد آن بر كه را آنچه و بيندمي
 است، بوده شعيب او پندارندمي مردم بسياري كه چنان نيست، معروف پيامبر آن شعيب بود،
 كه است اين نهايت. ندارد وجود گفته اين صحت بر دليلي زيرا نيست چنين كه صورتي در

 پس،. است افتاده اتفاق مدين در قضيه اين و بوده، مدين السالمعليه شعيب شهر و سرزمين
 هم با چگونه قضيه دو اين و است؟ بوده شعيب حتماً مرد آن كه كرد ثابت توانمي كجا از
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  دارند؟ مالزمت
 است مشخص چگونه پس نه؟ يا است دريافته را شعيب زمان موسي آيا كه ستني معلوم نيز
 دو آن و برد،مي نام او از خداوند بود شعيب مرد آن اگر و! است؟ ديده را شعيب خود كه

 چون كرد، هالك را - والسالمالصالهعليه - شعيب قوم خداوند نيز گفتندمي را او اسم دختر
  .بودند نمانده باقي بودند آورده ايمان شعيب به كه كساني جز و كردند تكذيب را شعيب آنها
 از را آنها و باشند، حالت آن در پيامبرشان دختران شوند راضي كه اندنبوده چنين مؤمنان و

 پيامبر دختران به و بيايد ناآشنايي مرد و بدهند آب را گوسفندانشان نگذارند و دارند باز آب
  .بدهد آب را گوسفندانشان و كند نيكي

 آنكه حال گردد، او گذارخدمت و شود چوپان او نزد موسي كه پسنديدنمي را اين شعيب و
 قضيه اين: شود گفته اينكه مگر. باشدمي باالتر او از مقامش و است، برتر شعيب از موسي
 حال هر به. ندارد وجود تضادي صورت اين در پس است، افتاده اتفاق موسي نبوت از قبل
 روايت مورد اين در اينكه بدون است، بوده پيامبر شعيب مرد آن كه بود مطمئن انتونمي

  .اعلم واهللا. باشد آمده) ص (پيامبر از صحيحي
 :29- 35 يآيه

لِهِ وسار موسىالْأَجلَ قَضَى فَلَما أَه لِهِ قَالَ نَارا الطُّورِ جانِبِ مِن آنَس بِ أَه  آنَست إِنِّي امكُثُوا لِ
 به را مدت آن موسي چون و تَصطَلُونَ لَعلَّكُم النَّارِ مِنَ جذْوةٍ أَو بِخَبرٍ منْها آتِيكُم لَّعلِّي نَارا
 اشخانواده به. ديد آتشي طور] كوه [سوي از كرد، حركت اشخانواده همراه و رساند پايان
 برايتان آتش از ايشعله يا بريخ آنجا از اميدوارم ام،ديده را آتشي من كه بايستيد«: گفت
 .»كنيد گرم بدان را خود تا بياورم

بقْعةِ فِي الْأَيمنِ الْوادِي شَاطِئِ مِن نُودِي أَتَاها فَلَما  إِنِّي موسى يا أَن الشَّجرَةِ مِنَ الْمباركَةِ الْ
نَا  خجسته جايگاه در دره، راست كرانة زا آمد، آتش كنار به كه هنگامي و الْعالَمِينَ رب اللَّه أَ
 .»جهانيانم پروردگار خداوند، من! موسي اي«: شد داده آواز درخت از

نَّها تَهتَزُّ رآها فَلَما عصاك أَلْقِ وأَنْ بِرًا ولَّى جانٌّ كَأَ دم لَمو قِّبعا يى يوسلَا أَقْبِلْ مو تَخَف 
مِنِينَ مِنَ إِنَّكĤْكه گويي كندمي حركت كه ديد را آن چون پس بيانداز، را خود عصاي و ال 
 زمرة از تو كه نترس، و برگرد] گفتيم. [بازنگشت و كرد پشت موسي جنبد،مي است ماري
 .امانند در كه هستي افرادي

لُكاس كدفِي ي بِكيج ضَاء تَخْرُجيرِ مِنْ بوءٍ غَيس ماضْمو كلَي  فَذَانِك الرَّهبِ مِنَ كجنَاح إِ
نَّهم وملَئِهِ فِرْعونَ إِلَى ربك مِن برْهانَانِ  تا ببر فرو گريبانت به را دستت فَاسِقِينَ قَوما كَانُوا إِ
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 كن جمع خود سوي به را هايتدست ترس اين زدودن براي و. آيد بيرون عيببي] و [سفيد
 گروهي آنان گمانبي. اوست] قوم [اشراف و فرعون براي پروردگارت سوي از دليل دو اين

 .باشندمي گناهكار

تُلُونِ أَن فَأَخَاف نَفْسا مِنْهم قَتَلْت إِنِّي رب قَالَ  كسي آنان از من! پروردگارا«: گفت] موسي[ يقْ
 .»بكشند مرا كه ترسممي پس ام،كشته را

الِ مِنِّي أَفْصح هو هارونُ وأَخِي  و يكَذِّبونِ أَن أَخَاف إِنِّي يصدقُنِي رِدءا معِي فَأَرسِلْه سانً
 تصديق مرا و باشد من ياور تا بفرست من با را او پس است، آورترزبان من از هارون برادرم
 .»كنند تكذيب مرا آنكه از ترسممي من. نمايد

نَجعلُ بِأَخِيك عضُدك سنَشُد قَالَ الَ ولْطَانًا كُمصِلُونَ فَلَا سا يكُملَي نتُما بĤِياتِنَا إِ  اتَّبعكُما ومنِ أَ
الِبونَ  و كرد، خواهيم نيرومند و تقويت] هارون [برادرت وسيلة به را تو بازوان ما«: فرمود الْغَ

 پيدا دسترسي شما به آنان ما معجزات سبب به پس. داد خواهيم برتري و سلطه شما به
  .شد خواهيد پيروز كنندمي پيروي شما از كه كساني و شما. كنندنمي
 كه دارد احتمال. رساند پايان به را مدت آن موسي كه هنگامي و موسىالْأَجلَ قَضَى فَلَما
 كه چرا باشد، گذرانده را اضافه مدت كه دارد واحتمال باشد، رسانده پايان به را واجب مدت

 ديدار مشتاق موسي مدت، گذراندن از پس. رودمي گمان همين اشوفاداري و موسي از
 را آنچه زياد، زمان گذشت علت به كه برد گمان و گرديد خود وطن و قبيله و مادر و خانواده

لِهِ وسار. اندكرده فراموش است سرزده او از كه مصر قصد به اشخانواده همراه به و بِأَه 
 منْها آتِيكُم لَّعلِّي نَارا آنَست إِنِّي امكُثُوا لِأَهلِهِ قَالَ نَارا لطُّورِا جانِبِ مِن آنَس كرد، حركت
 اشخانواده به پس ديد، آتشي طور كوه سوي از تَصطَلُونَ لَعلَّكُم النَّارِ مِنَ جذْوةٍ أَو بِخَبرٍ
 برايتان آتش از ايعلهش يا خبري آنجا از اميدوارم ام،ديده را آتشي من كه بايستيد: گفت
  .بودند كرده گم را راه و بود گرفته فرا سرما را آنها. كنيد گرم را خود تا بياورم
 درخت از مبارك و خجسته جايگاه وادي، راست كنارة از شد، نزديك آتش به موسي كه وقتي
 و ربوبيت از خداوند پس. جهانيانم پروردگار خداوند، من! موسي اي كه شد داده آواز

 فرمان خود عبادت به را موسي متعال خداوند كه است آن بيانگر اين و. داد خبر خود الوهيت
 مرا پس لذكري الصلوه وأقم فاعبدني: است كرده تصريح ديگر هايآيه در كه همانطور. داد

  .دار برپاي من ياد به را نماز و بپرست،
 سرعت به كه ديد وقتي. انداخت را عصايش موسي و بيانداز، را عصايت و عصاك أَلْقِ وأَنْ

بِرًا ولَّى است، بزرگي نر مار انگار و دارد وحشتناكي صورت و كندمي حركت دم لَم و قِّبعي 
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 خداوند بنابراين بود فراگرفته را او دل وحشت و ترس چون برگشت، و گذاشت فرار به پا
لَا أَقْبِلْ موسى يا: فرمود او به و تَخَف مِنِينَ مِنَ إِنَّكĤْدر تو كه نترس، و برگرد! موسي اي ال 

 واقع مفيد بسيار او در ترس ديوار فروريختن و موسي در امنيت ايجاد در پيام اين و اماني
  .شد
 موسي احتماالً اما. ببرد فرمان دستور از بايد و برگردد، كه داد دستور را او برگرد أَقْبِلْ

لَا: دفرمو پس. است داشته ترسي همچنان و يكي: داد دستور چيز دو به را او نترس تَخَف 
 برگشته او كه ماندمي باقي احتمال اين اما. باشد نداشته ترسي دلش در اينكه و برگردد؛ اينكه
: فرمود او به بنابراين. باشد نبوده امان در ناگوار امر از و ترسيدهمي هنوز كه حالي در باشد
مِنِينَ مِنَ إِنَّكĤْدور جهت هر از شدمي پرهيز آن از آنچه وقت اين در پس اماني در تو ال 

 پروردگارش به اعتماد و خاطر اطمينان با بلكه برگشت، ترس بدون موسي پس. گرديد
 خداوند كه بود معجزه يك اين پس. گشت كامل او يقين و شد افزوده ايمانش و برگشت،

 او به معجزه اين و باشد، كامل يقين بر تا داد نشان وي به فرعون سوي به او رفتن از قبل
  .گردد استوارتر و ترقوي و دهد بيشتري جرأت
 غَيرِ مِنْ بيضَاء تَخْرُج جيبِك فِي يدك اسلُك: فرمود و داد نشان او به را ديگري معجزة سپس
 ينقص و عيب اينكه بدون و درخشان و سفيد كه ببر فرو گريبانت به را خود دست سوءٍ
 فرو گريبانش به را دستش فرمود خداوند كه همانطور موسي پس. آيدمي بيرون باشد داشته
  .آورد بيرون و برد

ماضْمو كإِلَي كنَاحبِ مِنَ جاز خوف و ترس تا كن جمع خود سوي به را بازويت و الرَّه 
 بدون درخشان و سفيد دست آمدن بيرون و مار، به عصا شدن تبديل فَذَانِك. شود دور تو

 سوي از قاطع حجت و دليل دو ربك مِن برْهانَانِ باشد، داشته بيماري و عيب آنكه
نَّهم وملَئِهِ فِرْعونَ إِلَى هستند، پروردگارت  دربار اشراف و فرعون براي فَاسِقِينَ قَوما كَانُوا إِ

 بسنده آنان براي پيامبر دستور و دادن بيم فقط پس. بودند گناهكار قومي آنها گمانبي او
  .شود واقع مفيد چنانچه باشد، داشته همراه به آشكاري معجزات بايد بلكه كند،نمي
 در را او اينكه درخواست و پروردگارش از خواستن عذر با - السالمعليه - موسي پس قَالَ

 قرار راه اين سر بر كه موانعي بيان با و نمايد، كمك است گذاشته دوشش بر كه آنچه آنجام
 رب:گفت نمايد برطرف برايش دارد حذر آن از كه را آنچه تا نمود طلب پروردگارش از دارد
 معِي فَأَرسِلْه لِسانًا مِنِّي أَفْصح هو هارونُ وأَخِي يقْتُلُونِ أَن فَأَخَاف نَفْسا مِنْهم قَتَلْت إِنِّي
 بنابراين ام،كشته را كسي آنها از من! پروردگارا  يكَذِّبونِ أَن افأَخَ إِنِّي يصدقُنِي رِدءا
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 من با را او پس دارد، شيواتري و ترفصيح زبان من از هارون برادرم و. بكشند مرا ترسممي
 نمايد،مي تقويت را حق كار اين چون نمايد، تصديق مرا و باشد من كمك و ياور تا بفرست

: فرمود و پذيرفت را او خواستة خداوند پس. بنامند دروغگو مرا آنها ترسممي من كه چرا
نَشُدس كضُدع لُ بِأَخِيكعنَج ا ولْطَانًا لَكُمبه و كرد خواهيم ياري برادرت وسيلة ه را تو س 
نَجعلُ: فرمود و نمود، برطرف برايش را قتل مشكل سپس. بخشيد خواهيم توان شما ا ولَكُم 

 شما به دشمنانتان نمودن دعوت در الهي ابهتي و تمكن و حجت و سلطه يعني سلْطَانًا
لَيكُما يصِلُونَ فَلَا بخشممي  شما به كند،مي داللت آن بر كه حقي و ما معجزات سبب به پس إِ

 معجزات اين پس. نمايدمي ترس احساس بنگرد آنها به كس هر چون. كنندنمي پيدا دسترسي
 از و سازندمي دور شما از را دشمن ومكر دهندمي برتري و لطهس شما به كه هستند

نتُما كارسازترند برايتان فراوان و بزرگ و پرساز لشكرهاي الِبونَ اتَّبعكُما ومنِ أَ  و شما الْغَ
 وقت آن در كه بود ايوعده اين و شد خواهيد پيروز كنندمي پيروي شما از كه كساني
 آواره آن از كه بود شهري به برگشتن حال در و بود تنها وقت آن در او. داد موسي به خداوند

 و نمود، محقق را اشوعده خداوند اينكه تا شد،مي متحول اوضاع همچنان پس. بود شده
  .گشتند چيره و پيروز پيروانش و او و كرد، مسلط شهرها و بندگان بر را موسي

  :36- 42يآيه
 آبائِنَا فِي بِهذَا سمِعنَا وما مفْتَرًى سِحرٌ إِلَّا هذَا ما قَالُوا بينَاتٍ نَابĤِياتِ موسى جاءهم فَلَما

أَولِينَ  جز چيزي اين«: گفتند آمد، آنان نزد به ما روشن معجزات با موسي كه هنگامي پس الْ
 .»ايمنشنيده را اين خود نخستين نياكان ميان در و نيست، بافته هم به جادوي

 يفْلِح لَا إِنَّه الدارِ عاقِبةُ لَه تَكُونُ ومن عِندِهِ مِنْ بِالْهدى جاء بِمن أَعلَم ربي موسى وقَالَ
 آورده او سوي از را هدايت كسي چه كه داندمي بهتر من پروردگار«: گفت موسي و الظَّالِمونَ

 .»شوندنمي رستگار تمكارانس گمانبي است، كسي چه آن از آخرت سراي و است،

لَأُ أَيها يا فِرْعونُ وقَالَ ا الْمم تلِمنْ لَكُم علَهٍ م  فَاجعل الطِّينِ علَى هامانُ يا لِي فَأَوقِد غَيرِي إِ
إِنِّي موسى إِلَهِ إِلَى أَطَّلِع لَّعلِّي صرْحا لِّي و و سران اي«: گفت رعونف و الْكَاذِبِينَ مِنَ لَأَظُنُّه 

 گل بر من براي! هامان اي پس! ندارم سراغ شما براي را خدايي خودم جز من! قوم بزرگان
. ببرم پي موسي خداي به من شايد بساز، بزرگي كاخ من براي آنگاه] ببند آجر و [افروز آتش

 .»پندارممي دروغگويان از را او من راستي به و

برَ نَا أَنَّهم وظَنُّوا الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ فِي هوجنُود هو واستَكْ ي لَ  و فرعون و يرْجعونَ لَا إِ
 .شوندنمي بازگردانده ما سوي به آنان كه پنداشتند و ورزيدند تكبر ناحق به سپاهيانش
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فَأَخَذْنَاه هنُودجو منَاه نَبذْ  را سپاهيانش و او ما پس الظَّالِمِينَ ةُعاقِب كَانَ كَيف فَانظُرْ الْيم فِي فَ
 !بود؟ چگونه ستمكاران سرانجام بنگر پس. افكنديم دريا به را آنان آنگاه گرفتيم،

ملْنَاه عجةً وونَ أَئِمعدالنَّارِ إِلَى ي موي ةِ وامي  به كه گردانديم پيشواياني را آنان و ينصرُونَ لَا الْقِ
 .شوندنمي ياري قيامت روز و خواندند،مي افر] دوزخ [آتش سوي

منَاهعأَتْبذِهِ فِي وا هنْي نَةً الدلَع مويةِ وامي  بدرقة لعنتي دنيا اين در و الْمقْبوحِينَ منَ هم الْقِ
  .هستند داشتگان دور زمرة از قيامت روز در وكرديم، راهشان

ينَاتٍ بĤِياتِنَا موسى جاءهم فَلَما همراه و بود كرده دريافت را پروردگارش رسالت كه موسي ب 
 و كمبود هيچ و كرد،مي داللت گفتمي آنها به آنچه بر وضوح به كه روشن معجزات با

 ستمگري روي از قَالُوا آمد، آنها نزد به موسي چون و رفت آنها سراغ به نبود، آن در غموضي
 و. نيست بافته هم به جادوي جز چيزي اين مفْتَرًى سِحرٌ لَّاإِ هذَا ما گفتند عناد و تكبر و

 را امور حقايق كه سراني و رؤسا و شد، نابود باطل و گرديد آشكار حق كه آنگاه فرعون
 همانا السحر علمكم الذي لكبيركم انه: گفت آوردند، فرود تسليم سر حق برابر در دانستندمي

 ناپاكي و هوشيار آدم فرعون. است آموخته شما به را وجاد كه شماست استاد و بزرگ موسي
 آنكه حال گفت، چنين كه رساند جايي به را او گريحيله و نيرنگ و مكرورزي و بود
 زمين و آسمانها پروردگار جز را اينها كه االرض و السموات رب اال هوالء انزل ما دانست،مي
  .آمد غالب وي بر شقاوت و بدبختي اما است، نكرده نازل
لِينَ آبائِنَا فِي بِهذَا سمِعنَا وما باشد بوده ما نياكان ميان در چيزي چنين كه ايمنشنيده ما و الْأَو .
 همانطور. بود فرستاده موسي از قبل را يوسف خداوند زيرا گفتند،مي دروغ باره اين در آنها
 به] فراواني [معجزات با سفيو اين از پيش كه راستي به و: است فرموده متعال خداوند كه
 شما و درگذشت، اينكه تا بوديد ترديد و شك در بود آورده او آنچه از شما ولي آمد شما نزد

 كه را كس هر خداوند اينگونه. كرد نخواهد مبعوث را پيامبري خداوند هرگز او از بعد: گفتيد
  .نمايدمي گمراه باشد متردد و اسرافكار

 آن بر آنها آنچه و باشدمي گمراهي و جادو است آورده موسي آنچه كه بردند گمان آنها
 لَه تَكُونُ ومن عِندِهِ مِنْ بِالْهدى جاء بِمن أَعلَم ربي: گفت موسي پس. است هدايت هستند
 واقع مفيد شما مورد در معجزات روشنگري و ندارد، ايفايده شما با گفتگو يعني الدارِ عاقِبةُ
 را چيزي كفرتان بر اصرار و لجاجت و گمراهي به دادن ادامه جز شما و ،گرددنمي
 نيك سرانجام و كيست، گمراه و راهيافته كه داندمي بهتر متعال خداوند بنابراين. پذيريدنمي

نَّه! باشد؟مي كسي چه آن از آخرت سراي  رستگار ستمكاران گمانبي الظَّالِمونَ يفْلِح لَا إِ
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 كامياب و رستگار هاآن و گرديد، پيروانش و موسي آن از نيك سرانجام سپ. شوندنمي
  .آمدند گرفتار بدي سرانجام به اطرافيانش و فرعون و شدند،
: گفت خود نادان قوم زدن گول و پروردگارش، محضر در جسارت با فرعون و فِرْعونُ وقَالَ

يها يا أُ أَ  خداي اگر و! هستم شما معبود و خدا من فقط يعني غَيرِي هٍإِلَ منْ لَكُم علِمت ما الْملَ
 او كه بنگريد فرعون كامل احتياط و دورانديشي به. شدممي باخبر وي حال از بود ديگري
 ،»شناسمنمي را ديگري خداي«: گفت بلكه. »نداريد ديگري خداي من از غير شما«: نگفت
 درست و حق را آن گفتمي چه هر و دشمي شمرده برتر و دانا قومش نزد فرعون چون
 كه گفت را سخني وقتي پس. كردندمي اطاعت او از دادمي دستور چه هر به و پنداشتند،مي
 آتشي! هامان اي الطِّينِ علَى هامانُ يا لِي فأَوقِد: گفت هامان به پس. كند نفي را احتمال آن از
 بلندي كاخ من براي و صرْحا لِّي فَاجعل ،بساز محكم آجرهاي و هاخشت و بيافروز، گل بر

 و. ببينم را موسي خداي شايد الْكَاذِبِينَ مِنَ لَأَظُنُّه وإِنِّي موسى إِلَهِ إِلَى أَطَّلِع لَّعلِّي كن، درست
 را موسي دروغ و كنيم،مي ثابت را گمان اين اما پندارم،مي دروغگويان از را او من راستي به
 چنين انساني هيچ كه خدا بر فرعون بزرگ جسارت به كن نگاه پس. دهيممي شانن شما به

 و خداست، او كه نمود ادعا و كرد تكذيب را موسي فرعون! است نكرده جسارتي
 موسي خداي به تا كرد فراهم را اسبابي و. شناسدنمي را خودش از غير ديگر خدايي:گفت
 كه بزرگاني و سران شگفتا اما. داد انجام زدنگول و فريب براي را كارها اين همة و برسد،
 چگونه دهندمي سامان را آن كارهاي و هستند سلطنت و حكومت بزرگان آنها بردندمي گمان
 و فسق خاطر به اين و. گرفت ناداني و تمسخر به را آنها و بازي، به را هايشانعقل فرعون

 وجودشان در و شده، آنهاويژگي و صفت به تبديل فجور و فسق كه چرا بود، شانتباهكاري
  .بود دوانده ريشه

 مسير بر پايداري! خدايا بار. شد فاسد نيز هايشانعقل آن دنبال به و گرديد فاسد دينشان
 را ما دلهاي نمودي هدايت را ما اينكه از بعد طلبيممي تو از و خواهيم،مي تو از را ايمان

  .هستي بخشنده بسيار تو گمانبي. كن عطا ما به رحمتي خويش جانب از و مگردان، منحرف
 در لشكريانش و فرعون الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ فِي وجنُوده هو واستَكْبرَ: فرمايدمي متعال خداوند
 در و رساندند، آنها به را عذاب و شكنجه بدترين و ورزيدند، استكبار خدا بندگان بر زمين
 و كردند تكذيب را معجزات آن و ورزيدند، استكبار بودند آورده كه تيمعجزا و پيامبران برابر
 وظَنُّوا است، برتر و بهتر اندآورده پيامبران كه هايينشانه از هستند آن بر آنچه كه نمودند ادعا
منَّه نَا أَ ي لَ  خاطر همين به و شوندنمي بازگردانده ما سوي به آنها كه بردند گمان و يرْجعونَ لَا إِ
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 را كارهايي گردندمي باز خدا سوي به آنها كه دانستندمي اگر و. نمودند جسارت چنين اين
 .دادندنمي انجامزد،مي سر آنها از كه

فَأَخَذْنَاه هنُودجفرو را لشكريانش و او يافت، ادامه آنها سركشي و عناد كه وقتي پس و 
نَاهم گرفتيم،  كه بنگر. افكنديم دريا به را آنان و الظَّالِمِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف رْفَانظُ الْيم فِي فَنَبذْ
 دنيا هميشگي عقوبت كه بود، سرانجامي بدترين آنها سرانجام! شد؟ چگونه ستمگران سرانجام

 .شد متصل اخروي عقوبت به و داشت دنبال به را

ملْنَاه عجةً وئِم  به كه گردانديم پيشواياني از را او دربار سران و عونفر و النَّارِ إِلَى يدعونَ أَ
. دارندمي بر گام شقاوت و خواري سراي سوي به آنها دنبال به مردماني و شودمي اقتدا انها

موي ةِ وامرُونَ لَا الْقِينصبسيار آنها پس. شوندنمي داده نجات خدا عذاب از قيامت روز و ي 
 مددكاري و ياور خدا جاي به و نمايند، دور خود از را عذاب كه هستند آن از ترناتوان
 .ندارند

منَاهعأَتْبذِهِ فِي وا هنْي نَةً الددر دنيا اين در لعنتي شان،رسوايي و عقوبت بر اضافه و لَع 
 و مذمت مورد را آنان و كنندمي ياد بدي به آنها از مردم و شوندمي نفرين فرستاديم؛ عقبشان
 سران و پيشوايان آنها پس. شودمي مشاهده كه است چيزي اين و دهندمي قرار نكوهش
يوم. هستند دنيا شدگان نفرين ةِ وامم الْقِينَ هوحِينَ مقْبداشتگان دور از قيامت روز و الْم 
 نيز مردم و است، خشمگين آنها بر خداوند هم و شود،مي شمرده زشت كارهايشان و هستند

  .بيزارند خويشتن از نيز خودشان و متنفرند آنها از
 :43- 48 يآيه

لَقَدنَا وى آتَيوسم دِ مِن الْكِتَابعا بلَكْنَا مائِرَ الْأُولَى الْقُرُونَ أَهصى لِلنَّاسِ بدهةً ومحرو 
ملَّهتَذَكَّرُونَ لَّعاقوام آنكه زا بعد كرديم نازل آسماني كتاب موسي بر راستي به ما و ي 

 و باشد رحمت و هدايت وسيله و بينش ماية مردم براي تا نموديم، نابود را پيشين روزگاران
 .پذيرند پند ايشان تا

ينَا إِذْ الْغَرْبِي بِجانِبِ كُنت وما أَمرَ موسى إِلَى قَضَ  تو و] محمد اي[ الشَّاهِدِينَ مِنَ كُنت وما الْ
 تو و كرديم، ابالغ موسي به را نبوت فرمان كه دم آن در نبودي،] رطو كوه [غربي جانب در

 .نداشتي حضور

نَا ولَكِنَّا يا كُنت وما الْعمرُ علَيهِم فَتَطَاولَ قُرُونًا أَنشَأْ تْلُو مدينَ أَهلِ فِي ثَاوِ لَيهِم تَ اتِنَا عآي 
 تو و. شد طوالني عمرشان آنگاه آورديم، پديد را اييهنسل ما حقيقت در مرْسِلِينَ كُنَّا ولَكِنَّا
 را تو كه هستيم ما اين ولي بخواني آنان بر را ما آيات تا نبودي مدين اهل ميان در
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 .ايمفرستاده

 من نَّذِيرٍ من أَتَاهم ما قَوما لِتُنذِر ربك من رحمةً ولَكِن نَادينَا إِذْ الطُّورِ بِجانِبِ كُنت وما
لِكقَب ملَّه تَذَكَّرُونَ لَعاز] وحي [وليداديم، ندا ما كه بدانگاه نبودي طور كوه كنار در تو و ي 
 ايدهنده بيم تو از قبل كه دهي بيم را گروهي تا] آمد [پروردگارت سوي از رحمتي روي
 .پذيرند پند آنان شايد است، نيامده ايشان پيش

بنَا فَيقُولُوا أَيدِيهِم قَدمت بِما مصِيبةٌ يبهمتُصِ أَن ولَولَا لَا رلَو لْتسنَا أَرولًا إِلَيسر تَّبِع نَ  آياتِك فَ
نَكُونَ ؤْمِنِينَ مِنَ واعمالشان خاطر به عذابي و بال] پيامبر فرستادن از پيش [اگر الْم 

 آيات از تا نفرستادي پيامبري ما سوي به چرا! پروردگارا«: گفتندمي گرديد،مي گريبانگيرشان
 !باشيم؟ مؤمنان از و كنيم پيروي تو

لَم موسى أُوتِي ما مِثْلَ أُوتِي لَولَا قَالُوا عِندِنَا مِنْ الْحقُّ جاءهم فَلَما كْفُرُوا أَوا يبِم أُوتِي 
الُ تَظَاهرَا سِحرَانِ قَالُوا قَبلُ مِن موسى نَّا واوقَ  برايشان ما سوي از حق چون پس كَافِرُونَ بِكُلٍّ إِ
 آنچه به آيا. »است؟ نشده داده بدو بود شده داده موسي به كه آنچه مانند چرا«:گفتند آمد،
 را يكديگر كه هستند جادو دو اين«: گفتند اند؟نورزيده كفر شده داده موسي به اين از پيش

  .»كنيممي انكار را همه ما«: گفتند و. »كنندمي پشتيباني
لَقَدنَا وي  الْأُولَى الْقُرُونَ أَهلَكْنَا ما بعدِ مِن داديم، تورات كتاب موسي همانا و الْكِتَاب موسى آتَ
. بودند لشكريانش و فرعون آنها آخرين كه كرديم، نابود را پيشين روزگاران اقوام آنكه از پس
 هالك جمعيدسته صورت به مردم تورات شدن نازل از بعد كه اين بر است دليلي اين و

 در كرد نازل موسي بر خداوند كه كتابي لِلنَّاسِ بصائِرَ. شد مشروع شمشير با جهاد و اند،نشده
 آنها به كه را آنچه و دادمي فايده آنها به كه را آنچه آن پرتو در مردم كه بود چيزهايي آن

 مندبهره آن از مؤمن و گردد،مي اقامه گناهكار بر حجت پس. ديدندمي رساندمي زيان
 ورحمةً وهدى: فمرود بنابراين. است راست راه به هدايتش ماية و او براي رحمتي و شود،مي

ملَّهتَذَكَّرُونَ لَّعپذيرند پند كه باشد است، رحمت و هدايت مايه و ي.  
. نمود آگاه را بندگان كرد، حكايت پيامبرش براي را غيبيداستانهاي اين خداوند آنكه از پس
 بنابراين. ندارد دانستنشان براي راهي وحي طريق از جز پيامبر كه هستند غيبي اخبار اينها كه

ينَا إِذْ نبودي، طور كوه غربي جانب در تو! پيامبر اي الْغَرْبِي بِجانِبِ كُنت وما: فرمود  إِلَى قَضَ
 آنجا در را تو و داديم، موسي به را نبوت فرمان كه آنگاه الشَّاهِدِينَ مِنَ كُنت وما الْأَمرَ موسى
  .است رسيده او به خبر اين طريق اين از شود گفته تا نداشتي حضور
نَا ولَكِنَّا أْ لَيهِم فَتَطَاولَ قُرُونًا أَنشَ رُ عمهايزمان و آورديم پديد را هايينسل و اقوام ما و الْع 
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 كه زماني پس. شد فراموش آنان هاينشانه و رفت بين از علم پس گذشت، آنان بر نيطوال
يا كُنت وما فرستاديم، را تو بود، نياز ايمكرده وحي تو به ما آنچه به و تو به شدت به  فِي ثَاوِ

لَيهِم تَتْلُو مدينَ أَهلِ اتِنَا عاز و بياموزي آنان به تا نداشتي اقامت مدين اهل ميان در تو و آي 
 ولَكِنَّا. است رسيده تو به جاآن از ايگفته موسي مورد در آنچه شود گفته تا يادبگيري، آنان
. باشدمي تو رسالت و نبوت آثار از اثري ايآورده موسي مورد در كه خبري ولي مرْسِلِينَ كُنَّا
  .نداري آن از شدن آگاه براي راهي نفرستيم را وحي اين اگر و
ينَا إِذْ الطُّورِ بِجانِبِ كُنت وما  ندا را موسي ما كه بدانگاه نبودي طور كوه كنار در تو و نَاد 

 و برساند، آنان به را ما پيام و رسالت و برود ستمگر قوم نزد به تا داديم دستور او به و داديم
 اين منظور. كرديم حكايت تو براي كه هايينشانه بدهد؛ نشان آنها به را ما معجزات و هانشانه
 و كم بدون را آن ما و افتاد اتفاق اماكن اين در السالمعليه موسي براي كه ماجراهايي است
  :نيستند خالي حال دو از نموديم حكايت تو براي بودند كه گونهآن و زياد
 ياد رديا آن اهل از را آن و رفته آن وقوع محل به يا اي،داشته حضور آنجا در تو اينكه يا

 كه كارهايي چون نيستي، خدا پيامبر تو كه است معني بدان اين باشد چنين اگر پس. ايگرفته
 پيامبران ويژه كه هستند مشتركي امور دهد،مي خبر آن از و خواندمي و بيندمي انسان
 كني را اين تو دشمنان و اي،نبوده جاآن در تو و باشدنمي چنين كه است معلوم اما. باشدنمي
  .دانندمي
 تو به وحيوسيلة به و خداوند جانب از اخبار اين اينكه آن و گردد،مي مقرر دوم امر پس

 بر تو فرستادن با خداوند و شد، ثابت قطعي دليل با تو رسالت صحت پس. است رسيده
 من نَّذِيرٍ من أَتَاهم ما قَوما لِتُنذِر ربك من رحمةً ولَكِن: فرمود بنابراين نمود، رحم بندگان
لِكگروهي تا آمد، تو سوي به رسالت و وحي پروردگارت سوي از رحمتي روي از ولي قَب 

 قبل كه قريش و عرب يعني. است نيامده ايشان نزد به ايدهنده بيم تو از پيش كه دهي بيم را
  .است نبوده آنها ميان در پيامبري و رسالت پيامبر آمدن از

لَّهلَعتَذَكَّرُونَ مو بشناسند را شر و دهند، انجام را آن و آورند ياد به راخوبي و خير كه باشد ي 
 ايمان تو به درنگبي كه بود الزم آنها بر داري، تو كه جايگاهي اساس بر پس. كنند رهايش
 شكر و كرد تعيين تواننمي را آن اندازة و مقدار كه آورند جاي به را نعمت اين شكر و آورند
 او كه نيست معني اين به پيامبر سوي از هاعرب دادن بيم و. نمود ادا تواننمي را آن حقيقي

 عربي زبان به شد نازل وي بر كه قرآني و بود عرب او. است نشده فرستاده غيرعرب سوي به
 آنها سوي به او اصل در پس. بودند عرب پديرفتند را او دعوت كه كساني اولين و است،



١٩٢٤ 

 فرموده متعال خداوند كه همانطور. گيردمي بر در نيز را ديگران او دعوت اما شده، هفرستاد
 آورشگفت مردم براي ايا الناس أنذر أن منهم رجلٍ إلي أوحينا أن عجباً للناس أكان: است
 اهللا رسول اني الناس ايها يا قل. بترساند را مردم كه نموديم وحي آنها از مردي به كه است
 .»هستم شما همة سوي به خدا فرستادة من! مردم اي«: بگو عاًجمي اليكم

 كفر خاطر به عذابي پيامبر، فرستادن از پيش اگر و أَيدِيهِم قَدمت بِما مصِيبةٌ تُصِيبهم أَن ولَولَا
 نفرستادي پيامبري ما سوي به چرا! پروردگارا«:گفتندمي گرديد،مي گريبانگيرشان گناهانش و
  .باشند نداشته سخني و دليل تا فرستاديم را تو! محمد اي يعني كنيم؟ پيروي تو آيات از تا

 ما سوي از نيست ترديدي و شك هيچ آن در كه حقي چون پس عِندِنَا مِنْ الْحقُّ جاءهم فَلَما
 و كردن تكذيب با آنها قَالُوا نموديم، وحي تو بر را آن كه است قرآن حق آن و آمد، برايشان

لَا: گفتند جابي اعتراض با لَو ا مِثْلَ أُوتِيم ى أُوتِيوسداده موسي به كه آنچه همانند چرا م 
 هاآن[است؟ نشده نازل او بر كتابي دفعه يك چرا يعني! است؟ نشده داده او به شده
 چه آنان نيست خدا جانب از پس شودمي نازل پراكنده صورت به كتاب اين چون:] گفتندمي

 صورت به چون اينكه بر مبني شودمي ايجاد ايشبهه چه ودارند؟ گفته اين صحت بر دليلي
  !نيست؟ خدا جانب از است شده نازل متفرق
 خداوند و است كامل بسي قرآن اين كه جاان از بلكه كنيد،مي تصور شما كه نيست اينگونه

 كرده نازل جدا جدا و تفرقم صورت به را آن دارد، فراواني عنايت و توجه خود رسول به
 اال بمثل ياتونك وال. بيفزايد مؤمنان ايمان بر و بدارد استوار آن با را پيامبرش دل تا است
 برايت را حق ما اينكه مگر آورندنمي مثلي هيچ تو براي آنان و تفسيراً واحسن بالحق جئنك
  .ايمداده ارائه آن از را توضيح و تفسير بهترين و ايمآورده

 آنها. اندكرده نقض را قياس اين خودشان كنند،مي مقايسه موسي كتاب با را قرآن كه هاآن و
 اند؟نياورده ايمان آن به و ورزيده كفر آن به كه كنندمي مقايسه كتابي با را قرآن چگونه
لَم: فرمود بنابراين كْفُرُوا أَوا يبِم ى أُوتِيوسلُ مِن مرَانِ قَالُوا قَباتَ سِح  از پيش آنچه به آيا ظَاهرَ

 جادو] از نسخه [دو تورات و قرآن: گفتند و اند؟نورزيده كفر است شده داده موسي به اين
 بِكُلٍّ إِنَّا وقَالُوا. كنندمي ياري و پشتيباني را همديگر مردم كردن گمراه و جادو در كه هستند
 را حق خواهندمي قوم اين كه شد ثابت پس. نداريم قبول را هيچكدام ما: گفتند و كَافِرُونَ
 سخنان و. شودنمي نقض آن با كه نمايند نقض چيزي با را حق و كنند، باطل دليل بدون
 هر به آنها كه كرد تصريح بنابراين. است كافري هر حالت اين و گويند،مي متناقضي و متضاد

 ولي. هستيم كافر دو هر به ما كَافِرُونَ لٍّبِكُ إِنَّا وقَالُوا اند،ورزيده كفر پيامبر دو هر و كتاب دو
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 نزد كه است چيزي از كردن پيروي و حق طلب خاطر به كتاب دو اين به ورزيدنشان كفر آيا
  !كنند؟مي چنين پرستيهوي روي از فقط يا! است؟ بهتر تورات و قرآن از و آنهاست

 :49- 51 يآيه

 راست اگر«: بگو صادِقِينَ كُنتُم إِن أَتَّبِعه مِنْهما أَهدى هو اللَّهِ عِندِ منْ بِكِتَابٍ فَأْتُوا قُلْ
 .»كنم پيروي آن از من تا بياوريد] كتاب [دو اين از هدايتگرتر كتابي خداوند نزد از گوييدمي

نَّما فَاعلَم لَك يستَجِيبوا لَّم فَإِن تَّبِعونَ أَ ي ماءهونْ أَهمأَضَلُّ و نِمِم عاتَّب اه ورِ هى بِغَيدنَ هم 
 از تنها كه بدان نپذيرفتند، را تو سخن اگر پس الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي لَا اللَّه إِنَّ اللَّهِ

] سوي [از راهنمايي بدون كه كسي از ترگمراه كيست و كنند،مي پيروي خود هايخواسته
 هدايت را ستمكاران گروه خداوند گمانبي! كند؟مي پيروي خود هوس و هوي از خداوند

 .كندنمي

لَقَدلْنَا و صو ملَ لَهالْقَو ملَّه تَذَكَّرُونَ لَعميان در پياپي آنان براي را سخن] اين [همانا و ي 
  .پذيرند پند تا آورديم
: بگو مِنْهما أَهدى هو اللَّهِ ندِعِ منْ بِكِتَابٍ فَأْتُوا قُلْ: فرمود و قرارداد تنگنا در را آنها خداوند

تَّبِعه باشد، تربخش هدايت تورات و قرآن از كه بياوريد كتابي خداوند نزد از شما  كُنتُم إِن أَ
 براي راهي ديگران و آنها ولي. گوييدمي راست شما اگر. كنم پيروي آن از من تا صادِقِينَ
 از است آفريده را جهان خداوند كه زماني از زيرا ند،ندار قرآن و تورات همانند كتابي آوردن
 اين و. است نفرستاده كتاب دو اين همانند كتابي مردم براي رحمت و هدايت و علم نظر

 راهنمايي و هدايت و حق] بيان [من هدف: گويدمي كه چرا است، دعوتگر انصاف نهايت
 و است، راهيابي و هدايت و قح بر مشتمل كه امآورده برايتان را كتاب اين من و است،
  .باشدمي موسي كتاب با مطابق
 عين چون كنيم، پيروي هاآن از و بداريم، باور كتاب دو اين به كه است الزم ما همة بر پس

 تورات از كه بياوريد كتابي من براي خداوند طرف از شما اگر پس. هستند حقيقت و هدايت
 براي امشناخته كه را هدايتي و حق نه، گر و كنم،مي پيروي آن از من باشد هدايتگرتر قرآن و

 .كنمنمي ترك نيست حق و هدايت كه چيزي

 تورات و قرآن از تربخش هدايت كتابي و نپذيرفتند را تو پيشنهاد اگر و لَك يستَجِيبوا لَّم فَإِن
. كنندمي پيروي خود هوس و هوي از آنها كه بدان أَهواءهم يتَّبِعونَ أَنَّما فَاعلَم نياوردند،

 كه روندمي حقي سوي به آنها كه نيست معني اين به تو از آنها نكردن پيروي كه بدان يعني
 نفس هايخواسته از فقط آنها بلكه دارند،نمي بر گام هدايت سوي به و شناسند،مي را آن
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اه اتَّبع مِمنِ أَضَلُّ ومنْ. كنندمي پيروي خود ورِبِ هى غَيدنَ هكسي از ترگمراه كيست و اللَّهِ م 
 پس! باشد؟ شده رهنمود بدان خدا جانب از اينكه بدون كند، پيروي خود هوس و هوي از كه
 بهشت سراي و خدا به را انسان كه راست راه و هدايت كه چرا است، مردم ترينگمراه از اين
 را او هوسش و هوي و نياورد، روي آن به و نكرد توجه بدان اما شد، عرضه او به رساندمي
 پيروي آن از و خواند، فرا رساندمي بدبختي و هالكت به را انسان كه راهي گرفتن پيش در به

 و ستمگري اما! دارد؟ وجود كسي چنين از ترگمراه آيا پس. نمود رها را هدايت و كرد،
 هدايت را او خداوند و بماند، اقيب اشگمراهي بر تا داشت آن بر را او حق از تنفر و تجاوز
 را ستمكاران گروه خداوند گمانبي الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي لَا اللَّه إِنَّ: فرمود بنابراين. نكند

 است، شده شانويژگي و صفت به تبديل عناد و ستمگري كه آنها يعني كندنمي هدايت
 آن از پس شد عرضه آنها به هوس و ويه و انداختند، دور را آن ولي آمد برايشان هدايت
 شانستمگري و گمراهي در آنان پس. گشودند خود روي به را هدايت درهاي. كردند پيروي

  .سرگردانند خود بدبختي و هالكت در و اندسرگشته
نَّما فَاعلَم لَك يستَجِيبوا لَّم فَإِن: فرمود كه اين و  هر اينكه بر است دليلي أَهواءهم يتَّبِعونَ أَ

 به باشد، مخالف پيامبر سخن با كه بياورد روي ايگفته به و نكند قبول را پيامبر سخن كس
  .است رفته هوس و هوي سوي به بلكه نياورده روي هدايت
لَقَدلْنَا وصو ملَ لَهلطف آنها به چون كرديم نازل تدريج به و پياپي را قرآن سخنان ما و الْقَو 

لَّهم. بوديم مهربان] آنان به نسبت [و داشتيم، تَذَكَّرُونَ لَعقرآن آيات كه بدانگاه آنها كه باشد ي 
  .پذيرند پند گرددمي نازل آنها بر نياز هنگام به آن داليل و شود؟مي تكرار برايشان

 به چرا پس. بود رحمت ماية آنها براي جدا جدا و متفرق صورت به قرآن شدن نازل پس
  !معترضند؟ ودخ منافع
  :دارد وجود انگيزشگف داستان اين در كه هاييدرس و فوايد

 پديد گذشته هايامت ميان در كه حوادثي و او هايعبرت و خدا هاينشانه از مؤمنان فقط- 1
 خداوند و. آموزدمي عبرت دارد، كه ايماني اندازة به بنده پس. نمايندمي استفاده است آورده

 هاآن اصوالً و نمايند،نمي توجهي ديگران به و كند،مي ذكر را هاداستان اين مؤمنان خاطر به
  .آورندنمي دست به هدايتي و نور هاداستان اين از
 به و كم كم را آن و كند،مي فراهم را آن اسباب بخواهد، را چيزي متعال خداوند گاه هر - 2

  .بياورد يكباره را آن اينكه نه آورد،مي تدريج
 با رابطه در نبايد باشند، داشته قرار ضعف و ناتواني اوج در چه گر مستضعف ايهامت - 3
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 قرار ظلم و ستم مورد كه وقتي خصوص به شوند، نااميد ونبايد. كنند تنبلي خود حق گرفتن
 و فرعون، اسارت بند از بودند ضعيفي امت كه را اسرائيلبني خداوند كه همانطور. گرفتند
 صاحب و مالك را آنها و بخشيد، ثروت و قدرت زمين در را آنها و ،داد نجات او قوم سران

  .گردانيد شهرهايشان
 دنيايش و دين نكند دفاع آن از و نگيرد را خود حق و باشد ذليل و خوار كه ملتي هر - 4

  .كند رهبري را خود دنيوي و ديني امور تواندنمي و يابد،نمي سامان
 و گرداند،مي باز او به را فرزندش كه داد مژده و كرد، لطف موسي مادر به نسبت خداوند - 5
  . نمود آسان برايش را مصيبت طريق اين از و گرداند، خواهد پيامبران زمرة از را او
 برسد، شادي به آن پس در تا نمايدمي مقدر اشبنده براي را هاسختي برخي خداوند - 6

. نمايدمي دور او از را بزرگتري بالي و شر يا و هاست،رنج اين از بزرگتر كه هاييشادي
 براي شد ايوسيله آن و كرد، مقدر موسي مادر براي را بزرگي اندوه و شديد غم كه همانطور

 هر و باشد، او چشم روشني ماية و يابد آرامش كه صورتي به برگردد، او به فرزندش اينكه
  .بكند فراهم را او شادي اسباب بيشتر چه
 براي كه همانطور. بردنمي ميان از را ايمان و ندارد، تضادي ايمان با دممر از ترس داشتن - 7

  .آمد پيش هاييهراس چنين موسي خود و موسي مادر
 و گرداند،مي اضافه را ايمان كه چيزهايي بزرگترين از يكي و شود،مي كم و اضافه ايمان - 8

 اين و. هاستپريشاني مهنگا به نمودن صبر و شكيبايي شود،مي كامل آن وسيلة به يقين
 كه همانطور. گرداندمي استوار و پايدار را او آشفتگي و اضطراب هنگام به كه اس خداوند
 استوار را دلش اگر المؤمنين من لتكون قلبها علي ربطنا أن لوال: است فرموده متعال خداوند

 آن با ايمانش تا يعني. سازد آشكار را آن بود نزديك باشد باورداشتگان از تا ساختيمنمي
  .بگيرد آرام قلبش و گردد بيشتر

 هنگام به كه است اين او به خدا كمك بزرگترين و اش،بنده بر خدا نعمت بزرگترين - 9
 باشد پابرجا و استوار دلش اگر چون بگرداند، پايدار و استوار را دلش هاوهراس خطرها

 در همواره كه كسي فخال به. دهد انجام درست كار و بگويد درست سخن تواندمي
 از تواندنمي حالتي چنين در و دهدمي دست از را عقلش و فكر و دارد قرار ترس و اضطراب
  .نمايد استفاده خويش وجود
 اتخاذ شد، خواهد انجام حتماً و است، نافذ الهي وعدة و تقدير و قضا كه بداند بنده اگر - 10

 با اسباب ازاستفادة زيرا است، شده داده ردستو آن بكارگيري به كه كندنمي ترك را اسبابي
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 باز او به را فرزندش كه داد وعده موسي مادر به خداوند. ندارد تضادي ديني اعتقاد و ايمان
 را او تا فرستاد را خواهرش و كرد تالش فرزندش بازگرداندن براي او اين وجود باگرداند،مي

  .بجويد
 با زمينه اين در تواندمي و برود، بيرون خانه از دخو نيازهاي تأمين براي تواندمي زن - 11

. باشد نداشته وجود غيرشرعي امر دادن روي ترس كه شرطي به البته بگويد، سخن مردان
  .كردند چنين مديني دختر دو و موسي خواهر كه همانطور

 كه كسي به كردن، راهنمايي و شيردادن و نمودن، سرپرستي مقابل در است جايز - 12
  .داد مزد دهدمي شير و نمايدمي يسرپرست

 قرار تكريم مورد را او خواهدمي كه ضعيفش بندة به نسبت خداوند هايرحمت از يكي - 13
 تا بگرداند آگاه خويش داليل از را او و دهد، نشان او به را خود معجزات كه است اين دهد

 او وعدة كه بداند تا داندبازگر مادرش به را موسي خداوند كه همانطور. گردد افزوده ايمانش
  .است حق
 و خون [جامعه در موجود عرف اساس بر يا است، بسته پيمان كه كافري كشتن - 14

 خاطر به و شمرد گناه را كافر قبطي كشتن موسي زيرا نيست، جايز است، مصون] آبرويش
  .خواست آمرزش خداوند از گناه اين
 زمين در كه هاييآن آيد؛مي حساب به ستمگران از بكشد، ناحق به را مردم كس هر - 15

  .كنندمي تباهي و فساد
 و كند اصالح زمين در خواهدمي او كه برد گمان و بكشد ناحق به را مردم كس هر - 16

 خداوند كه همانطور. است تباهكار و فسادكار او و گويد،مي دروغ بترساند، را گناهكاران
 تكون أن تريد ما و االرض في جباراً تكون أن اال تريد ان: است كرده حكايت را قبطي سخن
 اصالحگران از خواهينمي و باشي، ستمگر كه خواهينمي اين جز زمين در تو المصلحين من

  .است نكرده بيان انكار صورت به را آن و نمود، تاييد را قبطي سخن خداوند كه. باشي
 را او اينكه قصد به دهد، برخ است شده گفته او مورد در كه آنچه از را فردي كسي اگر - 17
 واجب كاري چنين انجام بلكه شود،نمي محسوب چينيسخن امر اين بدهد، نجات باليي از

 را وي خواستمي و بود موسي خيرخواه چون داد، خبر را موسي مرد، آن كه همانطور. است
  .دهد نجات

 شود، متضرر يا كشته جايي در اقامت صورت در كه داشت را آن ترس انسان گاه هر - 18
  .كرد چنين موسي كه همانطور. برود جا آن از بايد بلكه بياندازد، هالكت به را خودش نبايد
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 مرتكب انسان كه اين جز نباشد ايوچاره باشند، داشته وجود فساد دو كه صورتي در - 19
 راه دو اين ميان در وقتي موسي كه همانگونه.شود تركوچك فساد مرتكب بايد شود، يكي

 آن راه كه برود دست دور شهرهاي از يكي به يا و شود كشته و بماند مصر در يا:گرفت رارق
 - رفتمي وي سالمتي اميد بيشتر گزينه اين در اما - نداشت خدا جز راهنمايي و نبود بلد را

  .كرد را كار همين موسي
 دو ميان از اگر نمايد، رأي اظهار بايد مواردي در و است دانش و علم داراي كه كسي - 20
 از و كند، راهنمايي را او تا بخواهد پروردگارش از بايد نبود ارجح او ديدگاه از يك هيچ قول
 حق هدفش كه است حالي در اين. كند هدايت است درست كه آنچه به را او تا بخواهد او

 ناكام را او خداوند باشد چنين كس هر زيرا نمايد، تالش آن به رسيدن براي و باشد
 سوآء يهديني أن ربي عسي گفت و رفت »مدين «طرف به موسي كه همانطور. گرداندنمي

  .كند هدايت راه راستاي به مرا پروردگار كه است اميد السبيل
 انواع از يكي و. است پيامبران اخالق از وناآشنا آشنا با كردن نيكي و مردم، با مهرورزي - 21

  .است ناتوان افراد به كردن وكمك گوسفندان به دادن آب نيكوكاري
 چه گر دهد، توضيح را خود حالت كندمي دعا كه وقتي انسان است مستحب - 22

 را اشبنده بينوايي و ذلت اظهار و تضرع متعال خداوند چون داند،مي را او خداوندحالت
 هر به! خدايا فقيرٍ خير من الي انزلت لما اني رب گفت موسي كه همانگونه. دارد دوست
  .نيازمندم بفرستي من سوي هب كه خيري

  .است پسنديده هاياخالق از بزرگان براي خصوص به _آزرم و حيا - 23
  .است بوده گذشته هايامت شيوة و عادت همواره ديگران نيكي برابر در كردننيكي - 24
 شود، نيكي او با آن مقابل در سپس بدهد، انجام خدا رضاي براي را كاري انسان گاه هر - 25

 مورد است شده جبران اشنيكي اينكه سبب به باشد، داشته هدفي چنين او نكهاي بدون
 اينكه بدون پذيرفت، را مدين اهل مرد نيك پاداش موسي كه همانطور. گيردنمي قرار سرزنش
  .نداشت پاداشي داشت چشم دلش در كه چرا. باشد مزدي دنبال به خودش

 تا كرد اجير را كسي توانمي و داد، مزد وي به و گرفت كار به را كسي است جايز - 26
 مزد و بدهد، انجام را آنها تواندنمي خودش كه دهد انجام را كارهايي يا بچراند، را گوسفندان

  .گرددمي معين وعادت عرف طبق آن
 به - خودت اختيار به را من دختران اين از يكي: بگويد ديگري به كسي ندارد اشكالي - 27

  .كن انتخاب - همسر عنوان
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  .باشد هم ازدواج منفعت آن چه گر است، جايز منفعت مقابل در اجازه گرفتن - 28
  .باشد وامانتدار نيرومند كه است آن كارگر بهترين - 29
 نيك خدمتگذارش با را خود برخورد انسان كه است اين اخالقي فضايل از يكي - 30

 مĤ و: فرمايدمي متعال خداوند كه چرا. نگيرد سخت وي بر او از كشيدن كار در و بگرداند،
 اگر كنم، گيريسخت تو بر خواهمنمي الصلحين من اهللا شاء إن ستجدني عليك أشق أن أريد
  .يافت خواهي شايستگان از مرا بخواهد خدا
 واهللا:فرمود چون است، جايز گواه و شاهد گرفتن بدون عقدها ديگر و اجاره عقد بستن - 31
  .است گواه گوييممي چهآن بر خداوند و وكيل نقول ما علي
 و سفيد و مار، به عصا كردن تبديل خدا روشن ومعجزات آشكار، هاينشانه از يكي - 32

 و موسي داشتن مصون نيز. باشد عيبي اثر بر اينكه بدون بود، موسي دست نمودن درخشان
 حكايت اين در كه است خداوند آشكار معجزا ديگر از شدن غرق از و فرعون، شر از هارون
  .اندشده بيان
 حسب بر اين و باشد، بدي و شر رهبر و پيشوا انسان كه است اين گناهان ترينبزرگ از - 33

 اشبنده به خداوند كه نعمتي بزرگترين كه همانطور. خداست هاينشانه و آيات با او مخالفت
  .باشد خير رهبر و راهنما كه است اين كرده ارزاني

 و مفصل صورت به كه نمايد،مي داللت) ص (حمدم رسالت صحت بر داستان اين - 34
 حق و كرده، تصديق آن با را پيامبران و كرده، حكايت را آن و پراخته آن به واقعيت با مطابق
 اين از يكي زمان در پيامبر اينكه بدون است، نموده تاييد اخبار اين وسيلة به را آشكار

 بود نخوانده نيز را درسي و باشد، كرده مشاهده را محل آن يا و باشد، داشته حضور رخدادها
 نكرده همنشيني نيز علم اهل از يكي با و بپردازد، چيزها اين پيرامون بررسي و بحث به كه
 است آسماني پيام و وحي باشند؛مي مهربان و بخشنده خداوند رسالت و پيام فقط اينها و. بود
 و هشدارها از و جاهل، كه را قومي تا است كرده نازل او بر بخشنده و بزرگوار خداوند كه

  .دهد بيم بودند، غافل پيامبران
 كساني و خداست، پيامبر او شد معلوم برآورد سخن تا كه باد كسي بر خدا سالم و درود پس
 آورده او كه شريعتي و. است خدا جانب از او نهي و امر كه معترفند دارند، روشن عقلهاي كه
 سر هاانسان برترين از جز اوست خوي كه خوبي اخالق و است، جهانيان پروردگار سوي از

 جهانيان تمام به دينش كه جايي تا يافتند دست آشكاري پيروزي به او امت و او دين. زندنمي
 و دانش با را جا آن اهالي هايدل و كردند فتح شمشير با را شهرها بزرگترين از امت و رسيد،
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  .آوردند دست به ايمان
 شليك آن به كمان يك از همواره كافر پادشاهان و مخالف يهاملت هك جهت همين به
 روي از آن بردن بين از و كردن خاموش صدد در و نمايندمي چينيتوطئه براييش و كنندمي

 و رشد حال در همواره و است برافروخته را آن چراغ خداوند آنكه حال هستند، زمين
 زماني مقطع هر در و. گرددمي ترچيره و آشكارتر آن داليل و هانشانه و است، نورافشاني
 و نور و است، جهانيان هدايت و عبرت مايه كه شودمي آشكار خدا نشانة و آيت از چيزهايي
  .نگرندمي دقت به كه آنهايي براي است بينشي

 :52- 55 يآيه

ينَاهم الَّذِينَ لِهِ مِن الْكِتَاب آتَ م قَبؤْمِنُونَ بِهِ هكتاب آنان به] قرآن [اين از پيش كه كساني ي 
 .آورندمي ايمان آن به ايمداده

لَيهِم يتْلَى وإِذَا نَّا قَالُوا عبِهِ آم نَّه بنَا مِن الْحقُّ إِ نَّا ر بلِهِ مِن كُنَّا إِ  بر] قرآن [چون و مسلِمِينَ قَ
 سوي از و باشدمي حق نآ كه چرا آورديم، ايمان آن به«: گويندمي شود، خوانده آنان

 .»بوديم بردارفرمان آن] نزول [از پيش ما. ماست پروردگار

لَئِكنَ أُوؤْتَوم يرَهنِ أَجرَّتَيا مرُوا بِمبؤُونَ صردينَةِ وسئَةَ بِالْحي ا السمِمو مقْنَاهزنفِقُونَ ري 

 با را بدي و شود،مي داده آنان به بار دو شانپاداش ورزيدند بردباري آنكه پاس به كه اينانند
 .بخشدمي ايمداده روزي آنان به آنچه از و دارند،مي بر ميان از نيكي

نَا لَنَا وقَالُوا عنْه أَعرَضُوا اللَّغْو سمِعوا وإِذَا لَام أَعمالُكُم ولَكُم أَعمالُ س كُملَيتَغِي لَا عنَب 
 از ما اعمال«: گويندمي و گردانندمي روي آن از بشنوند، بيهوده سخن كه هنگامي و الْجاهِلِينَ

  .»نيستيم نادانان] با همنشيني [خواهان ما شما بر سالم. شماست آن از شما اعمال و ما، آن
 حقيقي عالمان فرمايدمي و داشته بيان را آن حقانيت و راستي و قرآن عظمت متعال خداوند

 آتَينَاهم الَّذِينَ. است حق آن كه كنندمي اقرار و آورند،مي ايمان آن به و دشناسنمي را آن
لِهِ مِن الْكِتَاب انجيل و تورات اهل آنها و. داديم كتاب آنها به قرآن نزول از پيش كه كساني قَب 
 و قرآن اين به آنها يؤْمِنُونَ بِهِ هم. اندنكرده تحريف و نداده تعيير را هاكتاب اين و هستند
  .آورندمي ايمان است آورده را آن كه كسي
لَيهِم يتْلَى وإِذَا قَالُوا كنندمي يقين آن به و شنوندمي را آن شود، خوانده آنها بر قرآن چون و ع 
نَّه بِهِ آمنَّا بنَا مِن الْحقُّ إِ جانب از و حق آن گمانبي ايم،آورده ايمان آن به: گويندمي و ر 

 مطابق دشه ذكر هاكتاب در آنچه با و موافق، اندآورده پيامبران آنچه با چون ماست، پروردگار
 نهايت در كه است نواهيي و اوامر بر مشتمل و دارد، بر در را راستيني و صادق اخبار و است،
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  .باشندمي حكمت
 بينش و دانش روي از گويندمي كه را آنچه آنها چون است، مفيد گروه اين شهادت و گفته
 هيچ مخالفتشان نمايند،مي رد را آن كه ديگران و هستند، كتاب اهل و آگاه آنها زيرا است،
 و هستند نادان آنها از برخي چون است، دليلبي آنها مخالفت و كند،نمي ايجاد را ايشبهه
  .باشندمي مخالف حق با و زنندمي ناداني به را خود برخي

 عليهم يتلي اذا قبله من العلم اوتوا الذين ان تومنوا اوال امنوا قل تاس فرموده متعال خداوند
 خدا به ضرري يا سود[ نياوريد ايمان يا بياوريد ايمان آن به: بگو سجدا لالذقان يخزون
 قرآن كه هنگامي است، شده داده دانش آنها به قرآن نزول از قبل كه كساني همانا] رسدنمي
  .افتندمي دهسج به شود خوانده آنها بر
نَّا نَّا إِ بلِهِ مِن كُ  اسالمي و ايمان بر ما بنابراين. بوديم فرمانبردار آن از پيش ما همانا مسلِمِينَ قَ
 كتاب به و نموده تصديق را قرآن اين و مانده، پابرجا و ثابت نمود ارزاني ما به خداوند كه
  .ايمآورده ايمان آخر و اول
] تورات [=اول كتاب به را آنها ايمان كارشان اين كنندمي كذيبت را كتاب اين كه ديگران و

  .كندمي هانقض
لَئِكنَ أُوؤْتَوم يرَهنِ أَجرَّتَياجر بار دو اندآورده ايمان تورات و قرآن كتاب دو به كه كساني م 

 ايمان طرخا به بار يك و پيشين هايكتاب به ايمان خاطر به بار يك شود؛مي داده پاداششان و
 و ورزيدند شكيبايي ايمان بر اينكه سبب به صبرُوا بِما. شوندمي داده پاداش و مزد قرآن به
 و رياست هيچ و نكرد، متزلزل عمل و ايمان از را آنها ايشبهه هيچ و ماندند پابرجا عمل بر

يئَةَ بِالْحسنَةِ ويدرؤُونَ. نداشت دور ايمان از را آنها شهرتي خوب هايويژگي از يكي و الس 
 كسي با حتي كنند،مي نيكي كس هر با كه است اين - آنهاست درست ايمان اثار از كه - آنان
 او بدي مقابل در و كنند،مي نيكي او با زيبا عمل و سخن با پس. است كرده بدي آنها به كه

 و فضيلت ينا صاحب رفيع مقام به آنها چون دهند،مي انجام زيبا كار و پسنديده سخن
  .يابدنمي دست مهم اين به سعادتمند و خوشبخت فرد جز كسي و. واقفند بزرگ اخالق
 روي او از بشنوند جاهلي فرد از بيهوده سخت چون و چون و عنْه أَعرَضُوا اللَّغْو سمِعوا وإِذَا
: گويندمي و آورندمي زبان بر را بخشنده خداوند خردمند هايبنده سخن و وقَالُوا تابند،مي بر
نَا لَنَا لَكُم أَعمالُ و الُكُممكسي گناه و شد، خواهد مجازات خودش عمل طبق ما از كس هر أَع 
 و باطل و لغو سخن از آنها كه آيدمي الزم اين از و. شودنمي گذاشته ديگري دوش بر
لَام جويندمي بيزاري رانندمي زبان بر جاهالن كه ايفايدهبي س عكُمما از خوبي و خير جز لَي 



١٩٣٣ 

 براي چه گر شما دهيمنمي قرار خطاب مورد را شما جهالتتان اقتضاي به ما و شنويد،نمي
 و داريم،مي بدور و پاك آن از را خود ما ولي ايدپسنديده را زشت چراگاه اين خودتان
لِي نَبتَغِي لَا كنيممي حفظ آن در رفتن فرو از را خويشتن  را جاهالن با همنشيني ما و نَالْجاهِ

  .پسنديمنمي
 :56يآيه

دِي لَا إِنَّكنْ تَهم تبب لَكِنَّ أَحو دِي اللَّههن يشَاء مي وهو لَمتَدِينَ أَعهتو!] پيامبر اي[ بِالْم 
 هدايت بخواهد كه را كس هر خداوند بلكه كني، هدايت داري دوست كه را كسي دانينمي
  .است داناتر شدگان هدايت به او و كند،مي

 را كسي توانينمي - اولي - طريق به ديگران و –! محمد اي تو: فرمايدمي متعال خداوند
 كه است كاري اين چون باشي، داشته دوست مردمهمة از بيش را فرد آن چه گر كني، هدايت
 بدهند هدايت توفيق سيك به كه نيست مقدور آنها براي و دهند، انجام را آن توانندنمي مردم

 بخواهد كه را كس هر و خداست، دست در كار اين بلكه بيافرينند، وي قلب در را ايمان و
 هدايت او پس دارد،، را هدايت صالحيت كسي چه كه داندمي بهتر او و كند،مي هدايت

 باقي اشگمراهي بر را او پس نيست، هدايت شايستة كسي چه كه داندمي او و. نمايدمي
  .گذاردمي
 تو گمانبي و مستقيم صراط الي لَتَهدِي إِنَّك: است فرموده پيامبرش به خداوند كه اين اما و
 پيامبر پس. است راهنمايي و تبيين اينجا در هدايت از منظور كني،مي هدايت راست راه به
 در را آنچه و كند،مي تشويق آن گرفتن پيش در به را مردم و داردمي بيان را راست راه) ص(

 در را هدايت پيامبر اينكه اما. بگيرند پيش در را راست راه مردم تا نمايدمي صرف دارد توان
  .نيست وي دست در چنين هرگز شوند، هدايت تا دهد توفيق را آنها و بيافريند مردم هايدل

 را او و كرد نيكي او به كه را ابوطالب عمويش داشت را كار اين توانايي پيامبر اگر بنابراين
 احسان اين پيامبر اما. كردمي هدايت نمود، دفاع پيامبر از و كرد حفاظت قومش از و داد ياري

 بسيار راه اي در و بود او خيرخواه و دلسوز كامالً و داد دعوت دين به را وي كه كرد او به را
  .خداست دست به هدايت اما. كوشيد

 :57- 59 يآيه

لَم أَرضِنَا مِنْ نُتَخَطَّف معك الْهدى نَّتَّبِعِ إِن وقَالُوا كِّن أَونُم ما لَّهرَمى آمِنًا حبجهِ يإِلَي رَاتثَم 
نَّا مِن رِزقًا شَيءٍ كُلِّ لَكِنَّ لَّدو مونَ لَا أَكْثَرَهلَمعپيروي هدايت از تو همراه اگر«: گفتند و ي 
 كه ايم،نداده جاي »امن حرم «در را آنان آيا. »شويممي ربوده خود سرزمين از كنيم
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 بلكه شود؟مي سرازير آن سوي به ما نزد از] آنان [روزي براي چيزي هر هايفرآورده
 .دانندنمي بيشترشان

كَملَكْنَا وةٍ مِن أَهي  وكُنَّا لِيلًاقَ إِلَّا بعدِهِم من تُسكَن لَم مساكِنُهم فَتِلْك معِيشَتَها بطِرَت قَرْ
 و مست خود زندگي در] آنها اهالي [كه ساختيم نابود را شهرها بسيار چه و الْوارِثِينَ نَحنُ
 اندكي مدت جز آنان از بعد كه است ايشان هايخانه اين. بودند كرده سركشي و شده مغرور
 .شديم] آنان ديار [صاحب و مالك خودمان ما و است نگرفته قرار سكونت مورد

لَيهِم يتْلُو رسولًا أُمها فِي يبعثَ حتَّى الْقُرَى مهلِك ربك كَانَ وما اتِنَا عا آيملِكِي كُنَّا وهم 
لُها إِلَّا الْقُرَى أَه ونَ وكانون در اينكه مگر نيست، شهرها كنندة نابود هرگز پروردگارت و ظَالِم 

 مگر نيستيم دياري و شهر كنندة نابود ما و بخواند آنان بر را ما آيات كه بفرستد پيامبري آن
  .باشند ستمكار جا آن ساكنان اينكه

 كردندمي تكذيب را حقيقت كه مكه اهل و قريش از دسته آن كه دهدمي خبر متعال خداوند
تَّبِعِ إِن: گفتندمي پيامبر به  بپذيريم، را هدايت تو اههمر اگر أَرضِنَا مِنْ نُتَخَطَّف معك الْهدى نَّ
 ربوده خود سرزمين از - اموالمان شدن غارت و اسارت و شدن كشته با - كنيم پيروي آن از و

 در را ما كنيم پيروي تو از اگر پس كنند،مي مخالفت و دشمني تو با مردم چون. شويممي
 اينكه و وند،خدا به بدگماني بر آنها سخن اين. داشت نخواهيم را مردم همة با دشمني معرض

 خداوند اينكه و. نمايدمي داللت بخشد،نمي تعالي را آن و كند،نمي ياري را دينش پروردگار
 گمان و. چشانندمي آنان به را عذاب بدترين و گرداندمي مسلط دينش پيروان بر را مردم
 داده اصاختص آنها به كه حالتي بيان با خداوند. شودمي مسلط و چيره حق بر باطل كه بردند
لَم: فرمود است، كِّن أَونُم ما لَّهرَمى آمِنًا حبجهِ يلَي  را آنان آيا لَّدنَّا مِن رِزقًا شَيءٍ كُلِّ ثَمرَات إِ

 به ما نزد از آنان روزي براي چيزي هر هايفرآورده كه نداديم، جاي امان و امن پر حرمي در
  .شودمي سرازير آن سوي
 زيادي افراد كه ايگونه به نداديم جاي حرم در و نبخشيديم ثروت و قدرت را آنها آيا يعني
 اهالي بر و گذارند،مي احترام را حرم نزديك و دور مردمان و آيندمي آن] زيارت [قصد به

  !ندارند؟ كمبود چيزي هيچ در و گيردنمي صورت هجومي و يورش حرم
 در جا آن اهالي و فراگرفته، هست فشاناطرا در كه را اماكني سو همه از ترس آنكه حال
 كه كامل امنيت اين خاطر به را پروردگارشان بايد آنها پس. ندارند قرار آرامش و امنيت
 و هاخوراكي و هاميوه قبيل از فراوان روزي اين براي و نيستند، برخوردار آن از ديگران
 را خدا و كنند ستايش شودمي دهآور برايشان جا هر از و آنهاست رفاه و روزي ماية كه كاالها
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 برخوردار كامل آسايش و امنيت از تا كنند پيروي بزرگوار پيامبر اين از وبايد. نمايند شكر
  .شوند
 و نمايند پرهيز خدا نعمت خاطر به كردن سركشي و شدن مغرور و پيامبر تكذيب از بايد آنها

 ذليل و خوار دارند كه عزتي از بعد و شود، مبدل ترس و ناامني به آنها امنيت اينكه از بترسند
 از را آنها خداوند بنابراين. شوند نادار و فقير هستند توانگر و ثروتمند آنكه از بعد و. گردند
يةٍ مِن أَهلَكْنَا وكَم: فرمود و داده هشدار گرفت انجام گذشته هايامت به نسبت كه آنچه  قَرْ

طِرَتا بعِيشَتَهرفاه و شده، مغرور خود زندگي به كه ايمساخته نابود را ديزيا مردمان چه و م 
 غافل آنان از و نياوردند ايمان پيامبران به آنها و! بود كرده غافل را آنها زندگي، هاينعمت و
 به را آنان و گرفت، آنها از را هانعمت و كرد نابود را آنان خداوند پس. شدند رويگردان و

 ايشان هايخانه اين قَلِيلًا إِلَّا بعدِهِم من تُسكَن لَم مساكِنُهم تِلْكفَ نمود گرفتار بال و عذاب
 سكونت مورد اندكي جز و نديده، خود به آبادي روي و گشته متروك آنان از بعد كه است
 همة سپس ميرانيم،مي را آنها بندگانيم؛ وارث ما و الْوارِثِينَ نَحنُ وكُنَّا. است نشده واقع
 سوي به را بندگان سپس گردد،مي بر ما به كرديم برخودار آن از را آنان كه را هايينعمت
  .كنيممي مجازات اعمالشان طبق را آنان و گردانيممي باز خود

 با آنكه از قبل و ورزيدنشان كفر محض به را هاامت كه است اين الهي رحمت و حكمت از و
 ربك كَانَ وما: فرمود بنابراين. دهدنمي عذاب شود، اقامه آنها بر حجت پيامبران فرستادن
لِكهتَّى الْقُرَى مثَ حعبا فِي يهولًا أُمستْلُو ري هِملَياتِنَا عظلم و كفر سبب به پروردگارت و آي 
 آنان پايتخت و مركز رابه پيامبري اينكه تا است نبوده آنها يكننده هالك و شهرها اهالي
 آنان از آن اخبار و دهندمي آنجام در را كارهايشان و كنندمي آمد و رفت آن در كه ستدنفر

 راست و است آورده آنچه صحت بر كه آياتي بخواند؛ آنها بر را ما آيات كه. نيست پوشيده
 ساكنان همة به او سخن پس. نمايدمي داللت خواندمي فرا آن سوي به را آنها كه آنچه بودن
 آنان از او پيام و رسالت رودمي گمان كه كنار و گوشه و دست دور هايآبادي و شهر آن

 موضوعات و اخبار غالباً و است مردم رفت و آمد محل كه مركزي شهرهاي اما. بماند پوشيده
  .دارند كمتري جفاي ديگران از كند،مي پيدا انتشار آنها ميان سريعاً
لُها إِلَّا الْقُرَى مهلِكِي كُنَّا وما أَهونَ ومگر نيستيم دياري و شهر هيچ كنندة نابود ما و ظَالِم 

  .باشند كيفر مستحق و ستمكار گناهان، ارتكاب و ورزيدن كفر با جا آن ساكنان اينكه
 عذاب او بر حجت شدن اقامه و ستمش خاطر به جز را كسهيچ خداوند اينكه مطلب حاصل
  .دهدنمي
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 :60- 61 يآيه

يا الْحياةِ فَمتَاع شَيءٍ من مأُوتِيتُ َما نْ ا الدزِينَتُها ومو رٌ اللَّهِ عِندقَى خَيأَبلَا و  آنچه و تَعقِلُونَ أَفَ
 بهتر است خداوند نزد كه آنچه و است، آن زينت و جهان اين بهرة است شده داده شما به كه
 !ورزيد؟نمي خرد آيا. است ترپاينده و

ا نَاهوعد أَفَمن دعنًا وسح ون لَاقِيهِ فَهكَم نَاهتَّع م تَاعاةِ مي ا الْحنْي الد ثُم وه موةِ ياممِنَ الْقِي 
 همانند رسيد، خواهد بدان و ايمداده وعده نيك ايوعده به را او كه كسي آيا الْمحضَرِينَ

 شدگان احضار از قيامت روز او آنگاه يماداده بدو را جهان اين زندگي كاالي كه است كسي
  !بود؟ خواهد

 به بستن دل به و آن، به نخوردن فريب و دنيا به نبستن دل به را بندگانش خداوند اينجا در
 خبر را آنها و باشد، بنده مطلوب و مقصود آخرت بايد فرمايدمي و نموده تشويق آخرت

 و هاخوردني و فرزندان و زنان و الهاكا و احشام و اغنام و نقره و طال همه كه دهدمي
 آن زينت و دنيا زندگي كاالي و بهره است شده داده مردم به كه هاييلذت و هانوشيدني
 از سرشار كه كوتاه ايبرخورداري شوند؛مي مندبهره آن از كوتاهي مدت در و است،

 آرايد،مي بدان را خود تفاخر قصد به اندكي مدت انسان و رنجهاست، با آميخته و ها،ناگواري
 جز صاحبش و شودمي نابود و رفته بين از ظاهري تجمل و زينت اين سرعت به سپس

  .بردنمي آن از اياستفاده محروميت و ناكامي و پشيماني و حسرت
 كيفيت لحاظ از خداست نزد كه سالمي زندگي و پايدار هاينعمت و وأَبقَى خَيرٌ اللَّهِ عِند وما
 آيا يعني ورزيد؟نمي خرد آيا تَعقِلُونَ أَفَلَا. است جاودانه و هميشگي و بوده بهتر كميت و

 ترجيح قابل يك كدام كه يابيد در تا كنيد مقايسه هم با را كار دو اين كه نداريد عقل شما
  !شود؟ فعاليت كار آن براي تا است سزاوارتر سرا كدام و است،
 و دهد،مي ترجيح دنيا بر را آخرت بنده وعقل،  خرد اساس بر كه نمايدمي داللت اين پس
  .اندنداده ترجيح را دنيا دارند ناقص ايانديشه و عقل كه آنان جز كس هيچ

 ترجيح با را آخرت دهندگان ترجيح احوال و اوضاع كه شد يادآور را خرد صاحبان بنابراين
 براي كه مؤمني پس لَاقِيهِ فَهو حسنًا عداو وعدنَاه أَفَمن: فرمود و كنند، مقايسه دنيا دهندگان
 هاينعمت و بهشت و نيك پاداش كه اين بر مبني است داده او به خدا كه ايوعده و آخرت
 آن در ترديدي و رسيد خواهد آن به شك بدون و نمايدمي تالش دهد،مي او به آن بزرگ
 در كه ايبنده با و است، استينر اشوعده كه است بزرگوار خداوند وعدة اين چون نيست،

 است، گزيده دوري كند،مي ناراضي را وي كه مواردي از و برداشته گام او خشنودي راه
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  .كندنمي وعده خالف
تَّعنَاه كَمن م تَاعاةِ ميا الْحي نْ به را دنيا زندگي كاالي كه است شخصي مانند] كسي چنين آيا [الد 
 بهره آن از چهارپايان كه طور آن و نوشد،مي و خورد،مي و گيرد،مي را آن او و ايم،داده او
 را آخرتش و شده مشغول دنيا به و نمايد،مي استفاده آن از شيوه همان به نيز وي برند،مي

  !است؟ نكرده پيروي پيامبران از و نپذيرفته را الهي هدايت و كرده، فراموش
 هو ثُم. داشت نخواهد دنيا از هالكت و زبان جز ايتوشه و اوست هميشگي وضعيت اين پس
موةِ يامي  او و. است حساب براي احضارشدگان از قيامت روز او سپس الْمحضَرِينَ مِنَ الْقِ
 از را چيزهايي فقط بلكه است، نفرستاده پيش از خود براي نيكي و خيري هيچ كه داندمي

 بر آن در انسان كه گرددمي منتقل سرايي به و .رساندمي زبان او به كه است فرستاده پيش
 در شما پندار و! داشت؟ خواهد سرنوشتي چه شما گمان به پس. شودمي مجازات خود اعمال
  تراولي كه نمايد انتخاب خودش براي را چيزي بايد عاقل فرد پس! چيست؟ او با رابطه
  .است ترجيح سزاوار وبيشتر

 :62- 66يآيه

موي نَادِي ويقُولُ هِمنَ فَيأَي الَّذِينَ شُرَكَائِي ونَ كُنتُممكه] رسيد خواهد فرا [روزي و تَزْع 
 !برديد؟مي گما را آنها كه انبازهايي كجايند:فرمايدمي و داده ندا را آنان] خداوند[

لَيهِم حقَّ الَّذِينَ قَالَ لُ عنَا الْقَو ب ؤُلَاء رنَا الَّذِينَ ه يأَغْو منَاهي ا أَغْونَا كَمي نَا غَو أْ لَيك تَبرَّ  ما إِ
يانَا كَانُوا ! پروردگارا«: گويندمي است يافته تحقق آنها بر عذاب فرمان كه كساني يعبدونَ إِ
 در اينان از ما. نبوديم گمراه شديم گمراه خود چنانكه را آنان كرديم، گمراهشان كه اينانند
 .»]بودند خود پندار رودنباله بلكه[كردندنمي عبادت را ما جوييم؛مي بيزاري تو پيشگاه

ا لَهم يستَجِيبوا فَلَم فَدعوهم شُرَكَاءكُم ادعوا وقِيلَ أَورو ذَابالْع لَو منَّه  و يهتَدونَ كَانُوا أَ
 آنان] نداي [اما خوانندمي فرا را آنها آنگاه بخوانيد، ياري به را خود انبازهاي«: شودمي گفته
 آمده پيش برايشان كه آنچه شدندمي هدايت اگر و بينند،مي را عذاب و. »دهندنمي پاسخ را

 .آمدنمي پيش است

موي و نَادِيهِمقُولُ ياذَا فَيم تُمبلِينَ أَجرْسو دهدمي ندا را آنها] خداوند [كه روزي و الْم 
 .»داديد؟ پيامبران به پاسخي چه«: فرمايدمي

تمِيفَع هِملَياء عأَنب  و گشته مشتبه آنان بر روز آن در خبرها آنگاه يتَساءلُونَ لَا فَهم يومئِذٍ الْ
  .بپرسند يكديگر از را چيزي توانندنمي
 از اصولي مسايل از و كندمي سؤال مردم از قيامت روز در كه دهدمي خبر خداوند اينجا در
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 پس. كندمي سؤال پيامبرانشان اجابت و خداوند عبادت با رابطه در آنان از و پرسد،مي هاآن
يوم: فرمود و نَادِيهِماو با را انبازهايي از كه را كساني خداوند كه آمد خواهد روزي و ي 
 دفع آنها از را زياني كه بودند اميدوار و بودند، كرده پرستش را آنها و ساخته شريك
  .نمايد بيان برايشان را شانوگمراهي انبازها بودن ناتوان تا زندمي صداند،نماي

 شريكي خداوند كه البته! كجايند؟ من انبازهاي و شريكا: فرمايدمي پس شُرَكَائِي أَينَ فَيقُولُ
 كُنتُم الَّذِينَ: فرمود بنابراين. پرسدمي آنان از آنها دروغ و گمان برحسب اينجا اما ندارد،

 توانندمي آيا و هستند؟ كجا] باشندمي خداوند شريكان [برديدمي گمان كه كساني تَزْعمونَ
 را آنچه كه گرددمي مشخص آنها براي حالت آن در! كنند؟ دور را زياني و برسانند ايفايده

 اندداشته آنها از كه واميدي آنان خود و است بوده باطل اندداشته اميد آن به و كرده عبادت
 الَّذِينَ قَالَ بنابراين. كنندمي حكم خود سركشي و گمراهي به پس. است بوده عبث چيزي
 به است شده محقق آنان دربارة عذاب فرمان كه شر و كفر رهبران و سران الْقَولُ علَيهِم حقَّ

بنَا: گويندمي و كنندمي اعتراف ديگران كردن گمراه و خود بودن گمراه ؤُلَا رنَا الَّذِينَ ءه ي أَغْو 
منَاهيا أَغْونَا كَميخو كه چنان كرديم، گمراهشان كه هستند ما پيروان اين! پروردگارا غَو 

 محقق ما همه دربارة عذاب فمران و هستيم مشترك گمراهي در ما همة يعني. شديم گمراه
  .است
نَا لَيك تَبرَّأْ  بيزار عملشان و آنها از ما يعني. جوييممي بيزاري عبادتشان از تو پيشگاه در إِ
 .كردندمي عبادت را هاشيطان بلكه پرستيدند،نمي را ما آنها يعبدونَ إِيانَا كَانُوا ما. هستيم

 فرياد بهساختيد،مي شريك خدا با كه را آنچه: شودمي گفته آنها به و شُرَكَاءكُم ادعوا وقِيلَ
 به كننده عبادت كه دشوار وقت آن در آنها پس. داشتيد سود و نفع يدام آنها از چون بخوانيد،

  .بخوانند را آنها تا شوندمي داده فرمان دارد، نياز است كرده عبادت آنچه
مهوعآنان از را خدا عذاب از چيزي يا و برسانند فايده آنها به تا دهندمي ندا را آنان پس فَد 

 آنها كه دانندمي كافران و دهند،نمي آنان به پاسخي ولي لَهم وايستَجِيب فَلَم. سازند دور
 به و آشكارا كه را عذابي و الْعذَاب ورأَوا. هستند كيفر و عقوبت سزاوار و اندبوده دروغگو
 انكار و تكذيب را آن اينكه از بعد بينند،مي خود شچم با گرفت خواهد فرا را آنها زودي
  .كردند

لَو أَنَّهونَ كَانُوا متَدهپيش است، آمده پيش برايشان كه آنچه شدند،مي هدايت اگر و ي 
 هدايت آنها امان يافتند، هدايت دنيا در كه همانطور. شدندمي هدايت بهشت راه به و آمد،نمي

 .نشدند
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موي و نَادِيهِمقُولُ ياذَا فَيم تُمبلِينَ أَجرْسبه كه دهدمي ندا را شركانم خداوند كه روزي و الْم 
 را آنها اينكه يا نموديد، پيروي آنان از و كرديد تصديق را آنها آيا داديد، پاسخي چه پيامبران
 !ورزيديد؟ مخالف آنان با و كرديد تكذيب

تمِيفَع هِملَي اء عئِذٍ الْأَنبموي ماءلُونَ لَا فَهتَسراه به و ندارند، سؤال اين براي پاسخي آنان ي 
 حقيقت با مطابق كه درستي پاسخ جز اينجا در كه است معلوم و. شوندنمي رهنمود راست
 از اما. بود نخواهد مفيد ايم،كرده اطاعت پيامبران از و ايمآورده ايمان كه اين بر مبني باشد
 يزيچ اند،ورزيده مخالفت دستورشان با و اندكرده تكذيب را پيامبران دانندمي كه جاآن

 دروغ پاسخ آن چه گر بدهند، پاسخي چه كه بپرسند همديگر از توانندنمي و گويند،نمي
  .باشد
  :67يآيه
أَما  و كرده توبه كه كسي اما و الْمفْلِحِينَ مِنَ يكُونَ أَن فَعسى صالِحا وعمِلَ وآمنَ تَاب من فَ
  .گردد رستگاران زمرة از كه تاس اميد باشد داده انجام شايستة كار و آورده ايمان
 سؤال پيامبرانشان مورد در و معبودشان مورد در بندگان از كه كرد بيان را اين خداوند وقتي

: فرمود و يابدمي نجات متعال خداوند عذاب از بنده آن با كه كرد بيان را راهي شد، خواهد
 به و ورزد دوري ناهانگ و ورزي شرك از و باشد توبه اهل كه كسي براي مگر نيست نجاتي
 و نمايد تصديق را آنها و كند اطاعت پيامبرانش از و نمايد، عبادت را او و آورد ايمان خدا
  .نمايد پيروي پيامبرانش از راستا اين در و دهد انجام شايسته كار

 زمرة از باشد داشته را هاخصلت اين كه كسي است اميد پس الْمفْلِحِينَ مِنَ يكُونَ أَن فَعسى
 پس. كنندمي پيدا نجات ناگوار امر از و يابندمي دست مطلوب به كه آنهايي گردد؛ رستگاران

  .ندارد وجود اين جز راهي شدن رستگار براي
  :68- 70 يآيه

كبرخْلُقُ وا يشَاء مي خْتَاريا وكَانَ م مرَةُ لَهانَ الْخِيحبالَى اللَّهِ ستَعا ومشْرِ عپروردگار كُونَي 
. ندارند اختياري آنان و گزيند،مي بر] بخواهد را كس هر [و آفريند،مي بخواهد را آنچه هر تو

 .دهندمي قرار شريك برايش كه است آن از باالتر و ترمنزه بسي خداوند

كبرو لَمعا يتُكِنُّ م مهوردا صملِنُونَ و عو داردمي پنهان هايشاندل آنچه پروردگارت و ي 
 .داندمي سازد،مي آشكار كه آنچه

وهو لَا اللَّه لَه لَّا إِ الĤْخِرَةِ الْأُولَى فِي الْحمد لَه هو إِ و لَه و كْمهِ الْحلَي  »اهللا «اوست و تُرْجعونَ وإِ
 ندهبازگردا او سوي به و اوست آن از فرمانروايي و نيست، او جز ديگري حق به معبود
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  .شويدمي
 همة در او ارادة و مشيت و آفريده را مخلوقات همة او كه داردمي بيان خداوند آيات اين در

 كه را مكاني و زمان و فرمان هر و گزيندمي بر بخواهد كه را كس هر و است، نافذ هاآفريده
  .ندارد انتخاب حق ديگري كسهيچ و كند،مي انتخاب بخواهد

 دهندمي قرار او شريك آنچه هر و همسر و فرزند و پشتيبان و ريكش داشتن از خداوند و
 آگاه سازندمي آشكار كه آنچه و داردمي پنهان هايشاندل كه آنچه به و. است منزه و پاك
 از برخورداري خاطر به و است، آخرت و دنيا در شده ستايش معبود او فقط و. است
 قرار ستايش مورد نموده بندگانش به كه احساني خاطر به و جمال، و جالل هايصفت
 كه نمايدمي حكم تقديري فرمان و حكم به دنيا در است؛ حاكم جهان دو هر در او و. گيردمي

 اوست آن از نيز ديني حكم و. است آورده پديد و آفريده كه است چيزهايي همة آن مصداق
 و تقديري حكم به آخرت در و. است نواهي و اوامر و هاشريعت مجموعة آن مصداق كه

إِلَيهِ: فرمود بنابراين. كندمي حكم خود جزايي ونَ وعشويد؛مي بازگردانده او سوي وبه تُرْج 
  .دهدمي سزا و جزا بدش و خوب عمل خاطر به را شما از يك هر پس
  :71- 73 يآيه
يتُم قُلْ أَ لَ إِن أَرعج اللَّه كُملَيلَ عا اللَّيدرْمإِلَى س مِيةِ وامي لَه منْ الْقِ أْتِيكُم اللَّهِ غَيرُ إِ اء يبِضِي 
لَا  بگرداند، پيوسته قيامت روز تا شما بر را شب خداوند اگر بگوييد من به«: بگو تَسمعونَ أَفَ

 .»!شنويد؟نمي آيا بياورد؟ روشني برايتان كه خداوند از غير معبودي كيست

يتُم قُلْ أَ لَ إِن أَرعا جللَّه كُملَي ع ارا النَّهدرْممِ إِلَى سوةِ يامنْ الْقِيم رُ إِلَهأْتِيكُم اللَّهِ غَيلٍ يبِلَي 
 شما بر قيامت تا را روز خداوند اگر دهيد خبر من به«: بگو تُبصِرُونَ أَفَلَا فِيهِ تَسكُنُونَ
 آرام آن در تا بياورد را شبي شما يبرا بتواند كه است معبود كدام خدا جز به كند، ماندگار
 .»بينيد؟نمي آياگيريد؟

لِهِ مِن ولِتَبتَغُوا فِيهِ لِتَسكُنُوا والنَّهار اللَّيلَ لَكُم جعلَ رحمتِهِ ومِن لَعلَّكُم فَضْ از و تَشْكُرُونَ و 
 و بجوئيد را اخد فضل و بياراميد آن در تا داشت مقرر برايتان را روز و شب خود رحمت
  .بگزاريد سپاس كه باشد
 به و بندگي انجام و شكر كردن ادا به را آنها كه است بندگانش بر خدا جانب از منتي اين
 رحمت و لطف سر از كه خداست فضل و منت! آري. خواندمي فرا خدا حق آوردن جاي

 و خود هايروزي طلب براي و بجويند، را خدا فضل تا است آفريده آنها براي را روز خويش
 تا است آفريده را شب و. شوند پخش و بروند، آنجا و اينجا به روز روشنايي در شانزندگي
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  .بياسايد روزانه فعاليت و كار خستگي از آنها جسم و روح و بگيرند آرام آن در
 را چيزها اين تواندمي كسي آيا و باشد،مي بندگانش به نسبت خدا رحمت و فضل از اين پس
يامةِ يومِ إِلَى سرْمدا اللَّيلَ علَيكُم اللَّه جعلَ إِن! بياورد؟ جودو به لَه منْ الْقِ  يأْتِيكُم اللَّهِ غَيرُ إِ

لَا بِضِياء  كه كيست خدا جز به كند ماندگار قيامت روز تا را شب خداوند اگر تَسمعونَ أَفَ
 جعلَ إِن! فهميد؟نمي شنويدونمي را آيات و خدا مواعظ آيابياورد؟ روشني شما براي بتواند
اللَّه كُملَي ع ارا النَّهدرْممِ إِلَى سوةِ يامنْ الْقِيم رُ إِلَهأْتِيكُم اللَّهِ غَي لٍ يلَي  أَفَلَا فِيهِ تَسكُنُونَ بِ

 كه است معبود كدام خدا جز به كند ماندگار شما بر قيامت تا را روز خداوند اگر و تُبصِرُونَ
 خدا آيات و هانشانه و گيريدنمي عبرت آيا گيريد؟ آرام آن در تا بياورد برايتان را شبي بتواند

  !گيريد؟ پيش در را راست راه و گردد روشن شما بينش تا بينيدنمي را
 ناييبي قوة از شب در شنيدن قوة چون بينيد،نمي آيا تُبصِرُونَ أَفَلَا: فرمود شب مبحث در

  .باشدمي ترقوي شنوايي از بينايي قوة روز در و است ترقوي
 آن در دقت به و بيانديشد خداوند هاينعمت در بايد بنده كه آيدمي بر چنين آيات از و

 شود مقايسه آن عدم با نعمت وجود اگر زيرا. كند مقايسه هم با را آن وجو و عدم و بنگرد
 عادت چيزهايي داشتن به كه كسي خالف به. گرددمي خدا احسان و منت متوجه انسان عقل
 پس داشت، خواهند ادامه همواره و اندبوده هميشه نعمات اين كه كندمي فكر چنين و كرده

 چنين. ورزدمي ابا خداوند درگاه به نياز ابراز از و كندنمي ستايش هايشنعمت بر را خداوند
 خطور هم ذهنش به خداوند ذكر و اردنشكرگز فكر و است شده دچار قلب كوري به كسي
  .كندنمي
  
 :74- 75 يآيه

موي و نَادِيهِمقُولُ ينَ فَيأَي الَّذِينَ شُرَكَائِي ونَ كُنتُممآنگاه دهد،مي ندا را آنان كه روزي و تَزْع 
 .»!پنداشتيد؟مي شما كه شريكانم آن كجايند«: گويدمي

نَزَعنَا ةٍ كُلِّ مِن واشَ أُماتُوا فَقُلْنَا هِيده انَكُمرْهوا بلِمقَّ أَنَّ فَعضَلَّ لِلَّهِ الْحم ونْها عكَانُوا م 
 را خود دليل«: گوييممي آنگاه كشيم،مي بيرون گواهي امتي هر از] روز آن در [و يفْتَرُونَ
 و گم ايشان از دبافتنمي هم به كه وآنچه است، خداوند با حق كه دانندمي پس. »بياوريد
  .شودمي ناپديد
 قرار شريك او براي را چيزهايي كه دهدمي ندا را كساني خداوند كه] آمد خواهد [روزي
 سزاوار كه دارد شريكاني خداوند كه كردندمي ادعا و دانسته برابر وي با را او غير و دادند،مي
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 برسد، فرا قيامت روز كه وقتي پس. رسانندمي ضرر و دهندمي فايده و هستند، عبادت
 آشكار را آنان دروغگويي و پروراندند،مي سر در كه افترايي و جسارت خواهدمي خداوند
 كجايند گويدمي و دهدمي ندا را آنان تَزْعمونَ كُنتُم الَّذِينَ شُرَكَائِي أَينَ فَيقُولُ ينَادِيهِم سازد،

 قرار خدا شريك خود گمان به آنها آنچه كجاست. برديدمي گمان من براي كه انبازهايي
 يدعون الذين يتبع ما:  است فرموده كه همانطور واقعيت نه بود آنها گمان فقط و دادند،مي
 از [كنندمي تلقي او شريك را خدا غير كه آنها و الظن إال يتبعون أن شركاء اهللا دون من

  .گمانند پيرو فقط] بلكه [كنند،نمي پيروي] روشن برهاني
 را گواهاني دروغگو هايامت ميان از خداوند شدند، حاضر ومعبودانشان آنها هرگاه پس

 منزلة به اينها و دهندمي گواهي دنيا در فاسدشان باور و ورزيدن شرك بر كه آوردمي بيرون
نَزَعنَا. هستند آنان كانديداهاي ةٍ كُلِّ مِن وا أُمكساني نكنندگا تكذيب سران ميان از يعني شَهِيد 

 پس. هستند راه يك بر گروه دو هر كه آن حال كنند، دفاع برادرانشان از تا كنيممي انتخاب را
 بر را خود دليل و حجت: گوييممي برْهانَكُم هاتُوا فَقُلْنَا شوند، آورده محاكمه براي وقتي

 من پيامبران آيا ايم؟داده فرمان آن به را شما ما آيا. بياوريد خويش شرك درستي و صحت
 معبودان ميان در آيا ايد؟ديده من هايكتاب از يكي در را اين آيا اند؟داده دستور آن به را شما
 فايده توانندمي شما به آياباشد؟ خدايي و الوهيت از چيزي سزاوار كه هست كسي شما

 كارها اين دارند شايستگي اگر پس! دهند؟ نجات خدا عذاب از را شما توانندمي يا برسانند،
  .بنماياند شما به را آن بايد دارند قدرتي اگر و دهند انجام را

لَّهِ الْحقَّ أَنَّ فَعلِموا  فهمندمي و دانند،مي را خود گفتة بودن فاسد و باطل هنگام اين در پس لِ
 شود،مي تمام آنها ضرر به گفتگو و مجادله و ندارند، دليلي هاآن. است خداوند آن از حق كه
  .است واال و قاطع خدا حجت و

 و شودمي متالشي و نابود بافتندمي هم به كه تهمتي و دروغ و يفْتَرُونَ كَانُوا ما عنْهم وضَلَّ
 كه كسي به جز را عذاب و كيفر چون نمايدمي رفتار عدل به آنها دربارة خداوند كه دانندمي

  .دهدنمي است آن سزاوار
 :76- 82 يآيه

تَنُوء مفَاتِحه إِنَّ ما الْكُنُوزِ مِنَ وآتَينَاه علَيهِم فَبغَى موسى قَومِ مِن كَانَ ارونَقَ إِنَّ  بِالْعصبةِ لَ
 بود، موسي قوم از قارون همانا الْفَرِحِينَ يحِب لَا اللَّه إِنَّ تَفْرَح لَا قَومه لَه قَالَ إِذْ الْقُوةِ أُولِي
 گروهي بر آن كليدهاي كه بوديم داده او به اياندازه هاگنج از و كرد، سركشي نانآ بر پس

 شوندگان شاد خدا همانا مكن، شادماني«: گفتند بدو قومش كه آنگاه. كردمي سنگيني توانمند



١٩٤٣ 

 .»داردنمي دوست را] مال به[

ابتَغِ ا وفِيم آتَاك اللَّه ارخِرَةَ الدĤْلَا الو نَصِ تَنسكا مِنَ يبنْي سِن الدأَحا ونَ كَمسأَح اللَّه كإِلَي 
 است داده تو به خداوند آنچه در و الْمفْسِدِينَ يحِب لَا اللَّه إِنَّ الْأَرضِ فِي الْفَساد تَبغِ ولَا

 نيكي تو به خداوند چنانكه و مكن، فراموش دنيا از را خود بهرة و بجوي، را آخرت سراي
 را فسادكاران خداون كه مباش فساد پي در زمين در و كن، نيكي] ديگران با [است كرده

  .داردنمي دوست
لَم عِندِي عِلْمٍ علَى أُوتِيتُه إِنَّما قَالَ أَو لَمعأَنَّ ي اللَّه قَد لَكلِهِ مِن أَه نْ القُرُونِ مِنَ قَبم وه أَشَد 
ةً مِنْهأَكْثَرُ قُوا وعملَا جأَلُ وسن يع نُوبِهِم  و علم نتيجة در تنها«: گفت قارون الْمجرِمونَ ذُ

 هاينسل او از پيش خداوند كه ندانست آيا. است شده داده من به] مال [آن دارم كه دانشي
 از گناهكاران و كرد؟ هالك بودند اندوزتر مال و توانمندتر او از كه را كساني] گذشته[

 .شوندنمي پرسيده نگناهشا

لَى فَخَرَجمِهِ عونَ الَّذِينَ قَالَ زِينَتِهِ فِي قَورِيداةَ يي ا الْحني ا الدي تنَا لَي  إِنَّه قَارونُ أُوتِي ما مِثْلَ لَ
 كه كساني شد ظاهر قومش ميان خود زيورهاي به آراسته] قارون [پس عظِيمٍ حظٍّ لَذُو

 است شده داده قارون به آنچه مانند نيز ما! كاش اي«: گفتند خواستندمي را دنيا زندگاني
 .»است برخوردار بزرگ ايبهره از او راستي به داشتيم،مي

يلَكُم الْعِلْم أُوتُوا الَّذِينَ وقَالَ و ابرٌ اللَّهِ ثَونْ خَينَ لِّممِلَ آمعا والِحلَا ص ا ولَقَّاه إِلَّا ي 
 كسي براي خداوند پاداش! شما بر واي«: گفتند داشتند، وآگاهي دانش كه كساني و ونَالصابِرُ

 .»پذيرندنمي شكيبايان جز را اين و است بهتر دهد، انجام شايسته كار و آورد ايمان كه

 المنتَصِرِينَ مِنَ كَانَ وما اللَّهِ دونِ مِن ينصرُونَه فِئَةٍ مِن لَه كَانَ فَما الْأَرض وبِدارِهِ بِهِ فَخَسفْنَا

 خداوند برابر در را او كه نداشت گروهي هيچ و برديم، فرو زمين به را اشخانه و او پس
 .كند كمك را خود نتوانست نيز خود و دهند، ياري

حبأَصا الَّذِينَ ونَّوتَم كَانَهسِ مالْأَم  عِبادِهِ مِنْ يشَاء لِمن زقَالرِّ يبسطُ اللَّه ويكَأَنَّ يقُولُونَ بِ
قْدِري لَا و نَّ أَن لَوم نَا اللَّهلَي ع فنَا لَخَس يكَأَنَّه بِ لَا و فْلِحآرزو ديروز كه آنان الْكَافِرُونَ ي 

 كه بندگانش از كس هر براي را روزي خدا انگار! واي«: گفتند باشند، او جاي به كردندمي
 اگر و. گرداندمي كم و تنگ را روزي بخواهد كه كس هر براي و داند،گرمي فراخ بخواهد
 رستگار كافران انگار! واي. بردمي فرو را ما گمانبي بود ننهاده منت ما بر خداوند

  .»گردندنمي
 و داده خبر شد بدو كه نصيحتي و موعظه و داد انجام كه آنچه و قارون حالت از خداوند
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 اسرائيلبني از يعني. بود موسي قوم از قارون همانا موسى قَومِ مِن كَانَ نَقَارو إِنَّ: فرمايدمي
 هاينعمت خداوند و بود، داده برترشان جهانيان بر زمان آن در خداوند كه آنهايي بود؛

 داشته استقامت دين بر كه كردمي اقتضا چنين آنها حالت پس. بود بخشيده آنان به فراواني
 به كه فراواني هاينعمت خاطر به و علَيهِم فَبغَى شد، منحرف قومش راه از قارون اما. باشند

  .كرد فخرفروشي و سركشي بود شده داده او
نَاهآتَيا الْكُنُوزِ مِنَ وإِنَّ م هفَاتِحم تَنُوء  او به زيادي هايخزانه و هاگنج و الْقُوةِ أُولِي بِالْعصبةِ لَ
 نه ده، گروه بر »عصبه «كلمة كرد،مي سنگيني قدرتمندي گروه بر آن هايكليد كه بوديم داده
 كه بود زياد چنان او اموال هايخزانه و گنجينه كليدهاي يعني. شودمي اطاق نفري هفت و

 خود مورد در پس. كردندمي سنگيني احساس كليدها آن حمل هنگام به قدرتمندي گروه
  كني؟مي فكر چه هاگنج
 نصيحت را او كه حالي در قومش كه وقتي الْفَرِحِينَ يحِب لَا اللَّه إِنَّ تَفْرَح لَا قَومه لَه قَالَ إِذْ
 ثروت و دنيا اين به: گفتند او به داشتندمي برحذر سركشي و طغيان از را او و كردندمي

 زيرا. داندگرمي غافل آخرت از را تو آن كه مورز افتخار آن به و مباش، شاد خود فراوان
 دوست گردندمي آن محبت غرق و شيفته و شوندمي شاد دنيا مال به كه را كساني خداوند
 .ندارد

ابتَغِ ا وفِيم آتَاك اللَّه ارخِرَةَ الدĤْدست به براي ايوسيله كه داري هاييدارايي و اموال تو ال 
 آخرت هامال اين وسيلة به پس. ندارند را وسيله اين ديگران آنكه حال. است آخرت آوردن

 آوردن دست به در را خود ثروت كه نكن بسنده اين به و. بده صدقه آن از و بجوي را
لَا. بگيري كار به هالذت و تَنس كا مِنَ نَصِيبنْي و اموال همة كه گوييمنمي تو به ما يعني الد 

 خود دنياي از و كن، انفاق دخو آخرت براي بلكه نما، ضايع را آن و كن صدقه را اتدارايي
  .نرسد زيان تو آخرت به و نشود ايجاد خلل تو دين در كه كن برداريبهره چنان
 مالها اين دادن با خداوند كه همانطور كن، نيكي خدا بندگان با و إِلَيك اللَّه أَحسنَ كَما َحسِن

لَا است، كرده نيكي تو به غِ وتَب ادضِ فِي الْفَسمشغول و گناهان دادن انجام و تكبر با و الْأَر 
 و فساد دنبال به زمين در است داده را هانعمت كه كسي كردن فراموش و هانعمت به شدن
 دوست را پيشگان فساد و تباهكاران خداوند همانا الْمفْسِدِينَ يحِب لَا اللَّه إِنَّ مباش،تباهي
  .كرد خواهد مجازات شدت به شانيتباهكار كيفر به را آنها بلكه دارد،نمي

 علَى أُوتِيتُه إِنَّما: گفت و ورزيد كفر پروردگارش نعمت به و نپذيرفت را آنها نصيحت قارون
 معامله و كسب راههاي از كه شناختي و خود تالش وسيلة به را مالها اين من عِندِي عِلْمٍ
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 من دانستمي خداوند كه آنجا از يا و ام،آورده دست به خويش مهارت سبب به و داشتم،
 چيزي از استفاده نحوة بر مرا شما چرا پس. است داده من به را آن هستم اموال اين اليق

  است؟ بخشيده من به خداوند كه كنيدمي نصيحت
 به كه نيست كسي حالت بودن خوب بيانگر وي بخشيدن و دادن اينكه بيان با متعال خداوند

لِهِ مِن أَهلَك قَد اللَّه أَنَّ يعلَم لَمأَو: فرمود است، بخشيده او نْ القُرُونِ مِنَ قَبم وه أَشَد مِنْه 
 از كه را كساني گذشته هاينسل ميان از او از پيش خداوند كه داندنمي آيا جمعا وأَكْثَرُ قُوةً
 خداوند كه دارد جودو مانعي چه پس! است؟ كرده هالك بودند تر اندوزمال و توانمندتر او

 بيشتر يا آنها مانند كس هر كه است اين ما سنت اينكه با كند؟ هالك نيز را ديگري هاينسل
 است نابودي و هالكت موجب كه دهد انجام را كارهايي و باشد داشته ثروت و قدرت آنها از
لَا. كرد خواهيم هالك را او أَلُ وسن يع ونَ ذُنُوبِهِمرِمجپرسيده گناهانشان از ناهكارانگ و الْم 

 عذاب را آنان داندمي را آنها حالت چون و دهد،مي كيفر را آنها خداوند بلكه شوند،نمي
 تلقي يافته نجات را خود و كنند، تجسم نيكو حالتي خود براي چه گر آنان پس. دهدمي

 چون. كندنمي دور آنها از را خدا عذاب از چيزي و نيست، قبول مورد آنها سخن نمايند
 سركشي و عناد به همچنان قارون. جاستبي آنها كردن انكار پس. نيست پوشيده گناهانشان

 پسندي خود به كه حالي در و غرور و سرمستي با قومش اندرز و نصيحت نپذيرفتن و خود
 .دادمي ادامه بود آمده گرفتار

لَى فَخَرَجمِهِ عاموال او. آمد بيرون خود وضعيت بهترين و زيباترين با روزي و زِينَتِهِ فِي قَو 
 معموالً و. بود كرده آراسته و آماده را خود توانستمي كه حد آخرين تا و داشت فراواني
 و آرايش از كه آنچه هر قارون و دهند،مي ومانور كنندمي آراسته را خود بسيار قارون امثال
  .بود كرده جمع بود تصور قابل ناز و فخر و تجمل

 خود و آرايش و مجذوب، را هادل لباسش شد، دوخته قارون به هاچشم حالت اين در
 تقسيم گروه دو به قارون مورد در تماشاگران. بود كرده جلب خود سوي به را مردم اشآرايي
 يرِيدونَ الَّذِينَ قَالَ گفت،مي سخن خودش عالقة و خواست حسب بر يك هر و بودند شده

ياةَ الْح ني آخرين دنيا و بودند بسته دل آن به و خواستندمي را دنيا زندگاني كه كساني االد 
 دنيا كاش قَارونُ أُوتِي ما مِثْلَ لَنَا يلَيت: گفتند نداشتند، آن جز هايخواسته و بود، مقصدشان

نَّه! است شده داده قارون به كه همانطور شد،مي داده هم ما به آن زيبايي و كاال و  حظٍّ ذُولَ إِ
 خواستندمي آنها كه آنچه به كار اگر البته. است برخوردار بزرگ ايبهره از او گمانبي عظِيمٍ
 كه گفتندمي راست آنها نبود كار در آخرتي و نداشت وجود ديگر دنيايي و شد،مي تمام
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 بود شده داده زيادي چنان اموال و امكانات او به چون است، برخوردار بزرگي بهرة از قارون
 ثروت و اموال اين با او و كند استفاده دنيا هاينعمت از بخواهد كه طور هر توانستمي كه
 از برخورداري مردم از بسياري و. بياورد دست به خواستمي كه را آنچه همة توانستمي

 و دنيا كه كس هر واقع در ولي. آورندمي حساب به سعادتمندي عين را وضعيتي چنين
 به هرگز و است انسان ترينپست كه راستي به دهد قرار خود هدف آخرين ار آن زخارف
 . يابدنمي راه گرانبها مطالب و عالي هايخواسته

 به و دانستندمي را اشيا حقايق و داشتند آگاهي و دانش كه كساني و الْعِلْم أُوتُوا الَّذِينَ وقَالَ
 در نگريستند،مي قارون ظاهر به مردم از تهدس آن كه وقت آن در كردند،نمي نگاه دنيا باطن
 وضعيت از و بودند، شده دردمند و ناراحت بودند كرده آرزو خود براي آنها آنچه از كه حالي
يلَكُم: گفتند نداشتند، قبول را سخنشان و خوردندمي تأسف آنها شما بر واي و ابرٌ اللَّهِ ثَوخَي 
 دوست و عبادت، لذت از است عبارت كه دنيا اين در خدا اداشپ صالِحا وعمِلَ آمنَ لِّمنْ

 كه دهدمي دنيا آن در كه پاداشي و او، به آوردن روي و خدا، سوي به وبازگشتن آن، داشتن
 براي برند،مي لذت آن ديدن از هاچشم و دارد، وجود آن در كه است هايينعمت و بهشت
 آن به و كرده آرزو شما كه است چيزي از بهتر دهد انجام شايسته كار و بياورد ايمان كه كسي
 آن به بداند را اين كس هر كه نيست طور اين اما امر حقيقت است اين پس. ايدشده مندعالقه
 الصابِرُونَ إِلَّا ندارند، را آن به يافتن دست توفيق و گيرندنمي فرا را اين بلكه بياورد، روي

 از را خود و ورزندمي صبر خداوند طاعت بر كه آنهايي ورزند؛مي شكيبايي كه كساني مگر
 بردباري و صبر خداوندي دردناك تقديرهاي هنگام به و دارندمي باز خدا ونافرماني گناه
 و كندنمي غافل پروردگارشان ياد از را هاآن لذايذشان و دنيا هايجذابيت و كنندمي پيشه
 پاداش كساني چنين پس. نمايندنمي ايجاد مانعي اندشده آفريده آن براي كه آنچه و او ميان
  .دهندمي ترجيح فاني دنياي بر را خدا
 بسيار و نمود، جلوه زيبا او نزد دنيايش و رسيده اوج به قارون سركشي و فروشي فخر وقتي

 و وا پس الْأَرض وبِدارِهِ بِهِ فَخَسفْنَا گرفت، فرا را او خدا عذاب ناگهان شد، دلباخته آن به
 از را خودش كه همانطور پس. بود عملش نوع از او سزاي و برديم، فرو زمين به را اشخانه

 به اشخانه و او و. داد جاي مكان ترينپايين در را او نيز خداوند داد قرار باالتر خدا بندگان
 مِن لَه نَكَا فَما. رفتند فرو زمين دل به بودند شده او فريب ماية كه وكاالهايش اثاثيه همراه
 لشكرياني و خدمتگزاران و گروه را او و المنتَصِرِينَ مِنَ كَانَ وما اللَّهِ دونِ مِن ينصرُونَه فِئَةٍ
 ياري را او كسي و گرفت، فرا را او خدا عذاب پس. كنند اشياري خداوند برابر در كه نبود
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 .بكند كاري نتوانست هم خودش و نداد

حبأَصا الَّذِينَ ونَّوتَم كَانَهسِ مقُولُونَ بِالْأَماو جاي به كردندمي آرزو ديروز كه كساني و ي 
 داده قارون به آنچه مانند كاش: گفتندمي كه كساني خواستند؛مي را دنيا زندگاني يعني. باشند
 ناراحت كه حالي در قارون، رفتن فرو زمين به از پس آنها شد،مي داده هم ما به است شده
 اللَّه ويكَأَنَّ: گفتند بگيرد، فرو نيز را آنها خدا عذاب كه ترسيدندمي و گرفته عبرت و بودند
يقْدِر عِبادِهِ مِنْ يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ بندگان از كس هر براي را روزي خداوند انگار! واي و 
 گرداند،مي كم و تنگ را آن بخواهد كه كس هر براي و گرداند،مي گسترده بخواهد كه خود
 او در كه نيست اين بر دليل است داده قارون به فراواني روزي كه خداوند دانستيم اكنون پس
 قارون واقعاً عظيمٍ حظ و لذ انه گفتيم كه خود سخن اين در ما و دارد، وجود خوبي و خير

  .ايمكرده اشتباه است، بزرگي بهرة داراي
ينَا اللَّه منَّ أَن لَولَا لَ ع فكيفر گفتيم كه آنچه بر را ما نهاد،نمي منت ما بر خداوند اگر بِنَا لَخَس 
 كيفر قارون شدن هالكت پس. بردمي فرو زمين به را ما نبود، او منت و فضل اگر پس داد،مي

 بردندمي رشك او به كه كساني حتي ديگران، براي بود پندي و وعبرت او براي بود وسزايي
أَنَّه. كرد تغيير فكرشان و شدند پشيمان  آخرت و دنيا در كافران يعني الْكَافِرُونَ يفْلِح لَا ويكَ
  .گردندنمي رستگار

 :83 يآيه

تِلْك ارخِرَةُ الدĤْا اللُهعونَ لَا لِلَّذِينَ نَجرِيدا يلُوضِ فِي علَا الْأَر ا وادةُ فَساقِبالْعتَّقِينَ و لْم  ناي لِ
 مقرر نيستند فساد و استكبار دنبال به زمين در كه كساني براي را آن كه است آخرت سراي
  .است پرهيزگاران آن از عاقبت و كنيم،مي

 به و كرد، بيان را او سرانجام و بود شده داده او به كه دنيايي و قارون ماجراي خداوند وقتي
 كار و بياورد ايمان كه كسي براي اوندخد پاداش«: گفتند كه كرد اشاره نيز دانش اهل گفتة

 انسان كه عاملي و سبب و كرد تشويق آخرت جهان به را مردم ،»است بهتر دهد انجام شايسته
 هايشكتاب در كه خداوند آنچه الĤْخِرَةُ الدار تِلْك: فرمود و نمود بيان رساندمي بهشت به را

 گرفته بر در را هانعمت همة كه است آخرت ايسر اندداده خبر آن از پيامبرانش و نموده بيان
 قرار مقري و سرا را آن و نَجعلُها. است شده دور آن از وناخوشايندي ناگوار امر هر و

لَا الْأَرضِ فِي علُوا يرِيدونَ لَا لِلَّذِينَ دهيم،مي ا وادتكبر دنبال به زمين در كه كساني براي فَس 
 زمين در اينكه از گذشته ندارند، را تكبر و فساد قصد كه هاييآن يعني. نيستند فساد و

 در و آنها بر و دهند، قرار برتر خدا بندگان بر را خود آن وسيلة به كه دهند انجام كارهايي
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  .ورزند تكبر حق برابر
 اين از خواهند،نمي را زمين در فساد و تكبر آنها وقتي پس. است گناهان همة شامل فساد و

 حالت و  آخرت، سراي هدفشان و قصد و خدا، سوي به آنها ارادة و خواست كه آيدمي الزم
 اينها و. باشد صالح عمل انجام و حق از اطاعت و خدا بندگانن با كردن فروتني و تواضع آنها

الْعاقِبةُ: فرمود بنابراين. دارند نيك سرانجام كه پرهيزگارنند تَّقِينَ ولْم  كاميابي و رستگاري و لِ
  .نمايد پيشه تقوا و بترسد خدا از كه است كسي آن از جاودان و پايدار

 و موفقيت اين مسلماً اما - يابند دست هاآسايش و هاموفقيت برخي به گرچه - ديگران و
 نيك عاقبت كريمه آية در اينكه از و. رودمي بين از زودي به و انجامدنمي طول به راحتي
 زمين در خواهندمي كه كساني شودمي دانسته است شده داده قرار پرهيزگاران براي منحصراً

  .ندارند نصيبي و بهره آخرت جهان در كنند، فساد يا تكبر
 :84 يآيه

لَّا السيئَاتِ عمِلُوا الَّذِينَ يجزَى فَلَا بِالسيئَةِ جاء ومن منْها خَيرٌ فَلَه بِالْحسنَةِ جاء من  كَانُوا ما إِ
 آورد ميان به بدي كس هر و دارد، آن از بهتري پاداش دهد انجام نيكي كار كس هر يعملُونَ

  .يابندنمي جزا كنندمي آنچه جز شوندمي هابدي مرتكب كه كساني] بداند[
 جاء من: فرمايدمي و داده خبر كامل عدالت و خويش لطف بودن برابر چند از خداوند
 دهندة انجام كه گذاشت شرط. بياورد پيش را آن و دهد، انجام نيكي كار كس هر بِالْحسنَةِ
 كندمي همراه آن با را چيزي اما دهدمي انجام را نيكي] آدمي [گاهي چون بياورد، را آن نيكي،

 خود با ولي داده انجام را نيكي او بنابراين. نمايدمي باطل را نيكي يا و شود،نمي پذيرفته كه
 است باطني و ظاهري افعال و اقوال همة شامل و است جنس اسم »حسنه «و. است نياورده

 خَيرٌ فَلَه. اندداده دستور آن به پيامبرش و خدا و باشدمي بندگان و خدا حقوق به مربوط كه
 عشر فله كه است آمده ديگر يآيه در و. داشت خواهد آن از بزرگتري پاداش او پس منْها

  .شودمي داده پاداش او به كيني آن برابر ده أمثالها
 به كه شودمي همراه آن با اسبابي گاهي و شود،مي آنجام حتماً نيكي كردن برابر چند اين

: است فرموده متعال خداوند كه همانطور. گرددمي بيشتر و ترافزوده شدن برابر چند آن وسيلة
 برابر چند را پاداش وادبخ كه كس هر براي خداون و عليم واسع اهللا يشاء لمن يضعف واهللا
 فايده و عملش، و دهنده انجام حالت حسب بر يعني داناست گشايشگر خداوند و نمايد،مي
  .افزايدمي آن پاداش به عملش، مكان و جا و
يئَةِ جاء ومن  زَى فَلَا بِالسجمِلُوا الَّذِينَ يئَاتِ عي ا إِلَّا السلُونَ كَانُوا ممعرا بدي كس هر و ي 
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 آن از شارع كه است چيزي آن هر بدي و. يابندنمي جزا كردندمي آنچه جز دهندمي انجام
 كه است متعال خداوند يفرموده همانند آيه اين و. باشد كرده حرام را آن و نموده نهي
  .يضلمون هم و مثلها إال يجزي فال بالسيئه جاء من و: فرمايدمي
  
 :85- 88 يآيه

 فِي هو ومنْ بِالْهدى جاء من أَعلَم ربي قُل معادٍ إِلَى لَرَادك الْقُرْآنَ علَيك فَرَض الَّذِي إِنَّ
 بازگشتگاهي به را تو يقيناً كرد واجب تو بر را قرآن اين كه خداوندي راستي به مبِينٍ ضَلَالٍ
 آورده او سوي از را هدايت سيك چه كه داندمي بهتر من پروردگار«.: بگ. گرداند خواهد باز

 .»بردمي سر به آشكار گمراهي در كسي چه و است،

لَّا الْكِتَاب إِلَيك يلْقَى أَن تَرْجو كُنت وما  و لِّلْكَافِرِينَ ظَهِيرًا تَكُونَنَّ فَلَا ربك من رحمةً إِ
 كار اين [پروردگارت سوي از رحمتي به بلكه شود، آورده فرود تو بر كتاب كه نداشتي اميدي
 .مباش كافران پشتيبان هرگز پس] شد انجام

لَيك أُنزِلَت إِذْ بعد اللَّهِ آياتِ عنْ يصدنَّك ولَا  و الْمشْرِكِينَ مِنَ تَكُونَنَّ ولَا ربك إِلَى وادع إِ
 به و. است شده نازل تو بر] نقرآ [آنكه از پس ندارند، باز خداوند آيات از را تو كافران هرگز
 .مباش مشركان از هرگز و فراخوان، پروردگارت سوي

لَّا إِلَه لَا آخَرَ إِلَها اللَّهِ مع تَدع ولَا لَيهِ الْحكْم لَه وجهه إِلَّا هالِك شَيءٍ كُلُّ هو إِ إِ ونَ وعو تُرْج 
 شونده هالك چيزي هر نيست، حقي به عبودم او جز فرامخوان، را ديگري معبود خداوند با

  .شويدمي برگردانده او سوي به شما همگي و اوست، آن از فرمانروايي او، ذات جز است
 نازل تو بر را قرآن كه خداوندي همانا الْقُرْآنَ علَيك فَرَض الَّذِي إِنَّ: فرمايدمي متعال خداوند

 داد دستور را تو و كرد، بيان آن در را حرام و حالل و گرداند واجب آن در را احكام و كرد
 حكمت شايستة كني، دعوت آن احكام سوي به را مكلفين همة و برساني جهانيان به را آن تا
 خود نيك كارهاي خاطر به بندگان و گردد منحصر دنيا همين در فقط زندگي كه نيست او

 بر بازگشتگاهي به را تو حتماً هبلك نيابند، كيفر بد كارهاي خاطر به و نشوند، داده پاداش
 خاطر به را بدكاران و هد،مي پاداش نيكوكاريشان سبب به را نيكوكاران آن در كه گرداندمي

  . دهدمي كيفر گناهشان
 و بهره اين كنند پيروي تو از اگر پس اي،كرده بيان آنها براي را الهي برنامة و هدايت و

 بر را باطل و نمايند اعتراض ايآورده كه هدايتي به و كنند نافرماني اگر و. آنهاست سعادت
 سوي از اعمال مجازات جز چيزي و ماندنمي باقي مجادله براي جايي پس بدهند، ترجيح حق
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 را چيزي خداوند و. ماندنمي باقي باطل اهل و حق اهل به دانا و پنهان و پيدا به دانا خداي
 ومنْ بِالْهدى جاء من أَعلَم ربي قُل: گفت ابراينبن. گرداندمي پوچ و باطل را چيزي و ثابت
وبِينٍ ضَلَالٍ فِي هچه و است، آورده را هدايت كسي چه كه داندمي بهتر پروردگارم«: بگو م 

 كننده هدايت و يافته را خدا پيامبر كه شد دانسته و.»بردمي سر به آشكار گمراهي در كسي
 .اندكننده گمراه و گمراه او دشمنان و است،

لَيك يلْقَى أَن تَرْجو كُنت وما  ان براي و كردينمي فكر كتاب اين شدن نازل به تو و الْكِتَاب إِ
لَّا بودي، نپرداخته امر اين به] قبالً [و نداشتي آمادگي  لطفي و رحمت بلكه ربك من رحمةً إِ

 كه كتاب اين همراه به را تو خداوند كه شد سبب داشت بندگان و تو به نسبت خداوند كه
 را آنان و. دانستندنمي آنها كه بياموزد را چيزهايي تو به و بفرستد، است جهانيان رحمت مايه
 سر به آشكاري گمراهي در آن از قبل چه گر آموخت آنها به را حكمت و كتاب و نمود تزكيه
  .برندمي
 انچه همة كه بدان است، شده نازل تو بر كه خداست رحمت كتاب اين دانستي كه وقتي پس
 دلت به هرگز پس. اوست جانب از لطفي و رحمت است، كرده نهي آن از و نموده امر آن به

  .است سودمندتر و تو صالح به آن با مخالفت كه نكند خطور
  
لَا . مكن ياري كفرشان بر را آنها يعني. مباش كافران پشتيبان هرگز و لِّلْكَافِرِينَ ظَهِيرًا تَكُونَنَّ فَ
 خالف اين: شود گفته قرآن دستورات از يكي مورد در كه است اين آنها پشتيباني جملة از و

  .است مصلحت و منفعت و حكمت
  
 حيلة و مكر به و كن تبليغ را خدا آيات إِلَيك أُنزِلَت إِذْ بعد اللَّهِ آياتِ عنْ يصدنَّك ولَا

 مكن، پيروي آنها هوس و هوي از و. دارند باز آن رساندن از را تو بادام و مكن، توجه كافران
عادإِلَى و كبمخالف اين با آنچه هر پس. كن  دعوت پروردگارت سوي به را مردم بلكه ر 
 چون بيانداز، دور را آن باطل، اهل هايخواسته با موافقت يا طلبيشهرت و ربا قبيل از باشد
. نمايد ياري كارشان بر را آنها و باشد كافران با انسان تا شوديم سبب چيزهايي چنين

لَا بنابراسن شْرِكِينَ مِنَ تَكُونَنَّ وقرار آنها شرك دايرة در نه يعني مباش مشركان از هرگز و الْم 
  .است گناه همه كه آن هايشعبه و فروغ در نه و بگير،

 

لَها اللَّهِ مع تَدع ولَا  خالصانه را خود عبادت بلكه مخوان، را ديگري معبود خداوند با و آخَرَ إِ
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 و ابدي خداي جز پس. نيست او جز حقي به معبود هو إِلَّا إِلَه لَا زيرا بده، انجام »اهللا «براي
 و دوستي و محبت مورد و شود، داده قرار خدا و معبود كه نيست شايسته كس هيچ جاويد
 است رفتني و شونده هالك او جز چيزي هر وجهه إِلَّا هالِك شَيءٍ كُلُّ بگيرد قرار پرستش

 بطالن آن نهايت و سرانجام زيرا است، باطل شونده هالك موجود براي كردن عبادت پس
 نه - او سوي به و اوست، آن از آخرت و دنيا در فرمانروايي تُرْجعونَ وإِلَيهِ الْحكْم لَه. است
 و شونده هالك خدا از غير چيزي هر وقتي پس. شويدمي داندهبرگر - ديگر كسي سوي به

 و نيست حقي به معبود او جز كه خداوندي است، ماندگار و باقي خداوند و است، باطل
 را آنها تا گردندمي باز او سوي به خالئق همة و اوست، آن از آخرت و دنيا در فرمانروايي

 را شريكبي خداوند تنها كه گرددمي مقرر رددا عقل كه كسي بر كند، مجازات اعمالشان طبق
 ناخشنودي از را وي و نمايد،مي نزديك خدا به را او كه دهد انجام را كارهايي و كند، عبادت

 توبه كه برود پروردگارش نزد به حالي در اينكه از بپرهيزد بايد و. كندمي دور او عذاب و
  .است نكشيده دست خود اشتباه و گناه از و نكرده،
  قصص يسوره تفسير پايان
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   عنكبوتير سوره يتفس

 . است69 و يمك

 الرَّحِيمِ الرَّحمنِ بِسمِ اهللاِ

   الم
  .ميالف ، الم ، م

سِبأَح تْرَكُوا أَن النَّاسقُولُوا أَن ينَّا يآم مهفْتَنُونَ لَا وي  

  ال خود رهابه ح» ميمان آورده ايا«: ند ين كه بگوي پندارند كه هميا مردم ميآ
   گردند؟يش نمي شوند و آزمايم

لَقَدمِن الَّذِينَ فَتَنَّا و لِهِمنَّ قَبلَمعلَي   الْكَاذِبِينَ ولَيعلَمنَّ صدقُوا الَّذِينَ اللَّه فَ
م، پس البته خداوند آنان را كه يش از آنان بودند آزمودي را كه پي كسانيو به راست

  . معلوم خواهد داشت]زين[ان را ي، و دروغگو دارديراست گفتند معلوم م
ست ي آن نيد حكمت او مقتضي فرمايخداوند متعال از حكمت تامة خود خبر داده و م

ش نشود و از شر مشكالت يمان بكند، آزماي ايد مؤمن است و ادعايكه هر كس بگو
 در فروع آن را دچار يمان ويد كه ايايش ني پيزي چي ويدر امان بماند و برا

  .ش كنديتشو
 كه بر باطل ي كه بر حق است از كسين بود راستگو از دروغگو و كسيرا اگر چنيز
ان ينيشيان پيوة او در مياما سنت خداوند متعال و ش. دي گردي باشد و مشخص نميم

 ها و ي ها و ناخوشي بوده است كه آنها را با خوشين امت به گونه ايان ايو در م
 ي و در برخي ها و فقر و توانگري ها و ناگوارياد و شيه داري و سرمايتنگدست
روز گرداندن دشمنان بر آنان و جهاد با آنان در قول و عمل و امثال آن يمواقع پ

  ده به مخالفتي است كه با عقيشات به سبب شبهاتين آزمايالبته همة ا. ديازمايب
  . كنندي است كه با اراده مبارزه مي پردازند، و به سبب شهواتيم

دار بماند و متزلزل نشود و آن يمانش پايش آمدن شبهات ايهر كس به هنگام پپس 
 يش آمدن شهوات كه آدمي كه همراه اوست دور كند، و به هنگام پيشبهات را با حق

امبرش به آن يا از آنچه خداوند و پي دارند ي ها و گناهان وا ميرا به ارتكاب نافرمان
مان عمل كند، و با شهوت خود مبارزه ي ايمقتضا گردانند، به يدستور داده اند، بر م

  .دي نمايمان او داللت مي اين بر صداقت و راستيد، اينما
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د، و به يايد در دل او به وجود بيش آمدن شبهات شك و ترديو هر كس به هنگام پ
ن بر يا از انجام واجبات باز بماند، ايش آمدن شهوات مرتكب گناهان شود و يهنگام پ

  .دي نمايان او داللت مميعدم صحت ا
.  داندي آن را نمي دارند كه جز خدا كسيين رابطه درجات و مقام هايو مردم در ا

م كه ي خواهياز خداوند م.  مانندي در همان ابتدا مي روند و برخيش مياد پي زيبرخ
ش يپس امتحان و آزما. ا و آخرت ثابت قدم و استوار بداردي دنيما را در زندگان

  .زدي ريرون مي موجود را بي هاي است كه ناپاكيانند كورة آهنگر مردم ميبرا
   :4 يه يآ

أَم سِبلُونَ الَّذِينَ حمعئَاتِ ييبِقُونَا أَن السساء يا سونَ مكُمحي  
رند؟ چه بد ي گي ميشي برند كه از ما پي شوند گمان مي ها ميا آنان كه مرتكب بديآ

  ! كنندي ميداور
ت ها رفته است يها و ارتكاب جنايكه اراده و خواست آنها بر انجام بد يا كسانيآ

ا ي شود، و خداوند از آنها غافل خواهد بود ي برند كه اعمال آنها فراموش ميگمان م
   روند؟ياز دست خداوند در م

   آنها آَسان شده است؟ين آنها اقدام به انجام گناه كرده اند و انجام گناه برايبنابرا
 يك حكم و داوريرا آن يز!  و قضاوت آنها چه بد استييحكُمونَ داور ما ساء

  ستمگرانه است، چون بدان مفهوم است كه آنها قدرت خدا و حكمت او را انكار
 كنند كه خدا قدرت و حكمت ندارد، و آنها قدرت دارند و ين حكم مي كنند، و چنيم

 دهند، حال آنكه آنان ينجات مش، خود را از عذاب خدا ي خوييلة قدرت و توانايبوس
  . باشندين موجود مين و ناتوان تريف تريضع
  
   :5 -  6 يه يآ

   الْعلِيم السمِيع وهو لĤَتٍ اللَّهِ أَجلَ فَإِنَّ اللَّهِ لِقَاء يرْجو كَانَ من
 است و او يعاد خداوند آمدني م]بداند كه[د داشته باشد ي خدا امي كه به لقايهر كس
  . داناستيشنوا
  الْعالَمِينَ عنِ لَغَنِي اللَّه إِنَّ لِنَفْسِهِ يجاهِد فَإِنَّما جاهد ومن

 گمان خداوند از يب.  كندي خودش جهاد م]سود[و هر كس كه جهاد كنند تنها به 
  .از استي نيان بيجهان
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 در راه ، ويدار او مشتاقي و ديكي و به نزدي كه پروردگارت را دوست داري كسيا
را يك است، زيدار دوست نزديمژده باد كه د! ي كني او تالش مي هايل به خشنودين
  .ك استيد نزديايو هر آن چه كه ب. دي آي ميدار و قرب الهيد

دوار باش، و ي او حركت كن و امي خداوند توشه فراهم كن و به سوي لقايپس برا
ست كه هر كس هر چه ي ننطوري ايول. دن به او را داشته باشيد رسيآرزو و ام

ش برآورده يست كه هر كس آرزو كند آرزوينطور نيبخواهد به او داده شود، و ا
ن راه ي داند، پس هر كس در ايت ها را مي شنود، و نيرا خداوند صداها را ميشود، ز

و هر كس .  دهديراستگو باشد، خداوند آنچه را كه آرزو كرده است و به او م
 ي داند كه چه كسيو خداوند م.  رساندي نميده ايه او فاش بيدروغگو باشد ادعا

  .ستيستة آن ني شايستة محبت اوست و چه كسيشا
 يجاهِد فَإِنَّماطان و دشمن كافر خود جهاد كند، ي و هر كس با نفس و شجاهد ومن

 لَّهال  گردد، إِنَّيش به او بر ميده اي كند، چون فاي خود جهاد ميلِنَفْسِهِ او به سو
نِ لَغَنِيالَمِينَ و خداوند از جهان عن منظور به ياز است، و آنها را به اي نيان بيالْع

 كرده به ي نهيزي به او برسد، و اگر آنها را از چيده ايجهاد دستور نداده است كه فا
 ]ي ادايراستا[و دانسته شد كه مكلّف در . ل استيست كه بر آنها بخين نير ايخاط

طانش او ي كند، و شي مينياز دارد، چون بر او سنگي به جهاد ن]خدا[ يواهاوامر و ن
  سته منعي دارد، و دشمن كافرش او را از بر پاداشتن آن بطور شايرا از آن باز م

از ي نيادي است كه به مجاهدت و تالش زيينها معارضه و مخالفت هايو ا.  كنديم
  .دارد

 كَانُوا الَّذِي أَحسنَ ولَنَجزِينَّهم سيئَاتِهِم عنْهم لَنُكَفِّرَنَّ لِحاتِالصا وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ
   يعملُونَ
سته انجام داده اند، قطعاً گناهانشان را از ي شايمان آورده و كارهاي كه ايو كسان

  .مي دهي كردند پاداش مين آنچه ميكوتريم زدود، و به آنان نيآنان خواه
ق بر انجام اعمال صالح بر آنها منت نهاده است، يمان و توفي خدواند با ا كهيكسان

 ها به يكيرا نيشان را دور خواهند كرد زي هايگناهانشان را خواهد زودود و بده
  . برنديان مي ها را از ميبده

منَّهزِيلَنَجنَ وسلُونَ و به آنان ن كَانُوا الَّذِي أَحمعند پاداش كردين آنچه ميكوتريي  
ل واجبات و مستحبات، پس ير است از قبي كردند اعمال خيو آنچه آنها م. مي دهيم
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ز يره را ني دهد، چون او امور مباح و غي هستند كه بنده انجام مييزهاين چينها بهتريا
  .پس واجبات و مستحبات بهتراند.  دهديانجام م
لَا عِلْم بِهِ لَك لَيس ما بِي لِتُشْرِك جاهداك نوإِ حسنًا بِوالِديهِ الْإِنسانَ ووصينَا  فَ
   تَعملُونَ كُنتُم بِما فَأُنَبئُكُم مرْجِعكُم إِلَي تُطِعهما

و اگر بخواهند تو را . مي فرمان داديك رفتاريو انسان را نسبت به پدر و مادرش به ن
، از آنان ي و من شرك آوريندار يقت آن دانشي را كه به حقيزيوا دارند تا چ

 ي آنچه م]قتيحق[ من است، آنگاه شما را به ياطاعت مكن، بازگشت شما به سو
  . دهميد خبر ميكرد

م تا با پدر و مادرش در قول و عمل به يه نموديم و او را توصيانسان را فرمان داد
 را نكند، و با آنها  آنهايد و هرگز نافرماني نمايكي رفتار كند، و همواره با آنها نيكين

  .دي رفتار ننمايدر سخن و كردار به بد
لْم بِهِ لَك لَيس ما بِي لِتُشْرِك جاهداك وإِن لَا عِ تُطِعهما و اگر بخواهند تو را وا دارند  فَ
و . ، از آنان اطاعت مكني به من شرك آوري نداريقت آن دانشي را كه به حقيزيتا چ

ن بزرگ و يو ا.  و دانش ندارديدن به خدا آگاهيورزچ كس از صحت شرك يه
  .ة شرك استيخطرناك نشان داده قض

إِلَي كُمرْجِعئُكُم ما فَأُنَببِم لُونَ بازگشت شما به سو كُنتُمممن است، و شما را به يتَع 
پس با پدر . و شما را طبق اعمالتان مجازات خواهم كرد.  دهميد خبر مي كرديآنچه م

د، جز اطاعت از خدا و يز مقدم بداريد و اطاعت آنها را بر همه چي كنيكيمادرتان نو 
  . مقدم استيزيامبرش، كه اطاعت آنها بر هر چيپ

لَنَّهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ   الصالِحِينَ فِي لَنُدخِ
ستگان ي شا]زمرة[ در سته كرده اند آنان راي شايمان آورده و كارهاي كه اي كسانو

  .مي آورديدر م
اورد و عمل را صالح انجام بدهد، خداوند به او وعده داده يمان بيهر كس به خدا ا

قان و شهدا و يامبران و صديل پيستة خود از قبي را در زمرة بندگان شاياست كه و
 كه دارد نزد خداوند يك بر حسب درجه و مقامي دهد و هر يصالحان قرار م

 يح و عمل صالح نشانة سعادت و خوشبختيمان صحيپس ا.  خواهد شدبرخودار
انگر آن است كه او بندة خداوند بخشندة مهربان و از زمرة يصاحبش است، و ب

  .ستة اوستيبندگان شا
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   :10 – 11ه يآ
 ولَئِن اللَّهِ كَعذَابِ اسِالنَّ فِتْنَةَ جعلَ اللَّهِ فِي أُوذِي فَإِذَا  بِاللَّهِ آمنَّا يقُولُ من النَّاسِ ومِنَ
لَم اللَّه أَولَيس معكُم كُنَّا إِنَّا لَيقُولُنَّ ربك من نَصرٌ جاء ا بِأَعورِ فِي بِمدالَمِينَ صالْع   

 در راه ياما وقت» ميمان آورده ايبه خداوند ا«: د ي گوي هست كه ميو از مردم كس
رد شكنجة مردم را مانند عذاب خدا شمارد، و اگر ي گت و آزار قراريخدا مورد اذ

همانا كه با «: ند ي گوي گردد م]شما مؤمنان[ب ي پروردگارت نصبي از سوييروزيپ
  !ست؟يان است داناتر ني جهانيا خداوند به آنچه در دلهايآ» ميشما بود
 ي و مسلماً خداوند مؤمنان را معلوم مينَالْمنَافِقِ ولَيعلَمنَّ آمنُوا الَّذِينَ اللَّه ولَيعلَمنَّ

  . معلوم خواهد داشت]زين[ن منافقان را يقيدارد و به 
ش يمان كند مورد آزماي ايان نمود كه او حتماً هر كس را كه ادعاي خداوند بيوقت

 از يان فرمود گروهي دهد تا راستگو از دروغگو مشخص شود، پس از آن بيقرار م
ن يبنابرا.  ندارنديداري و پاي آزمون ها و مشكالت بردبارمردم هستند كه در برابر

  :فرمود 
 ي هست كه مياللَّهِ و از مردم كس فِي أُوذِي فَإِذَا  بِاللَّهِ آمنَّا يقُولُ من النَّاسِ ومِنَ 

رد به يت و آزار قرار گي در راه خدا مورد اذيم اما وقتيمان آورده ايد به خداوند ايگو
  ا موردي گرفته شود يا مالش از ويورد ضرب و شتم واقع شود ن صورت كه ميا
 النَّاسِ فِتْنَةَ  آورد، جعلَينش بر گردد و به باطل رويرد تا از دي قرار گييب جويع

  . شماردياللَّهِ شكنجة مردم را مانند عذاب خدا م كَعذَابِ
 شمارد يآن م بر يداريمان و پاي اي براي شكنجة مردم را عامل بازدارنده ايعني

   شود بازي كه باعث آمدن عذاب مييزهاي را از چيهمانطور كه عذاب خداوند آدم
  . دارديم

 پروردگارت ي از سوييروزيمعكُم و اگر پ كُنَّا إِنَّا لَيقُولُنَّ ربك من نَصرٌ جاء ولَئِن
 با خواست يروزيم، چرا كه پيند ما كه با شما بودي گويب شما مؤمنان گردد مينص
 هستند كه خداوند در مورد آنان ين نوع از مردم كسانيا. ل آنها مطابق استيو م

  :فرموده است 
رٌ اطمأنَّ بِهِ و إن أصابته فِتنَه ي حرفٍ فَإن أصابه خَيعبد اهللاَ علَيو مِنَ النَّاسِ من 

 از مردم خدا ينُ بعضيو الخُسرَانُ المبا و أالخِره ذَلِك هي وجهِهِ خَسِرَ الدنيانقَلب عل
شان برسد به سبب آن ي به ايري پرستند، پس اگر سود و خيه و كناره ميرا در حاش
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شان برسد عقب ي بديبتي شوند و اگر بال و مصيشاد و آسوده خاطر و استوار م
  گرد

ان ين زي دهند و قطعاً ايا و هم آخرت را از دست ميب هم دنين ترتي كنند، بديم
  . استيآشكار
سلَيأَو اللَّه لَما بِأَعورِ فِي بِمدالَمِينَ آ صان است ي جهانيا خداوند به آنچه در دلهايالْع
 حالت و ي كه داراين گروه خبر داده است، گروهيچرا كه شما را از ا! ست؟يداناتر ن
  ق كمال علم و حكمتين طريف نمود، و از ايتان توصي است كه برايتيوضع

  .دي دانيگسترده اش را م
ن جهت آزمون ها و ي خداوند بديعنينَ يعلَمنَّ المنَفِقينَ ءامنُوا ولَيعلَمن اهللاُ الَّذيو لَ

د و آنها را ي داند مشخص نمايمشكالت را مقدر نموده تا آنچه را كه در مورد آنها م
 را فقط به سبب آنچه نكه آنهايبه آنچه كه از آنان سر زده است سزا و جزا بدهد نه ا

 داند مجازات كند، چون ممكن است آنها در برابر خداوند ادعا كنند يدر موردشان م
  . ماندنديدار مي گرفتند ثابت قدم و پايش قرار ميكه اگر مورد آزما

   :12 – 13 يه يآ
لَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ  مِنْ بِحامِلِينَ هم وما طَاياكُمخَ ولْنَحمِلْ سبِيلَنَا اتَّبِعوا آمنُوا لِ

  لَكَاذِبونَ إِنَّهم شَيءٍ من خَطَاياهم
  د قطعاً گناهان شما را به عهدهي كنيروياز راه ما پ«: و كافران به مؤمنان گفتند 

 گمان يب. شان را بر نخواهند داشتي از گناهان ايزي كه آنان چي، در حال»ميري گيم
  .اننديآنان دروغگو

لَيسأَلُنَّ أَثْقَالِهِم مع وأَثْقَالًا أَثْقَالَهم ولَيحمِلُنَّ و موةِ ياما الْقِيمفْتَرُونَ كَانُوا عي  
 بر ]گناهان خود[ يگر با بارهاي ديي خود و بارها]گناهان[ يو بدون شك بارها

  . شونديواست م بستند بازخيامت از آنچه افترا مي كشند و همانا روز قيدوش م
 دهد، ينشان خبر ميخداوند از افترا و دروغ گفتن كافران و دعوت كردن مؤمنان به د

فتند بر يب كافران را بخورند و در دام مكر آنها بينكه فريو در ضمن مؤمنان را از ا
  : د ي فرمايپس م.  دارديحذر م
بِيلَنَا و كافران به مؤمنان گفتند از راه ما س اتَّبِعوا آمنُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ

د، يي نمايروين ما پييد و از آي از آن را رها كنيا بخشين خود ي پس د;دي كنيرويپ
لْنَحمِلْم كه ي كنين ميرا ما تضميز گناهان شما را بر عهده گ و اكُمم، در يريخَطَاي
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 خَطَاياهم مِنْ بِحامِلِينَ هم ماو: ن فرمود يبنابرا. ستين كار در دست آنها ني كه ايحال
ن برداشتن گناه يپس ا. شان را بر نخواهند داشتي از گناهان ايزيشَيءٍ و آنان چ من

را حق از آن ي ندارد، زيده اي گناهكار فاي باشد برايگرچه صاحبش به آن راض
 فرمان و ار را به بنده نداده است كه در حق خداوند جز بهين اختيخداست و خداوند ا

ن است كه ألَّا تَزِر وازِره وِزر ي ايد، بلكه حكم و فرمان الهيدستور او تصرف نما
  . كنديگر را حمل نمي دي بار گناه كسيچ حمل كننده اي هيأخرَ

 يزيو آنان چ[شَيءٍ  من خَطَاياهم مِنْ بِحامِلِينَ هم  وماين گفتة الهيو از آنجا كه از ا
 كه ي شود كافرانين برداشت مي چني، گاه]شان را بر نخواهند داشتياز گناهان ا

گران را به باطل خود ي و امثال آنها كه د– خوانند يمردمان را به كفر خود فرا م
 كه يست و گناهي بر آنها نيزي كه مرتكب شده اند چي جز گناه– كنند يدعوت م

 دفع ي سبب آن بوده باشند، براگران انجام داده اند بر آنها نخواهد بود گر چه آنهايد
  :ن توهم فرمود يا

  ن گناهانشان را كه انجام ي سنگيأَثْقَالِهِم و قطعاً بارها مع وأَثْقَالًا أَثْقَالَهم ولَيحمِلُنَّ
پس .  كشندي كه آنان سبب ارتكاب آن شده اند بر دوش مي گناهانيداده اند و بارها

را تابع آن ي از آن دارند، زيام از تابع و متبوع بهره ا شود هر كدي كه انجام ميگناه
.  آن فرا خوانده استيرا انجام داده و متبوع سبب انجام شدن گناه بوده و به سو

نكه آن را انجام ين طور است، پس انجام دهنده اش به پاس ايز همي نيكيانجام دادن ن
  ز پاداشيده است ن كه به انجام آن دعوت كريابد، و كسي يداده است پاداش م

  .ابد، چون سبب انجام شدن آن بوده استي يم
   كه به همييامت از دروغهايفتَرُونَ و آنان روز قيامهِ عما كانُوا يوم القِيسئَلُنَّ يو لَ
با جلوه دادن آن مورد سؤال قرار خواهند يها و زيختن بديل برانگي بافتند از قبيم

 و ما بار گناهان خَطَاياكُم ولْنَحمِلْ: ند ي گويد كه م شونيده مين پرسيز از اين. گرفت
  .مي كشيشما را بر دوش م

   :14 – 15 يه يآ
لَقَدلْنَا وسا أَرمِهِ إِلَى نُوحلَبِثَ قَو  الطُّوفَانُ فَأَخَذَهم عاما خَمسِينَ إِلَّا سنَةٍ أَلْف فِيهِم فَ
مهونَ وظَالِم  

ان آنان يم و نهصد و پنجاه سال در مي قومش فرستاديرا به سو كه نوح يو به راست
  . كه ستمكار بودند فرو گرفتيماندگار شد آنگاه طوفان آنان را در حال
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نَاهيفَأَنج ابحأَصفِينَةِ وا السلْنَاه عجةً والَمِينَ آيلْع    لِّ
ان ي جهاني براي را پند و عبرتيم و كشتينان را نجات دادي نشيآنگاه او و كشت

  .ميگرداند
امبران را ي كه پييفر امت هايش دربارة كيخداوند متعال ما را از فرمان و حكمت خو

ه يامبرش نوح علي دارد كه او بنده و پيان مين را بي دهد، و ايب كردند خبر ميتكذ
 فرا خواند و يگانه پرستيد و ي قومش فرستاد تا آنها را به توحيالسالم را به سو

عاما و  خَمسِينَ إِلَّا سنَةٍ أَلْف فِيهِم  كند، فَلَبِثَي را از پرستش انبازان و بت ها نهآنان
ن كار ي كرد و از ايان آنها نهصد و پنجاه سال ماندگار شد ؛ آنها را دعوت مياو در م

شب و روز و . دي ورزي نمي شد و در امر دعوت و اندرز گفتنشان سستيخسته نم
ت و اصالح نشدند، بلكه به كفر ي كرد اما هدايشكار آنان را دعوت م و آيدر پنهان

 –ه الصاله و السالم ي عل–امبرشان نوح ينكه پي خود ادامه دادند تا اي و سركشيورز
لَ: ه آنها دعا كرد و فرمود ي علييباي و شكيدر اوج بردبار بِّ ال تَذَر عاالرضِ مِنَ ير 

  .ن زنده نگذاري زميچ كس از كافران را رويه! ارا پروردگاراينَ ديالكافرِ
مد و از ي كه به صورت فراوان از آسمان باريآب = - الطُّوفَانُ آنگاه طوفان  فَأَخَذَه

 كه آنها ستمكار يو هم ظَالِمونَ در حال.  آنها را فرا گرفت–د ين به شدت جوشيزم
  .بودند و سزاوار گرفتار شدن به عذاب

نَاهيأَ فَأَنجوابحفِينَةِ پس ما نوح و كسان صبودند اعم از ي را كه با او در كشتيالس 
 آيةً م، وجعلْنَاهايمان آورده بودند نجات دادي كه به او ايخانواده اش و كسان

م تا از آن ي قرار داديان پند و عبرتي جهانيا داستان نوح را براي يلِّلْعالَمِينَ و كشت
 كنند بدانند كه سرانجام كارشان يب ميامبران را تكذي كه پيانعبرت آموزند و تا كس

د و آنان ي نماي است، و خداوند مشكل و اندوه مؤمنان را بر طرف ميهالكت و نابود
ان ي جهاني براي را نشانه و پنديز خداوند كشتيو ن.  دهدي نجات مييرا از هر تنگنا

 كه اسباب ساختن ي پروردگار؛د  برني مينمود كه از آن به رحمت پروردگارشان پ
شان آسان گرداند و آن را چنان يشان فراهم نمود و ساختن آن را براي را برايكشت

گر ي دي به كشوريگر و از كشوري ديي به جاييشان را از جاينمود كه آنها و كاالها
  .ديحمل نما

   :16 – 22 يه يآ
رَاهِيمإِبمِهِ قَالَ إِذْ ووا لِقَودباع اللَّه اتَّقُوهو لِكُم   تَعلَمونَ كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ ذَ
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د و از او پروا يخداوند را بپرست«: م را آنگاه كه به قومش گفت ي ابراه]ادآوريو به [
  .»دي شما بهتر است اگر بدانين برايد ايبدار
 لَا اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ الَّذِينَ نَّإِ إِفْكًا وتَخْلُقُونَ أَوثَانًا اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ إِنَّما

لَيهِ لَه واشْكُرُوا واعبدوه الرِّزقَ اللَّهِ عِند فَابتَغُوا رِزقًا لَكُم يملِكُونَ   تُرْجعونَ إِ
د، ي بافي را به ميد و دروغي پرستي را ميير از خدا بت هايست كه شما غين نيجز ا

.  دهندي توانند به شما روزيد نمي پرستي خداوند ميه به جا را كي گمان كسانيب
 او يد كه به سوي كني و سپاسگزاريد و او را بندگيي بجويپس نزد خداوند روز

  .دي شويبرگردانده م
لَّا الرَّسولِ علَى وما قَبلِكُم من أُمم كَذَّب فَقَد تُكَذِّبوا وإِن لَاغُ إِ بِينُ الْبالْم  
 دروغ انگاشته اند، و ]ز آن راين[ش از شما ي پيد ملت هايب كني تكذ] رايوح[ر و اگ
  .ستيامبر ني آشكار بر عهدة پيام رسانيجز پ
لَما أَورَوي فدِئُ كَيبي الْخَلْقَ اللَّه ثُم هعِيدإِنَّ ي لَى ذَلِكسِيرٌ اللَّهِ عي  

  ! گرداند؟ي كند سپس آن را باز ميز منش را آغايده اند كه خدا چگونه آفريا نديآ
  .ن بر خداوند آسان استي گمان ايب

 اللَّه إِنَّ الĤْخِرَةَ النَّشْأَةَ ينشِئُ اللَّه ثُم الْخَلْقَ بدأَ كَيف فَانظُرُوا الْأَرضِ فِي سِيرُوا قُلْ
  قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى
ش يداينش را آغاز كرد، سپس پيفرد كه چگونه آيد و بنگرين بگرديدر زم«: بگو 
  . تواناستيزي گمان خداوند بر هر چي كند، بيدار مين را پديواپس
ُذِّبعن يشَاء مي مرْحين وشَاء مهِ يإِلَي ونَ وتُقْلَب   

 دهد، ي دهد و هر كس را بخواهد مورد رحمت قرار ميهر كس را كه بخواهد عذاب م
  .ديشو ي او بازگردانده ميو به سو

لَا الْأَرضِ فِي بِمعجِزِينَ أَنتُم وما اء فِي وما السمن لَكُم وونِ ممِن اللَّهِ د لِيلَا وو 
  نَصِيرٍ

 ين و چه در آسمان، و به جايد چه در زمي درمانده كن]خدا را[د ي توانيو شما نم
  .دي ندارياوريچ دوست و يخداوند ه

ه السالم را به نزد قومش يم عليل خود ابراهيه او خل كند كيان ميخداوند متعال ب
اعبدوا اهللاَ خدا را :  خدا دعوت كند، پس به آنها گفت يفرستاد تا آنها را به سو

د و از ي او انجام دهيد و عبادت را خالصانه و فقط برايگانه بداني او را يعني. ديبپرست
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د، و يتَّقُوه و از او پروا داروا. ديآنچه شما را بدان فرمان داده است اطاعت كن
 دهد، پس با ترك يرد كه آنگاه شما را عذاب مينكه بر شما خشم گيد از ايزيبپره

رٌلَّكُم عبادت خدا يذَلِكُم خَ. دي آورد از او پروا بداريكردن گناهان كه او را به خشم م
اب اطالق ن از بيا. دن از خدا بهتر استيتان از ترك عبادت و نترسي او برايو تقوا

  .ستي از آن نيزيگر چي است كه در طرف  ديزيدر چ» ليافعل تفض«
 ندارد، چرا كه فقط عبادت و يچ حسن و خوبي او هيپس ترك عبادت خدا و ترك تقوا

ا و ي خدا در دنيدن به نعمت هاي رسي مردمان خوب است، چون براي براي الهيتقوا
افت شود يا و آخرت ي كه در دنيتر و بركيو هر خ. ن وجود نداردي جز ايآخرت راه

. دي دانين مطلب را ميإن كُنتُم تَعلَمونَ اگر ا.  استي الهياز آثار عبادت خدا و تقوا
  .ديني تر و بهتر است برگزي انتخاب اوليد و آنچه را كه برايپس در امور بنگر

ت ها  فرمان داد، سپس از پرستش بي الهيخداوند آنها را به عبادت پروردگار و تقوا
 آن را ندارند يستگيان نمود كه بت ها ناقص بوده و شايشان بي كرد و بر ايز نهين

ر يإِفْكًا شما غ وتَخْلُقُونَ أَوثَانًا اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ إِنَّما: كه پرستش شوند، و فرمود 
  آن را كه ييد؛ بت هاي بافي را به هم ميد و دروغي پرستي را ميياز خدا تنها بت ها

  انيد و بر آنها اسم خداي سازي خودتان آَنها را ميد و با دست هاي تراشيم
د و به تمسك يد كه به عبادت آنها امر شده اي بافين دروغ را به هم ميد، و اي گذاريم

  .ديافته ايجستن به آنان فرمان 
 ي را كه به جاي گمان كسانيزقًا برِ لَكُم يملِكُونَ لَا اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ الَّذِينَ إِنَّ

 ي دهند، و آنان ناقص هستند و داراي توانند به شما روزيد نمي پرستيخداوند م
ن بت ها ي ما روشن شده كه اي برايعني. ستند كه سبب شود عبادت گردندي نيزيچ

 و ي برسانند، و مرگ و زندگياني توانند سود و زيمخلوق و ناقص هستند و نم
 از عبادت و ين باشد سزاوار ذره ايو هر كس كه چن. ار ندارنديدر اختز را يرستاخ

 يازهاي باشند كه آن را عبادت كنند و نيد به دنبال معبوديو دل ها با. ستي نيبندگ
  .خود را از او بخواهند

 را بپرستند كه سزاوار عبادت باشد، و ي كند كسيق ميپس خداوند بندگان را تشو
را خداوند يد، زيي بجويالرِّزقَ پس فقط نزد خداوند روز اللَّهِ ندعِ فَابتَغُوا: فرمود 

ش ياين و دنين منافع دي تأميد، و هر كس خداوند را براي نماي را فراهم ميروز
د، چون او ي ندارد بپرستيكيواعبدوه و تنها او را كه شر.  دهديبخواند او را جواب م
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ر يان دهنده است، و فقط او كارها را تدبيزده دهنده و ي بدور است و فاياز هر نقص
  .دي نمايم

ده و ي كه به بندگان رسييد چون همة نعمت هايلَه و تنها سپاسگزار او باش واشْكُرُوا
لَيهِي نماي ها را از آنان دور ميو همة رنج ها و ناگوار.  رسد از جانب اوستيم  د، إِ

د ي كه كرده اييس شما را بر كارهاد، پي شوي او برگردانده ميتُرْجعونَ و به سو
پس .  سازديد آگاه ميد و آشكار كرده اي دهد، و از آنچه پنهان نموده ايسزا و جزا م

 يزيد، بلكه به چيد كه بر شرك خود قرار داريياي نزد او بينكه در حاليد از ايزيبپره
شگاهش يد و به هنگام حاضر شدن در پي نمايك ميد كه شما را به او نزدياوري بيرو

  . دهديبه سبب آن به شما پاداش م
لَما أَورَوي فدِئُ كَيبي الْخَلْقَ اللَّه آ ثُم هعِيدده و ندانسته اند كه خدا چگونه يا نديي
 يسپس آن را باز م. ن استيش نخستيداينش و پيمنظور آفر!  آغازد؟ينش را ميآفر

يسِيرٌ  اللَّهِ علَى ذَلِك د، إِنَّي نماي زنده مامت مردگان را دوبارهي در روز قيعني. گرداند
همانطور كه خداوند متعال فرموده .  خداوند سهل و آسان استين كار برايهمانا ا
 است كه ييهِ و او خدايده  و هو أهونُ علَيعِيبدؤا الخَلقَ ثُم ي يو هو الَّذِ: است 

  نش را آغازيآفر
 يجاد دوبارة هستينش و اي گرداند، و بازگرداندن آفري كند سپس آن را باز ميم

  . او آسان تر استيبرا
ن با ي دارند به آنها بگو در زميدين تردينش نخستيالْأَرضِ اگر در آفر فِي سِيرُوا قُلْ

ج يافت كه به تدري خواهند ياحت و گردش بپردازند آنگاه موجوداتيجسم و دل به س
 مختلف ينند كه چگونه در فواصل زماني بين را ماهان و درختايو گ.  كننديرشد م

د و ينند كه همواره در حال تجدي بيند، و ابرها و بادها و امثال آن را مي آيد ميپد
پس به . ز استينش همواره در حال مرگ و رستاخي هستند، بلكه همة آفريينوگرا

ه ي كه شب بر آنها سايد در حالي به آنها بنگر]خواب = [هنگام مرگ كوچك 
 خود يشان قطع شده، و در رختخواب هاي حركت مانده و صداهايگسترانده و آنها ب

 شود، ينكه صبح مين هستند تا ايو آنها در طول شب چن. چون مردگان افتاده اند
سپاس «: ند ي گوي گردند و ميخته مي شوند و از مرگ برانگيدار ميآنگاه از خواب ب

 يراند و همه به نزد او گرد مي از آنكه ما را م را كه ما را زنده گرداند پسيخداوند
ن را يش واپسيدايالĤْخِرَةَ سپس خداوند پ النَّشْأَةَ ينشِئُ اللَّه  ثُم:ن فرمود يبنابرا. »نديآ
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 ي به آن راه ندارد بلكه برايچ مرگ و خوابي است كه هيشيداي كند و آن پيجاد ميا
قَدِيرٌ همانا خداوند بر هر  شَيءٍ كُلِّ علَى هاللَّ إِنَّ.  مانندي آخرت ميشه در سرايهم
 كند و همانطور كه ي خداوند متعال را ناتوان نميزيچ چي تواناست، پس هيزيچ

گر ينش دي آفريي توانايق اولين را داشته است به طريجاد نخستينش و اي آفرييتوانا
  .را دارد
ُ ذِّبعن يشَاء مي مرْحين وشَاء او تنها مدهد و آن ي را انجام ميگانه حكم جزائي و ي 

پاداش دادن به فرمانبرداران و مورد رحمت قرار دادن آنها، و عذاب دادن و شكنجه 
إِلَيهِ.  باشديكردن گناهكاران م ونَ و به سرا و جهان ولَب د كه ي شوي بازگردانده ميتُقْ

  . شوديا رحمت خدا بر شما اجرا ميدر آن جا حكم عذاب 
د كه موجب رحمت اوست، و از ي انجام دهيين جهان اطاعت و عبادت هاي اپس در

 ولَا الْأَرضِ فِي بِمعجِزِينَ أَنتُم وما. دي كني باشند دورياسباب عذاب او كه گناهان م
د و بر انجام گناهان به ي كنيب ميامبر را تكذي و پي شكه وحي كسانيالسماء ا فِي

  د كه شما يو بدان.  كنديد كه او شما را فراموش ميمبرگمان ! دي دهيخود جرأت م
د و از دست او فرار يرون رويا آسمان از قلمرو حكومت خدا بين يد در زمي توانينم
  .دييد و او را درمانده نمايكن

با جلوه داده است، شما را يتان زي براي نفسانيتان، و آنچه هواهاييپس قدرت و توانا
م و همانا يا به او داديم و پاداشش را در دنياب مقرر داشتو در فرزندانش نبوت و كت

  .او در آخرت از زمرة صالحان است
   كرد و آنها بر عناد و مخالفت خود ادامهيم همچنان قومش را دعوت ميابراه

امبر گرداند يمان آورد و خداوند او را پيم اي دادند، به جز لوط كه به دعوت ابراهيم
و قَالَ إنّي مهاجِرٌ إلَي ربِّي . ان خواهد شديآنگونه كه ب قومش فرستاد، يو به سو

ابراهيم زماني كه ديد فرا خواندن قومش فايده اي به آنان نمي رساند، گفت، همانا من 
يعني او سرزميني . به جايي هجرت مي كنم كه در آن به عبادت پروردگارم بپردازم

 سوي سرزمين با بركت شام هجرت را كه آكنده از بدي و زشتي بود ترك نمود و به
  .نمود

إنَّه هو الْعزِيزُ الْحكِيم بي گمان او توانا و داراي قدرت است و بر هدايت نمودن شما 
. توانايي دارد ولي او داراي حكمت است و اگر حكمتش اقتضا نمايد هدايت مي كند

نان بر همان حال خود وقتي كه ابراهيم از آنها كناره گيري كرد و از آنها جدا شد و آ
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باقي ماندند خداوند در مورد آنها نگفت كه آنان را به وسيلة عذابي نابود كرده است، 
اما . بلكه بيان نمود كه ابراهيم از آنان كناره گيري كرد و از ميان آنها هجرت نمود

خداوند پشه ها را به سوي «آنچه در روايت هاي اسرائيلي آمده است مبني بر اين كه 
م ابر اهيم گسيل داشت و خون آنها را مكيدند و گوشت هايشان را خوردند و همة قو

اين گفته را زماني مي توان به يقين پذيرفت كه دليل شرعي بر » آنها را نابود كردند
. صحت آن وجود داشته باشد، و هيچ دليل شرعي بر صحت اين مطلب وجود ندارد

يشه كن كرده بود اين را بيان مي كرد، پس اگر خداوند به وسيلة عذابي آنها را ر
  .همانگونه كه نابود كردن امت هاي تكذيب كننده را بيان نموده است

 –ولي شايد بتوان گفت كه يكي از اسرار معذب نشدن آنها اين است كه ابراهيم خليل 
 يكي از مهربان ترين مردم و برترين و بردبارترين و بزرگوارترين –عليه اسالم 
نابراين براي نابودي قومش دعا نكرد، آن گونه كه ديگر پيامبران عليه قوم آنهاست، ب

هاي خود دعا نكرد، آن گونه كه ديگر پيامبران عليه قوم هاي خود دعا كردند، و به 
خاطر همين خداوند نخواست بر آنها عذابي فراگير فرود بياورد از جمله چيزهايي كه 

 كه ابراهيم در مورد هالك كردن قوم لوط با بر اين موضوع داللت مي نمايد اين است
فرشتگان گفتگو كرد و با آنها مجادله نمود و از آن قوم دفاع كرد در حالي كه قوم او 

  .واهللا اعلم. نبودند
و وهبنَا لَه إسحقَ و يعقُوب و بعداز آن كه او به شام هجرت كرد اسحاق و يعقوب را 

لْنَ عج و در دودمان او پيامبري و كتاب به او عطا كرديم، و الْكِتَب و هوتِهِ النُّبيا فِي ذُر
و بعداز او هيچ پيامبري نيامد مگر اينكه از دودمان او بوده و هيچ . مقرر داشتيم

صلي اهللا (كتابي جز بر فرزندان او نازل نشده است تا اينكه نبوت با فرزندش محمد 
  .پايان يافت) عليه و سلم

 از بزرگترين فضيلت ها و افتخارات است كه عناصر هدايت و رحمت و سعادت و اين
و رستگاري در ميان فرزندان اوست و هدايت يافتگان به دست آنها هدايت شده و 

  .ؤمنان به دست آنها ايمان آورده و صالحان صالح گشته اند م
 داديم كه از آن جمله همسر وءاتَينَه أجرَه فِي الدنْيا و پاداشش را در دنيا به او

زيبايش بود كه در نهايت زيبايي قرار داشت و روزي و فرزندان فراوان بود كه 
خداوند به عنوان پاداش در اين دنيا به او بخشيد؛ فرزنداني كه ماية خشنودي او 
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گرديدند و باعث شدند تا او خداوند را بيش از پيش بشناسد و او را دوست بدارد و 
  .به نمايدبه سويش تو

وإنَّه فِي اَألخِرهِ لَمِنَ الصلِحِينَ و همانا او در آخرت از زمرة شايستگان است، بلكه او 
 به طور مطلق از برترين صالحان مي باشند، و – عليهما الصاله و السالم –و محمد 

پس خدواند او را هم در دنيا و هم در آخرت . جايگاهشان از همه برتر است
  .دتمند كردخوشبخت و سعا

   :28 – 35آيه ي 
ّنَ الْعلمِينَ و لوط  و لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ إنَّكُم لَتَأتُونَ الْفَاحِشَه ما سبقَكُم بِها مِنْ أحدٍ مِ

شما كه بسيار زشتي را انجام مي دهيد كه «:  آنگاه كه به قومش گفت ]را فرستاديم[
  هيچ

  . از شما پيشي نگرفته است آن]ارتكاب[ كس از جهانيان در 
 ابوا كَانَ جنكَرَ فَمالْم تَأتُونَ فِي نَادِيكُم بيِلَ وونَ الستَقْطَع الَ ولَتَأتُونَ الرّج أئِنَّكُم
قَومِهِ إلَّا أن قَالُوا ائتِنَا بِعذَابِ اهللا إن كُنت مِنَ الصدِقِينَ آيا شما با مردان آميزش مي 

 را مي بنديد و در محافل خود كار ناپسند انجام ]طري و شرعي تناسلف[كنيد و راه 
اگر راست مي گويي عذاب خدا «: ، و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند »!مي دهيد؟

  .»!را بر سر ما بياور
مرا بر گروه فسادكاران ! پروردگارا: قَالَ ربِّ انصرْنِي علَي الْقَومِ الْمفْسِدِينَ گفت 

  .»ردانپيروز گ
لِكُواْ أهلِ هذِهِ الْقَرْيهِ إنَّ أهلَها كَانُواْ  هشْرَي قَالُواْ إِنَّا مبِالْب رَاهِيمإب Ĥَلُنسر تءĤا جلَم و

ما هالك «: ظَلِمِينَ و هنگامي كه فرستادگان ما براي ابراهيم مژده آوردند، گفتند 
  .»ندكنندة اين شهريم، بي گمان اهل آن ستمكار بود

ّينَّه و أهلَه إلَّا امرَاتَه كَانَت مِنَ  قَالَ إنَّ فِيها لُوطاً قَالُوا نَحنُ أعلَم بِمن فِيها لَنُنَجِ
ما به هر كس كه در آنجاست «: ، گفتند »لوط در آن شهر است«: الْغَبِرِينَ ابراهيم گفت 

م، مگر همسرش كه از داناتريم، بي گمان او و خانواده اش را رهايي مي بخشي
  .»ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود

و لَمĤ أن جĤءت رسلُنَا لُوطاً سِي ء بِهِم وضَاقَ بِهِم ذَرعاً و قَالُواْ لَا تَخَف و لَا تَحزَنْ 
ما نزد لوط إنَّا منَجوك وأهلَك إلَّا امرَأتَك كَانَت مِنَ الْغَبِرِينَ و چون فرستادگان 

مترس و «:  گفتند ]فرشتگان[آمدند، لوط به خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد، 
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غمگين مباش كه ما نجات دهندة تو و خانواده ات هستيم، مگر زنت كه از ماندگاران 
  .»و نابودشوندگان خواهد بود

يفْسقُونَ همانا ما بر اهل  كَانُوا بِما اءالسم منَ رِجزًا الْقَرْيةِ هذِهِ أَهلِ علَى منزِلُونَ إِنَّا
  .اين شهر به سزاي آن كه نافرماني مي كردند عذابي از آسمان نازل خواهيم كرد

 براي گروهي كه ]شهر[يعقِلُونَ و به راستي از آن  لِّقَومٍ بينَةً آيةً مِنْها تَّرَكْنَا ولَقَد
  .اشتيمخرد مي ورزند نشانه اي روشن بر جاي گذ

 به ابراهيم ايمان آورد و از هدايت يافتگان – عليه السالم –پيش تر گذشت كه لوط 
و گفته اند كه لوط از فرزندان و دودمان ابراهيم نيست، بلكه برادر زادة . گرديد

  .ابراهيم است
 الكِتَب و هوتِهِ النُّبّي لْنَا فِي ذُرِ عجمان او پيامبري و در دود[پس اين فرمودة الهي كه و

لوط پيامبر است « گرچه عام است اما با اين تضادي ندارد كه ]و كتاب مقرر داشتيم
، چون اين آيه براي تمجيد و ستايش ابراهيم »و از دودمان و فرزندان او نمي باشد

آمده و خبر داده است كه لوط بر دست ابراهيم هدايت يافت، و كسي كه بر دست 
اشد با توجه به فضيلت هدايت كننده از فرزندان او كه هدايت ابراهيم هدايت يافته ب
  .شده اند برتر مي باشد

  .واهللا اعلم
پس خداوند لوط را به سوي قومش فرستاد و آنها با وجود شرك ورزي كار زشت و 
هم  جنس بازي و راهزني انجام مي دادند و لواط و منكرات و زشتي ها در مجالس 

  .آنان شايع شده بود
ط آنان را نصيحت كرد و از اين كارها باز داشت و زشتي اين كارها و كيفر پس لو

اما آنها نترسيدند و پند نپذيرفتند، فَما كَانَ جواب . سخت آن را برايشان بيان كرد
قَومِهِ إلَّا أن قَالُوا ائتِنَا بِعذَابِ اهللا إن كُنت مِنَ الصدِقِينَ و پاسخ قومش جز اين نبود كه 

  .اگر راست مي گويي عذاب خدا را بر سر ما بياور: تند گف
و از اينكه . پس پيامبرشان از آنها نااميد شد و دانست كه سزاوار عذاب مي باشند

آنها به شدت او را تكذيب كردند ناراحت شد پس عليه آنان دعا كرد و إنَّ فِيها لُوطاً 
لَه إلَّا امرَاتَه كَانَت مِنَ لَنُنَجِّ: ماليك به او گفتند . لوط در آن شهر است أه نَّه وي

الْغَبِرِينَ بي گمان او و خانواده اش را رهايي مي بخشيم مگر همسرش كه از 
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سپس ماليك به راه افتادند تا اينكه به نزد . ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود
  .لوط آمدند

ناخت و گمان برد كه مهمان و لوط از آمدن آنها ناراحت و دلتنگ شد چون آنها را نش
پس فرشتگان به او . مسافر هستند، بنابراين ترسيد كه قومش به آنها تجاوز كنند

و به او خبر دادند كه آنها ! لَا تَخَف و لَا تَحزَنْ مترس و غمگين مباش: گفتند
 منزِلُونَ إِنَّا الْغَبِرِينَ، فرستادگان خدا هستند، إنَّا منَجوك وأهلَك إلَّا امرَأتَك كَانَت مِنَ

يفْسقُونَ ما نجات دهندگان تو و  كَانُوا بِما السماء منَ رِجزًا الْقَرْيةِ هذِهِ أَهلِ علَى
و ما بر . خانواده ات هستيم مگر زنت كه از ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود

پس . ي از آسمان نازل خواهيم كرداهل اين شهر به كيفر نافرماني كه مي كردند عذاب
فرشتگان به او فرمان دادند كه شبانه به همراه خانواده اش بيرون برود، پس 
صبحگاهان خداوند سرزمين آنها را زير و رو كرد و از آسمان پي در پي بر آنان 
سنگ باراند تا اينكه آنها را نابود و هالك ساخت و آنها به افسانه اي از افسانه ها 

يعقِلُونَ و از  لِّقَومٍ بينَةً آيةً مِنْها تَّرَكْنَا ولَقَد. ل شدند و عبرتي از عبرتها گرديدندتبدي
خانه ها و آباديهاي قوم لوط آثار روشن و نماياني بر جاي گذاشتيم تا عبرتي براي 
كساني باشند كه با دلهايشان عبرت ها را درك مي نمايند و از آنها بهره مند مي 

و إنَّكُم لَتَمرُّونَ علَيهِم مصبِحِينَ، : همانگونه كه خداوند متعال فرموده است . ندشو
وبِالَّيلِ أفَلَا تَعقِلُونَ و شما صبح و شب از كنار آنها عبور مي كنيد، آيا خرد نمي 

  !ورزيد؟
   :36 – 37آيه ي 
لَا الĤْخِرَ الْيوم وارجوا اللَّه اعبدوا قَومِ يا فَقَالَ شُعيبا أَخَاهم مدينَ وإِلَى ا وثَوفِي تَع 

  مفْسِدِينَ الْأَرضِ
خداي را ! اي قوم من: و به سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم و گفت 

  .»پرستش كنيد و به روز بازپسين اميد داريد، و در زمين اصالً فساد و تباهي نكنيد
وهفَأَخَذَتْ فَكَذَّبمفَةُ هوا الرَّجحبفِي فَأَص ارِهِماثِمِينَ پس او را تكذيب كردند در  دج

  .نتيجه زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و كاشانة خود از پاي در آمدند
و إلَي مدينَ أخَاهم شُعيبا و به سوي قبيلة معروف مدين برادرشان شعيب را 

 خداي يگانه و بي شريك، و ايمان آوردن به روز فرستاديم كه آنها را به عبادت
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رستاخيز، و اميد داشتن به آن، و عمل كردن براي آن فرمان داد، و آنان را از تباهي 
  .و فساد ورزيدن در زمين و كاستن از ترازو و پيمانه و راهزني نهي مي كرد

وهفَكَذَّب مفَةُ پس او را تكذيب كردند و در فَأَخَذَتْهنتيجه عذاب آنها را فرو گرفت، الرَّج  
جاثِمِينَ و آنها در خانه و كاشانة خود به رو در افتادند و  دارِهِم فِي فَأَصبحوا

  .مردند
   :38 – 40آيه ي 
 عنِ فَصدهم أَعمالَهم الشَّيطَانُ لَهم وزينَ مساكِنِهِم من لَكُم تَّبينَ وقَد وثَمود وعادا

 و خانه و كاشانة ]نيز نابود كرديم[و عاد و ثمود را . مستَبصِرِينَ وكَانُوا السبِيلِ
ايشان براي شما نمايان است و شيطان كارهايشان را برايشان آراسته جلوه داد و 

  . بازداشت در حالي كه بينا بودند]راست[آنان را از راه 
 وما الْأَرضِ فِي فَاستَكْبرُوا بِالْبينَاتِ موسى جاءهم لَقَدو وهامانَ وفِرْعونَ وقَارونَ

 و همانا موسي با ]را نيز نابود كرديم[و قارون و فرعون و هامان را . سابِقِينَ كَانُوا
دالئل و براهين روشن نزد آنان آمده بود اما ايشان در زمين استكبار و برتري 

  . پيشي گيرند]از ما[تند جويي ورزيدند ولي نتوانس
لْنَا منْ فَمِنْهم بِذَنبِهِ أَخَذْنَا فَكُلا سهِ أَرلَيا عاصِبم حمِنْهنْ وم ةُ أَخَذَتْهحيم الصمِنْهنْ وم 

لِمهم اللَّه كَانَ وما أَغْرَقْنَا منْ ومِنْهم الْأَرض بِهِ خَسفْنَا  أَنفُسهم اكَانُو ولَكِن لِيظْ
  يظْلِمونَ

شان طوفان ي از اي بعضيم، براي گناهش گرفتار كرد]يسزا[ك را به يآنگاه هر 
شان را بانگ مرگبار فرو گرفت، و ي از ايم؛ و بعضيزه حواله كرديهمراه با سنگر

م، و خداوند هرگز يگر را غرق كردي ديم، و برخين فرو برديشان را در زمي از ايبرخ
  . كردنديشتن ستم ميكه بر آنان ستم روا دارد بلكه آنان خود به خوبر آن نبود 

و شما . ميم كه بر سر قوم لوط آوردي آوردييز همان باليبر سر قوم عاد و ثمود ن
 ي از خانه ها و آثارشان را با چشم خود مشاهده ميد و برخي دانيداستان آنها را م

تان روشن شده كه يد، پس برايني بيشان را كه از آن جدا شده اند ميد و خانه هايكن
نش به ي روشنگر و بيل و نشانه هايامبران با داليپ. خداوند با آنان چه كرده است
  .ب كردند و با آنها به مجادله پرداختندينزد آنها آمدند اما آنان را تكذ

زالشَّيو مم و شينَ لَهمان نكه گيشان آراست تا ايشان را برايطان كارهايطَانُ أعلَه
شان آورده اند يامبران براي آنان آورده است از آنچه كه پيطان برايبردند آنچه ش
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 بن عمران را ي خداوند موسين قارون و فرعون و هامان وقتيو همچن.  باشديبهتر م
ل قاطع به نزد آنها فرستاد فرمان نبردند و در ي روشن و داليبه همراه نشانه ها

 ين وقتيرفتند، بنابرايدند و حق را نپذي ورزيسركشن بر بندگان خدا استكبار و يزم
نَ و نتوانستند يو ما كَانُوا سابِقِ. ابنديفر خدا بر آنها نازل شد نتوانستند نجات يكه ك

  .ر شدنديم و دستگيرند و از دست خدا در روند، بلكه تسلي بگيشياز خدا پ
ب كردند به اندازة يامبران را تكذي پن امت ها را كهيك از ايفَكُلَّا أخَذنَا بِذَنبِهِ و هر 

م و آنها را ي را فرستاديشان عذابيم، از اي متناسب با آن عذاب داديفريگناهش و با ك
سخَّرَها : د را بر آنان فرستاد يم مانند قوم عاد كه خداوند طوفان شديسنگباران نمود

 كَأنَّهم أعجاز نَخلٍ يها صرعيوم فِ القَيامٍ حسوما فَتَرَيه أيالٍ وثَمنيهِم سبع لَيعلَ
 بر آنان مسخر گرداند، و ياپي را هفت شب و هشت روز پ]عذاب[ آن ]خداوند[ه يخَاوِ

  ! باشندي ميان تهي مي، انگار تنة نخل هايدي دي فرو افتاده م]عذاب[مردم را در آن 
الص ن أخَذَتهم ممِنه و بعضيو هرگبار فرو گرفت مانند قوم  ميشان را صداي از ايح

ن يشان را مانند قارون به قلب زمي از ايصالح، و مِنهم من خَسفنَا بِهِ االرض و برخ
شان را مانند فرعون و هامان و ي از ايم، و مِنهم من أغرَقنَا و برخيفرو برد

 سزاوار خداوند سته ويظلِمهم و شايو ما كَانَ اهللاُ لِ. ميانشان در آب غرق نموديلشكر
 ي و بطور كامل از همة مردم بيد چون او در كمال دادگريست كه بر آنها ستم نماين
شتن ستم كردند و حق يظلِمونَ اما آنها خود بر خويو لَكِن كَانُوا أنفُسهم . از استين

ن يده شده اند، اما با ايگانه آفري ي پرستش خدايرا انسان ها برايع نمودند، زيرا ضا
شتن را در معرض زبان و يجود خود را به شهوت ها و گناهان مشغول كردند و خوو

  .ن كار به نفع آنهاستي بردند كه ايب قرار دادند چون گمان ميآس
  
  
   :41 – 43 يه يآ

لِياء اللَّهِ دونِ مِن اتَّخَذُوا الَّذِينَ مثَلُ ثَلِ أَووتِ كَمنكَبالْع تًا اتَّخَذَتيإِنَّ بنَأَ وهوتِ ويالْب 
تيوتِ لَبنكَبالْع ونَ كَانُوا لَولَمعي  

 گرفته اند همچون كار عنكبوت است كه خانه ي خداوند دوستاني كه به جايمثال آنان
  .ن خانه ها خانة عنكبوت استي دانستند سست تري كه اگر مي ساخته و به درستيا

لَم اللَّه إِنَّ عا يونَ معدمِن ي ءٍ مِن ونِهِدشَي وهزِيزُ والْع كِيمالْح  
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قت ي خوانند در حقي م]شيايبه ن[ او ي داند هر آنچه را كه به جاي شك خداوند ميب
  .روزمند فرزانه استيست، و او پي نيزيچ

تِلْكثَالُ وا الْأَمها لِلنَّاسِ نَضْرِبما وقِلُهعلَّا ي   الْعالِمونَ إِ
 يان آن را درك نميم، و جز داناي زني مردم مي هستند كه ما برايين مثال هايو ا
  .كنند

 كند يگر را عبادت مي دي زده است كه به همراه او كسي كسين مثال را خداوند برايا
ه بر خالف ي كه قضيده مند شدن است، در حاليافتن و فايو منظورش عزت و قدرت 

 ي خود خانه ايد عنكبوت است كه برامثال او مانن: د ي فرمايخداوند م. منظور اوست
درست كرده است تا او را از گرما و سرما و آفت ها مصون و محفوظ بدارد، و إنَّ 

نَ البيأوهوتِ حال آن كه بيوتِ لَبنكَبالع ن خانه ها خانه و كاشانة ي گمان سست تريت
ن و يف تريز ضعي است و خانه اش نيفيوان ضعيعنكبوت است، چرا كه عنكبوت ح

 به او يزي چين خانه هاست، و درست كردن خانه جز ضعف و سستيسست تر
  .افزوده استين

 برگرفته اند از هر جهت ي خدا سرپرستان و دوستاني كه به جاين كسانيهمچن
رند و به آنها ي گي بر مي او سرپرستان و دوستاني كه به جايناتوان هستند، و وقت

 ي خود ميقت به ضعف و سستيند در حقي جوي مياري كنند و از آنها يافتخار م
 از منافعشان بر آنان توكل نموده اند و آن را بر ياري تحقق بسيند، و آنها برايافزا

شان ين كارها را برايد نشسته اند كه آنها اين اميگردن آنها انداخته اند و خود به ا
 به آنها يده اي فاند وي نماين بت ها آنان را خوار ميجه ايدر نت. انجام خواهند داد

ن يپس اگر ا.  شوديدشان نمي عايزين چي آنها كمترياري رسانند و از كمك و ينم
 ي كه آنان را به پرستش گرفته اند ميت كسانيقت و ماهيدسته از انسان ها حق

 ي جستند و پروردگار تواناي ميزاري كردند و از آنها بيدانستند آنان را عبادت نم
 ي گرفتند، كه هر گاه بنده اش او را به دوستي مي و دوستيمهربان را به سرپرست

 كند و او را بسنده ي او را حل ميوي و دنينيد مشكالت ديرد و بر او توكل نمايبگ
ش را يد و حاالت و كارهاي افزاي اش مي و بدنيرو و قدرت قلبيخواهد بود و به ن

  . بخشديسامان م
ن مقدار يان نمود به همين را بيان مشركان و معبودي خداي خداوند متعال ناتوانيوقت

 ييستند بلكه فقط نامهاي نيزيچ چين فراتر رفت و گفت آنها هيبسنده نكرد بلكه از ا
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د و پوچ بودن آن با ياور نمودي هستند كه ييد و گمان هايهستند كه بر آنان گذاشته ا
.  شودي مرد عاقل و هوشمند مشخص و روشن ميق و تفحص براين تحقيكمتر

 و او به – داند ي ءٍ خداوند ميدعونَ مِن دونِهِ مِن شَيعلَم ما يإنَّ اهللاَ : ن فرمود ينابراب
قت ي خوانند در حقيش مياي به ني وي كه آنچه آنان به جا–دا و پنهان آگاه است يپ

 إلَّا أسماء يإن هِ: د ي فرماينكه ميمانند ا. ستندي نيقيوجود ندارند و معبود حق
ملطنٍ اتُيسا مِن سا أنَزلَ اهللاُ بِهاؤكُم مابءا أنتُم ووههستند كه شما يينها فقط نام هايم 

  . نازل فرموده استيلي آن دليد و خداوند برايو پدرانتان نهاده ا
 ي كه به جايتَّبِعونَ إلَّا الظَّنَّ كسانيدعونَ مِن دونِ اهللاِ شُرَكَاء إن ينَ يتَّبع الَّذيو ما 

  . كنندي نميروي پ]خود[ خوانند جز از گمان ياد ميگر را به فري دييخدا انبازها
ره است، و با حكمت يم و خداوند تواناست و بر همة مخلوقات چيزُ الحكِيو هو العزِ

 كه ي دهد؛ خداونديش و در محل مناسب آن قرار مي را در جايزياست و هر چ
  .موده استبا و محكم ني را زيزينش هر چيآفر

 بهره ي است كه به خاطر مردم و برايين مثال هايو تِلك األمثَلُ نَضرِبها للِنَّاسِ و ا
 ها را يق علوم و دانستنين طريم و از اي زنيم دادنشان ميمند شدن آنها و تعل

ن راه امور معقول را به امور محسوس يم و از اي گردانيشان واضح و روشن ميبرا
 ين مصلحتيپس ا.  شودي مطلوب روشن مين سبب معنيو بد. ميي نمايك مينزد
لُهĤ وليو ما .  عموم مردم استيبرا  كنند و ي فهمند و درك نمين مثال ها را نمي ايعقِ
 يي كه علم و دانايي؛ آنهايقي دهند، إلَّا العلِمونَ مگر دانشمندان و عالمان حقيق نميتطب

  .ده استيشان رسيبه دلها
ك نموده و او ي به تدبر و فهم و درك امور تحر] رايآدم[ن مثالها يردن اخداوند با آو

پس دانسته شد كه هر .  استيين مثال ها نشانة علم و دانايا. دي ستاين كار ميرا بر ا
 كه ييرا مثال هايست، زيان نين مثال ها را نفهمد و درك نكند از عالمان و دانايكس ا

و اهل .  باشدي و مهم مي بزرگ و مطالب عاليا كارهي زند برايخداوند در قرآن م
زها مهم تر هستند چون خداوند به آن اعتنا و توجه يگر چينها از دي دانند كه ايعلم م

ن آنها يبنابرا. ك كرده استيدن در آن تحريشيدن و اندينموده و بندگانش را بر فهم
ن مثال يهر كس ااما .  دارندي شناختن آن مبذول مي و تالش خود را براي سعيتمام

ست، يانگر آن است كه او از اهل علم نين بي كه دارند نفهمد ايتيها را با وجود اهم



١٩٧٢ 

ن يبنابرا.  دانديزها را نميگر چي ديق اولي او مسائل مهم را نداند به طريچون وقت
  .ان كرده استي بيادي زين و امثال آن مثال هايخداوند در مورد اصول د

  لِّلْمؤْمِنِينَ لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ بِالْحقِّ والْأَرض اواتِالسم اللَّه خَلَقَ
مان ي اهل اي براين نشانة بزرگيد، قطعاً در اين را به حق آفريخداوند آسمان ها و زم

  .است
 اش، همراه ييباي و زي و ارتفاع و گستردگي آسمان را با وجود بلندييخداوند به تنها

  .دي كه در آنها وجود دارند، آفريگان و فرشتگاند و ماه و ستاريبا خورش
 كه در آن وجود دارد به يابان ها و درختانياها و صحرا و بين و كوهها و دريو زم
 هدف خلق يهوده و بيده، و آنها را بينها را به حق آفريده است، و همه اي آفرييتنها

و نعمتش بر بندگانش ده تا فرمان و قانونش اجرا شود ينكرده است، بلكه آنها را آفر
  .نندير او را ببيكامل گردد، و تا آنها حكمت و قهر و تدب

 خود ي دهد تا فقط او را معبود و محبوب و خدايزها را به آنان نشان مين چيا
ست كه بر ي مؤمنان نشانه اين براينَ قطعاً در ايه لِلمؤمِني ذَلِك آليإنَّ فِ. بدانند

شد مطالب ينديد، و هر گاه مؤمن در آن بي نمايت م دالليماني از مطالب اياريبس
  . را به صورت آشكار در آن مشاهده خواهد كرديمانيا
   :45 يه يآ

لَيك أُوحِي ما اتْلُ  والْمنكَرِ الْفَحشَاء عنِ تَنْهى الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ وأَقِمِ الْكِتَابِ مِنَ إِ
  تَصنَعونَ ما يعلَم هواللَّ أَكْبرُ اللَّهِ ولَذِكْرُ

 دار،  ي شده است، و نماز را بر پاي بخوان آنچه را كه از كتاب به تو وح]!امبري پيا[
 دارد، و قطعاً ذكر خدا يست باز مي ناپسند و ناشاي از كارها] رايآدم[ گمان نماز يب

  . دانديد مي كنيواالتر و بزرگتر است، و خداوند آنچه را م
و .  دهدين كتاب بزرگ است فرمان مي كه ايوت و خواندن محصول وحخدواند به تال
 دهد انجام شود و از ي كردن از آن است، كه آنچه فرمان ميروي پيتالوت به معن

رد، و ي گردد، و طبق رهنمود آن حركت صورت پذي دارد دوريآنچه كه باز م
پس تالوت و . د آن تدبر، و كلمات آن تالوت شويق گردد، و در معانياخبارش تصد

  . از آن هستندي و بخشيخواندن كلمات قرآن جزو معن
م دانسته شد كه بر پا داشتن همة ي كردين گونه معنيو از آن جا كه تالوت قرآن را ا

وأقِمِ الصلَوه از باب عطف خاص بر  : يو گفتة اله. ن در تالوت قرآن داخل استيد
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ن است كه ي دارد و آن ايبا و خوبي زلت است و آثاري فضيعام است چون نماز دارا
تَنه لَوهنكَرِ همانا نماز يإنَّ الصالم ءِ وĤَنِ الفَحشزشت و ي از كارها]انسان را[ ع 
 شود و ي است كه بزرگ شمرده مي گناهيبه معن» فحشاء«.  دارديناپسند باز م

عقل ها و  است كه ي گناهيبه معن» منكر«و . ل دارديزشت است و انسان بدان تما
 ي زشت و ناپسند باز مينكه نماز از كارهايل ايو دل.  پسندنديفطرت ها آن را نم

ط آن و با ي نماز را به طور كامل و با اركان و شراين است كه چنانچه بنده ايدارد ا
 گردد و به يمانش افزون مي شود و اي و پاك مي ادا كند قلبش روشن و نورانيفروتن

پس .  شودي كم ميدا كرده و عالقه اش به شر و بدي پيترشي عالقة بيكير و نيخ
 زشت و ناپسند ين صورت بر نماز مداومت و محافظت شود از كارهايقطعاً اگر بد

 يز در نماز هدفيو ن. ج آن استين اهداف نماز و نتاين از بزرگتريو ا.  دارديباز م
 و زبان و بدن خداوند نكه در نماز با قلبين وجود دارد و آن ايبزرگتر و مهمتر از ا

 كه انجام ين عبادتيده، و بهتري عبادت خود آفري شود و خداوند بندگان را براياد مي
 كنند كه ي مي بدن خدا را بندگين عبادت همة اعضايرا در اي دهند نماز است، زيم

ر اد خدا بزرگتيو لَذِكرُ اهللاِ أكبرُ و ذكر و : ن فرمود يبنابرا. ستين نير آن چنيدر غ
 خداوند به ين است كه وقتي باشد ايه محتمل مين آي كه از ايگري ديو معن. است

اد خداوند در خارج از نماز واالتر ينماز فرمان داد و آن را ستود، خبر داد كه ذكر و 
ر اول بهتر است ياما تفس. ن استين هميو بزرگتر است، آنطور كه نظر جمهور مفسر

  . خارج از نماز بهتر استچون نماز خواندن از ذكر خدا در
علَم ما تَصنَعونَ و يواهللاُ . ن ذكرها استي از بزرگ تريكي – چنان كه گذشت –و نماز 

ن يد داناست و شما را بر آن به كاملتري دهي كه انجام مي اي و بديخداوند به خوب
  . دهديصورت جزا و سزا م

   :46 يه يآ
لَّ الْكِتَابِ أَهلَ تُجادِلُوا ولَا  بِالَّذِي آمنَّا وقُولُوا مِنْهم ظَلَموا الَّذِينَ إِلَّا أَحسنُ هِي بِالَّتِي اإِ

لَيكُم وأُنزِلَ إِلَينَا أُنزِلَ لَهنَا إِ إِ و كُمإِلَه و احِدنُ ونَحو ونَ لَهلِمسم 

شان كه ي از ايد مگر با كساني كه بهتر است مجادله نكنيو با اهل كتاب جز به روش
 خدا بر ما و شما نازل شده است يبه تمام آنچه از سو«: د ييستم كردند، و بگو

  .»مي است و ما فرمانبردار او هستيكيم، و معبود ما و معبود شما يمان داريا
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 كرده است يده با اهل كتاب نهيا بدون قاعدة پسندينش و يخداوند از مجادلة بدون ب
است و با اخالق خوب و سخن نرم و دعوت دادن به  كه بهتر يبا روش: د ي فرمايو م

د ي آن بحث و گفتگو كنيبا ارائه كردن و رد نمودن باطل و نشان دادن زشتيحق و ز
د منظور يافتن باشد، بلكه باي يد منظور از مجادله شكست دادن محض و برتريو نبا

  .ت خلق باشديان حق و هداياز آن ب
 كه اهل كتاب كه ستم كردند و از حالت مجادله كننده يساننَ ظَلَموا مگر آن كيإلَّا الَّذ

 و شكست يرفتن حق ندارد و به قصد آشوبگري پذي برايمشخص شود كه او اراده ا
 يوقُولُوا ءامنَّا بِالَّذِ.  ندارديده اي فاين كسيد، پس مجادله با چني نمايدادن مجادله م

د به آنچه بر ما و شما نازل ييا و إلَهكُم واحِد و بگوكُم و إلَهنَينَا و أنزِلَ إلَيأنزِلَ إلَ
 مجادلة شما با يعني.  استيكيم، و معبود ما و معبود شما يمان آورده ايشده است ا
مان داشتن به آنچه بر شما و بر آنها نازل شده، و بر يد بر اساس اياهل كتاب با

و . د خدا استوار باشديوح تيامبر آنها و بر مبنايامبرتان و پيمان به پياساس ا
 يريا خرده گي ي الهي از كتاب هايريد باعث انتقاد و خرده گيمناظرة شما با آنها نبا

د ي نمايامبران باشد، آن گونه كه جاهل به هنگام مناظره با طرف خود مي از پيكياز 
ن ظلم است و يپس ا. ردي گيا باطل خرده ميو از همة آنچه كه دارد خواه حق باشد 

د سخن و باور باطل و پوچ مجادله يرا باي باشد، زيرة آداب مناظره خارج مي دااز
نده اش يد حق به خاطر گويرفته شود، و نباي كه نزد اوست پذيكننده رد گردد، و حق

  .گرچه كافر باشد رد شود
 يامبر ملزم ميق، آنها را به اعتراف به قرآن و پين طريمناظره با اهل كتاب با ا

امبران و كتاب ها بر آن انفاق ين و آنچه كه پي كه دربارة اصول ديا وقتريگرداند، ز
 يقي دو طرف مناظره كننده ثابت گردد؛ حقايق آن برايدارند سخن گفته شود و حقا

ان نموده و يه و آله آن را بي اهللا عليامبران گذشته و قرآن و محمد صليكه كتابها و پ
ق شوند، و يامبران تصديد كه همة كتابها و پي آين الزم مياز آن خبر داده اند، از ا

  . اسالم استي هايژگين از ويا
 آورم نه به يمان ميد اي نمايد به آنچه فالن كتاب بر آن داللت مي بگوياما اگر كس

ش از خود را ي است كه كتاب پي كه آن حقيد، در حالي گويآنچه كه فالن كتاب م
 گفتة ين كاريو او با چن.  استيست ستم و هوا پرين كاريد، چني نمايق ميتصد
د ييش از خود را تاي پي كه كتاب ها– او قرآن را ي كند چون وقتيب ميش را تكذيخو
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ب يمان دارد تكذي برد به آن ايقت آنچه را كه گمان مي دروغ انگارد در حق– كند يم
  .دي نمايم
ه و ي اهللا عليصلد بر نبوت محمد يامبران را ثابت نماي از پيكيز هر آنچه كه نبوت ين

ه و آله و سلم ي اهللا علي كه بر نبوت محمد صلي كند، و هر شبهه ايآله و سلم داللت م
.  شودير از محمد وارد ميا بزرگتر از آن در مورد نبوت غيوارد گردد همان شبهه 

امبران ثابت شد باطل بودن آن در ي از پيكين شبهه در مورد ي باطل بودن ايپس وقت
و نَحنُ لَه مسلِمونَ و ما . ار روشن تر استيه و آله و سلم بسي اهللا عليامبر صليحق پ
مان آورد و او را معبود خود قرار يم و هر كس به خدا ايم و منقاد فرمان او هستيتسل

مان آورد و فرمانبردار خدا باشد و از يامبرانش ايدهد و به همة كتاب ها و پ
ن راه منحرف يادتمند است و هر كس از ا كند او خوشبخت و سعيرويامبرانش پيپ

  .شود بدبخت و گمراه است
كَذَلِكأَنزَلْنَا و كلَي  بِهِ يؤْمِنُ من هؤُلَاء ومِنْ بِهِ يؤْمِنُونَ الْكِتَاب آتَينَاهم فَالَّذِينَ الْكِتَاب إِ

  الْكَافِرُونَ إِلَّا بĤِياتِنَا يجحد وما
م و يدي بخش]يآسمان[ كه به آنان كتاب يم و كساني نازل كردنسان بر تو كتابيو بد

ات ما را جز يمان دارند و آي بدان اينان كسيان اي آورند، و از ميمان ميبه آن ا
  . كننديكافران انكار نم

لِهِ مِن تَتْلُو كُنت وما لَا كِتَابٍ مِن قَبو تَخُطُّه مِينِكإِذًا بِي تَابطِلُو لَّاربنَالْم  
 كه اگر ي نوشتي نميزيش چي و با دست خوي خواندي نميش از قرآن كتابيو تو پ

  . افتادنديان در شك مي شد باطل گراين ميچن
كَذَلِكأَنزَلْنَا و كو همچن إِلَي ير بزرگين كتاب بزرگ را كه هر خيا!  محمدين ايالْكِتَاب 

 گذشته ي خواند، و كتاب هايم فرا يكي دارد و به هر اخالق خوب و امر نيان ميرا ب
. ميامبران گذشته از آن خبر داده اند، بر تو فرو فرستاديد و پي نمايق ميرا تصد

سته يم قرآن را به گونة شاي كه به آنان كتاب داده اينَهم الكِتب و كسانينَ ءاتيفĤَلَّذ
مان ي قرآن اؤمِنُونَ بِهِ بهي.  در باور آنها رخنه نكردي پرستينه و هويشناختند و ك

 كه در كتاب يي آورند، چون آنها با توجه به آنچه كه نزدشان است و مژده هايم
 شناخت خوب ي كه براييارهاين كتاب آمده و به سبب معي بر صحت ايشان مبنيها

و مِن هؤلĤُءِ . ن كردنديقيار دارند به راست بودن آن يو بد و راست و دروغ در اخت
مان ي به آن اينش و آگاهي بي هستند كه از روينان كسانيان ايؤمِنُ بِهِ و از ميمن  
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لَّا بĤِياتِنَا يجحد. دي ترس و امي آورند نه از رويم ات ما را جز كافران يالْكَافِرُونَ و آ إِ
ند و با آن ين است كه حق را انكار نماي كنند، كه همواره عادتشان بر ايانكار نم

نكه ي ورزند، و اي است كه به او كفر ميختن كسانن محصور سايو ا. مخالفت ورزند
را هر كس قصد ي كردن از حق آن را انكار نكرده اند، زيرويك از آنها به قصد پيچ يه

 است كه يياورد چون در آن نشانه هايمان بيد به آن اي داشته باشد بايو ارادة دوست
 به آن گوش فرا دهد داري بي آورد، و هر كس كه با قلبيمان ميهر فرد عاقل به آن ا

  .ردي پذيآن را م
ن ين است كه ايد اي نماي قرآن داللت مي كه بر صحت و درستييزهايو از جمله چ

 و رفت و ي كه قومش صداقت و امانتدارين قرآن را آورده است؛ كسيامبر اميپ
 را يزي توانست با دست خود چي دانستند، و نمير حاالت او را ميآمدها و سا

ن يپس با چن.  توانست آن را بخواندي شد نمي هم نوشته ميزي اگر چسد، بلكهيبنو
ن كه ي بر ايل است مبنين دلين روشن ترين قرآن را آورده است، و اي ايتيوضع

. ستي نيديچ شك و تردين هيقرآن از جانب خداوند توانا و ستوده است و در ا
نك إذاً لĤَّرتَاب يميتَبٍ و لَا تَخُطُه بِو ما كُنت تَتلُوا مِن قَبلِهِ مِن كِ: ن فرمود يبنابرا

 را يزي و با دست خود چي خواندي را نميش از نزول قرآن كتابيالمبطِلُونَ و تو پ
، باطل ي نوشتي ميزي و چي خواندي شد و كتاب مين مي كه اگر چني نوشتينم
 گذشته يهاد از كتاب ي گويآنچه را م:  گفتند ي افتادند و ميد ميان و شك و ترديگرا
  . نموده استيسيا از آن كتاب ها رونوياد گرفته، يب
  
   :49 يه يآ

  الظَّالِمونَ إِلَّا بĤِياتِنَا يجحد وما الْعِلْم أُوتُوا الَّذِينَ صدورِ فِي بينَات آيات هو بلْ
افتگان است و جز ي دانش ينه هاي است كه در سيات روشني آ]قرآن[بلكه آن 

  . كننديات ما را انكار نميكاران آستم
لغ يح و بيلة آن افراد فصي نازل كرده است، كه به وسيخداوند بر قلب تو كتاب بزرگ

ك يا ي تا مانند قرآن يدي را كه دشمنان سرسخت تو بودند به مبارزه طلبيو آنان
حت  درماندند و به فصاين كاريپس آنها كامالً از انجام چن. اورنديسورة مانند آن ب

از فصاحتع و [ن مرتبه ي تواند به اي نميچ انسانينكه سخن هي قرآن و اييوايو ش
ن خاطر مخالفت و مبارزة با قرآن به قلبشان ي برسد كامالً واقف بودند، به هم]بالغت



١٩٧٧ 

نَ أوتُوا العِلم و ي صدور الَّذينَت فِيت بيبل هو ءا: ن فرمود يبنابرا.  كرديهم خطور نم
چ انسان يبر ه[ است كه يات روشنين قرآن آيتِنĤَ إلَّا الظَّلِمونَ بلكه ايحد بِأجيما 

افتگان است، و آنها سران مردم ي دانش ينه هاي در س]و[ست يده ني پوش]يخردمند
  .و افراد كامل و خردمندانشان هستند

گران ي است، مخالفت دين افرادينة چني در سيات روشنين قرآن آي كه ايپس وقت
: ن فرمود يبنابرا. ستي نيزيش چي رساند و انكارشان جز ستم در حق خوي نميانيز

ات ي كنند، چون آيات ما را جز ستمگران انكار نميتِنĤ إلّا الظَّلِمونَ و آيجحد بِأيو ما 
 و دانش سخن  ي كه بدون آگاهي كند؛ نادانيقرآن را جز فرد جاهل و نادان انكار نم

  . كندي نميرويقت را دارد پي شناخت حقيي كه توانايا كسيعلم و د و از اهل ي گويم
 داند ينكه مي رغم اي زند و علي مي كند كه خود را به ناداني قرآن را انكار ميا كسي

  .دي نماي داند با  آن مخالفت ميآن حق است و راست بودن آن را م
   :50 – 52 يه يآ

لَا وقَالُوا هِ أُنزِلَ لَولَيع اتن آيهِ مبا قُلْ رإِنَّم اتيĤْال ا اللَّهِ عِندإِنَّمبِينٌ نَذِيرٌ أَنَا وم  
: بگو »  از پروردگارش بر او فرو فرستاده نشده است؟ييچرا نشانه ها«: و گفتند 

  .» روشنگر هستم و بسيم دهنده اينشانه ها تنها نزد خداوند است، و من تنها ب«
لَمأَو كْفِهِمأَنزَلْنَا اأَنَّ ي كلَي ع تْلَى الْكِتَابي هِملَيفِي إِنَّ ع ةً ذَلِكمذِكْرَى لَرَحمٍ ولِقَو 

  يؤْمِنُونَ
م كه بر آنان ين كتاب را بر تو نازل كرده ايست كه ما اي شو بسنده نيا آنان را كافيآ

 ي و پند دارند رحمتي كه باور مي گروهين براي گمان در ايب!  شود؟يخوانده م
  .هست

 آمنُوا والَّذِينَ والْأَرضِ السماواتِ فِي ما يعلَم شَهِيدا وبينَكُم بينِي بِاللَّهِ كَفَى قُلْ
  الْخَاسِرُونَ هم أُولَئِك بِاللَّهِ وكَفَرُوا بِالْباطِلِ

ن ها و ، آنچه را كه در آسما»ان من و شما گواه استين بس كه خدا ميهم«: بگو 
نانند يدند ايان آوردند و به خدا كفر ورزي كه به باطل امي داند و كسانين است ميزم

  .انكاراننديكه ز
 يامبر و بر آنچه او آورده بود اعتراض كردند و معجزاتيب كننده، بر پيستمگران تكذ

ا آن گونه كه خداوند دربارة آنه. اوريمان بيشنهاد نمودند و گفتند آنها را بر ايرا پ
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هرگز : نبوعا و گفتند ي تَفجرَ لَنَا مِنَ األرضِ يو قَالُوا لَن نُّؤمِنَ لَك حتَّ: فرموده است 
  .»ي بجوشاني ما چشمه اين براينكه از زميم مگر اي آوريمان نميبه تو ا
ست، يه و آله و سلم ني اهللا عليامبر صلين معجزات به دست آنها و پيي كه تعيدر حال

 ير كارها محسوب مي با خداوند در تدبيك نوع مشاركت و همراهيار ن كيچرا كه ا
  . ندارديارينه اختين زميچ كس در ايگانه است و هيشود، خداوند در انجام كارها 

معجزات تنها نزد خداوند هستند؛ و اگر : ت عِنداهللاِ بگو يقُل إنَّما اال: ن فرمود يبنابرا
  . آوردير بخواهد آن را نمد و اگي نمايبخواهد آنها را نازل م

ن ي باالتر از اي آشكار هستم و مقاميم دهنده اينٌ و من فقط بيرٌ مبيو إنَّمĤ أنَا نَذ
  .ندارم

ن مهم به طرق گوناگون يد كه ايو اگر هدف شما روشن شدن حق از باطل است، بدان
تكبر  ستم و ظلم و ينيشنهاد معجزات مشخص و معين پيبنابرا. ده استيحاصل گرد

ن ين معجزات نازل شوند و آنها ايو اگر فرض شود كه ا. در برابر خدا و حق است
مان يمانشان اي آورند ايمان نمين معجزات ايگونه در دل داشته باشند كه جز با ا

ن ي آنان انجام شده است، بنابراي است كه طبق خواسته هايزيست بلكه چي نيقيحق
 خاطر كه آن حق است، بلكه به خاطر آن معجزات ني آورند اما نه به ايمان ميآنها ا

  . آورنديمان ميا
 يده اينكه معجزات فرو فرستاده شوند، در فرو فرستاده شدن آن فايپس به فرض ا

  .ستين
أولَم : ان زكرد و فرمود يق آن را بيان حق بود، خداوند طريو از آنجا كه هدف ب

 ي پيتو و راست بودن آنچه كه آورده ان كه آنها به راستگو بودن ي ايا برايكفِهِم آي
هِم ما كتاب را بر تو ي علَيتلَيك الكِتب يست كه أنĤَّ أنزَلنَا علَي و بسنده نين كافيببرند ا

 كه در آن نشانه يكالم مختصر و جامع!  شود؟يم كه بر آنها خوانده مينازل كرده ا
 كه ي سواديامبر بيشد پان يو همانطور كه قبالً ب!  هستيادي روشن و آشكار زيها

ل بر صحت و ين دلين بزرگتريست آن را آورده است و ايخواندن و نوشتن را بلد ن
 بر يگريسپس ناتوان بودن آنها از مبارزه با قرآن نشانة د. راست بودن آن است

 شود و از جانب خداست، و يو قرآن آشكارا بر آنها خوانده م. ت آن استيحقان
اد بودند آن را اظهار ياورانش اندك و مخالفان و دشمنانش زي كه يامبر در زمانيپ

اد بودن دشمنانش او را از آشكار كردن قرآن باز ياوران و زينمود، و اندك بودن 
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 ين سخن پروردگارم ميان مردم اعالم كرد كه اي در مينداشت بلكه به صورت علن
 مانند آن ي تواند سخني ميا كسي توان مقابله  با آن را دارد، و آيا كسيباشد، و آ

  . بر راست بودن قرآن استيلين دليپس ا! اورد؟يب
ح نموده است و يق كرده و مطالب آنها را تصحي گذشته را تصديو قرآن كتاب ها

گر بر ي ديليز دلين نيا. ان كرده استي كه در آنها صورت گرفته بيرييف و تغيتحر
  . باشديت قرآن ميحقان

 بر حق و راست يلين دليد و اي نمايت ميه راه راست هدا خود بيو قرآن در امر و نه
د كاش به ي دستور نداده است كه عقل بگويزيچ چين قرآن به هيبنابرا. بودن آن است
 يد كاش از آن نهي نكرده است كه عقل بگوي نهيزيچ چيو از ه.  داديآن فرمان نم

مت و عقل صاحبان  و حكي قرآن مطالق با عدالت و دادگريبلكه امر و نه.  كردينم
 يز رهنمودها و احكام قرَآن همگام با زمان و مكان حركت مين. نش و خرد استيب

. ابدي ي جز با احكام قرآن كارها بهبود نميچ زمان و مكاني كه در هيكند به گونه ا
  .نكه قرآن حق و از جانب خداستي است بر ايليز دلين نيا

افتن آن ي يد و در پيق نمايرا تصد كه بخواهد حق ي كسين موارد برايپس همة ا
 را كه به قرآن بسنده نكند به مرادش نرساند، و هر ي است، و خداوند كسيد كافيبرآ

لة قرآن يش ندهد، و هر كس به وسيست خداوند شفايكس را كه قرآن شفا بخش او ن
ن ياز ا. ر و رحمت استية خي او ماين برايش بسنده باشد ايت شود و قرآن برايهدا
إنَّ فِي ذَلِك لَرَحمه و ذِكْرَي لِقَومٍ يؤْمِنُونَ بي گمان در اين براي گروهي : فرمود رو 

چون به وسيلة قرآن علم فراوان و خير زياد . كه باور مي دارند رحمت و پندي هست
به دست مي آيد و دل ها و ارواح پاكيزه مي گردند و باورها و عقايد پاك مي شوند 

ي گردد و در ساية چنين رحمتي مي توان به فتوحات الهي و اسرار و اخالق كامل م
  .رباني دست يافت

همين بس كه خدا ميان من و شما گواه است، : قُلْ كَفَي بِاهللاِ بينِي و بينْكُم شَهِيداً بگو 
من او را گواه گرفته ام كه اگر دروغگو باشم عذابي بر من فرود آورد كه ماية عبرت 

 و اگر او مرا ياي كند و كارها را بر من آسان گرداند بايد اين شهادت و شما باشد،
بنابراين اگر در دل هايتان چنين است كه . گواهي بزرگ خداوند شما را كافي باشد

 و شما آن را نشنيده و نديده ايد به عنوان دليل كافي نيست، پس او يعلَم –گواهي او 
از جمله . آنچه را در آسمان ها و زمين است مي داندما فِي السمواتِ و االَرضِ 
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پس من به دورغ . چيزهايي كه خداوند آن را مي داند حالت و سخن من و شماست
و . چيزهايي به او نسبت نمي دهم زيرا او مي داند و بر كيفر دادن من توانايي دارد

 آن گونه كه .اگر دروغ بگويم و آن را به او نسبت دهم و مرا كيفر او خواهد بود
لَينَا بعض األقَاوِيلِ : فرموده است  لَ عتَقَو لَو مِينِ –وبِالي نَا – لَأ خَذناَ مِنْهلَقَطَع ثُم 

مِنْه الوتِينَ و اگر برخي سخن هاي دروغ را به ما نسبت مي داد او را مي گرفتيم و 
  .رگ هاي گردنش را قطع مي نموديم

اْ بِالبطِلِ و كَفَرُواْ بِاهللاِ أولَئِك هم الْخَسِرُونَ و كساني كه به باطل ايمان و الَّذِينَ ءامنُو
آوردند و به خدا كفر ورزيدند اينانند كه زيانكارند، چون آنها ايمان آوردن به خدا و 
فرشتگان و كتاب ها و پيامبران و روز قيامت و نعمت پايدارو جاودان را از دست 

 صحيح، هر امر باطل قبيحي بهرة آنها ]راه[جاي برخورداري از حق و داده اند، و به 
پس آنان . گرديده، و به عوض نعمت و آسايش، عذاب دردناكي عايدشان شده است

  .در روز قيامت خود و خانواده هايشان را از دست مي دهند
   :53 – 55آيه ي 

سلٌ مأج Ĥَل لَو ذَابِ وبِالْع نَكجِلوتَعسي لَا و مه و غْتَهم بنَّهأتِيلَي و ذَابالْع مء هĤي لَّجم
يشْعرُونَ و آنان عذاب را با شتاب از تو مي جويند، و اگر موعدي مقرر نبود به يقين 

  .عذاب به آنان مي رسيد و ناگهان در حالي كه نمي دانند عذاب به سراغشان مي آمد
 و إنَّ جهنَّم لَمحِيطَه بِالْكَفِرِينَ آنان عذاب را به شتاب از تو مي يستَعجِلُونَك بِالْعذَابِ

  .خواهند و بي گمان جهنم فرا گيرندة كافران است
يوم يغْشَهم الْعذَاب مِن فَوقِهِم و مِن تَحتِ أرجلِهِم و يقُولُ ذَوقُواْ ما كُنتُم تَعلَمونَ 

 سرشان و از زير پاهايشان آنان را فرو مي پوشاند و روزي كه عذاب از باالي
  .»بچشيد آنچه را كه مي كرديد«:  مي گويد ]خداوند[

خداوند از جهالت كساني خبر مي دهد كه پيامبر و آنچه را كه آورده است تكذيب مي 
كنند و آنها در حالي كه براي آمدن عذاب شتاب دارند و بيشتر حق را تكذيب مي 

متَي هذَا الْوعد إن كُنتُم صدِقِينَ اين وعده كي خواهد آمد اگر راست : ند كنند، مي گوي
و لَو لĤَ أجلٌ مسمي و اگر موعدي مقرر براي : مي گوييد؟ خداوند متعال مي فرمايد 

 ذَابالع مه ءĤنازل شدن عذاب نبود كه هنوز آن زمان مقرر فرا نرسيده است، لَج
ان مي آمد، چون آنها ما را ناتوان به حساب مي آورند و حق را عذاب به سراغش
  .تكذيب مي كنند
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و اكر ما آنها را به سبب جهالت و ناداني اشان مي گرفتيم سخنشان بسيار زود آنها 
 آنها براي نازل شدن عذاب – با وجود اين –ولي : را به عذاب و كيفر گرفتار مي كرد 

لَيأتِينَّهم بغْتَه و هم لَا يشْعرُونَ بلكه شتاب نكنند و گمان نبرند كه دي ر خواهد آمد، و
و همانطور كه خداوند . ناگهان در حالي كه نمي دانند عذاب به سراغشان خواهد آمد

 به آمدند »بدر«خبر داد اتفاق افتاد و هنگامي كه با غرور و فخر فروشي به جنگ 

 بزرگان و گردانيد خوار را آنها خداوند بنديا دست خود هدف به توانند مي اينكه گمان

 نماند اي خانه هيچ و نمود هالك را آنها شرور افراد همة و كرد نابود را سرانشان و

 را گمانش كه آمد سراغشان به جايي از عذاب پس .شد وارد بدان مصيبت اينكه مگر
  .بردند نمي

 نمي آنها از يك هيچ كه دارند پيش در را آخرت عذاب نگيرد فرا را آنها دنيا عذاب اگر و

 إنَّ و .باشد يافته مهلت يا باشد شده داده عذاب دنيا در خواه يابد رهايي آن از تواند

نَّمهج حِيطَهآن از گريزي راه و گرفت خواهد بر در را كافران جهنم همانا و بِالْكَفِرِينَ لَم 

 و ها بدي و گناهان كه مانطوره .است كرده احاطه سو هر از را آنان كه چرا ندارند،
 الْعذَاب يغْشَهم يوم .است سختي بسيار عذاب اين، و .است كرده احاطه را آنها كفرشان

لِهِم تَحتِ مِن و فَوقِهِم مِن جأر قُولُ وا ذُوقُواْ يم لُونَ كُنتُممبه شما براي اعمالتان تَع 

 شما گناهان، و كفر كه گونه همان است گرفته راف را شما عذاب و است شده تبديل عذاب

  .بود گرفته فرا سو هو از را
  : 56 – 59 ي آيه

ادِيعِبنُواْ الَّذِينَ يامإنَّ ء هسِعو يونِ فَإيدبگمان بي !ايد آورده ايمان كه بندگانم اي فَاع 

  .بپرستيد مرا تنها پس است، فراخ من زمين
 به سپس چشد مي را مرگ مزة جانداري هر تُرْجعونَ إلَينَا ثُم الْموتِ ذَأئِقَه نَفْسٍ كَلُّ

  .شويد مي بازگردانده ما سوي
نُواْ الَّذِينَ وامء اْ و مِلوتِ علِحم الصّئَنَّه ّنَ لَنُبوِ  األنْهرُ تَحتِها مِن تَجرِي غُرَفًا الْجنهِ مِ

 اند كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه كساني و عمِلِينَالْ أجرُ نِعم فِيها خَلِدِينَ

 در و است روان رودبارها آنها زير در كه دهيم مي جاي بهشت كاخهاي در را ايشان

  !كنندگان عمل پاداش است خوب چه .ماند خواهند جاودان آنجا
ّهِم علَي و صبرُواْ الَّذِينَ  بر و ورزيدند ردباريب كه كساني همان يتَوكَّلُونَ ربِ

  .كنند مي توكل پروردگارشان
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 اي فَاعبدونِ فَإيي وسِعه أرضيِ إنَّ ءامنُواْ الَّذِينَ يعِبادِي : فرمايد مي متعال خداوند

 پرستش و عبادت گاه هر !ايد كرده تصديق مرا پيامبر و آورده ايمان كه بندگانم

 ديگر سرزميني به جا آن از بود، مشكل و واردش برايتان سرزميني در پروردگارتان

  .نماييد پرستش يگانگي به را خداوند كه برويد جايي به و كنيد كوچ
 شما سوي به حتماً مرگ و است يكي معبود و است وسيع و فراخ عبادت جاهاي پس

 را كس هر خداوند آنگاه شويد مي بازگردانده پروردگارتان سوي به سپس آمد خواهد
 باشد داده انجام شايسته عمل و آورده ايمان از و داده انجام خوبي به را او عبادت كه

 انسان دل را آنچه همة كه دهد مي جاي بهشت زيباي و شيك منازل و بلند كاخهاي در

 جاودانه آن در شما و دارد، بر در برند مي لذت آن ديدن از ها چشم و خواهد مي

 است نيكي پاداش چه بهشتي هاي كاخ و منازل اين پس الْعمِلِينَ أجرُ نِعم .بود خواهيد

  !كنند مي كار خدا براي كه كساني براي
ّهِم علَي و صبرُواْ الَّذِينَ  در و ورزند مي شكيبايي خدا عبادت بر كه كساني يتَوكَّلُونَ ربِ

 زممستل خدا عبادت بر آنها كردن صبر پس .نمايند مي توكل پروردگارشان بر باره اين

 با را بزرگي مبارزة و دارند مبذول راستا اين در را خود كوشش و توان كه است آن
 و .كند ايجاد اخالل عبادتشان در تا خواند مي فرا را آنها كه شيطاني ؛ كنند آغاز شيطان
 باشند داشته نيك گمان او به نسبت و كنند اعتماد خدا به كه است آن مقتضي آنها توكل

 و .گرداند تكميل برايشان را آن و نمايد محقق اند كرده را آن قصد كه را اعمالي تا
 يا انجام در چون است، داخل بردباري در توكل اينكه با كرد بيان صراحت به را توكل

  .گيرد نمي انجام توكل بدون كاري هيچ و هست نياز توكل به كاري هر از خودداري
ّّن وكَأين لِيم السمِيع هو و إياكُم و يرْزقُها اهللاُ هارِزقَ تَحمِلُ لَّا دآبهٍ مِ بسيارند چه و الْع 

 روزي شما به و آنها به خداوند ]بلكه[ دارند بر را خود روزي توانند نمي كه جنبندگاني

  .داناست شنواي او و دهد، مي
 : ستا گرفته عهده به را ضعيف و قوي هاي آفريده همة به دادن روزي متعال خداوند

 و عقل و جسم كه دارند وجود زمين در جانوراني و جنبندگان بسيار چه پس دآبهٍ مِّن
 ذخيره را آن و دارند نمي بر را خود روزي و رِزقَها تَحمِلُ لَا است، ضعيف دركشان

 خداوند اما ندارند خود با را روزي از چيزي كه هستند چنان همواره بلكه كنند، نمي

 و شما أياكُم و يرْزقُها اهللاُ سازد، مي فراهم ايشان بر را روزي وقت هر در و هميشه
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 روزي را شما و هستيد خدا سرپرستي تحت شما همة پس دهد، مي روزي خدا را آنها

  .است آفريده را شما كه همانطور دهد، مي
و وه مِيعالس لِيم هيچ و ماند نمي پنهان او بر چيزي هيچ پس .داناست شنواي او و الع 

 نمي هالك روزي نداشتن سبب به و شود نمي پنهان خدا نگاه از جانوري و جنبنده

 رِزقُها اهللاِ علَي إلَّا األرضٍ فِي دآبهٍ مِن ما و : فرمايد مي متعال خداوند كه گونه آن .گردد

و لَم عا يتَقَرَّهسم ا وهعدتَوسبِ كِتَبٍ فِي كُلٌّ ممگر نيست زمين در اي جنبنده هيچ و ينٍم 

 در ]اينها[ همة .داند مي را مردنش مكان و استقرار محل و خداست بر آن روزي اينكه

  .است ]گرديده ثبت[ روشني كتاب
  : 61 – 63 ي آيه

 فَأنَّي اهللاُ ولُنَّلَيقُ الْقَمرَ و الشَّمس سخَّرَ و األرض و السمواتِ خَلَقَ منْ سألْتَهم ولَئِن

 و خورشيد و آفريده را زمين و ها آسمان كسي چه كه بپرسي آنان از اگر و يؤفَكُونَ
  !گردند؟ مي منحرف چگونه پس .»خدا« : گفت خواهند البته است؟ كرده مسخّر را ماه
ّزقَ يبسطُ اهللا ّبِ اهللاَ إنَّ لَه يقْدِر و عِبادِهِ مِنْ يشĤَء لِمن الرِ  را روزي خداوند علِيم ءٍ شَي كُلِ

 كه كس هر براي و كند، مي گسترده و فراوان بخواهد كه بندگانش از كس هر براي

  .داناست چيزي هر به خداوند همانا .گرداند مي تنگ بخواهد
 قُلِ اهللاُ لَيقُولُنَّ تِهامؤ بعدِ مِن الْأرض بِهِ فَأحيا مĤء السمĤءِ مِنَ نَّزَّلَ من سألْتَهم ولَئِن

 نازل را آبي آسمان از كسي چه كه بپرسي آنان از اگر و يعقِلُونَ لَا أكْثَرُهم بلْ الْحمدهللاِ

 ،»خدا« : گفت خواهند قطعاً گرداند؟ زنده شدنش پژمرده از بعد را زمين آن با آنگاه كرد
  .فهمند نمي آنان بيشتر اما ،»راست خداوند ستايش« : بگو
 .بودند پرستي يگانه و الوهيت توحيد كنندة تكذيب كه مشركان عليه است استداللي اين
 ملزم نيز الوهيت توحيد پذيرش به داشتند، قبول را ربوبيت توحيد اينكه به توجه با و

 چه و است آفريده كسي چه را زمين و ها آسمان كه بپرسي آنها از اگر پس .گردند مي

 زنده شدنش پژمرده از پس را زمين آن وسيلة به و فرستاده فرو آبي آسمان از كسي

َ لَيقُولُنَّ است؟ كسي چه دست در چيزها همة تدبير و است؟ ساخته  : گفت خواهند اهللاُ
 كنند مي پرستش او با همراه و خدا كنار در كه چيزهايي و ها بت ناتواني به و .خدا

  .ندارند را كارها اين از چيزي ييتوانا آنها : گويند مي و نمايند مي اعتراف
 به نيست آن سزاوار كه كسي سوي به آوردنشان روي و خويش دروغگويي به پس

 كيست و !هستند خرد بي و ندارند عقل آنها كه بدان پس .كنند مي اعتراف بپردازد كاري
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 در – آورد روي آن امثال يا قبري به يا سنگ به كه كسي از تر بينش كم و تر عقل بي

 و – دهد نمي روزي و آفريند نمي و بدهد، زياني و فايده تواند نمي داند مي كه اليح
 با را او و نمايد تيره و مكدر آن به آوردن روي با را عبوديت صفاي و اخالص

  !سازد؟ شريك دهنده زيان و دهنده فايده و دهنده روزي و آفريننده پروردگار
 بودن باطل و نمود مشخص گمراهي از را هدايت كه راست خداوندي ستايش : بگو و

 .باشند حذر بر آن از يافتگان توفيق تا گرداند واضح هستند آن بر مشركان كه را آنچه
 امور تدبير به و آفريده را پايين و باال جهان كه راست خداوندي ستايش : بگو و

 مي هگسترد و فراوان را روزي بخواهد كه كس هر براي و است پرداخته آنها روزمرّة

 حكمت عين اين و .گرداند مي كم و تنگ را روزي بخواهد كه كس هر براي و نمايد،

  .داند مي است مناسب برايشان كه را آنچه و بندگانش مصلحت او كه چرا اوست،
  : 64 – 69 ي آيه
ا وذِهِ مه وهيالْح Ĥنْيإلَّا الد ولَه و إنَّ و لَعِب ارالد األخِرَه انُ لَهِيويالْح ونَ كَانُواْ لَولَمعي 

 زندگي آخرت جهان زندگي و نيست، بازيچه و سرگرمي جز دنيا اين زندگي و

  .دانستند مي اگر است ]راستين[
ْا الْفُلْكِ فِي ركِبوا فَإذَا وعخْلِصِينَ اهللاَ دم يِنَ لَها الدفَلَم مهرّ إلَي نَجإذَا الْب مشْرِكُو هو نَي 

 پس خوانند، مي دعا به مخلصانه و خالصانه را خداوند شوند كشتي سوار كه هنگامي

  .ورزند مي شرك ايشان باز برساند خشكي به و دهد نجات را آنان چون
 ايم داده آنان به آنچه در ]سرانجام[ تا يعلَمونَ فَسوف لِيتَمتَّعواْ و ءاتَينَهم بِمĤ لِيكْفُرُوا

  .دانست خواهند پس گردند، مند بهره تا و كنند پاسيناس
لَمرَؤاْ أولْنَا أنَّا يعا جرَمامِنًا حء و تَخَطَّفي مِنْ النَّاس لِهِموطِلِ حؤمِنُونَ أفَبِالْبي هِ ومبِنِع 

 مردم كه آن حال .ايم داده قرار ]آنان براي[ ايمن حرمي ما كه اند نديده آيا يكْفُرُونَ اهللاِ

 را خداوند نعمت و آورند مي ايمان باطل به آيا شوند؟ مي ربوده آنان اطراف از
  .كنند مي ناسپاسي

نْ وم لَم ّ كَذَّب أو كَذِبا اهللاِ علَي افْتَرَي مِمنِ أظْ  مثْوي جهنَّم فِي ألَيس ه جĤء لَما بِالحقِ

لْكَفِرِينَ ّ  كه را باطلي و گمراهي و ببندد دروغ خدا بر كه سيك از ستمگرتر كيست و لِ

  !نيست؟ كافران براي جايگاهي جهنم در آيا !دهد؟ نسبت خدا به هست آن بر خود



١٩٨٥ 

واْ الَّذِينَ ودهفِيناَ ج منَّهدِيلَنَا لَنَهباهللاَ إنَّ و س عسِنِينَ لَمحما راه در كه كساني و الْم 
 با خدا قطعاً و گردانيم، مي رهنمود خويش هاي راه به را آنان قطعاً كنند كوشش

  .است نيكوكاران
 متمايل به را آدمي ضمني طور به و دهد مي خبر آخرت و دنيا حالت از متعال خداوند

 الحيوه هذِهِ ما و : فرمود پس .كند مي تشويق آخرت به بودن مند عالقه و دنيا به نبودن

Ĥنْيإلَّا الد ولَه لَ ودل كه نيست بيش اي بازيچه و سرگرمي حقيقت در دنيا اين زندگي عِب 

 آن خداوند چون كنند، مي بازي آن با ها جسم و شوند مي سرگرم و مشغول آن با ها

 روي هاي دل كه است داده قرار آن در را هايي شهوت و ها لذت و است آراسته را

 را گرا باطل افراد و فريبد مي ار غافل هاي چشم و گيرد مي خود چنگال در را گردان
 چيزي دوستدارش و رود مي بين از سرعت به دنيا اين اما .كند مي خوشحال و شاد

  .آورد نمي دست به زيان و پشيماني جز
إنَّ و ارالد األخِرَه وانُ لَهِييصاحبان اجسام و است كامل زندگي آخرت زندگي و الْح 

 زندگي براي نيروها و ها جسم اين چون دارد قرار قدرت و قوت نهايت در آخرت سراي

 قبيل از شود تكميل آن با لذت و گرداند كامل را زندگي كه آنچه هر و اند شده آفريده

 سبب كه همسراني و ها نوشيدني و ها خوردني و كند، مي شاد را ها دل كه چيزهايي

 شود مي يافت اج آن در چيزهايي نيز .است موجود آن در شوند مي جسم بردن لذت

 خطور انساني هيچ دل بر و نشنيده را آن گوشي هيچ و نديده را آن چشمي هيچ كه

  .است نكرده
ونَ كَانُواْ لَولَمعدادند، نمي ترجيح آخرت بر را دنيا دانستند مي را حقيقت اين آنها اگر ي 

 ينم شيفته سرگرمي و بازي جهان به و شدند نمي گردان روي زندگي سراي از و
  .دانند مي را دنيا دو هر حالت كه چرا دهند ترجيح دنيا بر را آخرت بايد آنها و .گرديدن
 دريا در كه هنگامي به و سختي حاليت در مشركين كه داشت بيان را اين خداوند سپس

 مي شدن هالك از و گيرد مي فرا را آنها خروشان امواج و  هستند ها كشتي بر سوار

 كه را آنچه و ها بت وقت آن در و خوانند مي فرياد به را داخ فقط و خالصانه ترسند

 مي كمك  را شريك بي و يگانه خداوند فقط و كنند مي ترك دادند مي قرار خدا همتاي

  .خوانند
 فرياد به خالصانه را او پيش چندي تا كه – خداوند به شود دور آنها از سختي وقتي اما

 را كساني و ورزند مي شرك – است اندهرس خشكي به سالم را آنها و خواندند مي
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 دور آنان از را مشقت و نداده نجات سختي از را آنها كه دهند مي قرار او شريك

 تا بخوانند فرياد به را خدا آساني و سختي در بايست مي كه حالي در .است نساخته
 شرك اما .شود دور آنها از خدا عذاب و بگردند او پاداش سزاوار و باشند حقيقي مؤمن

 تا است اين براي نموديم آنها بهرة را يافتن نجات نعمت كه آن از پس آنها ورزيدن
 در و نمايند ناسپاسي و بورزند كفر ايم بخشيده آنان به كه هايي نعمت به سرانجام

 بهره همانند اين كه نمايند تكميل دنيا از را خود مندي بهره و كنند بدي نعمت مقابل

  .ندارند خود جنسي غريزة اشباع و شكم كردن پر جز هدفي هك است چهارپايان مندي
فوونً فَسلَمعو شوند مي تأسف سخت شوند منتقل آخرت به دنيا از وقتي آنها پس ي 

  .اند آورده دست به فراواني زيان چه دانند مي و چشيد خواهند را سخت كيفر
 مي بيان را اين و گذارد يم منت آنها بر خود امان و امن پر حرم وسية به خداوند سپس

 كه آن حال برخوردارند، فراوان روزي از و برند مي سر به امنيت در حرم اهل كه دارد

 كنند نمي عبادت را كسي آيا پس .اند هراس در و شوند مي ربوده آنان اطراف از مردم

  !گرداند؟ ايمن ترس از و داد خوراك را آنها گرسنگي هنگام به كه
 كه است شركي باطل و !آورند؟ نمي ايمان و گرايند مي باطل به آيا ؤمِنُونَي أفَبِالْبطِلِ

 بِنِعمهِ و .دهند مي انجام كه است پوچي كردارهاي و ها گفته و دارند، قرار  آن بر آنها

 و ها عقل پس .گذارند نمي سپاس و گرفته ناديده را خدا هاي نعمت و يكْفُرُونَ اهللاِ
 بر را بدبختي و حق، بر را باطل و هدايت، بر را گمراهي كه است رفته كجا خردهايشان

  !اند؟ گشته مردم ستمكارترين و داده ترجيح سعادت
نْ وم لَم ّ كَذَّب أو كَذِبا اهللاِ علَي افْتَرَي مِمنِ أظْ  از ستمگرتر كيست و ه جĤء لَما بِالْحقِ

 نسبت خدا به است آن بر خود كه را باطلي و گمراهي و ببندد دروغ خدا بر كه كسي

 دروغ است آمده او نزد به سلم و آله و عليه اهللا صلي پيامبر توسط كه را حقي يا و دهد

 مثْوي جهنَّم فِي أليس دارد، روي پيش در را جهنم توز كينه ستمگر اين اما !انگارد؟

 گردد، مي ذليل و خوار جهنم وسيلة به و شود مي گرفته او از حق آنجا در كه لِلْكَفِرِينَ

  .شود نمي آورده بيرون آن از و بود خواهد او هميشگي جايگاه جهنم و
 راه در كه هستند كساني ها آن كردن كوشش ما راه در كه كساني و فِينَا جهدواْ والَّذيِنَ

 از پيروي راه در را خود توانايي تمام و كرده جهاد دشمنانش با و نموده هجرت خدا

لَنَا لَنَهدِينَّهم .اند داشته مبذول خدا هاي خشنودي برا انسان كه هايي راه به را آنان س 
 الْمحسِنِينَ لَمع اهللاَ إنَّ و .هستند نيكوكار آنها چون كرد، خواهيم هدايت رساند مي ما به
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 كه يدنما مي داللت اين .است نيكوكاران همراه خدا هدايت و كمك و ياري همانا و

 اين بر نيز و .هستند مجاهدين اند گرفته پيش در را صحيح راه كه مردمي ترين شايسته

 را او خداوند كند عمل خوب است يافته فرمان بدان آنچه در كس هر كه نمايد مي داللت
 كه نمايد مي داللت اين بر و .سازد مي فراهم وي براي را هدايت اسباب و دهد مي ياري

 به راستاي در را او خداوند نمايد كوشش و تالش ديني علوم كسب پي در كس هر

 و رهنمودها از و دهد مي هدايت و ياري باشد مي جويايش كه آنچه آوردن دست
 تحصيل و گرداند، مي برخوردارش است بيرون او تالش و توان از كه الهي مددهاي

 يكي بلكه است،خد راه در جهاد جزو شرعي علم طلب زيرا .گردد مي آسان برايش علم

 آن و خيزند؛ نمي بر آن به برگزيده و خاص هاي انسان جز كه است جهاد نوع دو از

 تعليم راه در جهاد و منافقان، و كافران برابر در گفتار و زبان با جهاد : از است عبارت

 نيز مسلمانان از كه چند هر حق مخالفان منازعات و شبهات دادن جواب و دين امور

  .باشند
  عنكبوت ي سوره تفسير نپايا
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  تفسير سوره ي روم

  .است آيه 60 و مكي
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

   :1 – 7آيه ي 
  .الم الف، الم، ميم

  .الرُّوم روميان شكست خوردند غُلِبتِ

لَبِهِم بعدِ من وهم الْأَرضِ أَدنَى فِي لِبونَ در نزديكترين سرزمين غَ و آنان پس از . سيغْ
  .تشان پيروز خواهند شدشكس

لَّهِ سِنِينَ بِضْعِ فِي الْمؤْمِنُونَ در مدت چند  يفْرَح ويومئِذٍ بعد ومِن قَبلُ مِن الْأَمرُ لِ
ؤمنان شادمان مي  پيش از اين و پس از اين فرمان از آن خداست، و آن روز م. سالي
  .شوند

هر كس را كه بخواهد . الرَّحِيم به ياري خدا الْعزِيزُ وهو يشَاء من ينصرُ اللَّهِ بِنَصرِ
  .ياري مي كند و او تواناي مهربان است

دعلَا اللَّهِ و خْلِفي اللَّه هدعلَكِنَّ وونَ  لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَمعوعدة خداست، ]اين [ي 
  .دخداوند وعده اش را خالف نمي كند ولي بيشترين مردم نمي دانن

غَافِلُونَ از زندگاني دنيا تنها  هم الĤْخِرَةِ عنِ وهم الدنْيا الْحياةِ منَ ظَاهِرًا يعلَمونَ
  .ظاهر را مي دانند و از آخرت بي خبرند

فارس و روم در آن زمان قدرتمندترين دولت هاي روي زمين بودند و چون رقيب 
  .ي گرفتيكديگر بودند و جنگ هايي ميان آنها در م

فارس ها مشرك و آتش پرست و رومي ها اهل كتاب بودند و به تورات و انجيل 
بنابراين . نسبت داده مي شدند، و آنها از فارس ها به مسلمانان نزديكتر بودند

مسلمنان دوست داشتند كه آنها بر فارس ها پيروز شوند، و مشركين از آن جا كه 
ت داشتند فارس ها روميان را شكست در شرك با فارس ها اشتراك داشتند دوس

پس فارس ها بر رومي ها پيروز گرديدند اما همه ي . دهند و بر آنها پيروز شوند
سلطنت آنان را نتوانستند تصرف كنند، بلكه آن بخشط از سرزمين آنها را تصرف 

بنابراين مشركين مكه خوشحال شدند . كردند كه به سرزمين فارس ها نزديك تر بود
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پس خداوند به آنها خبر داد و آنان را وعده داد كه به . نان اندوهگين گشتندو مسلما
  .زودي روميان فارس ها را شكست خواهند داد و بر آنان پيروز خواهند شد

عددي » بضع«. است... منظور نه، هشت، هفت، و . فِي بِضْعِ سِنِينَ در مدئت چند سالي
و پيروزي فارس بر روم و .  باشداست كه از ده بيشتر نيست و از سه كمتر نمي

هللاِ األمرُ مِن : از اين رو فرمود . سپس پيروزي روم بر فارس به خواست خداوند بود
قَبلُ و مِن بعد همه چيز در دست خدا و به فرمان اوست چه قبل از اين كه روميان 

  .شكست خوردند و چه بعداز اين كه پيروز شدند
به خاطر اسباب نيست، بلكه بايد در كنار اسباب قضا پس پيروزي و چيره شدن فقط 

و يؤمئِذٍ يفْرَح الْمؤمِنُونَ بِنَصرِ اهللاِ ينصرُ من . و تقدير الهي نيز بر آن رفته باشد
يشĤَء و روزي كه روميان بر فارس ها پيروز مي شوند و آنها را شكست مي دهند 

 خداوند هر كس را كه بخواهد ياري مي مؤمنان به ياري خداوند شادمان مي شوند و
يعني از اينكه رومي ها بر فارس ها  پيروز مي شوند خوشحال مي گردند گر . دهد

و . چه هر دو گروه كافرند ولي برخي شرها از برخي ديگر سبكتر و خفيف تر است
و هو الْعزِيزُ و او تواناست و بر همة . در آن روز مشركين اندوهگين خواهند شد

تُؤتِيِ الْملْك من تَشĤَء و تَنزِع الملْك مِمن تَشĤَء و تُعِزُّ من : آفريده ها چيره مي باشد 
تَشĤَء و تُذِلُّ من تَشĤَء فرمانروايي را به هر كس كه بخواهي مي دهي، و فرمانروايي 

ر و هر كس را كه بخواهي عزت مي دهي و ه. را از هر كس كه بخواهي مي گيري
  .كس را كه بخواهي خوار مي نمايي

الرَّحِيم و نسبت به بندگان مؤمن خود مهربان است، چون براي آنها اسباب بي 
  .شماري فراهم آورده كه آنان را سعادتمند و ياري مي نمايد

وعد اهللاِ لَا يخْلِف اهللاُ وعده اين وعده اي است كه خداوند داده است و خدا وعده اش 
  .پس يقين كنيد و بدانيد كه بايد اين وعده تحقيق يابد. ف نمي كندرا خال

وقتي اين آيات نازل شدند كمه در آن اين وعده داده شده بود، مسلمانان آن را 
تصديق كردند و مشركين به آن كفر ورزيدند تا جايي كه بعضي مسلمان ها با 

سرانجام . گذاشتندبعضي از كافران در اين باره براي مدت چند سالي مشخص شرط 
زماني فرا رسيد كه خداوند مقرر كرده بود و رومي ها بر فارس ها پيروز شدند و 
فارس ها را از شهرهايي كه تصرف كرده بودند بيرون راندند و وعدة خدا تحقق 

و اين از امور غيبي است كه خداوند قبل از اتفاق افتادنش از آن خبر داده بود . يافت
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ها و مشركاني كه خداوند آنها را از اين ماجرا خبر داده بود و در زمان مسلمان 
ولَكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ ولي بيشتر مردم نمي دانند كه آنچه خداوند . اتفاق افتاد

بنابراين گروهي از آنها يافت مي شوند كه وعده و . وعده داده است حق مي باشد
ا كساني هستند كه از اسرار و سرانجام كارها خبر آيات او را تكذيب مي كنند و اينه

  .ندارند
ّنَ الْحيوهِ الدنْيا آنها فقط ظاهر زندگي دنيا را مي دانند و به اسباب  يعلَمونَ ظَهِرًا مِ
مي نگرند و به وقوع كاري كه به نظر آنان سبب رخ دادنش فراهم شده است يقين 

. جود آورنده اش مشهود نيست باور ندارندپيدا مي كنند و كاري را كه اسباب به و
پس آنها اسباب را مي نگرند و به آفرينندة اسباب كه در آن تصرف مي نمايد نگاه 

  .نمي كنند
و هم عنِ األخِرَهِ هم غَفِلُونَ و آنان از آخرت بي خبرند و دل ها و خواسته ها و اراده 

ت، از اين رو بر اي آن تالش مي هايشان به سوي دنيا و شهوت ها و كاالهاي آن اس
پس نه . نمايند و به آن روي مي آورند و از آخرت بي خبرند و به آن پشت مي كنند

به بهشت عالقه مند هستند و نه از جهنم مي ترسند و نه از ايستادن و قرار گرفتن در 
ت و اين نشانة شقاوت و عالمت غفلت از آخر. پيشگاه خدا و ديدار با او ترسي دارند

  .است
عجيب اينجاست كه بسياري از اين مردم در امور دنيا چنان هوشيار و زرنگ هستند 

پيشرفت هاي شگفتي كه در زمينة . كه عقل ها و خردها را به تحير وا مي دارند
مسايل هسته اي و الكترونيكي و ساختن كشتي ها و انواع ماشين ها و هواپيماها 

است، چرا كه در اين ميدان پيشرفت چشم حاصل شده بسيار جاي تعجب و انديشه 
گيري داشته اند و به خرد و عقل خود مي بالند و ديگران را از آنچه كه خداوند به 

  .آنها ارزاني داشته است ناتوان مي بينند و با نگاه تحقير آميز به آنان مي نگرند
 آخرت بي در حالي كه آنها در امر دين از ابله ترين مردمان بوده و بيش از همه از

خبر هستند و از سرانجام بد خويش آگاهي ندارند و شناخت آنها نسبت به سرانجام 
  .كارشان بسيار كم است

و صاحبان بينش آنان را مي بينند كه در جهالت خود سرگشته و در گمراهي شان 
خدا را فراموش كردند پس خداوند نيز آنها . حيران اند و در باطل خود پيش مي روند

  . خودشان فراموش گردانيد و ايشان فاسقانند]حال[را از 
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سپس اگر به افكار و انديشه هاي ظريف و دقيقي كه خداوند در امور دنيا و ظاهر آن 
به آنها بخشيده است نگاه كنند، و محروميت خود از عقل متعالي را بنگرند خواهند 

 به توفيق دانست كه همه چيز بندگان در دست خداست، و كسي كه هدايت شده است
 از ]و اگر كمي انديشه مي كردند[. او بوده و اوست كه مردم را خوار مي نمايد

پروردگارشان مي ترسيدند و از او مي خواستند تا به آنها نور عقل و ايمان عطا كند 
تا به او برسند و در راه او گام بردارند و خداوند هم آنان را به خواسته هايشان مي 

يزها با ايمان همراه باشد و اين پيشرفت هاي ظاهري بر ايمان و اگر اين چ. رساند
اما از آن جا كه . مبتني گردد نتيجة آن پيشرفت عالي و زندگي پاكيزه خواهد بود

بسياري از مهارت هاي فكري بر اساس بي ديني است نتيجه اي جز انحطاط اخالقي 
  .و اسباب هالكت و نابودي در بر ندارد

لَمتَفَكَّ أَوفِي رُواي ا أَنفُسِهِمخَلَقَ م اتِ اللَّهاومالس ضالْأَرا وما ومنَهيلَّا ب  وأَجلٍ بِالْحقِّ إِ
  لَكَافِرُونَ ربهِم بِلِقَاء النَّاسِ منَ كَثِيرًا وإِنَّ مسمى

ان ين و آنچه را كه در ميشند كه خداوند آسمان ها و زمي اندير خود نميا به ضميآ
 از ياري بسيو به راست! ده است؟يافري نيني مدت زمان معيآنهاست جز به حق و برا

  .مردم به مالقات پروردگارشان باور ندارند
لَمسِيرُوا أَوضِ فِي ينظُرُوا الْأَرفَي فةُ كَانَ كَياقِبمِن الَّذِينَ ع لِهِم كَانُوا قَب أَشَد ممِنْه 
 كَانَ فَما بِالْبينَاتِ رسلُهم وجاءتْهم عمرُوها مِما أَكْثَرَ وعمرُوها الْأَرض وأَثَاروا قُوةً
اللَّه مهلِم   يظْلِمونَ أَنفُسهم كَانُوا ولَكِن لِيظْ
ش از ي كه پين به گشت و گذار نپرداخته اند تا بنگرند سرانجام كسانيا در زميآ
ن را بهتر يشان توانمند تر بودند و زميآنان از ا! ه بوده است؟شان بوده اند چگونيا

 آباد كرده اند آباد ]شانيا[شتر از آنچه ير و رو كردند و آن را بيدند و زيكاو
 آنان آمدند پس خداوند بر آن نبود كه يامبرانشان با معجزه ها به سويو پ. نمودند

  .ند كرديشتن ستم مي خودشان به خويبر آنان ستم كند ول
ةَ كَانَ ثُماقِباؤُوا الَّذِينَ عوأَى أَسوا أَن الساتِ كَذَّبيĤِكَانُوا اللَّهِ با وزِؤُون بِهتَهسي  

ات خدا ي شدند چنان شد كه آيار زشت مي بسي كه مرتكب كارهايسپس عاقبت كسان
  . گرفتنديرا دروغ انگاشتند و آن را به باد تمسخر م

نده يشيندي كنند در وجود خود نيب مي او را تكذيان خدا و لقاامبري كه پيا كسانيآ
 كه آنان را ي دانند كسي است كه به سبب آن مييرا در وجود آنها نشانه هايز! اند؟
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ز آنها را دوباره زنده خواهد كرد، و ي به وجود آورده است بعداز مردن نيستياز ن
و از نطفه به خون بسته و از  قرار داده ينش آنها را در مراحل مختلفي كه آفريكس

ل نموده و روح را ي تبدي آنها را به انساني، و از تكه گوشتيخون بسته به تكه گوشت
 به ي و از جواني رسانده سپس او را به سن جوانيده و به دوران كودكيدر آن دم

 هدف رها كند و يست آنها را بيسته ني رساند، شاي مي به فرسودگيري و از پيريپ
  !فر ندهد؟ي نكند و پاداش و كي امر و نهبه آنها

ن و يبِالْحقِّ خداوند آسمان ها و زم إِلَّا بينَهما وما والْأَرض السماواتِ اللَّه خَلَقَ ما
ده ين را آفري آسمان ها و زميعني. ده استيافريان آنهاست جز به حق نيآنچه را كه م
  . دهدي انجام مي عمل بهترك از شمايد كه كداميازمايتا شما را ب
مسلٍ مأج ا ي است كه با تمام شدن آن دنينين تا مدت معي آسمان ها و زمي و بقايو

گر و آسمان ها به ي دينين به زمي شود، و زميامت برپا مي رسد و قيان ميبه پا
لِقَاء النَّاسِ منَ كَثِيرًا وإِنَّ.  گردنديل ميگر تبدي دييآسمان ها لَكَافِرُونَ و  هِمرب بِ

دار او ي لقا و دين برايبنابرا.  پروردگارشان باور ندارندي از مردم به لقاياريبس
 ين كفريق نكرده اند، و اي را كه از آن خبر داده اند تصديامبراني ندارند و پيآمادگ

ز و جزا و سزا ي بر رستاخيل قاطعيبلكه دال.  آن وجود نداردي برايلياست كه دل
  .ندي نمايمداللت 
ن به گشت و گذار بپردازند و در ين خداوند به آنها گوشزد كرد كه در زميبنابرا

ب كردند و با فرمان آنها مخالفت نمودند يامبرانشان را تكذي كه پيسرانجام كسان
ر و يدند و زيشتر كاوين را بي داشتند و زميشترينها قدرت بي كه از ايبنگرند؛ كسان

 يي كاشتند و كشتزارهايا و كارخانه ها ساختند و درختانرو كردند و در آن كاخه
 ي روشنيامبرانشان با معجزه هاي پياما وقت.  كردندي جارييجاد نمودند و نهرهايا

 كرد به نزدشان آمدند يكه بر حق و صحت آنچه كه با خود داشتند داللت م
دنشان به يوشان كارساز نبود و كاي و قدرتشان بر ايبشان كردند، پس توانمنديتكذ

  .دي نبخشيآنها سود
ز ي وحشت انگي نابود شده و مسكن هاي نگرند و جز ملتيشان ميپس به آثار ا

 زود ين سزايند و اي نمايابند و مردم همواره آنها را نكوهش و مذمت مي ي نميزيچ
و ملت .  آن جهان استيفر و سزاي كي براياست كه مقدمه اين دنيهنگام آنها در ا
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ك و نابود شده اند خداوند بر آنها ستم نكرده است بلكه آنها خود بر  كه هالييها
  .ش را فراهم كردندي خويشتن ستم نمودند و سبب هالكت و نابوديخو
ةَ كَانَ ثُماقِباؤُوا الَّذِينَ عوأَى و سرانجام كار كسان أَسار ي بسي كه مرتكب كارهايالس

 كَذَّبوا ارها آنان را بدانجا رساند كه أَنن كيد و ارتكاب اي شدند بدانجا كشيزشت م
ب كردند و آنها را به باد تمسخر يات خدا را تكذييستَهزِؤُون آ بِها وكَانُوا اللَّهِ بĤِياتِ
ب موجب ين مسخره كردن و تكذيو ا.  بد و گناهانشان بوديفر كارهاين كيو ا. گرفتند
  .نان است آين عذاب ها برايفرها و مشكل ترين كيبزرگتر

  
   :11 – 16 يه يآ

أُ اللَّهدبالْخَلْقَ ي ثُم هعِيدي هِ ثُمونَ خداوند آفر إِلَيعكند سپس آن ينش را آغاز ميتُرْج 
  .دي شوي او باز گردانده مي گرداند آن گاه به سويرا دوباره بر م

مويو ةُ تَقُوماعالس لِسبونَ و روز يرِمجشود گناهكاران يامت بر پا مي كه قيالْم 
  . گردنديد و سرگردان ميناام
لَمكُن وم ين لَّهم اء شُرَكَائِهِمكَانُوا شُفَعو كانشان يكَافِرِينَ و آنان از شر بِشُرَكَائِهِم
  .كانشان كافر خواهند بودي نخواهند داشت و به شريچ شفاعت كننده ايه

مويو ةُ تَقُوماعالس وئِذٍيتَفَرَّقُونَ و روز مشود در آن روز يامت برپا مي كه قيي 
  . گردنديپراكنده م

مان ي كه اييحبرُونَ اما كسان روضَةٍ فِي فَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ فَأَما
 ي و سرور مي بهشت ماالمال از شاد]يها[سته كردند در باغ ي شايآوردند و كارها

  .دندگر
لَئِك الĤْخِرَةِ ولِقَاء بĤِياتِنَا وكَذَّبوا كَفَرُوا الَّذِينَ وأَما ذَابِ فِي فَأُوضَرُونَ و اما  الْعحم

ب كردند آنان در عذاب احضار ي آخرت را تكذيات ما و لقايدند و آيآنان كه كفر ورز
  .خواهند شد

 كند سپس ي مخلوقات را آغاز منشي آفريي دهد كه او به تنهايخداوند متعال خبر م
 شوند تا آنها را به سبب ي او باز گردانده مي گرداند سپس به سويآنها را زنده م

 اهل يان كرد سپس جزاي اهل شر را بين جزايبنا بر ا. شان جزا و سزا بدهديكارها
ود و  شيامت برپا مي كه قيوم تَقُوم الساعه و روزيو :  ر را ذكر نمود و فرمود يخ

 يامت را آشكارا مشاهده مي گردند و قيان حاضر ميشگاه پروردگار جهانيمردم در پ
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 يد مي نااميريبلِس المجرّمونَ بزهكاران و گناهكاران از هر خيكنند، در آن روز، 
ش نفرستاده اند و آن را با يفر و شرك و گناه پين روز جز كي ايگردند چون آنها برا

 ي كه ميو دروغ.  شونديد و درمانده ميخته اند پس نااميامي از اسباب پاداش نيزيچ
مان شفاعت يده خواهند داد و برايكان و معبودانمان به ما فاي گفتند شريبافتند و م

  . گردديد ميخواهند كرد از آنها ناپد
  : ن فرمود يبنابرا
لَمكُن وم ين لَّهم اء شُرَكَائِهِمكَانُوا شُفَعبِشُرَكَائِهِ وكان و يكَافِرِينَ و از شر م

 كردند شفاعت ي دادند و آنها را همراه خدا پرستش مي خدا قرار مي كه براييانبازها
ت و شراكت آنها يند و منكر الوهي جوي ميزاري نخواهند داشت و از آنها بيكننده ا

ند و ي جوي ميزاري دادند بيك خدا قرار مي كه شريو مشركان از كسان. خواهند شد
  : ند ي گوي جسته و ميزاريز بيدت شوندگان نعبا

 ينان ما را پرستش نميا! ميزار هستينها بيعبدونَ از ايانَا يك ما كَانُوا إيتَبرَّانĤَ إلَ
ن روز يند و در اي جوي ميگر دوريكدي كنند و از ين ميگر را نفريكردند، و همد

شان از هم يا كارهاي در دنكوكاران و بدكاران از هم جدا خواهند شد همانگونه كهين
  .جدا بود
سته ي شايمان آورده و كارهاي كه اينَ ءامنُوا و عمِلوا الصلِحتِ اما كسانيفَأما الَّذ

سته صداقت ي شايمان آورده و با انجام كارهاي خود اي با دل هايعنيكرده اند، 
تند كه در آن انواع  هسي روضَهٍ آنان در باغيمان خود را نشان داداند، فَهم فِيا
 يحبرُونَ شادمان و خوشحال مي.  آور وجود داردي شاديزهاياهان و اقسام چيگ

با و خدمتگزاران ي زي گوارا و حورهاي هايدنيذ و نوشي لذي هايشوند و از خوردن
 خوش مسرورند و يبا و بوهاي زي آور و منظره هايز و شادي دل انگيو صداها

  .ستيف ني است كه قابل توصي به اندازه ا آنهاي و لذت و خوشحاليشاد
 خدا را يدند و نعمت هاي كه كفر ورزيتِنَا و اما كسانينَ كَفَرُوا و كَذَّبوا بِاَيو أما الَّذِ

امبرانمان آورده بودند يات ما را كه پي نمودند و آيانكار كرده و در مقابل آن ناسپاس
لَئِكيتكذ ذَابِ فِي ب كردند، فَأُوضَرُونَ ا الْعحند و جهنم ي آيشان به عذاب گرفتار ميم

 رود، و يشان فرو ميد و عذاب دردناك بر دل هاي نماياز همه سو آنها را احاطه م
ن گروه يپس ا. دي نمايشان را قطع مي كند و روده هايشان را كباب ميآتش چهره ها

  !نعمت داده شدگان كجا و عذاب شوندگان كجا؟! كجا و آن گروه كجا
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   :17 – 19 يه يآ
تُصبِحونَ پس در شامگاهان و صبحگاهان خدا را  وحِينَ تُمسونَ حِينَ اللَّهِ فَسبحانَ

  .دياد كني يبه پاك
لَهو دماتِ فِي الْحاومضِ السالْأَرا وشِيعحِينَ ون و يتُظْهِرُونَ و در آسمان ها و زم و

  .دييش نماي را ستايد خدايده اير رس كه به دم ظهيبه هنگام عصر و زمان
خْرِجي يتِ مِنَ الْحيالْم خْرِجي و تيمِنَ الْم ييِ الْححيو ضالْأَر دعا بتِهوم كَذَلِكو 

ن را پس از پژمرده ي آورد و زميتُخْرَجونَ زنده را از مرده و مرده را از زنده بر م
  .دي شويرون آورده مي ب]امت از قبرهايدر روز ق[نسان ي سازد، و بديشدنش زنده م

 ي خبر داده و ميش از هر نوع نقص و بدينجا خداوند از پاك و منزه بودن خويدر ا
 از مخلوقات همانند او باشد، و بندگان را يكين كه يد او منزه و پاك است از ايفرما

 ي به هنگام ظهر به پاك دهد تا او را به هنگام غروب و صبح و شامگاهان ويفرمان م
 پنجگانه است خداوند بندگانش را ين اوقات پنجگانه كه اوقات نمازهايو ا. اد كنندي

ن فرمان، هم شامل يو ا. نديش او را بگوي و ستاين اوقات پاكيفرمان داده كه در ا
ح و ين تسبي پنجگانه كه مشتمل بر ايل نمازهاي از قب–ش واجب يح و ستايتسب
ش يح و ستاي و هم شامل تسب–ش است يح و ستاي هم شامل تسب و–ش است يستا

 واجب خوانده ي كه بعداز نمازهاييمستحب است مانند اذكار صبح و شام و ذكرها
 شوند و ي واجب خوانده مي كه به مناسبت نمازهاي شود، و نمازهاس سنتيم

ام  انجين وقت ها كه خداوند برايچون ا.  باشنديش ميح و ستايمشتمل بر تسب
ش خدا و عبادت يح و ستاين اوقات هستند، پس تسبين نموده بهتريي فرض تعينمازها
» سبحان اهللا«و عبادت گرچه شامل گفتن . گر اوقات بهتر استين وقت ها از دياو در ا

 در يكينكه شريرد عمالً خداوند از ايدر آن هم نشود اما چنانچه با اخالص انجام گ
ان ي در مينكه كسي گردد از اي شود، و منزه مياده معبادت داشته باشد پاك قرار د

  . او انجام شودي براي آن را داشته باشد كه اخالص و انابتيستگيمخلوقاتش شا
خْرِجي يتِ مِنَ الْحياهان را از ي آورد، همان طور كه گيرون مي زنده را از مرده بالْم

خت را از هسته، و جوجه را از  آورد و خوشه را از دانه، و دريرون مين مرده بيزم
  . آورديرون ميتخم و مؤمن را از كافر ب

خْرِجي و تيمِنَ الْم ييِ.  آورديرون مي و بر عكس، مرده را از زنده بالْححيو ضالْأَر 
دعا و زم بتِهوسازد و بر آن باران ين را پس از پژمرده شدنش زنده و خرم ميم 
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 كه آب بر آن نازل شد ي كه مرده و خشك است، پس وقتيحال فرستد در يفرو م
ن گونه شما از يتُخْرَجونَ و ا اند، وكَذَلِكي روي مييباياهان زي خورد و گيتكان م
  .دي شويرون آورده ميتان بيقبرها
ن را پس از مرده بودنش ي كه زمينكه خداوندي است بر ايل قاطع و روشنين دليپس ا

  . كندين زنده مين چنيز ايگان را ند، مردي نمايزنده م
 هم يگري، ديكي با هم ندارند و با مشاهده نمودن ين دو كار تفاوتي ايو از نظر عقل

  . رسديممكن به نظر م
   :20 – 21 يه يآ

ن ي خدا ايتَنتَشِرُونَ و از نشانه ها بشَرٌ أَنتُم إِذَا ثُم تُرَابٍ من خَلَقَكُم أَنْ آياتِهِ ومِنْ
 ين پراكنده ميد كه در زمي هستيد سپس شما مردمانيكه شما را از خاك آفراست 
  .ديشو
 ورحمةً مودةً بينَكُم وجعلَ إِلَيها لِّتَسكُنُوا أَزواجا أَنفُسِكُم منْ لَكُم خَلَقَ أَنْ آياتِهِ ومِنْ
ش آن است كه از جنس خودتان ي نشانه هايتَفَكَّرُونَ و از لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ

 مقرر ي و مهربانيانتان دوستيد و در مياراميد تا در كنار آنان بي آفريهمسران
  .شندي اندي كه مي گروهي است برايين نشانه هاي گمان در ايداشت، ب

 در عبادت او و يگانگي پردازد كه بر يش مينجا خداوند به بر شمردن نشانه هايدر ا
 رحمت و يبا و گستردگينش زيت، و قوت اقتدارش، و آفري و نفوذ مشكمال عظمت

 از نشانه يكيتِهِ أن خَلَقَكُم مِّن تُرابٍ يو مِن ءا: پس فرمود . ندي نماياحسانش داللت م
  .ديد، چرا كه آدم پدر بشر را از خاك آفرين است كه شما را از خاك آفري خدا ايها
شَرٌ أَنتُم إِذَا ثُمدي شوين پراكنده ميد كه در زمي هستيشِرُونَ سپس شما مردمانتَنتَ ب .

ن پراكنده ساخت ي زميد و شما را در گوشه هاي كه شما را از خاك آفريپس كس
 و مهربان كه شما ي است ستودنييد عبادت شود و فرمانرواي است كه بايپروردگار

  . گردانديرا پس از مرگ زنده م
ر و رحمت و ي خدا كه بر حكمت بزرگ و علم فراگيانه هاتِهِ و از جمله نشيو مِن ءا

 منْ لَكُم خَلَقَ ن است كه، أَنْيد اي نمايت و افره اش نسبت به بندگانش داللت ميعنا
ا برا أَنفُسِكُماجود كه ي متناسب با شما آفري شما از جنس خودتان همسرانيأَز

  . باشنديهمسان و همگون شما م



١٩٩٧ 

ان شما يد، و در مياراميورحمةً تا در كنار آنان ب مودةً بينَكُم وجعلَ يهاإِلَ لِّتَسكُنُوا
 را مقرر نمود كه محبت و و يوندتان عواملي انداخت و در ازدواج و پيمحبت و دوست

  . آوردي شما را فراهم ميدوست
 فرزندان  ازي برند و با برخورداريگر لذت ميپس زن و مرد در قالب ازدواج از همد

 و يپس دوست. ردي گي شوند و شوهر در كنار زن آرام ميت آنها بهره مند ميو ترب
إنّ .  شوديافت نمي يگريچ گروه ديان هين زن و شوهر است در مي كه در بيمودت

شند و در ي اندي كه مي گروهين برايتَفَكَّرُونَ بدون شك در ايتٍ لَقَومٍ ي ذَلِك أليفِ
 شوند نشانه و ياب ميگر راهي ديزي به چيزيند و از چيا نميات خدا تدبر ميآ

  . استييپندها
   :22 يه يآ

لْوانِكُم أَلْسِنَتِكُم واخْتِلَاف والْأَرضِ السماواتِ خَلْقُ آياتِهِ ومِنْ  لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ وأَ
تلف بودن زبان ها و ن و مخينش آسمان ها و زمي خدا آفريلِّلْعالِمِينَ و از نشانه ها

 ]زيعبرت انگ[ يي دانشوران نشانه هاين براي گمان در اي شماست، و بيرنگ ها
  .است

ّقَومٍ ي ذَلِك لĤَيلِ و النَّهارِ و البتِغĤَؤُكُم مِّن فَضلِهِ إنَّ فِيتِهِ منَامكُم بِالَّيو مِن ءا تٍ لِ
است و تالش و كوششتان  خدا خواب شما در شب و روز يسمعون و از نشانه هاي

 كه گوش شنوا ي گروهي برا]امر[ن ي گمان در ايب.  از فضل خداي بهره منديبرا
  . استييدارند عبرت ها و نشانه ها

 كه گوش شنوا ي كسانين امر براي در ايسمعونَ به درستيتٍ لِّقَومٍ ي ذَلِك لĤَيإنَّ فِ
.  استييبرت ها و نشانه هاشند عي انديات خدا ميدارند و با تدبر و تعقل در آ

و مِن رحمتِهِ : د ي فرمايهمانگونه كه م.  است بر رحمت خداوند متعاليلين دليهمچن
هِ و لِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ و لَعلَّكُم تَشكُرُونَ و از يلَ و النَّهار لِتَسكُنُوا فِيجعلَ لَكُم الَّ
د و فضل يريد تا در آن آرام گيافري ب شماين است كه شب و روز را برايرحمت او ا
د چون ي نماين بر كمال حكمت خداوند داللت ميو ا. ديد و تا سپاس گزاريياو را بجو

و . رند و استراحت كننديك وقت آرام گيده ها در يحكمت او اقتضاء نموده تا آفر
 خود يوي و دنينيل منافع دي تحصيك وقت برايحكمت او اقتضا كرده است تا در 

 يي كه به تنهايو كس. ابدي ين جز با گردش شب و روز تحقق نمياكنده شوند و اپر
  . پرستش شودييسته است كه به تنهايد آورده، شاي را پدين نظاميچن
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   :24 يه يآ
 عدب الْأَرض بِهِ فَيحيِي ماء السماء مِنَ وينَزِّلُ وطَمعا خَوفًا الْبرْقَ يرِيكُم آياتِهِ ومِنْ

  يعقِلُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ موتِها
 يد است به شما مية امي اوست كه برق را كه هم باعث ترس و مايو از نشانه ها

 ين را پس از پژمرده شدنش زنده مي كند آنگاه زمي نازل مياند، و از آسمان آبينما
 يه هايو ما[ ورزند نشانه ها ي م كه خردي گروهي برا]امر[ن ي گمان در ايب. گرداند
  . است]عبرت

لة آن ي فرستد كه به وسين است كه باران را بر شما فرو مي خدا اياز جملة نشانه ها
ابند و قبل از نزول باران، مقدماتش ي يات مي شوند و بندگان حين ها آباد ميسرزم

ت، به شما نشان د اسية اميز ماي ترسند و نيل رعد و برق كه مردم از آن ميرا از قب
  . دهديم

ر بودن احسان او و ي است كه بر فراگيين نشانه هايتٍ بدون شك در اي ذَلِك لĤَيإنَّ فِ
  .دي نماي دانش و كمال اتقان و حمكت بزرگش داللت ميگستردگ

ن را پس يد همانگونه كه زمي نماين است كه خداوند مردگان را زنده ميز دال بر اين
ّّقَومٍ .  كندياز مردنش زنده م رند ي گي كه عقل خود را به كار مي گروهيعقِلُونَ برايلِ
 سپارند و از آن ينند تدبر كرده و آن را به خاطر مي بي شنوند و ميو در آنچه كه م

  . كننديننده اش استدالل ميبر وجود آفر
   :25 -   27 يه يآ

 أَنتُم إِذَا الْأَرضِ منَ دعوةً دعاكُم إِذَا مثُ بِأَمرِهِ والْأَرض السماء تَقُوم أَن آياتِهِ ومِنْ
سپس . ن به فرمان او برپاستي اوست كه آسمان و زميتَخْرُجونَ و از نشانه ها

  .دي شويخته مي خواند ناگهان شما برانگي فرا ميين با نداي شما را از زميوقت
  

لَهن واتِ فِي ماومضِ السالْأَركُلٌّ و ن است يقَانِتُونَ و هر آنچه در آسمان ها و زم لَّه
  . فرمانبردار او هستندياز آن خداست و جملگ

وهأُ الَّذِي ودبالْخَلْقَ ي ثُم هعِيدي وهنُ ووهِ أَهلَيع لَه ثَلُ ولَى الْماتِ فِي الْأَعاومالس 
 كند سپس آن را باز ينش را آغاز ميكه آفرالْحكِيم و اوست  الْعزِيزُ وهو والْأَرضِ

ن از آن ين مثل در آسمان ها و زميش آسان تر است، و باالتري گرداند، و آن برايم
  . با حكمت استياوست و او توانا
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ن به فرمان او برقرار و ين است كه آسمان و زمي ايكي بزرگ خدا ياز نشانه ها
پس قدرت او آن قدر .  افتدين نميزم خورند و آسمان بر يپابرجا هستند و تكان نم

 گذارد كه از مدار خود ين را نگاه داشته و نميگسترده است كه آسمان ها و زم
 خواند كه ين فرا مي از زمييكرانش مردم را با صدايو با همان قدرت ب. خارج شوند

بدون شك لَخَلقُ السموتِ و األرضِ أكبرُ مِن خَلقِ النَّاس . ندي آيرون ميناگهان ب
  .دن مردم بزرگتر استين از آفرينش آسمان ها و زميآفر

ده و ين است آفري السموتِ َو األرضِ و همة آنچه كه در آسمان ها و زميو لَه من فِ
 داشته باشد، و يب و مخالفينكه رقيد بدون اي نمايند و در آنها تصرف ميمملوك او

 در برابر شكوه و كمال او فروتن يجملگو .  داشته باشدياور و مددكارينكه يبدون ا
  .و فرمانبردار هستند

لَيعِيبدؤُا الخَلقَ ثُم ي يو هو الَّذِ نُ عأهو وه و هينش را آغاز ميه و اوست كه آفريد 
ن مثل در يش آسان تر است، و باالتري گرداند، و آن برايكند و سپس آن را باز م

  . با حكمت استيو توانان از آن اوست و ايآسمان ها و زم
ن به فرمان او برقرار و ين است كه آسمان و زمي ايكي بزرگ خدا ياز نشانه ها

پس قدرت او آن قدر .  افتدين نمي خورند و آسمان بر زميپابرجا هستند و تكان نم
 گذارد كه از مدار خود ين را نگاه داشته و نميگسترده است كه آسمان ها و زم

 خواند كه ين فرا مي از زمييكرانش مردم را با صدايان قدرت بو با هم. خارج شوند
لَخَلقُ السموتِ و األرضِ أكبرُ مِن خَلقِ النَّاسِ بدون شك . ندي آيرون ميناگهان ب

  .دن مردم بزرگتر استين از آفرينش آسمان ها و زميآفر
ده و ين است آفري و زم السموتِ و األرضِ و همة آنچه كه در آسمان هايو لَه من فِ
 داشته باشد، و يب و مخالفينكه رقيد بدون اي نمايند و در آنها تصرف ميمملوك او

 در برابر شكوه و كمال او فروتن يو جملگ.  داشته باشدياور و مددكارينكه يبدون ا
  .و فرمانبردار هستند

 ينش را آغاز ميهِ و اوست كه آفريلَده و هو أوهونُ عيعِيبدؤا الخَلقَ ثُم ي يو هو الَّذِ
 گرداند و باز گرداندن و زنده نمودن مردم پس از مرگشان يكند و سپس آن را باز م

رش و فهم اذهان ي پذين صرفاً برايو ا. ن آنها آسانتر استينش آغازي او از آفريبرا
پس، از . ]ستي متصور ني خدا آسان و آسانتريچرا كه برا[ ما است، يو عقل ها
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د، ي كنيقت اعتراف مين حقي باشد و شما به اين از آن خدا مينش نخستيآنجا كه آفر
  . دهدي انجام ميق اولين دوباره را كه آسان تر است به طريآفر

ة عبرت پند آموزان يان كرد كه ماي را بي بزرگيپس از آنكه خداوند متعال نشانه ها
ك مطلب ي شوند، ياب ميا آن راهافتگان بيرند و راه ي گياست و مؤمنان از آن پند م
ن وصف ي السموت و األرضِ باالتري فِيو لَه المثَلُ األعلَ: مهم را متذكر شد و فرمود 

ن از آن خداست و آن برخوردار از تمام صفات كمال و انابت يدر آسمان ها و زم
 ي مادي كه او را ي بندگان مخلص است، بندگاني است كه در دل هايكامل و محبت

 او و هر آنچه كه بر آن ي، وصف وااليو مثل اعل.  پردازنديكنند و به عبادتش م
 ي را به كار مياس اولين اهل علم در مورد خداوند قيبنابرا.  باشديمترتب گردد، م

ز به يان مخلوقات وجود دارد خالق ني كه در ميند هر صفت كمالي گويرند و ميگ
و هر .  با او در آن مشاركت نداردي كه كسيه ابه گون. اتصاف به آن سزاوارتر است

 از آن يق اوليننده به طري كه مخلوق از آن پاك قرار داده شود آفرينقص و كمبود
.  كامل و حكمت گسترده استيي توانايم و او دارايزُ الحكِيو هو العزِ. منزّه تر است
نش يش آفريا حكمت خوده ها را به وجود آورده است و بي اش آفرييپس او با توانا

  .ن نظم را در آن مقرر داشته استيك و محكم نموده و بهتري را نيزيهر چ
  
  
   :28 – 29 يه يآ

لًا لَكُم ضَرَب  رزقْنَاكُم ما فِي شُرَكَاء من أَيمانُكُم ملَكَت ما من لَّكُم هل أَنفُسِكُم مِنْ مثَ
اء فِيهِ فَأَنتُموس تَخَافُونَهم كَخِيفَتِكُم كُمأَنفُس لُ كَذَلِكاتِ نُفَصيĤْمٍ القِلُونَ لِقَوعي  

 شما يا بردگانتان در آنچه روزي زند، آي ميتان از حال خودتان مثليخداوند برا
كسان و يشا ن هر دو در آن ي باشند بدانگونه كه شما و ايكتان ميم شرينموده ا

مناك يد از بندگان هم بي ترسيگر ميكدي از ]دگانآزا[د و همچنان كه شما يبرابر باش
 يان مي بي ورزند به روشني كه خرد مي گروهين گونه نشانه ها را برايا!  د؟يباش
  .ميكن
  نَّاصِرِينَ من لَهم وما اللَّه أَضَلَّ منْ يهدِي فَمن عِلْمٍ بِغَيرِ أَهواءهم ظَلَموا الَّذِينَ اتَّبع بلِ

 را كه ي كردند، پس كسيروي خود پي از خواسته هايچ دانشي هيتم كاران ببلكه س
  . ندارندياورانيشان ي كند؟ و ايت مي هدايخداوند گمراه كرده است چه كس
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 كه از اوضاع و ي شرك زده است؛ مثاليان زشتي بي است كه خداوند براين مثاليا
م و از آن يگر بروي ديي جا ندارد كه بهيازياحوال خود شما بر گرفته شده است، و ن

ا يرزقْنَاكُم آ ما فِي شُرَكَاء من أَيمانُكُم ملَكَت ما من لَّكُم هل. مي نقل كنيجا مثال
 از يكيا ي آيعني!  باشند؟يك شما ميم شري شما نموده ايبردگانتان در آنچه روز

!  برابر است؟ك شماست و با شما در آني تان شريزانتان در روزيبردگان و كن
كتان هستند و ترس ي كه شريفَتِكُم أنفُسكُم و آن چنان كه از آزادگانيتَخَافُونَهم كَخِ

د ي باشيمناك ميد كه سهم شما را مورد دستبرد قرار دهند از بندگان هم بيآن را دار
  !د؟ي دهيز همان گونه قرار ميو آنان را ن

 داده است يچه خداوند به شما روزك از بردگان شما در آنيچ يرا هيست، زين نيچن
د و به آنان يده ايافري است كه شما آنها را نين در حالي باشند، ايك شما نميشر
پس .  باشنديار خداوند ميز مانند شما تحت تصرف و اختيد، و آنها ني دهي نميروز

ك و آن را به يش را شريده هاي از آفري خداوند كسيد كه براي پسنديچگونه شما م
د ي پسندي كه شما نميد در حاليد و همانند خدا او را پرستش كنية او قرار دهمنزل

ش از همه يزهاست و بين چيزترين از شگفت انگيبردگانتان با شما برابر باشند؟ و ا
ز ين. دي نماي قرار داده است داللت ميكي خداوند شري كه براي كسي خرديز بر بيچ

 است و با يقرار داده باطل و نابود شدنك ينشانة آن است كه آنچه او با خدا شر
ن يتِ ايكَذَلِك نُفَصِّلُ األ. ستي نين عبادتي باشد و سزاوار كوچك تريخداوند برابر نم
م، لِقَومٍ ي كنيان مي بيح نشانه ها و زدن مثال ها آن را به روشنيگونه با توض

 فهمد ي كه نميكسو اما .  شناسندي فهمند و ميق را مي كه حقاي گروهيعقِلُونَ براي
 است كه به ي فاقد عقل]متأسفانه[ان شود ي بي او به روشنيهر چند كه نشانه ها برا

 نخواهد داشت كه آنچه يد، و خرديان شده است درك نمايلة آَن آنچه را كه بيوس
شه هستند و يپس طرف سخن، خردمندان و ارباب اند. ح داده شده است بفهمديتوض

  .د شويبا آنها سخن گفته م
ك خداوند قرار دهد و آن را عبادت ي را شريزين مثال دانسته شد كه هر كس چياز ا

 باعث شده است يزيست، پس چه چيد بر حق نيش بر او توكل نمايكند و در كارها
ل بطالن ي كه باطل بودنش روشن و دليند؛ كارينها به انجام كار باطل اقدام نمايكه ا

  آن آشكار است؟
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ن ياز ا.  و هوس استي از هويروين كار واداشته است پيها را به انين آنچه ايبنابرا
 از يچ دانشي هيرِ عِلمٍ بلكه ستمكاران بينَ ظَلَموا أهوآء هم بِغَيبلِ اتَّبع الَّذِ: رو فرمود 
 يشان كه دست به دامان شدن معبودهاي ناقص نفساني خود و هواهايخواسته ها

 كه فساد و يت كردند، در حاليآنان آراسته بود تبع ي برايليچ دليباطل را بدون ه
 من يهدِيفَمن . ردي پذي است و عقل و فطرت آن را نمينيقي يباطل بودن آن امر

را خداوند آنها را به سبب ظلم يد، زيت نشدن آنها تعجب نكنين از هدايأضَلً اهللاٌ بنابرا
ت و ي هداي برايد راهيا را كه خداوند گمراه نميو ستمشان گمراه كرده است، و كس

 ي نميچ كس توان مخالفت با خداوند را ندارد و كسيست، چون هياب شدنش نيراه
چ ينَ و آنها هيو ما لَهم مِّن نَّصِرِ.  به نزاع بپردازدي او با ويتواند در پادشاه

  .ندي نماياري عذاب آنها را فرا گرفت آنان را ي ندارند كه وقتياوراني
   :30 – 32 يه يآ

فَأَقِم كهجينِ ونِيفًا لِلدفَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَةَ ح ا النَّاسهلَيدِيلَ لَا عاللَّهِ لِخَلْقِ تَب ذَلِك 
  يعلَمونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ الْقَيم الدينُ

داوند  كه خين بگردان، با همان سرشتي دي تمام به سويي خود را با حق گرايرو
ن و ين است ديا. ردي پذي نمينش خداوند دگرگونيآفر. مردمان را بر آن سرشته است

  . داننديشتر مردم نمي بين محكم و استوار ولييآ
لَيهِ منِيبِينَ د و ي خدا برگرديالْمشْرِكِينَ به سو مِنَ تَكُونُوا ولَا الصلَاةَ وأَقِيموا واتَّقُوه إِ

  .ديد و از زمرة مشركان نباشي نماز را بر پا دارد وياز او پروا بدار
نشان ي كه ديفَرِحونَ از كسان لَديهِم بِما حِزْبٍ كُلُّ شِيعا وكَانُوا دِينَهم فَرَّقُوا الَّذِينَ مِنَ

 يهر گروه. م شدندي تقسي گوناگونيرا بخش بخش كرده و به دسته ها و گروه ها
  .ندندبه آنچه كه نزد خود دارند خرس

نش بر پا يرد و دي او انجام گي دهد كه همة كارها مخلصانه برايخداوند دستور م
ن ي خود را خالصانه متوجه دينِ و رويفَأقِم وجهك لِلد: د ي فرمايپس م. داشته شود

مان و احسان است، بكَن، و با قلب و اراده و بدنت ي خدا كه همان اسالم و ايقيحق
ن مانند نماز و زكات و روزه و حج و امثال آن ي دي ظاهريهان يي برپا داشتن آيبرا

ن يين با قلب و اراده و بدن خود آيهمچن. اوري بيز و به بر پا داشتن آن رويبپاخ
ن ييو احسان در آ. د و انابت را انجام بدهيم و امين مانند محبت و بي دي باطنيها
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 و اگر يني بي انگار او را م كهين است كه خدا را چنان بپرستي اي و باطني ظاهريها
  .ندي بي تو را مي ويني بيتو او را نم

 به يان نمود چون متوجه شدن روي را بيژه گرداندن رويو خداوند به صورت و
: ن فرمود يبنابرا. ن دو امر استيجة اي نتيدنبال متوجه شدن قلب است و تالش بدن

 يو امر. ي برتافته اير او روي آورده و از غي روي كه به خداي در حاليعنيفًا يحنِ
 است يها سرشت الهي فَطَرَ النَّاس علَيم، فِطَرت اهللاِ الَّتِيكه ما تو را به آن فرمان داده ا

 ين امر را در عقل آنها نهاده و زشتي ايكه مردمان را بر آن سرشته است و خوب
ن ييه همة آل داشتن بيش و ميگرا. ر آن را در خرد و سرشت آنها گنجانده استيغ
 مردم قرار ي است كه خداوند آن را در دل هايزي خداوند چي و باطني ظاهريها

رون رود به خاطر ين اصل بي كه از ايو هر كس. قت فطرت استين حقيداده، و ا
همانگونه كه .  است كه بر فطرت او عارض گشته و آن را فاسد كرده استيعارضه ا

لَيكُلُّ مولَُودٍ : رموده است ه و آله و سلم في اهللا عليامبر صليپ ع يولَد اهالفِطرَهِ فَأبو 
 يا مي به دن]ن اسالميد[ بر فطرت يهر فرزند«: مجسانِهِ ينَصرَانِهِ أو يهودانِهِ أو ي
ا او را ي گردانند ي ميا او را نصراني كنند ي ميهوديد، پس پدر و مادرش او را يآ

  .»ندي نماي ميمجوس
ر داده و آن را بر خالف يينش خداوند را تغي تواند آفريچ كس نميلَ لِخَلقِ اهللاِ هيال تَبدِ

ّ.  خداوند بگردانديصورتگر م راه يم آنچه تو را به آن فرمان دادينُ القَيذَلِك الذِ
 يي رسا ند، پس هر كس با حق گراي است كه انسان را به خدا و به بهشت ميراست

ن ها و احكام يي تمام آيد راه راست را به سويخدا نمان ي به ديتمام و مخلصانه رو
ن استوار يشتر مردم دي بيعلَمونَ وليو لَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا . ش گرفته استين در پيد

  .رندي گيش نمي شناسند و اگر هم بشناسند آن را در پيو محكم را نم
 يقيرا انابت حقي، ز»ن خداييرو نمودن خالصانه به آ«ر ين است تفسيهِ اينَ إلَيبِيمنِ

ن مستلزم آن يو ا.  خداستيل خشنودي تحصيزه هايانابت قلب و فراهم آمدن انگ
  .دي آنچه در قلب هست عمل نماياست كه بدن به مقتضا

 و ين جز با ترك گناهان ظاهريو ا.  استي و باطني ظاهرين شامل عبادت هايو ا
د، كه شامل يو اتَّقُوه و از او پروا بدار: ن فرمود يبنابرا.  رسدي به اتمام نميباطن

 يزيهمچنانكه شامل ترك كردن چ.  است كه بدان امر شده استيزيانجام دادن چ
 كه بدان فرمان داده شده ييزهايان چيو از م.  به عمل آمده استياست كه از آن نه
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از را بر پا موا الصلَوه و نميو أقِ: ان كرد و فرمود يژه بياست نماز را به طور و
 خواند، همانگونه كه ي را به توبه و تقوا فرا ميد، چون بر پا داشتن نماز آدميدار

 عنِ يوأقِمِ الصلَوه إنَّ الصلَوه تَنه: د ي فرمايخداوند متعال در سورة عنكبوت م
و  ها ي از زشت] رايآدم[ گمان نماز ي دار، بيالفَحشĤَءِ و المنكَرِ و نماز را بر پا

 كمك يزگارير پرهين گونه نماز انسان را در مسيو ا.  دارديست باز مي ناشايكارها
نجا بر انابت يدر ا. ولَذِكرُ اهللاِ أكبرُ و ذكر خداوند بزرگتر است: سپس فرمود .  كنديم

  .ق شده استيتشو
چ يان كرد كه در صورت ارتكاب آن هين و اساس آن را بيات مهم تريان منهيو از م

  :پس فرمود .  شود و آن شرك استيرفته نميپذ يعمل
 يك قرار دادن برايد، چون شرينَ و از زمرة مشركان مباشيو لَا تَكُونُوا مِنَ المشرِكِ

  . باشديخدا با انابت و توبه كه روح آن اخالص كامل است متضاد م
 فَرَّقُوا نَيمِنَ الَّذِ: ح نمود و فرمود يان كرد و آن را تقبين را بيسپس حالت مشرك

ك مجموعة ين ينكه دين خود را پراكنده و بخش بخش كردند با اي كه دينَهم كسانيدِ
  .ك استير قابل تفكيغ

نها آن را يگانه انجام شود، اما اي خداوند ينكه عبادت خالصانه براي ايعنين يو د
اء و ي اوليد و ماه را پرستش كردند و برخي خورشيبخش بخش كردند؛ برخ

  . شدندي نصراني و برخيهودي يدند، و برخي پرستصالحان را
 يل شد كه براي تبدي به گروه و حزبيعا و هر فرقه ايو كَانُوا شِ: ن فرمود يبنابرا

 نمود و با آنها مبارزه يگران را طرد ميد و دي ورزي كردن باطل خود تعصب مياري
 مخالف با ينكه دانشيبب ا به سيهِم فَرِحونَ هر گروهيكُلُّ حِزبِ بِما لَد.  كرديم

 كنند كه آنها بر ين حكم ميش خود چنيامبران دارند شادمان هستند، و پي پيدانش ها
  . باشنديگران بر باطل ميحق بوده و د

را ينجا مسلمان ها از تفرقه و گروه گروه شدن بر حذر داشته شده اند، زيضمناً در ا
 كه بر آن قرار دارد ي باطلي براين است كه هر گروهي از آثار نامطلوب تفرّق ايكي

ن مشابه خواهند ين صورت آنها در متفرق شدن با مشركيكه در ا.  شوديمتعصب م
 ينيشتر امور دي است و در بيكي است و خدا يكيامبر ي است و پيكين يرا ديبود، ز

ار محكم و ي را بسيماني ايو خداوند برادر. علما و ائمه با هم اجماع و اتفاق دارند
ل ينها لغو شود و مسلمانان به خاطر مسايپس چرا همة ا. امالً برقرار داشته استك
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گر را به خاطر آن گمراه يكدي كه در آن اختالف دارند دسته دسته شوند و يفرع
ن يا! ز سازند؟يگر جدا و متمايكدين مسائل خود را از يقلمداد كنند و به خاطر ا

ك ياو است كه مسلمان ها به آن نزدن هدف يطان و بزرگترين دستبرد شيبزرگتر
 ين و دور كردن تفرقه اي متحد كردن و وحدت كلمة مسلميا تالش برايو آ! شده اند

 ين كارين جهاد در راه خدا و برتريد آمده برترين اصل باطل پديكه بر اساس ا
  !د؟ي نمايك ميست كه انسان را به خدا نزدين
   :33 – 35 يه يآ

 منْهم فَرِيقٌ إِذَا رحمةً منْه أَذَاقَهم إِذَا ثُم إِلَيهِ منِيبِينَ ربهم دعوا ضُرٌّ النَّاس مس وإِذَا
هِمشْرِكُونَ بِرَبي  

 برسد پروردگارشان را انابت كنان بخوانند سپس ييان و باليو هر زمان به مردم ز
 آنان به پروردگارشان  ازي به آنان بچشاند آنگاه گروهي خود رحمتيچون از سو

  . آورنديشرك م
َتَمتَّعوا فَسوف تَعلَمونَ تا سرانجام دربارة آنچه كه به آنان يكفُرُوا بِمĤ ءاتَيلِ نَهم فَ

  .د دانستيد اما خواهيپس بهره مند شو.  كننديم ناسپاسيديبخش
تا سرانجام دربارة آنچه كه به آنان تَعلَمونَ  فَسوف فَتَمتَّعوا آتَينَاهم بِما لِيكْفُرُوا

  .د دانستيد اما خواهيپس بهره مند شو.  كننديم ناسپاسيديبخش
أَنزَلْنَا أَم هِملَي لْطَانًا عس وفَه تَكَلَّما يشْرِكُونَ آ بِهِ كَانُوا بِمنازل كرده يليا بر آنان دليي 
  د؟ي گوي سخن م آورندي آنچه به او شرك م]صحت[ به ]ليدل[م پس آن يا

 كه بدان امر شده ي انابت– او انابت و رجوع شود ي خداوند دستور داد تا به سويوقت
 به خدا ي و تنگدستي و رفاه و فراخي است كه انسان در حالت سختياري اختيانابت
ان كرد كه انسان به هنگام گرفتار شدن به يز بي را ني انابت اضطرار– آورد ي ميرو

 و بال از او ي آورد، و چون سختي مي به ناچار به خداوند رو ها و مشكالتيسخت
.  ندارديده اي فاين انابتي اندازد، كه چنيدور شود پناه آوردن به خدا را پشت سر م

ا بترسند كه ي برسد، يماريو إذَا مس النَّاس ضُرٌّ و هر گاه به مردم ب: پس فرمود 
 خوانند و ياد ميهِ پروردگارشان را به فرينَ إلَيبِيهالك خواهند شد، دعوا ربهم من

 دادند فراموش يك خدا قرار مي گردند و در آن حالت آنچه را كه شريبدو پناهنده م
ثُم إذَآ أذَاقَهم .  كنديان و بال را دور نمي جز خداوند زي دانند كسي كنند، چون ميم

شان را يماري آنان بچشاند و ب بهيمِّنه رحمه سپس چون خداوند از جانب خود رحمت
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 از آنان يقٌ مِّنهم آنگاه گروهيد، إذَا فَرِيل نمايت تبديشفا بخشد و ترس آنها را به امن
 سازند كه نه آنها را يك خداوند مي را شرييزهاي شكنند و چيم را مين حريا

 ينه م كنند و يرشان مي گردانند، و نه فقيند و نه آنها را بدبخت مي نمايسعادتمند م
 است كه ييدن به نعمت هاينها كفر ورزيو همة ا. نديتوانند آ نها را ثروتمند نما

د و ي رهانيده است كه خداوند آنها را نجات داد و از سختيخداوند به آنان بخش
ن نعمت بزرگ شكر خدا را به يست در برابر اي بايپس م. مشقت را از آنان دور نمود

  .نديحاالت مخلصانه او را پرستش نما آورند و همواره و در همة يجا
 يل روشن و آشكاريا ما دليشرِكُونَ آيتَكَلَّم بِما كَانُوا بِهِ يهِم سلطَنًا فَهو يأم أنزَلنُا علَ

 ي آورند سخن ميل به صحت آنچه به او شرك ميم كه آن دلي آنان نازل كرده ايبرا
د و به شك و ي بماني خود باقدنيد كه بر شرك ورزي نمايه ميد و آنان را توصيگو
امبران آنها را به يد حق، و آنچه پيد، چون آنچه شما بر آن هستيد خود ادامه دهيترد
  ! باشد؟ي خوانند باطل مي آن فرا ميسو

ش تمسك ي دارند كه باعث شود تا آنها به شدت به شرك خويلين دليا چنيپس آ
امبران ي و پي آسمانيابها و كتيل عقلي بلكه دال]ستين نين چنينه ا[ند؟ يبجو

 يي را از راه هاي كرده اند و آدميت به شدت از شرك نهيبزرگوار و سروران انسان
 كه ين و عقل كسي رساند بر حذر داشته اند و به فاسد بودن ديكه او را به شرك م

  . شود حكم نموده انديمرتكب شرك م
ت يشان بر اثر تبعيرزل است، بلكه  شرك وينها بدون حجت و دليدن ايپس شرك ورز

  . باشدي ميطانيكات شي نفس و تحريهوا
  
  
   :36 – 37 يه يآ

 هم إِذَا أَيدِيهِم قَدمت بِما سيئَةٌ تُصِبهم وإِن بِها فَرِحوا رحمةً النَّاس أَذَقْنَا وإِذَا
  يقْنَطُونَ

 به يياگر رنج و بال شوند و يم به آن شادمان مي بچشانيو هر گاه به مردم رحمت
  . گردنديد ميوس و ناامي كه كرده اند به آنان برسد نا گاه آنان مأييخاطر كارها

لَما أَورَوأَنَّ ي طُ اللَّهسبقَ ين الرِّزشَاء لِمي قْدِريفِي إِنَّ و اتٍ ذَلِكيĤَمٍ لؤْمِنُونَ لِّقَوي  
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 يكس كه بخواهد گسترده و فراخ، و برا هر ي را برايده اند كه خداوند روزيا نديآ
 ي است برايين نشانه هاي گمان در اي گرداند؟ بيهر كس كه بخواهد تنگ و كم م

  . دارندي كه باور ميكسان
ن ي اي و سختيشتر مردم در حالت راحتيعت بي دهد كه طبيخداوند متعال خبر م

 و ينها سالمتد و به آيت فرماي عنايگونه است كه اگر خداوند به آنان مرحمت
 شوند، و ي و امثال آن ببخشد شادمان و سرمست و مغرور ميروزي و پيتوانگر
 يست بلكه از روي و افتخار نمودن به نعمت خدا ني شكر ورزي آنها از رويشادمان

 كه يأَيدِيهِم و اگر به خاطر گناهان قَدمت بِما سيئَةٌ تُصِبهم وإِن. غرور و غفلت است
قنَطُونَ ي به آنان دست دهد كه آنها را رنجور و ناراحت سازد، إذَا هم ياند حالتكرده 

ن به ي شوند، و ايد مي و امثال آن نااميماريفوراً به خاطر گرفتار شدن به فقر و ب
 يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ اللَّه أَنَّ يرَوا أَولَم.  و عدم شناخت آنهاستيخاطر نادان

 را ير و شر از جانب خداست و اوست كه روزير پس چنانچه انسان بداند كه خويقْدِ
فقط به !  فرد عاقليپس ا. هوده استيل و بي دلي او بيدي گرداند ناامياد و كم ميز

ن يبنابرا. ندة اسباب استي باشد كه آفري كسياسباب نگاه نكن بلكه نگاهت به سو
. مان نشانه هاستي اهل اين براي گمان در ايؤمِنُونَ بيت لِقَومٍ ي ذَلِك أليإنَّ فِ: فرمود 
 ي برخي را گسترده و فراوان، و روزي بعضينكه خداوند روزين مؤمنان از ايبنابرا

ن راه به حكمت و ي آموزد، و از اي گرداند عبرت و پند ميگر را كم و اندك ميد
  . خواهندي را از او مي برند و روزي ميرحمت و بخشش خداوند پ

   :38 – 39 يه يآ
لَّذِينَ خَيرٌ ذَلِك السبِيلِ وابنَ والْمِسكِينَ حقَّه الْقُرْبى ذَا فĤَتِ  اللَّهِ وجه يرِيدونَ لِّ

لَئِك أُوو مونَ هفْلِحالْم  
 كه ي كسانين برايشاوندان و حق مستمندان و در راه ماندگان راه بده، ايپس حق خو

  .ند بهتر است، و آنان رستگارنديو جي خدا را ميخشنود
 زكَاةٍ من آتَيتُم وما اللَّهِ عِند يرْبو فَلَا النَّاسِ أَموالِ فِي لِّيرْبو ربا من آتَيتُم وما

لَئِك اللَّهِ وجه تُرِيدونَ فَأُو مضْعِفُونَ هالْم  
وال مردم افزونتر گردد نزد خدا  در ام]بهرة شما[د تا ي دهيو آنچه به عنوان ربا م

ن يد اي كني خداوند پرداخت مي را كه در طلب خشنوديافت، و زكاتي نخواهد يفزون
  . پاداش مضاعف خواهند بوديگونه افراد دارا
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ازشان، حق آنان را كه خداوند ي و نيشاونديشاوندان خود بر حسب خويپس به خو
ه است بده، كه نفقة واجب و صدقه و ق نمودي بر آن تشو]مؤمنان را[ا يبر تو واجب 

 از لغزش يدن اشتباه و چشم پوشي نمودن و سالم كردن و بخشييكويه و نيدادن هد
ق نموده ي بر آن تشو]مؤمنان را[ا ي است كه خداوند آنها را واجب كرده يجزو حقوق

از او را از حركت باز داشته است آن قدر بده ي كه فقر و نين به مستمنديهمچن. است
و . د، و آن عبارت است از خوراك و پوشاكي او را بر طرف نماي ضروريازهايكه ن

ار خود در راه مانده و به شدت ي را كمك كن كه خارج از شهر و ديلِ و كسيابنَ السبِ
به . ديز ندارد كه خرج سفر خود نماي ني به همراه ندارد و درآمديازمند است و مالين

 نداشته ي اگر مالي حتين فرديرا چني باشد، زي كه در شهر خودش ميخالف كس
ة ين خداوند سهميبنابرا. ديازش را برآورده نماي دارد كه نيباشد غالباً شغل و كار

  . نوا و در راه مانده را در زكات مقرّر كرده استيب
رٌ ذَلِكونَ لِّلَّذِينَ خَيرِيدي هجفر در شاوند و مستمند و مساياللَّهِ كمك كردن به خو و

 باشد، و آنان ي خداوند است بهتر مي كه منظورشان خشنودي كسانيراه ماند برا
 است كه به موقع و خالصانه ين اعمال صالحي دارند، چون از بهتري بزرگيپاداش

  . رسديگران ميده اش به دي شود و فايانجام م
 در بر ير و بركتي او خين براي خدا نباشد اي كند هدفش رضاي كه كمك مياگر فرد

همانطور كه . ده استير و فاية خي شود ماي كه كمك مي فرديندارد، گر چه برا
 أمرَ بِصدقَهٍ أو معرُوفٍ منرٍ منِ نَّجوئهم إلّّا ي كَثِيرَ فِيلَّا خَ: د ي فرمايخداوند متعال م

به  كه يست مگر كسي نيري آنان خيي هايي از رازگويارينَ النَّاسِ در بسيأو إصلَح ب
  .ان مردم فرمان دهديا اصالح آوردن ميا كار خوب يصدقه 

 رسد، اما يگران ميدة آن به دير هستند چون فاين كارها خين است كه ايه ايمفهوم آ
. م دادي خواهي خدا بكند به او پاداش بزرگي جلب خشنودين كارها را برايهر كس ا

 ي خداوند انجام مي خشنوديرا بران كارها ي كه ايو أولَئِك هم المفلِحونَ و كسان
  .ابندي يفر او نجات ميافته و از كي دست يشان رستگارند و به پاداش الهيدهند ا

ان كرد كه ي را بيز عملي خداست نيان نمود كه منظور از آن رضاي را بي عمليوقت
ّيو مĤ ءاتَ: ن فرمود يبنابرا.  باشديويهدف از آن مقصد دن ّبا لِ  أموالِ يبوا فِريتُم مِّن رِ

د تا اموالتان را ي دهيازتان كه به قصد ربا ميالنَّاسِ و آنچه از اموال مازاد بر ن
شتر از آن به يد تا مردم در عوض بي دهين صورت كه آنها را ميافزونتر بگرداند به ا
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 نزد خدا افزون و مضاعف نخواهد بود، چون ين كاريشما بدهند، پس پاداش چن
ن باشد كه مقام و ي كه منظور از آن اين كاريهمچن.  وجود نداردشرط اخالص در آن

نها يا باشد، همة ايشتر باالتر ببرد و هدف از آن ريان مردم بيگاه شما را در ميجا
دونً وجه اهللاِ فَأولَئِك هم يتُم مِّن زكَوهٍ تُرِيو مĤ ءاتَ.  گرددينزد خداوند افزون نم

زه يد و شما را از اخالق زشت پاكي دهيه به عنوان زكات م را كيالمضعِفُونَ و مال
 ي كه به او داده مياز فردي دارد و ني دور مي گرداند و اموالتان را از بخل ورزيم

 خداست پاداش مضاعف يد، و منظورتان از آن كسب خشنودي نمايشود برطرف م
ابد و خداوند آن را ي ي ميد نزد خداوند رشد و فزوني كنيو آنچه انفاق م. در بر دارد

  .اد شودي دهد تا زيتان پرورش ميبرا
 ينكه آنچه صدقه دهنده ميل است بر ايتُم مِّن زكوهٍ دليو مĤ ءاتَ:  خداوند يو فرموده 

از آنان را بر طرف ي موجود بودند كه به او تعلق داشتند و نيازمندانيدهد چنانچه ن
 او ي به عنوان زكات برا–ا نپردازد  او باشد و آن ري بر عهده يا قرضيد، يننما

و از نظر شرع مقدم داشتن صدقه .  شود و خدا پاداش او را نخواهد داديمحسوب نم
 كند ي كه مدحش ميهمچنانكه خداوند در رابطه با كس. ن دو كار مردود استيبر ا

بخشد و تا  يت زكات ميآن كس كه مالش را به ن «يتَزَكَّي مالَه يؤتِي يالَّذِ: د ي فرمايم
د ي آير به حساب نمي خيپس صرف دادن مال، امر. »ديشتن را از گناه پاك نمايخو

  .نكه به قصد پاك شدن از گناهان باشديمگر ا
   :40يه  يآ

الَّذِي اللَّه لَقَكُم  لِكُمذَ مِن يفْعلُ من شُرَكَائِكُم مِن هلْ يحيِيكُم ثُم يمِيتُكُم ثُم رزقَكُم ثُم خَ
  يشْرِكُونَ عما وتَعالَى سبحانَه شَيءٍ من

راند ي ميسپس شما را م.  داديد آنگاه به شما روزي است كه شما را آفريخداوند ذات
 از يزي هست كه چيتان كسيان انبازه هايا در ميآ.  كنديسپس دوباره زنده تان م

د ي سازيك او مياشد و از آنچه شر بيخدا پاك و منزّه م!  را انجام دهد؟]كارها[ن يا
  . باالتر استيبس

 دهد ي ميند و به شما روزي آفري دهد كه تنها اوست شما را ميخداوند متعال خبر م
 كه مشركان ييك از انبازهايچ ي گرداند و هيراند و زنده تان مي ميو شما را م

پس . ارد ندين كارها با خداوند مشاركتي از ايزيچ چي سازند در هيك او ميشر
ك خداوند قرار ين كارها ندارد شري در ايچ دخل و تصرفي را كه هيچگونه آنها كس
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 واالتر و يپاك است و بس!  دهد؟ين امور را انجام مي ايي كه به تنهايي دهند، خدايم
 به خداوند يانيدن آنها زي سازند، و شرك ورزيك او ميبرتر از آنچه كه آنها شر

  . گردديان آن به خودشان بر مي رساند بلكه وبال و زينم
   :41 يه يآ

 لَعلَّهم عمِلُوا الَّذِي بعض لِيذِيقَهم النَّاسِ أَيدِي كَسبت بِما والْبحرِ الْبرِّ فِي الْفَساد ظَهرَ
  يرْجِعونَ

دار گشته است تا ي كه مردم انجام داده اند پديي به خاطر كارهايفساد و تباه
د آنان  باز ي از آنچه را كه كرده اند به آنان بچشاند، شاي برخيزا س]خداوند[

  .گردند
ره ي ها و غيماري مردم و گرفتار شدنشان به بي و فرود آمدن آفت ها در زندگيتباه

عمِلُوا  الَّذِي بعض لِيذِيقَهم است كه انجام داده اند، ي فاسد و گناهانيبه خاطر كارها
ن رو يد، از اي نمايشان مجازاتشان ميه خاطر اعمال و كارهاتا بدانند كه خداوند ب

رجِعونَ تا آنان ي دهد، لَعلَّهم يا به آنها نشان مي اعمالشان را در دني از سزاينمونه ا
پس پاك . رديابد و كارشان سامان بگيشان بر گردند و احوال آنان بهبود ياز كارها

 فضل است و اگر يفر او از روي است و كيش او نعمتي كه آزماياست خداوند
ن ي زمي رويچ موجودي داد هيا مي را كه كرده اند در دنييفر همة كارهايخداوند ك

  . ماندي نميباق
   :42 يه يآ

  مشْرِكِينَ أَكْثَرُهم كَانَ قَبلُ مِن الَّذِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرُوا الْأَرضِ فِي سِيرُوا قُلْ
ده است، يان به كجا كشينيشيد كه سرانجام كار پيد، آنگاه بنگريگردن بيدر زم«: بگو 

  .»شتر آنان مشرك بوده انديب
 در مورد سرانجام يدن قلبيشياحت و تأمل و اندين سير و گردش در زميمنظور از س

د كه يني بيشتر آنان مشرك بودند، و شما مينَ بيكَانَ أكثَرُهم مشرِك. گذشتگان است
  .ن سرانجام بوده استيترسرانجامشان بد

شه كن كرد، و سرانجام آنها مذمت و لعنت خلق خدا ي سخت آنان را ريچرا كه عذاب
 آنان را انجام ين كه كارهايد از ايزيپس بپره.  و مداوم استي در پي پييو رسوا

 در هر زمان و يرا عدالت و حكمت الهيز آن گونه رفتار نشود، زيد، تا با شما نيده
  . تحقق است قابليمكان
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   :43 – 45 يه يآ
فَأَقِم كهجينِ ومِ لِلدلِ مِن الْقَيأَن قَب أْتِيي مولَّا ي رَدم ئِذٍ اللَّهِ مِنَ لَهموونَ يعدصي  

 فرا رسد يش از آنكه روزين درست و استوار بگردان پي دي خود را به سويپس رو
  . گردنديم مي تقس]مردم[در آن روز . ستي ن خداوند]يسو[ از يش بازگشتيكه برا

لَيهِ كَفَرَ من فَع نْ كُفْرُهممِلَ وا عالِحص ونَ هر كس كفر ورزد كفرش به  فَلِأَنفُسِهِمدهمي
نة عاقبت به ياز اكنون زم[كو انجام دهد پس ي نيان خودش است و هر كس كارهايز
  . سازنديا مي خود مهي برا] رايريخ

جلِينُوا الَّذِينَ زِيمِلُوا آمعاتِ والِحفَضْلِهِ مِن الص لَا إِنَّه حِبكه يالْكَافِرِينَ تا به كسان ي 
 گمان او يسته كرده اند از فضل خود پاداش دهد، بي شايمان آورده و كارهايا

  . دارديكافران را دوست نم
ش ي و با بدن و جسم خواور،ي بين درست و راست روي قلباً به برپا داشتن ديعني

ت و كوشش اجرا كن و ي آن را با جديپس اوامر و نواه.  برپا داشتن آن بكوشيبرا
مت ي ات را غني و جواني آن را انجام بده و زمان و زندگي و باطنيف ظاهريوظا

 فرا رسد كه يوم لَّامرَد لَه مِنَ اهللاِ قبل از آن كه روزي يأتِيبشمار، مِن قَبلِ أن 
 ندارد كه گذشته اش را جبران يديچ كس اميرداندن آن روز امكان ندارد، و هبرگ
 نمانده ي اعمال باقي جز سزا و جزايزيد بلكه وقت عمل كردن تمام شده و چينما

 يصدعونَ در آن روز مردم پراكنده ميؤمئذٍ ي. امت استياست، و آن روز، روز ق
  .ننديشوند تا اعمالشان را بب

ابند ي يفر ميان خودشان است و آنها كي كه كفرشان به زيهِ كُفرُه كساني فَعلَمن كَفَرَ
و من عمِلَ صلِحاً و هر .  شوديگر گذاشته نمي دي بر دوش كسيچ كسيو بار گناه ه
 انجام دهد و حقوق واجب و مستحب خدا و بندگان خدا را ادا يسته ايكس كار شا

 سازند، و ي خودشان آماده مي برا] راينة خوشبختي زم[مهدونَ يد، فَألنَفُسِهِم ينما
افتن به منازل و ي دست ي كنند و خود را برايش را آباد مي خودشان آخرت خويبرا

ست يشان نين، پاداش آنها به اندازة كارهايبا وجود ا.  كنندي بهشت آماده مياتاق ها
ش آنان را پاداش يوت خي نهايش از آنچه كرده اند از فضل و كرم بيبلكه خداوند ب

 را دوست بدارد يچون خداوند آنها را دوست دارد و هر گاه خداوند بنده ا.  دهديم
 ي كند و نعمت هاياد عطا ميد و به او بخشش زي نماي در حق او مياحسان فراوان

  . د هدي بدو مي و باطنيظاهر
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 است و آنها ن بر خالف كافران است، و از آن جا كه خداوند بر آنان خشم گرفتهيو ا
نَ يحِب الكَفِرِيإنَّه لَا : ن فرمود يبنابرا.  دهديفر و عذاب ميرا دوست ندارد آنان را ك

  . دارديهمانا خداوند كافران را دوست نم
   :46 يه يآ

لِيذِيقَكُم مبشِّرَاتٍ الرِّياح يرْسِلَ أَن آياتِهِ ومِنْ ن وتِهِ ممحر رِيلِتَج و رِهِ الْفُلْكبِأَم 
لَعلَّكُم فَضْلِهِ مِن ولِتَبتَغُوا تَشْكُرُونَ و  

 فرستد تا از رحمت ي او آن است كه بادها را به عنوان مژده رسان مييو از نشانه ها
ند و تا از ي ها هم با اجازه و ارادة او به حركت در آيخود به شما بچشاند و كشت

  .ديد و سپاسگزار باشييفضل او بجو
د و نشانگر آن است كه مردگان را ي نماي كه بر رحمت او داللت مييله نشانه هااز جم
رسِلَ ين است كه أن ي باشد، اي كند و او خداوند معبود و پادشاه ستوده ميزنده م

ن ي فرستد و ايش از آمدن باران به عنوان مژده رسان مياح مبشّرتٍ بادها را پيالرّ
 دهند و مردم يس جمع نمودن آن مژدة باران را مبادها با حركت دادن ابرها و سپ

قَكُم مِّن رحمتِهِ تا از يذِيو لِ.  شوندين حالت شادمان ميدن ايقبل از آمدن باران با د
لة آن ي فرستد كه به وسي فرو ميرحمت خود به شما بچشاند، پس بر شما باران

د كه بندگان ي داني م گردند و با برخوردار شدن از رحمت اويشهرها و مردم زنده م
شتر به انجام يو آنگاه شما ب.  آورديشان را فراهم مي هاي دهد و روزيرا نجات م
 ينه هاي كه دروازة خزانه و گنجيي كارها;دي شويسته عالقه مند مي شايدادن كارها

 و تا  الفُلك بِأمرِهِ و لِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِيو لِتَجرِ. دي گشاي شما ميرحمت خدا را به رو
 يا روان شوند و شما با پرداختن به امور زندگي او در دريري ها به فرمان تقديكشت

 كه اسباب را ي كسيو لَعلَّكُم تَشكُرُونَ و تا برا. دييو مصالحتان فضل او را بجو
پس منظور از . ديسر كرده است سپاس گزاريتان ميمسخّر شما نموده و كارها را برا

 در مقابل آن شكر خداوند به جا آورده شود تا خداوند نعمت ن است كهينعمت ها هم
اما چنانچه در مقابل نعمت ها .  بگذارديد، و نعمت شما را باقيشتر نمايتان بيرا برا

 ي كفر و ناسپاسي كه در برابر نعمت الهي و گناه انجام شود مانند كسيناسپاس
نعمت خدا را در معرض د، يل نماي را به رنج و محنت تبديشه كند و بخشش الهيپ

 يگر مي دي شوند و به نزد كسيزوال و دور شدن قرار داده است، و از او دور م
  .روند
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   :47 يه يآ
لَقَدلْنَا و سمِن أَر لِكلًا قَبسإِلَى ر مِهِمم قَواؤُوهنَاتِ فَجينَا بِالْبوا الَّذِينَ مِنَ فَانتَقَمرَمأَج 
 ي را به سويامبرانيش از تو پي پيالْمؤْمِنِينَ و به راست نَصرُ نَاعلَي حقا وكَانَ

ن اقوام آوردند، پس از ي اي برايل واضح و آشكاريم و آنان دالياقوامشان فرستاده ا
  . دادن مؤمنان بر عهدة ما بودياريم، و ي كه گناه كردند انتقام گرفتيكسان
لَقَدلْنَا و سمِن أَر لِكلًا قَبسو پ إِلَى ر مِهِمي را به سويامبراني از تو پ  شيقَو 

ب ي را انكار كردند و حق را تكذيد الهي كه توحين اقوام وقتيم و اياقوامشان فرستاد
ق نمودن حق، و باطل بودن يد و اخالص و تصديامبرانشان آنها را به توحينمودند پ

ل آشكار ينه ها و دالشان نشايو برا.  كه بر آن بودند دعوت نمودنديكفر و گمراه
  .دندي خود دست نكشياوردند و از گمراهيمان نيآوردند اما آنها ا
روان يم و مؤمنان را كه پينَ أجرَموا پس ما از گناهكاران انتقام گرفتيفĤَنَتَقَمنَا مِنَ الَّذِ

  .مي كردياريامبران بودند يپ
م و ين مؤمنان را بر خود واجب نمود كرديارينَ و ما ينَا نَصرُ المؤمِنِيو كَانَ حقًا علَ

ن امر يا[م، پس حتماً يم و به آن وعده دادين قرار داديآن را از جملة حقوق مع
 ي كه محمد صلي كسانين شما ايبنابرا.  افتدي اتّفاق م]نده هميهمچون گذشته در آ

ا شما د عذاب مي بمانيب خود باقياگر بر تكذ! دي كنيب ميه و آله و سلم را تكذياهللا عل
  .مي گردانيروز ميم و او را بر شما پي كني مياريما محمد را . را فرا خواهد گرفت

    :48 – 50 يه يآ
رْسِلُ الَّذِي اللَّهي احا فَتُثِيرُ الرِّيابحس طُهسباء فِي فَيمالس فشَاء كَيي لُه عجيفًا وكِس 

لَالِهِ مِنْ يخْرُج الْودقَ فَتَرَى   يستَبشِرُونَ هم إِذَا عِبادِهِ مِنْ يشَاء من بِهِ أَصاب فَإِذَا خِ
زند سپس خدا آن ي انگي فرستد كه ابرها را بر مي است كه بادها را ميخداوند ذات

 ي باال]كه بر[ يي گستراند و آنها را به صورت توده هايگونه كه بخواهد ابرها را م
 ي آن ها قطره هاي كه از الباليني بي آورد، و مير مگر انباشته و متراكم اند ديكدي

 خواهد، ي كه آن را به آن دسته از بندگانش كه ميو هنگام. ندي آيرون ميباران ب
  . شونديد، آنان شادمان ميرسان
 ش از نزول بارانيلَمبلِسِينَ هر چند كه پ قَبلِهِ من علَيهِم ينَزَّلَ أَن قَبلِ مِن كَانُوا وإِن
  .د و سرگردان بودنديناام
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 وهو الْموتَى لَمحيِي ذَلِك إِنَّ موتِها بعد الْأَرض يحيِي كَيف اللَّهِ رحمتِ آثَارِ إِلَى فَانظُرْ
  قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى

 ين را پس از پژمرده شدنش زنده ميپس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زم
  . تواناستي زنده كنندة مردگان است و او بر هر كار]خدا[ن يان ا گميب! گرداند؟

رُ يح فَتُثِيرسِلُ الرّي دهد كه او يش خبر ميخداوند از كمال قدرت و كمال نعمت خو
 فرستد كه ين ميجعلُه كِسفًا بادها را بر زميشĤَء و يف ي السمĤءِ كَيبسطُه فِيسحابا فَ

 ي خواهد ابرها را مي كه ميند سپس خداوند به هر صورتزي انگيابرها را بر م
گر انباشته و متراكم يكدي ي كند كه بر باالي مييل به توده هايگستراند و آنها را تبد

لَلِهِ پس قطره هاي الودقَ يفَتَر. اند  ابرها ي كه از الباليني بي باران را ميخرُج مِن خِ
 ين طور بود هر جا كه ميد كه اگر ازي ريك دفعه فرو نميند و آب ي آيرون ميب
ستَبشِرونَ يشĤَء مِن عِبادِهِ إذَا هَم يفَإذَآ أصاب بِهِ من .  آوردي به بار ميخت خرابير

 ي خواهد، برساند آنان شادمان ميدسته از بندگانش كه م  چون باران را بر آن 
. از دارندين ن دهند چون به شدت به آيگر را به آمدن باران مژده ميكديشوند و 

نَ آنها از آمدن يهم مِّن قَبلِهِ لَمبلِسِينَزَّلَ علَيو إن كَانُوا مِن قَبلِ أن : ن فرمود يبنابرا
د بودند، چون وقت آمدن باران گذشته بود، سپس نزول باران در آن فصل يباران ناام

  . گرددي آنان مية شادي نزد آنها دارد مايگاه و ارزش بزرگيو زمان كه جا
موتِها پس به آثار رحمت خدا  بعد الْأَرض يحيِي كَيف اللَّهِ رحمتِ آثَارِ إِلَى فَانظُرْ

ن ين زميبنابرا!  گرداند؟ين را پس از پژمرده شدنش زنده ميبنگر كه چگونه زم
 كه ي گمان كسيإنَّ ذَلِك ب. اندي روياهان را مي شود و انواع گيسرسبز و خرم م

رٌٌ زنده يءٍ قَدِي كُلِّ شَي و هو علَي الموتَي گرداند، لَمحيپس از مردنش زنده من را يزم
 قدرت ي برايزيچ چيپس ه.  تواناستي باشد و او بر هر كاريز ميكنندة مردگان ن
 از فرمان او را ندارد، گر چه فهم يچي توان سرپيزيچ چيست و هيخداوند ناممكن ن

  .ران بماندين راستا حي آنان را در اياشد و عقل هان موضوع در توان مخلوق نبيا
   :51 – 53 يه يآ

م و بر ي بفرستييكْفُرُونَ و اگر باد بعدِهِ مِن لَّظَلُّوا مصفَرا فَرَأَوه رِيحا أَرسلْنَا ولَئِنْ
  . شوندي مينند پس از آن ناسپاسي را زرد شده بب]كشتزار[اثر آن 
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لَا فَإِنَّك مِعتَى تُسولَا الْم و مِعتُس ماء الصعا إِذَا الدلَّوبِرِينَ همانا تو نم ودبه ي توانيم 
 گردانند و ي بر مي كه روي هنگامي كران را بشنواني تواني، و نميمردگان بشنوان

  . رونديم
لَالَتِهِم عن الْعميِ بِهادِي أَنت وما مسلِمونَ و تو  فَهم بĤِياتِنَا نُيؤْمِ من إِلَّا تُسمِع إِن ضَ
 كه ي را بشنواني كساني تواني، تو تنها ميستي شان نيان از گمراهينايتگر نابيهدا
  . دارند پس آنان فرمانبردارنديات ما را باور ميآ

ن نعمت ي از اي رغم برخورداري دهد كه آنها عليخداوند متعال از حالت مردم خبر م
، چنانچه » گردانديشان زنده و آباد مي پس از پژمرده شدنش بران رايكه خداوند زم«

 مضر يشان باديده اند، و بر كشتزارهايياهان كه به سبب باران روين گيخدا بر ا
ا متضرر گرداند، فَرَأوه مصفَرّاً و آن را زرد و ياهان را تلف يبفرستد كه كشتزار و گ

 ي شوند و نعمت هايرُونَ پس از آن ناسپاس مكفُينند، لَّظَلُّوا مِن بعدِهِ يپژمرده بب
  . آورندي مي روي كنند و شتابان به ناسپاسيگذشته را فراموش م

 ولَا الْموتَى تُسمِع لَا  ندارد، فَإِنَّكيده اينها فاي كردن در مورد ايپس موعظه و نه
مِعتُس ماء و تو نم الصعبه ي توانيز نمي ن وي بشنواني به مردگان سخني توانيالد 

 بگردانند، ينَ پشت كنان روي كه إذَا ولَّوا مدبِرِيژه وقتي، به ويكران آواز بشنوان
 يادي دارد به مقدار زيد باز ميدن مفيم شدن و شني را از تسلي كه آدميچون موانع

  . دارديدن باز مين موانع آنان را از شنينزد آنان فراهم است، و ا
لَالَتِهِم و تو نم عن الْعميِ يبِهادِ أَنت وما شان نجات يان را از گمراهيناي نابي توانيضَ
 ي را نميي چون آنها از آنجا كه كور هستند راهنماي كنيي و آنان را راهنمايده
تِنَا يؤمِنُ بِئَايإن تُسمِع إلَّا من . اب شدن را ندارنديت راهي و صالحيستگيرند و شايپذ

 دارند، پس يات ما را باور مي كه آي را بشنواني كساني توانيو تنها مفَهم مسلِمونَ ت
د واقع خواهد شد، يت به حال آنها مفيو شنواندن و رساندن هدا. آنان فرمانبردارند

را در آنها يم فرمان ما هستند، زيات ما را باور دارند و تسليشان آي كه با دلهايكسان
مان ي اي ها وجود دارد، چرا كه آنها برارش اندرز و موعظهي پذي برايزة قويانگ

  . كامل دارندين او آمادگي فراميات خدا و اجرايآوردن به آ
   :54 يه يآ

لَقَكُم الَّذِي اللَّه  ضَعفًا قُوةٍ بعدِ مِن جعلَ ثُم قُوةً ضَعفٍ بعدِ مِن جعلَ ثُم ضَعفٍ من خَ
  الْقَدِيرُ الْعلِيم ووه يشَاء ما يخْلُقُ وشَيبةً
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 قوت و قدرت ين ناتوانيد، و بعد از اي است كه شما را ابتدا ناتوان آفريخداوند ذات
 ي قرار دارد، هر آنچه بخواهد ميري و پي ناتوان] شمايبرا[ ييد، و پس از توانايبخش
  . تواناستيند و او دانايآفر

 يش خبر ميو كمال حكمت خو يي تواناي و فراواني آگاهيخداوند متعال از گستردگ
 آغاز كرد و آن ينش آنها را از ناتوانيد و آفريدهد كه او انسان ها را ابتدا ناتوان آفر

 بسته و پس از آن به تكه ينش انسان است كه ابتدا نطفه و بعد به خونيمراحل آفر
 دي آيا مي شود و بعداز آن به دنينكه در رحم زنده مي گردد تا ايل مي گوشت تبديا

ف يار ناتوان و ضعين مراحل او بسي گذراند كه در اي را پشت سر ميو دوران كودك
د تا ي افزاي اش مييسپس همچنان خداوند به توانا.  نداردياست و قدرت و اراده ا

 او ي و باطني ظاهريي هاييرد و تواناي گي رسد و قدرت مي مينكه به دوران جوانيا
ر و ي شود و ناتوان و پي منتقل ميري مرحلة پن مرحله بهي شود، سپس از ايل ميتكم

 يش هر چه بخواهد ميشĤَء خداوند بر حسب حكمت خويخلُقُ ما ي.  گردديفرسوده م
ان دو ي او در مين است كه بنده بداند قدرت و ناتوانيو از جمله حكمت او ا. نديآفر

، و سراسر ضعف و ]يري و ضعف پيضعف كودك[ و ضعف قرار دارد يناتوان
 ي نميي گرداند به قدرت و تواناي نميو اگر خداوند او را قو.  استيمبود و ناتوانك

 و تجاوز را يافت سركشي ي مي شد و فزونيشتر ميد، و اگر قدرت او همچنان بيرس
  . كرديشه ميپ

ند ي آفريز را مي كه با آن همه چيو تا بندگان همواره قدرت خدا را نظاره كنند، قدرت
 و كمبود به او يچ وجه ضعف و خستگي پردازد، و بدانند كه به هيمر امور يو به تدب
  .راه ندارد

   :57 – 55 يه يآ
مويو ةُ تَقُوماعالس قْسِمونَ يرِمجا الْمرَ لَبِثُوا مةٍ غَياعس ؤْفَكُونَ و  كَانُوا كَذَلِكي
ك لحظه يز  كنند كه جياد مي شود گناهكاران سوگند يامت برپا مي كه قيروز

  . شوندين برگردانده مين چنيا. ماندگار نبوده اند
 يوم فَهذَا الْبعثِ يومِ إِلَى اللَّهِ كِتَابِ فِي لَبِثْتُم لَقَد والْإِيمانَ الْعِلْم أُوتُوا الَّذِينَ وقَالَ
 يمان عطا شده است، ميشان علم و اي كه بديتَعلَمونَ و كسان لَا كُنتُم ولَكِنَّكُم الْبعثِ

ن روز يد، ايز مانده اي تا روز رستاخيقطعاً به موجب حكم كتاب اله«: ند يگو
  .»دي دانستي شما نميز است وليرستاخ
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 ييستَعتَبونَ پس در آن روز عذرخواه هم ولَا معذِرتُهم ظَلَموا الَّذِينَ ينفَع لَّا فَيومئِذٍ
  . شوديشان جلب نمي بر ا]خدا[ت يان ندارد و رضا به حالشيستمكاران سود

 كه يد وقتي فرمايامت و سرعت آمدن آن خبر داده و ميخداوند متعال از روز ق
  كنند كه، ماياد ميالْمجرِمونَ گناهكاران به خدا سوگند  يقْسِم شود، يامت برپا ميق

ن گونه عذر آورده يو آنها ا. ه اندا ماندگار نبوديك لحظه در دنيساعةٍ جز  غَيرَ لَبِثُوا
 ياما عذر آوردنشان برا. ار كوتاه بوده استيا بسي دنيند دوران زندگاني گويو م

  . ندارديآنها سود
كَذَلِك : د ي فرماي ندارد خداوند متعال ميقتيو از آنجا كه گفتة آنان دروغ است و حق

 شدند، ي راه درست بازداشته ممودنيقت و پيؤفَكُونَ آنان همواره از درك حقيكَانُوا 
ب يا تكذيامبران آورده بودند در دني را كه پيپس آنها حق.  بافتنديو دروغ به هم م

 در يادي محسوس را كه عبارت از ماندگار بودن مدت زيز امريكردند، و در آخرت ن
رد بر ي بمي بر هر حالتين است اخالق زشت آنها، و آدميپس ا. است انكار نمودنديدن
  . گردديان حالت زنده مهم

لْم أُوتُوا الَّذِينَ وقَالَ مان عطا نمود ي كه خداوند به آنان علم و ايوالْإِيمانَ و كسان الْعِ
ل به يح دادن حق است تبديمان كه مستلزم ترجي از ايو دانستن حق ور برخوردار

ن مطابق د سخنشاينند باي گزي دانند و آن را بر ميپس چون حق را م. صفت آنها شد
  :ند ي گوين سخن حق را گفته و ميبنابرا. ت و مناسب با حاالت آنها باشديبا واقع

لَقَد ش و در حكم ير خوياللَّهِ شما بدان اندازه كه خداوند در قضا و تقد كِتَابِ فِي لَبِثْتُم
 خداوند به شما يعني. ديز ماندگار شديتان مقدر نموده بود تا روز رستاخيخود برا

ز آمد و ينكه رستاخيرد، تا اي گيرد در آن پند ميداد كه هر كس بخواهد پند پذ يعمر
  .ديت قرار گرفتين وضعيشما در ا

لَكِنَّكُم الْبعثِ يوم فَهذَا و ونَ و ا لَا كُنتُملَمي شما نميز است ولين روز رستاخيتَع 
د يت هستين واقعي منكر اد و اكنونيا آخرت را انكار كردين دنين در ايد، بنابرايدانست

 خدا بر يد و به سويد در آن مدت توبه كنيد كه بتوانيا مانده اي در دنيكه به اندازه ا
ب و يپس جهالت همواره شعارتان بود و آثار جهالت كه عبارت از تكذ. ديگرد

  . باشدي است پوشش و لباستان ميانمنديز
ند و اظهار دارند كه حجت بر يعذِرتُهم پس اگر دروغ بگوم ظَلَموا الَّذِينَ ينفَع لَّا فَيومئِذٍ

مان، ي دادن اهل علم و اياورند، با گواهيمان بيا نتوانسته اند ايآنها اتمام نشده است 
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و اگر عذر .  گردديشان دروغ آنها آشكار مي دادن پوست و دست و پاهايو گواه
م، ياهان گذشته را جبران كند تا گنيا باز گردانيند ما را به دنيبخواهند و بگو

پس عذر .  تمام شده استي شود، چون وقت عذرخواهيدرخواستشان اجابت نم
 يت مي آنها جلب رضايستَعتُبونَ و نه برايو لَا هم .  شوديرفته نمي آنان پذيخواه

  .شوتد و آنان همواره مورد سرزنش هستند
   :58 – 60 يه يآ

لَقَدنَا وذَا فِي لِلنَّاسِ ضَرَبثَلٍ كُلِّ مِن الْقُرْآنِ هلَئِن مم وةٍ جِئْتَهيĤِقُولَنَّ بكَفَرُوا الَّذِينَ لَي 
لَّا أَنتُم إِنْ م، و يان كرده اي بي مردم از هر مثلين قرآن براي گمان در ايمبطِلُونَ و ب إِ

  .»ديشما بر باطل هست: ند ي گوي كافران مياوري بي آنان نشانه اياگر برا
 ي آنان كه نمين گونه خداوند بر دل هاييعلَمونَ ا لَا الَّذِينَ قُلُوبِ علَى اللَّه يطْبع لِككَذَ

  . نهديدانند مهر م
 داشته باش، به ييباييوقِنُونَ پس شك لَا الَّذِينَ يستَخِفَّنَّك ولَا حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ فَاصبِرْ
 يمان ندارند تو را به سبكسري كه ايو كسان كه وعدة خداوند حق است يراست

  .واندازند
لَقَدنَا وذَا فِي لِلنَّاسِ ضَرَبثَلٍ و از آنجا كه به مردم لطف و مرحمت  كُلِّ مِن الْقُرْآنِ هم

 كه ييم؛ مثالهايان كرده اي آنها بي را در قرآن برايم هر گونه مثاليو توجه داشته ا
 ي شود و حجت اتمام ميلة آن امور شناخته ميوس كنند و به يق را روشن ميحقا

ك كردن امور معقول ي نزدي كه خداوند براييقت در مورد همة مثال هاين حقيا. گردد
قت آن، يبا امور محسوس، و خبر دادن از آنچه اتفاق خواهد افتاد، و روشن كردن حق

الت گناهكاران امت و حينجا روز قينكه خداوند در اياز آن جمله ا.  كنديدا ميصدق پ
ر ي شود به تصويرفته نمي از آنها پذينكه عذريو شدت حسرت خوردنشان و ا

  .ده استيكش
ولَئِن : ن فرمود يبنابرا. دندي بر نگزياما كافران ستمكار جز مخالفت با حق روشن راه

 ي آنچه آورده اي كه بر صحت و درستياوري بيشان نشانه ايهٍ و اگر بر ايجِئتَهم بِئَا
ند شما بر باطل ي گوينَ كَفَرُوا إن أنتُم إلَّا مبطِلُونَ كافران ميقُولَنَّ الَّذِيد، لَّيلت نمادال

  . آورندي آنها حق را باطل به حساب ميعني. ديهست
رد، و چون خداوند بر دل ي گي و جسارت آنها سرچشمه ميرفتن حق از كفرورزينپذ
ند باطل ي گويا انكار كرده و مش از حد نادان هستند حق ريشان مهر زده و بيها
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ن گونه خداوند يعلَمونَ اينَ لَا ي قُلُوبِ الَّذِيطبع اهللاُ علَيكَذَلِك : ن رو فرمود ياز ا. است
 يشان نمي وارد دل هايريچ خي نهد، پس هي دانند مهر مي كه نمي كسانيبر دل ها

  .نندي بيا حق م كند بلكه حق را باطل و باطل ريا را درك نميقت اشيشود و حق
 خدا ي و بر دعوت دادن آنها به سويافته ايفَاصبِر پس بر آنچه كه بدان فرمان 

 آنها ي گردانيد روي نباي آنها مواجه شدي گرداني داشته باش، و اگر با روييبايشك
 در آن يچ شكيتو را از كارت باز بدارد، إنَّ وعداهللاِ حقٌ همانا وعدة خدا حق است و ه

 ييباينكه وعدة خدا حق است انسان را بر صبر كردن و شكين داشتن به ايقي. ستين
ع نخواهد شد بلكه آن يرا بنده هر گاه بداند كه عملش ضايد، زي نماي مياريدن يورز

ش آسان خواهد شد يند براي بي كه ميي هايافت، تحمل سختيرا به طور كامل خواهد 
 يد آن را كم ميقدر تالش نما گردد و هر چيش آسان مي ها برايو تحمل دشوار

ن ندارند و يقي كه ينكه كسانيز از ايوقِنُون و بپرهين لَا يستَخِفَّنَّك الَّذِيو لَا . پندارد
 وادارند، ي و سبكسرينشان كم است تو را به خشم و ناراحتيقيف و يمانشان ضعيا
 شوند ي باعث م دارند وي وا مي تو را به خشم و ناراحتيز نكنيرا اگر از آنها پرهيز

 ين كار كمك مي نفس آنها را بر ايو خواسته ها. يدار نباشي پايتا بر اوامر و نواه
انگر آن است هر ين بيا. يكند و در صدد آن بر خواهند آمد كه همانند آنها باش

ش آسان يدن براي ورزييباي داشته باشد صبر و شكين و عقل درستيقي كه يمؤمن
 يپس اول. ف باشد خردش اندك خواهد بودين او ضعيقيو هر كس كه . خواهد بود

  . مانند پوست استيمانند مغز، و دوم
   رومير سوره يان تفسيپا
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   لقمانير سوره يتفس

  ه استي آ34 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :11 – 5 يه يآ

 .ميالف، الم، م الم

تِلْك اتكِيمِ ا الْكِتَابِ آيز استيم كتاب حكمت آيه هاين آيالْح. 

  .كوكاراني ني است برايت و رحمتيلِّلْمحسِنِينَ هدا ورحمةً هدى

 كه نماز را بر ييوقِنُونَ كسان هم بِالĤْخِرَةِ وهم الزَّكَاةَ ويؤْتُونَ الصلَاةَ يقِيمونَ الَّذِينَ
  .ن دارنديقي پردازند و آنان به آخرت ي دارند و زكات مي ميپا

لَئِكلَى أُوى عدن هم هِمبر لَئِكأُوو مونَ ا هفْلِحپروردگارشان از ]يسو[نان از يالْم 
  .شان قطعاً رستگارنديت برخوردار هستند و ايهدا

ات آن پرمحتوا و يد آي فرمايات قرآن اشاره نموده و ميت و عظمت آيخداوند به اهم
 و يو از جملة استوار. آمده اند خداوند با حكمت و دانا ياستوار هستند و از سو

  :ل اشاره كرد ي توان به موارد ذيز بودن آن ميحكمت آم
ن ين و بهترين كلمات آمده اند و بر بزرگتريواترين و شيات قرآن با مختصرتري آ– 1

  .ندي نمايم داللت مي و مفاهيمعان
 يف و كم شدن و افزون گشت مصون و محفوظ مير و تحرييات قرآن از تغي آ– 2

  .باشند
 كه از آن يبيندگان در آن آمده و امور غيا آي كه در مورد گذشتگان ي همة اخبار– 3

 با آن مخالفت ي الهي از كتاب هايج كتابيت است و هيخبر داده است مطابق با واقع
ا معقول يچ دانش محسوس يو ه. اورده استي مخالف آن را نيامبريچ پينكرده و ه

  .كه با آنچه قرآن آورده است تناقض داشته باشد نبوده و نخواهد بود يحيصح
ا منفعت و ي دهند مصلحت محض است، يات قرآن به آن دستور مي هر آنچه كه آ– 4

نكه فساد محض است ي نكرده اند مگر اي نهيزيچ چيو از ه. شتر استيمصلحت آن ب
ند و  دهي فرمان ميزي به چيات قرآني مواقع آياريو در بس. شتر استيا فساد آن بي

ان آن را هم ي كنند و زي مي نهيزي كنند و از چيان ميز بيدة آن را نيحكمت و فا
  . دارنديان ميب
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 يم داده اند، و موعظه ايق پرداخته اند و هم بيب و تشويات قرآن هم به ترغي آ– 5
  . شونديلة آن اصالح ميخته به وسيرسا هستند كه افراد فره

 ها و احكام و امثال آن با هم موافق اند و ل قصهي قرآن از قبيات تكراري آ– 6
د يشتر در آن تدبر نمايست، و هر اندازه فرد هوشمند بي در آن ها نيتناقض و تضاد

دا ين پيقي گردد و يرت زده مي آن حي و همسانيشد از هم آهنگيانديو در آن ب
  .م و ستوده نازل شده استي خداوند حكين قرآن از سويخواهد كرد كه ا

 خواند و از هر اخالق ي فرا ميده ايم است و به هر اخالق پسنديه خداوند حكنكيبا ا
شتر مردم از رهنمود شدن با قرآن محروم هستند و از ي كند، اما بي مي نهيزشت

 كه ي باشند، مگر كسيگردان ميمان آوردن به آن و عمل كردن به احكام آن رويا
 هستند يصون بدارد، و آنها كسانطان مي را از شر شيق دهد و ويخداوند به او توف

  . كنندي ميكي دهند و با بندگان او ني انجام ميكه عبادت پروردگارشان را به خوب
د و ي نمايت ميت است و آنها را به راه راست هداية هدايكوكاران ماي نيقرآن برا

 لةي است كه به وسيشان رحمتيو رحمه و برا.  گردانديآنان را از راه جهنم دور م
 يكران دست مي بياد و شادير فراوان و پاداش زيآن به سعادت هر دو جهان و خ

  . شودي از آنها دور مي و بدبختيابند، و گمراهي
 كامل هستند، و ي علم و آگاهيف كرد كه آنها داراين توصيكوكاران را چنيسپس ن

 ن رو آنها ازي شود، از اي است كه موجب عمل و ترس از عذاب خدا مينيقيآن 
ف كرد و يسته توصي شايو آنها را به عمل و انجام كارها. ندي نماي ميگناهان دور

مونَ يقِي: ان نمود و فرمود يژه بيان همة اعمال دو عمل برتر را به طور وياز م
 دارند كه مشتمل بر اخالص و مناجات با خدا و پرستش ي ميالصلَوه نماز را بر پا

  . كندير كارها كمك مي را بر انجام ساياست و آدمخداوند با قلب و زبان و اعضاء 
 و زكات را ميو ي پردازد از صفت هاي كه زكات را ميكس.  پردازنديؤتُونَ الزَّكَوه 

 ياز او را بر طرف مي رساند و نيده مي گرد دو به برادر مسلمانش فايزشت پاك م
.  دهديح ميال ترج شود كه محبت خدا را بر محبت ميد و با دادن زكات روشن مينما

شتر دوست دارد و ي طلب آنچه كه از مال بي را كه دوست دارد در راستايپس مال
  . دهديازمندان مي كند و به نيرون مي خداست، بيآن طلب خشنود

لَ ع يأولَئِكدم ني هبِّهت ي كنند بر هدايكوكاران كه هم علم دارند و هم عمل مي مِّن ر
ده است، ي پروردگارشان به آنها رسيت از سويهدان ي قرار دارند و ايبزرگ
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 دهد و عذاب را از آنها يش پرورش مي كه همواره آنها را با نعمت هايپروردگار
ژه يت وي كه خداوند آنها را از آن برخوردار نموده از جمله تربيتيهدا. دي نمايدور م

  .ت استيع تربن نوين برتريد و اي نمايت ميخداوند است كه دوستانش را بر آن ترب
 و يوي پروردگار و پاداش دنيشان رستگارند و خشنوديو أولَئِك هم المفلِحونَ و ا

افته اند و از خشم و عذاب خدا در امان مانده اند، چون آنها راه ي خود را درياخرو
 وجود يت جز آن راهيدن به موفقي رسيش گرفته اند، كه براي را در پيرستگار

  .ندارد
   :6 – 9 يه يآ

 هزُوا ويتَّخِذَها عِلْمٍ بِغَيرِ اللَّهِ سبِيلِ عن لِيضِلَّ الْحدِيثِ لَهو يشْتَرِي من النَّاسِ ومِنَ
أُولَئِك ملَه ذَابهِينٌ و در م عهوده اند يدار سخنان بي هستند كه خريان مردم كسانيم

. رنديه سازند و آن را به مسخره گ از راه خداوند گمرا]مردم را[ يچ دانشيتا بدون ه
  . دارنديآنان عذاب خوار كننده ا

لَيهِ تُتْلَى وإِذَا اتُنَا علَّى آيتَكْبِرًا وسكَأَن م ا لَّمهعمسهِ فِي كَأَنَّ يقْرًا أُذُنَيو شِّرْهذَابٍ فَببِع 
 كه آن را ييداند، گو گري بر ميات ما بر او خوانده شود تكبركنان رويأَلِيمٍ و چون آ

 مژده ي است، پس او را به عذاب دردناكينيش سنگيده است، انگار در گوش هاينشن
  .بده
مان آورده ي كه اي گمان كسانيالنَّعِيمِ ب جنَّات لَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ

  .ان استشي پر نعمت بهشت از آن ايسته كرده اند باغهاي شايو كارها
ن وعدة يالْحكِيم جاودانه در آن خواهند ماند، ا الْعزِيزُ وهو حقا اللَّهِ وعد فِيها خَالِدِينَ
  .ن خداست، و او قدرتمند و با حمكت استيراست
 يت شده اند و به آن رويلة قرآن هداياد كرد كه به وسي ي كه خداوند از كسانيهنگام

 نبرده يده و از آن بهره اي گردانيپرداخت كه از قرآن رو يآورده اند، به ذكر كسان
 ينگونه مقرّر كرده كه آنها به جاي را اين اشخاصي چنيان فرمود كه سزاياند، و ب

ن گفتار ين سخنان و بهتريرند، پس ارزشمندتري را بپذيرش قرآن هر سخن باطليپذ
  .اورندي بيار رون گفتيح ترين و قبيه تري آن به فرومايرا ترك نموده و به جا

دار ي هست كه خريان مردم كسي و از ميشتَرِيو مِنَ النَّاسِ من : ن فرمود يبنابرا
دار سخنان يو خر. ل استي محروم و خوار و ذلي باشد، و او فرديهوده ميسخنان ب

 كند و به آن عالقه مند است، مانند ي كه آن سخنان را انتخاب مي كسيعنيهوده يب
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ثِ يلَهو الحدِ.  دهدي عالقه مند است و در مقابل آن پول ميياال كه به كيداريخر
ن خواسته باز يدن به بزرگتريد و آنها را از رسي نماي كه دل ها را غافل ميسخنان

 كفر ي را به سوي كه آدمييهوده و پوچ و گفته هايپس هر سخن حرام و ب.  دارديم
لة باطل به يرند و به وسي پذي كه حق را نمي كند و سخنان كسانيق ميو گناه تشو

 و دروغ و ينيبت و سخن چيغ. زند تا آن را درهم بشكنندي خيمجادلة حق بر م
. ن داخل استي ندارد در ايده ايا فاين و دني دي كه براييزهاي و چيقيناسزا و موس

 يهوده را بر مياوه و بيتگر، سخنان يد و هداي سخنان مفين نوع از مردم به جايا
رِ عِلمٍ تا جاهالنه و پس از آن كه خودشان گمراه يلِ اهللاِ بِغَيضِلَّ عن سبِيلِ. ننديگز

 از گمراه شدن است، يرا گمراه كردن ناشيز از راه خدا گمراه كنند، زيشدن مردم را ن
د و كار ين سخن، از سخن مفي ايو آنان با گمراه كردن مردم و آوردن آنها به سو

 را يقتيت و حقي كه هدايو تا وقت.  دارنديباز مسودمند و حق روشن و راه راست 
 آن است، مورد انتقاد قرار ندهند و آن را به باد تمسخر يرنده يات خدا در بر گيكه آ
ن كار را انجام ي توانند ايز مورد تمسخر قرار ندهند نميام رسان را نيرند و پينگ

  .دهند
ند و ي نمايق ميآن تشو ي كنند و مردم را به سويش مي كه باطل را ستايپس وقت

رند ي گي دهند و حق و اهل حق را به باد تمسخر ميحق را مورد انتقاد قرار م
ب يند آنها را فري نماي كه به آنان القات مي سازند و با سخنانيجاهالن را گمراه م

أولَئِك .  داننديقت را نمي دهند و حقيص نمي را تشخي دهند، چون جاهالن، گمراهيم
ب حق عذاب يات خدا و تكذي و مسخره كردن آيفر گمراهينٌ آنان به كيب مهِلَهم عذَا

  .  دارنديخوار كننده ا
لَّيهِ ءاي علَيو إذَا تُتلَ: ن فرمود يبنابرا ستَكبِراً و هنگاميتُنَا وات ما بر او ي كه آي م

 و آن  گرداندي بر ميم آن گردد مستكبرانه روياورد و تسليمان بيخوانده شود تا ا
 كند، كَأن ي گذارد بلكه به آن پشت مي نمي بر جايچ اثريرد و در دل او هي پذيرا نم
ش يا در گوش هايهِ و قراً گوي أُذُنَيده است، كَأنَّ فِيسمعها انگار آنها را نشنيلَّم 
 ي راهين كسيپس چن.  شنونديش كر هستند و صدا را نمي است و گوش هاينيسنگ
؛  مژده بدهيمٍ و او را به عذاب دردناكيفَبشِّره بِعذابٍ ألِ. داردتش وجود ني هدايبرا

 ياو را به عذاب. دي نماياه مين و چهره اش را زشت و سي كه دل او را غمگيمژده ا



٢٠٢٤ 

.  داندي اندازة آن عذاب را نمي آورد و كسيمژده بده كه قلب و بدنش را به درد م
  ! باشدي ميمبارك نايچه مژده !  بدكاران استين مژده برايا

 ينَ ءامنُوا و عمِلُوا الصلِحتِ كسانيإنَّ الَّذِ: ن است كه فرمود يكوكاران ايو اما مژدة ن
 دهند و با اسالم و عمل صالح عبادت ي را انجام ميمان آوردن، عبادت باطنيكه با ا
 كه كرده يياش كارهام آنها را مژده باد به پادي كنند، لَهم جنَّت النَّعِي را ادا ميظاهر

  .شان استياند بهشت پر نعمت از آن ا
 آن برخوردار ي پر نعمت بهشت كه روح و جسم از نعمت هايها در باغ هاينَ فَيخَلِدِ

ن خداست و امكان ندارد ين وعدة راستيوعد اهللاِ حقّاً ا.  گردد جاودانه خواهند مانديم
م و او يزُ الحكِيو هو العزِ.  راه ندارد در آنيلير و تبدييكه خالف آن عمل شود و تغ

ن است كه ي و حكمت او اياز جمله توانمند. ار با حكمت استيار توانمند و بسيبس
 از ين ناشيو ا. ش واگذارده استي را به حال خوي را موفق گردانده و عده ايعده ا

 است  آنين علم و حكمت مقتضي است كه در خصوص آنان دارد، و ايعلم و حكمت
  .نگونه باشديكه حال آنان ا

   :10 – 11 يه يآ
لْقَى تَرَونَها عمدٍ بِغَيرِ السماواتِ خَلَقَ  فِيها وبثَّ بِكُم تَمِيد أَن رواسِي الْأَرضِ فِي وأَ
لْنَا دابةٍ كُلِّ مِن   يمٍكَرِ زوجٍ كُلِّ مِن فِيها فَأَنبتْنَا ماء السماء مِنَ وأَنزَ

 ين كوه هايده است و در زميد آفريني كه آنها را ببييآسمان ها را بدون ستون ها
ن شما را نلرزاند و در آن انواع جنبندگان را پخش و ي را افكنده تا زمياستوار

 ارزشمند ين هر گونه ايم آنگاه در زمي نازل كرديو از آسمان آب. پراكنده كرده است
  .ميانديرا رو
ن يمبِينٍ ا ضَلَالٍ فِي الظَّالِمونَ بلِ دونِهِ مِن الَّذِينَ خَلَقَ ماذَا فَأَرونِي للَّهِا خَلْقُ هذَا
ده اند؟ بلكه ي را آفريزير او چه چيد كه غينش خداوند است، شما به من نشان دهيآفر

  . هستندي آشكاريستمگران در گمراه
 كه ييكمت خود و نعمت ها از حيي هايش و شگفتي از آثار و قدرت خويخداوند برخ

 السماواتِ خَلَقَ: د ي فرمايان داشته و مي بندگانش بياز آثار رحمت او هستند برا
 و ي و ضخامت و بزرگي هفتگانه را با وجود گستردگيتَرَونَها آسمان ها عمدٍ بِغَيرِ

 ينده است، و اگر ستويد آفريني كه آنها را ببييادشان بدون ستون هايارتفاع ز
.  شدند بلكه بدون ستون و با قدرت خدا محكم و برقرار گشته انديده ميداشتند د
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ن ي را در گوشه هما و دل زمي بزرگيد بِكُم و كوه هاي أن تَمِي األرضِ روسِي فِيوألقَ
ن به لرزه ي نبود زمي محكم و قوين شما را نلرزاند، پس اگر كوه هايقرار داده تا زم

  . خوردندي آن تكان م افتاد و ساكنانيم
 را كه منافع انسان را يانين پهناور انواع چهارپايها مِن كِلِّ دأبهٍ و در زميوبثَّ فِ

ن ين جانوران را در زميو خداوند ا.  كنند پخش و پراكنده ساخته استين ميتأم
ن از آسمان آب با ياز دارند بنابراي و خوراك نيپخش نموده است و آن ها به روز

لة باران ين به وسيمٍ پس در زميها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِي فرو فرستاد، فَأنبتنَا فِيتبرك
م كه جانوران از آن يانده ايد رويبا و مفياهان ارزشمند و زي از گياقسام گوناگون

  .ندي نمايه ميتغذ
و وانات ين و حيي دادن به جانداران كار خداست و جهان باال و پايهذَا خَلقُ اهللاِ روز

ن هم ي مشركين را قبول دارند حتيگانه هستند و همه اي خداوند يده هايجمادات آفر
نَ مِن دونِهِ پس به من ي ماذَا خَلَقَ الَّذِيفَأرونِ. ده استينها را خدا آفريكه ا. رندي پذيم

 يد و پرستش مي خوانياد ميك خدا قرار داده و به فري را كه شرييد آنهاينشان ده
د پس ي كنيچرا كه شما آنها را مانند خدا پرستش م! ده اند؟ي را آفريزيد چه چيكن
پس اگر آنها .  بدهندي داشته باشند و آنان را روزييده هايد آنها هم مانند خدا آفريبا
ن كه سزاوار ي بر ايتان مبنيد تا صحت ادعاي را دارند به من نشان دهيين توانايچن

 را نشان يزي توانند چيست كه آنها نمو معلوم ا.  باشند مشخص گردديپرستش م
ند كه همة موجودات ي نمايدة معبودانشان باشد چون آنها اقرار ميدهند كه آفر

 كه ثابت كند معبودانشان يلي دليپس ثابت شد كه آنها از ارائه . دة خدا هستنديآفر
لت  و به عي نادانيبلكه آنها از رو.  باشنديسزاوار عبادت هستند عاجز و ناتوان م

  :ن فرمود يبنابرا.  پردازندي به پرستش معبودان باطل خود ميجهالت و گمراه
 ي به سر مي آشكار و روشنينٍ بلكه ستمگران در گمراهي ضَلَلٍ مبِيبلِ الظَّلِمونَ فِ
 ياني سود و زي توانند به كسيند كه نمي نماي را پرستش مييزهايبرند، چون چ

 يست، و آنان به خاطر بيز در دست آنها ني و رستاخيبرسانند و مرگ و زندگ
ز است ترك كرده ي دهنده را كه مالك همه چيننده و روزي پرستش خداوند آفريخرد
  .اند
  
   :12 – 19 يه يآ
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لَقَدنَا وانَ آتَيةَ لُقْمن لِلَّهِ اشْكُرْ أَنِ الْحِكْممشْكُرْ وا يشْكُرُ فَإِنَّمن لِنَفْسِهِ يمنَّفَإِ كَفَرَ و 
اللَّه و به راست غَنِي مِيدكه  ]ميو به او فرمان داد[م يدي بخشي كه به لقمان فرزانگيح

ش ي سپاس گزارد به سود خو]خدا را[ كن و هر كس يخدا را سپاسگزار
  .از ستوده استي ني خداوند ب]بداند كه[ كند ي كند و هر كس ناسپاسي ميسپاسگزار

اد يبه [عظِيم و  لَظُلْم الشِّرْك إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِك لَا بنَي يا يعِظُه وهو هِلِابنِ لُقْمانُ قَالَ وإِذْ
! پسر جان«:  داد به او گفت ي كه پسرش را اندرز مي را كه لقمان در حالي زمان]آور

  .» بزرگ استي كه شرك ستميبه راست. به خداوند شرك نورز
لَتْه الِديهِبِو الْإِنسانَ ووصينَا مح هنًا أُمهلَى ونٍ عهو الُهفِصنِ فِي وياملِي اشْكُرْ أَنِ ع 

كيالِدلِوو صِيرُ و به انسان دربارة پدر و مادرش سفارش كرده ا إِلَيم، مادرش يالْم
 دو سال ير طيو باز گرفتنش از ش. با ضعف روز افزون او را آبستن بوده است

  .است
 كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت ]مينسان را سفارش نموده اا[
  . من استي به سو]همه[

لْم بِهِ لَك لَيس ما بِي تُشْرِك أَن على جاهداك وإِن لَا عِ  الدنْيا فِي وصاحِبهما تُطِعهما فَ
تَعملُونَ و اگر تو  كُنتُم بِما فَأُنَبئُكُم مرْجِعكُم إِلَي مثُ إِلَي أَنَاب منْ سبِيلَ واتَّبِع معرُوفًا

، از ي از آن ندارين آگاهي كه كمتريك من قرار دهي را شريزيرا بر آن داشتند كه چ
 كن كه يروي پي با آنان رفتار كن، و از راه كسيا به خوبيآنان اطاعت مكن، و در دن

 من است آنگاه شما را از يازگشتتان به سو من رو كرده است، سپس بيبه سو
  .د آگاه خواهم ساختي كرديآنچه م

 فِي أَو السماواتِ فِي أَو صخْرَةٍ فِي فَتَكُن خَرْدلٍ منْ حبةٍ مِثْقَالَ تَك إِن إِنَّها بنَي يا
 ي دانه اينياگر آن به اندازة سنگ! خَبِيرٌ پسر جان لَطِيف اللَّه إِنَّ اللَّه بِها يأْتِ الْأَرضِ

ن باشد خدا آن را يان زميا در ميا در آسمان ها و ي ياز سپندان باشد و در دل سنگ
  .ن و آگاه استيك بي گمان خداوند باري آورد، بيحاضر م

لَاةَ أَقِمِ بنَي يا رْ الصأْمرُوفِ وعبِالْم انْهنِ ونكَرِ عبِرْ الْماصلَى وا عم كابإِنَّ أَص ذَلِك 
ك دستور بده و از كار بد ي دار و به كار نينماز را بر پا!  فرزندميالْأُمورِ ا عزْمِ مِنْ

  . سترگ استين از كارهايبا باش كه اي رسد شكيباز دار و در برابر آنچه به تو م
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فَخُورٍ و  مخْتَالٍ كُلَّ يحِب لَا اللَّه نَّإِ مرَحا الْأَرضِ فِي تَمشِ ولَا لِلنَّاسِ خَدك تُصعرْ ولَا
چ ي گمان خداوند هين خرامان راه مرو، بي مگردان و در زميبا تكبر از مردم رو

  . را دوست ندارديمتكبر فخر فروش
اقْصِدفِي و شْيِكم اغْضُضمِن و تِكواتِ أَنكَرَ إِنَّ صوالْأَص تومِيرِ و در راه  لَصالْح
 ين صداها، صداي بدتر]بدان كه[ت بكاه، ي كن و از صدا]شهيرا پ[ يانه رويرفتنت م

  .خران است
. دي و حكمت بخشي دهد كه او به بندة خوب خودش لقمان فرزانگيخداوند خبر م

 بردن به حكمت و ي دانستن حق به آن صورت كه هست و پيعني يحكمت و فرزانگ
م نباشد، چرا كه حكمت ينشمند باشد اما حكممكن است انسان عالم و دا. اسرار آن

ر كرده يد و عمل صالح تفسين حكمت را به علم مفيبنابرا. مستلزم علم و عمل است
ن منت و احسان بزرگ را به لقمان عطا نمود به او فرمان داد تا ي خداوند ايوقت. اند

دهد و از در برابر آنچه خدا به او داده است شكر گزار باشد تا آن نعمت را بركت 
و خداوند خبر داد كه شكر و سپاس سپاسگزاران به . ديافزايش بر آن بيفضل خو
 گردد، و خداوند يان آن به خودش بر مي كند زي است، و هر كس ناسپاسيسود آدم
 كه در رابطه با مخالفان خودش ي در مورد دستوري ندارد، و او تعاليازيبه او ن
  .د ستوده استي نمايصادر م

ز ستوده بودن او در ين.  باشديشان مي اي او جزو صفات ذاتي و غنايازي نيپس ب
 يشان مي ايش جزو صفات ذاتيبايصفات كمالش و ستوده بودنش در صنعت ز

و .  صفت كمال هستند] و ستوده بودنيازي نيب[ن دو صفت يو هر كدام از ا. باشد
  .دي افزاين دو صفت در كنار هم بر كمال او ميقرار گرفتن ا

 صالح و يا فرديامبر بوده يا لقمان پين مورد اختالف نموده اند كه آين در ايسرمف
ن را فرموده كه به او حكمت داده است، و يسته؟ و خداوند در مورد او فقط هميشا
ان نموده كه نشانگر ي را كه به عنوان پند به فرزندش گفته است بييزهاي از چيبرخ

 ي و قواعد بزرگ حكمت را ذكر نموده و مپس اصول.  باشدي و حكمت او ميفرزانگ
پند و . عِظُه و آنگاه كه لقمان پسرش را پند داديو إذا قَالَ لُقمنُ لĤِبنِهِ و هو : د يفرما

  .م همراه باشديق و بي كه با تشوي امر و نهيعنيموعظه 
 كرد و علت ي امر نمود و از شرك نهيگانه پرستيد و يپس لقمان پسرش را به توح

.  بزرگ استيم همانا شرك ستميإنَّ الشِّرك لَظُلم عظِ: ان نمود ين بيش چنين را براآ
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 بدتر و زشت تر از يزيچ چين است كه هي باشد اي بزرگ مينكه شرك ستميل ايو دل
و . ان برابر قرار دهديده شده از خاك را با خداوند جهانيست كه مخلوق آفري نيكس
ز در دست يار همه چي برابر سازد كه اختيد با كس ندارياريچ اختي را كه هيكس

ازمند است با پروردگار ي را كه از همه جهت نيازمنديو موجود ناقص و ن. اوست
ك ي تواند به اندازة ي را كه نميو كس. از است برابر گرداندي نيكامل كه از هر جهت ب

 يوي و دنينيد ي برابر قرار دهد كه همة نعمت هاي ببخشد با كسي به كسيذره نعمت
ا بزرگتر يپس آ. دي نماي را دور ميده، و اوست كه بدي را او بخشي و روحيو جسم

ف ي وجود شرين هست كه آدمي بزرگتر از ايا ستميو آ!  وجود دارد؟ين ستمياز ا
 را عبادت كند كه يزين مقام ها و مراحل قرار دهد، و چين و بدتريخود را در خوارتر

ده است تا او را عبادت ي حال آنكه خداوند انسان را آفر! ندارد؟ين ارزشيكوچكتر
  . روا داشته استي واقعاً بر خود ستم بزرگين فرديپس چن. كند
 قرار يكي او شري برايعني آورده شود، ي خداوند دستور داد كه حق او به جايوقت

  حقوق پدر و مادر دستور داديد است، به اداي كه از لوازمات توحيداده نشود؛ امر
م ين مورد خواهيامت او را در ايم و روز قيانسان را سفارش نموده ا: و فرمود 

م تا با يا نه؟ پس او را سفارش كرده اين سفارش عمل نموده است يا به ايد كه آيپرس
 آوردن حقوق ي و به جايم كه با انجام بندگي كند، و به او گفته ايكيپدر و مادرش ن

ز با يو ن. ردير ارتكاب گناهان كمك نگيم در مسي هامن شكرگزار من باشد، و از نعمت
د و در برابر آنها فروتن باشد ي كند و با آنان مهربانانه سخن بگويكيپدر و مادرش ن

 نسبت به ي آنها را انجام بدهد و از هر گونه بديو به آنان احترام بگذارد و كارها
ن سفارش يانسان را به ا. ندزد و با گفتار و كردار خود آنها را ناراحت نكيآنها بپره

  . من استيرُ بازگشت همه به سوي المصِيم كه إلَيكرده و به او خبر داده ا
ن سفارش نموده و ي رفت كه تو را به اي خواهيبه نزد كس!  انساني اي به زوديعني

ن يا ايد كه آيو او از تو خواهد پرس. ن حقوق مكلف كرده استي ايبه انجام و ادا
فر و عذاب هالك ي به تو كيا نه، كه اگر انجام داده باشي يام داده اف را انجيوظا

  .كننده و دردناك خواهد داد
و آن سبب در مادر . ن استي كردن با والديكي را ذكر كرد كه موجب نيسپس سبب

لَته أمه وهنًا علَ مهنٍ مادرش به او حامله ميموجود است ؛ حگردد و هر دم به ي و 
  . گرددي ها مواجه مي با سختي در پي شود و پي دچار ميتازه ا يضعف و سست
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 حال و ناتوان يمار و بيرد مادر هر دم بي گي كه فرزند در شكم مادر قرار مياز وقت
د ي شدي شود، سپس بعداز مدت ها تحمل دردهاي گردد، و حالتش دگرگون ميم

  . آورديا ميفرزند را به دن
ن ي اي فرزند دو سال است، و در طير خوارگيان دوران شينِ و پاي عاميو فِصلُه فِ

ا يآ.  دهدير مي مادر قرار دارد و به او شيمدت همواره در آغوش و تحت سرپرست
 ي فرزندش تحمل نموده و به شدت او را دوست مي را براين همه سختي كه ايمادر

  !د؟ كنيكيد و سفارش شود كه كامالً با او نيد به فرزندش تأكيدارد، نبا
لْم بِهِ لَك لَيس ما بِي تُشْرِك أَن على جاهداك وإِن«  و اگر پدر و » تُطِعهما فَلَا عِ

ك من ي شري نداريقت آن دانشي را كه به حقيزيمادرت تالش و كوشش كردند كه چ
ن كار از زمره يو گمان مبر كه اطاعت از آنها در ا.  مكنيروي از آنان پيقرار ده

د از يونبا«   مقدم استي با آنهاست، چون حق خدا بر حق هر كسيكوكاري ناحسان و
و « :و نفرمود. » گردد اطاعت شودي خالق محسوب مي كه نافرمانيمخلوق در كار

 ي به آن نداري كه علم و دانشيك من گرداني را شريزي  كردند كه چيچنانچه سع
 يرويك قرار دادن پياز آنان در امر شر» تُطِعهما فَلَا« :بلكه فرمود. »آنان را طرد كن

 فِي وصاحِبهما« :ن جهت فرموديابد، به هميد  ادامه ي كردن با آنان بايكيمكن، اما ن
 در كفر و گناه از آنها ي رفتار كن، وليا به خوبيو با آنها در دن» معرُوفًا الدنْيا

 كن كه رو به من يروي پيو از راه كسان» إِلَي أَنَاب منْ سبِيلَ واتَّبِع« .  مكنيرويپ
مان يامبران خدا اي هستند كه به خدا و مالئكه و كتاب ها و پينموده اند، و آنها كسان

و .  كنندي او بازگشته و  توبه مي باشند، و به سويم پروردگارشان ميدارند، و تسل
ر كه آنها به  خدا توبه كند همان طوي به سوين است كه آدمي از راه آنها ايرويپ

زه و  اراده قلب ي همسو كردن انگيعني خدا يو انابت به سو.  خدا بازگشته ا نديسو
د و انسان را به ي نماي آنچه كه خدا را خشنود ميبا خواست خدا و تالش در راستا

  . كنديك مياو نزد
 »ثُم إِلَي كُمرْجِعئُكُم ما فَأُنَببِم لُونَ كُنتُممكه اطاعت يمه شما، چه  كسانسپس ه» تَع 

 او ي كه به سويي او را كرده اند و چه آنهاي كه نافرمانييخدا كرده اند و چه آنها
 ي من باز مين كار را نكرده اند به سوي كه اييبازگشته و  توبه نموده اند و چه آنها

خاطر به !  فرزندي دهم، و تو را ايد خبر مي كرديد، آنگاه شما را از آنچه كه ميگرد
 يفر ميو پدر ومادرت را اگر كافر باشند به سبب كفرشان ك. دهميمانت پاداش ميا
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چ ي كه انجام داده اند مجازات خواهم كرد، و هير و شريك را طبق كار خيدهم، و هر
  . مانديده نمي از اعمالشان بر خداوند پوشيزيچ
 فِي أَو السماواتِ فِي أَو صخْرَةٍ فِي فَتَكُن دلٍخَرْ منْ حبةٍ مِثْقَالَ تَك إِن إِنَّها بنَي يا« 

ن ياگر آن به اندازه دانه سپندان كه كوچكتر! زمي پسر عزيا» اللَّه بِها يأْتِ الْأَرضِ
ا در هر كجا باشد ين يا در زميادر آسمان ها ي يز است باشد و در دل سنگيچ

ب و نقص ي اش بدون عييقدرت و توانارا علم او واسع و ي آورد، زيخداوند آن را م
ن و آگاه يك بيرا خداوند باريز»  خَبِيرٌ لَطِيف اللَّه إِنَّ« :ن جهت فرموديبه هم. است

. ا آگاه استي صحرا و دري هايدگيا و اسرار آن و از پوشياست و از درون اش
راقب د خدا را مدنظر داشته باشد و او را مين است كه انسان همواره بايمنطور ا

 ينجا آدميخداوند در ا. دي نماي تواند از  او فرمانبرداري كه مييش بداند و تا جايخو
  . دارديرا از عمل زشت هرچند كه كم باشد برحذر م

 يا« :ق نمود و فرمودي است به انجام آن تشوين عبادت بدنياز آن جا كه نماز بزرگتر
نَيلَاةَ أَقِمِ ب رْ«  دار يرپانماز را ب!  فرزندميا» الصأْمرُوفِ وعبِالْم انْهنِ ونكَرِ عو » الْم

د كار ين مستلزم آن است كه انسان بايو ا. ك دستور بده و از كار بد بازداريبه كار ن
د كار ين امر مستلزم آن است كه انسان باين ايهمچن.  كنديخوب را بشناسد تا نه

.  كنديز بشناسد تا از آن نهي نخوب را بشناسد تا به آن دستور دهد و منكر را
 از منكر ي است كه امر به معروف و نهيزين امر مستلزم امر نمودن به چين ايهمچن

 كه يو به درست.  استي و بردبارين همان نرمي شود، و ايل نميبدون آن تكم
» أَصابك ما علَى واصبِرْ« :دي فرمايح نموده و مين موضوع تصريخداوند متعال به ا

ن امر مستلزم آن است يز اين. با باشي رسد شكي كه به تو مي در برابر مشكالتو
د خودش كار خوب را انجام دهد و ي كند باي از منكر مي كه امر به معروف و نهيكس

ن مستلزم آن است كه با انجام كار خوب و ترك كار بد يو ا. دياز كار بد باز آ
 خود به حد كمال يز با امر و نهينگران را يشتن را به حد كمال برساند وديخو

 از منكر كند حتما به ي امر به معروف و  نهيو از آنجا كه هرگاه كس. برساند
د ، او را فرمان ي آي بر انسان ها دشوار مي گرفتار خواهد شد، و امر و نهيمشكالت

 كه به تو ييبت هايدر برابر مشكالت مص:  ورزد و فرمودييباين امر شكيداد تا بر ا
آنچه لقمان فرزندش را به آن پند » الْأُمورِ عزْمِ مِنْ ذَلِك إِنَّ« . با باشي رسد شكيم
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د بر آن عزم را جزم كرد و بر آن ثبات ي است كه باي مهم و اساسيداد از كارها
  . باشدي اراده محكم و قوين كارها را بكند كه داراي تواند اي ميو كس. ديورز
لَا«  رْ وعتُص كلَا« .  مگرداني از مردم روينيو با تكبر و خود بزرگ ب» لِلنَّاسِ خَدو 

 كه يي و افتخار به نعمت هاين با خودپسندي زميو در رو» مرَحا الْأَرضِ فِي تَمشِ
 اللَّه إِنَّ« .  راه مروي كه نعمت دهنده را فراموش كرده ايخدا به تو داده است در حال

چ متكبر و خودستا و ي گمان خداوند هيچرا كه ب» فَخُورٍ لٍمخْتَا كُلَّ يحِب لَا
  . را دوست ندارديفخرفروش

 »اقْصِدفِي و شْيِكراه  ي و تواضع راه برو، و با تكبر و خودپسنديو با فروتن» م 
 مِن واغْضُض« .  مزني جاني و بيز خود را به  هنگام راه رفتن به مردگيمرو، و ن
تِكوشگاه يت ادب در پيز به جهت رعايشگاه خدا ، نيت ادب در پير رعاو به خاط» ص

چرا كه زشت  » الْحمِيرِ لَصوت الْأَصواتِ أَنكَرَ إِنَّ« . اورين بييت را پايمردم صدا
 داشت يده و منفعتي بلند فايپس اگر صدا.  خران استين صداها، صداين و بدتريتر

  . بلند خر زشت و ناپسند استي صداي دانيز ميمخصوص خرها نبود، كه خود ن
 است و ي كه لقمان به فرزندش كرد اساس هر حكمتيت ها و سفارشاتين وصيو  ا

 يكيت نيو هر وص.  آن ذكر نشده اندي را در بر دارد كه همگياريمنافع و آداب بس
 توان آن را در ي باز دارد ميا از انجام اموري دستور دهد يكه به انجام  امور

م يان نمودير حكمت بين با آنچه كه در رابطه با تفسيافت و ايح لقمان يصا نيالبال
لقمان .  آني دانستن احكام و حكمت و مناسبت هايعنيكامال مطابقت دارد، كه حكمت 

 كرد و علت ترك كردن يد فرمان داد و از شرك نهي توحيعنين يپسرش را به اصل د
  .ان نموديش بيشرك را برا

 با پدر و مادر را يكيل  ني كردن با پدر و مادر دستور داد و داليكيفرزندش را به ن
 از پدر ي از خدا وتشكر و قدردانيو پسرش را به سپاسگزار. ان نمودي او بيز براين

ت خدا دستور دادند يو مادر فرمان داد، سپس متذكر شد كه اگر آنها به گناه و معص
  . رفتار كنديكيد با آنها به نيبان فرزند يبا وجود ا. د از آنان اطاعت نمودينبا

ه كرد كه همواره خدا را مدنظرداشته باشد و او را از حاضر شدن يو به فرزند توص
 كوچك و ي هاي ها و بدي خوبيخداوند تمام: م داد و به او گفتيدر بارگاه خدا ب

 نمود و به او فرمان ي نهيو فرزند را از تكبر و فخرفروش.  آورديبزرگ را حاضر م
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ش را يو به او دستور داد در هنگام سخن گفتن صدا. د تا فروتن و متواضع باشددا
  .اوردين بييپا

 و ي را به بردباريد، و وي از منكر نمايو او را فرمان داد كه امر به معروف و نه
همان طور كه خداوند متعال . ه كردي كنند توصي را آسان مين دو هركارينماز كه ا

 يپس كس. ديريو از صبر و نماز كمك بگ» نُوا بِالصبرِ والصلَوةِيواستَعِ« :دي فرمايم
.  باشديار مي بسي حكمت و فرزانگي را نموده است حتما داراييه هاين توصيكه چن
ن است كه ير بندگان اي خداوند بر لقمان و ساي هايكي از منت و نيكين يبنابرا

 آنان ي برايكي نيست تا الگوت كرده اي آنها حكاي از حكمت لقمان را براييزهايچ
  .باشد

  20- 21 يه يآ
ا أَلَمأَنَّ تَرَو خَّرَ اللَّها لَكُم ساتِ فِي ماوما السمضِ فِي وغَ الْأَربأَسو كُملَيع همنِع 

لْمٍ بِغَيرِ اللَّهِ فِي يجادِلُ من النَّاسِ ومِنَ وباطِنَةً ظَاهِرَةً لَا عِ ى وده نِيرٍ كِتَابٍ لَاو؛ آيا م 
 و  است كرده شما،  رام  است  زمين و آسمانها در  كه را  چه هر خدا  كه ايد  نديده
  پاره و ؟ داشته  يارزان شما بر  يتمام  به  پنهان  چه و آشكار  چه را خود  ينعمتها

  جدال اخد باره در ،  يروشن  كتاب و  يراهنماي يا  يدانش  هيچ  يب  مردم از  يا
  .كنند  يم

لَيهِ وجدنَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُوا اللَّه أَنزَلَ ما اتَّبِعوا لَهم قِيلَ وإِذَا اءنَا عآب لَوكَانَ أَو 
  نازل خدا  آنچه از : بگويند آنها  به  چون السعِيرِ؛ و عذَابِ إِلَى يدعوهم الشَّيطَانُ

  يافته  آن بر را خود  پدران  كه  يآيين از ما ،  نه : گويند  ، يدكن  متابعت  است  كرده
  .باشد  خوانده فرا  آتششان  عذاب  به  شيطان  چه اگر  كنيم   يم  متابعت  ايم

 و عدم ي گذارد و آنها را به شكرگذاريش بر بندگان منت ميان نعمت هايخداوند با ب
تان مشاهده يا با چشم ها و دل هايآ» تَرَوا أَلَم« :دي فرمايپس م.  خوانديمنفعت فرا م

كه خداوند آنچه را » الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَكُم سخَّرَ اللَّه أَنَّ« د، ينكرده ا
د و ستارگان همه را در جهت سود و نفع يل ماه و خورشيدر آسمان هاست از قب

 و كشتزارها و رودها و معدن ها و وانات و درختانيبندگان مسخر كرده است، و ح
! ده است؟ي آنها رام گردانين هستند به نفع بندگن و برايامثال آن را كه در زم

او خداوند است كه » عاَي األَرضِ جمي خَلَقَ لَكُم ما فِيهو الَّذِ« :دي فرمايهمانگونه كه م
 ظَاهِرَةً نِعمه علَيكُم وأَسبغَ« . ده استيتان آفرين است برايهمه آنچه را در زم
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م يني بي از آنها را نمي كه ما انسان ها بخشي و باطني ظاهريو نعمت ها» وباطِنَةً
ن ، به دست آوردن منافع و دور شدن يا و نعمت ديفراوان به ما داده است؛ نعمت دن

 ي برايفه شماست كه با دوست داشتن نعمت دهنده و كرنش و فروتنيپس وظ! انهايز
 اطاعت از او، و كمك نگرفتن از آنها يش در راستاياو و با كمك گرفتن از نعمت ها

اما با وجود » من النَّاسِ ومِنَ« . دي آوري، سپاس او را به جاي وير نافرمانيدر مس
 آورند بلكه ي نميش را به جاي از مردم سپاس نعمت هاين همه  نعمت، برخيا

 را ي ورزند و حقي ها را به ما داده است كفر م كه نعمتي كنند و به كسي ميناسپاس
امبرانش را به همراه آن فرستاده يش را با آن نازل فرموده و پيكه خداوند كتاب ها

لْمٍ بِغَيرِ اللَّهِ فِي يجادِلُ« ن يبنابرا. ندي نماياست انكار م لَا عِ ى ودلَا ه نِيرٍ كِتَابٍ وم «
 يز مي درباره خدا به مجادله و ستيروشنگرت و كتاب ي و هدايچ دانشيبدون ه
امبر ي را كه پي كنند تا حق را درهم بشكنند، و دستوري از باطل دفاع ميعني. پردازند

  . نديد رد نماين كه فقط خدا را پرستش كني بر اياز جانب خدا آورده است مبن
ه آنها  كنند تا بي دانش مجادله نمينش و علم است، و از رويمجادله آنان بدون ب

ت به ين هداي كنند كه در ايت مجادله نميز براساس هداياجازه سخن داده شود، ن
 دارد و نه يه عقليز آنان نه پايپس جدال و ست. افتگان اقتدا كرده باشنديت يهدا

 ي باشد، و نه از رويبراساس منقوالت و آنچه كه در كتاب ها آمده است استوار م
د از ي درباره خدا براساس تقلين كسانيبلكه مجادله چنافتگان است ، يت ياقتدا به هدا

  .پدران گمراهشان است
 كه به آنان گفته شود از يو هنگام» اللَّه أَنزَلَ ما اتَّبِعوا لَهم قِيلَ وإِذَا« :ن فرموديبنابرا

د، چون آن حق است و با ي كنيرويامبرانش نازل فرموده است پيآنچه خداوند بر پ
لَيهِ وجدنَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُوا« تان روشن گردانده است، ي آن را برايل آشكاريدال ع 

اكان يم كه پدران و ني كني ميروي پيزيبلكه از چ: ندي گويمخالفت كرده و م» آباءنَا
م يافته اياكان خود را بر آن ين آنچه را كه پدران و نيم، بنابرايافته ايخود را بر آن 
  .مي كني رها نميچ كسيبه خاطر گفته ه

 إِلَى يدعوهم الشَّيطَانُ كَانَ أَولَو« :خداوند در رد استدالل آنها و پدرانشان فرمود
 آتش دوزخ يطان پدران آنها را به سوين نبوده است كه شيمگر چن» السعِيرِ عذَابِ

و از زمره رفتند و به دنبال او حركت كردند، يطان را پذيفرا خواند و آنان دعوت ش
 يرويد از آنها پيا بايپس آ! ره شد؟ي بر آنها چيطان شدند و سرگردانيشاگردان ش
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ش يد آنها را از در پي پدرانشان باينكه گمراهيا ايش گرفت، يكرد و راه آنان را در پ
 ين خاطر دعوت نميطان آنان و پدرانشان را بديو ش! گرفتن راه آنان برحذر دارد؟

 كند و ي دعوتشان ميبكاري و فري دشمني بدارد، بلكه از روكند كه آنان را دوست
طان بر آنها يطان دشمنان او هستند كه مغلوب او گشته و شيروان شيقت پيدر حق

رفتن دعوت  او مستحق عذاب جهنم ينكه آنها به سبب پذيمسلط شده است و از ا
  .ده اند شادمان استيگرد

  :22- 24 يه يآ
 عاقِبةُ اللَّهِ وإِلَى الْوثْقَى بِالْعرْوةِ استَمسك فَقَدِ محسِنٌ وهو اللَّهِ لَىإِ وجهه يسلِم ومن

 ، دستگيره  به  آينه هر باشد نيكوكار و كند خدا  به  خويش  يرو  كه الْأُمورِ؛ هر
  .خداست  يسو  به كارها  همه  پايان و ،  است  زده  چنگ ياستوار

لَ كَفَرَ ومن لَينَا كُفْرُه يحزُنك افَ  بِذَاتِ علِيم اللَّه إِنَّ عمِلُوا بِما فَنُنَبئُهم مرْجِعهم إِ
  بازگشتشان  نسازد  غمگين را تو  كفرشان اند  شده كافر  كه  كسان  الصدورِ؛ آن

  هب خدا زيرا   كنيم  يم  آگاهشان اند  كرده  كه  يكارهاي  به  پس   ماست  نزد
  .است  آگاه گذرد  يم دلها در   آنچه

مهتِّعلِيلًا نُم   سپس ،  سازيم  يم  كاميابشان  يغَلِيظٍ؛ اندك عذَابٍ إِلَى نَضْطَرُّهم ثُم قَ
  .كشانيم  يم  سختشان  عذاب  به  يبيچارگ  به
د، و با ي نماي خداوند كرنش و فروتنيو هركس برا» اللَّهِ إِلَى وجهه يسلِم ومن« 

«  او انجام دهد، ين و عبادت را خالصانه برايع او باشد و دي مطيانجام دستورات اله
وهسِنٌ وحعمل او يعنيكوكار باشد، يع بودن، ني و مطي كه در آن فروتنيدر حال» م 

گر هركس با ي ديبه عبارت.  كرده باشديرويامبر پيمشروع بوده و در آن از سنت پ
ن عبادت ي كه در انجام دادن ايع خدا گردد، در حاليادت ها منقاد و مطانجام همه عب

ند و اگر او ي بيا او را ميد كه گوي چنان خداوند را پرستش نمايعنيكوكار باشد، يها ن
 حقوق خدا منقاد يهركس با ادا:  توان گفتيا مي. ند ي بي را ميند خداوند وي بيرا نم
د و حقوق آنها را به ي نماي رفتار ميكيندگان به ن كه با بيع  او باشد، در حاليو مط

را ي با هم ندارند، زيگرند و فرق چندانيكدي متالزم ين معانيو همه  ا.  آوردي ميجا
ن را به صورت كامل و به ي دستورات ديد تمامين است كه فرد بايخالصه همه آنها ا

ع خدا يان و مطن كرد، مسلميپس هركس چن. شود انجام دهد يرفته مي كه پذيصورت
 چنگ زده است؛ يز محكميبه دستاو» الْوثْقَى بِالْعرْوةِ استَمسك« گشته است، و 
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 و هالكت در امان يابد، و از نابودي ي كه هركس به آن چنگ زند نجات ميزيدستاو
  .ازدي ي دست مير و خوبيخواهد بود، و به هر خ

 يفير سست و ضعي، به دستاوكوكار نباشديا نياورد و ي ني به خدايو هركس رو
« . ش نخواهد داشتي در پي جز هالكت و نابوديزي چين روياز ا. چنگ زده است

ان ي خداست، پس خداوند در ميو سرانجام كارها به سو» الْأُمورِ عاقِبةُ اللَّهِ وإِلَى
ن يبنابرا. د و آنها را بر حسب اعمالشان مجازات خواهد كردي نمايبندگانش حكم م

  .دا كنندي پي آن روز آمادگيد برايدگان بابن
لَا كَفَرَ ومن«  ن نسازد، چرا يو هركس كه كافر شود كفر او تو را غمگ» كُفْرُه يحزُنك فَ

فه دعوت و رساندن آن به گوش مردم بر عهده تو است، و آن را به نحو يكه وظ
 يند پاداش تو را مت نشود خداوي هداين اگر كسيپس بعد از ا. ياحسن انجام داده ا
ن شدن وجود ندارد، چون اگر ي غمگي براييافتن مردم جايت نيدهد و به خاطر هدا

ن يز از ايو ن.  كرديت مي در او بود خداوند او را هدايري شود خي كه كافر ميفرد
 يز با  تو بر مي كنند و به ستيدن با تو جرات مي ورزين مباش كه آنها بر دشمنيغمگ
ن ناراحت مباش كه عذاب يز از اين.  دهندي خود ادامه مي و گمراهزند و به كفريخ

لَينَا« را يرد، زي گيخدا فورا آنها را فرا نم بازگشت آنان » عمِلُوا بِما فَنُنَبئُهم مرْجِعهم إِ
 خاموش كردن ي كه براي شان و تالشي ما است و ما آنها را از كفر و دشمنيبه سو

« . مي سازيامبران رسانده اند آگاه مي كه به پيت و آزارياند و اذنور خدا انجام داده 
لِيم اللَّه إِنَّ ورِ بِذَاتِ عدكه به يي گمان خداوند به راز دل ها آگاه است؛ رازهايب» الص 

  !داست چگونه خواهد بود؟يزبان آورده نشده اند، پس آنچه كه آشكار و پ
 »مهتِّعشتر گردد و يم تا گناهشان بي سازيا بهره مند مي در دنيندكآنان را ا» قَلِيلًا نُم

 يسپس آنها را به تحمل عذاب» غَلِيظٍ عذَابٍ إِلَى نَضْطَرُّهم ثُم« عذابشان كاملتر شود، 
  .د و دردناك استي كه بس بزرگ و شديم؛ عذابي كنيبزرگ و سخت وادار م

  :25- 28 يه يآ
لَّهِ الْحمد قُلِ اللَّه لَيقُولُنَّ والْأَرض السماواتِ خَلَقَ منْ سأَلْتَهم ولَئِن  لَا أَكْثَرُهم بلْ لِ

  خواهند ؟  است  آفريده را  زمين و آسمانها  يكس  چه  : يبپرس آنها از يعلَمونَ؛ اگر
  .نادانند  بيشترشان  بلكه  را خدا  سپاس : بگو  خدا : ، گفت
 در  آنچه  خداست  آن الْحمِيد؛ از الْغَنِي هو اللَّه إِنَّ والْأَرضِ ماواتِالس فِي ما لِلَّهِ

  .است  يستودن و نياز  يب خدا و  است  زمين و آسمانها
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لَوا وضِ فِي أَنَّمرَةٍ مِن الْأَرشَج رُ أَقْلَامحالْبو هدمدِهِ مِن يعةُ بعبرٍ سحا أَبم تنَفِد 
اتإِنَّ اللَّهِ كَلِم زِيزٌ اللَّه؛ و عكِيمدريا و شوند  قلم  زمين  يرو  درختان  همه اگر ح 
 خدا و  يابد  ينم  پايان خدا  سخنان ، بيايد  مددش به  ديگر  يدريا  هفت و  مركب

  .است  حكيم و پيروزمند
لْقُكُم ما لَا خَ و ثُكُمعلَّا ب  باز و شما  همه  بصِيرٌ؛ آفرينش سمِيع اللَّه إِنَّ واحِدةٍ كَنَفْسٍ إِ

 و شنوا خدا  آينه هر   است  تن  يك  كردن  زنده همانند تنها  كردنتان  زنده
  .بيناست

ب ين كه حق را تكذين مشركيو اگر از ا»  والْأَرض السماواتِ خَلَقَ منْ سأَلْتَهم ولَئِن« 
ده است؟ خواهند دانست كه بت ي آفرين را چه كسي و زم آسمان هايكرده اند بپرس

 آسمان ييند خداوند به تنهاي گويو م» اللَّه لَيقُولُنَّ« ده اند، يافري را نيزي آنها چييها
لَّهِ الْحمد قُلِ« . ده استين را آفريو زم  الزام آور، و با استدالل به يقه يپس به طر» لِ

رش آنان را محكوم بگردان، يكرده اند، انكار و عدم پذآنچه كه بدان اعتراف و اقرار 
شتن يه خوي را كه  نور را آشكار نمود و خودتان را علييش خدايستا: و به آنها بگو

 كردند كه فقط ين ميقي دانستند، يقت را مين حقيپس اگر آنها ا. به اعتراف واداشت
شترشان ي بيول» يعلَمونَ لَا رُهمأَكْثَ بلْ« . گانه را پرستش نموديد خداوندِ برحق و يبا
 ينش و آگاهي بيد نه از روي را از سر شك و ترديگري ديزهاين چي دانند، بنابراينم

  .ك خدا قرار داده انديشر
ان كرد تا ي خداوند بي صفت هاي از گستردگيه را به عنوان نمونه اين دو آيسپس ا

پس .  و اخالص فرا بخوانديگانه پرستيش و يبندگانش را به شناخت و محبت خو
ان كرد و فرمود همه آنچه كه در آسمان ها و ي اش را بيير بودن فرمانروايفراگ
 خداست و با يي و فرمانرواين قلمرو پادشاهيي جهان باال و پاين است و تماميزم

و .  كندي ميش بر آن حكمراني خويي و جزاي شرعي و فرمان هايريدستورات تقد
 از يزين چير و مسخر او هستند، و كوچكتري تحت تدبند ويهمه بندگان او

از است، پس به آنچه كه ي نيست، و خداوند توانگر بي در دست آنها نييفرمانروا
د أَن يد مِنهم مِّن رِزقِ ومĤ أُرِيمĤ أُرِ« .  ندارديازياز دارند نيش بدان نيده هايآفر

و عمل .  بدهنديم مرا خوراك و روز خواهي طلبم و نمي نميمن از آنها رو» عونِيطِي
 رساند، ي به خدا نميده اين فايدان و صالحان كوچكتريقان و شهيامبران و صديپ

از ي ني رساند، و خداوند از آنها و از اعمالشان بيده ميبلكه عملشان به خودشان فا
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ا و ين است كه آنان را در دني اش ايازي ني و بيق توانگريو از مصاد. است
  .از كرده استي ني بآخرتشان

ش او يحمد و ستا: ش خود خبر داد و فرمودي حمد و ستايسپس خداوند از گستردگ
 باشد، پس او در ذات و صفاتش ياز لوازم ذاتش است و او از همه جهات ستوده م

 باشد، يش مين ستاي از صفاتش سزاوار كاملتريستوده است و به خاطر هر صفت
و به خاطر همه آنچه كه .  هستند ي و بزرگ او سرشار از عظمتيچون صفت ها

 كرده است يا از آن نهيده و  انجام داده و بر همه آنچه بدان دستور داده و يآفر
ز به خاطر همه آنچه كه در رابطه با بندگانش به اجرا درآورده و ين.  شوديش ميستا

 مورد دي نماي ميا و آخرت حكم وداوريان بندگانش در دنيبه خاطر آنچه كه در م
  .ش استيستا

ن عظمت را چنان يش خبر داد و اي سخن و عظمت گفته هايسپس خداوند از گستردگ
 يران ميند و عقل ها را حي نشي گذارد و به دل ميشرح داد كه كامال در قلب ها اثر م

.  داردير و سلوك در راه شناخت آن وامينش را به سيگرداند و خردمندان و ارباب ب
» أَبحرٍ سبعةُ بعدِهِ مِن يمده والْبحرُ أَقْلَام شَجرَةٍ مِن الْأَرضِ فِي أَنَّما ولَو« :پس فرمود

ا يا جوهر گردد و هفت درين هستند قلم شوند و دري زمي كه رويو اگر همه درختان
 روند، و ين مي شوند و از بين قلم ها شكسته ميا اضافه شوند، اين دريبه ا
 كه مركب و جوهر يياهاي روند، و درين مي شوند و از بيته م شكسيياهايدر

ست كه ين مبالغه نيو ا. رندي پذيان نمي شوند، اما سخنان خدا پايده ا ند تمام ميگرد
 داند كه عقل ها را احاطه و درك كامل صفت يقت نداشته باشد بلكه خداوند ميحق
 است كه ين نعمتين بهترشاي داند شناخت بندگان نسبت به خدايش قاصرند، و ميها

 است كه بندگان به دست آورده اند، اما يلتين فضيپروردگار به آنها داده و بزرگتر
ن رو ي توان رها كرد، از ايافت همه اش را هم نميبندگان به صورت كامل آن را در

ده يشان روشن گردد واز آنچه كه بدان رسيخداوند بندگانش را آگاه ساخت تا دل ها
ند كه ي را بگويزيافته اند استدالل كنند، و همان چيه كه به آن دست ناند به آنچ

« : شتر بود گفته استي اش از همه نسبت به پروردگار بي كه آگاهين آنها و كسيبرتر
ش كرده ي كه خودت را ستايم، تو آن گونه هستيش كنيم تو را كامال ستاي توانينم
ك كردن ي نزدين مثال فقط براي و ا باشد،يز فراتر مين نيوگرنه مسئله از ا. »يا

 چنانچه درختان ي رسد، وگرنه حتي به آن نمي است كه فهم و ذهن آدميمفهوم
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 توان ي نميده هستند، ولين برابر مخلوق و آفرياها چندين برابر شوند و دريچند
 كند ي ميي ما را راهنماي و عقليل شرعيتصور كرد كه كالم خدا تمام شود، بلكه دل

 شود جز  يز تمام ميپس همه چ.  ندارديانيست و پاي نيخدا تمام شدنكه كالم 
 يز به سويان همه چيو همانا پا» ي ربِّك المنتَهيوأَنَّ إِلَ« . خداوند و صفاتش
قت اول و آخر بودن خدا را تصور كند، و هرچه يو هرگاه عقل، حق. پروردگارت است

وند قبل از آن بوده است، و هرچه را د خداي گذشته درذهن فرض نمايرا از زمان ها
 يانيز وجود دارد و پاينده در ذهن فرض كند خداوند بعد از آن ني آياز زمان ها

د و هر طور كه ي گوي دهد و سخن ميندارد، و خداوند در همه اوقات فرمان م
 تواند مانع گفته ها و ي نميزيچ چي را بخواهد هي كند، و هرگاه كاريبخواهد عمل م

 سخن ي كه خداوند براي داند مثاليد مين را تصور نمايش شود، هرگاه عقل ايكارها
ن يابند وگرنه مسئله از اي از آن را دريزين است تا بندگان چي ايخود زده است برا

  . باشديهم باالتر و بزرگتر م
« :ان كرد و فرموديش را بي و حكمت خوي قدرت و كمال فرزانگيسپس خداوند بزرگ

چ ي از آن اوست، و هيهمانا خداوند توانمند است و همه توانمند» حكِيم عزِيزٌ اللَّه إِنَّ
نكه از جانب اوست، و او با قدرت ين وجود ندارد مگر ايي در جهان باال و پايقدرت
ده و در آنها تصرف نموده است و يده ها را مقهور و مغلوب گردانيش همه آفريخو

ده و آن را با يده ها را آفريش آفريبا حكمت خوو .  پردازدير امور آنها ميبه تدب
ز سراسر حكمت قرار داده يحكمت آغاز نموده است و هدف و مقصود از آن را ن

 كه از آن ي او از سر حكمت به وجود آمده است و هدفين امر و نهياست،  همچن
 ي حكمت مينش و فرمانش دارايپس او در آفر.  باشديمدنظر بوده است حكمت م

  .باشد
 تواند آن عظمت ينكه عقل نميان نمود، و ايسپس خداوند عظمت قدرت و كمال آن را ب

لْقُكُم ما« :د، پس فرموديو قدرت را تصور نما لَا خَ و ثُكُمعةٍ كَنَفْسٍ إِلَّا باحِدنش يآفر» و
نش همه مردم يآفر. ستيك تن نيختن ينش و برانگيختنتان جز مانند آفريشما و برانگ

ك چشم به هم زدن پس از مردنشان و بعد از يادند و زنده كردن آنها در يكه زنيبا ا
د دانستن ين بعيبنابرا! ك تن استينش يده شدند مانند آفرين كه از هم پاشيا

 جز يليز و زنده شدن پس از مرگ، و سزا و جزا دادن به خاطر اعمال، دليرستاخ
 او ييان نمود كه شنواين را بياسپس .  از عظمت و قدرت خدا  ندارديجهل و ناآگاه
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 إِنَّ« :و فرمود. ندي بي ها را ميدني اش همه دييناي ها را احاطه دارد، و بيدنيهمه شن
اللَّه مِيعصِيرٌ سناستي بيهمانا خداوند شنوا» ب.  
  :29- 30 يه يآ

أَنَّ تَرَ أَلَم اللَّه ولِجلَ يارِ فِي اللَّيالنَّه ولِجيو ارلِ فِي النَّهخَّرَ اللَّيسو سرَ الشَّمالْقَمكُلٌّ و 
  شب از خدا  كه  يا  نديده ؛ آيا خَبِيرٌ تَعملُونَ بِما اللَّه وأَنَّ مسمى أَجلٍ إِلَى يجرِي

  آفتاب و افزايد  يم  شب  به و كاهد ، يم روز از و افزايد  يم روز  به و كاهد  يم
 خدا و ؟  است  حركت در  معين  يزمان  تا  يك هر  كه  ساخت خود  رام را  ماه و
  .است  آگاه كنيد  يم  كه  يكارهاي  به

بِأَنَّ ذَلِك اللَّه وقُّ هأَنَّ الْحا وونَ معدونِهِ مِن ياطِلُ دأَنَّ الْبو اللَّه وه لِيالْكَبِيرُ؛ اين الْع  
  باطل  خوانند  يم او جز  به  چه هر و  است  قح يكتا  يخدا  كه  است  سبب  بدان
  .بزرگوار و  مرتبه بلند  خداست و  است
 پردازد و با ير امور مي به تصرف و تدبييان شده كه او به تنهايز بينجا نيدر ا

 گرداند، پس هرگاه ي تصرفش شب را در روز و روز را در شب داخل ميگستردگ
ده است يد و ماه را مسخّر گردانيو او خورش.  روديرون مي بيگري وارد شود ديكي

 كه خداوند آنها را ي در حركت اند و از زمانير و نظام خاصيد با تدبيو ماه و خورش
نها را مسخر نموده يامده است، و خداوند اي به وجود نيده است در نظم آنها خلليآفر

ه عبرت و يماد و ي بندگان به دست آيوي و دنينيله آن منافع و مصالح ديتا به وس
  .  آنها گردنديسبب بهره مند

ان ين در حركت و جري معيهركدام از آن دو تا مدت» مسمى أَجلٍ إِلَى يجرِي كُلٌّ« 
رو و ي گردد و نيان و حركت آنها قطع ميد، جرين فرا رسياست، و هرگاه آن مدت مع

د يد؛ آنگاه كه خورش افتيامت اتفاق مين در روز قي افتد، و اي آنها از كار ميانرژ
امت آغاز ي رسد، و قيا به انتها مي شود، و دني شود و ماه گرفته ميده ميچيدرهم پ

د ي دهي كه انجام مير و شريو خداوند از خ» خَبِيرٌ تَعملُونَ بِما اللَّه وأَنَّ«  گردد، يم
جزا ن اعمال سزا و يست و شما را بر ايده ني بر او پوشيزيچ چيبا خبر است و ه

  . دهديفر ميخواهد داد؛ فرمانبرداران را پاداش و گناهكاران را ك
 »بِأَنَّ ذَلِك اللَّه وقُّ هانگر آن است يان شده بيآنچه از عظمت و صفات خداوند ب»  الْح

د و عبادتش يامبران و وعده و وعين و پيكه خداوند در ذات و صفاتش حق است و د
 پرستند و به ي او ميو آنچه كه به جا» الْباطِلُ دونِهِ مِن ونَيدع ما وأَنَّ« . حق است
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 ي خوانند در ذات و صفاتشان باطل اند، و اگر خداوند آنها را به وجود نمياد ميفر
پس چون آنها .  ماندندي نمي آمدند، و اگر كمك  خداوند نبود باقيآورد به وجود نم

و ذات » الْعلِي هو اللَّه وأَنَّ« . اشد بيباطل اند پرستش آنها باطل تر و پوچ تر م
ز از همه مخلوقات باالتر يخداوند برتر و باالتر از همه مخلوقاتش است و صفات او ن

ده ها يست و او بر تمام آفريسه نياست و صفت  مخلوقات با صفات خداوند قابل مقا
ا و عظمت ي كبريبزرگ است و در ذات و صفاتش دارا» رُيالكَب« . ره و غالب استيچ

  . كندين بزرگ جلوه مياست و او در دل اهل آسمان و زم
  :31- 32 يه يآ

أَنَّ تَرَ أَلَم رِي الْفُلْكرِ فِي تَجحتِ الْبمكُم اللَّهِ بِنِعرِينْ لِياتِهِ مفِي إِنَّ آي اتٍ ذَلِكيĤَلِّكُلِّ ل 
 تا شود  يم  روان دريا در خدا  نعمت  به  يكشت  كه  يا  نديده شَكُورٍ؛ آيا صبارٍ
  مردم  يبرا ،  اين در ؟ بنماياند شما  به را خود  قدرت  آيات از يا ، پاره خدا

  .عبرتهاست سپاسگزار  يشكيبا
لَما الدينَ لَه مخْلِصِينَ اللَّه دعوا كَالظُّلَلِ موج غَشِيهم وإِذَا  مِنْهمفَ الْبرِّ إِلَى نَجاهم فَ

قْتَصِدا ممو دحجاتِنَا ييĤِابرها همانند  عظيم  يموجها  چون ؛ و كَفُورٍ خَتَّارٍ كُلُّ إِلَّا ب 
 دهد  نجاتشان  چون و بخوانند  دين در اخالص   يرو از را خدا ، پوشد فرو را آنها

 ،  نعمت كافر  غداران جز و  وفاكنند  خويش  عهد  به  يبرخ ، برد  يخشك  به و
  .نكنند انكار را ما  آيات

ا را مسخر ي كه دريده ايا آثار قدرت و رحمت و توجه خداوند به بندگانش را نديآ
ا به حركت ي خدا و لطف و احسان او در دريري ها به فرمان تقدينموده است تا كشت

اند و از آن يما خود را به شما بني از نشانه هايتا برخ» آياتِهِ منْ لِيرِيكُم« !ند؟يدرآ
ن ي گمان در ايب» شَكُور صبارٍ لِّكُلِّ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ« . ديريد و پند بگياستفاده كن
  ي كه از نشانه ها استفاده مي؛ كساني سپاسگزاريباي هر شكي است برايكار عبرت

 ش سپاسگزارند، وي و آسايبا هستند ، و به هنگام شادماني ها شكيبرند و بر سخت
 كه يي دارند و به هنگام رنج هايبر طاعت خداوند صابرند و خود را از گناه باز م

 كه خداوند به آنان يوي و دنيني ديخداوند مقدر نموده است و در برابر نعمت ها
  .ده است شكرگزارنديبخش

 همچون كوه ييا و آن گاه كه موج هايخداوند حالت مردم را به هنگام سفر در در
اد ين هنگام خالصانه خداوند را به فري دارد، كه آنها در ايان ميرد بي گيآنان را فرا م
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لَما« .  خواننديم  كه آنان را نجات دهد و سالم به ي هنگاميول» الْبرِّ إِلَى نَجاهم فَ
انه يشان مي از ايبرخ» مقْتَصِد فَمِنْهم« : شونديم مي برساند به دوگروه تقسيخشك

ز ي آورند بلكه گناهكار ني نميه صورت كامل شكر خدا را به جا بيعنيرو هستند، 
 گزارند و يشان نعمت خدا را شكر نمي از ايو برخ.  كننديهستند و بر خود ستم م

چ كس يو ه» خَتَّارٍ كُلُّ إِلَّا بĤِياتِنَا يجحد وما« :ن  فرموديبنابرا.  كننديآن را انكار م
ن است ي اش ايو از جمله عهدشكن.  كندي را انكار نمات مايانتكار ِ ناسپاس آيجز خ

 آن نجات دهد از يا و سختيمان بست كه اگر ما را از دريكه او با پروردگارش پ
با .  كردند و به آن وفا ننمودندين گروه عهدشكنيپس ا. م بوديشكرگذاران خواه

 ها نجات ين سختيز انان كه خداوند آنها را ايد ايا نبايپس آ» كَفُورِ« ن، آنان يوجود ا
  ! خدا را بگزارند؟يداده است كامال شكر نعمت ها

  :33 يه يآ
 عن جازٍ هو مولُود ولَا ولَدِهِ عن والِد يجزِي لَّا يوما واخْشَوا ربكُم اتَّقُوا النَّاس أَيها يا

  ي؛ ا الْغَرُور بِاللَّهِ يغُرَّنَّكُم ولَا الدنْيا الْحياةُ نَّكُمتَغُرَّ فَلَا حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ شَيئًا والِدِهِ
  به را، فرزند كيفر  يپدر  هيچ  كه  يروز از و بترسيد  پروردگارتان از ،  مردم
  حق خدا   وعده  كنيد پروا نشود دار  عهده را پدر كيفر  يفرزند  هيچ و نگيرد  عهده
  مغرورتان  خدا  كرم  به فريبكار  شيطان نيز و ندهد  تانفريب دنيا  يزندگ   است

  .نسازد
 انجام يعني يزگاريپره.  دهدي و ترس از خدا فرمان ميزگاريخداوند مردم را به پره

د ي نمايو مردم را متوجه م.  كرده استيدستورات خدا و ترك آنچه خداوند از آن نه
 باشد ي به فكر خودش مامت كه هركس در آن روز فقطيكه از روز سخت و ق

لَدِهِ عن والِد يجزِي لَّا يوما واخْشَوا« :بترسند لَا وو لُودوم وازٍ هن جالِدِهِ عئًا وو » شَي
افت يز ي نيچ فرزنديت نكند و هي كار فرزندش را كفايچ پدري كه هيد از روزيبترس

 يكي تواند به نيفرزندش نم.ت كندي از كار پدرش را كفايزي شود كه بتواند چينم
 ين كاري تواند چنين پدر نميش بكاهد، و همچني هايا از بديد و يفزاي پدرش بيها

دن به يشيپس از اند. دي عملش را به طور كامل خواهد دي سزايبكند، بلكه هربنده ا
 او ي را برايزگاريد و ترس از خدا و پرهي نمايت مين روز هولناك بنده را تقويا

  خدا نسبت به بندگان است كه آنها را به ين رحمت و مهربانيو ا.  گردانديآسان م
 يه سعادت آنهاست ، و خداوند به آنها وعده مي دهد، كه تقوا ماي فرمان مي الهيتقوا



٢٠٤٢ 

فر يو آنها را از ك.  به آنان پاداش خواهد داديزگاريدهد كه در مقابل تقوا و پره
 يپس تو را سپاس ا.  دارديز عذاب باز م ترساند و با ذكر موعظه ها ايآخرت م

 گمان وعده خدا حق است و در آن شك يب» حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ« !انيپروردگار جهان
 تَغُرَّنَّكُم فَلَا« :ن فرموديبنابرا. ديريش نگيق كنندگان را در پيد و جزكار تصدينكن

 كه در آن يي و فتنه ها و رنج هاشي هاييباينت و زيا و زي دنيزندگ»الدنْيا الْحياةُ
بكار شما را نسبت به يطان فريو ش» الْغَرُور بِاللَّهِ يغُرَّنَّكُم ولَا« ! بديهست شما را نفر

 زند و در همه اوقات به فكر ي كه همواره انسان را گول ميطانيب ندهد؛ شيخدا فر
  .ب او استيفر

ان مقرر نموده است كه در آن روز شي را برايعادي دارد و ميخداوند بر بندگانش حق
ا حق او را ادا ي پرسد كه آيآنها را طبق اعمالشان سزا و جزا خواهد داد، و از آنها م

د به آن ي است كه انسان بايزين چيو ا! ده اند؟ي ورزي آن كوتاهيا در ادايكرده اند 
ش يه خوين خود قرار دهد، و سرمايتوجه داشته باشد و همواره آن را نصب الع

 دارد وسوسه ي باز مي حقوق  الهي كه انسان را از اداين مانعيو بزرگتر. بپندارد
پس .  اندازنديطان است كه در دل انسان وسوسه ميز و شي فتنه انگياي دنيها

بكار آنها يطان فريا شيب دهد يا آنها را فرين كه دنيخداوند بندگانش را بازدشته از ا
ّيعدِهم وي «. را نسبت به خداوند مغرور كند به » طَنُ إِلَّا غُرُورايعدِهم الشيهِم وما يمنِ

 ي نميب به آنان وعده ايطان جز فري كند و شي دهد و آرزومندشان ميآنان وعده م
  .دهد
  :34 يه ي آ
لَم الْغَيثَ وينَزِّلُ الساعةِ عِلْم عِنده اللَّه إِنَّ عيا وامِ فِي محا الْأَرمرِي وتَد اذَا نَفْسم 

ا تَكْسِبا غَدمرِي وتَد نَفْس ضٍ بِأَيأَر وتإِنَّ تَم اللَّه لِيميم  كه  ؛ خداست خَبِيرٌ ع  
 در  آنچه از باراندو  يم  باران  كه  اوست  آيد  يم  وقت  چه  قيامت  كه داند

 خواهد  دست  به چيز   هچ فردا  كه داند  ينم  كس  هيچ و   است  آگاه  رحمهاست
  .است  آگاه داناو  خدا  مرد خواهد  زمين  كدام در  كه داند  ينم  يكس و آورد

 اوقات يدا و پنهان را احاطه كرده است و گاهي خداوند پيد كه علم و آگاهيثابت گرد
 يز امورين پنج چيو ا. دي نماي آگاه ميبي از امور غياريخداوند بندگانش را بر بس

ن ي ايامبر و فرشته مقربيچ پيپس ه. ستي به آنها آگاه نيچ مخلوقيكه ههستند 
 يعني» الساعةِ عِلْم عِنده اللَّه إِنَّ« :پس فرمود. گراني داند چه رسد به ديزها را نميچ
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« :دي فرمايهمان گونه كه م.  رسديامت فرا مي قي داند كه چه زمانيفقط خداوند م
لَّا هو يجلِّي ِ لَا يانَ مرسها قُل إِنَّما عِلمها عِند ربي أَسئَلُونَك عن الساعةِي ها لِوقتِها إِ

 پرسند كه چه يامت مياز تو درباره ق» كُم إِلَّا بشغتَةَي السموتِ واألَرضِ لَا تَأتِيثَقُلَت فِ
ن را به  آيجز او كس. علم آن فقط نزد پروردگارم است« :  شود؟ بگوي واقع ميزمان

.  شود ين گران تمام مين رخداد بر آسمان ها و زميا.  گردانديموقع خود آشكار نم
  ».دي آيجز ناگهان به  نزد شما نم

 ي داند كه چه زماني باراند و فقط او ميو تنها اوست كه باران را م» الْغَيثَ وينَزِّلُ« 
 داند آنچه را كه در شكم مادران است، يو م» الْأَرحامِ فِي ما ويعلَم« .  بارديباران م

 كه در شكم است ي داند فرزنديده، و او ميچون اوست كه آن را در شكم آنها آفر
 ي مسئول رحم هاست و از پروردگارش مين فرشته ايبنابرا. ا دختريپسر است 
 ي خواهد حكم ميا دختر؟ پس خداوند آنچه را كه مين پسر است يا ايپرسد كه آ

 داند فردا يچ كس نميو ه» غَدا تَكْسِب ماذَا نَفْس تَدرِي وما« .  دهدينجام مد و اينما
 وما« .  آوردي فرا چنگ ميني و ديويز دني داند كه چه چي آورد و نميچه به دست م

رد، ي مين مي داند كه در كدام سرزميچ كس نميو ه» تَموت أَرضٍ بِأَي نَفْس تَدرِي
زها را به طور ين چي ايوقت.  دارديزها آگاهين چيوند است كه از همه ابلكه فقط خدا

 و علم يآگاه: ز فرمودين امور مختص  خداوند است ، ني از ايان كرد كه آگاهيژه بيو
 گمان خداوند يب» خَبِيرٌ علِيم اللَّه إِنَّ« :ز را احاطه  كرده است، پس فرمودياو همه چ

دا را احاطه يعلم او امور ظاهر و آشكار و پنهان و ناپ و ي آگاه است، و آگاهيدانا
ز را از ين پنج چي از اين است كه علم و آگاهيو از جمله حكمت كامل او ا. كرده است

 است كه هركس در آن يينها مصلحت هايبندگان پنهان داشته است، چون در ا
  .ده نخواهد بوديشد بر او پوشيانديب
  ر سوره لقمانيان تفسيپا
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   سجدهير سوره يتفس

  ه  استي آ30 و يمك

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
  ميم   الم   الم ؛ الف

  هيچ  آن در  كه ،،  كتاب  اين  شدن  الْعالَمِينَ؛ نازل رب مِن فِيهِ ريب لَا الْكِتَابِ تَنزِيلُ
  .است  جهانيان  پروردگار  جانب از ،  نيست  يشك
قُولُونَ أَما يلْ فْتَرَاهب وقُّ همِن الْح كبر ا لِتُنذِرما قَوم من أَتَاهن نَّذِيرٍ مم لِكقَب ملَّهلَع 

 بر  است  يسخن ،  نه ؟  بافته  هم  به خود  كه  است  يدروغ گويند  يم يهتَدونَ؛ آيا
   نداشته  يا  دهنده  بيم تو از  پيش  كه را  يمردم تا ،  پروردگارت  ازجانب   حق
  .افتند  هدايت  راه  به شايد   يده  بيم اند

ان نازل ي پروردگار جهانين كتاب بزرگوار از سوي دهد كه ايخداوند متعال خبر م
.  خود انسان ها را پرورش كرده استي كه با نعمت هايشده است؛ پروردگار

ن كتاب است كه در آن يا كه خداوند با آن انسان ها را پرورش داده يزين چيبزرگتر
 گرداند وجود ي بخشد و اخالقشان را كامل ميهمه آنچه كه  اوضاع آنان را بهبود م

امبر را ي كه پين ستمگرانياما با وجود ا. ستي در آن نيديچ شك و ترديداشته و ه
ش خود ساخته ين كتاب را محمد به دروغ از پيا: ن مورد گفتنديب كردند در ايتكذ

را به ) ص(آنان محمد .  انكار كالم خدا استين جرات برايزرگترن بيو ا. است
. نديافري مانند سخن خداوند بي تواند سخنياو م: ن دروغ متهم كردند و گفتنديبزرگتر

محمد :  كه گفتندين و بزرگ هستند و خداوند در رد كسانيار سنگين ادعاها بسيا
بلكه قرآن حق و » ربك مِن الْحقُّ هو بلْ« :ش خود ساخته است، فرموديقرآن را از پ

 ي به آن راه ندارد و از سوييچ سوي پروردگارت آمده است و باطل از هياز سو
ه رحمت بندگان قرار داده يخداوند با حكمت و ستوده نازل شده ، وخداوند آن را ما

  . است
 »ا لِتُنذِرما قَوم من أَتَاهن نَّذِيرٍ مم لِكقرآن نازل شده يتي در حالت و وضعيعني» قَب 

 به يامبريامبر و فرستادن كتاب بودند، چون قبل از تو پيازمند پيكه مردم به شدت ن
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 يكي شان سرگردانند و در تاريبلكه آنان به سبب جهالت و نادان. امده بودينزد آنها ن
» يهتَدونَ هملَعلَّ« م تا يپس ما كتاب را بر تو نازل كرد.  خود سرگشته انديِ گمراه

ت شوند، و آنگاه حق را بشناسند و آن را يابند و هداي شان نجات يآنان از گمراه
 ي كند و اقتضا ميب آنها را نقض مي كه خداوند ذكر نمود تكذييزهايو چ. نند يبرگز
 رب مِن« نكه قرآن يق  كنند، و اياورند و كامال آن را تصديمان بيد كه آنها اينما

 يطيان است، و قرآن حق است و حق در هر شراي پروردگار جهانياز سو» مِينَالْعالَ
پس در . ستي در آن نيچ صورت شكيو به ه» فِيهِ ريب لَا« .  استيرفتنيمقبول و پذ

ست كه واقعت  نداشته باشد ي نيجاد كند و در آن خبري ايست كه شكي نيزيقرآن چ
از دارند، چرا يو آنها به رسالت ن.  باشدي آن نمي در معاني و ابهاميدگيچ پوشيو ه

  .دي نمايت مي هدايكير و نيكه قرآن انسان را به هر خ
  :4- 9 يه يآ

اتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهاومالس ضالْأَرا وما ومنَهيامٍ سِتَّةِ فِي بأَي ى ثُمتَولَى اسرْشِ عا الْعم 
 و را  زمين و آسمانها  كه  ؛ خداست تَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا شَفِيعٍ لَاو ولِي مِن دونِهِ من لَكُم

 جز را شما   پرداخت  عرش  به  وآنگاه بيافريد، روز  شش در  آنهاست  ميان  آنچه
  ? گيريد  ينم  پند آيا   نيست  يشفيع و كارساز او

لَيهِ جيعرُ ثُم الْأَرضِ إِلَى السماء مِنَ الْأَمرَ يدبرُ  مما سنَةٍ أَلْف مِقْداره كَانَ يومٍ فِي إِ
  آن مقدار  كه  يروز در  سپس  دهد  يم  سامان  زمين تا  آسمان از را تَعدونَ؛ كار

  .رود  يم باال او  يسو  به شماريد  يم  كه  چنان  است  هزارسال
ذَلِك الِمبِ عةِ الْغَيادالشَّهزِيزُ و؛ اوست الْعاست آشكار و  نهان  يدانا  كه  الرَّحِيم   

  .است  مهربان و پيروزمند
  به آفريد را  چه هر  كه  طِينٍ؛ آن مِن الْإِنسانِ خَلْقَ وبدأَ خَلَقَه شَيءٍ كُلَّ أَحسنَ الَّذِي

  .كرد آغاز   گل از را  انسان  خلقت و آفريد  وجه  نيكوترين
لَ ثُمعلَ جنَسلَالَةٍ مِن ه ن ساء مهِينٍ؛ سپس ممقدار  يب  يآب  عصاره از را او  نسل  م 

  .آورد پديد
ثُم اهونَفَخَ سوحِهِ مِن فِيهِ ولَ رعجو لَكُم عمالس ارصالْأَبةَ والْأَفْئِدا قَلِيلًا وتَشْكُرُونَ؛  م

  و  گوش  برايتان و  بدميد  آن در خود  روح از و كرد ، راست او  يباال  آنگاه
  .گوييد  يم شكر  اندك  چه  آفريد دلها و چشمها
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ن و آنچه را ينكه او آسمان ها و زمي دهد و ايش خبر ميخداوند از كمال قدرت خو
ن يكشنبه و آخرينش ين روزِ آغاز آفرياول. ديافريان آنهاست در شش روز بيكه در م

ند اما يافريك لحظه بي توانست آنها را در يخداوند منكه يبا ا. روز آن جمعه بود
 عرش كه يسپس بر باال» الْعرْشِ علَى استَوى ثُم« . خداوند مهربان و با حكمت است

 ما« . دا كرديسته شكوه  اوست استوا پيهمان سقف مخلوقات است آن گونه كه شا
تان شما يد  كه در كارهاي نداريرستچ دوست و سرپيجز او ه» ولِي مِن دونِهِ من لَكُم

چ شفاعت كننده يو جز او ه» شَفِيعٍ ولَا« ده رساند، يد و به شما فاي نمايرا سرپرست
ا يآ» تَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا« . متوجه شما نشوديد تا عذابيتان شفاعت نمايد كه براي نداريا

 عرش ي كه بر باالين و كسيننده آسمانها و زميد كه آفريد تا بدانيري پذيپند نم
د و ي نماي مي پردازد و شما را سرپرستير امورتان مي به تدبييبزرگ است به تنها

  !شفاعت همه در دست اوست و او مستحق همه نوع عبادت است؟
ر امور ي به تدبييد و او به تنهاي نماير مي را تدبي و شرعيريامور تقد» الْأَمرَ يدبرُ« 
از » الْأَرضِ إِلَى السماء مِنَ«  خداوند پادشاه و توانا، ياز سون اوامر ي پردازد و ايم

 را سعادتمند و ير كسانين تدابيند و خداوند با اي آين فرود مي زميآسمان به سو
 دهد ي كند، عزت مير مي را فقي را ثروتمند و برخيد ، برخي نماي را بدبخت ميبرخ

 برد و ي را باال مييد، و گروه هايما ني دارد و خوار مي بخشد و بزرگ ميو ذلت م
لَيهِ يعرُج ثُم« .  فرستدي ها را فرو مي آورد و روزين مييگر را پاي دياقوام  يومٍ فِي إِ
 كه ي گردد و در روزي او نازل مياوامر از سو» تَعدونَ مما سنَةٍ أَلْف مِقْداره كَانَ

 ي او باال ميد به سوي شماري كه شما برم استيياندازه آن هزار سال از سال ها
ن مخلوقات بزرگ ي است كه اياو خداوند» ذَلِك« .  رسديك لحظه به او ميو در . رود

ش را انجام ير مملكت خوي تدابيي كه بر عرش بزرگ است و به تنهايده؛ كسيرا آفر
  .   دهديم
 »الِمبِ عةِ الْغَيادالشَّهزِيزُ والْع ره و مهربان استيدا و چي پنهان و پيدانا» الرَّحِيم .

 يده و منافعيرش جهان را آفري گسترده و كمال قدرت و رحمت فراگيپس او با آگاه
  .ستيش مشكل ني آن براير و سامان دهيدر آن قرار داده است و تدب

 ي اده و به گونهيكو آفري را نيخداوند هر مخلوق» خَلَقَه شَيءٍ كُلَّ أَحسنَ الَّذِي« 
 را يزين خلقت هر چيو ا. ده استي اش آن را آفريطيست محيط زيمتناسب با شرا

لت آن ذكر يژه  انسان را به خاطر شرافت و فضيسپس به طور و.  شود يشامل م
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نش انسان را از گل آغاز كرد و يو آفر» طِينٍ مِن الْإِنسانِ خَلْقَ وبدأَ« :نمود و فرمود
لَه جعلَ مثُ« . ديآدم را از گل آفر لَالَةٍ مِن نَسن ساء مهِينٍ مم «ه آدم يسپس خداوند ذر
  .ديز آفريف و ناچيرا از نطفه ضع

 »ثُم اهونش او را يل كرد و آفريش را تكميسپس خلقت انسان و اعضا و رگ ها» س
 مِن فِيهِ ونَفَخَ« .  مناسب آن قرار دادي را در جايكو نمود و هر عضويبا و نيار زيبس

.  او فرستادين صورت كه فرشته را به سويد ،به ايو از روح خود در آن دم» روحِهِ
 ين در حالي شود، اي دهد و انسان به فرمان خدا زنده ميفرشته روح را در انسان م

 يزهايج چيز به تدرين» والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ« .  جان بودياست كه قبال ب
لِيلًا والْأَفْئِدةَ« .  عطا كردييناي و بيي را به شما داد و به شما شنوايخشسودب  ما قَ

ده يد كه شما را آفري كني را تشكر ميد اما كمتر كسيتان دل ها آفريو برا» تَشْكُرُونَ
  . كرده استيو صورتگر

  :10- 11 يه يآ
لَلْنَا أَئِذَا وقَالُوا  : گفتند كَافِرُونَ؛ و ربهِم بِلِقَاء هم بلْ جدِيدٍ لْقٍخَ لَفِي أَئِنَّا الْأَرضِ فِي ضَ

 ،  يآر ؟  يافت   خواهيم  يا  تازه  آفرينش ،  شويم ناپديد  زمين در  كه  يوقت آيا
  .ندارند  ايمان  پروردگارشان با ديدار  به  ايشان

  كه  مرگ  فرشته : تُرْجعونَ؛ بگو ربكُم إِلَى ثُم بِكُم وكِّلَ الَّذِي الْموتِ ملَك يتَوفَّاكُم قُلْ
  يم باز  پروردگارتان  يسو  به  سپس  ميراند  يم را شما ،  شماست بر  موكل

  .گردانند
لَلْنَا أَئِذَا« : دانستند، گفتنديد مي كردند و آن را بعيب ميامت را تكذي كه قيكسان  فِي ضَ

« م، ين رفتيم و از بيده شديم و از هم پاشيد گشتيدن ناپي كه در زميا وقتيآ» الْأَرضِ
 يآنها گمان م! م؟ي شويافت و زنده ميم ي خواهينش تازه ايآفر» جدِيدٍ خَلْقٍ لَفِي أَئِنَّا

سه يد است ، چون آنها قدرت خداوند را با قدرت خود مقايار بعين امر بسيبردند كه ا
 و عناد و ي ستمگريبلكه از رو نبود ي حق طلبين سخنشان از روي كردند، و ايم

 هم بلْ« :ن خداوند فرموديبنابرا.  گفتندين مي پروردگارشان چنيدن به لقايكفر ورز
لِقَاء  بر يپس سخن آنها مبتن. پروردگارشان كافرنديبلكه آنان به لقا» كَافِرُونَ ربهِم بِ

ق بود خداوند رفتن آن بود، و اگر هدفشان روشن شدن حي خداوند و نپذيانكار لقا
امت را چنان ثابت يان نموده است كه آمدن قيشان بي را برايل قطعين باره داليدر ا
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د با چشمها مشاهده ي شود، همان طور كه خورشيده ميا با چشم دي كند كه گويم
  . گردديم

ده شده ي دانند از عدم آفري است كه آنها مي اثبات آخرت كافيل براين دليو هم
ن ين سرزميهمچن. نش اولشان آسان تر استيباره آنها از آفرنش دويپس آفر.اند

 گرداند ي فرستد آن را زنده و خرم مي خداوند بر آن باران ميخشك و پژمرده وقت
  . شوندي كه در آن پراكنده شده اند سبز مييو دانه ها

 خداوند آن را مامور  كهيفرشته ا: بگو» بِكُم وكِّلَ الَّذِي الْموتِ ملَك يتَوفَّاكُم قُلْ« 
د و ي آيقبض ارواح و گرفتن جان ها نموده است به كمك همكارانش به سراغ شما م

سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده » تُرْجعونَ ربكُم إِلَى ثُم« . ردي گيجانتان را م
ز و شما زنده شدن پس ا. د آنگاه شما را طبق اعمالتان سزا و جزا خواهد دادي شويم

  !د كه خداوند با شما چه خواهد كرديشيانديد و بيد پس بنگريمرگ را انكار كرده ا
  :12- 14 يه يآ

لَوونَ إِذِ تَرَى ورِمجو الْمنَاكِس ؤُوسِهِمر عِند هِمبنَا ربرْنَا رصنَا أَبمِعسنَا وجِعفَار 
 نزد در را  مجرمان  كه  آنگاه  ستا  عبرت را موقِنُونَ؛ تو إِنَّا صالِحا نَعملْ

  اكنون   شنيديم و  ديديم ، ما پروردگار  يا : گويند ، يبين  سرافكنده  پروردگارشان
  .ايم  رسيده  يقين  به  اينك  كه ،  كنيم  شايسته  يكار  تا  بازگردان را ما

لَونَا شِئْنَا وتَيĤَا نَفْسٍ كُلَّ لاهدلَكِنْ هقَّ ولُالْقَ حلَأَنَّ مِنِّي ولَأَم نَّمهالنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ جو 
  يول   داشتيم  يم  يارزان او  به را  كس هر  هدايت ،  خواستيم  يم أَجمعِينَ؛ اگر

  .است  حق ،  كنم  يم پر  آدميان و  جنيان  همه از را  جهنم  كه  من   وعده
لْدِ عذَاب وذُوقُوا نَسِينَاكُم إِنَّا هذَا كُميومِ لِقَاء نَسِيتُم بِما فَذُوقُوا تَعملُونَ؛  كُنتُم بِما الْخُ

 مانيز بچشيد،  اكنون ، بوديد  كرده  فراموش را  يروز  چنين ديدار  آنكه كيفر  به
 را جاويد   عذاب ايد  كرده  يم  كه  يكارهاي  يسزا  به   ايم  برده ياد از را شما

  .بچشيد
 خداست، حالت يامت به سويان نمود كه بازگشت آنها در روز قيه خداوند ب كيوقت

 خواهند كه آنان را يستند و از او مي ايشگاه پروردگار مي  كه به پيآنها را به هنگام
 ينيو اگر بب» الْمجرِمونَ إِذِ تَرَى ولَو« :ان كرد و فرموديا بازگرداند، بيبه دن

 عِند رؤُوسِهِم نَاكِسو« ده اند، يگناهان بزرگ اصرار ورز را كه بر انجام يگناهكاران
هِمبر افكنده و فروتن و خوارند و به گناه خود اعتراف ينزد پرورگارشان سر به ز» ر



٢٠٤٩ 

 أَبصرْنَا ربنَا« :ندي گويا بازگرداند و مي خواهند تا آنها را به دني كنند و از او ميم
 ما روشن شد و آشكارا آن يه براي قضيعني. ميديم و شنيديد! پروردگارا» وسمِعنَا

پس  ما » موقِنُونَ إِنَّا صالِحا نَعملْ فَارجِعنَا« . مين نموديقيم و به آن يرا مشاهده كرد
 آنچه را يعني. مين كرده ايقيم، و ما يسته  انجام دهيا  بازگردان تا كار شايرا به دن

پس اگر در آن روز . مي دارين قطعيقي به آن باور و م اكنوني كرديب ميكه قبال تكذ
 يرا اقوامي كرد، زي رامشاهده خواهيت سخت و وحشتناكي وضعينيحالت آنها را بب

 كنند اما به آنها يانمند و بدبخت هستند و از خدا درخواست ميد كه زي ديرا خواه
تمام شده  كه به آنها داده شده بود ي شود چون فرصت و  مهلتي داده نميپاسخ
  .است

ان آنها و كفر و يرد چرا كه  مي گي صورت مي الهير و قضاينها به تقديو همه ا
و اگر » هداها نَفْسٍ كُلَّ لĤَتَينَا شِئْنَا ولَو« :ن فرموديبنابرا.  وجود نداديگناهانشان مانع

ت ين است كه همه بر هدايم اما حكمت اي نموديت ميم همه  مردم را هداي خواستيم
ن وعده از جانب من تحقق ي ايول» مِنِّي الْقَولُ حقَّ ولَكِنْ« : ن فرمودينباشند، بنابرا

جهنم را » أَجمعِينَ والنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ جهنَّم لَأَملَأَنَّ« افته است و مقرر  نموده ام كه ي
رد، و اسباب و يذد انجام پي است كه بايده اين وعيپس ا. از جن ها و انسان ها پركنم

  .ل كفر و گناهان محقّق شوديلوازم آن از قب
 آنها را فرا يبه گناهكاران كه ذلت و خوار» هذَا يومِكُم لِقَاء نَسِيتُم بِما فَذُوقُوا« 

ا بازگرداند تا آنچه را از دست داده اند ي خواهند آنان را به دنيگرفته و از خداوند م
 جز عذاب يزيوقت بازگشت و فرصت تمام شده و چ:  شوديند، گفته ميجبران نما

نكه مالقات امروز خود را يد عذاب دردناك را به خاطر اي نمانده است، پس بچشيباق
دار با خداوند يان عبارت از ترك كردن اقتضائاتِ دين نسيو ا. ديفراموش كرده بود

ن ير كه در چند، انگاي نكردي آن كاريد و براي توجه بودين امر بي به ايعني. بود
م، ي كنيهمانا ما شما را در عذاب رها م» نَسِينَاكُم إِنَّا« . دي شوي حاضر نميروز
امت را فراموش يپس همان طور كه شما روز ق.  باشدي كه از جنس عملتان مييسزا
 كُنتُم بِما الْخُلْدِ عذَاب وذُوقُوا« . دي شوي سپرده ميز به دست فراموشيد امروز نيكرد

را عذاب ي شود، زيچگاه قطع نمي كه هي را؛ عذابيشگيد عذاب هميو بچش» عملُونَتَ
 شود، اما يف داده مي تخفي داشته باشد در آن اندكيتيهرگاه مدت و زمان و نها
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 يست و عذابشان قطع نمي نيعذاب جهنم خداوند ما را از آن نجات دهد در آن راحت
  .دي دادي كه انجام مير و گناهن عذاب را به خاطر كفيد ايپس بچش. گردد

  :15- 17 يه يآ
 لَا وهم ربهِم بِحمدِ وسبحوا سجدا خَرُّوا بِها ذُكِّرُوا إِذَا الَّذِينَ بĤِياتِنَا يؤْمِنُ إِنَّما

 بشنوند را ما  آيات  چون  كه اند  آورده  ايمان ما  آيات  به  يكسان يستَكْبِرُونَ؛ تنها
  .نكنند  يسركش و بستايند  يپاك  به را  پروردگارشان و بيفتند  سجده   به

 ينفِقُونَ؛ از رزقْنَاهم ومِما وطَمعا خَوفًا ربهم يدعونَ الْمضَاجِعِ عنِ جنُوبهم تَتَجافَى
 از و خوانند   يم اميد و  بيم با را  پروردگارشان ، كنند  يم  يته پهلو  خواب بستر
  .كنند  يم  انفاق  ايم  داده آنها  به  آنچه
لَا   آن از  كس  هيچ يعملُونَ؛ و كَانُوا بِما جزَاء أَعينٍ قُرَّةِ من لَهم أُخْفِي ما نَفْس تَعلَم فَ

  اندوخته  برايش ، كرده   يم  كه  يكارهاي  پاداش  به  كه ندارد خبر  يشادمان  مايه
  .اند
 را ي ورزند و عذابيات خدا كفر ميان نمود كه در برابر آي را بيحالت كسان يوقت

ات خدا ي پرداخت كه به آيشان آماده كرده است، به ذكر كسانيذكر فرمود كه برا
 إِنَّما« :ف كرد و فرموديشان آماده نموده است توصي را كه برايمان دارند، و پاداشيا

 دارند كه شواهد و نشانه ي وواقعيقيمان حقيات ما ايه آ بيتنها كسان» بĤِياتِنَا يؤْمِنُ
 هستند كه هرگاه يكسان» بِها ذُكِّرُوا إِذَا الَّذِينَ« افت شود و آنها، يمان در آنها ي ايها

له يات قرآن بر آنها تالوت گردد و به وسي خدا پند داده شوند و آيبه نشانه ها
رند و ي پذي كنند و ميند آن را گوش محت شويد و نصيايامبران پندها نزد آنان بيپ

 ي مي فروتنيعني.  افتندين ميسجده كنان بر زم» سجد خَرُّوا« ند و ي نماياطاعت م
» يستَكْبِرُونَ لَا وهم ربهِم بِحمدِ وسبحوا«  شوند، يكنند و به شناخت خدا شادمان م

 ورزند؛ نه با دل و نه ي و تكبر نم پردازنديح پروردگارشان ميشگرانه به تسبيو ستا
 ورزند تا بر اثر آن از اطاعت خدا سرباز زنند، بلكه آنها در يبا جسم شان تكبر نم

م ي كه تسليرند و با شرح صدر و در حالي پذيات خدا فروتن اند و آن را ميبرابر آ
 ت خداوند مهربانيات به رضاين آي كنند و در پرتو هميآن هستند با آن تعامل م

  . شونديت ميله آن به راه راست هدايابند و به وسي يدست م
 لذت بخش يشان از بسترها و رختخواب هايپهلوها» الْمضَاجِعِ عنِ جنُوبهم تَتَجافَى« 

 تر يذتر و دوست داشتنيشان لذي آورند كه براي مي رويزي شود، و به چيدور م
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 به يبرا» ربهم يدعونَ« : فرمودنيبنابرا. است و آن نماز شب و مناجات با خداست
 يا پروردگارشان را مين و دني ديان هاي و دفع زيوي و دنينيدست آوردن منافع د

د يرفته نشود و امين كه اعمالشان پذيم از ايد؛ بيم و اميبا ب» وطَمعا خَوفًا« خوانند، 
« . دوار هستندياش او امم دارند و به پادينكه قبول حق واقع گردد، از عذاب خدا بيبه ا

.  كنند يم انفاق ميشان داده اي كه به اياديا زي كم يو از روز» ينفِقُونَ رزقْنَاهم ومِما
 يبر چه كسان:  آن ذكر نكرد و گفتي برايديانفاق را به صورت عام ذكر نمود و ق

كفاره ها و نفقه و نفقه واجب مانند زكات ها و . دي كنند تا بر عموم داللت نمايانفاق م
  .ن داخل استيشاوندان در ايهمسران و خو

 به طور ير در آن داخل است، و نفقه و احسان مالي خيز نفقه مستحب در راه هاين
ر برسد چه به ثروتمند؛ به ير است، چه به فقيخ) و هرچقدر كه باشد( مطلق 

 سود و ست، اما برحسب تفاوتيشاوند ني كه خويا به فرديشاوند داده شود يخو
 يز فرق مي رسد پاداش و اجر آن ني ها به انسان ها ميكين  نيق اي كه از طريمنفعت
  .مان استين در رابطه با عمل اهل ايپس ا.كند

 لَهم أُخْفِي ما«  داند، يچ كس نميه» نَفْس تَعلَم فَلَا« ن است كه ياما پاداش مومنان ا
شان پنهان شده ي برايادي بخش زيوان و شاد فراييچه نعمت ها» أَعينٍ قُرَّةِ من

 بندگان صالح و يبرا« :امبرش فرموده است يهمان طور كه خداوند بر زبان پ. است
 خطور نكرده يچ انسانيده و به قلب هي آن را نشنيچ گوشيده و هيكوكارم ندين

پس همانطور كه آنها در شب نماز خواندند و دعا كردند و عمل خود را از . »است
د و مزد يز پاداش آنها را از نوع عمل آنها گردانيگران پنهان داشتند خداوند نياه دنگ

 كه ييبه پاداش كارها» يعملُونَ كَانُوا بِما جزَاء« :ن فرموديبنابرا. آنها را پنهان داشت 
  . كردنديم
  :18- 20 يه يآ

 همانند  آورده  ايمان  كه  كس  آن آيايستَوونَ؛  لَّا فَاسِقًا كَانَ كَمن مؤْمِنًا كَانَ أَفَمن
  .نيستند برابر  ،  نه ؟ ورزد  يم  عصيان  كه  است  يكس
  آنان يعملُونَ؛ اما كَانُوا بِما نُزُلًا الْمأْوى جنَّات فَلَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ أَما
  يم  كه  ياعمال   پاداش  به ، اند  دهكر  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان  كه

  .يافت خواهند  بهشت  يباغها در  يمنزلگاه اند  كرده
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 لَهم وقِيلَ فِيها أُعِيدوا مِنْها يخْرُجوا أَن أَرادوا كُلَّما النَّار فَمأْواهم فَسقُوا الَّذِينَ وأَما
  آتش  منزلگاهشان ،  پيشگان  عصيان اما ؛ و تُكَذِّبونَ بِهِ كُنتُم الَّذِي النَّارِ عذَاب ذُوقُوا
  آتش  درون  به را آنها ديگر بار ، آيند  بيرون  آن از بخواهند  كه  گاه هر   است

  .پنداشتيد  يم  دروغش  كه را  يآتش  عذاب بچشيد  :  بگويندشان و بازگردانند
 است و آن يهيان ثابت و بدشي شود كه برايادآور مي يزيخداوند عقل ها را به چ

د كه برابر ي نمايستند و حكمت او تقاضا ميز متفاوت و متضاد برابر نينكه دو چيا
 باشد و قلبش را با ي كه مومن ميا كسيآ» مؤْمِنًا كَانَ أَفَمن« : پس فرمود. نباشند

 ين خدا بوده و به اقتضايم دستورات و قواني او تسليمان آباد كرده است و اعضايا
 باشد ترك يمان مضر مي اي شود و برايمانش آنچه را كه باعث خشم خداوند ميا

ران ي است كه فاسق بوده و قلبش را ويمانند كس» فَاسِقًا كَانَ كَمن« كرده است، 
 وجود نداشته و به سبب جهل ينيزه ديچ انگي نموده ودر آن هيمان خاليكرده و از ا

 و گناه از ي آلوده كرده و با نافرمانير گناه اعضا و جوارح خود را به هيو ستمگر
از » يستَوونَ لَّا« ! ن دو شخص برابرند؟يا ايآ! رون رفته است؟ي بيره اطاعت الهيدا
 ييستند، همان طور كه شب و روز، و روشناين دو نفر برابر نيدگاه عقل و شرع ايد

  .بر نخواهد بودامت برايز در قين دو نفر نيپس پاداش ا. ستندي نيكي يكيو تار
سته ي شايمان آورده و كارهاي كه اياما كسان» الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ أَما« 

 يباغ ها» الْمأْوى جنَّات فَلَهم« ل  فرض ها و واجبات و نوافل را انجام داده اند، ياز قب
 دل ها و ارواح  است كهيي ها و جاي ها و شادي و محل خوبي زندگيبهشت كه جا
 است و در كنار معبود برحق ي و جاودانگيشگي برند و محل هميدر آن لذت م

دن ي شوند و با نگاه كردن به چهره او و شني بهره مند مي ويكيهستند و از نزد
لًا« . شان خواهد بودي گردند، از آن اي خوشحال ميگفتار و و » يعملُونَ كَانُوا بِما نُزُ

  . كرده اندي است كه ميي به پاس كارهاييرايذ و پين مهمانيا
ن اعمال است كه آنها يق انجام دادنشان را به آنها داده همي كه خداوند توفيپس اعمال

ن منازل گرانبها و واال رسانده است كه با خرج كردن اموال و با استفاده از يرا به ا
چ يد، و هيآن رس توان به يله بذل جان و روح نميان و فرزندان، و به وسيلشكر

  .دي نمايك نميمان و عمل صالح انسان را به آن نزدي جز ايزيچ
گاهشان آتش ي كه فاسق شدند جايو اما كسان» النَّار فَمأْواهم فَسقُوا الَّذِينَ وأَما« 

ك لحظه عذاب از آنها دور ي در آن وجود دارد و ياست كه هر نوع عذاب و بدبخت
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لَّما« .  شودينم هر زمان كه بخواهند از آن » فِيها أُعِيدوا مِنْها يخْرُجوا أَن أَرادوا كُ
 وقِيلَ« . ردي گي عذاب بر آنها شدت مي شوند و سختيند بدانجا بازگردانده ميبدر آ
مذُوقُوا لَه ذَابونَ بِهِ كُنتُم الَّذِي النَّارِ عد عذاب ي شود بچشيو به آنها گفته م»  تُكَذِّب
ن آتش ي آنها در ايگاه و محل زندگيپس جا. دي پنداشتي كه آن را دروغ ميشآت

 باشد عذاب برزخ ي آن مي براي كه قبل از آن است و مقدمه اياما عذاب. خواهد بود
  :  دارديان ميه بين آياست و آن را در ا

  :21 يه يآ
ملَنُذِيقَنَّهذَابِ مِنَ ونَى الْعونَ الْأَدذَابِ درِالْ الْعأَكْب ملَّهونَ؛ و لَعرْجِعرا دنيا  عذاب ي 

  .گردند باز، كه  باشد ،  بچشانيم  ايشان  به تر  بزرگ  عذاب  آن از  پيش
ب كننده يك تر را به عذاب برزخ است به فاسقان تكذي از عذاب نزدين نمونه ايقيو به 

  يم، عذابي چشانيا مرند به آنهيش از آن كه بمي از آن عذاب را پيم؛ قسمتي چشانيم
 ين عذابين در جنگ بدر به چنيهمان طور كه مشرك. ت  و كشته شدنيمانند اذّ

 ين عذاب را به آنان مي از ايز گوشه اين به هنگام مرگ نيهمچن. گرفتار شدند
 إِذِا الظَّلِمونَ يولَو تَرَ« :دي فرماينه مين زميم، همانگونه كه خداوند متعال در ايچشان

وم تُّجزونَ عذَاب يهم أَخرِجوآ أَنفُسكُم ُ اليدِيرَتِ الموتِ والملَئِكَةُ باسطُوا أَ غَميفِ
، يدي دي مرگ فرو رفته اند مياگر ستمكاران را در آن وقت كه در گرداب ها» الهونِ 

شان را ي كه فرشتگان دست هايدي دي، و مي كردي بس هولناك را مشاهده ميامر
د؛ امروز يرون كنيتان را بيجان ها« :ندي گويز كرده اند و به آنان مبه طرف آنان درا

  ».ديابي يفر مي كيبه عذاب خوار كننده ا
.  گردانديشان كامل ميش از عذاب آخرت و در برزخ برايك تر را پيسپس عذاب نزد

را خدا ي باشد زيل اثبات عذاب قبر است و داللت آن آشكار ميه از جمله دالين آيو ا
ك تر و كم ي از عذاب نزديو قطعا پاره ا» الْأَدنَى الْعذَابِ مِنَ ولَنُذِيقَنَّهم« :ديما فريم

د كه قبل از عذاب بزرگ ي نماين داللت ميم؛ و اي چشانين جهان به آنها ميتر را در ا
 يا گاهيو از آنجا كه عذاب دن. ك تر و كم تر وجود داردي نزديتر كه جهنم است عذاب

د به ي چشاند شاين عذاب را به آنها ميست خداوند خبر داد كه اياه نبا مرگ همر
ظَهرَ « :دي فرمايخداوند متعال م. ند ي او بازگردند و از گناهانشان توبه نمايسو

فساد در »  عمِلُوايقَهم بعض الَّذِيذي النَّاسِ لِيدِي البرِّ والبحرِ بِما كَسبت أَيالفَساد فِ
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 از ي برخيده است تا سزاي به سبب آنچه مردم كرده اند آشكار گرداي و دريخشك
  .د بازگردنديآنچه را كه  كرده اند به آنها بچشاند، شا

  :22 يه يآ
  منتَقِمونَ؛ كيست الْمجرِمِينَ مِنَ إِنَّا عنْها أَعرَض ثُم ربهِ بĤِياتِ ذُكِّرَ مِمن أَظْلَم ومنْ

 كند  اعراض  يول دهند پند  پروردگارش  آيات  به را او  كه  يكس  آن از ستمكارتر
  .گيريم  يم  انتقام  مجرمان از ما ؟
ات پروردگارش پند داده يست كه به آيچ كس ستمكارتر و متجاوزتر از آن كس نيه

 خواهد او ي كه مي كه از جانب پروردگارش به نزد او آمده است، خداوندياتيشود؛ آ
 كه ياتيامبرانش بر او كامل گرداند، آيله پيش را به وسي و نعمت خوديت نمايرا ترب

 ي مي نهيوي و دنيني ديان هاي دهد و از زي فرمان ميوي و دنينياو را به منافع د
اورد و از آن ها اطاعت كند و يمان بيم شود و به آن ايد در مقابل آن تسليكند كه با

 يروي آورد و از آن ها پيمان نمين ها ان ستمگر به آياما ا. شكر آن ها را بگذارد 
 از ين فرديپس چن.  اندازدي گرداند و آن ها را پشت سر مي مي كند بلكه روينم

ن يبنابرا.  باشندين عذاب مي كه سزاوار سخت تريين مجرمان است؛ آنهايبزرگ تر
  .ميري گيتقام مبدون شك ما از گناهكاران ان» منتَقِمونَ الْمجرِمِينَ مِنَ إِنَّا« :فرمود

  :23- 25 يه يآ
لَقَدنَا وى آتَيوسم ةٍ فِي تَكُن فَلَا الْكِتَابن مِرْيلِّقَائِهِ م لْنَاهعجى ودنِي هرَائِيلَ؛ هر لِّبإِس 
  يبن  يراهنما  را  آن و   مباش ترديد در او ديدار از  داديم  كتاب  يموس  به  آينه

  .داديم قرار  اسرائيل
جلْنَاو ع مةً مِنْهونَ أَئِمدهرِنَا يا بِأَمرُوا لَمبكَانُوا صاتِنَا ويĤِوقِنُونَ؛ از بقوم  آن  ميان ي  

  يقين ما  آيات ، به و كردند  پيشه  يصبور  چون  كه  آورديم پديد  يپيشوايان
  .پرداختند  مردم  هدايت  به ما  فرمان  به ، داشتند

لِفُونَ؛ هر فِيهِ كَانُوا فِيما الْقِيامةِ يوم بينَهم يفْصِلُ هو ربك إِنَّ  تو پروردگار  آينه يخْتَ
  .كرد خواهد  يداور   ميانشان كردند  يم  اختالف  آنچه در  قيامت روز در
ان كرد كه بندگانش را با آن پند داده است و آن قرآن است ياتش را بي خداوند آيوقت

ان نمود و تذكر داد كه قرآن ينازل فرموده است ، ب) ص(د آن را بر محمد كه خداون
 كه قرآن را يامده باشد و كسي نين كتابيش از آن چنيست كه پي نيكتاب تازه ا

لَقَد« ست، بلكه يامبر نين پيآورده است اول نَا وى آتَيوسم كتاب يبه موس» الْكِتَاب 
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 يد مييق و تايز آن را تصدي كند و قرآن نيمق يم كه قرآن را تصديتورات را داد
ل و حجت هر دو يگر است و دليكدي دارند مطابق با يان مي كه هر دو بيد، و حقينما

 تورات را با ين كه موسيپس در ا» لِّقَائِهِ من مِرْيةٍ فِي تَكُن فَلَا« . ثابت و استوار است
ل حق به ي باش چون دالافت  كرده است شك نداشتهي دريت و خشنوديت رضاينها

 هدى وجعلْنَاه« .  نمانده استي شك باقي برايي آمده اند و جاي در پي و پيروشن
م كه يديل گردانيي اسراينيت ديه هدايم ماي دادي را كه به موسيو كتاب» إِسرَائِيلَ لِّبنِي

 ي زمانين آن براي گردند و قوانياب ميله آن راهين خود به وسيدر اصول و فروع د
ت همه يه هداين قرآن را مايل در آن بودند مناسب بود، اما خداوند ايي اسرايكه بن

 شان يوي و دنينيامت مردم را در امور ديمردم قرار داده است چون قرآن تا روز ق
لَّي أُمِ الكِتَبِ لَديوإِنَّه فِ« :را قرآن كامل و بلند مرتبه استي كند،زيت ميهدا ينَا لَع 
ع و با يار رفيش ما بسي لوح المحفوظ پيو همانا كه آن قرآن در كتاب اصل» ميحكِ

  .حكمت است
م يدار كردي پديانيشوايل پيي اسرايان بنيو از م» بِأَمرِنَا يهدونَ أَئِمةً مِنْهم وجعلْنَا« 

افته بودند و يت يت آگاه و عالم بودند؛ خودشان هداي هدايعت و راه هايكه به شر
 آنها فرستاده شد ي كه به سويپس كتاب.  كردنديت ميز هدايگران را نيله دين وسيدب

ك گروه ي: مان آوردند دو گروه هستندي كه به آن ايو كسان. ت استيه هدايما
روان و يگر پي كنند، و گروه دي مييت و راهنماي هستند كه به فرمان ما هدايانيشوايپ

گروه اول مقامشان بعد از . ت شده انديان هدايواشيله پي هستند كه به وسيافتگانيراه 
 لَما« قان است ، و آنها ين مقام صديو ا. ن مقام استيامبران باالتريمقام نبوت و پ

 خدا و تحمل ياد دادن، و دعوت كردن به سوياد گرفتن و يآنگاه كه بر » صبرُوا
دن به گناهان دور دند و خود را از آلوده شي ورزييبايت و آزار در راه او شكياذ

مان داشتن يو در باب ا» يوقِنُونَ بĤِياتِنَا وكَانُوا« . افتندي دست ين مقاميكردند به چن
 را به ي كامل كه آدمي علم و آگاهيعنين يقيو . دندين رسيقيات خدا به مقام يبه آ

  و آموختن آنها درست بوديريدند چون فراگين رسيقيآنها به مقام .  دارديعمل وام
 گرفتند و يو آنان همواره  مسائل را فرا م.  فرا گرفتندينيقيل يل را از داليو مسا

 توان به مقام ين ميقيپس با صبر و .  دادندي را بر صحت آن ارائه مياديل زيدال
  .دين رسي و امامت در دييشوايپ
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 به  يدند و برخي به حق رسيدند، پس برخي اختالف ورزيل در مسائليي اسرايبن
امت ي برتافتند و خداوند متعال در روز قي قصدا از حق روياه رفتند، و برخاشتب

 از يو قرآن به برخ.  كندي ميان آنان داوريدرباره آنچه كه در آن اختالف داشتند م
ان آنها وجود داشته ي مي كند، و هرجا اختالفيل اشاره ميي اسراي بنيمسائل اختالف
د ييد حق همان است كه قرآن آن را تايق نماي از دو گفته را تصديكيباشد و قرآن 

  . باشديكرده است، و هر آن چه كه خالف قرآن است باطل م
  :26- 27 يه يآ

لَمدِ أَوهي ملَه لَكْنَا كَملِهِم مِن أَهنَ قَبشُونَ الْقُرُونِ ممفِي ي اكِنِهِمسفِي إِنَّ م اتٍ ذَلِكيĤَل 
  يم خود  يها  خانه در  اين از  پيش  كه  يمردم  همه  نآ يسمعونَ؛ آيا أَفَلَا

 چرا ،  عبرتهاست  اين در ؟ نشد  هدايتشان  سبب  كرديم  هالكشان ما و خراميدند
  ? شنوند  ينم

لَما أَورَووقُ أَنَّا ياء نَسضِ إِلَى الْمرُزِ الْأَرالْج ا بِهِ فَنُخْرِجعرتَأْكُلُ ز مِنْه امأَنْعمه 
مهأَنفُسلَا و   روانه  گياه  يب و  خشك  زمين  به را  آب  كه بينند  ينم آيا؛ يبصِرُونَ أَفَ

 چرا ؟ بخورند  آن از  خودشان و  چارپايان و  برويانيم كشتزارها تا،  سازيم  يم
  ? بينند  ينم
 مِن أَهلَكْنَا كَم«  كنند روشن نشده است كه ، يب ميامبر را تكذي كه پي كسانيا برايآ

ش گرفته يشان را در پي را كه راه اي فراوانيش از آنان نسل هايپ» الْقُرُونِ منَ قَبلِهِم
نك در مسكن و يشان هم ايو ا» مساكِنِهِم فِي يمشُونَ« ! م؟ياند هالك و نابود كرده ا

هود و صالح و ند، مانند قوم ي نماي روند و آشكارا آن را مشاهده ميمكان آنها راه م
 است يين نشانه هاي گمان در ايب» لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ« ! ميقوم لوط كه نابودشان كرد

 ي كه به نزد آنها آمده اند و باطل بودن شرك و شريامبراني پييكه از آن بر راستگو
 آنان بكند با او همان ي مانند كارهاينكه هركس كاريز ايكه خود بر آن هستند، و ن

  .  شودين او شده است ، استدالل ميشي خواهد شد كه با همكاران پيكار
 ي شود كه خداوند بندگان را مجازات خواهد كرد و آنها را براين استدالل ميز بر اين

 شنوند يات خدا را نميا آيآ» يسمعونَ أَفَلَا« . ختيز برخواهد انگيروز حشر و رستاخ
 درست و عقل ييپس اگر آنها شنوا! رند؟ند و از آن بهره ببيتا آن را درك نما

 ينيقي ماندند كه هالك شدنشان در آن حالت ي نمي باقي داشتند بر حالتيحيصح
  .است
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 »لَما أَورَونند كه ي بي ما و كمال حكمت ما را نمي خود نعمت هايا با چشم هايآ» ي »
م ي رانياه مي گين خشك و بي زميآب را به سو» الْجرُزِ الْأَرضِ إِلَى الْماء نَسوقُ أَنَّا

«  دارد، يل مي آن گسيا رودها را به سوي بارد يپس خداوند از ابرها بر آن باران م
ا بِهِ فَنُخْرِجعرتَأْكُلُ« م، ياني روياهان گوناگون ميله آن گيو به وس» ز مِنْه مهامأَنْع 

مهأَنفُساست كه خوراك ياهانيد و آن گ خورنياهان ميانشان از آن گيكه چهارپا» و 
ز از يو خودشان ن. وانات استيز از آنچه خوراك حيو خودشان ن. وانات استيح

لَا« .  كننديه ميآنچه خوراك انسان هاست تغذ  ين همه نعمت را نميا ايآ» يبصِرُونَ أَفَ
ه يد، تا در ساي نمايله آن شهرها و بندگان را زنده مي كه خوراك به وسينند، نعمتيب

 بر آنها ياما كور! ابند؟يت ي به راه راست هداييناينش و بين بينا شوند و با ايآن ب
 يو آنها از رو. نندي بين سبب نميره شده است، به هميغالب آمده و غفلت بر آنها چ

  .افتندي دست نيكير و نين به خين نعمت نگاه كردند بنابرايغفلت به ا
  :28- 30 يه يآ

 ، گوييد  يم  راست اگر : گويند  يصادِقِينَ؛ م كُنتُم إِن الْفَتْح ذَاه متَى ويقُولُونَ
  ? بود خواهد  وقت  چه  يپيروز

 ،  يپيروز روز در : ينظَرُونَ؛ بگو هم ولَا إِيمانُهم كَفَرُوا الَّذِينَ ينفَع لَا الْفَتْحِ يوم قُلْ
  .ندهند   شانمهلت و ، ندهد  سودشان  كافران  آوردن  ايمان

رِضفَأَع منْهانتَظِرْ عم ونتَظِرُونَ إِنَّهباش منتظر و  كن  اعراض  ايشان از ،  ؛ پس م  ، 
  .انتظارند در نيز آنها  كه

ن ي بر اي كه به آنها وعده داده شده است مبني آمدن عذابيمجرمان و گناهكاران برا
ن شتاب ي ورزند، و ايتاب مبشان بدان گرفتار خواهند شد شي تكذيكه به سزا

 يو م» الْفَتْح هذَا متَى ويقُولُونَ« . دن آنها به سبب جهالت و عنادشان استيورز
د يي گوي خواهد داد، و آن گونه كه ميان ما و شما روي كه ميصله و قضاوتيند فيگو

تان ياگر در دعوا» صادِقِينَ كُنتُم إِن«  خواهد بود؟ يم كي شويما عذاب داده م
  !د؟ييراستگو

 يفر داده مي است كه در آن كيصله و قضاوت روزيروز ف: بگو»  الْفَتْحِ يوم قُلْ« 
 كه در آن روز فرصت داده شوند ين معنيبد.  نخواهند برديد و از آن استفاده ايشو

د كار از كار گذشته يايصله و قضاوت بيپس هرگاه روز ف. تا گذشته را جبران كنند
مان يا» إِيمانُهم كَفَرُوا الَّذِينَ ينفَع لَا« را ي ندارد، زيگر اثريش و ابتال دياست و آزما
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 ولَا« .  استي ناچاريمان آنها از روي نخواهد داشت چون اي آنها سوديكافران برا
منظَرُونَ هوه كه عذاب از آنها دور گردد ين شي شود به  ايو به آنها مهلت داده نم» ي

  . خود را جبران كنندو آنان گذشته
 »رِضفَأَع منْهده ي رسي آنها به جهالت جهل و نادانيپس چون سخن و ستمگر» ع

 يو منتظر عذاب» وانتَظِرْ«  بگردان، ي طلبند از آنها روياست و عذاب را شتابان م
 حتما خواهد آمد، اما مدت و ين عذابيرا چنيباش كه آنان را فراخواهد گرفت، ز

بدون » منتَظِرُونَ إِنَّهم« . ش نخواهد داشتيد پس و پياي دارد ، و هرگاه ب مقرريزمان
، اما ي مبتال شوي و رنجيشك آنان منتظر و چشم به راه هستند تا تو به گرفتار

  .زگاران استيعاقبت و سرانجام از آن پره
   سجدهير سوره يان تفسيپا



٢٠٥٩ 

   احزابير سوره يتفس

  .ه استي آ73 و يمدن

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
لَا اللَّه اتَّقِ النَّبِي أَيها يا نَافِقِينَ الْكَافِرِينَ تُطِعِ والْمإِنَّ و ا كَانَ اللَّهلِيم ا؛ ا عكِيميح  

  حكيم خداداناو  زيرا   مكن  اطاعت  منافقان و،  كافران از و  بترس خدا از ، پيامبر
  .است
اتَّبِعا وم ىيوح كمِن إِلَي كبإِنَّ ر ا كَانَ اللَّهلُونَ بِمماز  چه هر خَبِيرًا؛ از تَع 

  آگاه كنيد  يم   بدآنچه خدا زيرا   كن  اطاعت شود  يم  يوح تو  به  پروردگارت
  .است

 را  يرسازكا خدا زيرا ،  كن  توكل خدا بر وكِيلًا؛ و بِاللَّهِ وكَفَى اللَّهِ علَى وتَوكَّلْ
  .است  بسنده

ش ي خوي بر تو منّت نهاده و تو را به وحيامبري كه خداوند با دادن نعمت پي كسيا
شه كن كه ي را پيزگاريتقوا و پره!  داده استياختصاص داده و بر همه مردم برتر

شتر و يگران بين باره از ديفه تو در اي، و وظيزگار باشيد پرهيشتر بايگران بيتو از د
 خداوند را بگزار و از اوامر او اطاعت كن و از ير است، پس شكر نعمت هابزرگ ت
 خدا را به بندگان ي خدا را برسان و وحيام هايز، و پي كرده است بپرهيآنچه نه

ن هدف باز ي تو را از ايزيچ چيرخواه مردم باش، و آنها را پند ده، و هيابالغ كن و خ
چ ي كند و از هي ميامبرش اظهار دشمني كه با خدا و پيچ كافريپس، از ه. ندارد
 يگر مي ديزيد و به ظاهر چي نمايب را در درون خود پنهان مي كه كفر و تكذيمنافق
 يروي از آنها پيچ كاريقت دشمن تو هستند پس در هينها در حقيد اطاعت مكن، ايگو

ال يو از خواست ها و ام.  از آنها آفت تقواست و با تقوا متضاد استيرويمكن كه پ
  . سازنديآنان اطاعت مكن كه تو را از راه درست منحرف و گمراه م

 »اتَّبِعا وى موحي كمِن إِلَي كبپروردگارت ي كن كه از سويروي پيزيبلكه از چ»  ر 
ت و رحمت ي گردد هداي ميرا آنچه از جانب خدا به تو و حي شود، زي ميبه تو وح

 تَعملُونَ بِما كَانَ اللَّه إِنَّ« . دوار باشيدگارت امن كار به پاداش پرورياست، و با ا
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تان آگاه است و شما را طبق اعمال خوب و بدتان ي گمان خداوند از كارهايب» خَبِيرًا
  .سزا و جزا خواهد داد

 از ي نكنيروي گمراه كننده آنها پيچنانچه به دلت خطور كرد كه اگر از خواست ها
ت مردم به وجود خواهد آمد ي در هدايا كمبودي رسد، و ي به تو ميانيجانب آنان ز

 مقاومت خواهد كرد، و ين افكارير كه با چنين را از خود دور كن و از توكل مدد بگيا
 و يار نداري را در اختيان و مرگ و زندگيبر خداوند توكل نما، و بدان كه سود و ز

 كه بدان يني و ديانن گونه از شر آنها در امان بميهمه به دست خداست، تا بد
 وكَفَى« . ن هدف به خدا اعتماد  كنيل به اي نيو برا.  برپا گردديدستور داده شده ا

 شود يپس كارها به او سپرده م.  است كه خداوند كارساز باشديو كاف» وكِيلًا بِاللَّهِ
 دهد، آن گونه كه به مصلحت بنده است، چون خداوند يو او آن ها را سامان م

ن منافع را به بنده برساند ي تواند اي داند و خداوند ميبنده اش را بهتر ممصالح 
 بنده از خود او و يو او برا. دي خود فراهم نماي تواند آن را براي كه بنده نميطور

  . گر مهربان تر استي دياز پدر و مادرش و از هر كس
كه خداوند  يار مهربان است؛ بندگانيژه خداوند با بندگان خاص خودش بسيبه و

 را به ي و باطني دهد و بركات ظاهريش پرورش ميهمواره آنها را با احسان خو
ش را ينكه دستور داده است تا بنده كارهايبه خصوص ا.  دارديل مي آنها گسيسو

نجاست كه يو  ا. به خدا بسپارد و وعده داده است كه آن را دوست خواهد كرد
ازها ي روند و نين ميو مشكالت از ب گردد ي سهل مي آسان و هر دشواريهركار

و .  شونديند و عذاب ها دور و شرها دفع مي آي شوند و بركت ها فرود ميبرطرف م
 ييكارها!  سپارديش مي را بنگر كه  كارش را به پروردگارش و مواليفيبنده ضع
ن ي توانند آن را انجام دهند ، و خداوند اي از مردم نمي دهد كه گروه بزرگيانجام م

  .دي آي هم دشوار مي كند كه انجام آن بر مردان قوي او آسان ميار را براك
  : 4- 5 يه يآ
لْبينِ من لِرَجلٍ اللَّه جعلَ ما  مِنْهنَّ تُظَاهِرُونَ اللَّائِي أَزواجكُم جعلَ وما جوفِهِ فِي قَ

اتِكُمها أُمملَ وعج اءكُمعِيأَد نَاءكُمذَ أَبلُكُم لِكُمقَو اهِكُمبِأَفْو اللَّهقُولُ وقَّ يالْح وهو 
  كه را  زنانتان و   است  ننهاده  قلب دو  يمرد  هيچ  درون در ؛ خدا السبِيلَ يهدِي
  فرزندانتان را  خواندگانتان فرزند و نداد قرار  مادرتان خوانيد ، يم  خود مادر
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  خداست  آن از  حق  سخن و گوييد  يم  زبان  به  كه  است  يچيزهاي اينها   نساخت
  .نمايد  يم را  راه  كه   اوست و

موهعاد ائِهِمبĤِل وطُ هأَقْس فَإِن اللَّهِ عِند وا لَّملَمتَع ماءهآب انُكُمينِ فِي فَإِخْوالد 
الِيكُمومو سلَي و كُملَيع نَاحا جلَكِن بِهِ مأَخْطَأْتُ فِيما وم تدمتَع كُمكَانَ قُلُوبو اللَّه 

  منصفانه خدا نزد در  كه بخوانيد  پدرشان  نام  به را  خواندگان ؛ پسر رحِيما غَفُورا
  اگر  باشند شما  يموال و  يدين  برادران ، شناسيد  ينم را  پدرشان اگر ، است تر

 خدا  و  كنيد  دل قصد  به  آنكه مگر ،  نيست  يكبا ايد  كرده  يخطاي  اين از پيش
  .است  مهربان و  آمرزنده

قت ندارد، و ي كند كه حقي سرزنش ميخداوند بندگانش را به خاطر گفتن سخنان
و سخن آنها دروغ است و . ند آن را قرار نداده  استي گويخداوند آن گونه كه آنها م

 است در مورد سخن ي كليقاعده ان يو ا.  شودي بر آن مترتب مي شرعيمنكرات
  . كه خداوند آن را مقرر نكرده استيزي، و خبر دادن از چيزي هر چيگفتن درباره 

ن گفتارها در محاورات  مردم به يان كرد، چون ايژه بين گفتارها را به طور ويپس ا
 لِرَجلٍ اللَّه جعلَ ما« :پس فرمود. از استيح آن نيان و  توضيكار رفته و به شدت به ب

 يزين چيچ كس دو دل ننهاده است، و چنيخداوند در درون ه» جوفِهِ فِي قَلْبينِ من
د كه در وجودش دو دل يي بگوين كه در مورد كسيد از ايزيپس بپره. وجود ندارد

 وما« . دي نسبت داده اينش الهي به آفريد دروغيي بگوين سخنيدارد، چون اگر چن
پشت « ديين كه به همسرانتان بگويو ا» أُمهاتِكُم مِنْهنَّ تُظَاهِرُونَ اللَّائِي مأَزواجكُ جعلَ

با » .ي من همچون مادرم هستيشما برا« :دييا بگوي. »شما همچون پشت مادرم است
 يرند ، چرا كه مادر انسان كسي گي زنانتان به منزله مادرانتان قرار نمين سخنانيچن

شتر است، و حسرت از همه يا آورده، و حرمت  او از همه زنان بياست كه او را به دن
ه يگر تشبيز متضاد را با همديپس چگونه دو چ.  باشديت حالل تر ميا برايزنان دن

  !د؟ي كنيم
ظَهِرُونَ مِنكُم مِّن ينَ يالَّذِ« :دي فرمايست، همان گونه كه خداوند متعال ميز نين جايا

هنَّ أُما هم مائِهلِنِّس لَّا اَّ ّنَ القَولِ ي ولَدنَهم وإِنَّهم لَيتِهِم إِن أُمهتُهم إِ قُولونَ منكَرَا مِ
اَ ورزپشت شما « : ندي گوي كنند و به زنان خود ميم» ظهار«  از شما كه يكسان» و

ستند ، مادران آنها يد كه زنانشان مادرانشان نيبدان» همچون پشت مادرانمان است
 زشت و دروغ بر زبان يا آورده  اند، و آنان سخنيستند كه آنها را به دن هيفقط زنان
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و پسر خواندگانتان را پسران شما » أَبنَاءكُم أَدعِياءكُم جعلَ وما« .  آورنديم
ا به او ي كند  فرزند اوست ي است كه فرد ادعا ميپسر خوانده كس. نگردانده است
ت و يدر دوران جاهل.  گرفته استيبه فرزند شود، چرا كه آن را ينسبت داده م

نكه يش از اين پيد، بنابراين باور را باطل نمايخداوند خواست ا. ن بوديصدر اسالم چن
 باطل و دروغ است و يزين چيا: ان كرد و فرمودي آن را بين امر را باطل كند زشتيا
د بدان ي نداشته باشد بندگان خدا نباي وجودين الهييعت و آي كه در شريزيچ

 ي ، پسر خواندگانتان كه آنها را فرزند خود ميبنابر فرموده اله. متصف گردند
ستند، فرزندان شما ي شما نيقي شوند فرزندان حقيا به شما نسبت داده ميد، و يخوان

ن پسرخواندگان از آن ِ يا آمده اند، اما اي هستند كه از شما به دنيقت كسانيدر حق
  . قرار نداده استيقيرخوانده را مانند پسر حقگران هستند و خداوند پسيد
 »لِكُم  يا پدرش فالني است ين فرزند فالنيد كه ايي گويآنچه م» بِأَفْواهِكُم قَولُكُم ذَ

و » الْحقَّ يقُولُ واللَّه« . قت ندارديد و حقيي گوي است كه با زبانتان مياست ، سخن
شما را فرمان داده است تا از گفته و ن يد، بنابراي گويخداوند سخن حق و راست م

 راست است، و گفته ها ين الهييعت و آيو سخن خدا حق و شر. دي كنيروين او پييآ
 ي شود و از رهنمودهايچ صورت به خداوند نسبت داده نمي باطل به هيو كارها

ن كارها طبق ي كند، گرچه ايت نميست، چون خداوند جز به راه راست هداي نياله
ت و خواست او ي خوب وبد مشيرا همه كارهاي شود زيواست او انجام مت و خيمش

  .ردي گيانجام م
« :ن فرموديبنابرا. ديح نمود كه بهتر آن است گفته باطل را ترك كنيسپس تصر

 شان نسبت يقيپسرخواندگان را به پدران حق» ادعوهم لِأَبĤئِهِم هو أَقسطُ عِنداللَّهِ
 يقيپس اگر پدران حق» آباءهم تَعلَموا لَّم فَإِن« . و بهتر استن دادگرانه تر يد، ايده

 شما هستند، و ينيبرادرا د» وموالِيكُم الدينِ فِي فَإِخْوانُكُم« د، يآنها را نشناخت
و . دين بخواني و محبت راستيماني اي باشند، پس آنان را به برادريدوستان شما م

پس . د كه آنان را فرزند خوانده خود قرار داده انديبت ده نسيد آنها را به كسانينبا
 دهند، و اگر آنها را نشناسند به ياگر پدرانشان را بشناسند، آنان را به آنها نسبت م

 يني دي كنند، و آن عبارت است از برادري دانند اكتفا مي آنان مي كه درباره يزيچ
 يتان عذرين برايد ايها را نشناسد كه اگر پدران آنيپس گمان مبر.  با آنانيو دوست

د كه آنها را پسرخوانده ي نسبت دهيد آنها را به كساني تواني شود و ميشمرده م
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لَيكُم ولَيس« . خود قرار داده اند ع نَاحا جد و بر يو اگر اشتباه كرد» بِهِ أَخْطَأْتُم فِيم
 ي باشند گناهيده شان مد كه پدرخواني نسبت دادياثر لغزش ِ زبان آنها را به كسان

 باشند يد كه ظاهرا پدرشان مي نسبت داديز اگر آنها را به كسانيست، و نيبر شما ن
و » قُلُوبكُم تَعمدت ما ولَكِن« . ستي بر شما نيستند گناهيقت پدرشان نياما در حق

د و  كني شما قصد آن را مي كند كه دل هاي مواخذه ميزيكن خداوند شما را بر چيل
و » رحِيما غَفُورا اللَّه وكَانَ« . ستيز نيد كه جاي بر زبان آوري عمد سخنياز رو

را ي نمود، زيد و بر شما رحم مي بخشيخداوند آمرزنده مهربان است و شما را م
د ي كه مرتكب آن شدييبراساس گذشته، شما را مورد عقاب قرار نداد، و از خطا

را احكام و دستورات خود راكه سبب ي نمود، ز نمود، و به شما رحميچشم پوش
 خداوند يان نمود، پس سپاس برايتان بي باشد براي شما مياين و دني ديبهبود
  .متعال

  :6 يه يآ
لَى النَّبِيؤْمِنِينَ أَومِنْ بِالْم أَنفُسِهِم هاجوأَزو ماتُههلُو أُمأُوامِ وحالْأَر مضُهعلَى بأَو 
عؤْمِنِينَ مِنَ اللَّهِ كِتَابِ فِي ضٍبِباجِرِينَ الْمهالْملُوا أَن إِلَّا وائِكُم إِلَى تَفْعلِيرُوفًا أَوعم 
 و  است سزاتر  خودشان از  مؤمنان  به ؛ پيامبر مسطُورا الْكِتَابِ فِي ذَلِك كَانَ

 و  مؤمنان از  ينسب  يخويشاوندان خدا  كتاب در و  هستند  مؤمنان  مادران  زنانش
  ينيك خود  دوستان از  ييك  به بخواهيد  آنكه مگر سزاوارترند، يكديگر  به  مهاجران

  .است  مكتوب خدا  كتاب در  حكم   اين و  كنيد
 سازد تا رفتارشان با يامبر آگاه ميگاه پيخداوند متعال مومنان را از مقام و جا

» أَنفُسِهِم مِنْ بِالْمؤْمِنِينَ أَولَى النَّبِي« : فرمودپس. گاه او باشديامبر متناسب با جايپ
ز به انسان ين چيكترينزد.  دارديشتريت بيامبر از خود مومنان نسبت به آنها اولويپ

امبر از خود ياما پ.  باشد كه از همه كس نسبت به خودش سزاوارتر استيخودش م
رخواه و دلسوز يچنان خ) ع(شان ي باشد، چون ايمومن نسبت به او سزاوارتر م

امبر يپس پ. مومنان و با آنها مهربان بود كه از همه مردم نسبت به آنها مهربانتر بود
 به مومنان يرين خي دارد، و كوچك تريشتر و بزرگ ترياز همه مردم بر آنها منت ب

امبر ي از آنها دور نشده مگر به سبب وجود مبارك پين شريده و كوچك ترينرس
 از يكيا خواسته ين بر مومنان واجب است هرگاه خواسته خودشان يابنابر) ص(

د به يامبر را مقدم بدارند و نبايدا كرد كه خواسته پيامبر تقابل پيمردم با خواسته پ
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و ! امبر مخالفت شود، آن كس هركس كه باشدي ، با سخن و گفته پيخاطر سخن كس
كنند و محبت او را بر ) ص(مبر اي پيد جان و مال و فرزندانشان را فدايمومنان با

ند و از او جلو ي نگويمحبت تمام خلق مقدم بدارند و تا او سخن نگفته است سخن
 از اصحاب آمده يپدر مومنان است همان طور كه در گفتار بعض) ص(او . فتندين

.  كنديت ميند آنچنانكه پدر فرزندانش را تربي نمايت ميامبر آنها را تربياست كه پ
 ازدواج با يعني. ز مادران آنها هستندي او پدر مومنان است همسرانش ن يپس وقت
  .رندي گيامبر حرام است ، و همانند مادر مورد احترام و بزرگداشت قرار ميزنان پ

 بود ين مقدمه ايو ا. ندي با آنها بنشيي بتواند به تنهايستند كه كسياما مانند محرم ن
امبر نسبت يد قبال به پيز. ان خواهد شديه بد بن حارثي كه در داستان زي مطلبيبرا

ه نازل ينكه خداوند آيد پسر محمد، تا ايز» د بن محمديز:  شوديداده شده و گفته م
ك از مردانتان يچ يمحمد پدر ه» ما كَانَ محمد أَباَ أَحدِ مِّن رِّجالِكُم« : كرد و فرمود

خداوند در . بر مردود اعالم كرداميد را به پيپس خداوند نسبت و انتساب ز. ستين
چ كدام از آنان يامبر هستند و هيه خبر داده است كه مومنان همه فرزندان پين آيا

 از آنان قطع يكيامبر از ي پي ندارد، گرچه انتساب دعوت و فراخوانيگري بر ديتيمز
ن ين و اندوهگيد غمگين نبايبنابرا.  او قطع نشده استيمانيشده باشد، چرا كه نسبت ا

امبر مادران مومنان هستند، بعد از وفات ينكه همسران پيو براساس ا. شود
ن يهمان طور كه در ا. ست كه با آنان ازدواج كندي حالل نيچ احدي هيبرا) ص(امبريپ
لĤَ أَن تَنكِحوا أَزوجه مِن بعدِهِ أَبداَ« :ح نموده استيه تصريآ د بعد از رحلت يو نبا» و
 فِي بِبعضٍ أَولَى بعضُهم الْأَرحامِ وأُولُو« . ديمسران او  ازدواج كنامبر هرگز با هيپ

 يشتريت بيگر از اولويشاوندان نسبت به همديو در حكم خداوند خو» اللَّهِ كِتَابِ
را آنها به ي بكنند، زييكويد نيگر بايكدي برند و با يگر ارث ميبرخوردارند، و از همد

  .گر سزاوارترنديكدي كردن با يكيكمك و ن
 از ارث يشاوندان سهمي بردند و خوين دستور پسرخواندگان ارث ميقبل از ا

 را منحل كرد و ارث را حق ينداشتند، پس خداوند ارث بردن به خاطر پسرخواندگ
را اگر كار به ي و حكمت خداوند بود، زي از مهربانين ناشيو ا. شاوندان قرار داديخو

 محروم كردن ي آمد و مردم برايد ميت فساد و شر پدافي يهمان صورت ادامه م
خواه » والْمهاجِرِينَ الْمؤْمِنِينَ مِنَ« .  كردنديله ها ميشاوندان ار ارث حيخو
شاوندان مقدم يا مهاجر نباشند، چرا كه خويشاوندان، مومنان مهاجر باشند يخو
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مه كارها مانند نكاح و شاوندان در هيت خوي است بر ثبوت واليليه دلين آيو ا. هستند
لِيائِكُم إِلَى تَفْعلُوا أَن إِلَّا« . رهيمال و غ رُوفًا أَوعيكينكه در حق دوستانتان نيمگر ا» م 

 يزيست كه بر شما فرض شده باشد بلكه چي ني كردن با دوستان حقيكي نيعني. ديكن
نها تبرع و د با آي به اراده و خواست خود شما دارد؛ اگر خواستياست كه بستگ

ن حكم يا» مسطُورا الْكِتَابِ فِي ذَلِك كَانَ« د، يي نمايكي و نيد و با آنها خوبياحسان كن
  .د اجرا شوديدر كتاب نوشته شده است و خداوند آن را مقرر نموده و با

  :7- 8 يه يآ
 مرْيم ابنِ وعِيسى وموسى اهِيموإِبرَ نُّوحٍ ومِن ومِنك مِيثَاقَهم النَّبِيينَ مِنَ أَخَذْنَا وإِذْ

 از و تو از و  گرفتيم  پيمان  پيامبران از  كه  هنگام  آن غَلِيظًا؛ و ميثَاقًا مِنْهم وأَخَذْنَا
 گرفتيم  سخت  يپيمان آنها  همه از و  مريم  بن  يعيس و  يموس و،  ابراهيم و  نوح

.  
لِيما؛ تا عذَابا لِلْكَافِرِينَ وأَعد مصِدقِهِ عن الصادِقِينَ لِيسأَلَ  از را  راستگويان أَ

  .است  كرده  مهيا دردآور  يعذاب  كافران  يبرا و ، بپرسد  صدقشان
امبران اولوالعزم يامبران به طور عموم و از پي دهد كه از همه پيخداوند متعال خبر م

 دارند ين خدا را برپايگرفت تا دمان محكم يژه پيامبر هستند به طور وين پنج پيكه ا
نكه يامبران گذشته بر آن رفته اند تا اي است كه پين راهيند، و ايو در راه او جهاد نما

افت و مردم فرمان يان يسلسله  آنها پا) ص(نشان محمد يبا بعثت سرور و بهتر
مان محكم ين پيروانشان را از ايامبران و پيو خداوند پ. نديافتند تا به آنها اقتدا نماي

مان وفا كرده و راست گفته اند؟ تا در صورت ين عهد و پيا به ايد كه آيخواهد پرس
ده اند كه آن گاه به يا كفر ورزي بهشت را به عنوان پاداش به آنها بدهد، و يوفادار

نَ رِجالُ يمِّنَ المومِنِ« :دي فرمايخداوند متعال م. آنان  عذاب دردناك خواهد داد
 كه با خدا بسته يماني هستند كه بر پياز مومنان مردان» هِي عهدوا اللَّه علَصدقُوا ما

  .اند راست گفته اند
  :9- 11 يه يآ
لَيكُم اللَّهِ نِعمةَ اذْكُرُوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا إِذْ ع اءتْكُمج نُودلْنَا جسفَأَر هِملَيا عرِيح 

 ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا بصِيرًا تَعملُونَ بِما اللَّه وكَانَ هاتَرَو لَّم وجنُودا
 سر بر لشكرها  كه  هنگام  بدان ، كنيد ياد،  است  داده شما  به خدا  كه  ينعمت از
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  سرشان بر ديديد  ينم  كه را  يلشكرهاي  و را باد ما و آوردند  تاخت شما
  .بود  بينا كرديد  يم  بدانچه خدا و  فرستاديم

 الْحنَاجِرَ الْقُلُوب وبلَغَتِ الْأَبصار زاغَت وإِذْ مِنكُم أَسفَلَ ومِنْ فَوقِكُم من جاؤُوكُم إِذْ
 ، تاختند شما بر  پايين  سمت از و باال  سمت از  كه  الظُّنُونَا؛ آنگاه بِاللَّهِ وتَظُنُّونَ
  يم  گوناگون  يگمانها خدا  به و بود  رسيده  گلوگاه  به ودلها  شد  خيره چشمها
  .برديد
نَالِكه تُلِيؤْمِنُونَ ابلْزِلُوا الْم زا؛ در زِلْزَالًا وامتحان  معرض در  مؤمنان آنجا شَدِيد  

  .شدند  متزلزل  سخت و آمدند در
 يبه شكرگذارد و آنها را ي نماي ميادآوريخداوند نعمت خود را بر بندگان مومنش 

 آنها و لشكر يان اهل مكه و حجاز از طرف باالي كند آن گاه كه لشكريق ميآن تشو
و ) ص(امبر ي آنها تافتند و با خود عهد بستند كه پين به سويياهل نجد از طرف پا

ف بود كه در ين در جنگ خندق بود و طوايو ا. نديشه كن نماياصحاب را نابود و ر
ان بزرگ و ين با لشكريشمنان هماهنگ شده بودند، بنابرانه بودند با دياطراف مد
نه زد و راه را بر ي در كنار مديچاله و خندق) ص(امبر يو پ.  آمدنديادي زيگروه ها

نه را محاصره كردند و كار سخت شد و دل ها به حنجره ها يآنها مد. آنها بست
 ي و سختيان قوي از مردم گمان ها بردند آن گاه كه لشكريارينكه بسيد تا ايرس
 همچنان در ي طوالنينه تا مدتيمد. د را مشاهده كردندي طاقت فرسا و شديها

 وإِذْ« : ف كرده استيمحاصره بود و در همان حالت قرار داشت كه خداوند توص
اغَتز ارصلَغَتِ الْأَببو نَاجِرَ الْقُلُوبتَظُنُّونَ الْحچشم ها آن گاه كه » الظُّنُونَا بِاللَّهِ و

. دي بردي گوناگونيدند درباره خدا گمان هايره شدند و دل ها به حنجره ها رسيخ
 كند و كلمه و ي نميارينش را ين كه خداوند دي بر ايد مبني بردي بدي گمان هايعني

  . رسانديسخنش را به اتمام نم
 »نَالِكه تُلِيؤْمِنُونَ ابلْزِلُوا الْمزا زِلْزَالًا وش ين آزماين وقت مومنان با ايدر ا»  شَدِيد

 تكان خوردند تا ي به سختيبزرگ آزموده شدند و با ترس و اضطراب و گرسنگ
مان و يپس به حمد خدا آن چنان  ا. شتر شودينشان بيقيمانشان روشن گردد ، و يا
 كه يو هنگام. ندگان فراتر رفتنديد كه از گذشتگان و آين استوارشان آشكار گرديقي

مان آنها و باورشان ي هم انباشته شد اي ها رويندوه شدت گرفت و سختمشكل و ا
ولَما رءا المومِنُونَ األَحزَاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه « : دي رسين قطعيقيبه 
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ه مومنان گروه را  كيو هنگام» ماَيمنَا وتَسلِيوصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِ
امبرش يامبرش به ما وعده دادند و خدا و پي است كه خداو پيزين چيا« : دند گفتنديد

م در برابر خدا به آنها يمان و تسلي جز ايزيان چي، و هجوم لشكر»راست گفته اند
  .افزودين
  :12 يه يآ

لَّا ورسولُه اللَّه وعدنَا ام مرَض قُلُوبِهِم فِي والَّذِينَ الْمنَافِقُونَ يقُولُ وإِذْ  غُرُورا؛ زيرا إِ
  پيامبرش  و خدا : گفتند  يم ،  است  يبيمار  دلهايشان در  كه  يآنهاي و  منافقان

  .اند  نداده  يا  وعده ما  به  فريب جز
ن يو ا.  كردند آشكار شديد و آنچه را كه پنهان مينجا نفاق منافقان روشن گرديدر ا

 ماند و با يمانش استوار و پابرجا نمي و بال ايفق است كه به هنگام سختعادت منا
 برد، و گمان خود را ي نگرند كه در آن بسر مي را مين خود فقط زمانيعقل كوتاه ب

  . پندارديراست م
  :13 يه يآ

 النَّبِي منْهم فَرِيقٌ يستَأْذِنُو فَارجِعوا لَكُم مقَام لَا يثْرِب أَهلَ يا منْهم طَّائِفَةٌ قَالَت وإِذْ
 آنها از  يگروه ؛ و فِرَارا إِلَّا يرِيدونَ إِن بِعورةٍ هِي وما عورةٌ بيوتَنَا إِنَّ يقُولُونَ
 آنها از  يگروه و  بازگرديد ، نيست  ماندنتان  يجا اينجا ،  يثرب  مردم  يا : گفتند

  خانه   نيست  يحفاظ را ما يها   خانه : گفتند  يم  طلبيدند  رخصت پيامبر از
  .بگريزند خواستند  يم ، نبود  حفاخ  يب  هايشان

 داد كردند و ي از منافقان بعد از آن كه داد و بيو گروه» منْهم طَّائِفَةٌ قَالَت وإِذْ« 
امبر و يت پيصبرشان بسر آمد سبب شدند كه مردم دلسرد شوند و دست از حما

من يدند و نه مردم را از شر خود اي ورزييباي نه خودشان شكيعنيمنان بردارند، مو
ن يآنان را به اسم وطنشان صدا زدند و ا! نهي اهل مديا» يثْرِب أَهلَ يا« :داشتند، گفتند

 نداشت، و يگاه و ارزشي آنها جاي در دل هايماني اين و برادريانگر آن است كه ديب
ن يبنابرا.  بود و بسيعيك احساس طبين صدازدن واداشت يآن چه آنها را به ا

د يرون آمده اينه بينجا كه از مديا! نهي اهل مديا» لَكُم مقَام لَا يثْرِب أَهلَ يا« :گفتند
نه اردو زده يرون از شهر مديمسلمان ها در كنار خندق و ب. ستي ماندن شما نيجا

 ين گروه مسلمانان را از جهاد باز ميا. ديگردنه باز يپس به مد» فَارجِعوا« بودند، 
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نه را ي مديد و مسلمان هايدن با دشمن را نداري جنگييشما توانا:  گفتنديداشتند و م
  .ن گروه بودندين و مضرترين گروه بدتريا.  دادند كه جنگ را رها كننديدستور م
تند از صف گر بود كه ترس و هراس آنها را فراگرفته بود و دوست داشي ديو گروه

 يآنها كسان.  آوردنديهوده و پوچ مي بين عذرهايرند ، بنابراي جنگ فاصله بگيها
 إِنَّ يقُولُونَ النَّبِي منْهم فَرِيقٌ ويستَأْذِنُ« :بودند كه خداوند در موردشان فرموده است

خواستند و  ي خود ميامبر اجازه بازگشت به خانه هاي از پيو گروه» عورةٌ بيوتَنَا
م ي ترسي در معرض خطر قرار دارد و ميعني.  حفاظ استي ما بي گفتند خانه هايم

م، پس به ما اجازه بده تا به يكه دشمنان بر آنها حمله كنند و ما آن جا حضور ندار
« . گفتنديم، حال آن كه آنان دروغ مي  كنيم و از آنها پاسداري خود برگرديخانه ها

لَّا يرِيدونَ إِن بِعورةٍ هِي وما  يشان بدون حفاظ نبود و آنها قصديو خانه ها» فِرَارا إِ
 خود ي براين سخن را عذر و بهانه ايختن و فرار از جنگ نداشتند، اما ايجز گر
 يداري ها و ثبات و پايمانشان اندك است و به هنگام شدت گرفتن سختينها ايا. كردند
  .ندارند

  :14 يه يآ
لَوو خِلَتهِم دلَينْ عا مأَقْطَارِه ئِلُوا ثُما الْفِتْنَةَ سهتَوĤَا لمثُوا ولَب لَّا بِها تَ  اگر يسِيرًا؛ و إِ
 ، شوند مرتد   كه بخواهند آنها از و كنند  محاصره را  هايشان  خانه ،  اطراف از

  .داشت نخواهند روا  درنگ  ياندك جز و شد خواهند مرتد
«  گشتند، يره و مسلط مي شدند و بر آن چينه وارد آن ميز اطراف مداگر كافران ا

ئِلُوا ثُمن ين خود برگردند و به دي شد كه از دينها خواسته ميسپس از ا» الْفِتْنَةَ س
 آمدند، ين در ميشتابان به آن د» لĤَتَوها« ند، ي كه بر شهر مسلط شده اند درآيكسان

ن نداشتند بلكه به محض ي بر دي و استقامتيداريو آنها پا» يسِيرًا لَّاإِ بِها تَلَبثُوا وما« 
 ي خواستند انجام مي افتاد آنچه را كه مينكه قدرت و حكمت به دست دشمنان ميا

  . شدندي نمودند و با آنها هم آهنگ ميد مييدادند و كفرشان را تا
  :15 يه يآ

لَقَدوا كَانُوا وداهع لُ مِن اللَّهلُّونَ لَا قَبوي اربكَانَ الْأَدو دهؤُولًا؛ اينان اللَّهِ عسپيش  م  
 از خدا  نكنند   پشت  دشمن  به  جنگ در  كه بودند  بسته  پيمان خدا با  اين از

  .كرد خواهد  بازخواست خود  پيمان
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و مان بسته بودند كه به دشمن پشت نكنند ي كه آنها قبال با خدا عهد و پيدر حال
ن يو خداوند آنان را از ا. مان خدا همواره بازخواستدارديو همانا عهد و پ. زندينگر

مان را شكسته اند پس به گمان آنها يد حال آن كه آنها پيمان خواهد پرسيعهد و پ
  !پروردگارشان با آنان چه خواهد كرد؟

  :16 يه يآ
لَّا تُمتَّعونَ لَّا وإِذًا الْقَتْلِ أَوِ وتِالْم منَ فَرَرتُم إِن الْفِرَار ينفَعكُم لَّن قُل  اگر : قَلِيلًا؛ بگو إِ
  يزندگ از  آنگاه و،  ندهد  سودتان  گريختن هرگز ، بگريزيد  شدن  كشته يا  مرگ از
  .شد نخواهيد مند  بهره  ياندك جز
 يدشان سوينكه فرار برايان ايا بيبا سرزنش كردن آنها به خاطر فرارشان و » قُل«

ا يفرار از مرگ » الْقَتْلِ أَوِ الْموتِ منَ فَرَرتُم إِن الْفِرَار ينفَعكُم لَّن« :ندارد به آنها بگو
 يد كسانيتان باشي به حال شما نخواهد داشت و اگر در خانه هايكشته شدن سود

. ش خواهند رفتيكه كشته شدن آنان مقّرر گشته است به محل كشته شدن خو
 نباشد، و ير الهي كه در خالف جهت قضا و تقدي بخشد اما به شرطيده مياسباب فا
 كه انسان يله اي رود و هر وسين مي از بيد هر سببياي بي الهير و قضايهرگاه تقد

لَّا تُمتَّعونَ لَّا وإِذًا« .  شودي دهد باطل ميگمان برد او را نجات م و آن گاه كه » قَلِيلًا إِ
د و لذت يا بهره مند شويد و در دني  و كشته شدن در امان بماند تا از مرگيفرار كرد

د شد ، و چنان اندك و ي اندك بهره مند نخواهييد كه شما جز از كااليد، بدانيببر
 يز است كه به فرار و ترك نمودن دستور خدا و از دست دادن لذت و بهره منديناچ
  . كندي نمي ارزد و با آن برابري در بهشت نميشگيهم
  : 17 يه يآ

 يجِدونَ ولَا رحمةً بِكُم أَراد أَو سوءا بِكُم أَراد إِنْ اللَّهِ منَ يعصِمكُم الَّذِي ذَا من قُلْ
لَا ولِيا اللَّهِ دونِ من لَهم يا باشد  داشته  يبد قصد  برايتان خدا اگر : نَصِيرًا؛ بگو و 

  دارد  نگه او  اراده از را شما  كه  كيست ، دارد  يارزان   يرحمت شما  به بخواهد
  .يافت نخواهند  يمددكار و  خوددوست  يبرا  خدا جز  ايشان

ل، ي به بنده برساند اسباب و وسايبتيان كرد كه هرگاه خداوند بخواهد مصيسپس ب
 إِنْ اللَّهِ نَم يعصِمكُم الَّذِي ذَا من قُلْ« :پس فرمود.  كنندي را از بنده دور نميزيچ چيه

ادأَر ا بِكُموءس أَو ادأَر ةً بِكُممحتواند شما را در برابر اراده ي ميچه كس: بگو» ر 
 دهد يرا اوست كه مي شما بخواهد؟ زي را برايا رحمتيبت يخدا حفظ كند اگر او مص
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 و  آوردي نمير را جز او كسيان رساننده اوست، خيسود دهنده و ز.  دارديوباز م
لَا« .  كندي دور نمي را جز او كسيبد ونَ وجِدم ين لَهونِ ما اللَّهِ دلِيلَا وو » نَصِيرًا و

د و ي نماي نخواهند داشت كه آنان را سرپرستياوريآنها جز او سرپرست و 
ان ها را از آنان ي كند و زياري ندارند كه آنها را ياوريو . منافعشان را فراهم آورد

 دهد؛ ي همه كارها را انجام ميي اطاعت كنند كه او به تنهايد از كسيپس با. رددور بدا
 را يو اگر او كس.  شود يد اجرا مير نماي كه خواست او نافذ است و هرچه تقديكس

ش سودبخش ي براياوريچ سرپرست و يت هي و حماياري و كمك نكند يسرپرست
  .ستين
  :18 يه يآ

قَد لَمعي اللَّه عقِينَالْمو الْقَائِلِينَ مِنكُمو انِهِملِإِخْو لُم نَا هلَا إِلَيأْتُونَ وي أْسلَّا الْب لِيلًا إِ ؛  قَ
   يم نيز و  دارند  يم باز  جنگ از را  مردم شما از  يكسان  چه داند  يم خدا

  ياندك  زج و  بياييد ما نزد  به : گويند  يم خود  برادران  به  كه را  يكسان شناسد
  .آيند  ينم  جنگ  به

د يد داد و آنها را تهدي داشتند وعي كه مردم را از جنگ بازميسپس خداوند به كسان
رون ي را كه مردم را از بيخداوند كسان» مِنكُم الْمعوقِينَ اللَّه يعلَم قَد« :نمود و فرمود

لَينَا هلُم وانِهِملِإِخْ والْقَائِلِينَ«  داشتند، ي جنگ باز ميرفتن برا و به برادرانشان كه » إِ
همانطور . دي برگرديعنيد يياي ما بيبه سو:  گفتنديرون رفته بودند، مي جنگ بيبرا

 ماندن شما ينجا جايا! نهي اهل مديا» ثرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوايأَهلَ ي« :كه گفتند
  .  شناسدي مي به  خوبن گونه افراد رايخداوند ا. ديست، پس برگردين

 يأْتُونَ ولَا«  داشتند خودشان يگران را از شركت در جنگ باز مينكه ديو آنها با ا
أْسلِيلًا إِلَّا الْب شتر از همه مردم ي كردند و بيار كم در جهاد و كارزار شركت ميبس» قَ

جود  جهاد وي برايزه ايدوست داشتند از جنگ باز بمانند چون در وجود آنها انگ
و وجود آنها . مان و صبر است كه آنها فاقد آن بودنديزه جهاد، اينداشت و انگ

  . باشدي و ترس مي بزدلين مقتضي بود كه ايماني ايسرشار از نفاق و ب
  :19 يه يآ

لَيكُم أَشِحةً اء فَإِذَا عج فالْخَو متَهأَينظُرُونَ ري كإِلَي ورتَد منُهيغْشَى يكَالَّذِ أَعهِ يلَيع 
لَقُوكُم الْخَوف ذَهب فَإِذَا الْموتِ مِنَ ادٍ بِأَلْسِنَةٍ سةً حِدلَى أَشِحرِ عالْخَي لَئِكأُو لَم 

  دريغ شما از را  يخير ؛ هر يسِيرًا اللَّهِ علَى ذَلِك وكَانَ أَعمالَهم اللَّه فَأَحبطَ يؤْمِنُوا
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 در  چشمانشان و نگرند  يم تو،   به  كه  يبين آيد فراز  وحشت  چون و ، دارند  يم
 از  وحشت  چون و باشد   شده  بيهوش  مرگ از  كه  يكس  مثل گردد  يم  حدقه
  نياورده  ايمان  اينان   برنجانندتان  خود تيز  زبان با  غنايم  حرص از ، برود  ميان
  .است  بوده  آسان خدا بر كار  اين و  ستا   كرده  تباه را  اعمالشان خدا و  اند
لَيكُم أَشِحةً«  ستند جن و مال خود را فدا كنند و در راه كارزار از آن يحاضر ن» ع

 رأَيتَهم الْخَوف جاء فَإِذَا«  كنند، يآنها با مال و جان خود جهاد نم. استفاده شود
لَيك ينظُرُونَ م و ي كه لحظات بيو هنگام» الْموتِ مِنَ علَيهِ يغْشَى ذِيكَالَّ أَعينُهم تَدور إِ

شان را لرزان نموده و ي كه دلهاي و ترسي رسد به خاطر بزدليهراس فرا م
دن ينكه مبادا به جنگيشان كرده است و از ترس اي كه خاطرشان را پرياضطراب

ار در ي اختيب كه چشمانشان ي كنند در حالي به تو نگاه ميني بيمجبور شوند، م
 خواهد ي كه دچار سكرات موت شده و ميد مانند كسي آيحدقه به گردش در م

  .رديبم
ت و آرامش يان برود و در امنّي خوف و هراس از مياما وقت» الْخَوف ذَهب فَإِذَا« 

 يز و ادعاهاي تي درشت و زبانيبا سخنان» حِدادٍ بِأَلْسِنَةٍ سلَقُوكُم« رند، يقرار گ
 سخنان آنها را ي آزاراند، و وقتيند و شما را مي گويت با شما سخن منادرس
بر آنچه » الْخَيرِ علَى أَشِحةً« .  كه اهل شجاعت و اقدام هستندي بري گمان ميبشنو

ز آن است كه انسان ين چيل اند و بدتري شود بخي كه از آنها خواسته مياز كمك مال
ل باشد، و در خرج كردن مال خود بخل يبخدر انجام آنچه كه بدان امر شده است 

د، و از دعوت دادن يورزد و حاضر نباشد با جسم وجان خود در راه خدا جهاد نما
 و نظر درستش بخل يرخواهيگاه و علم و خيبه راه خدا بخل بورزد و به مقام و جا

  .ورزد
  »لَئِكأُو ؤْمِنُوا لَمطَ يبفَأَح اللَّه مالَهممان ي دارند هرگز ايتين وضعين كه چننايا» أَع
 پاداش ياوردنشان  اعمال آنها را باطل و بيمان نياورده اند و خداوند به خاطر اين

اما خداوند .  خدا آسان استين كار برايو ا» يسِيرً اللَّهِ علَى ذَلِك وكَانَ« . كرده است
 نموده يق ارزانينها توفل بودن بر جان و مالشان نجات داده و به آيمومنان را از بخ

 كه بدان امر شده اند عطا كنند، و آنها يتا جان و مال خود را در راه خدا و در راه
 جلب يند و از مقام و دانش خود براي نماير خرج مي خياموال خود را در راه ها

  . كنندينه مي خدا هزيرضا
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  :20 يه يآ
 الْأَعرَابِ فِي بادونَ أَنَّهم لَو يودوا الْأَحزَاب أْتِي وإِن يذْهبوا لَم الْأَحزَاب يحسبونَ
لِيلًا إِلَّا قَاتَلُوا ما فِيكُم كَانُوا ولَو أَنبائِكُم عنْ يسأَلُونَ   احزاب  سپاه  كه پندارند  ي؛ م قَ

  يانم در  كاش  كه كردند  يم ،آرزو آمدند،  يم باز لشكرها  آن اگر و   است  نرفته
 در  هم اگر  پرسيدند  يم شما ازاخبار   همواره و بودند  يم  نشين  باديه  اعراب
  .كردند ينم   قتال  ياندك جز ، بودند  يم شما  ميان

امبر و ي جنگ با پي كه برايي برند لشكرهايگمان م» يذْهبوا لَم الْأَحزَاب يحسبونَ« 
شان هستند تا مسلمانان را يد، و هنوز در جاوسته بودند نرفته انيارانش به هم پي
 يودوا الْأَحزَاب يأْتِ وإِن« . ند اما گمان و پندار آنها باطل و پوچ استيشه كن نماير
م لَوونَ أَنَّهادرَابِ فِي بأَلُونَ الْأَعسنْ يع ائِكُمكافران يگر لشكرهايو اگر بار د» أَنب 

نه نباشند و با يك مدينه و نزديت دارند كه آنها در مدن منافقان دوسيبرگردند ا
ا شوند كه چه بر سرتان آمده ين باشند و از آنجا اخبار شما را جويه نشياعراب باد

ستند كه حضورشان موثر و ي نينها كسانيا! نشان بادياست؟ هالك شوند و نفر
لَّ قَاتَلُوا ما فِيكُم كَانُوا ولَو« ارزشمند باشد، بلكه   ماندند يان شما مياگر در م» قَلِيلًا اإِ

  .ديد و بر آنان تاسف نخوريپس به آنها توجه نكن. دندي جنگي نميجز مقدار اندك
  :21 يه يآ

كَانَ  لَقَد ولِ فِي لَكُمسةٌ اللَّهِ رونَةٌ أُسسن حو كَانَ لِّمرْجي اللَّه موالْيخِرَ وĤْذَكَرَ الو اللَّه 
 يم  ياد  فراوان را خدا و داريد  يم اميد  قيامت روز و خدا  به اگر شما  يا؛ براكَثِيرً
  .است  يا  پسنديده  يمقتدا  اهللا  رسول  شخص ، كنيد
 »كَانَ لَقَد ولِ فِي لَكُمسةٌ اللَّهِ رونَةٌ أُسسامبر خدا ي پي در زندگييبايسرمشق ز» ح
ت و او شرافتمند و بزرگوار و قهرمان افي شماست كه خودش در جنگ حضور يبرا

 دارد چگونه شما ي او جان بزرگوارش را از جنگ پنهان نميپس وقت. و شجاع است
 خود قرار ين كار او را سرمشق و الگويپس در ا! د؟ي ورزيبر جان خود بخل م

امبر حجت است، و ي پين برداشت كرده اند كه كارهايه چنين آياهل اصول از ا. ديده
 ي باشد، مگر احكاميش مين است كه او در احكام الگو و سرمشق امت خوي ااصل بر

  . باشنديامبر ميژه پيد كه آن احكام مختص و وين داللت نماي بر ايل شرعيكه دل
 يپس سرمشق و الگو.  بدي الگويگريك و دي ني الگويكي: و  الگو بر دو نوع است

ش گرفته ي را در پيرار دهد راهش قي خوي كه او را الگويامبر است،  كسيك در پين
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 يو اما اگر كس.  رساند ، و راه راست همان استي مياست كه او را به كرامت اله
.  بد استي ، الگويين الگويامبر مخالف باشد چنيرد و با پير از او را به الگو بگيغ

امبران يامبران آنها را دعوت دادند تا از پي كه پين كه  هنگاميهمانند گفته مشرك
»  ءاثَرِهِم مهتَدونَي أُمةِ وإِنَّا علَيإِنَّا وجدنĤَ ءابĤءنَا علَ« :ند، گفتندي نمايالگوبردار

افته ير آنها راه يم و با حركت در مسيافته اي ينييبدون شك ما پدران خود را بر آ
  .م بوديخواه
د كه به خدا ي جوياسد و به آن تي نمايكو الگو برداري نين الگوي تواند از اي ميو كس

 كه از خداوند دارد، و يمان و ترسيپس ا. د داشته باشديامت  اميو پاداش روز ق
امبر يد تا به پي نماي او را وادار مي اش به پاداش خدا و ترسش از عذاب الهيدواريام

  . كنديد و از او الگو برداري بجويتاس
  :22 يه يآ

 ورسولُه اللَّه وصدقَ ورسولُه اللَّه وعدنَا ما هذَا قَالُوا ابالْأَحزَ الْمؤْمِنُونَ رأَى ولَما
لَّا زادهم وما   اين : گفتند ، ديدند را گروهها  آن  مؤمنان  چون وتَسلِيما؛ و إِيمانًا إِ

  پيامبرش و خدا و اند داده وعهد ما  به  وپيامبرش  خدا  كه  است  يچيز  همان
  .نيفزود  تسليمشان و  ايمان به  جز و  اند گفته  راست

ان يز بيان  نمود، حالت مومنان را ني حالت منافقان را به هنگام ترس و خطر  بيوقت
 كه مومنان لشكرها را يو هنگام» الْأَحزَاب الْمؤْمِنُونَ رأَى ولَما« : كرد و فرمود

« :د، گفتنديان رسيرس و هراس به پاگاه خود قرار گرفت و تيدند، و هركدام در جايد
امبرش به ما وعده داده اند، ي است كه خدا و پيزين چيا» ورسولُه اللَّه وعدنَا ما هذَا

لَما « :دي فرمايآن جا كه خدا م نَةَ وسِبتُم أَن تَدخُلُوا الجثَلُ الَّذِيأَم حنَ خَلَوا مِن يأتِكُم م
الب متهستَّقَبلِكُم ملزِلُوا حزو الضَّرَّآءو ءĤالَّذي يأسولُ وتَيقُولَ الرَّسم هعنُوا مامينَ ء 

د و هنوز مانند يد كه وارد بهشت شويا پنداشته ايآ» بينَصرُاللَّهِ أَلĤَ إِنَّ نَصرَاللَّهِ قَر
 ها يو سخت! امده است؟يش از شما بوده ا ند آمد بر شما ني كه پيآنچه كه بر كسان

« : كه همراه او بودند، گفتنديامبر و كسانينكه پيآنها را فرا گرفت و متزلزل شدند تا ا
« . ك استي و مدد خدا نزدياري گمان يب! ديهان آگاه باش» !د؟ي آي مي خدا كياري

امبرش راست گفته  اند، ما آنچه را كه به آن خبر يو خدا و پ» ورسولُه اللَّه وصدقَ
 ها جز ين سختيو ا» وتَسلِيما إِيمانًا إِلَّا زادهم وما« م، يم مشاهده كرديبودداده شده 
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 از دستور خدا يم شدن با اعضا و جوارح و فرمانبرداريشان و تسليمان در قلب هايا
  .افزوديبه آنها ن

  :23 يه يآ
 من ومِنْهم نَحبه قَضَى من فَمِنْهم علَيهِ اللَّه عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ الْمؤْمِنِينَ مِنَ

  بسته خدا با  كه  يپيمان  به  كه هستند  يمردان  مؤمنان تَبدِيلًا؛ از بدلُوا وما ينتَظِرُ
  به  چشم  يبعض و باختند  جان  خويش  پيمان سر بر  يبعض كردند، وفا بودند
  .اند  نكرده  خوددگرگون  پيمان  هيچ و راهند

ان نمود كه منافقان با خدا عهد بستند كه در جنگ پشت نخواهند  كرد سپس ي بيقتو
 رِجالٌ الْمؤْمِنِينَ مِنَ« :ان كرد و فرمودي مومنان را بين عهد را شكستند وفاداريا

لَيهِ اللَّه عاهدوا ما صدقُوا كه با خدا بسته يماني هستند كه به پياز مومنان كسان» ع 
ش را در ي دهند پس آنها جان خويند و آن را به طور كامل انجام مي نماياند وفا م

. ندي نماي ِ او سپر مي كنند و آن را در راه فرمانبرداري خدا فدا ميراه جلب خشنود
 را كه بر يده اند و حقيشان به خواسته خود رسي از ايبرخ» نَحبه قَضَى من فَمِنْهم« 

 مرده يعي با مرگ طبيا در حاليد شده اند، ير راه خدا شهآنان بوده ادا كرده اند و د
مان ي منتظرند تا پيو برخ» ينتَظِرُ من ومِنْهم« . اندكه حق خدا را كامال ادا نموده  اند

 يفه وحقي انجام دادن وظي براين كساني را كه بر آنهاست كامل گردانند، و چنيو حق
 كه بسته اند در حركت و تكاپو و تالشند و يماني وفا كردن به پيكه بر آنهاست و برا

مان و يو پ» تَبدِيلًا بدلُوا وما« .ندي نمايش تالش ميمان خويد وفا كردن به پيبه ام
شه برعهد و ير نداده اند، بلكه آنها همواره و هميي را كه با خدا بسته اند تغيعهد

نها يپس ا.  دهنديرش نميي شوند و تغيبند هستند و از آن منحرف نميمان خدا پايپ
 صفات و يشان مردانه است وليمايگران فقط ظاهر و سي هستند و ديقيمردان حق

  . باشديشان ناقص مي هايژگيو
  :24 يه يآ

زِيجلِي ادِقِينَ اللَّهالص قِهِمبِصِد ذِّبعينَافِقِينَ وشَاء إِن الْم أَو تُوبي هِملَيإِنَّ ع كَانَ اللَّه 
 و دهد  پاداش  گفتارشان  يراست  سبب  به را  راستگويان خدا رحِيما؛ تا فُوراغَ

 و  آمرزنده خدا  كه ، بپذيرد را آنها  توبه يا كند  عذاب خواهد اگر  را  منافقان
  .است   مهربان
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 »زِيجلِي ادِقِينَ اللَّهالص قِهِمت و  را كه در گفتار و حااليتا خداوند كسان» بِصِد
كسان است به يرفتارشان با  خدا راستگو  هستند و ظاهرشان با باطن و درونشان 

نَ ينفَع الصدِقيوم يهذَا « :دي فرمايخداوند متعال م.  شان پاداش بدهديخاطر راست
 است كه به ين روزيا» هĤ أَبداينَ فِي مِن تَحتِها األَنهرُ خَلِديصِدقُهم لَهم جنَّت تَجرِ

ر درختان ي است كه از زيي آنان باغ هاي دهد، برايده مي شان فايان راستياستگور
  .دانه انديآن رودها روان  است و آنان در آن جاو

 آن است تا يم برايش آورده اي كه ما مقدر كرده و پيي هايشات و سختيآزما
 شان يان را به خاطر راستيراستگو از دروغگو مشخص گردد، و خداوند راستگو

و تا منافقان را كه دل ها و اعمالشان به » شَاء إِن الْمنَافِقِينَ ويعذِّب« اداش دهد، پ
 كه با خدا بسته بودند وفا نكردند يمانير كرد و به پيي ها تغيش آمدن سختيهنگام پ

را ي خواهد ، زي آنها را نميابيت و رهين صورت كه هدايبه ا. اگر بخواهد عذاب بدهد
  . دهديت نميق هداين به آنها توفي وجود ندارد، بنابرايرينها خي داند در ايم
 »أَو تُوبي هِملَي غالب يغه يو ص. ند و بازگردنديق دهد تا توبه نمايا آنها را توفي» ع 

ش كه بر يه را با دو نام از نام هاين آيبنابرا. ن استي بخشنده همي خدايبر بخشندگ
 اللَّه إِنَّ« :پس فرمود. ان رسانديند به پاي نماي داللت ميكوكاريآمرزش و فضل و ن

  كرده اند اگر ياده روي را كه بر خود زي گمان خداوند گناهان كسانيب» غَفُورا كَانَ
و خداوند » رحِيما« .  انجام داده باشنديادي آمرزد، گرچه گناهان زيند ميتوبه نما

 يسپس توبه شان را م.  كنديطا مق توبه عينسبت به آنان مهربان است و آنها را توف
  . پوشاندي را كه كرده اند ميرد و گناهانيپذ
  :25 يه يآ

درو كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّه ظِهِمبِغَي نَالُوا لَمرًا يكَفَى خَيو ؤْمِنِينَ اللَّهكَانَ الْقِتَالَ الْمو اللَّه 
  دست  يغنيمت  هيچ  به  اينان  زد  پس ازب را توز  كينه  كافران عزِيزًا؛ خدا قَوِيا

  پيروزمند و  پرتوان خدا زيرا   است  بسنده خدا را  مؤمنان كارزار در و،  نيافتند
  .است

ابند كه بر آن آزمند ي دست يزيخداوند كافران را ناكام بازگرداند و نتوانستند به چ
اد و يان زيلشكر. ند شدروز خواهي داشتند كه پين بودند و باور قطعيبودند، و خشمگ

 خود شادمان يتجزبشان آنان را مغرور كرده بود و آنها به لشكر و ساز و برگ جنگ
شان را از جا بركنكد و در يمه هاي را بر آنها فرستاد كه خيبودند، اما خداوند باد تند
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شان را واژگون كرد و خداوند يگ هايد آورد و ديمراكز آنها اضطراب و تزلزل پد
 يارين از يو ا. ز از خشم بازگشتندي لبريشان انداخت و آنها با دليدر دل هاترس را 

» الْقِتَالَ الْمؤْمِنِينَ اللَّه وكَفَى« . دي نماي مياريو مدد خداوند است كه بندگانش را بدان 
ت كرد، و ي مومنان را در كار جنگ كفاي و قَدريو خداوند با فراهم كردن اسباب عاد

ره است يو خداوند توانا و چ» عزِيزًا قَوِيا اللَّه وكَانَ« از ساخت، ي نينگ بآنها را از ج
چ ي خورد، و هي گردد و شكست مينكه مغلوب مي افتد مگر ايچ كس با او در نميو ه

 را كه بخواهد يو هر كار.  شوديروز مينكه پي خواهد مگر اي نمياريكس از او 
 كه خداوند آنها ي بخشد مادامي به آنان نمي سود اهل قدرتييو توانا.  دهديانجام م

  . نكندياريش يرا با قدرت خو
  :26 يه يآ

 فَرِيقًا الرُّعب قُلُوبِهِم فِي وقَذَف صياصِيهِم مِن الْكِتَابِ أَهلِ منْ ظَاهرُوهم الَّذِينَ وأَنزَلَ
  برخاسته  ياريشان  به  كه را  هگرو  آن  كتاب  اهل فَرِيقًا؛ از وتَأْسِرُونَ تَقْتُلُونَ
 و كشتيد را  يگروه  افكند  بيم  دلهايشان در و آورد فرود   هايشان  قلعه از بودند
  .گرفتيد اسارت   به را  يگروه

 از اهل يو خداوند كسان» صياصِيهِم مِن الْكِتَابِ أَهلِ منْ ظَاهرُوهم الَّذِينَ وأَنزَلَ« 
ن ييشان پاي كردند از قلعه هاياري كافران را يرا كه لشكرهاان يهودي يعنيكتاب 

د، و تحت فرمان و قدرت اسالم درآورده ي كه شما بر آنها غالب شديآورد در حال
شان ترس و هراس انداخت پس يو در دل ها» الرُّعب قُلُوبِهِم فِي وقَذَف« . شدند

 فَرِيقًا« .  و كرنش كردنديفروتنم شدند و ينتوانستند با مسلمان ها بجنگند بلكه تسل
د و زنان و كودكانشان را به ي آنها را كشتيپس مردان جنگ» فَرِيقًا وتَأْسِرُونَ تَقْتُلُونَ

  .دياسارت گرفت
  :27 يه يآ

ثَكُمرأَوو مضَهأَر مهاردِيو مالَهوأَمضًا وأَرو ا لَّمكَانَ تَطَؤُوهو لَى اللَّهءٍ كُلِّ عشَي 
   ننهاده  يپا آنها بر  كه را  يزمينهاي و  اموالشان و ها  خانه و  زمين قَدِيرًا؛ خدا

  .تواناست  يكار هر بر خدا و   واگذاشت شما  ايدبه
 »ثَكُمرأَوو مضَهأَر مهاردِيو مالَهوأَمضًا وأَرو ا  لَّمن و خانه ها و يو سرزم» تَطَؤُوه

و . مت به شما دادي به عنوان غنيدي را كه بدان گام ننهاده بودينين و زماموال آنا
 يگاهش، و چون به نزد  اهالي را به شما داد كه قبال به خاطر شرافت و جاينيسرزم
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د و خداوند شما را بر آن مسلط كرد يز بود قدرت گام نهادن در آن را نداشتيآن عز
د و به يد و آنان را  كشتيمت گرفتي را به غنشانيد و مال هاي آن را خوار گردانيواهال

 تواناست؛ يزيو خداوند بر هر چ» قَدِيرًا شَيءٍ كُلِّ علَى اللَّه وكَانَ« . دياسارت درآورد
ش آنچه را خواست به ي خويي كند و از قدرت و تواناي او را درمانده نميزيچ چيه

 خارج از ييودند كه در روستاظه بي قريان بنيهودين گروه از اهل كتاب يا. شما داد
نه آمد ي به مديوقت) ص(امبر ي كردند و پي مينه دور نبود زندگياد از مدينه كه زيمد

ز با يد و آنان نيبا آنها نجنگ) ص(امبر يمان بست و با آنها صلح كرد پس پيبا آنها پ
. نكردر يي از امور آنها تغيزيچ چي ماندند و هين خود باقيدند و آنها بر دياو نجنگ

وسته بودند يامبر به هم پي جنگ با پي را كه براياديان زيپس در جنگ خندق لشكر
ن ي ايدند و تعداد اندك مسلمان ها را مشاهده نمودند و گمان بردند كه به زوديد

بنده يز سخنان فريشه كن خواهند كرد، نيامبر و مومنان را نابود و رياد پيان زيلشكر
امبر بسته بودند بشكنند ي را كه با پيمانير آن داشت تا پ از سرانشان آنها را بيبرخ

  . دادندياريامبر يپس آنها عهد خود را شكستند و مشركان را در جنگ با پ
كار با آنها پرداخت پس آنان يبه پ) ص(امبر ين را خوار گرداند پي خداوند مشركيوقت

)  اهللا عنهيرض( سعد بن معاذيو آنها به داور. شان محاصره كرديرا در قلعه ها
شان كشته ين حكم كرد كه مردان جنگجوي شدند و سعد در مورد آنها چنيراض

پس . مت گرفته شوديشان به غنيند و مال هايشوند و فرزندانشان به  اسارت در آ
د و با خوار يل و فراوان گردانيامبر و مومنان تكميش را بر پيخداوند نعمت خو

گر آنها را شاد ي دي اسارت  گرفتن عده ا و بهينمودن دشمنانشان و كشتن برخ
  .ش لطف دارديشه در حق بندگان مومن خويگرداند و خداوند هم

  :28- 29 يه يآ
 أُمتِّعكُنَّ فَتَعالَينَ وزِينَتَها الدنْيا الْحياةَ تُرِدنَ كُنتُنَّ إِن لِّأَزواجِك قُل النَّبِي أَيها يا

 و دنيا  يزندگ  خواهان اگر : بگو  زنانت  به ، پيامبر  يجمِيلًا ؛ ا احاسرَ وأُسرِّحكُنَّ
  رهايتان نيكو  يوجه  به و  سازم مند  بهره را شما تا هستيدبياييد ، آن  يزينتها

  . كنم
 أَجرًا مِنكُنَّ نَاتِلِلْمحسِ أَعد اللَّه فَإِنَّ الĤْخِرَةَ والدار ورسولَه اللَّه تُرِدنَ كُنتُنَّ وإِن

   به خدا ، هستيد  آخرت  يسرا و او پيامبر و خدا  خواهان اگر عظِيما؛ و
  .داد خواهد  بزرگ  يپاداش نيكوكارانتان
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شان ي با هم متحد شدند و از ايامبر به او رشك بردند ، و همگي كه زنان پيهنگام
) ص(امبر ي پي كه برا بودينفقه و لباس درخواست  كردند، درخواستِ آنان طور

 آنان را برآورده سازد، و ي بتواند خواسته يطيممكن نبود كه در هر وقت و شرا
ن بر يا.  بر خواسته خود مصر بودنديكپارچه و به صورت دسته جمعيز يآنان ن

پس خداوند . ك  ماه نزد آنها نرودي كه سوگند خورد ييامبر دشوار آمد تا جايپ
مبرش آسان بگرداند و مقام همسرانش را باال ببرد و ايخواست تا كار را بر پ

امبرش فرمان داد يپس به پ. د از آنها دور سازدي را كه پاداش آنها را كم نمايزيهرچ
 كُنتُنَّ إِن لِّأَزواجِك قُل النَّبِي أَيها يا« :ن فرموديار دهد، بنابرايتا به زنان خود اخت

د و به ي خواهيا و زرق و برق آن را مياگر شما فقط دن» وزِينَتَها الدنْيا الْحياةَ تُرِدنَ
ن يد پس اگر شما چني گردين ميد و به خاطر فقدانش خشمگي شويآن خوشنود م

د شما را از آنچه نزد ييايأُمتِّعكُنَّ و ب فَتَعالَينَ« .  ندارميازيد من به شما ني داريحالت
 يو بدون ناراحت» جمِيلًا سرَاحا وأُسرِّحكُنَّ«  سازم، ا بهره منديخود دارم از متاع دن

 يت به جاي بلكه با سعه صدر قبل از آن كه وضعييگر و ناسزاگويكديو خشم بر 
  .  برسد از شما جدا شومينامناسب

 آخرت را يامبر و سرايو اگر  خدا و پ» الĤْخِرَةَ والدار ورسولَه اللَّه تُرِدنَ كُنتُنَّ وإِن« 
امبر و بهشت يزها مراد و مقصود شماست، و هرگاه خدا و پين چيد، اگر  اي خواهيم

د كرد و به آنچه يا توجه نخواهي دني زندگاني و سختيد به راحتيرا به دست آور
« . دي كنيه اش دشوار است از او طلب نميد، و آنچه را كه تهي شويامبر دارد قانع ميپ

كوكارانتان ي ني گمان خداوند برايب» عظِيما أَجرًا مِنكُنَّ لِلْمحسِنَاتِ أَعد اللَّه فَإِنَّ
  .  آماده ساخته  استيپاداش بزرگ

 پاداش آخرت را يكوكاريد، چون نيكوكار باشي است كه نيو پاداش و مزد در صورت
امبر هستند مستحق پاداش ينكه همسران پيو آنها فقط به خاطر ا. به دنبال دارد

ار داد و يامبر به آنها اختيپس پ. ستي ني كافيكوكارين بدون نيرا اياهند بود، زنخو
 ينه ايك از آنها گزيچ ي آخرت را انتخاب كردند و هيامبر و سرايهمه آنان خدا و پ

  . باديخداوند از همه آنها خشنود و راض. گر را انتخاب نكرديد
  :ده داردير كردن چند فاين مخيو ا
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رد ي قرار بگيتي نبود در وضعينكه راضيامبرش، و اي خداوند به پت و توجهي عنا- 1
ت و آزار  او را ي و اذي همسرانش موجبات فشار بر ويكه مطالبات و خواسته ها

  . فراهم كند
 به آنها حق انتخاب داد از تبعات حقوق همسران معاف شد، به يوقت) ص(امبر ي پ- 2

 ي خواست نمي داد و اگر ميبه آنها م خواست يار داشت و هرگاه مي كه اختيگونه ا
ست در ي نيچ گناهيامبر هيبرپ» ما فَرَض اللَّه لَهي مِن حرَجِ فِي النَّبِيما كَانَ علَ« .داد

  . او مقّرر داشته استيآنچه خداوند برا
 يح ميامبر و جهان آخرت ترجيا را بر خدا و پي كه دنيامبر از زناني منّزه داشتن پ- 3

  .دهند
امبرش را خشنود ي سالم ماندن همسرانش از گناه و از دست زدن به آنچه خدا و پ- 4
  . دي نمايم
 يامبر منتفيت آنان را از پيار به آنان، خداوند متعال عدم رضايرا با دادن اختيز

 شد، و خشم و عدم يامبر از آنان ميت پي كه موجب عدم رضايتيساخت؛ عدم رضا
ت ي گردد، و عدم رضايند پروردگار ناراض شد خداويامبر موجب ميت پيرضا

  . شودي آنان مي موجب سزايا كساني يپروردگار از كس
امبر و جهان يان همت بلند آنها كه خدا و پيح به واال بودن مقامشان و بي تصر- 5

  .دندي آن برگزيا و كااليآخرت را مراد و مقصود دانسته و آن را بر دن
ا و ي بهشت برسند و در دنين مقام هاي بهترن انتخاب موجب شد تا آنان بهي ا- 6

  . امبر باشنديآخرت همسران پ
ن انسان است و خداوند يرا او كاملتريهستند، ز) ص( زنان او متناسب با شان او - 7

زنان » بتِيبونَ لِلَّطّينَ والطَّيبت لِليبِيالطَّ« :زه باشنديز  كامل و پاكيخواست كه زنانش ن
  .زهي زنان پاكيزه برايزه هستند، و مردان پاكين پاك مردايزه برايپاك
 از يو آزمند.  باشد و قناعت موجب آرامش خاطرين انتخاب نشانه قناعت مي ا- 8

 شود از آنها ي مي و ناراحتيشاني را كه باعث پريامبر دور شد و ناخشنوديزنان پ
  .دور ساخت

 قرار ي آنان در مقامن برابر شدن پاداش آنها گشت ويامبر سبب چندي پي همسر- 9
  .»النَّبِي نِساء يا« : ن فرموديبنابرا.  رسدي به آن مقام نميچ زنيگرفتند كه ه

  :30- 31 يه يآ
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 ذَلِك وكَانَ ضِعفَينِ الْعذَاب لَها يضَاعف مبينَةٍ بِفَاحِشَةٍ مِنكُنَّ يأْتِ من النَّبِي نِساء يا
 خور در  زشت كار  مرتكب شما از  كس هر ، پيامبر  زنان  ي؛ ا يسِيرًا اللَّهِ علَى

  .است  آسان خدا بر  اين و  كند  يم برابر دو را او  عذاب خدا  ، شود  عقوبت
لَّهِ مِنكُنَّ يقْنُت ومن  رِزقًا لَها وأَعتَدنَا مرَّتَينِ أَجرَها نُّؤْتِها صالِحا وتَعملْ ورسولِهِ لِ

 و، ورزد  مداومت  پيامبرش و خدا  يفرمانبردار  به  كه شما از  كس هر كَرِيما؛ و
  آماده  كرامند  يرزق او  يبرا و   دهيم  پاداش او  به دوبار ، كند  شايسته يكار

  .ايم  كرده
ان فرمود كه ي آخرت را انتخاب  كردند بيامبرش و سرايامبر، خدا و پي زنان پيوقت

فر و گناه ي شوند كياگر مرتكب  گناه: ز فرمودين. برابر خوا هد بودپاداش آنها دو 
 يش تر سپاس خدا را به جايزند و بيشت تر از گناه بپرهيآنها دو برابر است تا ب

  . شود دو برابر قرار داديفر هركس از آنها را اگر مرتكب گناهين كيآورند، بنابرا
و هركس از شما كه از خدا و » صَالِحا وتَعملْ هِورسولِ لِلَّهِ مِنكُنَّ يقْنُت ومن« 
 أَجرَها نُّؤْتِها« اد، يسته انجام دهد، چه كم باشد چه زيامبرش اطاعت كند و كار شايپ

و » كَرِيما رِزقًا لَها وأَعتَدنَا« م، ي دهيگران ميپاداش او را دو برابر پاداش د» مرَّتَينِ
و زنان . مي سازي كه همانا بهشت است فراهم ميشمند و نعمت ارزي او روزيبرا
ن رو معلوم يسته انجام دادند از  ايامبرش اطاعت  كردند و كار شايامبر از خدا و پيپ

  . باشنديكران خدا مياست كه مستحق پاداش ب
  :32- 34 يه يآ
 فِي الَّذِي فَيطْمع بِالْقَولِ تَخْضَعنَ لَافَ اتَّقَيتُنَّ إِنِ النِّساء منَ كَأَحدٍ لَستُنَّ النَّبِي نِساء يا

لْبِهِ  ، نيستيد  زنان ديگر همانند شما ، پيامبر  زنان  ي؛ ا معرُوفًا قَولًا وقُلْنَ مرَض قَ
 او  قلب در  كه  يمرد  آن تا مگوييد  سخن  ينرم  به  پس بترسيد خدا از اگر

  .بگوييد  ديدهپسن  سخن و  افتد  طمع  به  هست  يمرض
لَا بيوتِكُنَّ فِي وقَرْنَ نَ ورَّجتَب رُّجةِ تَبلِي  الزَّكَاةَ وآتِينَ الصلَاةَ وأَقِمنَ الْأُولَى الْجاهِ

 طْهِيرًاتَ ويطَهرَكُم الْبيتِ أَهلَ الرِّجس عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما ورسولَه اللَّه وأَطِعنَ

 كردند،  يم  جاهليت  پيشين  زمان در  كه  چنان و  بمانيد خود  يها  خانه در ؛ و
  وپيامبرش خدا از و بدهيد  زكات و بگزاريد نماز و  مكنيد آشكار را خود  ي،زينتها
 را شما و دوركند  شما از را  يپليد خواهد  يم خدا ،  بيت  اهل  يا  كنيد  اطاعت
  .دارد  پاك بايد  كه  چنان
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 را  خَبِيرًا؛ آنچه لَطِيفًا كَانَ اللَّه إِنَّ والْحِكْمةِ اللَّهِ آياتِ مِنْ بيوتِكُنَّ فِي يتْلَى ما واذْكُرْنَ
  باريك خدا  ،كه  كنيد ياد ، شود  يم  تالوت  حكمت و خدا  آيات از  هايتان  خانه در
  .است  آگاه و  بين
ك يچ يشما مثل ه! امبري زنان پيا» اتَّقَيتُنَّ إِنِ النِّساء منَ كَأَحدٍ لَستُنَّ النَّبِي نِساء يا« 

گر ي مقامتان از زنا دي الهيرا با تقوايد، زيد اگر از خدا بترسيستي نياز زنان عاد
ت اركان آن يپس تقوا را با رعا.  رسدي به مقام شما نميچ زني رود و هيباالتر م

  .ديكامل گردان
ان ي شوند از مي را كه سبب كار حرام مييله هاي كرد تا وسيين آنها را راهنمايبرابنا

لَا« :بردارند و فرمود  خود يو به هنگام سخن گفتن با مردان صدا» بِالْقَولِ تَخْضَعنَ فَ
 كه در دل او يكه آن گاه كس» مرَض قَلْبِهِ فِي الَّذِي فَيطْمع« د، يرا نرم و نازك نكن

 يزين چي  افتد، چون او آماده و منتظر كوچك تري شهوت زنا است به طمع ميماريب
 كه سالم باشد به يرا دليست، زيك كند، چرا كه دل او سالم ني را تحرياست كه و

 يك مي او را تحريليست و كمتر اسباب و وسايآنچه  خدا حرام نموده است عالقمند ن
 ين كسيمار است، چني كه دلش بيف كسبه خال. كند، چرا كه دل او پاك و سالم است

 او را به كار حرام ين سببي كه دلش سالم است تحمل ندارد و كوچك تريمانند فرد
  .دي نماي نميچي كند و از خواسته اش سرپي دارد و دعوتش را اجابت ميوام

 گفتار و صدا ينرم. له ها حكم اهداف و مقاصد را دارندينكه وسياست بر ايلين دليا
 كار حرام باشد ازآن منع شده ي برايله اي كه وسي است اما وقتيزيكار جادر اصل 

ش را نرم يسته است به هنگام سخن گفتن با مردان صداي زن شاين براياست، بنابرا
  . و نازك نكند

 ي و تنديد به درشتي گمان برَد كه بايد كسي كرد شاي گفتار نهي آنها را از نرميوقت
  ند،يسخن بگو

. نديسته بگوي شايو سخن»  معرُوفًا قَولًا وقُلْنَ« : م را دفع نمود و فرمودن توهيپس ا
لَا« : كه درشت و تند نباشد و فرمودي سخنيعني لَا تَلِنَّ « : و نگفت» بِالْقَولِ تَخْضَعنَ فَ فَ

اد ي و انقي است كه همراه با فروتني نرمي شده سخنيچون آنچه از آن نه» بِالقَول
 كند تا به او چشم طمع ي مرد را وادار مين حالت و سخنيرد باشد، و چن ميزن برا
  .بدوزد
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نكه ين سخن با اي نباشد بلكه ايد كه در آن فروتني نرم بگوي كه سخنيبه خالف كس
 يد و در او طمع نمي نماينده است و طرف را مغلوب مينرم  است نشانگر عزت گو

 كه داشت ستوده يمتي و مالير مهربانامبرش را به خاطين خداوند پيبنابرا. ورزد
ّنَ اللَّهِ لِنت لَهم« :است، پس فرمود  ي از جانب خدا برايبه سبب رحمت» فَبِما رحمةِ مِ

، ي فِرعونَ إِنَّه طَغَياذهبĤ إلَ« : و هارون فرموديو به موس. يآنها نرم و مهربان شد
 كرده يد نزد فرعون چرا كه او سركشيبرو» يخشَيرُ أَو تَذَكَّينَاَ لَّعلَّه يفَقُوال لَه قَولَاَ لَّ

« :هين بخش از آيو ا. ا بترسديرد يد پند پذيد شايي سخن بگويپس با او به نرم. است
عطْمقَلْبِهِ فِي الَّذِي فَي رَضد ينكه  انسا باي بر اي است مبنينكه دستوريضمن ا» م

ك شدن يش قرار گرفته و از نزديرد ستاپاكدامن باشد ، و زنان و مردان پاكدامن مو
ن يسته است هرگاه اي بنده شايد كه براي نماين داللت ميز بر اي شده اند، نيبه زنا نه

 ي كه مورد پسندش ميدن سخن كسيا شنيدن يافت كه با ديحالت را در خودش 
 ي طمع ورزيزه هاي شود و احساس كرد كه انگيك ميباشد بر انجام كار حرام تحر

 است، از يماريك بين  احساس يد بداند كه اي دهد باي حرام سوق ميا به سواو ر
 زشت بكوشد و ين بردن و قطع  كردن خاطره هايف و از بي تضعيد براين رو بايا

 خطرناك نجات بخشد و از خداوند يمارين بيد تا آن را از ايبا نفس خود مبارزه نما
 است كه ين از زمره پاكدامنيو ا. ق دهديد و به او توفيبخواهد كه او را محافظت  نما

  .به آن امر شده است
لَا بيوتِكُنَّ فِي وقَرْنَ«  نَ ورَّجتَب رُّجةِ تَبلِي ن يد، ايتان بمانيو در خانه ها» الْأُولَى الْجاهِ
د يش نكني نداشتند آراينين كه دانش و ديشيت پيتان بهتر است و مانند اهل جاهليبرا
  .  دور كردن شر و اسباب آن استينها برايد و همه ايرون نرويخانه باد از يو ز
ز پرداخت، ي از آن نياتي فرمان داد به جزئيزگاري به پرهي آنها را به طور كليوقت

ژه به ي دستور داد به ويز آنها را به فرمانبردارياز دارند و نيچون زنان به آن ن
از ي كه هركس به ناچار به آن ها ني داشتن نماز و پرداختن زكات؛ دو عبادتيبرپا

 خداوند انجام ي شوند، كه در نماز اخالص براين عادت محسوب ميدارد و بزرگتر
 به يسپس آنها را به طور كل.  شودي ميكيرد و با پرداختن زكات به بندگان ني گيم

. دياطاعت كنامبرش يو از خدا و پ» ورسولَه اللَّه وأَطِعنَ« :اطاعت فرمان داد و فرمود
ا فرمان مستحب يامبر داده اند خواه فرمان واجب باشد ي كه خدا و پيهر  امر و فرمان

 أَهلَ الرِّجس عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما« . امبرش داخل استيدر اطاعت از خدا و پ
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زها فرمان ين چيا را به ا شميست كه خداوند وقتين نيجز ا» تَطْهِيرًا ويطَهرَكُم الْبيتِ
ت ي را از شما اهل بي و بديدي آن است تا پلي كند براي مي نهييزهاي دهد و از چيم

ن ي حمد و سپاس خداوند را به خاطر ايعني. دور كند و شما را كامال پاك گرداند
و . ده آن آگاه كرده استيد كه شما را از مصلحت و فاي آوري به جاياوامر و نواه

ن يده و مصلحت محض هستند و خداوند با اي شما فاي براي و نواهن اوامريا
 آن  است تا ياورد، بلكه براي بي و مشقّتيدستورات نخواسته است بر شما تنگ

د و اخالق و رفتارتان پاك شود، و اعمالتان درست و خوب گردد و به يزه گرديپاك
  .شتر و بزرگ شوديسبب آن پاداشتان ب

 امر نمود، به آنان دستور داد كه ييه انجام كارها و ترك كارها كه آنان را بيو هنگام
 ما واذْكُرْنَ« :ان نمود، پس فرموديشان بي بپردازند، و راه آن را برايبه علم  اندوز

ات خدا قرآن است، و حكمت، يمنظور از آ» والْحِكْمةِ اللَّهِ آياتِ مِنْ بيوتِكُنَّ فِي يتْلَى
ن ياد كنند و ايو زنان را فرمان داد تا آن را .  باشديامبر ميت پا سنّياسرار قرآن و 
ز يرد ني گي شود كه با تالوت آن  انجام مياد كردن كلمات قرآن ميشامل ذكر و 

 شود كه با تدبر و تفكر در آن و استنباط احكام و حكمت  ي آن را شامل ميمعان
  . گردديآن هم مز شامل ذكر ِ عمل كردن به ين.  گرددي آن انجام ميها
 ي هاير و پنهانين آگاه است و سرايك بيهمانا خداوند بار» خَبِيرًا لَطِيفًا كَانَ اللَّه إِنَّ« 

 را كه آشكار يين پنهان است و كارهايند و آنچه را در آسمان ها و زمي بيامور را م
ه آنها  طلبد كين را مين و مطلع بودند خداوند ايك بيبار.  دانديا پنهان هستند مي

 انجام ي خدا به انجام رسانند و اعمال را به صورت پنهانيكارها را خالصانه برا
و .  دهدي اعمال را مين آگاه است جزا و سزايك بيز از آنجا كه خداوند بارين. دهند

رمحسوس ي و غين است كه خداوند بنده اش را به طرق مخفيا» فيلط« ي از معانيكي
د، و رزق و ي نماي محافظت ميرد و از شر و بد بيش مي پير و خوبي خيبه سو

 ي را به او نشان مي داند، و اسبابي رساند كه خودش نمي به او ميي را از جايروز
 او ين مقام ها را برايدن به باالتري از آنها نفرت دارد، اما راه رسيدهد كه نفس آدم

  . سازديهموار م
  :35 يه يآ

لِمِينَ إِنَّ سالْم لِمسالْمؤْمِنِينَ اتِوالْمؤْمِنَاتِ والْمالْقَانِتِينَ والْقَانِتَاتِ وادِقِينَ والصو 
  والصابِرِينَ والصادِقَاتِ
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 والصائِمِينَ والْمتَصدقَاتِ والْمتَصدقِينَ والْخَاشِعاتِ والْخَاشِعِينَ والصابِرَاتِ
 أَعد والذَّاكِرَاتِ كَثِيرًا اللَّه والذَّاكِرِينَ والْحافِظَاتِ فُرُوجهموالْحافِظِينَ ؛  والصائِماتِ

م اللَّهغْفِرَةً لَهرًا مأَجا وظِيممردان و  مسلمان  زنان و  مسلمان  مردان  يبرا ؛ خدا ع  
  يراستگو  مردان و  طاعت  اهل  زنان و  طاعت  اهل مردان و،  مؤمن  زنان و  مؤمن

  زنان و  ترس  يخدا  مردان و شكيبا  زنان و شكيبا  مردان  و  يراستگو  زنان و
 و دار  روزه  مردان و  دهنده  صدقه  وزنان  دهنده  صدقه   مردان و  ترس  يخدا
  كه  يزنان و كنند  يم  حفظ را خود  شرمگاه  كه   يمردان و دار  روزه  زنان

  كه  يزنان و كنند  يم ياد  رافراوان خدا  كه  يردانم  و كنند  يم  حفظ خود  شرمگاه
 .است  كرده  آماده  بزرگ  يمزد و  آمرزش ، كنند   يم ياد  فراوان را خدا

فر آنها را چنانچه از فرمان يان كرد و كيرا ب) ص(امبر ي خداوند پاداش زنان پيوقت
ستند، از يگر نيزنان دك از يچ يز ذكر نمود و فرمود آنها مانند هي كنند نيچيخدا سرپ

 است، يكيو از آنجا كه حكم آنها و حكم مردان . ان آورديز سخن به ميگر زنان نيد
 را به يع ظاهريزنان و مردان مسلمان كه شرا» والْمسلِماتِ الْمسلِمِينَ إِنَّ« :فرمود

ن جا يدر ا. مانيبا امان و مردان يو زنان با ا» والْمؤْمِنَاتِ والْمؤْمِنِينَ«  آورند، يجا
و » والْقَانِتَاتِ والْقَانِتِينَ« .  و اعمال آن استيد قلبيل عقاي از قبيمنظور امور باطن

« .  كننديامبرش را اطاعت مي كه فرمان خدا و پيزنان و مردان فرمانبردار
. هستند كه در گفتار و كردارشان راستگو يو مردان و زنان» والصادِقَاتِ والصادِقِينَ

بت ها ي ها و مصي كه در برابر سختيو مردان و زنان» والصابِرَاتِ والصابِرِينَ« 
 كه در همه حاالت يو مردان و زنان» والْخَاشِعاتِ والْخَاشِعِينَ«  ورزند، ي ميبردبار

« شان، يشان و به خصوص در نمازهايژه در عبادت هايفروتن هستند به و
 ي فرض و نفل را مي كه صدقه هايو مردان و زنان» والْمتَصدقَاتِ والْمتَصدقِينَ

 ي فرض و نفل را مي كه روزه هايو مردان و زنان» والصائِماتِ والصائِمِينَ« دهند، 
 خود را ي كه شرمگاه هايو مردان و زنان» والْحافِظَاتِ فُرُوجهم والْحافِظِينَ« رند، يگ

و مردان و » والذَّاكِرَاتِ كَثِيرًا اللَّه والذَّاكِرِينَ«  كنند، يات آن حفظ ماز زنا و مقدم
 كنند به  ياد ميشتر اوقات خدا را يند و در بي نماياد مياد ي كه خدا را زيزنان

 أَعد« .  فرضيخصوص اوقات اذكار مانند اذكار صبح و شام و اذكارِ پس از نمازها
م اللَّهي كه برخي هستند؛ صفاتييباين صفات زي چني كه داراي كسانيراخداوند ب» لَه 

 هستند كه يي اعمال اعضا و جوارح؛ و گفته هاياعتقادات و اعمال قلب هستند و برخ
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ن  اعمال ي كه اي رسد، كسانيگران ميده شان به خود و ديرون آمده و فاياز زبان ب
 ي مي بد دوري و از كارها پردازندير مي خي دهند و به انجام كارهايرا انجام م

مان و يده اسالم و اين صفات چكين را انجام داده اند، چرا كه داشتن  ايكنند، تمام د
 يخداوند به پاداش كارشان گناهانشان را م» عظِيما وأَجرًا مغْفِرَةً« . احسان است

 دهد كه ي مي برند و به آنها پاداش بزرگين مي ها را از بي ها، بديكيآمرزد، چون ن
 مانند آن را يچ چشمي كه هي داند؛ پاداشيچ كس جز ذات خدا نمياندازه آن را ه

 خطور نكرده يچ انسانيده و به دل هي آن را نشنيقي اخبار حقيچ گوشيده و هيند
  . بگرداندين كسانيم كه ما را از چني خواهياز خداوند م. است 

  :36 يه يآ
لَا لِمؤْمِنٍ كَانَ وما ؤْمِنَ وقَضَى إِذَا ةٍم اللَّه ولُهسررًا وكُونَ أَن أَمي مرَةُ لَهمِنْ الْخِي 

رِهِمن أَممصِ وعي اللَّه ولَهسرو لَالًا ضَلَّ فَقَد   زن و  مؤمن مرد  ؛ هيچ مبِينًا ضَ
  آن در را آنها كردند ، يحكم  يكار در  پيامبرش و خدا  چون  كه نرسد را  يمؤمن

 در  سخت كند  ينافرمان   پيامبرش و خدا از  كه هر  باشد  ياختيار  ارشانك
  .است  افتاده  يگمراه

لَا لِمؤْمِنٍ كَانَ وما«  ؤْمِنَةٍ وينكه به سويست جز ايسته و سزاوار فرد مومن نيشا» م 
د يزد و بايامبرش بپرهي خدا و پيامبرش بشتابد و از ناخشنودي خدا و پيخشنود
 كرده اند يامبرش نهيد و از آنچه خدا و پيات خدا و رسول را اطاعت نمادستور

 اللَّه قَضَى إِذَا« ست، ي نيچ مرد و زن مومنيسته و سزاوار هين شايبنابرا. زديبپره
ولُهسررًا وحكم نمودند و دستور صادر يامبرش در كاريكه هرگاه خدا و پ» أَم 
ل ي قاياري خودشان در آن كار اختيبرا» أَمرِهِم مِنْ يرَةُالْخِ لَهم يكُونَ أَن« كردند، 

 يامبر براي دانند كه پيا نه؟ بلكه مردان و زنان مومن ميشوند كه آن را انجام دهند 
ن ي بيال خود را مانعي دارد، پس مومن اميشتريآنان از خودشان مهر و عطوفت ب

  .  دهديامبرش قرار نميخود و دستور خدا و پ
 »مصِ نوعي اللَّه ولَهسرو لَالًا ضَلَّ فَقَد  كه از دستورات خدا  و يو كس»  مبِينًا ضَ
 گردد چون او راه راست ي گرفتار مي كامال آشكاري كند به گمراهيچيامبرش سرپيپ

 آورده است كه ي روي رساند رها كرده و به راهي بهشت ميرا كه انسان را به سرا
 يان نمود كه آنچه باعث مين را بيپس نخست ا.  رسانديناك مانسان را به عذاب درد

ان يسپس به ب. مان استيامبرش مخالفت نورزد ايشود تا  انسا با فرمان خدا و پ
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 دارد و آن برحذر بودن از گرفتار ي باز مي پرداخت كه  انسان را از نافرمانيزيچ
  .فر  استياب و ك است كه گمراه شدن نشانه گرفتار آمدن به عذيشدن به گمراه

  :37 يه يآ
 وتُخْفِي اللَّه واتَّقِ زوجك علَيك أَمسِك علَيهِ وأَنْعمت علَيهِ اللَّه أَنْعم لِلَّذِي تَقُولُ وإِذْ
لَما تَخْشَاه أَن أَحقُّ واللَّه النَّاس وتَخْشَى مبدِيهِ اللَّه ما نَفْسِك فِي  منْها دزي قَضَى فَ

 مِنْهنَّ قَضَوا إِذَا أَدعِيائِهِم أَزواجِ فِي حرَج الْمؤْمِنِينَ علَى يكُونَ لَا لِكَي زوجنَاكَها وطَرًا
 نيز تو و بود  داده  نعمتش خدا  كه مرد  آن  به ، تو ؛ و مفْعولًا اللَّهِ أَمرُ وكَانَ وطَرًا

 در   بترس  يخدا از و دار  نگه خود  يبرا را  زنت  : يگفت ،،  يبود  داده  نعمتش
  مردم از و  يبود  داشته  يمخف  ساخت آشكار خدا را  خودآنچه   دل در  كه  يحال
   يبترس او از  كه بود سزاوارتر ديگر  كس هر از خدا آنكه   حال ،  يترسيد  يم

 تا  آورديم در  تواش  يرهمس  به ، بگزارد  خويش  حاجت او  از زيد  چون  پس
 او از  خويش  حاجت اگر ، خود  خواندگان فرزند  بازنان  يزناشوي  در را  مؤمنان
  .است  يشدن خداوند  حكم و  نباشد يمنع ، باشند   بگزارده

ع ي مومنان تشري را برايك قانون كليه آن بود كه خداوند خواست ين آيسبب نزول ا
 را يستند و هركس فردي نيقيان در حكم فرزندان حقنكه پسر خواندگيد و آن اينما

پسر خوانده خود قرار دهد اگر پسر خوانده همسرش را طالق داد پدر خوانده اش 
  .  تواند با همسرش  ازدواج كنديم

 بود كه مردم بدان عادت كرده يازدواج نكردن با همسران پسر  خوانده ها از امور
ن خداوند خواست ي رفت، بنابرايان نميرگ از مك رخداد بزين سنت جز با يبودند و ا

و .  را انجام دهدين كاريز چنيغ كند و عمال نين دستور را با زبان تبليامبر ايتا پ
د بن يز« .  دهدي قرار مي آن سببي را انجام دهد برايهرگاه خداوند بخواهد كار

اش قرار داده او را پسرخوانده ) ص(امبر ي شد، و پيد بن محمد خوانده ميز» حارثه
ادعوهم « : ه نازل شدين آينكه اي دادند تا ايامبر نسبت مين او را به پيبود، بنابرا

د بن يز«  شد ياز آن وقت به او گفته م. ديآنها را به پدرانشان نسبت ده» لِأَبĤئِهِم
  .»حارثه

 يدلش م) ص(امبر يازدواج كرد و پ) ص(امبر ينب بنت جحش دختر عمه پيد با زيز
ن مقدر نمود كه يد و خداوند چنينب را طالق بدهد با او ازدواج نمايد زيواست اگر زخ
آمد و از او اجازه ) ص(امبر يد به نزد پيگر جدا شوند، پس زينب از همديد و زيز
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 علَيهِ اللَّه أَنْعم لِلَّذِي تَقُولُ وإِذْ« :دي فرمايخداوند م. نب جدا شوديخواست كه از ز
مأَنْعوهِ تلَي كه خدا با دادن نعمت اسالم به او انعام كرده بود و تو يو آن گاه كس» ع 

 به نزد تو آمد و با تودرباره يم دادنش به او لطف كرده بوديز با آزاد كردن و تعلين
 ين كاري چني به او گفتيرخواهيجدا شدن از همسرش مشورت كرد، پس تو با خ

ل خود يست و مصلحت او را بر عالقه و مينن ي كه صالح تو در اينكند و فرمود
 أَمسِك« :يپس به او گفت. يينب ازدواج نماي خواست با زينكه دلت مي با ايح داديترج

كلَيع كجواز او جدا نشود و در برابر يعني.   خود نگاه داريهمسرت را برا» ز 
ه ي خصوص در قضت و بهيو در همه كارها» اللَّه واتَّقِ« با باش، يرفتارش شك

 دارد، و ي وا مي انسان را به صبر و بردباري الهيهمسرت از خدا بترس چون تقوا
 را پنهان يزيو در دل خود چ» مبدِيهِ اللَّه ما نَفْسِك فِي وتُخْفِي« .  دهديبدان فرمان م

در دل خود ) ص(امبر يو آنچه كه پ.  سازدي كه خداوند آن را آشكار مي داشتيم
  . ازدواج خواهد كرديد او را طالق دهد با وين بود كه اگر زي كرده بود اپنهان

و به خاطر ترس از زبان مردم آنچه را كه » تَخْشَاه أَن أَحقُّ واللَّه النَّاس وتَخْشَى« 
، ي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي در حالي كردي آشكار نميدر دل داشت

 ي باز مي را از هر شري آورد و آدمي را فراهم ميريخرا ترس از خداوند هر يز
 جدا ي عالقه شد و از ويد به او بي زيپس وقت» وطَرًا منْها زيد قَضَى فَلَما« . دارد 
 ين كار را برايم و اينب را به ازدواج تو در آوريز» زوجنَاكَها« د و طالقش داد، يگرد

تا » أَدعِيائِهِم أَزواجِ فِي حرَج الْمؤْمِنِينَ علَى يكُونَ لَا لِكَي« مي انجام داديامر مهم
چون آنها تو را .  مومنان در ازدواج با همسران پسرخواندگانش نباشدي برايمشكل

  .ي شد ازدواج نموديد بن حارثه كه قبال به تو نسبت داده مينند كه با همسر زي بيم
شامل » أَدعِيائِهِم أَزواجِ فِي حرَج الْمؤْمِنِينَ علَى يكُونَ الَ لِكَي« :ن فرمودهياز آنجا كه ا
 از حالت ها وجود دارد كه ازدواج كردن با همسر پسر ي گردد و بعضيهمه حاالت م
 ي زمان عده يست و آن عبارت است از قبل از طالق دادن و انقضايز نيخوانده جا

 توانند ي مومنان ميزمان»  وطَرًا مِنْهنَّ قَضَوا ذَاإِ« ن كرد كه يد به ايزن لذا آن را مق
ند كه پسرخواندگان همسران خود را يبا همسران پسرخواندگان خود ازدواج نما

ز ي جاين كاري عده چني آنان تمام گردد، و قبل از طالق و انقضايطالق دهند و عده 
 تواند ي نميچ مانعيرد و هيد انجام گياو فرمان خدا ب»مفْعولًا اللَّهِ أَمرُ وكَانَ« . ستين

  .مانع انجام آن شود
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  : مي  كني از آنها اشاره مي است كه به برخيي هايد و آموختنين داستان فوايدر ا
نكه خداوند در قرآن نام او را ذكر كرده ي ايكيد بن حارثه از دو جهت؛ يش زي ستا- 1

نكه خداوند خبر داده كه ي و ا.امده استي در قرآن نيچ صحابه اياست و جز او اسم ه
. مان بر او انعام نموده استيدن نعمت اسالم و اي با بخشيعنيبه او نعمت داده است 

د در ظاهر و باطن مسلمان و ين كه زي بر اي از جانب خداست مبنين شهادتيو ا
 ي ذكر مي وين نعمت را به طور خاص برايل كه خداوند اين دليمومن است، به ا

ن نعمت يمان است، وگرنه ذكر ايژه، نعمت اسالم و اينظور از آن نعمت وگرداند، و م
  . نداشتيچ لزوميبه طور خاص، ه

 به ي كسين نعمت از سوي برخوردار است، اي آزاد شده كه از نعمت آزادي برده - 2
  .  را آزاد نموده استياو داده شده است كه و

ه به صراحت ين آيكه در از بودن ازدواج با همسر پسرخوانده همان طور ي جا- 3
  .ديان گرديب
  يم عملي موثرتر است، به خصوص اگر تعليم قولي از تعلياد دادن عمليم و ي تعل- 4

  .است»  نورينورعل«ن صورت ي باشد كه در ايم زبانيهمراه با تعل
ز و محارمش را در دل خود دوست بدارد ير از همسر و كنيگر غي دي زني اگر آدم- 5

ن آرزو را ي اگر ايست، حتي در آن ني نشود گناهيار نامشروعچنانچه مرتكب ك
نكه ي كند، به شرط  اي ازدواج ميد كه اگر همسرش او را طالق بدهد با ويداشته باش

ن را در دل خود يامبر اي آنها تالش نكند چون خداوند خبر داده كه پيي جدايبرا
  .پنهان داشت

دا را به مردم رسانده و همه آنچه ام خيبه صورت آشكار و روشن پ) ص(امبري پ- 6
ه كه در آن سرزنش ين قضي اي شده به مردم ابالغ كرده است حتيرا كه به او وح
 ي او وحيامبر خداست و جز آنچه به سويد كه او پي نماين داللت ميشده است، و ا
  .دي خواهد خودش را بزرگ نمايد و نمي گويشده است نم

ن به حساب آمده و بر او الزم است كه هرگاه يم شود اي كه با او مشورت مي فرد- 7
دتر است نظر ي طرف بهتر و مفيد آن گونه كه براي مشورت كردند باي با ويدر كار
 را كه يد مصلحت كسي داشته باشد بايز در دلش خواسته ايو چنانچه خود ن. بدهد

  .از او مشورت خواست است مقدم بدارد
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 از  همسرش مشورت خواست بهتر آن يي در مورد جدايگري از دي هرگاه كس- 8
 از ي كه امكان بدارد همسرت را نگاه دار، چون ادامه زندگييتا جا« :دياست كه بگو

  .» بهتر استييجدا
 و يد ترس از خدا را بر ترس از مردم مقدم داشت و ترس از خداوند اولي با- 9

  .سزاوارتر است
در ) ص(امبر ياوند او را به نكاح پ اهللا عنها كه خدينب رضين زيلت ام المومني فض- 10

نب بر ين زيبنابرا.  در كار باشدي خوانده شود و شاهدينكه خطبه ايآورد بدون ا
تان به يشما را خانواده ها« :  گفتي كرد و ميافتخار م) ص(امبريگر همسران پيد

امبر در ي هفت آسمان به ازدواج پيامبر در آوردند و مرا خداوند از بااليازدواج پ
  » .وردآ

 تالش ي ازدواج با ويد برايست و نبايز ني كه شوهر دارد ازدواج با او جاي زن- 11
نكه شوهرش او را طالق بدهد و عده اش تمام شود، چون قبل از تمام يكرد مگر ا

  .شدن عده ، زن وابسته به شوهر است
  :38- 39 يه يآ
 وكَانَ قَبلُ مِن خَلَوا الَّذِينَ فِي اللَّهِ سنَّةَ لَه للَّها فَرَض فِيما حرَجٍ مِنْ النَّبِي علَى كَانَ ما

  است  كرده  حالل او بر خدا  آنچه  دادن  انجام در پيامبر مقْدورا؛ بر قَدرا اللَّهِ أَمرُ
  نهاده  يسنت  چنين نيز  پيشين  پيامبران  يبرا خدا  كه  همچنان ،  نيست  يحرج
  .نقصان و  زياده  هيچ  يب  است  يفرمان خدا  فرمان و بود

لَا ويخْشَونَه اللَّهِ رِسالَاتِ يبلِّغُونَ الَّذِينَ نَ وخْشَوا يدإِلَّا أَح كَفَى اللَّها؛  بِاللَّهِ وسِيبح
 جز،  كس  هيچ از و ترسند  يم او از و رسانند  يم را خدا  يپيامها  كه  يكسان
  .است  يكاف  اعمالشان  كردن  حساب  يبرا خدا ، ترسند  ياونم

ند زنان ي گوي زنند و ميطعنه م) ص(امبر ي است كه به پين پاسخ طعنه كسانيا
 علَى كَانَ ما« :پس خداوند فرمود.  جاي است بين طعنه ايو ا.  گرفته استياديز

رَجٍ مِنْ النَّبِيا حفِيم فَرَض اللَّه او مقدر ي آنچه خداوند براامبر در انجاميبر پ» لَه 
 او ين زنان را خداوند براي ازدواج با ايعني. ستي نيريچ گناه و تقصينموده است ه

. ن كار را مباح كرده بوديامبران گذشته اي پيز نموده است، همان گونه كه برايجا
ن يا» مقْدورا قَدرا اللَّهِ أَمرُ وكَانَ قَبلُ مِن خَلَوا الَّذِينَ فِي اللَّهِ سنَّةَ« :ن فرموديبنابرا
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 بوده است ، و فرمان خداوند همواره يز جاريامبران گذشته ني در مورد پيسنت اله
  .د انجام شودي است و بايقي حساب و برنامه دقيرو
 رسانند، پس آنان ي خداوند را ميام هاي كه پيكسان» اللَّهِ رِسالَاتِ يبلِّغُونَ الَّذِينَ« 
 خدا ي خوانند و آنان را به سويل او را بر بندگان ميو حجت ها و دالات خدا يآ

 يخْشَونَ ولَا«  ترسند، ي ندارد ميو فقط از او كه شرك» ويخْشَونَه«  كنند، يدعوت م
  . ترسنديچ كس جز خداوند نميو از ه» اللَّه إِلَّا أَحدا

 كه يامبرانيسنت بوده است پك يامبران معصوم يان پيپس، از آنجا كه ازدواج در م
ن صورت انجام داده اند و آن عبارت از دعوت ين و كاملتريفه خود را به بهتريوظ

ن است كه انسان هرآنچه ين مقتضِ اي خدا و ترس از  اوست، و ايدادن مردم به سو
 يز و دوري پرهيزيرا كه بدان دستور داده شده است انجام دهد و از هر امر ناجا

 يه نقص و اشكالين قضيچ وجه در ايانگر آن است كه به هي بين امريد پس چنينما
و خداوند به عنوان حسابرس بندگانش و مراقب » حسِيبا بِاللَّهِ وكَفَى« . وجود ندارد

امبران ي پين دانسته شد كه نكاح و ازدواج از سنت هايو از ا.  استياعمالشان كاف
  .است

  :40 يه يآ
 بِكُلِّ اللَّه وكَانَ النَّبِيينَ وخَاتَم اللَّهِ رسولَ ولَكِن رجالِكُم من أَحدٍ باأَ محمد كَانَ ما

لِيما؛ محمد شَيءٍ خاتم و خدا  رسول او   نيست شما  مردان از  يك  هيچ پدر ع  
  .داناست  يچيز هر  به خدا و   است   پيامبران

چ كس از يپدر ه) ص(محمد ! امبري امت پيا» رجالِكُم من دٍأَح أَبا محمد كَانَ ما« 
از آنجا كه . ن باب  استيد بن حارثه از اي زيپس قطع ارتباط نسب. ستيمردان شما ن

 گردد، ي شامل همه حاالت بر مي بر ظاهر لفظ حمل گردد نفي كه معنين به شرطيا
د كه يان گرديو در گذشته ب است ي است و نه پدرخوانده كسيقي نه پدر حقيعني
ن ينكه اي ايامبر پدر همه مومنان است و همسرانش مادران مومنان اند، پس برايپ

بلكه » النَّبِيينَ وخَاتَم اللَّهِ رسولَ ولَكِن« : داخل نشود و فرمودين نهيمطلب در عموم ا
د از او اطاعت يبا است كه ي مقام او مقاميعني. امبران استياو فرستاده خدا و خاتم پ

و محبت و . ق او حاصل گردد و بدان باور شوديت از طري شود و هدايرويو پ
رخواه مومنان يامبر خيرا پي مقدم باشد، زي هركسيد بر محبت و دوستي او بايدوست

 وكَانَ« .  باشديا پدرشان ميرخواه است كه گوي باشد و چنان نسبت به آنان خيم
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ءٍ بِكُلِّ اللَّها شَيلِيم او ي علم و آگاهيعني.  آگاه استيزيو خداوند بر هر چ» ع 
 داند كه رسالت خود را در كجا قرار دهد، و چه ي را احاطه كره است و او ميزيهرچ
 يت برخورداري صالحي داند كه چه كسانيش بگرداند، و مي را فرستاده خويكسان

  .از فضل و لطف او را دارند
  :41- 44 يه يآ
 را خدا ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يكَثِيرًا؛ ا ذِكْرًا اللَّه اذْكُرُوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

  .كنيد ياد  فراوان
وهحبسكْرَةً وأَصِيلًا بگوييد  تسبيحش  شبانگاه و بامداد هر و؛ و.  

ولِّي الَّذِي هصي كُملَيع لَائِكَتُهمكُم وخْرِجنَ لِياتِ مكَانَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمؤْمِنِينَ وبِالْم 
 از را شما تا فرستند  يم درود شما بر  فرشتگانش و خود  كه  رحِيما؛ اوست

  .است  مهربان  مؤمنان با خداوند زيرا ، برند  يروشن به   يتاريك
متُهتَحِي موي نَهلْقَوي لَام س دأَعو مرًا لَها؛ روزكَ أَجكنند ديدار او با  كه  يرِيم 

  .است  كرده  آماده كرامند  يپاداش ، برايشان خدا و    سالم  :  است  اين  درودشان
ال : ل گفتنديند، از قبيار او را ذكر نماي دهد تا بسيخداوند واالمقام مومنان را فرمان م

ك شدن ِ به ي كه سبب نزديإله إال اللّه، الحمدهللا ، سبحان اهللا، اهللا اكبر، و هرگفتار
 كه يناست كه انسان به اذكار صبح و شام و اذكاريو حداقل ا. خداوند متعال گردد

 مختلف ي كه به هنگام رخدادها و در مناسبت هاي پنجگانه و اذكاريبعد از نمازها
  .بند باشدي شوند پايگفته م
بند باشد چون ي پاشه و در همه اوقات و در همه حاالت به ذكر خدايد همي بايو آدم

 ي برد، و روح و روان او را آرام ميش مي است كه انجام دهنده اش را پين عبادتيا
 ي ميارير و ي گردد، و انسان را بر انجام كار خيكند و سبب محبت و معرفت خدا م

  .انش را از گفتن سخن زشت باز دارديكند تا ز
 »وهحبسكْرَةً وأَصِيلًا بد و يس او بپردازيروز و در آخر روز به تقد در اول يعني» و
ن ي باشند و در ايلت و شرافت مي فضين دو وقت دارايد چون ايان داري او را بيپاك

  .دو وقت انجام دادن كار راحت است
 »ولِّي الَّذِي هصي كُملَي ع لَائِكَتُهمكُم وخْرِجنَ لِياتِ مكَانَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمؤْمِنِينَبِ والْم 

 ين است كه آنها را ميق لطف و رحمت خدا نسبت به مومنان اي از مصاديكي» رحِيما
 كنند كه به ي مومنان دعا ميز فرشتگان برايو ن.  فرستديد و بر آنان رحمت ميستا
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 آورد و به نور يرون مي گناهان و جهالت بي هايكيسبب آن خداوند آنها را از تار
 است كه خداوند ين نعمتين بزرگ تريپس ا.  رساندي علم و عمل ممان و به مرحلهيا

ن نعمت ي آن است كه شكر اي كه مستدعيده است؛ امريبه بندگان فرمان بردار بخش
 كه به آنها لطف ي آورند و ذكر خداوند را به كثرت انجام دهند؛ خداوندايرا به جا

ز ي هستند، نين فرشتگانيتر كنند، و بهي را كه عرش او را حمل مينموده و فرشتگان
رامون عرش را فرا گرفته اند مسخر كرده است تا پروردگارشان را ي كه پيفرشتگان
ربنَا وسِعت كُلَّ « :ندي گويپس م. ندي مومنان طلب آمرزش نماياد كنند و براي يبه پاك

م، ربنَا ي وقهِمِ عذَاب الجحلَكينَ تَابوا واتَّبعوا سبِي ءِ رحمةَ وعِلماَ فَاغفِر لِلَّذيشَ
تَهِم إِنَّك ي وعدتَّهم ومن صلَح مِن ء ابĤئِهِم وأَزوجِهِم وذُريوأدخِلهم جنَّتِ عدنِ الَّتِ

ومِئِذِ فَقَد رحِمتَه وذَلِك هو يئّاتِ يئَاتِ ومن تَق السيم ، وقِهِم السيزُ الحكِيإَنت العز
 را به صورت گسترده  يزي تو هرچيرحمت و علم و آگاه! پروردگارا» ميز العظالفَو

امرز، و ي نموده اند بيروي را كه توبه كرده و از راه تو پيفرا گرفته است، پس كسان
 از پدران و همسران و يآنها و كسان! پروردگارا. آنان را از عذاب جهنّم نجات بده
. ي وارد كن كه به آنان وعده داده اي بهشتي باغ هافرزندانشان كه صالح بوده اند به

 ها دور بدار و هركس را در يو آنان را از بد. ي گمان تو توانا و با حكمت هستيب
ن ي، و اي كه بر او رحم نموده اي به راستي ها و شرها دور بدارين روز از بديا

  . بزرگ  استيرستگار
و اما رحمت .  به آنها داده استاي است كه خداوند در دنين رحمت و نعمتيپس ا

ن است ين پاداش است و آن  اين رحمت و برتريخداوند بر آنها در آخرت بزرگ تر
دن يدن سخن بزرگ او و دي پروردگار و سالم گفتنش بر آنان و شنيكه به خشنود

ت و ي كه ماهيازند؛ پاداشي يش و به دست آوردن پاداش بزرگش دست ميبايچهره ز
ن  يبنابرا.  داندي نميده است كسي كه آن را به آنها بخشيز خداوندمقدار آن را ج

لَام يلْقَونَه يوم تَحِيتُهم« :فرمود س دأَعو مرًا لَها أَجكه او يدرودشان در روز» كَرِيم 
  . ده استي ارزشمند فراهم دي آنان پاداشيو برا.  كنند سالم استيرا مالقات م

  :45- 48 يه يآ
ا ايهأَي إِنَّا النَّبِي لْنَاك سا أَرشِّرًا شَاهِدبمنَذِيرًا؛ ا وتا  فرستاديم را تو ما ، پيامبر  يو 

  .يباش  دهنده  بيم و  دهنده  مژده و شاهد
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  يبخوان او  يسو  به خدا  فرمان  به را  مردم منِيرًا؛ و وسِرَاجا بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَى وداعِيا
  .يباش  تابناك  يچراغ و ،

  يسو از  كه  ده  بشارت را  مؤمنان كَبِيرًا؛ و فَضْلًا اللَّهِ منَ لَهم بِأَنَّ الْمؤْمِنِينَ وبشِّرِ
  .است  آمده  بزرگ  يفضيلت  برايشان خدا
  كافران وكِيلًا؛ از بِاللَّهِ وكَفَى اللَّهِ علَى وتَوكَّلْ أَذَاهم ودع والْمنَافِقِينَ الْكَافِرِينَ تُطِعِ ولَا
 خدا  ،كه   كن  توكل خدا بر و واگذار را  آزارشان و  مكن  اطاعت  منافقان و

  .است  بسنده را  يكارساز
ده و اصول يف كرده است مقصود و چكيامبرش را به آن توصي كه خداوند پييزهايچ

  : باشنديز ميند و آن پنچ چشان اختصاص داده شده اي باشند كه به ايرسالت او م
 دهد گواه است،  ي كه امت انجام مير و شري خيامبر بر كارهايپ» شَهِداَ« نكه ي ايكي

ّتَكُونُوا شُهداء علَ« :همان گونه كه خداوند متعال فرموده است كُونَ ي النَّاسِ ويلِ
« . ز بر شما گواه باشدي نامبريد و پيتا شما بر مردم گواه باش» داَيكُم شَهيالرَّسولُ علَ

ّ أُمةِ بشَهيفَكَ پس چگونه خواهد » داَي هولĤَءِ شَهيدِ وجِئنَا بِك علَيف إِذَا جِئنَا مِن كُلِ
. مياورينها به عنوان گواه بيم و  تو را بر اياوري بي گواهيبود آن گاه كه از هر امت

  . باشندي مقبول و عادل ميگواه) ص(شان يپس ا
ن مستلزم ي باشد، ايم دهنده ميامبر مژده دهنده و بيپ» ونَذِيرًا ومبشِّرًا« و سوم دوم 

 ترساند، يا مردم را از آن مي دهد و يامبر آنچه مردم را به آن مژده ميآن است كه پ
 كه مژده داده شده يپس كسان. ان كندي شوند بيا ترس مي كه سبب مژده يو اعمال

مان آورده و عمل صالح انجام داده و گناهان را يستند كه ا هيزگارياند مومنان پره
جه ي كه نتيني و ديويشان را مژده باد كه هر نوع پاداش دنيپس ا. ترك نموده  اند

شان را مژده باد كه در يز ايو ن.  رسديا به آنها مي دنيمان و تقواست در زندگيا
نها مستلزم يو همه ا. ددار بهشت برخوردار خواهند شيدان و پايآخرت از نعمت جاو
 تقوا و انواع پاداش به صورت مشروح و مفصل ذكر ي هايژگيآن است كه اعمال، و

  .شوند
 ي كه اهل ستمگريشگان و مجرمان ستمگرند؛ كسانيم داده شدگان همان گناه پيو ب

جه جهل و ي كه نتيني و ديوي دنيفرهايا از كيد در دنيت اند و آن ها بايو جاهل
 آخرت يفر هالك كننده و عذاب طوالنيترسند و از گرفتار شدن به ك است بيستمگر
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ان شده يد و بشارت در قرآن و سنّت بين تهديدر هراس باشند كه به طور مشروح ا
  .است

 خداوند او را يعني.  كندي خدا دعوت ميامبر به سويپ» اللَّهِ إِلَى وداعِيا« چهارم 
 او يارشان فراخواند و آنها را به نعمت ها پروردگيفرستاده است تا مردم را به سو

د و مردم را به عبادت و پرستش خدا يق نمايكان فراهم نموده است تشوي نيكه برا
) ص(شان ين مستلزم آن است كه ايو ا. نش انسانها است دستور دهديكه هدف از آفر

 آن يسو خواند استقامت داشته باشد و آنچه را كه به يبر آنچه مردم را به آن فرا م
ان دارد و خداوند را با صفات پاكش به ي كند به صورت مفصل و مشروح بيدعوت م

و . ست منّزه و پاك بدارديمردم بشناساند و او را از آنچه كه سزاوار شكوهش ن
 كه انسان را ين راهيك تريان كند و از نزدي مردم بي ها را برايت و بندگيانواع عبود
 ي حقش را بدهد و خالصانه برايو به هر صاحب حق رساند دعوت كند، يبه خدا م

آن گونه .  بزرگ فراهم سازديگاهي خودش جاينكه براي ايد، نه برايخدا دعوت نما
 خود و ي شوند و در راه دعوت به سوين مشكل مي از مردم دچار اياريكه بس

  امر و  وي تعاليبه فرمان خدا» بِإِذْنِهِ« نها يو همه ا.  دهنديش دعوت ميم خويتعظ
  .ردي گيخواست و اراده او انجام م

انگر آن ين بيو ا.  تابان و روشن استيچراغ) ص(نكه او يو ا» منِيرًا وسِرَاجا« پنجم
 وجود ييچ نور و روشناي قرار داشتند و هي بزرگيكياست كه مردم در ظلمت و تار

د كه با آن  نبويچ دانشياب شوند و هي ها راهيكيله آن در تارينداشت كه به وس
ن يله او ايامبر بزرگ را فرستاد، پس به وسينكه خداوند پيتا ا.  ها زدوده شوديكيتار
. ن آن شديگزين برد و علم و  دانش جايت را از بي ها را روشن ساخت و جاهليكيتار

پس . ت كردي از گمراهان را به راه راست هداياريامبر بسين پيله ايو خداوند به وس
شوا حركت كردند و به ين پيد و آنها به دنبال ايتقامت روشن گرد اهل اسيراه برا

ص دادند و ير و شر را شناختند و اهل سعادت را از اهل شقاوت تشخيله او خيوس
 درست و يده و كارهاي خود را با اوصاف پسنديقيدر پرتو نور نبوت او معبود حق

  .ش شناختندي به جايفرمان ها
لًا اللَّهِ منَ لَهم بِأَنَّ الْمؤْمِنِينَ وبشِّرِ«  ن جا بشارت داده شدگان را يدر ا» كَبِيرًا فَضْ

 ذكر شود اعمال صالح را ييمان به تنهايو هرگاه ا. ذكر نمود و آنها مومنان هستند
ان كرد و آن فضل يز بيو آنچه را كه به آن مژده داده شده اند ن. ز در بردارد ين
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ت دادن قلب ها و آمرزش گناهان و يا و هدايدن شدن در ياريل يبزرگ است از قب
ر شده است، و به ي آنان سرازي كه به سويي هاي روزيدور كردن مشكالت و فراوان

ت ي باشند، و به دست آوردن رضاي آور مي كه شادييدست آمدن نعمت ها
 است كه موجب يزين چيو ا. پروردگارشان و پاداش او و نجات از خشم و عذابش

شان قرار ي كارهاي كه خداوند براي پاداشيرا وقتي شود، زيكنندگان منشاطِ تالش 
 ين براي دهند و از ايسته انجام ميشتر كار شاي بيان شود با نشاطيداده است ب

 خداوند قانون ين از جمله حكمت هايو ا. ندي جويش گرفتن راه راست كمك ميدرپ
 را كه در ييفرهايدارد ك ي كه مردم را برحذر مييهمان طور كه در جا. گذار است

ن گونه يد  تا اي نمايان مي شود بي مير آدميبانگي ممنوع گري انجام كارهايجه ينت
  . كندياريز از آنچه خدا حرام كرده است يمردم را بر پره

روانشان يامبران و پيل پي از مردم مانع دعوتگران راه خدا از قبيو از آنجا كه گروه
مان آورده اند اما در باطن ي كه به ظاهر اي منافقان باشند و آنان عبارتند ازيم

ن دو ي از ايامبرش را از اطاعت و فرمان بردارين جهت خداوند پيكافرند، به هم
لَا« :  و برحذر داشت و فرموديگروه، نه نَافِقِينَ الْكَافِرِينَ تُطِعِ والْميدر هر زمان» و 

 ين اقتضا نمياما ا.  منافقان اطاعت مكن دارد از كافران ويكه تو را از راه خدا باز م
و » أَذَاهم ودع«  مكن، يرويرند، بلكه فقط از آنها پيت و آزار قرار بگيكند كه مورد  اذ

 ين عمل آنان را جذب مي اي آنها را آزار ندهيت و آزارشان در گذر، چون وقتياز اذ
امبر و ي كه به پييآزارها از ياريرند و از بسي شود تا اسالم را بپذيد و سبب مينما

و خداوند به عنوان كارساز » اللَّهِ علَى وتَوكَّلْ« . رسانند دست بكشنديخانواده اش م
 بنده اش ي دهد و براي مهم را به او بسپار كه آنها را انجام ميبس است، و كارها

  . گردانديآسان م
  :49 يه يآ
لَّقْتُموهنَّ ثُم الْمؤْمِنَاتِ نَكَحتُم إِذَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا  لَكُم فَما تَمسوهنَّ أَن قَبلِ مِن طَ

  ايمان  كه  يكسان  ي؛ ا جمِيلًا سرَاحا وسرِّحوهنَّ فَمتِّعوهنَّ تَعتَدونَها عِدةٍ مِنْ علَيهِنَّ
 كنيد  ينزديك آنها با  كهآن از،  پيش و كرديد  نكاح را  مؤمن  زنان  چون ، ايد  آورده

 را  آنان  پس  آرند سر  به   كه  نيست  يا عده آنها بر را شما ، گفتيد  طالقشان
  .كنيد  رهايشان  وجه  نيكوترين  به و كنيد برخوردار
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 دهد كه هرگاه با زنان مومن ازدواج كردند سپس يخداوند متعال مومنان را خبر م
 ندارند كه شوهرانشان يد طالقشان دادند عده اش از آن كه با آنها همبستر شونيپ

 بدهند تا موجب يين صورت به آنها كااليو دستور داد كه در ا. بر آنها بشمارند
با جدا شوند، بدون  ي محترمانه و زين خاطرشان شود و از آنان به گونه ايتسك

  .نديگر را ناسزا بگويكديند و يگر جدال نماينكه با همديا
 را قبل از ي زنيد كه طالق بعد از ازدواج است، پس اگر كسي آيرمه بين آيو از ا

 شود ي واقع نمين طالقيا طالقش را معلق به ازدواجش كرد چنيازدواج طالق داد 
 كه با يهنگام» طَلَّقْتُموهنَّ ثُم الْمؤْمِنَاتِ نَكَحتُم إِذَا« :چون خداوند متعال فرموده است

پس خداوند طالق را بعد از . ديشان را طالق داديپس اد سيزنان مومن ازدواج كرد
و .  طالق وجود نداردي براين قبل از ازدواج محلّيازدواج قرار داده است ، بنابرا

م ناقص ي گردد تحريم كامل است قبل از ازدواج واقع نمي و تحرييچون طالق كه جدا
 قبل از ازدواج اعتبار يق اوليد به طري آيش ميالء و امثال آن پيا ايكه به سبب ظهار 
  .ن استيز همين قول علما نيح تريو صح.  شوديندارد و واقع نم

 كه ي كند چون خداوند از آن به عنوان كاريز بودن طالق اشاره ميز به جاين نيو ا
ن كارشان مالمت و نكوهش ياد كرده و آنها را به خاطر اي دهند يمومنان انجام م

ه بر ين آين ايهم چن.  به نام مومنان خطاب نموده استه آنها رايز آيو ن. نكرده است
 يگر مي ديه ايهمان طور كه در آ. د ي نمايزش داللت ميز بودن طالق قبل از آميجا

لَّقتُم النِّسĤءِ ما لَم تمسوهنَّيلَّا جنَاح علَ« :ديفرما ست اگر ي بر شما نيگناه» كُم إِن طَ
  .ديد طالق دهيمبستر شوزنان را قبل از آن كه با آنها ه

ن كه شوهرش با او  همبستر گردد ي قبل از اي كند اگر زنين داللت ميه بر ايز آين
 تواند ازدواج ين كه طالق داده شود مي ندارد، بلكه به محض ايطالق داده شود عده ا

 كه شوهرش با او ي كند زنين داللت ميه بر ايز آين.  وجود ندارديد، چون مانعينما
  .  شوديد عده اش سپري شده است اگر او را طالق دهد باهمبستر

ن اجماع يزش است آن طور كه همه علما بر ايآم» مس«و » دخول«ا منظور از يو آ
رد، گرچه شوهر با زنش همبستر نشود، آن گونه ي گيز در بر ميا خلوت را نيدارند؟ 
و هرگاه زن و . ستن اين فتوا داده اند؟ البته نظر درست همين به اي راشديكه خلفا

ا نه، در صورت طالق، گذراندن يشوهر به خلوت نشستند چه شوهر همسبتر شود 
  .عده بر زن واجب است
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زش كند اگر طالق ي كه قبل از آنكه شوهرش با او آميد زني نماين داللت ميه بر ايو آ
 به توان شوهر ين بستگي به عنوان متعه به او داده شود و ايزيد چيداده شود با

د ير به اندازه استطاعتش باي اش و فرد فقييدارد، كه فرد ثروتمند به  اندازه توانا
ه مقرر نشده باشد، و ي زن مهري است كه براين وقتياما ا.  به زن بدهديه مناسبيهد

د نصف ي داشته باشد و قبل از همبستر شدن او را طالق دهد، بايه مقررياگر مهر
  . كنديت ميعه كفا متين به جايه را بدهد و هميمهر
ا بعد از آن همسرش يزش ي دارد كه هركس قبل از آميان ميز بين مطلب را نيه ايو آ

د ي را بستايگريك ديكو باشد، و هريبا و ني به صورت زيين جدايد ايرا طالق دهد با
 به صورت زشت ييرد، چون اگر جداي به صورت زشت صورت بگيين جدايد ايو نبا

  . دهدين قرار مي را به شدت مورد انتقاد و توهيگريك ديانجام شود هر
« :دي فرمايد كه عده حق شوهر است، چون مي نماين مطلب داللت ميه بر اين آيهمچن
د كه ي نماين داللت ميمفهوم ا. دي نداريشما بر آنها عده ا» عِدةٍ مِنْ علَيهِنَّ لَكُم فَما

ه بر يز آيو ن.  داردي بر زن عده ااگر بعد از همبستر شدن زنش را طالق داد شوهر
 كه شوهرانشان با آنها همبستر نشده اند از ير زناني كند كه غين نكته داللت ميا

د ي كه در قيا زناني كه به علّت مرگ شوهرانشان از آنان جدا شده اند، و يل زنانيقب
 يپرد عده را سي از هم شده اند باييات شوهرانشان در قالب شرع محكوم به جدايح

  .كنند
  :50 يه يآ
لْنَا إِنَّا النَّبِي أَيها يا  أَفَاء مِما يمِينُك ملَكَت وما أُجورهنَّ آتَيت اللَّاتِي أَزواجك لَك أَحلَ

اللَّه كلَينَاتِ عبو كمنَاتِ عبو اتِكمنَاتِ عبو نَاتِ خَالِكبو اللَّاتِي خَالَاتِك رْنَهاج 
كعرَأَةً مامؤْمِنَةً وإِن م تبها وهنَفْس إِنْ لِلنَّبِي ادأَر ا أَن النَّبِيهتَنكِحسةً يخَالِص لَّك 
لَيهِم فَرَضْنَا ما علِمنَا قَد الْمؤْمِنِينَ دونِ مِن فِي ع اجِهِموا أَزمو لَكَتم مانُهملَا أَي لِكَي 

لَيك يكُونَ ع رَجكَانَ حو ا اللَّها غَفُورحِيمرا  مهرشان  كه را  يزنان ما ، پيامبر  ي؛ ا ر 
  داشته  يارزان تو  به خدا  كه  يجنگ  غنايم ، عنوان  به  كه را  آنان و  يا  داده
  خاله دختر و داييها دختر و ها  عمه دختر  و عموها دختر و  يا  شده  مالك  است

 را  يمؤمن  زن نيز و ،  كرديم  حالل تو بر اند   كرده  مهاجرت تو با  كه را تو  يها
  گيرد  يزن  به را او بخواهد پيامبر  گاه هر باشد،   بخشيده پيامبر  به را خود  كه
 و  زنانشان  باره در  دانيم  يم ما   ديگرمؤمنان   نه  توست  ويژه  حكم  اين



٢٠٩٨ 

  آمرزنده خدا و  نيايد  پيش  يمشكل تو  يتابرا ،   ايم  كرده  يحكم  چه  كنيزانشان
  .است  مهربان و

 او هم يگران حالل نموده براي دي نهد كه آنچه را  بر ايامبر منّت ميخداوند بر پ
. ژه او هستندي وي با او مشترك اند، و برخييزهايحالل كرده است، پس مومنان در چ

لْنَا إِنَّا بِيالنَّ أَيها يا« :پس فرمود ما ! امبري پيا» أُجورهنَّ آتَيت اللَّاتِي أَزواجك لَك أَحلَ
ن يو ا. يه شان را پرداخته ايم، آنان كه  مهري تو همسرانت را حالل كرده ايبرا
ه شان را ي كه مهريز زنانين او و مومنان مشترك است، و مومنان ني است كه بيزيچ

ت ين برايهم چن» علَيك اللَّه أَفَاء مِما يمِينُك ملَكَت وما« . ل اندشان حاليداده اند برا
ن تو يمي را كه خدا در جنگ بهره تو ساخته و در ملك يزانيم كنيده ايحالل گردان

 كه يي؛ پس آنهايمت گرفته اي كه از كافران به غنيقرار دارند، و بردگان و افراد آزاد
امبر و ين پيز بين حكم نيا. ت حالل انديز كه شوهر ندارند براي نييشوهر دارند و آنها

  .مومنان مشترك است
 خَالِك وبنَاتِ عماتِك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ« ن است كه يو از جمله احكام مشترك ا

 ي و دختر خاله براييازدواج با دختر عمو و دختر عمه و دختر دا» خَالَاتِك وبنَاتِ
 يك مي دور و نزدي و خاله و  عمه ييز است كه شامل دختران عمو و دايشما جا

 شود كه ين استنباط ميو از مفهوم آن چن. نها هستنديو زنان حالل فقط ا. شود
» نساء«ستند آن طور كه در سوره يشاوند حالل نيگر زنان خوينها ديعالوه بر ا

ن چهار يد ازدواج فقط با همك دارني كه با انسان نسبت نزديان زنانيگذشت، و از م
 كه از آنها يشاوندير از زنان خويز و حالل  است، و به غيمورد و فرزندانشان جا

 داشته باشد حرام ي  ارتباط نَسبي كه با آدميگريشاوند دينام برده شد،  هر زن خو
 دختر و دختر فرزندان هر  يعنياست، و آن عبارت است از زنان فروع به طور مطلق، 

 و ي مادر و مادر بزرگ پدريعنيز زنان اصول به طور مطلق، يزه كه دور شود، ناندا
  .  هر اندازه كه باال رونديمادر

 خواهر و دخترِ برادر و خواهر هرچند كه دور يعنيز زنان فروع پدر و مادر، ين
م؛ ي است كه از آنها نام بردي بالتر از كسانيث نَسبي كه از حيز فروع كسانين. شوند

ن يبنابرا. ل خاله ها و عمه هايل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، و فروع آنها از قبيقباز 
 ييآنها» معك هاجرْنَ اللَّاتِي« .  باشنديز به طور مطلق حرام ميخاله ها و عمه ها ن

ح از ير صحير شده است؛ تفسيه به دو صورت تفسين آيا. كه با تو هجرت كرده اند
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 بوده است كه ازدواج يدين زنان قيهجرت كردن ا: دي گوين است كه ميآن دو ا
امبر، ير پي غيح گردانده است، اما معلوم است كه برايبا آنان را صح) ص(امبر يپ

 أَراد إِنْ لِلنَّبِي نَفْسها وهبت إِن مؤْمِنَةً وامرَأَةً« .  باشديد صحت ازدواج نميهجرت، ق
أَن النَّبِي هتَنكِحسامبر ي را كه خود را به پيم زن  مومني تو حالل نموده ايو برا» اي

امبر ي به خواست و عالقه پيعني. رديامبر بپذينكه خود را به پيببخشد، پس به محض ا
 كه خودش يز بودن ازدواج با زنيجا» الْمؤْمِنِينَ دونِ مِن لَّك خَالِصةً« .  دارديبستگ

و . ستيز ني جايزين چي مومنان چنيمبر است، و براايژه پي بخشد ويامبر ميرا به پ
 فَرَضْنَا ما علِمنَا قَد« .  شوديش حالل نميد، براي بخشي خود را به مومنياگر زن
هِملَيفِي ع اجِهِموا أَزمو لَكَتم مانُهميزانيم چه زنان و كني كه دانسته ايبه درست» أَي 

 آنان ي برايزانيمان حالل هستند، و چه زنان و كني  اهل اي براييدر قالب زناشو
مان واجب  است، و ي بر اهل ايزين باره چه چيم در اي دانيز مي باشند، نيحالل نم

ان ي به آن واجب است بيبنديم، و آنچه را كه پاين موضوع آگاه ساخته ايآنان را بر ا
 اهل ياست كه برا يه مخالف دستوراتين آي كه در ايزيچ!  محمديپس ا. مينموده ا

امبر را مورد يه فقط پين آي شماست، چون خداوند در ايژه يم، ويمان مقرر داشته ايا
لْنَا إِنَّا النَّبِي أَيها يا« :دي فرمايچرا كه م. خطاب قرار داده  است و فرموده » لَك أَحلَ

ز ي تو حالل و جاي را براييزهايچ! امبري پيا» الْمؤْمِنِينَ دونِ مِن لَّك خَالِصةً« :است
 تو يه را برايو به آن اندازه كه قض. ستيز ني مومنان حالل و جايم كه براينموده ا

 لِكَيلَا« م، يگران را تا آن اندازه باز  نگذاشته ايم دست ديراحت و آسان قرار داده ا
امبرش يه پشتر خداوند بين توجه بي بر تو نباشد، و ايتا حرج» حرَج علَيك يكُونَ

 يعني.  مهربان استيو خداوند آمرزنده »  رحِيما غَفُورا اللَّه وكَانَ« . است) ص(
 كه يش و به اندازه اي حكمت خويو به اقتضا. همواره آمرزنده و مهربان است

 يبندگان اسباب آمرزش و رحمت او را فراهم آورند خداوند از مغفرت و  احسان خو
  . فرستديبر آنان فرو م

  :51 يه يآ
لَيك وتُؤْوِي مِنْهنَّ تَشَاء من تُرْجِي لَا عزَلْت مِمنْ ابتَغَيت ومنِ تَشَاء من إِ  علَيك جنَاح فَ
نَى ذَلِكنَّ تَقَرَّ أَن أَدنُهيلَا أَعزَنَّ وحنَ يرْضَييا ونَّ بِمتَهنَّ آتَيكُلُّه اللَّهو لَمعا يفِي م 

كَانَ قُلُوبِكُمو ا اللَّهلِيم ا علِيممؤخردار  نوبت  به  يخواه را  كه هر خود  زنان ؛ از ح 
 را  ييك  يا  داشته دور  كه آنها از اگر و  دار  نگه خود، با  يخواه را  كه هر و
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 و باشند  شادمان  كه بايد اختيار و  گزينش  اين در  نيست   يگناه تو بر  يبطلب
 و گردند خشنود  كه بايد  يدار  يم  يارزان را  همگيشان آنچه  از و نشوند  غمگين

  .است بردبار و دانا  كه  خداست و   چيست شما  يدلها  در  كه داند  يم خدا
ن زنانش يم اوقات بي باشد كه تقسيامبرش مي رحمت خداوند بر پيز از جمله ين نيا

 است از جانب او، و با ير را بكند احسانن كايرا بر او واجب نگردانده، بلكه اگر ا
 كرد كه در ين كار را بر او واجب نكرده بود اما او تالش مينكه خداوند ايوجود  ا

م در ين تقسيا! ايبار خدا:  گفتي برابر با زنانش داشته باشد ، و ميهمه موارد رفتار
نچه كه در  باشد، پس در مورد آيارم مي است كه در توان و اختييزهايرابطه با چ

  ».ست مرا مالمت مكنيار من نياخت
 يك از زنانت را كه بخواهيهر» مِنْهنَّ تَشَاء من تُرْجِي« :نجا فرموديپس خداوند در  ا

« . ي و شب را نزد او نباشياندازير بي اش را به تاخي موعد همخوابگي توانيم
 و ي بدهي نزد خود جايه هركدام را كه بخواي توانيو م» تَشَاء من إِلَيك وتُؤْوِي

لَيك جنَاح فَلَا عزَلْت مِمنْ ابتَغَيت ومنِ« . يش او بگذرانيشب را پ ار در يو اخت» ع
 ي گناهي باز نزد خود آوري كناره گرفته اي را كه از وي باشد، و اگر زنيدست تو م

ت كه خود را به  اسيژه زنانين حكم ويا: ن گفته اندي از مفسرياريبس. ست يبر تو ن
 بدهد و ي را نزد خود جايار دارد از آنها كسيامبر اختيده  اند كه پيامبر بخشيپ

  .رديرد و هركس را كه بخواهد نپذيبپذ
 يحزَنَّ ولَا أَعينُهنَّ تَقَرَّ أَن أَدنَى ذَلِك« :ان نمود و فرمودين امر را بيسپس حكمت ا

 كه از ي تو، و تبرع و احسانيار برايلحاظ نمودن اخت» لُّهنَّكُ آتَيتَهنَّ بِما ويرْضَينَ
دگانشان روشن گردد و اندوه نخورند ي شود دي رسد موجب ميجانب تو به آنان م

 و خشنود باشند، چون ي راضي آنها قرار داده اي كه براي آنان به قسمتيو همه 
 كه بر تو الزم ين حق را ترك نكرده و در ادا كردي دانند كه تو امر واجبيآنها م

 داند آنچه را كه يو خداوند م» قُلُوبِكُم فِي ما يعلَم واللَّه« .يده اي نورزيباشد كوتاه
 حقوق واجب و مستحب به دل ي آنچه را كه به هنگام ادايعني.  شماستيدر دل ها

 كند، يتان خطور مي حقوق به دل هاي شود و آنچه به هنگام اداي شما وارد ميها
 همسرانت آرام ي تو آسان نمود تا دل هاين خداوند حكم را برايبنابرا.  دانديم
لِيما اللَّه وكَانَ« . رديگ ا علِيماو ي و آگاهيي دانايعني.  بردبار استيو خداوند دانا» ح 

ن ي اش اي و آگاهييو از جمله دانا.  اش فراوان استي باشد و بردباريگسترده م
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 باشد و يتان مشروع نموده است كه به صالح امورتان ميبرا را ييزهاياست كه چ
ن  است كه شما را به ي اش ايو از جمله بردبار.  گردانديشتر ميپاداش شما را ب

 كه دل ي كند، و شما را به خاطر شريسبب آنچه كه از شما سرزده است مواخذه نم
  .دي نماي ورزد مواخذه نميتان بر آن اصرار ميها
  :52 يه يآ
لَا بعد مِن النِّساء لَك يحِلُّ لَا لَ أَن وداجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبوأَز لَوو كبجنَّ أَعنُهسا إِلَّا حم 

لَكَتم مِينُككَانَ يو لَى اللَّهءٍ كُلِّ عا شَيقِيبتو بر  يزن  هيچ ،  زنان  اين از ؛ بعد ر 
 او  يزيباي رااز تو چند هر ،  كردن اختيار ، انايش  يجا  به  يزن نيز و  نيست  حالل
  .است  يچيز هر  مراقب خدا و  افتد تو دست   به غنيمت  به  مگرآنچه ، آيد  خوش

ن ي آخرت را انتخاب كردند به پاس ايامبر و سرايامبر، خدا و پي همسران پيوقت
 ي همسرر از آنها را بهيگر غي ديامبرش را حكم نمود تا زنيكارشان خداوند پ

 كه تحت نكاح تو  يبعد از زنان» بعد مِن النِّساء لَك يحِلُّ لَا« :پس فرمود. نديبرنگز
 ي توانيو نم» أَزواجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبدلَ أَن ولَا« . ستنديت حالل ني برايگريهستند، زنان د

ن يدن اي رس، پس بايگر ازدواج كني دي با زني وي و به جاي از آنها را طالق دهيكي
من شدند چون ينكه طالق داده شوند اي داشته باشند و اي تازه اينكه هووهايحكم از ا

 ييان او و آنها جدايا و آخرت هستند و ميخداوند حكم نمود كه آنها همسرانش در دن
گر تو را به شگفت آورد، پس ي دي زنانييبايگرچه ز» حسنُهنَّ أَعجبك ولَو« . ستين

 كه در جنگ به يزانيجز كن» يمِينُك ملَكَت ما إِلَّا« . ستيز ني تو جايبا آنها براازدواج 
 خود يز هستند، چون آن طور كه زنان از هووهايت جاينها براي كه ايري گيمت ميغن

و »  رقِيبا شَيءٍ كُلِّ علَى اللَّه وكَانَ« . زان نفرت ندارندينفرت دارند به آن اندازه از كن
 داند و ي خداوند آن را مي را انجام دهيخداوند ناظر و مراقب كارها است و هركار

  . دهدين نظام  انجام مين صورت و كامل تريآن را به بهتر
  :53- 54 يه يآ
 إِنَاه اظِرِينَنَ غَيرَ طَعامٍ إِلَى لَكُم يؤْذَنَ أَن إِلَّا النَّبِي بيوت تَدخُلُوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

لَا فَانتَشِرُوا طَعِمتُم فَإِذَا فَادخُلُوا دعِيتُم إِذَا ولَكِنْ تَأْنِسِينَ وسدِيثٍ مإِنَّ لِح لِكُم  كَانَ ذَ
 متَاعا سأَلْتُموهنَّ وإِذَا الْحقِّ مِنَ يستَحيِي لَا واللَّه مِنكُم فَيستَحيِي النَّبِي يؤْذِي

لِكُم حِجابٍ وراء مِن اسأَلُوهنَّفَ  تُؤْذُوا أَن لَكُم كَانَ وما وقُلُوبِهِنَّ لِقُلُوبِكُم أَطْهرُ ذَ
لَا اللَّهِ رسولَ وا أَن وتَنكِح هاجودِهِ مِن أَزعا بدإِنَّ أَب لِكُم   ي؛ ا عظِيما اللَّهِ عِند كَانَ ذَ
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  به را شما، مگر مشويد  داخل پيامبر  يها  خانه  به ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان
 اگر  شود حاضر  طعام تا بنشينيد منتظر  آنكه  يب ، خوانند فرا  يطعام  خوردن

  آنكه نه  گرديد  پراكنده خورديد  طعام  چون و شويد  داخل خواندند فرا را شما
 او و دهد يم  آزار را يامبرپ كارها  اين  آينه هر  كنيد آغاز  سخن  يسرگرم  يبرا
  زنان اگراز  و  دارد  ينم  شرم  حق  گفتن از خدا  يول  دارد  يم  شرم شما از

 و شما  يدلها يبرا   هم ، كار  اين  بخواهيد  پرده  پشت از ، خواستيد  يچيز پيامبر
 را خدا پيامبر  كه  نرسد را شما   است تر  دارنده  پاك آنها  يدلها  يبرا  هم

 در كارها  اين  گيريد  يزن   به هرگز  يو از بعد را  زنهايش  آنكه  نه و ، بيازاريد
  .است  بزرگ  يگناه خدا نزد
لِيما؛ اگر شَيءٍ بِكُلِّ كَانَ اللَّه فَإِنَّ تُخْفُوه أَو شَيئًا تُبدوا إِن يا كنيد آشكار را  يچيز ع 

  .است آگاه  يزچي هر  به خدا  حال هر در ، داريد  يمخف
 دهد تا به هنگام وارد شدن به خانه يش را فرمان ميخداوند متعال بندگان مومن خو

 بيوت تَدخُلُوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا« :ت كنند، پس فرموديادب را رعا) ص(امبر يپ
ؤْذَنَ أَن إِلَّا النَّبِيي امٍ إِلَى لَكُمرَ طَعخوردن غذا بدون اجازه وارد  يراب» نَاظِرِينَ غَي 

 وارد يعني. دي منتظر پخته شدن و آماده شدن غذا بمانيز نبايد، و نيامبر نشويخانه پ
نكه به شما اجازه ورود داده شود، ي  ايكي: د مگر به دو شرطيامبر نشوي پيخانه ها
 فَإِذَا فَادخُلُوا يتُمدعِ إِذَا ولَكِنْ« :ن فرموديبنابرا. دينياز بنشينكه به اندازه نيدوم ا
تُملَا فَانتَشِرُوا طَعِم تَأْنِسِينَ وسدِيثٍ مد اما يد وارد شوي هرگاه دعوت شديول» لِح

د و قبل از خوردن غذا و بعد از خوردن غذا به گفتگو يد پراكنده شوي غذا خورديوقت
 إِنَّ« : و فرمودان نموديده آن را بين كار و فاي از ايسپس خداوند حكمت نه. دينيننش
لِكُم .  دهديامبر را آزار مياز ، پيش از اندازه نيمنتظر شدن شما ب» النَّبِي يؤْذِي كَانَ ذَ

د كه به امور خانه اش بپردازد و به آن ي نگذاري باقي وي را براي اگر مجاليعني
اما » مِنكُم فَيستَحيِي« د، ي آي رنجاند، و بر او دشوار مين امر او را ميمشغول شود ا

ن گونه است يد، همان طور كه معموال ايرون شويد بي كند كه به شما بگوياو شرم م
 كنند كه مردم را از خانه ي شرم ميكه مردم و به خصوص اهل سخاوت و بزرگوار

 خداوند از گفتن حق شرم يول» الْحقِّ مِنَ يستَحيِي لَا واللَّه« . نديرون نمايشان بيها
ا ي ادب و حي گرچه گمان برده شود ترك آن نوعي پس دستور شرع. كندينم

ن دانست كه آنچه با يقي كرد و به يرويد از آن پي شود اما قطعا بايمسحوب م
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 كند كه شما يو خداوند شرم نم.  شودي مخالف باشد ادب محسوب نميدستور شرع
 ي و نرميهربانز سبب ميز آن چير شما در آن است و ني فرمان دهد كه خيزيرا به چ

  .امبري پي وارد شدن به خانه هاين بود ادب و آداب آن ها برايو ا.  شوديامبر ميبا پ
 سخن ي برايازين است كه اگر نيامبر اياما ادب آنها در سخن گفتن با همسران پ

از باشد كه با ين است كه با آنها سخن گفته نشود، و اگر نيگفتن با آنها نباشد ادب ا
ره خواسته شود يل منزل و غي از وسايزينكه از آنها چيته شود مانند اآنان سخن گف

ان شما و آنها يد ميبا» حِجابٍ وراء مِن« . د از پسِ پرده از آنها خواسته شوديبا
 باشد ، پس نگاه كردن به آنها در هر حال ممنوع است و سخن گفتن با آنها يوعده ا

ن دستور را ذكر يسپس حكمت ا. موده استان ني باشد كه خداوند بيوه ايد به شيبا
 آنان ي شما و دل هاي دل هاين برايا» وقُلُوبِهِنَّ لِقُلُوبِكُم أَطْهرُ ذَلِكُم« :نمود و فرمود

 باشد، و هرچند  انسان از اسباب و يدتر ميزه تر است، و از شك و شبهه بعيپاك
ن يبنابرا. زه تر خواهد بودي ماند و دلش پاكي شر دورتر باشد سالم تر ميزه هايانگ
ن يان داشته ايات آن را بيل و جزئي از تفاصياري كه خداوند بسي از امور شرعيكي

 يد به هر راهي شر و اسباب مقدمات آن ممنوع هستند و بايله هاياست كه همه وس
  . جستياز آن دور

 تُؤْذُوا أَن كُملَ كَانَ وما« :ان نمود و فرمودي را بي كلّيسپس خداوند جامع و قاعده ا
چ نوع ي هيعني. ديامبر خدا را آزار دهيست كه پيسته شما مومنان نيو شا» اللَّهِ رسولَ

د، يد به او برساني را كه موجب آزرده شدن خاطر او گردد نبايا رفتاري و يآزار زبان
و » أَبدا بعدِهِ مِن أَزواجه تَنكِحوا أَن ولَا« . ن گناه استيو آزار رساندن به او زشت تر

د، و يري بگيست كه پس از وفات او و همسرانش را به همسري شما حالل نيهرگز برا
 بزرگ ي مقامي دهد چون او دارايامبر را آزار مي است كه پييزهاين از جمله چيا

م و بزرگداشت ين كار در تحريرد، و ايم و بزرگداشت قرار بگيد مورد تكرياست كه با
ا و آخرت همسران او هستند و يامبر در دنيز همسران پيو ن. دي نمايمجاد ياو خلل ا

ن يبنابرا.  باشديز برقرار ميامبر نيامبر پس از وفات پين آنها و پي بيرابطه همسر
د، يست كه پس از وفات او با همسرانش ازدواج نمايز ني از امت او جايچ كسي هيبرا
لِكُم إِنَّ«  و امت .  بزرگ استين نزد خداوند گناهي گمان ايب» يماعظِ اللَّهِ عِند كَانَ ذَ
خدا را . ز نمودندي كرده بود پرهين دستور خدا را اطاعت كردند و از آنچه خدا نهيا

  .شكر و سپاس
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د خداوند يا آن را پنهان داريد ي را آشكار سازيزياگر چ: سپس خداوند متعال فرمود
د يتان است و آنچه را آشكار نموده اي هاز آگاه است و آنچه را كه در دلياز همه چ

  . داند، و شما را بر آن سزا و جزا خواهد داديم
  :55 يه يآ
لَا آبائِهِنَّ فِي علَيهِنَّ جنَاح لَّا نَائِهِنَّ ولَا أَبانِهِنَّ ولَا إِخْو نَاء وانِهِنَّ أَبلَا إِخْو نَاء وأَب 

 شَيءٍ كُلِّ علَى كَانَ اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقِينَ أَيمانُهنَّ ملَكَت ما لَاو نِسائِهِنَّ ولَا أَخَواتِهِنَّ
 و،  برادرزاده و برادر و پسر و پدر نزد در اگر  نيست  يگناه را  ؛ زنان شَهِيدا

 خدا از بايد و  باشند  حجاب  يب خود  كنيزان يا و  همدين  زنان و  خواهرزاده
  .است ناظر  يچيز هر بر اخد  بترسندكه

امبر يره از زنان پيل منزل و غي از وسايزيان داشت كه اگر چي خداوند بيوقت
 ين كلمه  عام بود و همه را در برميد از پس پرده خواسته شود و ايخواسته شود با

ن يبنابرا.  را كه ذكر شدند استثنا كندياز بود افراد محرومين رو نيگرفت از ا
. ستي نين محارم گناهيو بر آنان در ترك حجاب در مقابل ا» علَيهِنَّ نَاحج لَّا« :فرمود

 آنها از برادرزاده ها و خواهر زاده ها ي ها را ذكر نكرد چون وقتييعموها و  دا
 ها بر آنان الزم يي حجاب برگرفتن از عموها و دايق اولي كنند به طريحجاب نم

ست ي را نام برده است مقدمه اييعمو و داگر به صراحت ي ديه ايو چون در آ. ستين
لَا« .  شوديده ميه فهمين آيبر آنچه كه از ا ائِهِنَّ وست كه ي نيز بر آنان گناهيو ن» نِس
نجا ين زنان كافر از ايبنابرا. رندين و مسلمان بدون حجاب تماس بگيبا زنان هم د

ست ي بر زن الزم نيعنيو احتمال دارد كه منظور جنس زنان باشد، .  شونديخارج م
لَا« . ديكه از زن حجاب نما ا وم لَكَتنَّ مانُهمست كه با ي نيز بر آنها گناهيو ن» أَي

. ت زن باشدي كه برده كامال در ملكيبردگان خود بدون حجاب روبرو شوند به شرط
نه و در ين زميست دراين افراد گناه نيان داشت كه ترك حجاب در مقابل اي بيوقت
ن عدم يد در اينبا: ش شرط قرار داد و گفتي را به عنوان پي الهي موارد تقواگريد

« :پس فرمود. افتديعت ممنوع است اتّفاق بيدگاه شري كه از ديزيحجاب امر ناجا
 إِنَّ« د، يت  كني را رعاي الهي در همه احوال تقوايعني. ديو از خدا بترس» اللَّه واتَّقِينَ

لَى كَانَ اللَّهءٍ لِّكُ عا شَيز حاضر و ناظر است و ي گمان خداوند بر همه چيب»  شَهِيد
 شنود و حركت يشان را مي باشد، و گفته هاي بندگان مي و باطنيشاهده اعمال ظاهر
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 ين جزا و سزا مين گفته ها و حركات كامل تريند، سپس آنها را بر اي بيشان را ميها
  .دهد

  :56 يه يآ
لَائِكَ اللَّه إِنَّ مولُّونَ تَهصلَى يع ا النَّبِيا يهنُوا الَّذِينَ أَيلُّوا آمهِ صلَي وا علِّمسا؛  ولِيم تَس
 ايد آورده   ايمان  كه  يكسان  يا  فرستند  يم  صلوات پيامبر بر  فرشتگانش و خدا

  .نيكو  يسالم ، كنيد  سالم و فرستيد  صلوات او بر ،
ده ها ير آفري مقامش نزد خدا و نزد سايو بلند) ص(امبر خدا يع پيگاه رفينجا جايدر ا

همانا خداوند » النَّبِي علَى يصلُّونَ وملَائِكَتَه اللَّه إِنَّ« :دي فرمايرا متذّكر شده و م
 يد، چون  او را دوست مي ستاي ميان فرشتگان و در مالء اعليامبرش را در ميپ

 ي ميش دعا و تضرع و زاريند وبراي ستايامبر را ميز پيدارد، و فرشتگان مقّرب ن
لِيما وسلِّموا علَيهِ صلُّوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا« . ندينما به خدا و !  مومنانيا» تَس
 يز براي كه او بر شما دارد ني از حقوقي برخيد و به منظور ادايامبرش اقتدا كنيپ
 محبت و يو از رو) ص( بزرگداشت اويامانتان كامل گردد ، و برين كه ايا

تان افزوده گردد و گناهانتان زدوده شود بر او ي هايكينكه ني ايبزرگداشت و برا
به اصحاب خود آموخته ) ص(امبر ين درود همان است كه پيبهتر. ديدرود بفرست

د يم َ إنَّك حمِيابراهِ آلِ يت علَي آلِ محمد كَما صلَّي محمدِ وعلَياللَّهم صلَّ علَ« :است
د يم إنَّك حمِي آلِ ابراهي آلِ محمد كَما باركت علَي محمد و علَيد وبارِك علَيمج
ن درود ي از علما خواندن اياري توان درود فرستاد و بسيو در همه اوقات م» ديمج

  .را در نماز واجب دانسته اند
  :57- 58 يه يآ

 مهِينًا؛ هر عذَابا لَهم وأَعد والĤْخِرَةِ الدنْيا فِي اللَّه لَعنَهم ورسولَه اللَّه ونَيؤْذُ الَّذِينَ إِنَّ
  لعنت  آخرت و، دنيا در خدا ، دهند  يم آزار را  پيامبرش و خدا  كه را  يكسان  آينه
  .است  كرده مهيا  خواركننده  يعذاب  برايشان و  كرده

مبِينًا؛  وإِثْما بهتَانًا احتَملُوا فَقَدِ اكْتَسبوا ما بِغَيرِ والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِينَ يؤْذُونَ والَّذِينَ
   يم باشند  كرده  كه  يگناه  هيچ  يب را  مؤمن  زنان و  مؤمن  مردان  كه  يكسان و

  .كشند  يم  دوش بر را  يآشكار  گناه و  تهمت ، آزارند
 يو فرستادنِ درود بر و) ص(امبر يم و بزرگداشت پيداوند متعال به تعظ خيوقت

ن كار را مورد ي كرد و عامالن ايفرمان داد از رنجاندن و آزار رساندن به او نه
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 كه يبدون شك كسان»  ورسولَه اللَّه يؤْذُونَ الَّذِينَ إِنَّ« :د قرار داد، پس فرموديتهد
 ين شامل هرنوع آزار با زبان و كردار ميو ا. رسانند يغمبرش را آزار ميخدا و پ

 را آزرده ي كه ويا انجام دادن كارينش ، و يل ناسزا گفتن به او و ديباشد، از قب
 را ين كسانيچن» مهِينًا عذَابا لَهم وأَعد والĤْخِرَةِ الدنْيا فِي اللَّه لَعنَهم« .  كنديخاطر م

و دور شدن آنها از رحمت . خرت از رحمت خود دور كرده استا و آيخداوند در دن
د كشته يد و برنجاند قطعا بايامبر را ناسزا بگوين است كه هركس پيا اي در دنياله

امبر را آزار رسانده است عذاب خوار ين كه پي ايشود و در آخرت خداوند به سزا
گر مردم يار رساندن دمانند آز) ص(امبر يت كردن پيپس اذ.  دهدي به او ميكننده ا

 كه به ي شود تا وقتيمان  ندارد و مومن محسوب نمي اي به خدايست، چون آدمين
مان  است ي از لوازم ايكيم و بزرگداشت او كه يو تعظ. مان داشته باشديامبر خدا ايپ

ا يم كردن و يا آزار رساندن به او به مانند تعظيم نمودن و ي آن است كه تعظيمقتض
ر مسلمانان هم ير مومنان نباشد، گرچه آزار رساندن به ساي به سات رساندنياذ

 بِغَيرِ والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِينَ يؤْذُونَ والَّذِينَ« :ن جهت فرموديبه  هم.  بزرگ استيگناه
نكه آنها ي دهند بدون اي كه مردان و زنان مومن را آزار ميو كسان» اكْتَسبوا ما

 احتَملُوا فَقَدِ«  شده باشند كه باعث گردد آزار داده شوند، يتيمرتكب گناه و جنا
 كشند چون به ي را بر دوش خود ميآنها بار بهتان و گناه آشكار» مبِينًا وإِثْما بهتَانًا

 نموده و دستور  خدا را يناحق و بدون سبب مومنان را آزار رسانده و بر آنها تعد
  .شكسته اند

ر است كه برحسب ي موجب  تعزين و ناسزا گفتن به هر فرد مومنن دشنام داديبنابرا
ه يو تنب.  شوديه مير و تنبي كه او را دشنام داده تعزيگاه  آن  مومن فرديمقام و جا

شتر است و ناسزا يد بيامبر را دشنام دهد و ناسزا بگوي كه اصحاب پير كسيو تعز
  .ن تر استي سنگيدن از ناسزا گفتن به افراد عايگفتن به علما و اهل د

  :59- 62 يه يآ
لَيهِنَّ يدنِينَ الْمؤْمِنِينَ ونِساء وبنَاتِك لِّأَزواجِك قُل النَّبِي أَيها يا لَابِيبِهِنَّ مِن ع ج ذَلِك 

  دختران و  زنان  به ، پيامبر  ي؛ ا رحِيما غَفُورا اللَّه وكَانَ يؤْذَينَ فَلَا يعرَفْنَ أَن أَدنَى
 تر  مناسب  اين  پوشند فرو برخود را، خود چادر  كه بگو  مؤمنان  زنان و خود
  مهربان و  آمرزنده خدا و  نگردند  واقع  آزار مورد و شوند  شناخته تا ،  است
  .است
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 بِهِم لَنُغْرِينَّك الْمدِينَةِ فِي والْمرْجِفُونَ مرَض قُلُوبِهِم فِي والَّذِينَ الْمنَافِقُونَ ينتَهِ لَّم لَئِن
لَا ثُم ونَكاوِرجا يلِيلًا إِلَّا فِيه   يمرض  دلهايشان در  كه  يكسان و  منافقان ؛ اگر قَ

 بر را تو ، نايستند باز خود كار از پراكنند  يم شايعه   مدينه در  كه آنها و  است
  .نباشند  همسايه شهر در تو با  ياندك جز  پس  آن تااز  گردانيم   يمسلطم آنها

 شوند  يافته جا هر  شدگانند  لعنت  تَقْتِيلًا؛ اينان وقُتِّلُوا أُخِذُوا ثُقِفُوا أَينَما ملْعونِينَ
  .شوند  كشته  يسخت  به و گردند دستگير بايد
لَوا الَّذِينَ فِي اللَّهِ سنَّةَ   است  يخداوند  سنت  تَبدِيلًا؛ اين اللَّهِ لِسنَّةِ تَجِد ولَن قَبلُ مِن خَ
  .يافت  ينخواه  يتغيير  خدا  سنت در و بود نيز  پيشينيان  ميان در  كه
امبر را  فرمان داد تا به همه زنان يپس خداوند پ.  شوديده ميه حجاب ناميه، آين آيا

 كه فرمان انجام يش شروع كند، چون كسيفرمان دهد و از همسران و دختران خو
گران از خانواده خودش شروع يسته است قبل از دي دهد شايگران مي را به ديكار
نَ ءامنُوا قَوا أَنفُسكُم يها الَّذِيĤَي« :همان گونه كه خداوند متعال فرموده است. كند
  .ديتان را از آتش نجات دهيخود و خانواده ها!  مومنانيا» كُم نَاراَيوأَهلِ
لَيهِنَّ يدنِينَ« :دياد كه به همه زنان بگوامبر دستور دين به پيبنابرا لَابِيبِهِنَّ مِن عبا » ج
ن يسپس حكمت ا.  خود را بپوشانندينه هايشان چهره ها و سي ها و چادرهايروسر

 ي آن كه به پاكدامنين برايا»  يؤْذَينَ فَلَا يعرَفْنَ أَن أَدنَى ذَلِك« :ان كرد و فرموديرا ب
د كه اگر ي نماين داللت ميا. ك تر استياط نزدينند به احتيزار نبشناخته شوند و آ
 آنها حجاب يت و آزار قرار خواهند گرفت، چون وقتيزند مورد اذيآنها حجاب برنگ

ن يبنابرا.  بند و بار هستندينداشته باشند ممكن است گمان برده شود كه زنان ب
 دهند و يت و آزار قرار مي  است آنها را مورد اذيماريشان بي كه در دل هايكسان
ن فراد يز هستند، بنابرايد مورد اهانت واقع شوند و گمان برده شود كه آنها كنيشا

ت حجاب طمع طمع كنندگان را در آنها يپس رعا.  دارندين روا ميشرور به آنها توه
ت و و خداوند آمرزنده و مهربان اس»  رحِيما غَفُورا اللَّه وكَانَ« . دي نمايقطع م

ان نموده و يتان بيده و بر شما رحم كرده و احكام را برايگناهان گذشته شما را بخش
  . بنددين كار از دو جهت منفذ شر را ميپس با ا. حالل و حرام را روشن ساخته است
 فِي والَّذِينَ الْمنَافِقُونَ ينتَهِ لَّم لَئِن« :د كرد و فرموديو در رابطه با اهل شر آنها را تهد

 يماري كه در دلشان بياگر منافقان و كسان» الْمدِينَةِ فِي والْمرْجِفُونَ مرَض قُلُوبِهِم
اد دشمنان و ي ترسانند و از تعداد زي كه مردم را ميا شهوت است، و كسانيشك 
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و نام نبرد . ند از كار خود دست نكشندي گوين سخن ميقدرت آنها و از ضعف مسلم
ل يند و دست بكشند تا همه آنچه را كه در دلشان هست از قبياي باز بيزيكه از چه چ

 به  اسالم و مسلمان ها و ترساندن آنان و سست قرار دادن قدرتشان و ييناسزا گو
 شود ي صادر مي كه از همچون  افراديگر گناهانيبرخورد زشت با مومنان و د

 و با يفر دهيم كه آنها را كيده يقطعا به تو فرمان م» بِهِم لَنُغْرِينَّك« . شامل گردد
 در مقابل يم آنها توانين كنيم، و هرگاه چني كني، و تو را بر آنها مسلط ميآنان بجنگ

 ثُم« :ن فرموديبنابرا.  كننديرين اقدام شما جلوگي توانند از ايتو نخواهند داشت و نم
نه مجاورتو نخواهند بود يا در مد از آنهيسپس جز اندك»  قَلِيلًا إِلَّا فِيها يجاوِرونَك لَا

  .يي نمايا آواره مي و ي كشيكه آنها را م
ن مضر است از يان مسلميد اهل شر كه اقامت آنها مينكه باي است بر ايلين دليو ا

 قطع نمودن شر است، و ين راه برايرون كردن آنها بهتريآنجا رانده شوند چون ب
افت شوند از رحمت خدا يهرجا كه » تَقْتِيلًا وقُتِّلُوا خِذُواأُ ثُقِفُوا أَينَما ملْعونِينَ« آنها 

 يا زنداني ترسند كشته شوند يت نخواهند داشت، چرا كه ميبدور شوند و آنها امن
لَوا الَّذِينَ فِي اللَّهِ سنَّةَ« . فر و سزا داده شونديا كيگردند  ن سنت خداوند يا» قَبلُ مِن خَ

ن بوده اند، كه هركس به گناه ادامه دهد و به خود يش از اي است كه پيدر مورد كسان
 به او داده يفر سختيجرات دهد كه مومنان را آزار رساند و از آن دست نكشد ك

د ي دي نخواهيو هرگز در سنت خدا دگرگون» تَبدِيلًا اللَّهِ لِسنَّةِ تَجِد ولَن« . خواهد شد
  . استي و جاريربلكه سنت خدا هرجا كه سبب آن فراهم شد سا

  :63- 68 يه يآ
أَلُكسي نِ النَّاسةِ عاعا قُلْ السا إِنَّمهلْم قَرِيبا؛  تَكُونُ الساعةَ لَعلَّ يدرِيك وما اللَّهِ عِند عِ
  يدان يم ، چه تو و   خداست نزد  آن  علم : بگو ، پرسند  يم  قيامت از را تو  مردم

  .باشد  نزديك  قيامت شايد ،
  يآتش  برايشان و  كرده  لعنت را  كافران سعِيرًا؛ خدا لَهم وأَعد الْكَافِرِينَ لَعنَ اللَّه إِنَّ

  . است  كرده مهيا  سوزان
لِيا يجِدونَ لَّا أَبدا فِيها خَالِدِينَ لَا و دوست  هيچ و اند  جاودانه  آن در  نَصِيرًا؛ كه و  

  .يافت نخواهند  يياور و
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موي تُقَلَّب مهوهجقُولُونَ النَّارِ فِي وا يتَنَا ينَا لَيأَطَع نَا اللَّهأَطَعولَا؛ روز وكه  يالرَّس  
  كرده  اطاعت را خدا  كاش  يا : گويند  يم ، بگردانند  آتش در را  صورتهايشان

  .بوديم  كرده  اطاعت را  رسول و  بوديم
 ، ما پروردگار  يا : گفتند السبِيلَا؛ و فَأَضَلُّونَا وكُبرَاءنَا سادتَنَا أَطَعنَا إِنَّا اربنَ وقَالُوا

  .كردند  گمراه را ما آنان و،  كرديم  اطاعت خود  بزرگان و  سروران از
 دو را  عذابشان ، ام پروردگار  يكَبِيرًا؛ ا لَعنًا والْعنْهم الْعذَابِ مِنَ ضِعفَينِ آتِهِم ربنَا

  .ساز   گرفتارشان  يبزرگ  لعنت  به و  كن  چندان
 آمدن آن  عجله و ي براي پرسند، برخيامت ميدن قيمردم از تو درباره زمان فرا رس

 خواهند به ظاهر يند و مي نمايب ميامت را تكذي چون آمدن قيشتاب دارند، و برخ
پس .  از نشان دادن آن ناتوان است دهديامت خبر مي كه از آمدن قيثابت  كنند كس

همانا زمان فرا » اللَّهِ عِند عِلْمها إِنَّما« :به آنها بگو» قُل«  پرسند، ي را ميزين چيچن
و شما آمدن . مي دانيگر نمي ديمن و كس.  داندي جز خدا نميامت را كسيدن قيرس

د كه ي شايو تو چه دان» قَرِيبا تَكُونُ الساعةَ لَعلَّ يدرِيك وما« . دير مپنداريامت را ديق
ده يجه و فايا دور، نتيك است يامت نزدينكه آمدن قيو دانستن ا. ك باشديامت نزديق
ا بنده ين است كه آي در ايان و شقاوت و خوشبختيجه و سود و زي ندارد، بلكه نتيا

با خبر ن يا مستحق پاداش؟ و شما را از اي گردد يامت سزاوار عذاب ميدر روز ق
  .مي نمايان ميتان بيخواهم كرد و مستحق عذاب و پاداش را برا

ن صفت بر يف كرد چون ايز توصي را نيان نمود و عذاب ويسپس مستحق عذاب را ب
 لَعنَ اللَّه إِنَّ« :پس فرمود.  انگارند منطبق استيامت را دروغ مي كه قيكسان

ده و كفر يوه آنها گرديدت و راه و شل به عاي كه كفر تبديهمانا كسان» الْكَافِرِينَ
 خدا آورده يامبران از سويدن به آنچه پيامبرانش و كفر ورزيدن به خدا و به پيورز

ا و آخرت از رحمت ي آنان گشته است خداوند آنها را در دنيل به خلق و خوياند تبد
 عدوأَ« .  استيشان كافيفر و عذاب برايز به  عنوان كين چيخود دور كرده ، و هم

معِيرًا لَهشان با آن ي برافروخته آماده كرده است كه بدن هاي آنها آتشيو برا» س
ن عذاب يشه در اي همي رسد و برايشان مي گردد و عذاب به دل هايافروخته م

  . گردديك لحظه از عذاب آنها كاسته نمي شوند و يرون نمي مانند، از آن بيسخت م
لِيا يجِدونَ لَّا«  و خواهند يابند كه آنچه را مي ي نميو دوست و كارساز» نَصِيرًا لَاو 

و عذاب فروزان آنها . ديابند كه عذاب را از آنها دور نماي ي نمياوريبه آنها بدهد، و 
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 كه چهره يروز» النَّارِ فِي وجوههم تُقَلَّب يوم« :ن فرموديبنابرا. را احاطه كرده است
 چشند و بر ي شود و آنها گرما و سوزش آتش را مي مرو رويشان در آتش زيها

 كه در گذشته انجام داده اند تاسف و يي گذرد و به خاطر كارهايآنها سخت م
 كاش يا: ندي گويم» الرَّسولَا وأَطَعنَا اللَّه أَطَعنَا لَيتَنَا يا يقُولُونَ« .  خورنديحسرت م

 ين عذاب در امان ميم از اي نمودين ميگر چنو ا! مي كرديامبر اطاعت ميما از خدا و پ
 است يين آرزوياما ا. مي شديم، و مانند فرمان برداران سزاوار پاداش فراوان ميماند

 يده اي و غم و اندوه و درد فايمانين جز حسرت و پشيكه وقت آن گذشته است و ا
  . رسانديبه آنها نم

پروردگارا ما از سران و بزرگان : و گفتند» وكُبرَاءنَا اسادتَنَ أَطَعنَا إِنَّا ربنَا وقَالُوا« 
پس ما را از » السبِيال فَأَضَلُّونَا« م، يد نمودي شان تقليم و از گمراهيخود اطاعت كرد
ه يدي يعض الظَّالِم علَيوم يو« :دي فرمايگر مي دييهمچنانكه در جا. راه بدر كردند

لَانَاَ خَلِيتَنِي لَيلتَيويلَاَ، يمع الرَّسول سبِ اتَّخَذت يتَنِيلَيقُولُ ي  يلَاَ ، لَّقَد أَضَلَّنِي لَم أَتَّخِذ فُ
 كاش به يا« : دي گويرد و مي گيش را گاز مي كه ستمگر دست هايو روز» عنِ الّذِكرِ
 ي نمي را به دوستيكاش كه فالن!  بر مني وايا!  گرفتمي بر ميامبر راهيهمراه پ
  ». كه مرا از راه قرآن گمراه كردي راستگرفتم به

 دانستند كه آنها و بزرگانشان مستحق عذاب هستند عقده دل خود را بر سر يوقت
 آتِهِم ربنَا« :ندي گوي  كنند، پس مي مي كه آنها را گمراه ساخته اند خاليكسان

عذاب آنها را دو چندان كن و ! پروردگارا» كَبِيرًا لَعنًا والْعنْهم الْعذَابِ مِنَ ضِعفَينِ
ك از شما يد به هري گويخداوند در جواب م. شان را كامال از رحمت خود دور بداريا

دن و ارتكاب گناهان مشترك يرا همه تان در كفر ورزي رسد زيعذاب دوچندان م
 كه يگر برحسب جرم و گناهي دي از شما با عذاب برخيد پس در عذاب برخيبوده ا

  . كنديت فرق ممرتكب شده اس
  :69 يه يآ
 اللَّهِ عِند وكَانَ قَالُوا مِما اللَّه فَبرَّأَه موسى آذَوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

   يكسان  يوجِيها؛ ا
 و  كردند   آزرده را  يموس  كه  كسان  آن مانند مباشيد ، ايد  آورده  ايمان  كه

  .بود  آبرومند خدا نزد و  ساخت  مبرايش بودند  گفته  آنچه از  خدايش
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 يبرحذر م) ص(امبرشان محمد يش را از آزار رساندن به پيخداوند بندگان مومن خو
 نباشند كه ي كنند، و همانند كساني حرمتيدارد تا مبادار به شان و منزلت او ب

 گفتند ي كه آنها ميخن را از سيت كردند، و خداوند موسي بن عمران را اذيموس
 كه او يدر حال.  آنها آشكار ساختي خداوند پاك بودن او را برايعني. تبرئه كرد

سته تهمت و آزار نبود چون او نزد خداوند آبرومند، و يه الصالة والسالم شايعل
  .ده و از بندگان مخلص بوديامبران خاص و برگزيمقرب درگاه خدا، و از پ

 داشت آنها را از آزار رساندن به او باز يكه موس ييلت هاي و فضيپس برتر
ن باره مشابهت داشته ين كه با آنها در ايد از ايزيبپره!  مومنانين اينداشت، بنابرا

 يدند موسي ديل وقتيي اسراين است كه بني كه به آن اشاره شد ايو آزار. ديباش
 يموس: دارد گفتند يد آنها پنهان ميا و با شرم است و بدن خود را از دي با حيليخ

. ن نزد آنها مشهور شديش بزرگ است، و ايضه هاي كند كه بين مين چنيبدان خاطر ا
 غسل ي موسيروز. دي گفتند تبرئه نمايپس خداوند خواست  او را از آنچه كه آنها م

 فرار ي گذاشت، پس سنگ به همران لباس موسي سنگيش را بر رويكرد و لباس ها
 ي راه افتاد و همچنان به دنبال آن بود كه از كنار مجلس بن به دنبال آنيكرد، موس

 كه به او زده يپس تهمت. ده خداستين آفريدند كه او بهتريل گذشت و آنها ديياسرا
  . دور شديبودند از و

  :70- 71 يه يآ
 ، ايد  آورده  يمانا  كه  يكسان  يسدِيدا؛ ا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا
  .بگوييد  درست  سخن و بترسيد خدا از

لِحصي لَكُم الَكُممغْفِرْ أَعيو لَكُم كُمن ذُنُوبمو طِعي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا؛  فَوظِيمع
 خداو از،  كه هر و  بيامرزد را  گناهانتان و آورد  صالح  به را شما  يكارها خدا

  .است  يافته  دست  يبزرگ  يكامياب  به كند  اطاعت  يامبرشپ
 دهد كه در همه حاالت خود و در پنهان و آشكار از خدا يخداوند مومنان را فرمان م

 به حق  ممكن ي كه دسترسيا زماني است كه موافق حق باشد، يبترسند، و آن سخن
ست است كه به ، سخن دريق تقويك باشد، و از جمله مصادينباشد به آن نزد

ك ي كند كه گفتار راست و نيق مي كند و بندگان را تشويژه به آن اشاره ميصورت و
 از منكر و يل خواندن قرآن و ذكر و امر به معروف و نهيند، سخن درست از قبيبگو

 درست، و در ي به  مسائل علمي دسترسياد دادن آن و تالش براي علم و يريادگي
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 كه يله اي رساند و اتخاذ هر وسين هدف ميان را به ا كه انسيش گرفتن هر راهيپ
  .دي نماي ميارين امر يانسان را بر ا

 و لطف با مردم سخن گفته شود؛ ين است كه با مهربانيو از جمله سخن درست ا
  .ستهيرخواهانه و شاي خيسخن

» لَكُمأَعما لَكُم يصلِح« :ان كرد و فرمودي و سخن درست را بي الهيجه تقوايسپس نت
 ي است برايسته گردد، و راهي شود تا اعمالتان شايتقوا و سخن درست سبب م

إِنَّما « : شوديرفته مي است كه اعمال پذيزگاريله پرهيقبول شدن اعمال، چون به وس
و با . ردي پذيزگاران مي گمان خداوند فقط از پرهيب» نَ يتَقَبلُ اللَّه مِنَ المتَّقِي

ز اعمال يسته انجام دهد و خداوند نيابد تا كار شاي يق مي توف انسانيزگاريپره
 كند و پاداش آن ي تباه كننده حفظ مي گرداند و آن را از آفت هايسته مي را شايآدم

 ي و سخن درست و حق خلليزگاريهمانطور كه اگر در پره. دي نمايرا چند برابر م
« .  گرددي بودن آن مجهي نتيرفته نشدن و بيباشد سبب فاسد شدن اعمال و پذ

 ي گردند سامان ميز گناهانتان را كه سبب هالكت شما ميو ن» ذُنُوبكُم لَكُم ويغْفِرْ
« :ن فرموديبنابرا.  شودي دور ميز كرد از آدميد پرهي كه از آن بايزيابد و هرچي

امبرش يا و پو هركس از خد» عظِيما فَوزا فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطِع ومن
  .افته استي دست ي بزرگيابي و كامي كند به رستگاريفرمانبردار

  :72- 73 يه يآ
 مِنْها وأَشْفَقْنَ يحمِلْنَها أَن فَأَبينَ والْجِبالِ والْأَرضِ السماواتِ علَى الْأَمانَةَ عرَضْنَا إِنَّا

لَها محانُ والْإِنس ا كَانَ إِنَّهظَلُوم ولًاجو  زمين و آسمانها بر را  امانت  اين ؛ ما ه 
  آن  انسان  ترسيدند  آن از و زدند سرباز   آن  تحمل از ،  داشتيم  عرضه كوهها
  .بود  نادان و ستمكار  او  كه ،  گرفت  دوش بر  امانت
ذِّبعلِي نَافِقِينَ اللَّهنَافِقَاتِ الْمالْمشْرِكِينَ والْمشْ والْمرِكَاتِو تُوبيو لَى اللَّهؤْمِنِينَ عالْم 

  مردان و  منافق  زنان و  منافق  مردان خدا ؛ تا رحِيما غَفُورا اللَّه وكَانَ والْمؤْمِنَاتِ
 را  مؤمن  زنان و  مؤمن  مردان  توبه و كند   عذاب را  مشرك  زنان و  مشرك
  .است   مهربان و  آمرزنده خدا  كه ، بپذيرد

ت آن را ي دارد و اهمين سپرده است بزرگ مي را كه به مكلفيگاه امانتيخداوند جا
 يات در همه يز از محرمات و منهيد، و آن امانت  اطاعت از اوامر و پرهي نمايان ميب

ن امانت را بر يو خداوند متعال ا. حالت ها؛ هم در حالت پنهان و هم در حالت آشكار 
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ن ين و كوه ها عرضه داشت و مختار بودند كه ايان ها و زم بزرگ و آسميده هايآفر
ن ي نبود به اين عرضه داشتن به صورت وجوبيو ا. ا نهيند يامانت را قبول نما

خداوند امانت را به . ردين امانت را بپذيد ايد حتما بايصورت كه خداوند به آنها بگو
 و حقوق آن را به ي آورياگر آن را به جا: ك از مخلوقات عرضه داشت و گفتيهر

 به عذاب ياوري نيافت، و اگر آن را به جاي ي پاداش خواهييسته ادا نمايگونه شا
لْنَها أَن فَأَبينَ« .  شديگرفتار خواه ن كه مبادا يو آنها از ترس ا» مِنْها وأَشْفَقْنَ يحمِ

 يآن م كردند و از يرفتن بارامانت خوددارينتوانند حق مطلب را ادا كنند از پذ
ن كه از فرمان پروردگارشان ي ترس بود نه ايدن از روين اباورزيو ا. دنديترس
  . عالقه باشنديا به پاداش و ثواب او بي كنند يچيسرپ

 رغم ين شرط مذكور آن را بر انسان عرضه داشت و انسان عليو خداوند با هم
پس انسان . تن را به دوش گرفين بار سنگيرفت و اي اش آن را پذي و نادانيستمگر

:  شونديم مياوردن آن به سه دسته تقسي نيا به جاي آوردن يها برحسب به جا
 آورند اما در ي ميمان آورده و حق امانت را به جاي كه به ظاهر اييمنافقان، آنها

 كه در ظاهر و باطن آنچه را خداوند بر ييمشركان؛ آنها. ستندين نيباطن و درون چن
مومنان؛ كه در ظاهر و .  ورزندي كرده و به آن كفر مدوش آنها گذاشته است ترك

  . كننديت خود  عمل ميمان آورده و به مسئوليباطن ا
ان يز بيان كرد و پاداش و عذاب آنها را ني سه گانه را بين گروه هايخداوند اعمال ا
تا سرانجام خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را : داشت و فرمود

امرزد و خداوند آمرزنده يرد و آنها را بيد و توبه مردان و زنان مومن را بپذعذاب ده
ن دو اسم يه را با اين آيم كه ايپس خداوند متعال را سپاسگزار. مهربان است

 لطف و كرمش يري رحمت و فراگيبزرگوار خود كه بر كمال آمرزش و گستردگ
 به خاطر نفاق و شرك خود يادينكه افراد زيبا  ا. ان رسانديند به پاي نمايداللت م

  .ستنديسزاوار آمرزش و رحمت  او ن
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   سبأير سوره يتفس

 .ه استي آ54 و يمك

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 2 يه يآ
دمالَّذِي لِلَّهِ الْح ا لَهاتِ فِي ماوما السمضِ فِي والْأَر لَه و دمخِرَةِ فِي الْحĤْال وهو كِيمالْح 

  زمين در  چه هر و آسمانها در،  چه هر  كه  است  يخداي  آن از  لْخَبِيرُ؛ ستايشا
  آگاه و  حكيم او و  اوست  آن از  ستايش نيز  جهان  آن در و   اوست  آن  از  است
  .است
لَمعا يم لِجضِ فِي يا الْأَرمو خْرُجا يا مِنْهمنزِلُ واء مِنَ يما السمو عيا رُجفِيه وهو 

؛ هر الرَّحِيمبيرون  زمين از  كه را  چه هر و شود فرو  زمين در  كه را  چه الْغَفُور  
  يم ، رود باال  آسمان بر  كه را  چه هر و آيد فرود  آسمان از  كه را ، چه هر و آيد
  .است  آمرزنده و  اومهربان و  داند

كو ي نيده و كارهايشتن صفات پسندش است كه به خاطر داي ستايحمد به معن
 هستند ي او صفاتي خداست چون همه صفت هايش برايپس ستا. ردي پذيصورت م

ش يرا صفات او صفات كمال است، و بر همه كارهاي شود، زيش ميكه بر آن ستا
 باشند كه به خاطر آن ي فضل او ميا از رويش ي گردد، چرا كه كارهايش ميستا
 شود، و اعتراف ي باشند كه بر آن ستوده مي عدل او ميروا از ي شود و يش ميستا

  .ن  عدالت سرشار از حكمت است ي شود كه واقعا ايو اذعان م
را يز» الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَه« : شتن را ستوده استينجا خويخداوند در ا

 باشند يت او ميكن است همه از آن اوست و همه در مليآنچه كه در آسمان ها و زم
لَه« . دي نمايش در آنها تصرف ميو طبق حمد خو و دمخِرَةِ فِي الْحĤْش يو ستا» ال

 شود ي ظاهر مييزهاي خدا چيز او را سزاست چون در آخرت از حمد و ثنايآخرت ن
  .دي آيدار نميا پديكه در دن
نچه را كه خدا د و مردم و همه خالئق آين همه خالئق قضاوت نماي خداوند بيپس وقت

نند ي و عدالت و حكمت او را ببيبدان حكم نموده است مشاهده كنند و كمال دادگر
 كه سزاوار ي كسانيحت. ندي نمايش مي اش ستاين قضاوت و داوري او را بر ايهمگ
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ش خدا ماالمال يشان از ستاين كه دل هايفر هستند وارد جهنّم نخواهند شد مگر ايك
ن كه به ي باشد و خداوند در اي اعمالشان ميعذابشان ، جزا دانند كه ي گردد و ميم

و اما آشكار شدن حمد .  استي عدالت و دادگريعذاب دادن آنها حكم نموده از رو
 در مورد آن ي است كه اخبار متواتر و فراوانيزي نعمت و پاداش چيخداوند در سرا

 يبهشت نعمت هااهل . ز بر صحت آن موجود استي ني و عقليدنيل شنيآمده و  دل
 يش را در بهشت مشاهده مي بخشش هايفراوان خدا و كثرت بركات او و گستردگ

ك ينكه به هري ماند مگر اي نمي باقياليچ آرزو و خي اهل بهشت هيكنند كه در دل ها
بلكه .  شوديد داده مي نماي خواهد و آرزو ميشتر از آنچه كه مياز آنها باالتر و ب
 پروراندند ي آن را در سر خود نمي شود كه آرزوينها داده م به آينعمت ها و بركات

  . كرديشان خطور نميو به دل ها
با ! ي كني آنها چه فكر ميش پروردگارشان از سوين حالت در مورد ستايپس در ا

 يش او باز مي كه انسان را از شناخت خدا و محبت و ستاييزهاينكه در بهشت چيا
 است كه اهل بهشت از همه نعمت ها يزيخداوند چش ي روند، و ستاين ميدارد از ب

 خداوند ين وقتيبنابرا. ذتر استي لذيشان از هر لذتيشتر آن را دوست دارند و برايب
 دهد همه ينند و سخن او را بشنوند آن گاه كه آنها را مورد خطاب قرار ميرا بب

 نَفَس است كه  آنها ماننديو ذكر خداوند در بهشت برا.  كنندينعمت ها را فراموش م
  .از دارنديدر همه اوقات به آن ن

 ييباي از عظمت و شكوه و زييزهاي اهل بهشت در هر وقت چين كه براياضافه بر ا
ش او را به ي كند ستايجاب مي گردد كه اي كمالش ظاهر ميپروردگارشان و گستردگ

 خود با ي و نهرش و در امريو او در ملك و تدب» الْحكِيم وهو« . نديطور كامل بگو
.  باشدي ها آگاه ميدگيآگاه است و بر رازها و پوش» رُيالخَبِ« . حكمت و فرزانه است

 وما الْأَرضِ فِي يلِج ما يعلَم« :ح داد و فرمودي خود را توضيي و داناين آگاهيبنابرا
خْرُجا يداند، و ي شود مين مي را كه وارد زميباران و بذر و موجودات زنده ا» مِنْه 
 مِنَ ينزِلُ وما«  داند، يد مي آيرون مي را كه از آن بياهان و موجودات زنده ايانواع گ
د و ي آي را كه از آسمان فرود مييرهاي ها و تقديو روز» فِيها يعرُج وما السماء

 كه مخلوقات خود و يوقت.  داندي روند مي را كه در آن باال ميفرشتگان و ارواح
ان كرد متذكر يش به احوال آنان را بي خوينش آنها و آگاهيش را در آفريت خوحكم

 الرَّحِيم وهو« :ن مخلوقات آمرزنده و مهربان است، پس فرموديشد كه او نسبت به ا



٢١١٦ 

 صفت اوست و همواره آثار ي است كه آمرزش و مهرباني  او خداونديعني» الْغَفُور
زان كه بندگان اسباب رحمت و آمرزش را ير م و آمرزش در هر وقت و به هيمهربان

  .دي آيند بر آنها فرود ميفراهم نما
  :3- 5 يه يآ

 عنْه يعزُب لَا الْغَيبِ عالِمِ لَتَأْتِينَّكُم وربي بلَى قُلْ الساعةُ تَأْتِينَا لَا كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ
لَا السماواتِ فِي ذَرةٍ مِثْقَالُ ضِ فِي ولَا الْأَرغَرُ ومِن أَص لَا ذَلِكرُ وكِتَابٍ فِي إِلَّا أَكْب 
 آن   پروردگارم  به ،  يآر : بگو  آمد نخواهد  قيامت را ما : گفتند  ؛ كافران مبِينٍ
 و آن  از تر  كوچك يا  يا  ذره قدر  به  آمد خواهد را شما  كه سوگند  غيب  يدانا
  كتاب  در  همه و ،  نيست  پنهان خدا از  زمين و آسمانها رد  آن از تر  بزرگ يا

  .است  آمده  مبين
زِيجنُوا الَّذِينَ لِيمِلُوا آمعاتِ والِحالص لَئِكم أُوغْفِرَةٌ لَهقٌ مرِز؛ تا ورا  يكسان كَرِيم 

  آنهاست  يبرا دهد،  پاداش اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان  كه
  .كرامند  يرزق و  آمرزش
  به  كه  آنان أَلِيم؛ و رجزٍ من عذَاب لَهم أُولَئِك معاجِزِينَ آياتِنَا فِي سعوا والَّذِينَ
  است  يعذاب  برايشان  ، گريزند  يم ما از  كه پندارند  يم و تازند  يم ما  آيات
  .دردآور  سخت

ن يان كرد و ايف نمود بي آنچه كه خودش را با آن توصش وي خداوند عظمت خويوقت
 از يان نمود كه گروهي باشد بي ميمان آوردن به ويس او و ايم و تقديموجب تعظ

سته خداوند است قدر او را نشناخته و آن گونه كه حق  عظمت يمردم آن گونه كه شا
 او را بر زنده ده و قدرتيفر ورزيم نكرده اند، بلكه به خداوند كياوست او را تعظ

  . ده انديامبران او مخالف ورزيامت انكار نموده و با پيكردن مرده ها و برپا شدن ق
امبران يامبرانش و به آنچه پي كه به خدا و پيو كسان» كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ« :پس فرمود

به علّت ده اند ، يامبران آورده اند كفر ورزيامبرانش و به آنچه پيآورده اند به خدا و پ
 يعني. امت به سراغ ما نخواهد آمديق» نَا الساعةُيلَا تَأتِ« : دنشان گفتنديكفر ورز

پس . م شد يم دوباره زنده نخواهيري بمين جهان است و ما وقتي اي فقط زندگيزندگ
امت يد و سوگند بخورد كه قي آنها را رد نمايامبرش را فرمان داد تا گفته يخداوند پ

سوگند به پروردگارم كه ! يآر: بگو»  لَتَأْتِينَّكُم وربي بلَى قُلْ« : فرمودپس. خواهد آمد
 استناد نمود كه هركس يليامت به دلي اثبات قيد، و براي آيامت به سراغ شما ميق
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ل يد، و آن دليامت را باور نمايد به ناچار بر او الزم است كه آمدن قيبدان اقرار نما
 يخداوند» الْغَيبِ عالِمِ« :پس  فرمود.  خداوندي و گسترده عبارت است از علم واسع

 آشكار را به يزهاي ما پنهان است و چي است كه از نگاه و آگاهييزهاي چيكه دانا
 عنْه يعزُب لَا« :د كرد و فرمودي و علم خداوند تاكيسپس بر آگاه.  داندي ميق اوليطر

 ي او پنهان نمي از علم و آگاهيزيچ چيه» الْأَرضِ فِي لَاو السماواتِ فِي ذَرةٍ مِثْقَالُ
 باشد، ين جزء را به ذره مي كوچك تريشان، حتيزها با تمام اجزاي چيماند و همه 

لَّا أَكْبرُ ولَا ذَلِك مِن أَصغَرُ ولَا« . داند و به آن آگاه استيم و نه » مبِينٍ كِتَابٍ فِي إِ
 ين كه در كتابيست مگر اي نيزي نه بزرگتر از آن چ ذره ويكوچكتر از اندازه 

 او به آن  احاطه دارد و قلم او بر آن يپس دانش و آگاه. روشن ثبت و ضبط است
پس . رفته است و كتاب روشنش آن را دربردارد كه آن كتاب لوح محفوظ است

ست، ي نده و پنهانيا كمتر از آن پوشي ذره ي او به اندازه ي كه از علم و آگاهييخدا
ن چه اندازه از اجساد مرده ها را خورده و كم كرده و چه اندازه ي داند كه زميو او م

 بر زنده كردن دوباره  مرده ها به ين كسي گذاشته است چنياز اجساد آن را باق
  .ستيب تر نير عجين علم فراگي دارد و زنده كردن آنها از داشتن ايي توانايق اوليطر

 لِيجزِي« :ان نمود و فرمودي و زنده شدن پس از مرگ را بزيسپس منظور از رستاخ
مان آورده و خدا و يشان اي كه با دل هايتا به كسان» الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ

مانشان يق  اي تصديق كرده و در راستاي تصدينيقي و يامبرش را به طور قطعيپ
نها يا» كَرِيم ورِزقٌ مغْفِرَةٌ لَهم أُولَئِك« . دسته انجام داده اند پاداش بدهي شايكارها

ن آمرزش هر ي شود و به سبب ايمان و عملشان گناهانشان بخشوده ميبه خاطر ا
 ي ارزشمندي شان روزيكوكاري گردد، و به خاطر ني از آنها دور ميفرينوع شر و ك

 ي دست ميي هر آرزوك و بهي ني آن به هر امريله ي شود كه به وسيبه آنها داده م
  . ابندي
ات ما كفر ورزند ي كه تالش كردند به آيو كسان» معاجِزِينَ آياتِنَا فِي سعوا والَّذِينَ« 

ات را نازل ي كه آيامبر و كسي توانند پيب كنند و تصور كردند كه ميو آن را تكذ
ان ناتوان كرده است درمانده سازند، همانطور كه خداوند را از زنده كردن  مردگ

لَئِك« شمردند،  أُو ملَه ذَابن عزٍ مجر دردناك دارند كه جسم و دل ينان عذابيا» أَلِيم 
  . آورديشان را به درد ميها
  : 6 يه يآ
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لَيك أُنزِلَ الَّذِي الْعِلْم أُوتُوا الَّذِينَ ويرَى  عزِيزِالْ صِرَاطِ إِلَى ويهدِي الْحقَّ هو ربك مِن إِ
   جانب از  آنچه  كه دانند  يم اند  يافته  يبرخوردار  دانش از  كه  الْحمِيدِ؛ آنان
   يستودن پيروزمند  يخدا  راه  به و  است  حق  است  شده  نازل تو بر  پروردگارت

  .نمايد يم  راه
 يمان كرد كه زنده شدن پس از مرگ را انكار ي را بي خداوند متعال گفته  كسانيوقت

ست، حالت يامبرش نازل فرموده حق ني برند آنچه خداوند بر پيكنند و گمان م
 را كه خداوند بر يان كرد و آنها اهل علم و دانش هستند، و كتابيبندگان موفق را ب

 حق يعني دانند، ين كتاب آمده است حق مي را كه در ايامبرش نازل نموده و مطالبيپ
 شمارند، ين كتاب باشد باطل ميه را كه مخالف با انند، و هرآنچي بيرا در آن منحر م

نند كه ي بيز ميده اند، و نين رسيقي ي به مرحله ي علم و آگاهيچون آنها از مرحله 
 يبه راه خدا» الْحمِيدِ الْعزِيزِ صِرَاطِ إِلَى ويهدِي«  خود ين كتاب با  اوامر و نواهيا
ن ي به راست بودن آنچه اياديات ز كند چون آنها از جهيت ميره و ستوده هدايچ

  : مي كني دارند كه به چند مورد از آن اشاره مين قطعيقيكتاب از آن خبر داده است 
  . باشدين كتاب از آن خبر داده است راست و درست مي دانند كه آنچه اي آنها م- 1
 با ت مطابقت دارد ويد با واقعي گوين كتاب از آن سخن مي دانند كه آنچه ايز مي ن- 2

  . گذشته موافق استيكتاب ها
  . افتدي دارد آشكارا اتفاق ميان مين كتاب بينند كه آنچه اي بي آنها م- 3
ت ينند كه بر حقاني بي مي بزرگين در آفاق و در وجود خود نشانه هاي هم چن- 4

  .دي نماين كتاب داللت ميمطالب ا
  .افق است و با آنچه كه اسماء و صفات خداوند بر آن داللت دارد مو- 5
 يت مي را به راه راست هداين كتاب آدمي اي و آنها اعتقاد دارند كه اوامر و نواه- 6

 است كه نفس را ي كه متضمن امر نمودن به هر صفت و خصلتيد؛ راه راستينما
گران ي آن و دي دهد، و به انجام دهنده يش مي كند و اجر و پاداش را افزايه ميتزك
 كردن با پدر و مادر، و برقرار داشتن يكيدق، اخالص و نل صي رساند، از قبيده ميفا

 كه نفس و يو از هر صفت زشت.  كردن با همه مردم و امثال آنيكيصله رحم و ن
 شود از ي برد و باعث گناه مين ميد و پاداش را از بي نمايوجود انسان را آلوده م

ران و خوردن گيختن خون دي و ري و ستمگريدند و زنا و رباخواريل شرك ورزيقب
 ي اهل علم مي برايلتين فضيو ا. دي نماي ميختن آبرو، نهياموال و هتك حرمت و ر
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 يشتري بيامبر گفته است آگاهيباشد و نشانه آنهاست، و هر اندازه انسان به آنچه پ
 او را بشناسد از يشتر اوامر و نواهيد و بيق نمايشتر آن را تصديداشته باشد و ب

امبر ي بر آنچه پيلي خواهد بود كه خداوند آنها را دليو از كساناهل علم خواهد بود؛ 
. ب كنندگان قرار داده استيه تكذي عليليق آنها را دليآورده قرار داده است و تصد

  . ان داشته استيگر بي دييه و در جاهاين آيهمان طور كه در ا
  :7- 9 يه يآ

لُّكُم هلْ كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ لَى نَدع لٍرج ئُكُمنَبإِذَا ي زِّقْتُمزَّقٍ كُلَّ ممم خَلْقٍ لَفِي إِنَّكُم 
  گويد  يم را شما  كه  كنيم  داللتتان  يمرد  به خواهيد  يم آيا : گفتند  جدِيدٍ؛ كافران

  ? شد خواهيد  آفريده نو از ، ريز ريز و شويد  پاره  پاره  كه  آنگاه:
 والضَّلَالِ الْعذَابِ فِي بِالĤْخِرَةِ يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ بلِ جِنَّةٌ بِهِ أَم ذِباكَ اللَّهِ علَى أَفْتَرَى
   آخرت  به  كه  آنان ،  نه ؟  است  ديوانه يا ، بندد  يم  دروغ خدا بر آيا الْبعِيدِ؛
  .دورند  راه از  سخت و عذابند در ، ندارند ، ايمان
ا أَفَلَمرَوا إِلَى ينَ ميب دِيهِما أَيمم ولْفَه  بِهِم نَخْسِف نَّشَأْ إِن والْأَرضِ السماء منَ خَ

ضالْأَر قِطْ أَونُس هِملَيفًا عنَ كِساء ممفِي إِنَّ الس ةً ذَلِكيĤَدٍ لِّكُلِّ لبنِيبٍ عبه ؛ آيا م  
 آنها ،  بخواهيم  اگر ؟ نگرند  ينم  زمين و آسمانها از خود سر  پشت يا  يرو  پيش

 و   افكنيم  يم   سرشان بر را  آسمان از  يا  قطعه يا  بريم  يم فرو  زمين در را
  .است  يعبرت گردد  يم باز خدا  به  كه  يا  بنده هر  يبرا  اين در
ر گيكديد دانستن به يب و تمسخر و بعيو كافران در قالب تكذ» كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ«

ا يآ» جدِيدٍ خَلْقٍ لَفِي إِنَّكُم ممزَّقٍ كُلَّ مزِّقْتُم إِذَا ينَبئُكُم رجلٍ علَى نَدلُّكُم هلْ« :گفتند
تان كامال يكرهاي پي دهد هنگاميم كه به شما خبر مي را به شما نشان دهيمرد

) ص(بر خدااميد؟ منظورشان از آن مرد پي كنيدا مي پينش تازه اي شد آفريمتالش
 كه ييد است، تا جاي را آورده كه تحقق آن بعين بود كه او خبريو مرادشان ا. بود 

او :  گفتندي دانستند و او را مورد تمسخر قرار داده و ميسخن او را خنده آور م
د، پس از آن كه بدنتان خشك ي شوي تواند شما پس از مرده شدن زنده ميچگونه م
  ! ن رفت؟ي بتان ازي شد و اعضايو متالش

 بسته و يبر خداوند دروغ» كَذِبا اللَّهِ علَى أَفْتَرَى« ن خبر را آورده ي كه ايا مرديآ
 يا نوعي» جِنَّةٌ بِهِ أَم« ن  گونه گفته است؟ يشان جسارت نموده و اينسبت به ا

 يوانگيرا ديد ، زي بگوين سخنيست چنيد نيوانه است پس بعي دارد؟ و اگر ديوانگيد
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 گفتند و ين مي و عناد چني ستمگريآنها از رو.  خاص خود را داردي ترفندهافنون و
ن رو با ياز ا.  مردم راستگوتر و عاقل تر استيامبر از همه ي دانستند كه پيم

 و بازداشتن مردم از او به يريده و جان و مال خود را در راه جلوگي ورزياودشمن
 خردان سزاوار نبود كه به آنچه ي بياوانه بود يپس اگر او دروغگو و د. كار بردند

د به يرا فرد عاقل و فر زانه نبايز. دييك گويد و دعوت او را لبيد گوش دهي گويم
 و ستم يو چنانچه سركش. ردير سخنانش قرار گيا تحت تاثيد و يوانه توجه نمايد

ما  « يد، وليدي روزيشان مبادرت مي اييان نبود، به اجابت و پاسخگويشما در م
 آورند يمان نمي را كه ايم ها قوميات و بيآ» ومِنُونَيت والنُّذُر عن قَومِ لَّا ي األَيغنِتُ
بلك » بِالĤْخِرَةِ يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ بلِ« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا.  دهدي نميده ايفا

گفته اند ز را ين گفتار كفر آمي كه اي آورند و كسانيمان نمي كه به آخرت ايكسان
 ي بزرگ و گمراهيدر بدبخت» الْبعِيد والضَّلَالِ الْعذَابِ فِي« . ن دسته از كافراننديجزو ا

ست و با آن يك ني كه به راه راست و درست نزدي اي هستند؛ گمراهيدور و دراز
 بزرگتر از آن است كه آنها قدرت ي اي و گمراهيو چه بدبخت.  داردياديفاصله ز

ن خبر را آورده يامبرش را كه اينده كردن مردگان انكار كردند و پخداوند را بر ز
ن حاصل كردند كه آنچه يقيب نمودند و او را مورد تمسخر قرار دادند و يبود تكذ

 را يند حق است؟ پس آنها حق را باطل انگاشتند و باطل و گمراهي گويخودشان م
  .دنديت ديحق و هدا
ز آن چنان كه آنها يد نبودن رستاخيود كه بر بع را به آنها گوشزد نميل عقليسپس دل
ش رو و پشت ياگر آنها به آنچه پ: د و فرمودي نماي دانستند داللت ميد ميآن را بع

زها ين چي را در اين آن چنان قدرت الهيل آسمان و زميسرشان است بنگرند از قب
خداوند را  از عظمت ييزهاي اندازد، و چنان چيرت مينند كه عقل ها را به حي بيم

نش آسمان و يو آفر. دي نمايرت زده مي برجسته را حيمشاهده نخواهد كرد كه علما
 كه در آنها وجود دارند از دوباره زنده كردن مردم ين و عظمت آنها و مخلوقاتيزم

  .به مراتب بزرگ تر و مهم تر است
ق ي تصد كه بزرگ تر از آن راي دارد در صورتيب وا مي آنها را به تكذيزيپس چه چ

 است كه تاكنون يبيك خبر غيزنده شدن مرده ها پس از مرگ ! يند؟ آري نمايم
خداوند .  كننديب مين رو آن را تكذي است و آن را مشاهده نكرده اند، از ايپنهان

 »السماء منَ كِسفًا علَيهِم نُسقِطْ أَو الْأَرض بِهِم نَخْسِف نَّشَأْ إِن« :دي فرمايمتعال م
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 ي از آسمان را بر آنان مييا پاره هايم ي برين فرو ميم آنان را در زمياگر بخواه
ن تحت يچون آسمان و زم. مي آوري از عذاب بر آنها فرود ميي پاره هايعني. ميافكن
.  كنندي نميچيم سرپين فرمان دهير و تصرف ما هستند و اگر ما به آسمان و زميتدب

فر را به شما ين كيد كه در آن صورت سخت تريزيب بپرهيپس ، از اصرار بر تكذ
نش آسمان ها و ي گمان در آفريب» منِيبٍ عبدٍ لِّكُلِّ لĤَيةً ذَلِك فِي إِنَّ« . م داديخواه

 ي كه به سوي هر بنده ايست براي كه در آنها هست نشانه اين و مخلوقاتيزم
 كند كه خداوند ين ميقي ين كسيپس چن. ديپروردگارش بازگردد و از او اطاعت نما

  خدا يشتر به سوين هرچند بنده بيبنابرا. بر زنده كردن مردم پس از مرگ تواناست
 شود، چون  ي بهره مند ميشتري بيات و نشانه هايانابت و رجوع داشته باشد از آ

  يش بوده و در همه ي آورده و اراده و خواست او متوجه خداي خدا روياو به سو
 يك شده و هدفين رو به پروردگارش نزدياز ا. دا بازگشته است خيش به سويكارها

 ي فكر و عبرت به مخلوقات مين او از رويبنابرا.  او را ندارديجز كسب خشنود
  . باشديد نميرمفي عاقالنه و غينگرد و نگاه او به مخلوقات نگاه

  :10- 11 يه يآ
لَقَدنَا وآتَي وداولًا مِنَّا د لَنَّا والطَّيرَ معه وبِيأَ جِبالُ يا فَضْ  از را الْحدِيد؛ داود لَه وأَ
 و  شويد هماواز او، با ،  پرندگان  يا و كوهها  يا  : كه  داديم  يفضيلت خود  يسو
  . كرديم  نرم  برايش را  آهن
  بصِيرٌ؛ كه عملُونَتَ بِما إِنِّي صالِحا واعملُوا السرْدِ فِي وقَدر سابِغَاتٍ اعملْ أَنِ

  شايسته   يكارها و  دار  نگه را ها  اندازه  زره  بافتن در و بساز بلند  يزرهها
  .بصيرم  كارهايتان  به  من  كه ، كنيد

 از علم يم و به او فضليه الصالة والسالم منت گذارديامبرمان داود عليما بر بنده و پ
 خدا يو از جمله نعمت ها. ميدي بخشيوي و دنيني ديد و عمل صالح و نعمت هايمف

 كوه ها و پرندگان فرمان داده بود كه يعنين بود كه خداوند به جمادات يبر داود ا
 خدا را يد، آنها هم همراه با ويش گويح بكند و خداوند را ستايهرگاه داود تسب

داود  از جانب خدا بود كه به ين نعمتي آورند، و ايش او را به جايح كنند و ستايتسب
 يچ احدي بود كه خداوند قبل و بعد از داود به هي وي هايژگي از ويكيداده بود، و 
 يشتر خدا را به پاكيگران را بر آن داشت تا بين امر داود و ديو ا. نداده است
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د و يح و تمجي تسبيوانات به  همراه ويدند آن جمادات و حي ديند، چرا كه ميبستا
  . نموديق ميز آنها را به ذكر خداوند تشوين چيد، و اني  نماير خدا را تكرار ميتكب
ز همراه يوانات ني نمود جمادات و حيح مينكه هرگاه داود خدا را تسبي از علل ايكيو 

ز گفته اند ي از علما نيارين بود كه همانگونه كه بسي نمودند ايح ميبا او خدا را تسب
 يخداوند آن چنان صدارا ي شدند، زي داود دچار وجد و طرب ميدن صدايبا شن
ح و يز تسبي دل انگير نداشت، و هرگاه او با آن صداي به او داده بود كه نظينيدلنش
 ي كوه ها و پرندگان كه آن را مي  نمود انسان ها و جن ها و حتيح ميل و تسبيتهل
  . ستودندي كردند و او را مياد مي يدند به وجد آمده و پروردگارشان را به پاكيشن

وانات هم ين جمادات و حيح اين باشد كه اجر و ثواب تسبين علل اي از ايكيد يو شا
ح يت از او خدا را تسبيح آنها داود بود و به تبعيرا علت و سبب تسبيبه داود برسد، ز

 او نرم كرد تا از ين بود كه آهن را برايو از جمله فضل خداوند بر داود  ا.  كردنديم
اد داد كه چگونه زره بسازد و بافته يخداوند به او  پهن و فراخ بسازد و يآن زره ها

 فرو يگري آن ها را به اندازه و متناسب كند، و سپس هر حلقه را در دي حلقه هايها
وعلَّمنه صنعةَ لَبوسِ لَّكُم لِتُحصِنَكُم مِّن بأسِكُم فَهلَ « :دي فرمايخداوند متعال م. ببرد

م تا شما را در جنگ ي شما آموختي براييباس هاو به او ساختن ل» أَنتُم شَكِرُونَ
  .دي گذاريا شكر ميد، پس آيمحافظت نما

 خود را كه به او و خانواده اش داده بود، متذكر شد، او را به ي كه نعمت هايوقت
شان همواره خدا را يسته كنند و در كارهاينكه كار شاي  فرمان داد و ايسپاسگزار

چون خداوند به . ا از مفسدات و مبطالت در امان دارندمدنظر داشته باشند، و كارها ر
  . مانديده نمي بر او پوشيزيچ چيناست و از آن آگاه است و هياعمالشان ب

  :12- 14 يه يآ
 من الْجِنِّ ومِنَ الْقِطْرِ عينَ لَه وأَسلْنَا شَهرٌ ورواحها شَهرٌ غُدوها الرِّيح ولِسلَيمانَ

 را باد ؛ و السعِيرِ عذَابِ مِنْ نُذِقْه أَمرِنَا عنْ مِنْهم يزِغْ ومن ربهِ بِإِذْنِ يديهِ بينَ يعملُ
   راه  ماهه  يك شبانگاه و  رفت  يم  راه  ماهه  يك  بامدادان   كرديم  سليمان مسخر

  مانفر  به ديوها  از  يگروه و  ساختيم  يجار  برايش را  مس  چشمه و
 پيچيد  يم ما  فرمان  از سر  آنان از  كه هر و كردند  يم كار  برايش  پروردگارش

  .چشانيديم  يم را  سوزان  آتش  عذاب او  به
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 آلَ اعملُوا راسِياتٍ وقُدورٍ كَالْجوابِ وجِفَانٍ وتَماثِيلَ محارِيب مِن يشَاء ما لَه يعملُونَ
وداوقَلِيلٌ شُكْرًا دنْ وم ادِيعِب يبناها از  خواست  يم  چه هر  يو  ي؛ برا الشَّكُور  

  يم ،  يجا بر  محكم  يديگها و، حوض   چون  يهاي  كاسه و تنديسها و بلند
  من  بندگان از  ياندك و كنيد  يكار  يسپاسگزار   يبرا ، داود  خاندان  يا  ساختند

  .سپاسگزارند
لَما  خَرَّ فَلَما مِنسأَتَه تَأْكُلُ الْأَرضِ دابةُ إِلَّا موتِهِ علَى دلَّهم ما الْموت علَيهِ نَاقَضَي فَ

  مرگ  حكم  ؛ چون الْمهِينِ الْعذَابِ فِي لَبِثُوا ما الْغَيب يعلَمونَ كَانُوا لَّو أَن الْجِنُّ تَبينَتِ
 : كرد  آگاه مرگش  بر را  مردم  زمين  حشرات از  يا  حشره  رانديم او بر را

 ، دانستند  يم  غيب علم اگر   كه دريافتند ديوها ، افتاد فرو  چون  جويد را  عصايش
  .ماندند  ينم  خواركننده  عذاب  آن در
ادآور شد فضل خود را بر يه السالم يش را بر داود علي خداوند فضل خويوقت

خداوند باد را : ان نمود و فرموديز بية و السالم را نه الصاليمان عليفرزندش سل
 آنچه را يمان و همه ي آمد و سليمان  كرد كه به فرمان او به حركت درميمسخر سل

ار دور و دراز را در مدت ي بسي برد و مسافت هايكه همراه او بود با خود م
» شَهرٌ دوهاغُ« .  كردي ميك روز، مسافت دو ماه را طيمود، پس در ي پي ميكوتاه

و از ظهر تا » شَهرٌ ورواحها« مود، ي پيك ماه را مي از صبح تا ظهر مسافت يعني
 او ي مس را برايو چشمه » الْقِطْرِ عينَ لَه وأَسلْنَا« گر، يك ماه ديغروب مسافت 

 درست يزها كه برايگر چيل ظروف و دي را از قبيليم، و اسباب و وسايمسخر كرد
  .ميديش فراهم و آسان گرداني شود براي از آن استفاده مي مسين فرآورده هاكرد

 توانستند از  يمان كرده بود كه نميز مسخر سلين و جن ها را نياطيو خداوند ش
و اگر » السعِيرِ عذَابِ مِنْ نُذِقْه أَمرِنَا عنْ مِنْهم يزِغْ ومن« .  كننديچيفرمان او سرپ

و آنان . مي چشاندي  كرد از آتش سوزان بدو مي ميچي فرما ما سرپ از آنها ازيكي
ل بناها و ياز قب» محارِيب مِن«  كردند، يش درست مي خواست برايمان ميهرچه سل
ن فنون را يوانات و جمادات، چون  اي حيو مجسمه » وتَماثِيلَ«  بزرگ، يقلعه ها

 ي بزرگيو كاسه ها» كَالْجوابِ فَانٍوجِ« . آن را داشتندييخوب بلد بودند و توانا
 كردند كه او در يمان درست مي سلين كاسه ها را برايا.  بزرگ يهمچون حوض ها

و » راسِياتٍ وقُدورٍ« . از داشتي نيين كاسه هاي داد، و به چنين كاسه ها غذا ميا
 نبوده و يي كردند كه از بس بزرگ بودند قابل جا به جاي درست مييگ هاي او ديبرا
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ان كرد به يش را بر آنها بي خداوند منّت و احسان خويوقت.  خود ثابت بودنديدر جا
 يا» داوود آلَ اعملُوا« :پس فرمود.  آورنديآنان فرمان داد تا شكر خدا را به  جا

 به شما ياري شما شده و منافع بسيچون منت خدا شامل حال همه ! خاندان داود
« . دي آوريشكر نعمت ها را كه خداوند به شما داده به جا» شُكرَاَ« ده است، يرس

شتر بندگان، يو بندگان سپاسگزار من اندك هستند، بلكه ب»  الشَّكُور عِبادِي منْ وقَلِيلٌ
 كه از آنها دور نموده ييده و بالهاي كه به آنها بخشييشكر خدا را به خاطر نعمت ها

 اعتراف قلب به منت و احسان خداوند و يعنيو شكر .  آورندي نمياست به جا
 به آن و به كار بردن نعمت خداوند در راه اطاعت او و عدم به يازمندياحسان ن

  .تي آن در راه گناه و معصيريكارگ
 كردند، آنها انسان ها را گول زده و به آنها گفته يمان كار مي سليجن ها همواره برا

پس خداوند خواست كه . مي داري پنهان آگاهيزهايم و از چي دانيب ميبودند كه ما  غ
 يمان كار مي سلي جن ها دروغ است، پس آنها برايبه بندگان نشان دهد كه ادعا
ه زده بود و در يش تكيمان مقرر داشت و او بر عصايكردند و خداوند مرگ را بر سل

دند ي دي گذشتند، ميجن ها هر وقت از كنار او م. ن حالت از جهان چشم فروبستيهم
. دند ي ترسي بردند كه او زنده است و از او ميه زده و گمان ميش تكيكه او بر عصا

 يانه بر عصاينكه موريك سال به كار خود ادامه دادند تا ايگفته شده كه جن ها 
ن رفت و ينكه عصا از بي  خورد تا ايد و هم چنان آن را ميمان مسلّط  گرديسل

دند كه يد و جن ها متفرق شدند و انسان ها فهمن افتايمان به زميشكست، آن گاه سل
 دانستند يب مياگر غ» الْمهِينِ الْعذَابِ فِي لَبِثُوا ما الْغَيب يعلَمونَ كَانُوا لَّو أَن« آنان، 
پس اگر آنها .  ماندندي نمين عذاب خواركننده كه كار سخت و دشوار بود باقيدر ا

 بود كه آنها يزيمان چيمردن سل.  شدنديوجه ممان را متي دانستند مردن سليب ميغ
  .ابندي يي كه در آن بودند رهايتيش از همه به آن عالقه داشتند تا از وضعيب
  :15- 21 يه يآ

إٍ كَانَ لَقَدبفِي لِس كَنِهِمسةٌ منَّتَانِ آين جمِينٍ عالٍ يشِمقِ مِن كُلُوا وزر كُمباشْكُرُوا رو 
لَه لْد ةٌ ةٌببطَي بر؛ مردم وبوستان دو : بود  يعبرت  مساكنشان در را سبا  غَفُور  

  به  پروردگارتان  آنچه از   چپ  جانب از  ييك و  راست ، جانب از  ييك ، داشتند
  پاكيزه و  خوش  يشهر  آوريد  يجا  به او شكر و بخوريد   است  داده  يروز شما

  .آمرزنده  يپروردگار و
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لْنَاهم الْعرِمِ سيلَ علَيهِم فَأَرسلْنَا أَعرَضُوافَ دبو هِمنَّتَينِ بِجنَّتَياتَى جطٍ أُكُلٍ ذَوخَم 
 آنها بر را ويرانگر  سيل نيز ما  كردند  قَلِيلٍ؛ اعراض سِدرٍ من وشَيءٍ وأَثْلٍ

 و  تلخ  يا  ميوه با  يمكرد  بدل  بوستان دو  به را بوستانشان  دو و  فرستاديم
  .سدر   ياندك و گز  شوره
م ذَلِكنَاهزَيا جلْ كَفَرُوا بِمهازِي ولَّا نُج   اينچنين بودند  ناسپاس  كه را الْكَفُور؛ آنها إِ
  ?  كنيم  يم  مجازات  را  ناسپاسان جز ما آيا   داديم جزا

لْنَا عجو منَهينَ بيبكْنَا يالَّتِ الْقُرَى وارا بنَا ظَاهِرَةً قُرًى فِيهرقَدا ورَ فِيهيسِيرُوا الس 
  قريه ،  بوديم  داده  بركت  كه  يهاي  قريه و  آنان  آمِنِينَ؛ ميان وأَياما لَيالِي فِيها
  آن در   كرديم  معين برابر  يمنزلها و   آورديم پديد  سرراه بر، و  آبادان  يهاي

  .كنيد سفر روزها و شبها ، گزند  از  يمنا راهها
 ممزَّقٍ كُلَّ ومزَّقْنَاهم أَحادِيثَ فَجعلْنَاهم أَنفُسهم وظَلَموا أَسفَارِنَا بينَ باعِد ربنَا فَقَالُوا

  يا : گفتند و كردند  ستم  خويشتن ؛ بر شَكُورٍ صبارٍ لِّكُلِّ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ
  روزگارشان  افسانه نيز ما   گردان دور هم  از را ما  يمنزلگاهها ، ما پروردگار
  شكيبايان  يبرا  عبرتهاست  اين در و  ساختيم   شان  پراكنده  سخت و  گردانيديم
  .سپاسگزار

لَقَدقَ ودص هِملَيع لِيسإِب ظَنَّه وهعلَّا فَاتَّب  را خود  گمان  مِنِينَ؛ شيطانالْمؤْ منَ فَرِيقًا إِ
  يپيرو او از  ديگران ،،  مؤمنان از  يگروه جز و   يافت  درست آنها  باره در

  .كردند
لَيهِم لَه كَانَ وما ن علْطَانٍ مإِلَّا س لَمن لِنَعؤْمِنُ مخِرَةِ يĤْنْ بِالمِم وا هفِي مِنْه شَك 

كبرلَى وءٍ كُلِّ عفِيظٌ؛ و شَييم  آنكه مگر ، نبود  يتسلط  آنان بر را  شيطان ح  
 در  آن از  يكسان  چه و دارند  ايمان  قيامت  به  يكسان   چه  كه  بدانيم  خواستيم

  .است  يچيز هر  تونگهبان پروردگار  و  هستند  شك
  بود كهيمن بود و محل سكونت آنها شهري جنوب ي در منطقه ي معروفيله يسبا قب
 مردم و به ي خدا و الطاف او به همه ي از نعمت هايكي.  شديگفته م» مارب«به آن 

 را كه يفر داده شدگانين است كه خداوند اخبار هالك شدگان و كيژه به عرب ها ايو
ت آنها را ي شود و مردم اخبار و حكايدر كنار عرب ها بودند و آثار آنها مشاهده م

ن يند، و ايق نمايقت را تصدي كرده است ، تا بهتر حقاني كردند بيگر نقل ميكدي يبرا
 فِي لِسبإٍ كَانَ لَقَد« :پس فرمود. رفته شوديشتر پذي كند كه موعظه و پند بيامر كمك م
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كَنِهِمسةٌ مست، و آن ي قوم سبأ در محل سكونتشان نشانه اي كه برايبه درست» آي
. ز از آنان دور كرده بودي را نييج هاده و رني بود كه خداوند به آنها بخشيينعمت ها

ن يسپس ا.  آورندي كرد كه آنها خدا را بپرستند و شكر او را به جاين اقتضا ميو ا
دو باغ از راست و چپ و » وشِمالٍ يمِينٍ عن جنَّتَانِ« ح داد كه ينشانه را توض

ن در آنا. افتي يان مي در آن جريادي زيل هاي داشتند كه سي بزرگيرودخانه 
 يره مي بسته بودند كه آب در آن جا ذخين رودخانه سد بزرگ و محكمي ايدهانه 

ن آب ي شد، سپس با اي در آن جا جمع مياديد و آب زي گردي ميل ها جاريس. شد
 كردند و آن دو ي مياري خود را كه در چپ و راست رودخانه قرار داشتند آبيباغ ها

 و ي آورد و موجب شادياز آنها به بار مي ني به اندازه يادي زيوه هايباغ بزرگ م
 فراوان او يپس خداوند آنها را دستور داد تا شكر نعمت ها. د ي گرديسرورشان م

  . آورنديرا به جا
زه قرار داده بود، ي پاكين بود كه خداوند شهر آنها را شهريگر از نعمت ها اي ديكي

 فراوان در آن وجود ي نبود كه روزي خبري آن خوب بود و از آلودگيچون هوا
 آورند آن ين كه خداوند به آن ها وعده داد كه اگر شكر او را به جاي ايكيو . داشت

لْدةٌ« :ن فرموديبنابرا.  دهديش قرار مي آمرزد و مورد رحمت خويها را م ةٌ ببطَي 
برو دي آمرزنده داري پاك و پرودگاريشهر» غَفُور.  
ن پربركت ينست آنها در تجارت و كسب خود به سرزم خداوند داينكه وقتيگر ايو د

ن پربركت ين سرزميند اي گوي سلف مي از علمايو نعمت كه ظاهرا همچنانكه عده ا
ن شام يز گفته شده است كه مراد سرزمين. بوده است» صنعاء «ي هايعبارت از آباد
 و يو آسان يت راحتيشان فراهم كرد كه در نهاي را براياز دارند اسبابيبوده است ن

ن محل سكونت ي بي هايو آباد. ن بروندي توانستند به آن سرزميت كامل ميدر امن
 كه آنها از مشقت حمل كردن توشه و يوسته بود، طورين پيآنان و آن سرزم

  .خوراك راه در امان بودند
لْنَا« :ن فرموديبنابرا عجو منَهينَ بيبكْنَا الَّتِي الْقُرَى وارا بنَا ظَاهِرَةً قُرًى فِيهرقَدا وفِيه 
 ي هايم آبادي كه پربركت و نعمت گردانده بوديي هايان آنان و آباديو م» السيرَ

 ي كه آن را مي مسافتيعني. ميم و در آن جا آمد و رفت مقرر داشتيوسته قرار داديپ
شب ها و روزها » آمِنِينَ وأَياما لَيالِي فِيها سِيرُوا« .  شدنديشناختند و سرگردان نم
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ن نعمت كامل خداوند بر آنها يو ا. دينان خاطر در آن سفر كنيبدون ترس و با اطم
  .مان كرديبود كه آنان را از ترس و هراس ا

 گرداندند و مست و مغرور و يادِ خداوند نعمت دهنده و از عبادت او رويپس آنها 
نكه خواستند و يستوه آمدند، تا اش به ي و آسايغرق در نعمت ها گشتند و از راحت

 وظَلَموا« . اد باشدي ها زين آبادين ايشان بي سفرهايآرزو كردند كه فاصله 
مهش بر خود ستم كردند، آن گاه خداوند يدن به خدا و نعمت هايو با كفر ورز» أَنفُس
 فر داد، و بر آنهاي كه آنان را سركش و مغرور كرده بود كين نعمتيله هميبه وس

ن يشان را از بي فرستاد كه سد آنها را خراب كرد و باغ هايرانگريل مخرّب و ويس
  .برد

ن يگزيده جاي فاي بين رفتند و درختانيوه از بيبا و درختان پرمي زيپس آن باغ ها
لْنَاهم« :ن فرموديبنابرا. آن شدند دبو هِمنَّتَينِ بِجنَّتَياتَى جطٍ أُكُلٍ ذَوأَثْلٍ خَمءٍ وشَيو 

 درخت گز ي تلخ و دارايوه هايگر با مي دو باغشان دو باغ ديبه جا» قَلِيل سِدرٍ من
 يپس همان طور كه آنها به جا. مين كرديگزي اندك از درخت كُنار جايزيو چ

ده ي فاي زشت و بيزهايز به چي آنها نيباي زي كردند نعمت هاي ناشكريشكرگذار
ن يا» الْكَفُور إِلَّا نُجازِي وهلْ كَفَرُوا بِما جزَينَاهم ذَلِك« :ن فرموديبنابرا. ل گشت يتبد
 را كه به يا ما جز كسيو آ. مي كردند به آنها دادي آن كه ناسپاسيفر را به سزايك

  م؟ي كني كرده است مجازات ميده و ناسپاسيفر ورزيخدا ك
 بود ين در حاليكنده شدند، ا و پراين  عذاب را به آنها چشاند، متالشي خداوند ايوقت

 بر سر زبان ها ييو خداوند آنها را افسانه و سخن ها. كه قبال در كنار هم بودند 
 شدند كه مردم در رابطه با ي كردند و طوريان ميت آنها را بيقرار داد كه مردم حكا

 ي  كردند، و ميتفرقه و دسته دسته شدن از آنان به عنوان ضرب المثل استفاده م
 يو همه كس حوادث» . شدنديهمچون فرزندان سبا دچار تفرقه و چند دستگ« :ندگفت

 ي آنها درس عبرت نمياما از واقعه .   كردنديان ميشان اتفاق افتاده بود بيرا كه برا
 لِّكُلِّ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ« : او فرموده استي كه خداوند درباره يآموزد مگر  كس

 ي نشانه هاي سپاسگزارييباي هر شكين واقعه برايگمان در ا يب»  شَكُورٍ صبارٍ
باست و آن را به خاطر خدا ي ها صبور و شكي كه در بر ابر سختي است؛ كسيعبرت

 يد، بلكه صبر مي نماي نمي كند و در برابر آن  اظهار خشم و ناخشنوديتحمل م
د، و ي نماير م گذارد و به آن اعتراف و اقراي خداوند را ميورزد و شكر نعمت ها
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د، و نعمت ها را در ي ستاي كرده است مين نعمت ها را به او ارزاني را كه ايخداوند
 هرگاه داستان سبا و آنچه كه ين فرديپس چن.  برديراه اطاعت از خدا به كار م

 نعمت ي ناشكريفر و عذاب سزاين كي داند كه ايشان رخ داده است بشنود ، ميبرا
  .  آنها گرفتار خواهد شدي كند به سزايمانند آنها ناسپاسخدا بوده است، و هركس 

امبران خدا در گفته يو پ. دي نمايو شكر نعمت، نعمت را افزون كند و عذاب را دور م
ا ي آن در  دنيشان صادق اند، و روز جزا حق است همان طور كه نمونه هايها

طان پندار خود ي بودند كه شيان نمود كه قوم سبا كسانيسپس ب.  شوديمشاهده م
فَبِعِزَّتِك « :طان به پروردگارش گفتيرا درباره آنها راست گرداند؛ آن جا كه ش

لَّا عِبادك مِنهم المخلَصينَّهم أَجمعِيلَأُغوِ  يسوگند به عزت و قدرت تو همه » نَينَ، إِ
و طان بود ين پندار و گمان شيو ا. آنها را گمراه خواهم ساخت جز بندگان مخلص تو

امده ي  او ني خداوند براي از سوي دانست و خبريب نمين نداشت چون غيقين يبه ا
پس قوم .  بندگان را گمراه خواهد كرد به جز بندگان مخلص خدايبود كه او همه 

افت، يطان پندار خود را درباره آنها راست ي هستند كه شيسبا و امثال آنها از كسان
پس، از او » الْمؤْمِنِينَ منَ فَرِيقًا إِلَّا فَاتَّبعوه« رد، و آنها را دعوت داد و گمراهشان  ك

ن يچن. ده بودندي از مومنان كه به نعمت خدا كفر نورزي كردند جز گرو اندكيرويپ
و احتمال دارد كه داستان سبا در . طان قرار نگرفتندي تحت گمان و پندار شيكسان

سپس . ده استيان رسيبه پا»  شَكُورٍ صبارٍ لِّكُلِّ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ« :آنجا كه فرمود
طان ي كه شيو به درست» علَيهِم صدقَ ولَقَد« :ن مطلب را آغاز نمود و فرموديا

طان يه عام است و هركس را كه از شيپس آ. پندارش را درباره مردم راست گرداند
  . شوديد شامل مي نمايرويپ

چ تسلّط و يطان هيو ش» سلْطَانٍ من علَيهِم لَه كَانَ  وما«:سپس خداوند متعال فرمود
 ي خواهد وادار كند، اما حكمت الهي تواند آنها را به آنچه مي بر آنها ندارد و نميقدرت

 من لِنَعلَم« بد، يطان را بر انسان ها مسلّط گرداند و آنها را بفرياقتضا نمود كه ش
تا بازار امتحان برپا شود و راستگو از » شَك فِي مِنْها هو نْمِم بِالĤْخِرَةِ يؤْمِنُ

مانش درست است و به هنگام  امتحان و ي كه ايدروغگو مشخص گردد، و كس
 كه ي  ماند مشخص گردد، و كسي ثابت قدم ميطاني شي شبهه يش و القايآزما

زه ين انگيچكتر شود و با كوي متزلزل مين شبهه ايست و با  كمتريمانش استوار نيا
ك امتحان قرار داده است و با آن ين را يپس خداوند ا.  لغزد مشخص گرددي ميا
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 شَيءٍ كُلِّ علَى وربك« .  گردانديد و پاك را از ناپاك مشخص مي آزمايبندگانش را م
  كند و ي نگهبان است؛ بندگان را حفاظت ميزيو پروردگارت بر هر چ» حفِيظٌ

 يشان را به طور كامل به آنها ميد و پاداش كارهاي  نماي و ضبط ماعمالشان را ثبت
  .دهد

  :22- 23 يه يآ
لَا السماواتِ فِي ذَرةٍ مِثْقَالَ يملِكُونَ لَا اللَّهِ دونِ من زعمتُم الَّذِينَ ادعوا قُلِ فِي و 

  كه را  يكسان بخوانيد : ؛ بگو ظَهِيرٍ نم مِنْهم لَه وما شِرْكٍ مِن فِيهِما لَهم وما الْأَرضِ
 در و نيستند  زمين و آسمانها در يا   ذره  مالك  پنداريد  يم خدا يكتا  يخدا جز

  .اند  نكرده  ييار  آفرينش رادر  خدا و اند  نداشته  يشركت دو  آن  آفرينش
لَّا عِنده الشَّفَاعةُ تَنفَع ولَا  ربكُم قَالَ ماذَا قَالُوا قُلُوبِهِم عن فُزِّع إِذَا ىحتَّ لَه أَذِنَ لِمنْ إِ

 او  كه  يكس  باره در مگر ، نكند سود خدا نزد  الْكَبِيرُ؛ شفاعت الْعلِي وهو الْحقَّ قَالُوا
  گفت  چه  پروردگارتان : گويند ، برود  دلهايشان از  بيم ، چون  و  دهد  اجازت خود
  .است  بزرگ و  مرتبه بلند او و   گفت حق   سخن : گويند ؟
 دهند يك خداوند قرار مي از مخلوقات را شرييزهاي كه چيبه كسان! امبري پيا» قُل«

زها ي آن چي تواند برسانند، و بطالن عبادت و عجز و  ناتواني نميده و ضرريكه فا
 يآنان را كه به جا» اللَّهِ نِدو من زعمتُم الَّذِينَ ادعوا« :ان نما و بگويشان بيرا برا

ك يد شري بري را كه  گمان مييزهاي چيعني. دياد بخوانيد، به فري پنداريخداوند م
را آنها كامال ناتوانند و به ي  ندارد، زيده ايد، اما خواندن شما فايخداوند هستند بخوان

 ندارند، يارين اختيآنها كوچكتر. ستندياد شما نيچ صورت قادر به اجابت دعا و فريه
لَا السماواتِ فِي ذَرةٍ مِثْقَالَ يملِكُونَ لَا«  ضِ فِي وو نه بطور مستقل و نه » الْأَر

ن جهت يستند، و به  همين ني در آسمان ها و زميبصورت مشترك مالك ذره ا
» كِمِن شِرّ« ن، يدر آسمان ها و زم» همايفِ «يالين معبودان خيو ا»  لَهم وما« :فرمود

 دارند و نه در آن يپس آنها نه ملك و سلطنت.  ندارندياد و كميچ مشاركت زيه
ن ي در آسمانها و زمين كه آنها مالك ذره ايد گفته شود با ايشا. شراكت دارند

اوران ين ندارند اما آنها ير آسمان ها و زمينش و تدبي در آفريچ مشاركتيستند و هين
د خواهد ياد خواندن آنها مفين رو صدا زدن و به فريران او هستند، از ايمالك و وز

 را كه دست به دامان ي كسانيازهاياز دارد نيبود، چون از آن جا كه مالك به آنها ن
 لَه وما« :  كرد و فرمودين را هم نفيپس خداوند ا.  سازندي شوند برآورده ميآنها م
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ر و ياور و وزيچ معاون و ينها هان آيگانه قهار از ميو خداوند » ظَهِيرٍ من مِنْهم
  . دهديارير جهان او را ي و تدبيي ندارد كه در فرمانروايبانيپشت

لَا« : كرد و فرمودي نماند و آن را هم خداوند نفي جز شفاعت باقيزيپس چ و تَنفَع 
لَّا عِنده الشَّفَاعةُ ن به يركله آن مشي است كه به وسين انواع تخلفاتيا» لَه أَذِنَ لِمنْ إِ

 شوند، و يره متوسل ميل انسان ها و درختان و غي خود از قبيبت ها و  انبازها
 كه يانيان داشت؛ بين تعلقات را قطع نمود و باطل بودن آن را بي ايخداوند همه 

ر از خداوند را يچون مشرك كه غ. دي نماي اصول و مواد شرك را قطع ميتمام
 يدوارين اميده دارد، و هميد نفع و فايو ام كند بدان جهت است كه از ايپرستش م

ر ي خواند غياد مي را كه به فريپس اگر كس. است كه او را دچار شرك گردانده است
ك نباشد و يشر» خدا« را نداشته باشد ، و با مالك يچ نفع و ضررياز خدا باشد و ه

د، يعت نما او شفاي نرساند، و نتواند بدون اذن و اجازه يچ كمك و مساعدتي هيبه و
ز آن را باطل به ي محسوب شده و شرع ني و عبادت از نظر عقل گمراهين فراخوانيا

  . آورديحساب م
 خواهد از معبود باطلش ياو م!  شودي خواهد عكس آن واقع ميبلكه آنچه شرك م

ات يو در آ. ان نموديده بودن آن را بي فاي بدست آورد اما خداوند باطل و بيدهايفا
د ي فرمايان كرده ومي كه به عبادت آن مشغول شدند بي كساني را براان آنيگر زيد

گاه ي كنند و جاين ميگر را نفريكدي ورزند و يگر كفر ميامت آنها به  همديدر روز ق
و » نَيوإِذَا حشِرَ النَّاس كَانُوا لَهم أَعدآء وكَانُوا بِعِبادتِهِم كَفِر« :همه آتش جهنّم است

 گردند و يشان مي شوند آنان دشمن ايامت گرد آورده ميم در ق كه مرديهنگام
  .ندي نمايپرستش آنان را انكار م

ن ي تابد با اي بر ميامبران رويب است  فرد مشرك كه متكبرانه از اطاعت پيعج
 است كه درخت و سنگ را بپرستند و به ينها انسان هستند، اما راضياستدالل كه ا

 برتابد، و به ي خداوند مهربان متكبرانه رويالصانه اد بخواند و از عبادت خيفر
ن گونه از يو ا.  باشديده اش ميشتر از فايانش بي است كه زي راضيزيپرستش چ

 عن فُزِّع إِذَا حتَّى« .  كنديطان است اطاعت مين دشمن خود كه شيسرسخت تر
اذَا قَالُوا قُلُوبِهِمقَالَ م كُمبقَّ قَالُوا رن ينجا به مشركير در ايتمال دارد كه ضماح» الْح

ن است كه به يرها ايبرگردد چون آنها در عبارت ذكر شده اند و قاعده در مورد ضم
در روز :  شودين طور مي اين حالت معنيدر ا. ن كلمه مذكور برگردنديك ترينزد
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ش ين دور شد و عقلشان سرجاي مشركي كه ترس و  اضطراب از دل هايامت وقتيق
امبران آورده بودند مورد سوال واقع ي كه پيب حقيا و تكذي حالتشان در دنآمد از

 كه آنها بر آن بودند باطل ي كنند كفر و شركيخواهند شد، و آنها اقرار و اعتراف م
بل بدا « . امبرانش از آن خبر دادند حق استيبود و به آنچه كه خدا فرموده بود و پ

شان آشكار ي كردند برايپس آنچه را كه قبال پنهان م» قَبلُخفُونَ مِن يلَهم ما كَانُوا 
.  كنندي گردد و خواهند دانست كه حق از آن خداست و به گناهان خود اعتراف ميم
 »وهو لِيمخلوقات است يو ذات خداوند برتر و باالتر است و او فراتر از همه » الْع 

و در » الْكَبِيرُ« .  بزرزگ استيفات صي باشد و مقامش واال و دارايره ميو برآنها چ
ن است كه فرمان خدا يق واال بودن او ايو از  مصاد. ذات و صفات خود بزرگ است

 متكبران و مشركان ي آورند، حتيم فرود ميع است و  مردم در برابر آن سر تسليرف
و .  دي نماين داللت مياق بر  همي آشكارتر است و سين معنيو ا. رندي پذيرا م
د فرشتگان ي سخن بگوير به فرشتگان برگردد، چون خداوند وقتيمال دارد كه ضماحت

 كند ي كه سربلند مين فرشته ايو اول.  افتندي شنوند و سجده كنان فرو ميآن را م
د، و چون ي گوي خواهد به او ميش آنچه مي  خويل است و خداوند از وحيجبرئ

ن سخن يگر در مورد ايكديد از  فرشتگان به در روي و  اضطراب از دل هايهوشيب
ند پروردگارتان چه گفت؟ پس آنان ي گوي پرسند و ميهوش گشتند مي كه از آن بياله
« :ندي گوي ميا به طور اجمالين آنها يبنابرا: خداوند حق فرمود: ندي گويگر ميكديبه 

 نكه وارديا ايد، و ي گوي دانند خداوند جز حق نمي، چرا كه م» دي گويخداوند حق م
پس .  كننديان مي خدا را بيي و حق  گوييق صداقت و راستگويات شده و مصاديجزئ
 ي كه معبودان باطل را پرستش كرده اند كه ناتوانيمشركان:  شودين طور مي ايمعن

م، چگونه از عبادت يان داشتي شما بيده بودنشان را براي فايو نقص آنها و ب
 كه يي كه فرشتگان و آنهاياند در حال برتافته يپروردگار بزرگ و  واال مقام رو

دن سخن او ي باشند كه به هنگام شنيمقرب خداوند هستند چنان در برابر او فروتن م
ن يا! د؟ي گوي نميزي كنند كه خداوند جز حق چي افتند و همه اقرار مي هوش ميب

 ين عظمت و شكوهي گردانده اند كه چني رويمشركان را چه شده كه از عبادت كس
ن و از تهمت و ي واال و برتر است خداوند واال مقام از شرك مشركيبس! دارد

  .دروغشان
  :24- 27 يه يآ
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 ضَلَالٍ فِي أَو هدى لَعلَى إِياكُم أَو وإِنَّا اللَّه قُلِ والْأَرضِ السماواتِ منَ يرْزقُكُم من قُلْ
  يخدا : بگو ؟ دهد  يم  يروز شما  به  يكس  چه  زمين و آسمانها از : مبِينٍ؛ بگو

  .آشكار  يگمراه در يا  هستيم  هدايت  طريق در يا شما و ما  اينك  يكتا
  شويم  يجرم  مرتكب ما اگر : تَعملُونَ؛ بگو عما نُسأَلُ ولَا أَجرَمنَا عما تُسأَلُونَ لَّا قُل
 باز را ما گرديد  زشت  يارك  شمامرتكب  اگر و كنند  ينم  خواست باز را شما ،

  .كرد نخواهند  خواست
 و ما ، ما پروردگار : الْعلِيم؛ بگو الْفَتَّاح وهو بِالْحقِّ بينَنَا يفْتَح ثُم ربنَا بينَنَا يجمع قُلْ

  حكم  اوست زيرا  كند  يم  يداور ، حق  به ما  ميان  سپس ، آورد  يم گرد را شما
  .دانا و  كننده

  كه را  يآنهاي : الْحكِيم؛ بگو الْعزِيزُ اللَّه هو بلْ كَلَّا شُرَكَاء بِهِ أَلْحقْتُم الَّذِينَ أَرونِي قُلْ
 و پيروزمند  يخدا  اوست   كه ، هرگز  بدهيد  نشان  من  به پنداشتيد خدا  شريك
  .حكيم

 كه به خدا يتا از كسان دهد يرا فرمان م) ص(امبرش محمديخداوند جلّ جالله پ
 يرْزقُكُم من قُلْ« : شركشان سوال كنديده اند در رابطه با صحت و درستيشرك ورز

 دهد؟ ي مين به شما روزي از آسمان و زميچه كس: بگو» والْأَرضِ السماواتِ منَ
» اللَّه لِقُ«  دهد، و اگر اقرار نكردند، ي ميد اقرار كنند كه خداوند به آنها روزيآنها با

 يپس وقت. ن سخن را رد كنديست كه اي ني دهد، و كسي ميخداوند به شما روز: بگو
 رساند و باران را ي مين روزيروشن شد كه تنها خداوند است كه از آسمان ها و زم

 جوشاند واز ياند و چشمه ها را مي روي شما مياهان را براي فرستد و گيتان ميبرا
ده است، چرا ي و سود شما آفري روزيوانات را براي، و حندي آفريوه ميدرختان م
 به يده ايچ فاي دهند و هي به شما نميچ رزقيد كه هي كني را پرستش ميشما  كسان

ك يو از ما و شما » مبِينٍ ضَلَالٍ فِي أَو هدى لَعلَى إِياكُم أَو وإِنَّا«  رسانند؟ يشما نم
ش يد كه حق براي گوي مين سخن را كسيو ا. باشد  ي ميا بر گمراهيت يگروه بر هدا
 كه او برآن است و به يش واضح گشته و به حقّيده و راه درست برايروشن گرد

ل آشكار را ي داليعني. ن كرده استيقيباطل بودن آنچه كه طرفش بر آن قرار دارد 
ح داده يتان توضيم كه در نظر ما و شما برايح داده ايتان توضيدر نظر ما و شما برا

 بر باطل ي برحق است و چه كسي شود چه كسين دانسته ميقيم كه در پرتو آن به يا
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ن و  يين تبي  گمراه شده است؟ و بعد از ايافته و چه كسيت ي هداي شود، و چه كسيم
  .ن اهل حق و باطل وجود ندارديي در  تعيده ايچ فايح هيتوض

 كه همه ي كند؛ خداونديعوت مننده دي كه مردم را به عبادت خداوند آفريپس كس
 كه ييد؛ خداي نماي گوناگون در آنها تصرف ميوه هايده و به شيمخلوقات را آفر

 داده و رنج ها را از آنان ي داشته و به آنها روزي نعمت ها را به آنها ارزانيهمه 
 همه از آن ييش همه او را سزاست و فرمانرواي كه ستايدور كرده است؛ خداوند

بت او فروتن اند و ي فرشتگان و همه مخلوقات در برابر شكوه و  هيماماوست، و ت
چ يم  او را دارند، و هي كنند، و همه شفاعت كنندگان بيدر برابر عظمت او كرنش م

 كند؛ ي او كه بزرگوار و بلند مرتبه است شفاعت نمي از آنان جز با اجازه يكس
 يش واال و بزرگوار است و دارايخداوندِ واال  و بزرگ كه در ذات و صفات و كارها

 يش و  مجد و عظمتي است، و هر نوع و حمد و ستايهر كمال و شكوه و جمال
د و يك شوي نزديين خداي كند به چني را كه دعوت ميپس هرگاه كس. سزاوار اوست

سه ي مقاي كند با كسي مير خدا نهيد و عبادت غي او  انجام دهيعبادت را فقط برا
 يدن و روزي كه توان آفرييد؛ بت ها و قبرهاي جويا و قبرها تقرب مد كه به بت هيكن

 كه آنها ي خودشان و كساني را برايانيچ سود و زي توانند هيدادن را ندارند، و نم
ست، يز در دست آنها ني و رستاخيند برسانند، و مرگ و زندگي نمايرا پرستش م
 ي را كه آنها را پرستش ميكساناد ي فهمند ، و دعا و فري هستند كه نميبلكه جمادات

امت به شرك يز بشنوند جواب نخواهند داد، و در روز قي شنوند، و  اگر نيكنند نم
 كنند، و آنها ين ميگر را نفريكديند، و ي جوي ميزاري ورزند، و از آنها بيآنها كفر م

ز به ينش آن ني ندارند و در آفري جهان هستيي در فرمانروايچ بهره و مشاركتيه
 خدا حق شفاعت  ندارند، يداوند كمك نكرده اند ،  و به طور مستقل و بدون اجازه خ

ق ي خواند و با  انواع عبادت ها و به هر طرياد مي را به فرين معبودي كه چنيپس كس
 ي ورزد كه عبادت را خالصانه براي مي دشمنيد و با كسي جوي به او تقرب ميممكن

ن يامشان اي كه پيامبرانيد؛ پي  نمايب ميخدا را تكذامبران  ي دهد، و پيخدا  انجام م
ن دو گروه را با ين دو نفر و ايد، اگر ايگانه را پرستش كني يبوده است كه فقط  خدا

 باشد يافته كدام است و گمراه كدام ميت ي روشن  است كه گروه هدايسه كنيهم مقا
ست ي نياجيو  احت كدام  است و خوشبخت و سعادتمند كدام  است؟ يو بدبخت و شق
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ف حالت، بهتر از يا گمراه است، چون توصيافته يت يكه مشخص گردد كدام گروه هدا
  . كنديه را روشن ميح و گفتن ، قضيتصر

هركدام از ما و شما درباره : بگو» تَعملُونَ عما نُسأَلُ ولَا أَجرَمنَا عما تُسأَلُونَ لَّا قُل« 
 گناهان ما اگر گناه  كرده ي شود؛ از شما درباره يع م عمل خود مورد سوال واقي

د مورد سوال واقع ي كني كه شما مييز از كارهاي شود، و ما نيم سوال نميباش
ش گرفتن راه عدالت و يد طلب حق و در پيپس هدف ما و شما با. م شدينخواه

  .انصاف باشد
 بر يا مبتنيرا احكام دني زت از حق باز دارد،يد شما را از تبعيم نباي كرديو آنچه ما م

.  شوديده مي گردد و از باطل اجتناب ورزيت ميظواهر امر است و در آن از حق تبع
نِ داوران و  عادل يرند و داورتري گي قرار مي آخرت مورد بررسياما اعمال در سرا

  .دي نماين عادالن درباره آن قضاوت ميتر
 يپروردگارمان ما را گرد م: بگو» بينَنَا يفْتَح ثُم بنَار بينَنَا يجمع قُلْ« :ن فرموديبنابرا

 يد و به تبع آن راستگو از دروغگو مشخص مي نمايان ما حكم ميآورد، سپس در م
 ي كه سزاوار عذاب است مشخص مي كه سزاوار پاداش است از كسيگردد، و كس

د يو به آنچه كه با» الْعلِيم« ده است، يچي پيايو او داور قضا» الْفَتَّاح وهو« . شود
  .حكم شود داناست

 أَرونِي« :به مشركان بگو! ي او قرار گرفته اي كه در جاي كسيامبر واي پيا» قُل«
د به يك خدا به او ملحق ساخته اي را كه به عنوان شريكسان» شُرَكَاء بِهِ أَلْحقْتُم الَّذِينَ

ن يا آنها در زميست؟ و آي شناخت آنها چ آنها كجا هستند؟ و راهيعني. ديمن نشان ده
داست به ما خبر داده كه او در ي پنهان و پيا درآسمان؟ و خداوند كه دانايهستند 

نفَعهم يضُّرُّهم ولَا يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لَا يو« .  ندارديكي شريجهان هست
اللَّهِ قُل أَيو ونُاَ عِنَدءِ شُفَعĤَلوا لَا قُولُونَ هبِم ّئُونَ اللَّه  خداوند يو به جا» علَميتُنبِ
« :  ندي گوي رسانند، و مي نميانيچ سود و زي پرستند كه به آنها هي را مييزهايچ
د كه ي  كني آگاه ميزيا خدا را به چيآ« :بگو»   كنندي ما نزد خدا شفاعت مينها برايا

لَّا الظَّنِ وإِن هم ي مِن دونِ اللَّهِ شُرَكĤَء إِن دعونَينَ يتَّبِع الَّذِيوما » « ! داند؟ينم تَّبِعونَ إِ
لَّا   خوانند جز از گمان ياد مي را به فري كه به جز خداوند انبازانيو كسان» خرُصونَيإِ
  . زنندين مي كنند و آنها  فقط تخمي نميرويپ
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 ياسند، پس ا شني خدا نمي برايكيامبران شريل پين بندگان خاص خدا از قبيهمچن
د به من  نشان يك خدا قرار داده اي را كه با گمان باطل خود شريكسان! مشركان

 يعني! هرگز» كَلَّا« :ن فرمودين سوال پاسخ بدهند، بنابراي توانند به ايآنها نم. ديبده
 ي است كه جز او كسيبلكه او خداوند» اللَّه هو بلْ«  ندارد، ييك و همتايخداوند شر

ره و غالب است و همه يز چيو بر همه چ» زُيالعزِ« .  باشدي پرستش نميسته يشا
و فرزانه و با حكمت است، و هرآنچه را » الْحكِيم« .  باشندير او ميمسخّر و تحت تدب

و اگر خداوند در . ن قانون را مشروع نموده استيده و بهتريده خوب آفريكه آفر
د راه ينكه توحي و ايگانه پرستيد و ي جز امر به توحيش حكمتيعت و قانون خويشر

نكه شرك راه شقاوت و هالكت است، را ي از شرك و اين جز نهينجات است، و همچن
 بود، و هر آنچه را خداوند يل بر كمال حكمت او كافين به عنوان دلي كرد هميان نميب

  . كرده مشتمل بر حكمت استيا از آن نهيبدان امر نموده و 
  :28- 30 يه يآ

لْنَاك وما سلَّا أَر   به را يعلَمونَ؛ تو لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ ونَذِيرًا بشِيرًا لِّلنَّاسِ كَافَّةً إِ
 بيشتر  يول  دهنده   بيم و  دهنده  مژده ،  مردم  همه بر مگر ،  نفرستاديم  يپيامبر
  .دانند  ينم  مردم

  اين ، گوييد  يم  راست اگر : گويند  يم صادِقِينَ؛ و نتُمكُ إِن الْوعد هذَا متَى ويقُولُونَ
  ? رسد فرا  وقت  چه  وعده

 ميعاد  كه روز  آن : تَستَقْدِمونَ؛ بگو ولَا ساعةً عنْه تَستَأْخِرُونَ لَّا يومٍ ميعاد لَّكُم قُل
  .افتيد ، پيش  يساعت  نه و كنيد تاخير  يساعت  نه ،  شماست

نكه ي ايرا نفرستاده است مگر برا) ص(امبرش ي دهد كه او پيوند متعال خبر مخدا
 كه باعث يي مردم را  به پاداش خداوند مژده دهد، و آنها را از اعمال و كارهايهمه 

ز آنها را از عذاب خداوند بترساند و آنان را ين. دي شود آگاه نماي ميپاداش خداوند
 در يزيپس چ.  گردد با خبر  كنديبه عذاب او م كه باعث گرفتار شدن يياز كارها

فه ي كنند وظيشنهاد ميب كنندگان به تو پيست و  انجام دادن آنچه كه تكذيار تو نياخت
 يول» يعلَمونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ« . باشد، بلكه آنها در دست خدا هستندي تو نمي
ا نادان و جاهل هستند ي ندارند؛ يرست و دانش دي آگاهيعني.  داننديشتر مردم نميب

 ورزند و به علم خود ي مخالفت مينه توزي عناد و كي دانند اما از روينكه ميا ايو 
 ندارند يو از آنجا كه علم و آگاه.  ندارندي كنند، انگار كه آنها علم و آگاهيعمل نم
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رفتن دعوت او ي نپذي براين را سببي نكرد، ايشنهاد آنان را عمليامبر پي كه پيزمان
  .قرار دادند

 را كه آنها را از آن ترسانده بود به يامبر عذابين بود كه پي آنان ايشنهادهاي از پيكي
 يو م» صادِقِينَ كُنتُم إِن الْوعد هذَا متَى ويقُولُونَ« : بر آنان نازل كنديشتاب و فور

چه . ود از جانب آنها بين ستمي خواهد بود؟ اين وعده كيد ايياگر راستگو: نديگو
ا يد؟ و آين كه آمدن زمان عذاب را بگويامبر و ايان راستگو بودن پي هست ميمالزمت

 به يا كسيگر است؟ چنانچه در امور دني ديزي چي خرديرفتن حق و بين جز نپذيا
ز داشته ي ني او واقف باشند، و دشمنيرخواهيد كه به صداقت و خياي بينزد قوم

ن يد، اگر چني آنها خود را آماده نمايه زدن به آنان باشد و برا ضربيباشند كه در پ
 يتان حركت كرده و ميده ام كه به سويدشمن شما را د: دي بگويرخواهيفرد خ

ن فرد ي از مردم به ايشه كن كند، اگر برخيخواهد با شما حمله ور شود و شما را ر
 رسد و هم ينزد ما م ي به ما بگو كه دشمن چه لحظه اياگر راستگو هست: نديبگو

 ينكه به بيا ايد ي آيد  عاقل به حساب مين بگوي كه چنيا كسياكنون كجاست؟ آ
 احتمال راستگو و دروغگو بودن ين فردي شود؟ البته چني و جنون  او حكم ميخرد

ا منصرف شود، و يگر برود، ي دي گروهيرا دارد، چرا كه ممكن است دشمن به سو
  .شان را داشته باشندا آنها توان دفاع از خودي

ب كند كه در خبر ين  انسان را تكذي كه راستگوتري خواهد داشت كسياما چه حال
 ي و هوس سخن نميامت معصوم است و از سر هويدادنش در مورد عذاب روز ق

  توان آن را دفع نمود و در يست، و هرگز نمي نيچ شكي كه در آن هيد؛ عذابيگو
نكه زمان اتفاق افتاده يل ايا رد  كردن خبر او به دلي آ! به دست آورد؟ياوريبرابر آن 
به آنها بگو و آنان را از » قُل«! ست؟ي ني  خرديتِ بيان نكرده است نهايعذاب را ب

 تَستَأْخِرُونَ لَّا يومٍ ميعاد لَّكُم« ست خبر ده، ي در آن نيچ شكيوقت وقوع عذاب كه ه
نْهةً عاعلَا سون وتَقْدِمش ي از آن پي است كه لحظه اي شما روز مشّخصيوعده » تَس

  . ديدا  كني پي آن آمادگيد از آن روز و برايپس بترس. د شديو پس نخواه
  :31- 33 يه يآ

لَا الْقُرْآنِ بِهذَا نُّؤْمِنَ لَن كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ نَ بِالَّذِي ويهِ بيدي لَوونَ إِذِ تَرَى والظَّالِم 
وقُوفُونَم عِند هِمبر رْجِعي مضُهعضٍ إِلَى بعلَ بقُولُ الْقَوتُضْعِفُوا الَّذِينَ يلَّذِينَ اس  لِ

  يم  ايمان  قرآن  اين  به  نه ما : گفتند  كافران ؛ و مؤْمِنِينَ لَكُنَّا أَنتُم لَولَا استَكْبرُوا
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  به را  ستمكاران  كه روز  آن ،  يببين گرا  آن از  پيش   يكتابها  به  نه و  آوريم
  زبون  گويند  سخن و كنند يكديگر  به رو ، دارند  نگه  پروردگارشان  پيشگاه
  .بوديم  آورده  ايمان ما ، نبوديد شما اگر :گويند   قدرتمندان  به  شدگان

لَّذِينَ استَكْبرُوا الَّذِينَ قَالَ  بلْ جاءكُم إِذْ بعد الْهدى عنِ اكُمصددنَ أَنَحنُ استُضْعِفُوا لِ
  به را شما  كه  پس  آن از آيا : گويند  شدگان  زبون  به  مجرِمِينَ؛ قدرتمندان كُنتُم
  .بوديد گناهكار خود شما ،  نه ؟  داشتيم باز را شما ما ، خواندند فرا هدايت ، راه

لَّذِينَ استُضْعِفُوا الَّذِينَ وقَالَ  نَّكْفُرَ أَن تَأْمرُونَنَا إِذْ والنَّهارِ اللَّيلِ مكْرُ بلْ ستَكْبرُواا لِ
لْنَا الْعذَاب رأَوا لَما النَّدامةَ وأَسرُّوا أَندادا لَه ونَجعلَ بِاللَّهِ عجنَاقِ فِي الْأَغْلَالَ وأَع 
لَّا يجزَونَ هلْ كَفَرُوا الَّذِينَ  : گويند  قدرتمندان  به  شدگان  ؛ زبون يعملُونَ انُواكَ ما إِ

  به  كه داديد  يم  فرمان را ما  كه  آنگاه ،، كرديد  يم  حيلت روز و  شب شما ،  نه
 در ببينند را  عذاب  چون و   دهيم قرار  يهمتايان او  يبرا و  شويم كافر يكتا  يخدا
  كه  است  چنين  نه آيا   بگذاريم  كافران  دنگر بر را غلها  ما و  كنند  يپشيمان  دل
  ? شوند  يم  مجازات  اعمالشان  برابر در

 كه بر آمدن عذاب عجله و شتاب دارند حتما به يعاد كساني دهد ميخداوند خبر م
ان كرد و  يسپس حالت آنها را در آن روز ب. دن زمانش خواهد آمديهنگام فرا رس

 شوند و ي آن گاه كه نزد پروردگارشان نگاه داشته مينياگر حالت آنها را بب: فرمود
 ي شوند، حالتي كردند جمع مي ميروي كه از آنها پي و كسانيسران كفر و گمراه

«   كنند، يگر گفتگو ميكدي كه چگونه با يني بي كرد، و ميوحشتناك را مشاهده خواه
لَّذِينَ« ان هستند، رويردستان كه پيمستضعفان و ز» استُضْعِفُوا الَّذِينَ يقُولُ  لِ

اگر شما »  مؤْمِنِينَ لَكُنَّا أَنتُم لَولَا« :ندي گويبه مستكبران و رهبران م» استَكْبرُوا
د و  يل گشتيمان آوردنمان حاين  اين ما و بيم، اما شما بي آورديمان ميد ما اينبود

ن است كه يشان امنظور.  م ي كرديرويپس ما از شما پ. ديمان آراستي را برايناسپاس
  .رندي گيسران عذاب داده شوند، اما آنها مورد عذاب قرار نم

لَّذِينَ استَكْبرُوا الَّذِينَ قَالَ«   بلْ جاءكُم إِذْ بعد الْهدى عنِ صددنَاكُم أَنَحنُ استُضْعِفُوا لِ
 ما در يمه ند هي گوي كه ميمستكبران به صورت پرسش و در حال» مجرِمِينَ كُنتُم

ا ما با زور و قدرت شما را از يآ:ندي گويم، به مستضعفان ميك هستيجرم و گناه شر
 با يعني. دير، بلكه شما خود مجرم بوديم؟ خيتان آمده بود بازداشتي كه برايتيهدا
م، اگرچه ما يد، و شما را بر آن مجبور نكرديديازيار خود به جرم و گناه دست ياخت
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 يچ سلطه و قدرتيم و ما بر شما هيبا و آراسته جلوه داديتان زيات را بريگناه و جنا
  .مينداشت

لَّذِينَ استُضْعِفُوا الَّذِينَ وقَالَ«   نَّكْفُرَ أَن تَأْمرُونَنَا إِذْ والنَّهارِ اللَّيلِ مكْرُ بلْ استَكْبرُوا لِ
 شب و روز شما سبب يبلكه توطئه : ندي گويو مستضعفان م»  أَندادا لَه ونَجعلَ بِاللَّهِ

د و ما را به يبا جلوه دادي ما زيم، چرا كه شما كفر را برايت بازمانيشد كه ما از هدا
 قرار ييب جويآن حق است، و حق را مورد ع: دي گفتيد و مي كردي آن دعوت ميسو
 د تاي پرداختيو همواره به توطئه ومكر م. د كه باطل استيد و  ادعا نمودي داديم
 ي نميده اين گفتگو به آنها فايپس ا. ديد و دچار فتنه امان كرديب دادينكه ما را فريا

.  شوديدشان مي بزرگ عايمانيند و پشي جوي ميزاريگر بيكدينكه از يدهد جز ا
 نجات يك براي كه هريليو دال» الْعذَاب رأَوا لَما النَّدامةَ وأَسرُّوا« :ن فرموديبنابرا

 داند كه او ستمگر و سزاوار عذاب يك ميست و هري آورد كارساز نيذاب مخود از ع
 كاش ي كند كه اي شود و آرزو ميمان ميك از آنها به شدت پشيپس هر.  باشديم

ن را يو آنها ا!  كردين عذاب گرفتار كرده اس رها مي كه او را به ايبرحق بود و باطل
 يگاه هاي جايو در بعض.  ترسنديمه خود يند چون از اقرار علي گويدر دل خود م

وم يو« : دارندي را آشكارا اعالم ميمانين پشي شوند اي كه وارد آتش ميامت و وقتيق
 لَم أَتَّخَذِ يتَنِي لَيلَتَيويلَاَ، ي اتَّخَذت مع الرَّسولِ سبِيتِنِيلَيقُولُ يهِ يدي يعص الظَّالِم علَي

ِ لَانَا خَلِ  كاش يا: دي گويرد و مي گيش را گاز ميه ستمگر دست ها كيو روز» لَاَيفُ
 ي بر نمي را به دوستيكاش فالن!  بر من ي وايا!  گرفتمي بر ميامبر راهيهمراه با پ

ر، فَاعتَرفُوا بِذَنبِهِم ي أَصحبِ السعيوقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقِلُ ما كُنَّا فِِ« ! گرفتم
ّأَصحبِ  م در يدي ورزيا خرد ميم يدي شنياگر م« : ند ي گويو م» ريالسعفَسحقَاَ لِ

ن بر ينفر.  كننديپس به گناهانشان اعتراف م. مي گرفتيان قرار نمي دوزخيزمره 
  .ان باديدوزخ

لْنَا«  عجنَاقِ فِي الْأَغْلَالَ وم و ي اندازيرها ميو ما بر گردن كافران زنج» كَفَرُوا الَّذِينَ أَع
خداوند .  شودير بسته مي با زنجي شوند، همان طور كه زندانيده مي كشريبه زنج

 يمِ ثُم فِي الحمِِيسحبونَ ، فِي أَعنَقِهِم والسلَسِلُ يإِذِ األَغلَلُ فِ« : متعال فرموده است
رها بر گردنشان است و در آتش داغ يآن گاه كه طوق ها و زنج» سجرُونَيالنَّارِ 
» يعملُونَ كَانُوا ما إِلَّا يجزَونَ هلْ« .  شوندي در آتش سوخته ميهده شده، و انگيكش



٢١٣٩ 

 است كه ي  كفر و گناهانين جزاي سنگيرها و طوق هاين عذاب و شكنجه و زنجيا
  . كردنديم
  :34- 39 يه يآ

لْنَا وما سةٍ فِي أَرن قَرْيا قَالَ إِلَّا نَّذِيرٍ متْرَفُوها إِنَّا مبِم بيم  هيچ كَافِرُونَ؛ ما بِهِ سِلْتُمأُر  
  به ما : گفتند   عياشش  توانگران  آنكه جز ،  نفرستاديم  يا  قريه  به  يا  دهنده
  .آوريم  ينم  ايمان اند فرستاده  بدان را شما  آنچه

لَادا أَموالًا أَكْثَرُ نَحنُ وقَالُوا أَوا ومنُ وذَّبِينَ؛ و نَحعهمه از ما اوالد و  اموال  :گفتند بِم  
  .نكند  عذاب را ما  كس و  است بيشتر

 : يعلَمونَ؛ بگو لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ ويقْدِر يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ ربي إِنَّ قُلْ
  كه برهر  و كند  يم  فراوان بخواهد  كه را  كس هر  يروز  كه  است  من پروردگار

  .دانند  ينم  مردم بيشتر  يول  گيرد  يم  تنگ دبخواه
لَا أَموالُكُم وما كُم ولَادبِالَّتِي أَو كُمنَا تُقَرِّبلْفَى عِندنْ إِلَّا زنَ ممِلَ آمعا والِحص لَئِكفَأُو 
مزَاء لَهفِ جا الضِّعمِلُوا بِمع مهيچيز  اوالدتان و  ؛ اموال آمِنُونَ الْغُرُفَاتِ فِي و  

  يكارها و اند  آورده  ايمان كه ، آنان مگر  سازد  نزديك ما  به را شما  كه  نيست
  ايمن و  است برابر دو  اعمالشان  سبب  به  اينان  پاداش  كه ، اند  كرده  شايسته

  .هستند  بهشت  يها  غرفه در
  آيات  به  كه  محضَرُونَ؛ آنان الْعذَابِ فِي لَئِكأُو معاجِزِينَ آياتِنَا فِي يسعونَ والَّذِينَ

  .عذابند   طعمه ، گريزند  يم ما از  كه پندارند  يم و تازند  يم ما
 فَهو شَيءٍ من أَنفَقْتُم وما لَه ويقْدِر عِبادِهِ مِنْ يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ ربي إِنَّ قُلْ

خْلِفُهي وهرُ وبندگانش از  كه هر  يروز  كه  است  من پروردگار : الرَّازِقِينَ؛ بگو خَي  
 كنيد  انفاق  يچيز اگر و  افكند  يم  يتنگ  به را او يا كند  يم فراوان  بخواهد  كه را
  .است  دهندگان  يروز  بهترين او و داد خواهد را  عوضش  ،

امبران را ي كه پيي دهد؛ امت هاي گذشته خبر ميخداوند متعال از حالت امت ها
 است كه يت كسانيحالت آنها همان حالت و وضع: دي فرمايب كردند، و ميتكذ

 و ي به آباديامبريو هر زمان خداوند پ. ب كردنديرا تكذ) ص(امبرشان محمديپ
امبر را انكار كرده اند و ي فرستاده است صاحبان قدرت و نعمت، رسالت پيشهر

ن برخوردار بوده اند آنان  را مغرور ساخته و بدان افتخار  كه از آيينعمت ها
  .ده انديورز
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 كه از حق يما از كسان: و گفتند» بِمعذَّبِينَ نَحنُ وما وأَولَادا أَموالًا أَكْثَرُ نَحنُ وقَالُوا« 
 پس از يعني. م شديم، و عذاب داده نخواهي داريشتري كرده اند اموال و اوالد بيرويپ

ن همه يا به ما اي كه در دنيم كسيم شد، و اگر هم زنده گردانده شويمرگ زنده نخواه
 به ما خواهد داد و يشتريز مال و فرزند بيده است در آخرت نياموال و  اوالد بخش

  .  دهديما را عذاب نم
 بر آنچه  گمان يلي وكم بودن آن دليخداوند به آنها پاسخ داد كه فراوان بودن روز

 ي تحت خواست خداوند است؛ اگر بخواهد آن را برايست، چرا كه روزي ندي بريم
  . دارديد و اگر بخواهد آن را اندك و كم مي نماياد و فراوان ميبنده اش ز

لْفَى عِندنَا تُقَرِّبكُم بِالَّتِي أَولَادكُم ولَا أَموالُكُم وما«  يزيو اموال و فرزندانتان چ» ز 
ك ي كه  انسان را به خدا نزديزيك سازند، بلكه تنها چيا به خدا نزدستند كه شما رين

 باشد ، و عمل صالح يامبران آورده اند ميمان آوردن به آنچه پي سازد ايو مقرب م
مان ي كه ايو كسان.  سازديمان است انسان را مقرب درگاه خدا ميز كه از لوازم اين

 آنها ده يكي چند  برابر است و به هر نآورده و عمل صالح انجام داده اند پاداش آنها
 ي پاداش آنها را كسي شود كه اندازه يشتر پاداش داده ميبرابر تا هفتصد برابر و ب

ار مرتفع يو آنها در منازل بلند و بس» آمِنُونَ الْغُرُفَاتِ فِي وهم« .  دانديجز خدا نم
 برند، چون در ي سر مسكونت دارند و در آنجا در امن و امان و با آرامش خاطر به

ا ناراحت شدن آنان را يرون رفتن از آنجا و يآن انواع لذت ها وجود دارد و خطر ب
  . كنديد نميتهد
 كوشند، يات ما مي ابطا ل آي كه برايو كسان» معاجِزِينَ آياتِنَا فِي يسعونَ والَّذِينَ« 

ران ما را درمانده سازند، و امبيند، و در تالش اند كه ما و پي نمايب ميو آن را تكذ
شان در عذاب يا» محضَرُونَ الْعذَابِ فِي أُولَئِك«  كنند كه خواهند توانست، يتصور م

.  بخشدي نميچ سوديشان هيآتش سوزان احضار خواهند شد، و معبودانشان به ا
تا » لَه ويقْدِر ادِهِعِب مِنْ يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ« سپس خداوند دوباره تكرار  كرد كه 

لِفُه فَهو شَيءٍ من أَنفَقْتُم وما« :دي فرمايفرموده اش بر آن  مترتب گردد كه م و » يخْ
ا به فرد يم يتيا يه يا همسايشاوند ي واجب و مستحب كه به خويهرآنچه از  نفقه ها

د كه ي گمان نبرپس.  كندي آن را پر ميد خداوند جاير آنان بدهيا به غي و يينوايب
 آن را ي كند، بلكه خداوند وعده داده كه جاي را كم ميدن و انفاق كردن روزيبخش

 دهندگان است، پس، از او ين روزيو خداوند بهتر» الرَّازِقِينَ خَيرُ وهو« د، يپر نما
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 ي روزي كه شما را بدان امر نموده در پيد و با استفاده از اسبابي كنيطلب روز
  .دييتالش نما

  :40- 42 يه يآ
مويو مشُرُهحا يمِيعج قُولُ ثُملَائِكَةِ ي لْم   همه  كه  ييعبدونَ؛ روز كَانُوا إِياكُم أَهؤُلَاء لِ

  ? پرستيدند  يم را شما ، كه بودند  اينان آيا ، گويد را  مالئكه  آنگاه ، آورد گرد را
  ي؛ م مؤْمِنُونَ بِهِم أَكْثَرُهم الْجِنَّ يعبدونَ كَانُوا بلْ دونِهِم مِن ولِينَا أَنت سبحانَك قَالُوا
  بيشترين و پرستيدند   يم را جنها  اينان آنها  نه ، ما  يول  يتوي   يمنزه تو : گويند

  .داشتند  ايمان آنها  به
مولَا فَالْي لِكمي ضُكُمعضٍ بعا لِبلَا نَّفْعو نَقُولُ اضَرلَّذِينَ و  النَّارِ عذَاب ذُوقُوا ظَلَموا لِ
  به و  رساند نتوانيد  يزيان و سود  هيچ يكديگر  به روز  تُكَذِّبونَ؛ آن بِها كُنتُم الَّتِي

  .انگاشتيد  يم  دروغش  كه را  يآتش  عذاب بچشيد :  گوييم  ستمكاران
 »مويو مشُرُهحا يمِيعير از او را پرستش مي را كه غي كه خداوند كسانيو روز» ج 

 ي را گرد ميره جملگيل مالئكه و  غيده اند از قبي پرستيكرده اند و آنچه را كه م
 كه فرشتگان را پرستش يسپس در قالب سرزنش كسان» لِلْملَائِكَةِ يقُولُ ثُم« آورد، 

نان شما را يا ايآ» يعبدونَ كَانُوا إِياكُم أَهؤُلَاء« :دي گويكرده اند به فرشتگان م
   كرده اند؟ يپرستش م

تو پاك : ندي گويم» سبحانَك قَالُوا« ند و ي جوي ميپس، از عبادت و پرستش آنان تبر
ار و يتو » دونِهِم مِن ولِينَا أَنت« .ي داشته باشييا همتايك ينكه شري از ايو منزه

 ِ تو ي وجود ندارد، ما به سرپرستي و مودتيچ دوستيان ما و آنها هي، و ميياور ماي
گر را دعوت ي ديپس چگونه كس. ياور ما باشينكه يم جز اي نداريم و چاره ايازمندين
ك و انباز تو يم كه شريت داريا چگونه صالحيم تا ما را پرستش كند؟ و يي نمايم

  ! م؟يباش
 كردند و يطان ها را پرستش ميان، شن مشركيبلكه ا» الْجِنَّ يعبدونَ كَانُوا بلْ« 
شان از ي دادند و ايزها دستور ميگر چيا پرستش دين آنها را به پرستش ما ياطيش

 پرستش آنهاست، چون يطان ها به مثابه يو اطاعت از ش.  كردندي ميرويآنها پ
 ييزهاي كه چي كسانيهمان طور كه خداوند خطاب به همه . عبادت همان طاعت است

طَنَ ي ءادم أنِ لَّا تَعبدوا الشَّيبنيكُم يأَلَم أَعهد إِلَ« : سازند گفته استيو مك ايرا شر
ا از شما يآ!  فرزندان آدميا» مي هذَا صِراطُ مستَقِينُ ، وأَن اعبدونِيإِنَّه لَكُم عدو مبِ



٢١٤٢ 

 و  باشد؟يد، چرا كه او دشمن آشكار شما ميطان را پرستش نكنيعهد نگرفتم كه ش
مان يشترشان به آنها ايو ب» مؤْمِنُونَ بِهِم أَكْثَرُهم« .ن است راه راستيد، ايمرا بپرست
 يعنيمان يق كرده و فرمانبردارشان بوده اند، چون  اي جن ها را تصديعني. داشته اند

  . شودي و  اطاعت مي كه موجب فرمانبرداريقيتصد
 «:دي فرمايند متعال خطاب به آنان م  كنند خداوي ميزاري كه از آنها اظهار بيوقت

مولَا َالْي لِكمي ضُكُمعضٍ بعا لِبلَا نَّفْع ا وي تواند برايك از شما نميچ يامروز ه» ضَر 
 ونَقُولُ« . ده استي داشته باشد چرا كه روابط شما قطع گردياني سود و زيگريد

شتن ستم كرده يدن وانجام گناهان بر خوي كه با كفر ورزيو به كسان» ظَلَموا لِلَّذِينَ
 كُنتُم الَّتِي النَّارِ عذَاب ذُوقُوا« : ميي گويم مي كنياند بعد از آن كه آنها را وارد جهنم م

پس امروز شما آن . دي انگاشتيد كه آن را دروغ مي را بچشيطعم عذاب» تُكَذِّبونَ بِها
ب و دروغ انگاشتن و ي تكذيسزاد و به ي كني خود مشاهده ميعذاب را با چشم ها

  .دي شويفرار نكردن از اسباب آن وارد آن م
  :43- 45 يه يآ

 يعبد كَانَ عما يصدكُم أَن يرِيد رجلٌ إِلَّا هذَا ما قَالُوا بينَاتٍ آياتُنَا علَيهِم تُتْلَى وإِذَا
اؤُكُمقَالُوا آبا وذَا مإِلَّا ه فْ إِفْكقَالَ تَرًىمقِّ كَفَرُوا الَّذِينَ وا لِلْحلَم ماءهذَا إِنْ جلَّا ه  إِ
  كه  نيست  اين جز : گفتند ، شد  خوانده  آنان بر ما  روشن  آيات  ؛ چون مبِينٌ سِحرٌ
  دارد باز پرستيدند  يم  پدرانتان  آنچه از را شما خواهد  يم  كه  است ، يمرد   اين
   به  كه  يكسان و   نيست  يديگر چيز ،  بافته  هم  به  يدروغ جز  ينا : گفتند و

  جز  يچيز  اين : گفتند شد  نازل آنها بر  حق  سخن  چون ، بودند  شده كافر خدا
  .نيست آشكار يجادوي

لْنَا وما يدرسونَها كُتُبٍ من آتَينَاهم وما سأَر هِمإِلَي لَكيكتاب  اين از  ؛ پيشنَّذِيرٍ مِن قَب  
  آنان بر  يا  دهنده بيم تو از  پيش و  ايم  نداده آنها  به بخوانند را  آن  كه

  .ايم  نفرستاده
كَذَّبمِن الَّذِينَ و لِهِما قَبملَغُوا وب شَارا مِعم منَاهوا آتَيلِي فَكَذَّبسر فنَكِيرِ؛ و كَانَ فَكَي 
  يك  ده به خود،  اينان و كردند  تكذيب را  پيامبران بودند آنها از  پيش  كه  يكسان
  كردند  مراتكذيب  پيامبران  حال  اين با و ، اند  نرسيده  بوديم  داده آنها  به  آنچه
  .بود  سخت  چه  من  عقوبت  پس
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ل آشكار يات روشنگر خداوند و دالي دهد بدانگاه كه آيخداوند از مشركان خبر م
 ي ميي راهنماير و خوبي كه بر هر خياتيد؛ آي آيقاطع او به نزد آنها م يحجت ها

 ي بود كه به نزدشان آمد و مين نعمتي دارد، و بزرگتري باز ميد و از هر شرينما
ند و فرمان برند، اما آنها عكس آنچه يق نمايمان آورند و آن را تصديست به آن ايبا

ب كردند و يات خدا را آورد  تكذي كه آيسست انجام دهند انجام دادند، و كي بايكه م
لَّا هذَا ما« :گفتند  ي است كه مياو مرد» آباؤُكُم يعبد كَانَ عما يصدكُم أَن يرِيد رجلٌ إِ

امبر كه ين پي ايعني.  كرده اند باز دارديخواهد شما را از آنچه پدرانتان پرستش م
ن است كه سنت ها و عادات پدرانتان يد هدفش ا خواني فرا ميگانه پرستيشما را به 
پس آنها .دي باشيد و دنباله رو آنان مي داري كه آن ها را بزرگ ميد؛ پدرانيرا رها كن

 يل و شبهه ايرفتند، و دليد از روش گمراهان رد كردند و نپذيحق را به خاطر تبع
امبران ي كه پي هنگام است كهيل و شبهه اين چه دليا. ن عمل خود ارائه ندادندي ايبرا
ن، راه برادران ي از حق دعوت نمودند ادعا  كردند كه ايروي از گمراهان را به پيبرخ
  !اكانشان است؟يو ن

 كه يليگانه دلي رد شده باشد، يم هرگاه حقي رسيجه مين نتيالبته اگر دقت شود به ا
ل مشركان، يب گمراهان از قيرد كنندگان به آن  استناد كرده اند اقوال و گفته ها

 هستند كه ي هركسينها الگويو ا. ن بوده استي  ها، فالسفه و صائبان و ملحديدهر
 خود ين كه كارپدرانشان را الگويمشرك. ن گونه استيامت ايرد و تا قي پذيحق را نم

امبران آوردند قرار دادند، از حق انتقاد ي دفع آنچه پي برايله ايگرداندند و آن را وس
لَّا هذَا ما وقَالُوا« د و به آن طعنه زدند، به  عمل آوردن ن يا: و گفتند» مفْتَرًى إِفْك إِ

  .ن مرد خودش آن را برساخته استي است كه ايقرآن دروغ
 حق يو كافران درباره » مبِينٌ سِحرٌ إِلَّا هذَا إِنْ جاءهم لَما لِلْحقِّ كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ« 

ن گونه حق را يو آنها ا.  است آشكاريين جادويا: ندي گويرسد مچون به آنان ب
ان ي را بيلي خداوند متعال داليوقت.  زدندي خردان را گول مي  كردند و بيب ميتكذ

 به عنوان ينها حتيا: رفتن حق ارائه دادند، فرمودي رد كردن و نپذيكرد كه آنها برا
اگر آنها : ل باشند، و فرموديت و دلنكه حجي شوند، گذشته از ايرفته نميز پذيشبهه ن

 كُتُبٍ من آتَينَاهم وما« : ندارنديچ مستندياورند هي بيليبخواهند حجت و دل
م تا آن را بخوانند و منبع استناد آنها ي نداده اييو به آنان كتاب ها» يدرسونَها

چ هشدار ي آنان هيش از تو به سويپو » نَّذِير مِن قَبلَك إِلَيهِم أَرسلْنَا وما« . باشند
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ل قرار دهند، و آنچه را ي خود  دليم تا گفته ها و حاالت او را براي نفرستاديدهنده ا
  .  ندارنديپس آنها دانش.  رد كننديكه تو آورده ا

نها برحذر ي قبل از ايب كننده ي تكذيسپس خداوند آنها را از سرنوشت امت ها
لِهِم مِن لَّذِينَا وكَذَّب« :داشت و فرمود ا قَبملَغُوا وب شَارا مِعم منَاهكه يو كسان» آتَي 

نها كه هم  اكنون يب كردند، و  اي را تكذي آسمانيات و كتاب هايش از آنان بودند آيپ
« ده اند، يم نرسي كه به آنها داده بوديك دهم قوت و قدرتيمورد خطاب هستند به 

ب كردند، پس بنگر كه چگونه يامبران مرا تكذيو آنها پ» نَكِيرِ كَانَ ففَكَي رسلِي فَكَذَّبوا
 را ي كه به آنها داده ما را آگاه كرده است؛ برخييفرهايخداوند از ك. فرشان دادميك

 باد يله ي از آنان را به وسين لرزه هالك كرد، و برخي را با زميغرق نمود و برخ
 ي تند و وحشتناك نابود گشتند، و برخي صدايله ي به وسيم نابود  كرد، و بعضيعق

 يد ايزيپس بپره. ز از آسمان سنگباران كردي را نين فرو رفتند و برخيدر دل زم
د كه آن گاه خداوند شما را همان يب خود ادامه دهين كه به تكذيب كنندگان از ايتكذ

  .دفر داي گذشته را كي سازد كه ملت هاي دهد و گرفتار عذاب ميفر ميگونه ك
  :46- 50 يه يآ

لَّهِ تَقُوموا أَن بِواحِدةٍ أَعِظُكُم إِنَّما قُلْ  جِنَّةٍ من بِصاحِبِكُم ما تَتَفَكَّرُوا ثُم وفُرَادى مثْنَى لِ
لَّا هو إِنْ   دهم  يم اندرز چيز  يك  به را شما : ؛ بگو شَدِيدٍ عذَابٍ يدي بينَ لَّكُم نَذِيرٌ إِ
 شما يار در  كه بدانيد تا ، بينديشيد  سپس  كنيد قيام  خدا  يبرا دو دو و  يك  يك: 

  .ترساند  يم شديد  يعذاب  آمدن از را شما  كه اوست   نيست  يديوانگي
 بگوشَهِيد؛  شَيءٍ كُلِّ علَى وهو اللَّهِ علَى إِلَّا أَجرِي إِنْ لَكُم فَهو أَجرٍ منْ سأَلْتُكُم ما قُلْ
  برعهده  تنها  من مزد  باد  خودتان  آن از ،  ام  طلبيده شما از  كه  يمزد هر: 

  .است ناظر  يكار هر بر  كه  اوست   خداست
  حق  سخن  الهامبخش  من پروردگار : الْغُيوبِ؛ بگو علَّام بِالْحقِّ يقْذِف ربي إِنَّ قُلْ

  .غيبهاست  يدانا   است
  ييارا و نماند  باطل و آمد فراز  حق : يعِيد؛ بگو وما الْباطِلُ يبدِئُ وما قُّالْح جاء قُلْ

  .نيست  بازگشتنش
 سمِيع إِنَّه ربي إِلَي يوحِي فَبِما اهتَديت وإِنِ نَفْسِي علَى أَضِلُّ فَإِنَّما ضَلَلْت إِن قُلْ

   روم  هدايت  راه  به اگر و ،  است  من بر  يانشز  شوم  گمراه  من اگر، : قَرِيب؛ بگو
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   نزديك و شنوا او  كند  يم  يوح  من  به  من پروردگار  كه  است  سبب  بدان
  .است

ب و آن را يب كنندگان كه حق را تكذين تكذيبه ا! امبري پيا» بِواحِدةٍ أَعِظُكُم إِنَّما قُلْ« 
من شما را : بگو.  زننديز طعنه مي را ن دهند و حامل آني قرار مييب جويمورد ع
م كه آن را در ي نماي ميي كنم ، و شما را به آن راهنمايحت ميك خصلت نصيفقط به 

انه و دادگرانه است، و شما را به ي مي خوانم راهيد، و آنچه شما را بدان ميريش بگيپ
دتان را  خويم گفته ي گويمن نم. دي كنيروي خوانم كه از سخن من پين  فرا نميا

و آنچه شما را . ديشه از آن دست برداري فكر و  انديد بلكه از رويبدون سبب رها كن
كه با همت و نشاط و » وفُرَادى مثْنَى لِلَّهِ تَقُوموا أَن« :ن استي خوانم ايبه آن فرا م

د ينيگر بنشيد و با همديزي به پاخيگانه پرستيقت دوست و ي از حقيروي پياراده برا
ك يد و هرين مورد فكر كني در اييد، و به تنهاين باره به گفتگو بپردازي او در
د يزي خدا برخيا دو نفر دو  نفر براي ييو به تنها. شتن را مورد خطاب قرار دهديخو

امبر ين پيا  ايد كه آيامبرتان فكر كنيد و در احوال پي خود را به كار بنديشه يو  اند
 يامبرينكه او پيا اي وجود دارد؟ يوانگيصفت او دئت و يوانه است و در سخن و هيد

 دارد و شما را از عذاب يراستگوست كه شما را از آنچه به زبانتان است برحذر م
   ترساند؟يد ميش رو داري كه پيسخت

 آنها يرفتند و آن را به كار گرفتند براين موعظه و اندرز را پذيپس اگر كا فران ا
ئت او يست، چون هيوانه نيامبر دياهد شد كه پگران مشخص و روشن خويش از ديب

 و نگاه ي چون  خفگييوانه ها حالت هاي باشد، و مانند ديوانگان نميئت ديمانند  ه
ن حالت هاست و حركاتش ي بهتري دهد، بلكه او دارايرت زده به او دست نميح

  يوتن مخلوقات از نظر ادب و وقار و فري باشد، و او از همه يار بزرگوارانه ميبس
 باشد، ي مردان خردمند نميسته ي جز شاين ادب و وقاريباالتر و كاملتر است و چن
ابند كه دل ها را ي يبا ميح او بنگرند كلماتش را زيوا و فصيو هرگاه آنها در سخن ش

 گرداند؛ يه و دل ها را پاك ميد و نفس ها را تزكي نمايمان ميسرشار از آرامش و  ا
و .  گرداندي ها دور مي دارد و از زشتيك وا مياخالق ن را به ي كه آدميسخنان

بت و بزرگداشت ين است كه از هيرين و شيمتوجه خواهد شد كه سخنش آن چنان مت
ان ي و هذيياوه گوي با ين سخنانين چنيا ايپس آ.  شونديره مي خيآن چشم ها به و

  ! دارد؟يدن آنها مشابهتيوانگان و عربده كشيد
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امبر يا او پين باشد كه بداند آيامبر تفكّر كند و هدفش ايپس هركس در حاالت پ
شد، ياندين مورد بيگر در اي ديا به همراه كسي يين فرد به تنهايا نه؟ خواه ايخداست 

 كه يامبر بر حق و راستگوست، به خصوص افرادين باور خواهد كرد كه او پيقيبه 
  . باشنديآگاه مز او يامبر هستند و از همه چين پيمخاطب قرآن و  همنش

 نكنند آن  است كه دعوتگر يروي شود مردم از دعوتگر حق پيگر كه سبب مي ديمانع
ش را از يرند، و پاداش و مزد دعوت خوي پذيرد كه دعوتش را مي را بگياموال كسان

ان نمود و ي بيزين چيامبرش را از چنيپس خداوند پاك بودن پ. آنها طلب كند
لْتُ ما قُلْ« :فرمود  از ي نمودنتان از حق پاداشيرويدر برابر پ: بگو» أَجرٍ منْ كُمسأَ
ز كرده يو اگر به فرض، از شما درخواست پاداش ن» لَكُم فَهو«  خواهم، يشما نم

 إِنْ«   خودتان چرا كه ي خواهم و آن برايرم كه آن را نمي گيباشم، شما را شاهد م
رِيلَّا أَج پاداش و مزد من بر عهده خداوند است » شَهِيد شَيءٍ كُلِّ ىعلَ وهو اللَّهِ علَى إِ

پس اگر من دروغ گفته .  خوانم كامال آگاه استي آن فرا ميو او به آنچه كه به سو
تان يز خداوند بر عمل شما گواه است و آن را برايو ن. فر خواهد داديباشم او مرا  ك
  .اهد كردد سپس شما را بر آن مجازات خوي نمايثبت و ضبط م

ان نمود خبر داد ي كنند بي را كه بر صحت حق و پوچ بودن باطل داللت ميلي داليوقت
حق را به جان باطل اندازد و به » بِالْحقِّ يقْذِف«  بر آن است يكه سنت و عادت اله

له يان نموده و به وسينجا خداوند بي كه در ايحق.  حق، باطل را درهم شكنديله يوس
 عبرت ي است برايه عبرتيب كنندگان را رد كرده است مايتكذ ي آن گفت هاي

 گفته يني بيو همان طور كه م. شندي اندي كه ميي آنهايست برايآموزان و نشانه ا
د و دروغ و عنادشان روش شد و حق آشكار يب كنندگان مضمحل گردي  تكذيها

 يخداوند» الْغُيوبِ علَّام« ان و روشنگر ين به خاطر بين رفت، و ايد و باطل از بيگرد
 داند و ي را كه در  دلهاست مي هاست و وسوسه ها و شبهاتي پنهانياست كه دانا

  . داندي شود ميله آن با وسوسه ها و شبهات مقابله مي را كه به وسييحجت ها
: بگو» الْحقُّ جاء قُلْ« . دارديان ميشان بيد و براي نمايپس بندگانش را به آن آگاه م

د تابان و روشن شده و قدرت آن آشكار يده و چون خورشي و روشن گردحق آشكار
ن رفته و قدرتش يو باطل نابود گشته و از ب» يعِيد وما الْباطِلُ يبدِئُ وما« .شده است
  .د و گذشته را برگرداندي را آغاز نمايديز جدي  تواند چيده است؛ پس نمياز هم پاش
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 ي كه آن را تكذب ميد و  كسانيامبر روشن گرديپاز آن جا كه حق به سبب دعوت 
شان ي متهم نمودند، خداوند آنها را از حق خبر داد و برايكردند حق را به  گمراه
ان داشت و به آنها خبر داد كه ي با حق بيياروي آنها را از رويروشن گرداند و ناتوان

 آنچه را كه ي جلو تواندي رساند، و نمي به آن نمياني، زيمتهم كردن حق به گمراه
ن مسئله پاك ي از ايشان بسيامبر گمراه باشد كه ايو اگر پ. رديامبر آورده است بگيپ

ان خودش گمراه يل تنزل در مجادله و مدارا با خصم به زيو مبرا هستند اما بر سب
  .  رسديگران نمي گردد و به ديان آن فقط به خودش  برمي شود و زيم
ت من يست بلكه هداياب باشم به قدرت و توان خودم نياگر من راهو » اهتَديت وإِنِ« 

.  گرددي مي از پروردگارم به من وحييزهايچ» ربي إِلَي يوحِي« بدان سبب است كه 
 يز ميگران نيت دي است، همان طور كه محور هداي الهيت من وحي هدايپس جوهره 

 شنود، و ي گفته ها و صداها را ميه هم» قَرِيب سمِيع«  گمان پروردگارم، يب. باشد
  .ك  استي نزدي كند او به وي را بندگيهركس او را بخواند و از او بخواهد و و

  :51- 54 يه يآ
لَووا إِذْ تَرَى ولَا فَزِع   سخت  كه  آنگاه ،  يببين قَرِيبٍ؛ اگر مكَانٍ مِن وأُخِذُوا فَوت فَ

  . سازند  گرفتارشان   نزديك  يمكان از و نباشد  رهاييشان و بترسند
  ايمان  رسول  به  اينك : بعِيدٍ؛ گويند مكَانٍ مِن التَّنَاوش لَهم وأَنَّى بِهِ آمنَّا وقَالُوا
  ? يابند  دست   آن  به  چسان دور  يجا  آن از اما   آورديم

قَدلُ مِن بِهِ كَفَرُوا وقْذِفُونَ قَبيبِ وكَ مِن بِالْغَيعِيدٍ؛ پيش انٍمشده كافر او  به  اين از  ب  
  .زدند  يم  تهمت او  به  خويش  گمان  به و بودند
مرِيبٍ؛  شَك فِي كَانُوا إِنَّهم قَبلُ من بِأَشْياعِهِم فُعِلَ كَما يشْتَهونَ ما وبينَ بينَهم وحِيلَ
  يم  چنين  كه  ديگران با  كه  همچنان  دافتا  يجداي دارند  كه آرزو  آن و آنها  ميان

  .شد  چنين نيز ، بودند ترديد در  سخت و انديشيدند
شان قرار ي اي كه در جاي كسيو ا! امبري پيا» تَرَى ولَو« :دي فرمايخداوند متعال م

آن گاه كه عذاب را و » فَزِعوا إِذْ « ينيب كنندگان را ببين تكذياگر حالت ا! يگرفته ا
نند به وحشت يب كرده اند ببيامبران از آن خبر داده و آنچه را كه تكذيرا كه پآنچه 

 است كه ين زمانيو ا. دي دي هولناك را خواهي وحشتناك و  منظره اي افتند حالتيم
  . شونديبه عذاب گرفتار م
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لَا«  ك ي نزديانو از مك» قَرِيبٍ مكَانٍ مِن وأُخِذُوا«  ندارند، يزيپس آنها راه گر» فَوت فَ
ست بلكه آنها گرفته ي گرفتار شدنشان از محل عذاب دور نيعني.  شونديگرفتار م

ن حالت خواهند يو در ا» بِهِ آمنَّا وقَالُوا« .  شونديشده سپس در آتش  انداخته م
 « يول. مي كنيق ميم تصديب كرده ايمان آورده و آنچه را كه تكذيبه خداوند ا: گفت
 دور ممكن يمان از راهي به  ايچگونه دسترس» بعِيد مكَانٍ مِن تَّنَاوشال لَهم وأَنَّى
مان در آن يدن به ايل گشته، و رسيمان حايان آنها و  اي ميادي زيفاصله ! است؟

  . شديرفته ميمانشان پذي آوردند ايمان ميرممكن است و اگر آنها به موقع  ايحالت غ
 »قَدلُ مِن بِهِ كَفَرُوا وقَب قْذِفُونَوبِ يكَانٍ مِن بِالْغَيعِيدٍ من به آن يش از اي آنها پيول» ب

 دهند تا حق را يب را با باطل خود هدف قرار مي دور، غيدند و از مكانيكفر ورز
 كه از دور  يست، همان طور كه فردين هدف نيدن به اي رسي براينابود كنند، اما راه

ا يره شود يپس امكان ندارد كه باطل بر حق چ.  زندي كند به هدف نمي ميراندازيت
ان نباشد اما  ي قدرت خواهد داشت كه حق در ميبلكه باطل زمان. ديآن را دور نما

شه كن ي با باطل بپردازد آن را نابود و ريهرگاه حق آشكار گردد و به مقابله 
  .خواهد كرد

 خواستند و فرزندان ي كه ميي و لذت هاان آنهايو م» يشْتَهونَ ما وبينَ بينَهم وحِيلَ« 
 مانند، همان ي افكنده شد، و آنها با اعمال خود تنها مييانشان جدايو اموال و لشكر

 ي را كه به آنان داده شده بود پشت سر مييا آمدند، و نعمت هاي به دنييطور كه تنها
 گذشته بدانگاه كه ي امت هاهمان طور كه با» قَبلُ من بِأَشْياعِهِم فُعِلَ كَما« .گذارند

« .  افكنده شدييان آنها وآنچه دوست داشتند جدايد، و مين عمل گرديهالك شدند چن
مفِي كَانُوا إِنَّه رِيبٍ شَكبزرگ بودند كه همواره در دل يبدون شك آنها در شك» م 
ند آن اوردند و برنگشتيمان ني آورد ، پس ايد را به وجود ميشان اضطراب و ترديها

  .نديها برگردند و توبه نمايگاه كه از آنها خواسته شد از بد
   سبأير سوره يان تفسيپا
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   فاطرير سوره يتفس

  . باشديه مي آ45 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 2 يه يآ
دماتِ فَاطِرِ لِلَّهِ الْحاومضِ السالْأَراعِلِ ولَائِكَةِ جلًا الْمسنِ أُولِي رةٍأَجثْنَى حثُلَاثَ مو 
اعبرو زِيدا الْخَلْقِ فِي يشَاء مإِنَّ ي لَى اللَّهءٍ كُلِّ عخداوند  آن از  ؛ ستايش قَدِيرٌ شَي 
  گردانيد  رسوالن را،   فرشتگان  كه  آن ،  زمين و آسمانها  آفريننده ،  است

  چه هر  آفرينش در چهار  هارچ و  سه  سه و دو دو ، دارند  يبالهاي  كه  يفرشتگان
  .تواناست   يكار هر بر خدا زيرا ، افزايد  يم بخواهد

لَا يمسِك وما لَها ممسِك فَلَا رحمةٍ مِن لِلنَّاسِ اللَّه يفْتَحِ ما  وهو بعدِهِ مِن لَه مرْسِلَ فَ
 و دارد  بازش  كه نتواند  كس بگشايد  مردم بر خدا  كه  يالْحكِيم؛ رحمت الْعزِيزُ
 پيروزمند  اوست و  دارد  روانش  كه او جز نتواند  كس دارد  دريغ  را  يچيز  چون

  .حكيم و
 ين و مخلوقاتيدن آسمانها و زميخداوند وجود مقدس و بزرگوارش را به خاطر آفر

و  است بر  كمال قدرت خداوند يلين كار دليد، چرا كه اي ستايكه در آنها هستند م
 يز و علم و آگاهير بودن رحمت و حكمت شگفت انگي و فراگيي فرمانروايگستردگ

  .ط اويمح
ان نمود كه امر و ي را بيزيان آورد چينش سخن به ميپس از آن كه خداوند از آفر

فرشتگان را » رسلًا الْملَائِكَةِ جاعِلِ« ن كه خداوند،يفرمان او را در بردارد و آن ا
 ي او را به اجرا درآورند، و آنها را برايري تقديتا فرمان هامامور نموده است 
. ان خود و بندگانش قرار داده استي مييش واسطه هاي خويني ديرساندن فرمان ها

ك از آنها را استثنا نكرده يچ يام آور قرار داده و هي فرشتگان را پيخداوند همه 
م يند و تسلي نمايطاعت من كه فرشتگان كامال از پروردگارشان اي است بر ايليدل

عصونَ اللَّه مĤ يلَّا « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است. فرمان او هستند
م وا يأَمرَهلَونَ مرُونَيفعكنند و هرآنچه را كه به ي نميچياز فرمان خدا سرپ» وم 

 به يالهو از آن جا كه  فرشتگان به  فرمان .  دهنديانجام دادن آن امر شوند انجام م
« :ان كرد و فرمودي پردازند كه خداوند به آنها محول نموده است بي مير اموريتدب
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 كنند و در انجام آن چه بدان ي هستند كه با آن پرواز ميي بال هايدارا» أَجنِحةٍ أُولِي
 مثْنَى«  دهند،ي ورزند و با سرعت آن را انجام ميدستور داده شده اند شتاب م

 چهاربال، ي سه بال و بعضي از فرشتگان دو بال دارند و بعضيبرخ» باعور وثُلَاثَ
نش يخداوند بر آفر» يشَاء ما الْخَلْقِ فِي يزِيد« . دي اقتضا نمايبرحسب آنچه حكمت اله

 صدا و  ييبايش تواناست و بر زيده هايشتر به آفري و بخشش بييبايو قدرت و ز
 علَى اللَّه إِنَّ« . دي افزاي آن گونه كه بخواهد م از مخلوقات خودي برخيتعداد اعضا

 تواناست و هرچه را بخواهد با قدرت يزي گمان خداوند بر هر چيب» قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ
و از جمله قدرت .  كنديچي تواند از او سرپي نميزيچ چي دهد، و هيخود انجام م

ن يسپس ا.  داده استيشتري بيي از مخلوقات خود تواناين است كه به برخيخداوند ا
پس  .  كندي دهد و محروم مي پردازد؛ مير امور ميان كرد كه تنها خداوند به تدبيرا ب

 مِن لَه مرْسِلَ فَلَا يمسِك وما لَها ممسِك فَلَا رحمةٍ مِن لِلنَّاسِ اللَّه يفْتَحِ ما« :فرمود
 يري تواند از آن جلوگي نميد كسيم بگشا مردي را برايچنانچه خداوند رحمت» بعدِهِ

 تواند آن را رها ي جز او نمي از رحمت خود را باز دارد كسيزيكند، و اگر خداوند چ
را انسان ي كند كه  انسان به خداوند وابسته شود، زيجاب مين ايپس ا. و روان سازد
ز او ترس  جيچ كسي را بخواند و از هيد جز او كسيازمند اوست و نباياز همه جهت ن

ز غالب و يو  او  تواناست و بر همه چ» الْحكِيم الْعزِيزُ وهو« .  داشته باشديديو ام
  . دهدي  مناسب آن قرار مي را در جايزي باشد، و با حكمت است و هرچيره ميچ
  :3- 4 يه يآ
لَيكُم اللَّهِ نِعمت اذْكُرُوا النَّاس أَيها يا لْ عرُغَ خَالِقٍ مِنْ هقُكُم اللَّهِ يرْزنَ ياء ممالس 

  يارزان شما بر خدا  كه را  ينعمت ،  مردم  ي؛ ا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى هو إِلَّا إِلَه لَا والْأَرضِ
 و  آسمان از را شما  كه  هست  يديگر  آفريننده جزخدا  آيا  كنيد ياد  است  داشته
  يم  دگرگون را شما  عقيده  چگونه  پس ،  ستني جزاو   يخداي ؟ دهد  يروز  زمين
  ? سازند
  تكذيب را تو الْأُمور؛ اگر تُرْجع اللَّهِ وإِلَى قَبلِك من رسلٌ كُذِّبت فَقَد يكَذِّبوك وإِن
  همه و اند  كرده  تكذيب اند،  بوده تو از  پيش  كه  هم را  يپيامبران ، اند  كرده
  .شود  بازگردانده خدا  به كارها

اد كردن ين يو ا. اد كنندي او را ي كند كه نعمت هاي امور را امر ميخداوند همه 
 خدا اعتراف كند و با زبان ي شود كه با قلب به نعمت هاياد كردن با قلب ميشامل 
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 ياد كردن نعمت هاي. د و با اعضا و جوارح از او اطاعت كنديش نماياو را ستا
سپس خداوند آنها را به .  آورده شودي تا سپاس او به جا گردديخداوند سبب م

« : رساندن  است گوشزد نمود و فرمودينش و روزياصل و اساس نعمت ها كه آفر
 وجود دار يننده ايا جز اهللا آفريآ» والْأَرضِ السماء منَ يرْزقُكُم اللَّهِ غَيرُ خَالِقٍ مِنْ هلْ

 جز  خداوند يچ كسيو از آنجا كه ه!  برساند؟يزن رويكه شما را از آسمان و زم
م كه تنها او  معبود است و فقط او را يري گيجه مي دهد نتي نميند و روزي آفرينم
لَه لَا« :ن فرموديبنابرا.  كرديد بندگيبا لَّا إِ  جز يچ معبود به حقيه»  تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى هو إِ

د و ي گرداني مي دهنده رويننده و روزيست، پس چگونه از پرستش خداوند آفرياو ن
  ! شود؟ي داده ميده شده است و روزيد كه آفري آوري مي رويبه عبادت كس

ن مورد  يش از تو در ايامبران پيب كنند پياگر تو را تكذ! امبر ي پيا» يكَذِّبوك وإِن« 
ب شده يش از  تو تكذيم پرا آنان هيز» قَبلِك من رسلٌ كُذِّبت فَقَد« .  شما هستنديالگو
 ي مياريروانشان را يامبران و پيب كنندگان را هالك كرد و پيپس خداوند تكذ. اند
  .دينما
  :5- 7 يه يآ
لَا الدنْيا الْحياةُ تَغُرَّنَّكُم فَلَا حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ النَّاس أَيها يا غُرَّنَّكُم و؛ ا بِاللَّهِ ييالْغَرُور  
  فريبنده   شيطان  آن و ، نفريبد را شما دنيا  يزندگ   است  حق خدا  وعده ،  دممر
  .نگرداند  مغرورتان خدا  به
السعِيرِ؛  أَصحابِ مِنْ لِيكُونُوا حِزْبه يدعو إِنَّما عدوا فَاتَّخِذُوه عدو لَكُم الشَّيطَانَ إِنَّ

   يم فرا را  خويش  فرمانبران او  گيريد  ندشم را او   شماست  دشمن  شيطان
  .باشند  دوزخيان از  همه تا خواند
كَبِيرٌ؛  وأَجرٌ مغْفِرَةٌ لَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ شَدِيد عذَاب لَهم كَفَرُوا الَّذِينَ

 يكارها  و اند  آورده  ايمان  كه  يكسان  يبرا و ،  سخت  است  يعذاب را  كافران و
  .است  يبزرگ اجر و  آمرزش اند  كرده  شايسته ،

 در يوعده اله!  مردميا»  حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ النَّاس أَيها يا« :دي فرمايخداوند متعال م
. خصوص زنده شدن پس از مرگ و سزا و جزا دادن به خاطر اعمالتان حق است

 ين امر داللت مي بر اي و عقليل نقليت، و دالسي نيدي در آن شك و ترديعني
د، و اوقات ي آن آماده كني كه وعده او حق است خود را برايپس وقت.دينما

 شما يزيچ چيد و هيسته  انجام دهي درنگ اعمال شايد، و بيتان را هدر ندهيگرانبها
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لَا« . سته باز نداردي شايرا از انجام كارها ا و ي دنيو زندگ» الدنْيا الْحياةُ تَغُرَّنَّكُم فَ
د و شما را از آنچه كه يب آن را نخوريش شما را گول نزند و فريلذت ها و شهوت ها

بكار يطانِ فريو ش» الْغَرُور بِاللَّهِ يغُرَّنَّكُم ولَا« . ديد غافل ننمايده شده اي آن آفريبرا
  . قت دشمن شماستي كه در حقيطانيشما را گول نزند؛ ش

د و ييشه با او مبارزه نمايد و هميپس او را دشمن خودتان بدان» عدوا خِذُوهفَاتَّ« 
د، و يني بي شما او را نميند ولي بيرا او شما را ميد زي با او را فراموش نكنييارويرو

طان يش» السعِير أَصحابِ مِنْ لِيكُونُوا حِزْبه يدعو إِنَّما« . ن شماستياو همواره در كم
ن هدف و مقصود او يا.  خواند تا از ساكنان آتش سوزان باشنديروانش را فرا ميپ

 خواهد آنها با گرفتار شدن به ياو م.  كنندي ميروي پي است كه از ويدر مورد كسان
  .رندي و اهانت قرار بگيتِ خواريعذاب سخت در نها

ز او به  نكردن ايرويطان و پي كردن از شيرويان كرد كه مردم برحسب پيسپس ب
» كَفَرُوا الَّذِينَ« :ان  نمود و فرموديك را بي شوند و پاداش هريم ميدو گروه تقس

 يب ميند تكذي نمايامبران آورده اند و كتاب ها بر آن داللت مي كه آنچه را پيكسان
شه در آن ي دارند و آنان هميدر آتش جهنّم عذاب سخت» شَدِيد عذَاب لَهم« كنند، 

 كه يو كسان» كَبِيرٌ وأَجرٌ مغْفِرَةٌ لَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ « .خواهند ماند
مان با ين اي ايمان آورده اند و به مقتضاي خود به آنچه خداوند گفته است ايبا دل ها

ده خواهد شد، و به يسته كرده اند، گناهانشان آمرزي شاياعضا و جوارح خود كارها
  . بزرگ دارندي گردد و پاداشي از آنها دور ميآمرزش هر نوع شر و بدن يسبب ا

  :8 يه يآ
لِهِ سوء لَه زينَ أَفَمن مع نًا فَرَآهسفَإِنَّ ح ضِلُّ اللَّهن يشَاء مدِي يهين وشَاء ملَا ي  فَ
بتَذْه كنَفْس هِملَي رَاتٍ عسإِنَّ ح اللَّه لِيم ا عبِم صونَيرا  بدش كردار  كه  آن ؛ آيا نَع 

  چنين  كه  است  يكس ،همانند   پنداشت  نيكويش  كه  چنان ، آراستند  نظرش در
  يم  هدايت خواهد را  كه هر و  كند  يم  گمراه خواهد را  كه هر خدا  پس ؟  نيست

  كه  يارهايك  به خدا زيرا  شود اندوه  دچار آنها خاطر  به تو  جان  كه نبايد  كند
  .است  آگاه كنند  يم

 كه كردار زشتش در يا كسيآ» عملِهِ سوء لَه زينَ أَفَمن« :دي فرمايخداوند متعال م
نت داده و در نگاهش آن را ي او زيطان اعمال بدش را براينظر او آراسته شده، و ش

 است يد، همانند كسني بيك ميپس او آن را ن» حسنًا فَرَآه« ك كرده است، يبا و نيز
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ن دو يا ايت نموده است؟ پس آين  استوار هدايكه خداوند او را به راه راست و د
 كار بد كرده و حق را باطل پنداشته و باطل را حق دانسته است، يبرابر هستند؟ اول

  .ده و باطل را باطل دانسته استيك كرده و حق را حق دي كار ني دوميول
 ويهدِي يشَاء من يضِلُّ اللَّه فَإِنَّ« ن به دست خداوند است، ت و گمراه ساختياما هدا

 يپس خداوند هركس را بخواهد گمراه م» حسرَاتٍ علَيهِم نَفْسك تَذْهب فَلَا يشَاء من
د با حسرت خوردن بر يپس نبا.  گردانديسازد، و هركس را بخواهد رهنمون م

طان آنها را از حق بازداشته يان آراسته شده و ششي كه كردار زشتشان برايگمراهان
 گمراهان و حسرت ي خود را با غم و غصه يعني. ين ببرياست خودت را از ب

ت آنها بر تو ي، و هدايغ نداري جز تبليفه ايخوردن بر آنها هالك مكن، چون تو وظ
لِيم اللَّه إِنَّ« . ست، و خداوند آنها را طبق اعمالشان مجازات خواهد كردين ا عبِم 

شان  ي كنند داناست و آنها را طبق كارهاي گمان خداوند به آنچه ميب» يصنَعونَ
  .مجازات خواهد كرد

  :9 يه يآ
اللَّهلَ الَّذِي وسأَر احا فَتُثِيرُ الرِّيابحس قْنَاهلَدٍ إِلَى فَس تٍ بينَا مييبِهِ فَأَح ضالْأَر دعب 
 ما و  برانگيزند را ابرها تا فرستد  يم را بادها  كه  النُّشُور؛ خداست ذَلِككَ موتِها
   كنيم  يم  زنده  آن  به را  مرده  زمين و  رانيم  يم  مرده  يسرزمينها  به را آنها
  .است  چنين نيز  قيامت روز در   گشتن  زنده

ش ي و سخاوت خو بخششي و از گستردگييخداوند متعال از كمال اقتدار و توانا
لَدٍ إِلَى فَسقْنَاه سحابا فَتُثِيرُ الرِّياح أَرسلَ«  است كه يينكه او خداي دهد و ايخبر م ب 
 يزانند و ما ابرها را به سوي انگي دارد و بادها ابرها را بر ميبادها را روان م» ميتٍ

 ين پژمرده ميرزمم پس خداوند ابرها را بر آن سي سازي پژمرده روان مينيسرزم
جه شهرها و بندگان زنده و ي گرداند، و در نتين را زنده ميله آن زميباراند و به وس

 ي ها و نعمت ها مين خوبي خورند و در اي ميوانات روزي گردند، و حيخرم م
 ين را پس از پژمرده شدنش زنده و خرم مي كه زمين كسيهمچن» كَذَلِك« . چرند
 يشان بر مي شدند از قبرهايده و متالشيعد از آن كه خشكز بيد، مردگان را نينما
 فرستد همان طور كه ي آنها مي را به سويد، و خداوند باراني نمايزد و زنده ميانگ

پس به دنبال آن، اجساد زنده .  فرستدين خشك و پژمرده مي سرزميباران را به سو
شگاه خداوند يردم در پد و مي آيد ميز پديزند و رستاخي خي شوند و از قبرها برميم
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ت آنان ي خود وضعيد و با فرمان عادالنه ي نمايان آنها داوريابند تا مي يحضور م
  .صله دهديرا ف

  :10 يه يآ
لَّهِ الْعِزَّةَ يرِيد كَانَ من لَيهِ جمِيعا الْعِزَّةُ فَلِ  يرْفَعه الصالِح والْعملُ الطَّيب الْكَلِم يصعد إِ
  خواهان  كه ؛ هر يبور هو أُولَئِك ومكْرُ شَدِيد عذَاب لَهم السيئَاتِ يمكُرُونَ ذِينَوالَّ

  به ، وپاك   خوش  سخن   خداست  آن از  يهمگ ،  عزت  كه بداند  است  عزت
  آنان  يبرا  و  برد  يم باال را  آن  كه  است  نيك كردار و رود  يم باال او  يسو
 از نيز مكرشان  و  سخت  است  يعذاب پردازند  يم  يتبهكار  به مكر  يرو از  كه

  .برود  ميان
 بخواه كه عزّت در دست يآن را از كس! ي عزت و قدرت هستي كه در پي كسيا

 از او به دست يروي در دست خداست و جز با اطاعت و پيرا عزّت همگياوست، ز
سخن » الطَّيب الْكَلِم يصعد إِلَيهِ« :دي فرمايه و مان نموديو خداوند آن را ب. دي آينم

 به يل و هر سخن پاك و خوبيح و تهليل تالوت و خواندن قرآن و تسبيپاك از  قب
 شود، و خداوند صاحب آن سخن را در مأل ي رود و بر او عرضه مي خدا باال ميسو
ل اعمال يسته را از قبيو خداوند كار شا» يرْفَعه الصالِح والْعملُ« د، ي ستاي مياعل
 خود ي شوند همانن سخن پاك به سوي كه با عضا و جوارح انجام مي و اعماليقلب

پس باال رفتن .  برديو گفته شده است كه عمل صالح سخن پاك را باال م.  برديباال م
ن عمل صالح است كه سخن او يسخن پاك برحسب اعمال صالح بنده خواهد بود، و ا

 از  او يچ گفته و سخني نداشته باشد هيسته ايپس اگر بنده كار شا.  برديا باال مر
 ي شوند سبب مي خدا باال برده مي كه به سوي رود و اعمالي خدا باال نميبه سو

 بد ياما كارها. ن اعمال هم باال رود و خداوند به او عزت دهديگردند كه صاحب ا
 آن عزت يله ي خواهد به وسيدهد ميانجام م كه آنها را ين هستند، و كسيبرعكس ا
ن مكر و توطئه ي زند اما اي به دست آورد، او دست به مكر و توطئه ميو سربلند

ن يبنابرا. دي افزاي به او نميزي و سقوط چي گردد و جز  خواريه خود او برميعل
نها نابود و تباه يتوطئه و مكر او » شَدِيد عذَاب لَهم السيئَاتِ يمكُرُونَ والَّذِينَ« :فرمود

 ين مكر و توطئه باطل است و براي رساند، چون اي به آنها نميده اي شود و فايم
  .ردي گيدن به باطل انجام ميرس

  :11 يه يآ
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اللَّهلَقَكُم و لَكُم ثُم نُّطْفَةٍ مِن ثُم تُرَابٍ من خَ عا جاجوا أَزممِلُ ولَا أُنثَى مِنْ تَح و إِلَّا تَضَع 
لَا معمرٍ مِن يعمرُ وما بِعِلْمِهِ و نقَصرِهِ مِنْ يمإِنَّ كِتَابٍ فِي إِلَّا ع لَى ذَلِكسِيرٌ اللَّهِ ع؛  ي
  داد قرار   يكديگرتان  يجفتها  آنگاه  بيافريد  نطفه از  سپس و  خاك از را شما خدا
  سالخورده   هيچ عمر و  او  علم  به مگر ايدز  ينم و شود  ينم  آبستن  يزن  هيچ

  نوشته  يكتاب  در  همه  آنكه جز ، نگردد  كاسته  يكس عمر از و نكشد درازا  به  يا
  .است  آسان خدا بر كارها  اين و   است  شده

 دارد كه از يان ميد و مراحل خلقت او را بي گوينش انسان سخن ميخداوند از آفر
لَكُم ثُم« . خلق شده است... .خاك و سپس نطفه و  عا جاجون شما را از يهمچن» أَز

  ي نر و ماده درآورد كه با هم  ازدواج ميگر و به صورت زوج هاي دي به حالتيحالت
 از اسباب آن يكيازدواج . ا آوردن فرزند استي ازدواج به دني از فلسفه هايكي. ديكن

 ولَا أُنثَى مِنْ تَحمِلُ وما« . شودي انجام مير و علم الهين پرسه با تقدياست وگرنه ا
ينكه خدا مي كند مگر اي شود و وضع حمل نمي باردار نميچ زنيو ه» بِعِلْمِهِ إِلَّا تَضَع 
ر خداوند متعال ي كند، برحسب علم و تقدي مي كه انسان طليز تمام مراحلين. داند
 دراز بدو ي عمريچ شخصيو ه»  عمرِهِ مِنْ نقَصي ولَا معمرٍ مِن يعمرُ وما« . است

مگر » إِلَّا«  شود ي شدن روزگارش از عمرش كاسته نمي شود و به سبب طيداده نم
 دراز بدو داده ي عمريچ انسانيو ه: ن استي آن چنيا معني.  داندينكه خداوند ميا

ن، قطع صله يالد با وي همچون زنا، بدرفتاريز به سبب ارتكاب گناهاني شود، و نينم
 عمر ذكر ي به عنوان عوامل كوتاهي كه در نصوص شرعييزهايگر چي رحم و دي

 يدن به عمر طوالني شود كه درصدد رسي كاسته نميچ انسانيشده اند از عمر ه
ا بدون آن، همه ي ي شدن و كوتاه شدن عمر به خاطر علت و سببي طوالنيعني. است
 كه لوح يدر كتاب»  كِتَبِيفِ«ن را يو تمام  ا .  خداوند استي علم و آگاهيره يدر دا

 كه همه آنچه را كه بر بنده در اوقات و يمحفوظ است ثبت و ضبط نموده است؛ كتاب
 و يي گمان دانايب» يسِيرٌ اللَّهِ علَى ذَلِك إِنَّ« .  گذرد دربر داردي اش مي زندگيروزها
 ي ها را در بر ميو  دانستن معلومات ي فراوان است و همه اي خداوند بسيآگاه

ل بودند ينها سه دليپس ا. ن معلومات را در برگرفته استي ايرد و كتابش به آسانيگ
 هستند و خداوند ي آنها عقليز كه همه ي زنده شدن پس از مرگ و رستاخياز ادله 

ل عبارتند از زنده كردن و خرّم ين داليا. ات آنها را گوشزد كرده استين آيدر ا
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ز زنده خواهد ين پس از پژمرده شدنش زنده و خرم بگرداند مردگان را ني زمگرداندن
  .كرد

 اثبات زنده شدن پس از مرگ يل عقليگر از دالي ديكيز ينش انسان نيو مراحل آفر
ن ين مرحله به آن مرحله درآورده و از ايده و از اي كه او را آفرييپس خدا. است

ش مقدر شده ي رسد كه براي مي مرحله انكه بهيحالت به آن حالت برده است تا ا
ش آسان ين كار برايد آوردن او داناتر است و ايگر بر زنده كردن و پدي دياست، بار

  .  باشديتر م
ن و موجودات  يي جهان باال و پاي خداوند به همه اجزاي علم و آگاهيو احاطه 

 شكمهاست و  كه دريين هايكوچك و بزرگ، و آنچه در دلهاست، و آگاه بودن به جن
گر از ي ديكيز يك كتاب نياد و كوتاه شدن عمرها و ثبت و ضبط نمودن آن در يز

 ين كارها را انجام مي اي همه اي كه به آسانييپس خدا.  اثبات معاد  استيل عقليدال
 كه ييپس با بركت است خدا.  او آسان تر استيز برايدهد زنده گرداندن مردگان ن

ا و آخرتشان در آن ي دنينش را به آنچه كه  اصالح زندگاد است و بندگاير او زيخ
  . كرده  استيي باشد راهنمايم
  :12- 14 يه يآ

 تَأْكُلُونَ كُلٍّ ومِن أُجاج مِلْح وهذَا شَرَابه سائِغٌ فُرَات عذْب هذَا الْبحرَانِ يستَوِي وما
لْيةً وتَستَخْرِجونَ طَرِيا لَحما لْب حِ  فَضْلِهِ مِن لِتَبتَغُوا مواخِرَ فِيهِ الْفُلْك وتَرَى سونَهاتَ

لَّكُملَعو  گواراست و  شيرين  آبش  ييك : نيستند  يكسان دريا دو  ؛ اين تَشْكُرُونَ و 
  يبرا  يچيزهاي آنها از و ، خوريد  يم  تازه  گوشت دو هر از ، تلخ و شور  ييك

  يروز  يافتن  يبرا كشتيها  كه  يبين  يم و  كشيد  يم  بيرون   خويش  تن  آرايش
  .باشيد سپاسگزار  كه باشد  روند  يم  پيش و شكافند  يم  را  آب ،  غنيمت و

ولِجلَ يارِ فِي اللَّيالنَّه ولِجيو ارلِ فِي النَّهخَّرَ اللَّيسو سرَ الشَّمالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يلِأَج 
مسىم لِكُم  ؛ از قِطْمِيرٍ مِن يملِكُونَ ما دونِهِ مِن تَدعونَ والَّذِينَ الْملْك لَه ربكُم اللَّه ذَ
 افزايدو،   يم  شب  به و كاهد  يم روز از و افزايد  يم روز  به و كاهد  يم  شب

 خدا ستا  اين  حركتند در  معين  يزمان تا  يك هر  كرد  رام را  ماه و  آفتاب
  يخداي به او  يسوا   كه را  يچيزهاي   اوست  آن از  يفرمانرواي  شما پروردگار

  .نيستند  هم  يخرماي  هسته  ميان  پوست  مالك خوانيد  يم
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 يكْفُرُونَ الْقِيامةِ ويوم لَكُم استَجابوا ما سمِعوا ولَو دعاءكُم يسمعوا لَا تَدعوهم إِن
 اگر و شنوند  ينم را  صدايتان ، بخوانيد را آنها اگر خَبِيرٍ؛ و مِثْلُ ينَبئُك ولَا شِرْكِكُمبِ

  كس و  كنند انكار را  آوردنتان  شرك  قيامت روز در و  نگويند   پاسختان ، بشنوند
  .نسازد  خبردارت  آگاه  يخدا  همانند
 دهد كه او در نوع ير خود خبر منجا خداوند از قدرت و حكمت و رحمت مستميدر ا
 ين قرار نداده، چون مصلحت اقتضا مي اهل زمي مصالح و منافع همه يا را برايدر
ن و گوارا باشند تا نوشندگان و كشاورزان و درختكاران از آن يريد كه نهرها شينما

 كه ييا تلخ و شور باشد تا هواي كند كه دريجاب ميز مصلحت اين. بهره مند شوند
رند، فاسد و ي ميا مي كه در دريواناتي حي را احاطه كرده است به سبب بونيزم

ست و از آن رو كه شور است، آب يا ساكن است و روان نيآلوده نشود،و چون در
ذتر يوانات آن بهتر و لذي آن است تا حي اش برايز شوريو ن.  كندير نمييآن تغ
 شور و يايو از هر دو در» طَرِيا لَحما تَأْكُلُونَ كُلٍّ ومِن« :ن فرموديبنابرا. باشند

ا آسان ي است كه شكار آن در دريد، و آن ماهي خوري مين گوشت تازه ايريش
لْيةً وتَستَخْرِجونَ« . است لْبسونَها حِ  را كه در ييزهايگر چيو لولو و مرجان و د» تَ
 بندگان ي براينها مصالح بزرگيپس ا. دي آوريرون مي شود از آن بيافت ميا يدر

ا را ين است كه خداوند دري بندگان نهفته ايا براي كه در دريو از جمله منافع.  هستند
 يا را مي كه آب دريني بي ها را مي ها مسخر كرده، پس كشتي حمل كشتيبرا

 روند، و يگر مي ديي به جاييگر و از جاي دي به منطقه ايشكافند و از منطقه ا
ن ي كنند، و مردم با ايشان را حمل مي اي اموال تجارتن وي سنگيمسافران و بارها

« :ن فرموديبنابرا.  شوندي بهره مند مياديكار از لطف و فضل خداوند در حد ز
لَّكُم فَضْلِهِ مِن لِتَبتَغُوا لَع د و شكر خدا را يتا از فضل خداوند بهره مند شو» تَشْكُرُونَ و

  .دي آوري جاان شد بهيش تر بي كه پييبه خاطر نعمت ها
ن است كه شب را در روز و روز را در شب داخل ي ايكيز يش نيو از جمله نعمت ها

 شود، و ي  كمتر ميكيشتر و ي بيكي رود، و ي ميگريد دياي بيكي كند، و هرگاه يم
وانات و يو در آمدن شب و روز منافع بندگان و ح.  گردندي شب و روز برابر ميگاه

 يگرين خداوند بركات و نعمات ديو همچن.  گرددين ميمشان تايدرختان و كشتزارها
 و نور و ييل روشنايد و ماه قرار داده است از قبيز در مسخّر كردن خورشيرا ن

 جستن فضل  خدا، و يحركت و سكون و پخش و پراكنده شدن مردم در روز برا
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 ييازهايگر نيد خشك شود، و ديوه ها در روز، و خشك شدن آنچه كه بايدن ميرس
 ي خداوند مين ها همه نعمت هايا. كه اگر برآوره نشوند مردم متضّرر خواهند شد

  . باشند 
 خود يره ي در داينيد تا مدت معيك از ماه و خورشيهر» مسمى لِأَجلٍ يجرِي كُلٌّ« 

د از يان برسد ماه و خورشيا به پاين فرا رسد و دنيدر حركت اند و هرگاه زمان مع
  يوقت.  روندين ميك خواهند شد و ستارگان از بيستاد و تاريد احركت بازخواهن

شان كه بر كمال و  احسان خدا داللت ين مخلوقات و از عبرت و نشانه هايخداوند از ا
ن است خدا پروردگار يا» الْملْك لَه ربكُم اللَّه ذَلِكُم« :ند سخن گفت، فرمودي نمايم

ن يا. ده ومسخر كرده استي آفريي ها را خود به تنهادهين پدي اي كه همه ييشما؛ خدا
  . همه از آن اوستييخداوند پروردگار و معبود شما است كه فرمانروا

 خداوند به ي را كه به جاييو بت ها» قِطْمِيرٍ مِن يملِكُونَ ما دونِهِ مِن تَدعونَ والَّذِينَ« 
ت پوست هسته خرما ي مالكيحتستند، و ي نيزين چيد مالك كوچك تري خوانياد ميفر

 شوند ياد و كمك خوانده ميپس چگونه آنها به فر. ز است ندارندين چيرتريرا كه حق
 يسمعوا لَا تَدعوهم إِن« . ستندين ني از آسمان ها و زميزيچ چيكه مالك هيدر حال
اءكُمعي را نمد، صدا و خواندن شماياد بخوانين اگر آنها را به  فريبا وجود ا» د 

ا مردگان، يد موجودات جامد و ي خوانياد مي را كه به فريشنوند، چون معبودان باطل
 ولَو« .  باشندي هستند كه مشغول اطاعت و پرستش پروردگارشان ميا فرشتگانيو 

 به يي پاسخگوييتوانا» لَكُم استَجابوا ما« و اگر به فرض محال بشنوند، » سمِعوا
شترشان به عبادت و پرستش يستند ، و بي نيزيچ چيچون آنها مالك هشما را ندارند، 

 ويوم« :ن فرموديبنابرا.  باشند ي و خشنود نمي پرستند راضي كه آنها را ميكسان
« :ندي گويند و مي جوي ميزاريامت از شما بيو روز ق» بِشِرْكِكُم يكْفُرُونَ الْقِيامةِ

  . نه آنهاياور و كارساز ما هستيتو  ! يپاك و منزه» دونِهِمنُّاَ مِن يسبحنَك أَنت ولِ
لَا«  و ئُكنَبآگاه تو را با خبر ي راستگوتر از خداوند دانايچ كسيو ه» خَبِيرٍ مِثْلُ ي 
 كه خداوند از آن خبر داده است يزيپس به طور قطع باور داشته باش چ.  سازدينم

ات ين آيو ا.  در آن  نداشته باش يديردچ شك و تيپس ه. افتيحتما تحقّق خواهد 
ن كه خداوند متعال معبود به ي بر اي را در بر دارند مبني روشنيل و حجت هايدال

 باشد، و ي از عبادت نميزين چي كوچك تريسته يچ كس جز او شايحق است و ه
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 به انجام يده ايچ فاي باشد و هيرخداوند باطل است و متعلق به باطل ميپرستش غ
  . رسانديه اش نمدهند

  :15- 18 يه يآ
  به شما  همه ،  مردم  يالْحمِيد؛ ا الْغَنِي هو واللَّه اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاء أَنتُم النَّاس أَيها يا

  .يستودن و نياز  يب  اوست  نيازمنديد خدا
  يمردم و برد  يم  ميان از را شما ، بخواهد جدِيدٍ؛ اگر، بِخَلْقٍ ويأْتِ يذْهِبكُم يشَأْ إِن

  .آورد  يم  تازه
  .نيست دشوار خدا بر كار  اين بِعزِيزٍ؛ و اللَّهِ علَى ذَلِك وما
لَةٌ تَدع وإِن أُخْرَى وِزر وازِرةٌ تَزِر ولَا  ذَا كَانَ ولَو شَيء مِنْه يحملْ لَا حِملِها إِلَى مثْقَ

لَاةَ وأَقَاموا بِالغَيبِ ربهم يخْشَونَ الَّذِينَ ذِرتُن إِنَّما قُرْبى ن الصما تَزَكَّى وتَزَكَّى فَإِنَّمي 
 اگر و  نكشد  دوش بر را  يديگر  گناه بار  كس  ؛ هيچ الْمصِيرُ اللَّهِ وإِلَى لِنَفْسِهِ
 باشد او ويشاوندخ چند هر ، خواند فرا خود بار  كردن حمل   به را  يكس  يگرانبار

 ،  پروردگارشان از  كه  يترسان  يم را  يفقطكسان تو  زند باز سر  آن  حمل از ،
    و   شده  پاك خود  يبرا شود  پاك  كه هر و  گزارند  يم ونماز بيمناكند  ،  ناديده

  .خداست  يسو  به  همه  سرانجام
ت آنها را ي وضع مردم را مورد خطاب قرار داده است و حالت ويخداوند همه 

. ديازمند هستي شما از هر جهت به خدا نيهمه : دي فرماي دارد و ميان ميشان بيبرا
از دارند كه اگر خداوند آنها را به وجود يانسان ها در به وجود آمدنشان به خدا ن

و در مسلح شدن به قدرت و اعضا و جوارح به او .  آمدندي آورد به وجود نمينم
 را يچ كاري انجام هي ساخت آمادگيخداوند آنها را آماده نماز دارند و اگر ين

  . نداشتند
ازمندند، پس اگر ي به او  ني و باطني ظاهريها و نعمت هايو در به دست آوردن روز

بت ها يو در دور شدن مص.  آوردنديفضل و  احسان خدا نبود و كارها را آسان نم
از دارند، پس اگر يها به خداوند ن ها و رنج  يشتن و دور شدن سختي ها از خويو بد

 نمود همواره به ي كرد و مشكالتشان را حل نمي ها را از آنها دور نميخداوند سخت
  . آمدندي ها گرفتار مي ها و سختيناگوار

در عبادت كردن خدا و دوست . از دارندير امورشان به او نيافتن و تدبيو در پرورش 
از دارند، چرا كه اگر خداوند يز به او ني خدا ني برايداشتن او و تعبد و اخالص بندگ
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 گشتند، و ارواح و دل ها و  احوالشان فاسد ي داد هالك ميق را به آنها نمين توفيا
 دانند و عمل كردن به آنچه كه به صالح و نفع يو در آموختن آنچه نم.  گشتيم

و اگر .  آموختندي داد، نمياد  نميازمندند، كه اگر خداوند به آنها يآنهاست به خدا ن
از يپس آنها از هر جهت به او ن. افتي يق او نبود كار و  اموراتشان سامان نميتوف

  .ا درك نكنندي ها را درك كنند يازمندين ني از انواع ايدارند؛ خواه گوشه ا
 يازمنديش ني خويوي و دنيني حاالت دي موفق است كه همواره و در همه ي كسيول

 را ي  كند، و از او بخواهد كه وي و زارير برابر خداوند فروتند و دياش را ابراز نما
ش ي كارهايز به خودش نسپارد، و او را در همه يك چشم به هم زدن ني يبه اندازه 

 سزاوار است كه از جانب پروردگار و معبودش كه از مادر ين كسيپس چن.  كندياري
از و ستوده ي نيو خداوند ب» الْحمِيد الْغَنِي هو واللَّه« .  شودياريمهربان تر است 

پس او به آنچه بندگانش محتاج .  كامل استيازي ني غنا و بياست و از هرجهت دارا
 صفات او و صفات كمال ي ندارد، چون صفات او كامل اند و همه يازيازمندند نيو ن

ا و ين است كه مردم را در دني خداوند ايازي ني و بيو از جمله توانگر. هستند 
«  او يش ستوده است، چون نامهاي گرداند،  و در ذات و نامهاياز مي نيآخرت ب

ز ستوده است، چون ي باشد، و در صفاتش ني و جمال مييبايدر اوج ز» يحسن
را يز ستوده است، زيش ني باشد، و در كارهاي مييدر اوج باال» ايعل« صفاتش او 

ن در يمت و رحمت است، همچن و عدالت و حكيكي او سرشار از فضل و نيكارها
ده اش كه دارد، و به ي اش ستوده است، پس او به خاطر صفات پسندياوامر و نواه

 شود ، ستوده است، و در يشان صادر مي اش كه از ايخاطر افعال و اوامر و نواه
  . باشديز ستوده ميش نيش و حمد خوي اش و در ستايازي ني و بيتوانگر

اگر !  مردمين باشد كه اياحتمال دارد منظور ا» جدِيدٍ بِخَلْقٍ ويأْتِ يذْهِبكُم يشَأْ إِن« 
 ين شما ميگزيگر را جاي دي دارد و مردمانيان برميخداوند بخواهد شما را از م

نجا خداوند يدر ا.  كنندي ميشتر از خداوند اطاعت و فرمانبرداريسازد كه از شما ب
ت و ينكه مشيد كرده است و  ايدن تهدانسان ها را به هالك ساختن و نابود كر

ز ين اثبات رستاخيو احتمال دارد كه منظور از ا. ن امر تواناستيخواست خداوند بر ا
 نافذ است و مشا را يزي در هر چيت الهينكه مشيو زنده شدن پس از مرگ باشد و ا

 آن ي دهد، اما براينش تازه به شما مي گرداند و آفريپس از مردنتان دوباره زنده م
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ش نخواهد ي است كه خداوند مقّدر كرده است و آن مدت مقرر پس و پيوقت زمان
  .شد
ست و ي ناممكن نيعني. ستين كار بر خداوند دشوار نيو ا» بِعزِيزٍ اللَّهِ علَى ذَلِك وما« 
ر ي اخيان نمود بر معنيو آنچه را كه بعد از آن ب.  باشدين كار فراتر از توان او نميا

امت هركس طبق عمل يو در روز ق» أُخْرَى وِزر وازِرةٌ تَزِر ولَا« :دي نماي مداللت
گر را به دوش ي ديچ كس بار گناه كسيرد، و هي گيخودش مورد سزا و جزا قرار م

  .  كشدينم
لَةٌ تَدع وإِن«   ين است از كسي كه بار گناهانش سنگيو اگر انسان» حِملِها إِلَى مثْقَ
 ذَا كَانَ ولَو شَيء مِنْه يحملْ لَا«  از گناهانش را بردارد، ي بخواهد تا برخگر كمكيد

چ يپس ه. شاوند باشدي شود، اگرچه خوي از بار گناهانش برداشته نميزيچ» قُرْبى
ست يا نين آخرت همانند دنيبنابرا.  دارديگر را بر نمي ديشاوندي بار خويشاونديخو

 ي كند كه ايامت انسان آرزو مي كند، بلكه در روز قياريكه دوست، دوست خود را 
 إِنَّما« . شاوندانش باشدين حق بر پدر و مادر و خوي داشت گرچه اي حقيكاش بر كس

نَ الَّذِينَ تُنذِرخْشَوم يهببِ روا بِالغَيأَقَاملَاةَ و كه ي ترساني را ميتو تنها كسان» الص 
نها هستند كه ي ايعني.  دارندي مي ترسند و نماز را برپاياز پروردگارشان در نهان م

  .  شوند يرند و از آن بهره مند مي پذيم دادن را ميب
 هستند كه ينها كسانيا.  ترسندي هستند كه در نها و آشكار از خداوند مينها كسانيا

چون ترس از .  خواننديط و اركان و واجباتش و با خشوع مينماز را با حدود و شرا
 رود يع كردنش ترس آن مي آن است كه بنده آنچه را كه در صورت صايا مقتضخد

 ورزد كه با ي دوري آن است تا از كاريز مقتضيع نكند، نيدچار عقاب گردد، ضا
 ير و خوبي را به خيونماز آدم.  رود دچار عذاب گردديمرتكب شدن آن ترس آن م

و » لِنَفْسِهِ يتَزَكَّى فَإِنَّما تَزَكَّى منو« .  داردي و منكر باز مي خواند و از زشتيفرا م
 و مكر يبكاريا و تكبر و دروغ و فريل ريب ها از قبيهركس با پاك داشتن خود از ع

با از ي زشت پاك بگرداند و خود را با اخالق زيو نفاق و امثال آن خود را از كارها
دم و سالم بودن  مري برايرخواهي و خي و اخالص و تواضع و نرمييل راستگويقب

ه و پاك ين تزكي آراسته بگرداند سود اي اخالقي هايگر زشتينه و حسد و ديدل از ك
 اللَّهِ وإِلَى« . ع نخواهد شدي ضايزيچ چي گردد، و از عمل او هيداشتن به خود او برم

 ي  خداست، و او مردم را به خاطر كارهايو بازگشت همه مخلوقات به سو» الْمصِيرُ



٢١٦٢ 

 كه كرده اند محاسبه ييان سزا و جزا خواهد داد، و آنها را به خاطر كارهاگذشته اش
  . را نگذاشته مگر كه آن را برشمرده  استيچ كار كوچك و بزرگيد، و هي نمايم
  :19- 24 يه يآ

  ، نيستند برابر بينا و والْبصِيرُ؛ نابينا الْأَعمى يستَوِي وما
لَا الظُّلُمات ولَا و يروشن و  يتاريك  نه ؛ والنُّور  ،  
  .آفتاب  حرارت و  سايه ، نه الْحرُور؛ و ولَا الظِّلُّ ولَا
لَا الْأَحياء يستَوِي وما و اتوإِنَّ الْأَم اللَّه مِعسن يشَاء ما يمو مِعٍ أَنتسن بِمفِي م 

  و  شنواند  يم خواهد را  هك هر خدا  نيستند برابر  مردگان و  زندگان الْقُبورِ؛ و
  .يبشنوان اند  خفته گور در  كه  يمردگان  به را خود  سخن  يتوان  يتونم
لَّا أَنت إِنْ   .ينيست  يا  دهنده  بيم جز نَذِيرٌ؛ تو إِ
لْنَاك إِنَّا سقِّ أَرشِيرًا بِالْحنَذِيرًا بإِن ونْ وةٍ ملَّا أُم   به  حق  به را وت نَذِيرٌ؛ ما فِيها خلَا إِ

  به  آنكه مگر  نيست   يملت  هيچ و  يده  بيم و  يده  مژده تا  فرستاديم  رسالت
  .است  بوده  يا  دهنده  بيم  ميانشان

ستند، ي نيكي ي مخالف در حكمت الهيزهاي دهد كه اضداد و چيخداوند متعال خبر م
 الْأَعمى يستَوِي  وما« دانند، ي نميكيز آنها را يز سرشت و فطرت بندگان نيو ن

لَا ولَا الظُّلُمات والْبصِيرُ ولَا و لَا الظِّلُّ النُّورا ومو رُورتَوِي الْحساء ييلَا الْأَحو 
اتود كه ي نداريديچ تردي شما ثابت و روشن  است و هيپس همان طور كه  برا» الْأَم

گر مخالف اند به يز كه با همدي نيد امور معنوياند بديستند، باين امور مذكور برابر نيا
افته و  گمراه و عالم و جاهل و يت يپس مومن و كافر و هدا. ستندي نيكي يق اوليطر

شان ي كه دل هاييشان زنده است و آنهاي كه دل هايياهل بهشت و اهل جهنّم و آنها
  . باشندي نميكيمرده است 

 ي تفاوت و فرق آنها را نميه جز خدا كس دارند كين امور چنان تفاوت و فرقيو ا
 حاصل گشت،و ييز و جداييان آنها تمين مراتب شناخته شد و ميپس هرگاه ا. دانند

 را انتخاب كند يزيد چيد در آن به رقابت پرداخت، فرد عاقل بايان شد آنچه كه بايب
 گمان يب» يشَاء من يسمِع اللَّه إِنَّ« . ح دادن سزاوارتر استي تر و به ترجيكه اول

رد چون ي پذي فهمد و مي مين كسي چنيعني.  شنوانديخداوند هركس را كه بخواهد م
و » الْقُبورِ فِي من بِمسمِعٍ أَنت وما« . ق دهنده استيت  كننده و توفيخداوند متعال هدا

ان شي را كه دل هاي كسانيعني. ي را كه در قبرها هستند بشنواني كساني توانيتو نم
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 ي نميا ه مان گونه كه اگر مردگان را صدا بزني. ي بشنواني توانيمرده است نم
ن است كه ي تو ايفه ي وظي ندارد، وليده ايز فاين دعوت فرد مخالف نيشنوند همچن

؛ چه قبول كنند و چه ي به مردم برساني و آنچه را كه با آن فرستاده شده ايم بدهيب
  .قبول نكنند

لَّا أَنت نْإِ« :ن فرموديبنابرا لْنَاك نَذِيرٌ إِنَّا إِ سقِّ أَرما تو را به حق فرستاده يعني» بِالْح 
 را نفرستاده بود و راه يامبري بود پي فرستاد كه مدتّيم، چون خداوند تو را زمانيا

 به ياز بزرگين رفته بود و ضرورت و نيت كور شده و علم و دانش از بي هدايها
. ان مبعوث كردي جهاني برايس خداوند تو را به عنوان رحمتبعثت تو وجود داشت ، پ

م حق است و ي كه تو را همراه آن فرستاده اين  استوار و راه راستين ديو همچن
 ي ارزنده ايم و پند و اندرزهاي كه همراه تو فرستاده اين قرآنيو همچن. ستيباطل ن

ن ي كه از دي كسانيتو را برا» ونَذِيرًا بشِيرًا« . را كه دربردارد حق و راست است
ا يم تا آنها را به پاداش خداوند در دني برند به عنوان مژده دهنده فرستاده ايفرمان م

 و يوي كنند از عذاب دني ميچي را كه از تو سرپي، و كسانيو آخرت مژده ده
لَّا أُمةٍ منْ وإِن« . يستيامبر نين پيو تو اول. ي خداوند بترسانياخرو » نَذِيرٌ فِيها اخلَ إِ

 مبعوث يم دهنده اي گذشته نبوده مگر آن كه در آن بي از امت هايچ امتيچون ه
 ييحينَةِ ويهلِك من هلَك عن بيلِّ« . ديشده است تا حجت خداوند را بر آنها اقامه نما

ن حيمن بل هالك شود  وهركس كه ي دلي شود از رويتا هركس كه هالك م» نّةِي ع
  .ل زنده بماندي دلي ماند از رويده مزن
  :25- 26 يه يآ

لِهِم مِن الَّذِينَ كَذَّب فَقَد يكَذِّبوك وإِن قَب ماءتْهم جلُهسنَاتِ ريرِ بِالْببِالزُّببِالْكِتَابِ وو 
 اند،  بوده  اينان از  پيش  كه  هم  يكسان ، كنند  يم  تكذيب را تو الْمنِيرِ؛ اگر

   به  بخش  يروشناي  يكتاب و ها  نوشته با و  معجزات با  كه را  امبرانشانپي
  .اند  كرده  تكذيب ، بودند  آمده  ميانشان

ثُم كَفَرُوا الَّذِينَ أَخَذْت ففرو ورزيدند  يم كفر  كه را  يآنهاي  نَكِيرِ؛ سپس كَانَ فَكَي 
  ? بود  چگونه  من  عقوبت  گرفتم

 كه يستي نيامبرين پي كنند بدان كه اوليب مين تو را تكذين مشركي ااگر! امبري پيا
لِهِم مِن الَّذِينَ كَذَّب فَقَد« ب شده است، يتكذ قَب ماءتْهم جلُهسنَاتِ ريكه يرا كسانيز» بِالْب

 يامبرانشان با نشانه هايب كرده اند؛ پيامبرانشان را تكذيز پينها بوده اند نيش از ايپ
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و » وبِالزُّبرِ«  كردند به نزدشان آمدند، ي آنان داللت ميي كه برحق و راستگوينروش
 از احكام و دستورات نگاشته شده بود ياري نوشته شده كه در آن بسيبا نامه ها

و با كتاب روشن نزد آنها آمدند كه اخبار راست » الْمنِيرِ وبِالْكِتَابِ« نزد آنها آمدند، 
ص ي از عدم  تشخيب كردن آنها ناشيپس تكذ.  آن روشن بودي و دستورات عادالنه

شان آورده بودند، يامبران در آنچه براي پير و كوتاهيا تقصي آنان، يو اشتباه خطا
  .ب كنندگان بودي و عناد تكذينبود، بلكه به علت ستمگر

 »ثُم فرها گرفتم، يسپس كافران را با انواع ك»  كَفَرُوا الَّذِينَ أَخَذْت »فنَكِيرِ كَانَ فَكَي «
ب ين از تكذيبنابرا. ار سخت بودي بسيفر و عذابيفر من چگونه بود؟ كيپس بنگر كه  ك

د كه ي شوي گرفتار ميرا به همان عذاب دردناكيد زيزيامبر بزرگوار بپرهين پيكردن ا
  .آنها بدان گرفتار شدند

  :27- 28 يه يآ
أَنَّ تَرَ أَلَم اءا مِنَ أَنزَلَ اللَّهماء لسنَا مرَاتٍ بِهِ فَأَخْرَجخْتَلِفًا ثَما مانُهلْو  الْجِبالِ ومِنَ أَ

ددج رٌ بِيضمحو خْتَلِفا مانُهأَلْو غَرَابِيبو ودآسمان از خدا  كه  يا  نديده ؛ آيا س  
 پديد اههار كوهها از و ؟  رويانيديم   گوناگون  يها  ميوه  بدان و فرستاد  باران

  .سياه  غايت   به و  رنگارنگ و  سرخ و سفيد  : آورديم
لْوانُه مخْتَلِف والْأَنْعامِ والدواب النَّاسِ ومِنَ لَماء عِبادِهِ مِنْ اللَّه يخْشَى إِنَّما كَذَلِك أَ الْع 
  آينه هر   گوناگون  رپايانچها و  جنبندگان و  مردم از  غَفُور؛ همچنين عزِيزٌ اللَّه إِنَّ
   آمرزنده و پيروزمند خدا و  ترسند  يم او از  دانشمندان تنها خدا  بندگان ، ميان از

  .است
نكه يده است كه با وجود اي را آفرييزهاي دارد كه او چيان ميخداوند متعال ب

 ين تفاوت را مشاهده مي كنند كه همه اي است اما چنان با هم فرق ميكياصلشان ن
زش يش و حكمت شگفت انگين امر بندگان را بر كمال قدرت خويند، تا خداوند با اينما

 فرستد و به ي مين  است كه خداوند از آسمان آبي ايكياز آن جمله .  كندييراهنما
اند كه ناظران آن را ي روي را مياهان گوناگوني مختلف و گيوه هاي آن ميله يوس

 را كه ييز خداوند كوه هاين. يكين ي است و زميكي كنند، حال آن كه آب يمشاهده م
 ييان كوه ها، رشته كوه هايدر م. ن زده استيخ بر زميده است و همچون ميآفر

 دارد و راه ي مختلف و گوناگوني كه رنگ هايني بيك كوه را ميخته را بلكه يدرآم
.  شوديده مياه هستند در آن دي كه به شدت سييد و زرد و قرمز و راه هاي سفيها
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 كه رنگ ها و صفت ها و صداها يني بيان را مين مردم و جنبدگان و چهارپايو همچن
 كنند، حال ي دارند، و مردم تفاوت آنها را با چشم مشاهده مي گوناگونيو شكل ها

ت و ي بر مشيل عقليزها دلين چيپس تفاوت ا. ك اصل و ماده هستنديآنكه همه از 
 است بر يليو دل.  داده استيژه اي و صفت وك رنگي است كه به هريخواست اله

ن تفاوت نشانگر يد آورده است، و اين گونه پدين موجودات را ايقدرت خداوند كه ا
ق راهها ين طري است ، و از اين تفاوت منافعيو در ا.  استيحكمت و رحمت اله

 ي است بر گستردگيليز دليو ن.  شناسنديگر را ميكدي شوند و مردم يشناخته م
. دي نماي راكه در قبرها هستند زنده مين كه او كساني و علم خداوند متعال و اياهآگ

ن يدن اي  كند ، و دي غفلت نگاه ميل از رويگر مسايزها و دين چياما فرد غافل به ا
 شود ينها بهره مند مي از ايو فقط كس. زدي انگي را در او بر ميريزها حس پند پذيچ

 ين تفاوت را در مي درست خود حكمت ايشه يفكر و اند ترسد و با يكه از خداوند م
لَماء عِبادِهِ مِنْ اللَّه يخْشَى إِنَّما« :ن فرموديبنابرا. ابدي تنها دانشمندان از خداوند » الْع
 يو ترس اله.  ترسديشتر از او ميشتر خدا را بشناسد بيپس هركس كه ب.  ترسنديم

. ديشتن را آماده نماي مالقات با خدا خويو برا كند ي شود تا از گناهان دوريباعث م
و .  شوديلت علم، چون علم و دانش سبب ترس از خداوند مي است بر فضيلين دليو ا

همان طور كه . رندي گي ترسند مورد بزرگداشت او قرار مي كه از خداوند ميكسان
خداوند از آنها »  ربّه ي اللَّه عنهم ورضُوا عنه ذَلِك لِمن خَشِيرضِ« :فرموده است

 است كه از پروردگارش ي كسين برايا.  انديخشنود است و آنان از خدا راض
 او يي گمان خداوند كامال تواناست و از توانايب» غَفُور عزِيزٌ اللَّه إِنَّ« . بهراسد

 باشد، و آمرزگار است و گناهان  توبه ين مخلوقات مختلف و گوناگون مينش ايآفر
  . آمرزديدگان را مكنن
  :29- 30 يه يآ

 يرْجونَ وعلَانِيةً سِرا رزقْنَاهم مِما وأَنفَقُوا الصلَاةَ وأَقَاموا اللَّهِ كِتَاب يتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ
  به  آنچه از و گزارند  يم نماز و خوانند  يم را خدا  كتاب  كه  تَبور؛ آنان لَّن تِجارةً
  كه هستند  يتجارت  به اميدوار ، كنند  يم  انفاق آشكارا و  يپنهان  ايم  داده آنها

  .كند  ينم  هرگززيان
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مهفِّيولِي مهورم أُجهزِيدين وفَضْلِهِ م إِنَّه ؛ زيرا غَفُوربه را  پاداششان خدا شَكُور  
  يپذيرا و  آمرزنده زيرا  افزايد   يم  آن بر  يچيز خود  فضل از و دهد  يم  يتمام

  .است  سپاس
 ي ميروي كه از دستورات كتاب خدا پي گمان كسانيب» اللَّهِ كِتَاب يتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ« 

 يق مي ورزند، و اخبار آن را تصدي مي كرده دوريكنند و از آنچه كه خدا از آن نه
ز كلمات آن را يدارند و ن ي مخالف با كتاب خدا را بر آن مقدم نميند و گفته هاينما

  .  دهندي و مطالعه قرار ميم آن را مورد بررسي و مفاهي  كنند و معانيتالوت م
زان ين و نور مسلمانها و ميسپس بعد از تالوت قرآن، نماز را ذكر كرد كه ستون د

و دادن زكات و كفاّره ها و نذرها و صدقات را . ن استيمان و عالمت اسالم راستيا
لَانِيةً سِرا« ان كرد، يمان بيتيان و ينوايدان و بشاونيبه خو عاوقات ي در همه يعني» و 
 چشم دوخته اند ين كار به تجارتيآنها با ا» تَبور لَّن تِجارةً يرْجونَ«  كنند ،يانفاق م

ن و  ي است كه بزرگ تري رود ، بلكه تجارتيان نمي شود و از ميكه هرگز كساد نم
دن ين تجارت است و آن خشنود شدن پروردگارشان از آنها و رسين و برتريباالتر

 آنها اعمال خود را يعني. فر  اوستيافتن از عذاب و كي و نجات يبه پادش فراوان اله
 يت فاسدي دهند و از انجام دادن آن ، اهداف بد و ني خدا انجام ميخالصانه برا

  .ندارند
 لِيوفِّيهم« :پس فرمود.  آورنديت مد دارند به دسيان كرد آنچه را به آن اميو ب

مهورآن و خوب و بد بودنش به يادي و زيشان را برحسب كميتا پاداش كارها» أُج 
لِهِ من ويزِيدهم« آنها بدهد،  « و از فضل خود افزون بر پاداششان به آنها بدهد، » فَضْ

إِنَّه يگزار است؛ گناهانشان را م گمان خداوند آمرزنده و سپاسيب» شَكُور غَفُور 
  .ردي پذي اندك را از آنها ميكيآمرزد و ن

  :31- 35 يه يآ
 لَخَبِيرٌ بِعِبادِهِ اللَّه إِنَّ يديهِ بينَ لِّما مصدقًا الْحقُّ هو الْكِتَابِ مِنَ إِلَيك أَوحينَا والَّذِي

  پيش  يكتابها  كه ،  است  حق  ايم  كرده  يوح تو  به  كتاب  اين از  چه بصِيرٌ؛ هر
  .بيناست و  آگاه  بندگانش بر خدا و كند  يم  تصديق را خود،  از
ثْنَا ثُمرأَو نَا الَّذِينَ الْكِتَابطَفَيادِنَا مِنْ اصعِب مفَمِنْه م لِّنَفْسِهِ ظَالِممِنْهو قْتَصِدم ممِنْهو 

 از  يكسان  به را  كتاب  ؛ سپس الْكَبِيرُ الْفَضْلُ هو ذَلِك اللَّهِ نِبِإِذْ بِالْخَيرَاتِ سابِقٌ
 و كردند  ستم خود بر  يبعض   داديم  ميراث  به  بوديم  برگزيده  كه  بندگانمان
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  يپيش  نيك  يكارها در خدا   فرمان  به  يبعض و برگزيدند را  ميانه  راه  يبعض
  .زرگب  بخشايش  است  اين و  گرفتند
نَّاتنٍ جدا عخُلُونَهدنَ يلَّوحا يمِنْ فِيه اوِربٍ مِن أَسلُؤْلُؤًا ذَه و مهاسلِبا ورِيرٌ؛ به فِيهح  

  يدستنبدها ، به آنجا در  شوند  يم  داخل  آنهاست  جاودانه  جايگاه  كه  يبهشتهاي
  .است حرير از  هاشان  جامه آنجا در و آرايند  يم  مرواريدشان و زر

لَّهِ الْحمد وقَالُوا   سپاس : گويند  يم شَكُور؛ و لَغَفُور ربنَا إِنَّ الْحزَنَ عنَّا أَذْهب الَّذِي لِ
  .است پذير شكر و  ماآمرزنده پروردگار زيرا ، كرد دور ما از  اندوه  كه را  يخداي
  ؛ آن لُغُوب فِيها يمسنَا ولَا نَصب فِيها يمسنَا لَا هِفَضْلِ مِن الْمقَامةِ دار أَحلَّنَا الَّذِي
  آنجانه  در  كه ، آورد در  جاويدان  يسرا  بدين  خويش  فضل از را ما  كه  يخداي
  .يخستگ  نه و رسد  يم ما  به  يرنج

ق است، ح» الْحقُّ هو«  نموده يامبرش وحي كه به پي دارد كتابيان ميخداوند متعال ب
ار مطالب حق را در بردارد و اصول آن را احاطه كرده است انگار يو از آن جا كه بس
 نسبت به آن يديتان شك و ترديد در دل هايپس نبا.  شوديافت ميحق فقط در آن 

 ي مسائل الهين كتاب حق است لزوما همه ي كه ايپس وقت. ديباشد، و آن را كم ندان
ز ين جايبنابرا. ت  استي شود مطابق با واقعيت مافي كه در آن يگري و ديبيو غ

.  اش مخالف باشدي از آن استنباط گردد كه با ظاهرش و با مدلول واقعيزيست چين
ش از آن ي است كه پيامبراني كتاب ها و پيق كننده يتصد» يديهِ بينَ لِّما مصدقًا« 

  .ن كتاب خبر داده انديامبرانِ گذشته به آمدن ايبوده اند، چون كتاب ها و پ
 گذشته روشن يد آمد و آشكار گشت راست بودن كتاب هاين كتاب پدي ايپس وقت

 يق  كننده ين قرآن تصدين مژده را داده اند، و اي گذشته اين  كتاب هايبنابرا. ديگرد
 گذشته ي تواند به كتاب هايچ كس نمين هيبنابرا. ن استيشي پي آسمانيكتاب ها

مان  ي كه به قرآن كفر ورزد، چون اگر قرآن را قبول نكند اي در حالمان داشته باشديا
 ي و باطل محسوب مي گذشته كه از آمدن قرآن خبر داده اند ملغياو به  كتاب ها

ن از قرآن از آمدن آن خبر داده اند و اخبار كتاب يشي پي كتاب هايرا همه يشود، ز
 گمان يب» بصِيرٌ لَخَبِيرٌ بِعِبادِهِ لَّهال إِنَّ« .  گذشته مطابق با اخبار قرآن استيها

پس به هر امت و هر  . ناستيخداوند از حال بندگانش آگاه و به سرانجام آنان ب
 گذشته فقط يعت هاين رو شرياز ا.  حال اوستيسته ي دهد كه شاي ميزي چيفرد
 پس يكيامبران را ين پين چنين خداوند ايبنابرا. سته و مناسب آن زمان بوده انديشا
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ان رساند، و محمد ينبوت را به پا) ص(ن كه با فرستادن محمد ي فرستاد تا ايگرياز د
 ين ميامت مصالح و منافع و سعادت آنان را تامي را آورد كه تا روز قيعتيشر) ص(

  .دينما
 يشه اي كامل تر و اندي گذشته عقلي امت هاين  امت از همه ين از آن جا كه ايبنابرا

ن يد وديزه تر بود خداوند آنها را برگزيشان نرم تر و پاكي و دل هابهتر داشتند
از .  برتر بود به آن دادي كتاب هاي را كه از همه يد و كتابي آنان برگزياسالم را برا

سپس كتاب را به » عِبادِنَا مِنْ اصطَفَينَا الَّذِينَ الْكِتَاب أَورثْنَا ثُم« :دي فرماين رو ميا
 ي با انجام گناهانياما برخ» لِّنَفْسِهِ ظَالِم فَمِنْهم« م، يده خود عطا  كرديگزبندگان بر

انه رو هستند و ي ميو برخ» مقْتَصِد ومِنْهم«  كنند، ين تر از كفر بر خود ستم مييپا
« . ندي جوي ميند و از حرام دوري نمايفقط به  انجام آنچه بر آنها واجب است اكتفا م

ممِنْهابِقٌ ورَاتِ سدر انجام آن يعني. شتازندي ها پيكي در راه انجام نيو برخ» بِالْخَي 
  . رندي گي ميشيگران پي شتابند و از ديم

 دهند و حرام و ي را انجام ميادي كنند و نوافل زي فرائض را ادا مين كسانيو چن
ده ياب برگزن كتي به ارث بردن اينها را برايخداوند  ا. ندي نمايمكروه را ترك م

نها يك از ايپس هر.  كند و حاالتشان متفاوت استياست، گرچه مراتب آنها فرق م
 كند آن چه از ي كه بر خود ستم مي كسيحت.  برندي از كتاب را به ارث ميسهم

مان كه با خود دارد از وراثت كتاب است ، چون يمان و اعمال ايمان و علوم  اياصل ا
ردن كتاب به ارث بردن دانش و عمل كتاب و خواندن منظور از وراثت و به  ارث ب

»  راتيسابق بالخ«به » اللَّهِ بِإِذْنِ« . م آن استي و مفاهيرون آوردن معانيكتاب آن و ب
 ها به حكم خداست، تا او به عمل خودش يكي ني او به سويشتازي پيعني.  گردديبرم

ق و ي مگر به سبب توف ها نشتافته استيكي نيمغرور  نشود بلك بداند كه به سو
 كه به او داده ييسته است كه خداوند را به خاطر نعمت هايپس شا.  خداوندياري

 به ارث يعني. ن  است فضل بزرگيا» الْكَبِيرُ الْفَضْلُ هو ذَلِك« . است شكرگذار باشد
 نعمت ي است كه همه يده خدا فضل بزرگي بندگان برگزيبردن كتاب بزرگوار از سو

پس به طور مطلق بزرگ . ستندي برخوردار نيسه با آن از ارزش چندانيقاها در م
  .ن كتاب استين فضل به ارث بردن اين نعمت و بزرگ تريتر

« :ان كرد كه آنها را وارث كتاب گردانده است و فرمودي را بيسپس پاداش كسان
نَّاتنٍ جدا عخُلُونَهدبا و ي زياغ چه هاه و بي كه  مشتمل بر درختان ساييباغ ها» ي
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 آن چنان ي و زندگي آراسته و جاودانگي بلند و منزل هاي جوشان وكاخ هاينهرها
 ي باغ هايعني» عدنٍ جنَّات«  اقامت، پس يعني» العدن«و . ابدي يان نمياست كه پا

اضافه نمود، چون آن باغ ها مخصوص اقامت، و » اقامه« را به » جنات« ، و ياقامت
« .  ماننديشه در آن مي همي شوند براي كه وارد آن مي و كسان هستند،يشگيهم

 گردند؛ ي طال آراسته ميدر آن جا با دستبندها» ذَهبٍ مِن أَساوِر مِنْ فِيها يحلَّونَ
و .  دهنديح مي ترجيگريز دي دارند و بر هر چي كه آن را دوست مييدستبندها

 كه در لباس ها ييدهايو با مروار» لُؤْلُؤًاو« . ورات بهشت برابرنديمردان و زنان در ز
لِباسهم« .  شوندي گردد آراسته ميدنشان رشته ميو  ا ورِير فِيهو لباسشان در » ح

  .م سبز رنگ استيشم نازك و ضخيآنجا ابر
 يد ميل گردي نعمت و لذّتشان تكميوقت» الْحزَنَ عنَّا أَذْهب الَّذِي لِلَّهِ الْحمد وقَالُوا« 
ن شامل هر غم و يو ا.  راست كه اندوه را از ما زدوديش  خداونديستا: نديگو

 و غذاب و ييبايد آمدن نقص و كمبود در زيپس به خاطر پد.  شودي مياندوه
 يشان كمبودي دهد، و نه در بدن ها و لذتّهاي به آنها دست نمي شان غميدنينوش
 شوند كه ين مين اندوهگيبه خاطر ان شوند، و نه يد تا به سبب آن غمگي آيد ميپد
 يشه در ناز و نعمت به سر مي هميپس آنها برا. ا نهي مانند ين جا ميشه در ايا هميآ

 گمان يب» شَكُور لَغَفُور ربنَا إِنَّ« . شوديشان افزوده ميبرند، و همواره بر نعمت ها
د و يبخشپروردگار ما آمرزنده سپاسگزار است؛ لغزشها و اشتباهات ما را 

رفت و آن را چند برابر نمود و از فضل ي ما را پذي هايكيقدرشناس است كه ن
پس . د ي رسين درجه از فضل نمي ما به ايد كه  اعمال و آرزوهايش به ما بخشيخو

 و يه قدرشناسيافتند و در ساي نجات يبه سبب آمرزش خداوند آنها از هر ناگوار
  . را به دست آوردندينز مرغوب و دوست داشتيفضل خداوند هرچ

 داد كه اقامت در آن ي جايگاهي كه ما را در جايخداوند» الْمقَامةِ دار أَحلَّنَا الَّذِي« 
 ي فراوانش و شاديهاي است كه ماندن در آن به خاطر خوبيي است و سرايشگيهم
 و  استقرار در. ش داردي به آن گراين رفتن رنج ها هركسي اش و از بي در پي پيها
لِهِ مِن « يشگي همين سرايا پس . از فضل و لطف خداوند است نه از اعمال ما» فَضْ

لَا نَصب فِيها يمسنَا لَا« . ميدي رسيم نميده اياگر فضل او نبود ما به آنچه كه رس و 
 يچ گونه ناتواني و هيچ گونه رنج و مشقت جسمانيو در آن جا ه» لُغُوب فِيها يمسنَا

ن يو ا. مي شويده نمي دهد و از كثرت لذت بردن رنجي به ما دست نميلبو رنج ق
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 يمي دهد و اسباب داي آنها را رشد و پرورش مي هايد كه خداوند بدي نمايداللت م
 و يچ مشقت جسمي كه هيد به گونه اي نماي آنها فراهم ميش را برايراحت و آسا

ن يو ا. ردي گين را فرا نم آنايچ غم و اندوهيو ه.  دهدي به آنها دست نميروح
، و يده خواب رفع خستگي خوابند، چون فايانگر آن است كه آنها در بهشت نميب

ز بدان سبب كه خواب، مرگ ين.  شوندياما اهل جنت خسته نم. راحت شدن است
ان يش از بهشتيخداوند ما را به لطف و كرم خو. رندي ميكوچك است و اهل بهشت نم

  .بگرداند
  :36- 37 يه يآ

لَيهِم يقْضَى لَا جهنَّم نَار لَهم كَفَرُوا والَّذِينَ وتُوا عملَا فَيو خَفَّفم ينْهنْ عا مذَابِهع 
زِي كَذَلِكاز  نه و  بميرانندشان  نه ،  است  جهنم  آتش را  كافران كَفُورٍ؛ و كُلَّ نَج 

  .دهيم  يم كيفر  چنين را  ناسپاسان گردد،   كاسته  عذابشان
مهطَرِخُونَ وصا ينَا فِيهبنَا رلْ أَخْرِجما نَعالِحرَ صلُ كُنَّا الَّذِي غَيمنَع لَمرْكُم أَوما نُعم 

  آتش  درون از ؛ و نَّصِيرٍ مِن لِلظَّالِمِينَ فَما فَذُوقُوا النَّذِيرُ وجاءكُم تَذَكَّرَ من فِيهِ يتَذَكَّرُ
 از غير ،  كنيم  شايسته يكارهاي  تا آر بيرون را ما ، ما پروردگار  يا : زنند دفريا
 پند  گيرندگان پند  كه  بوديم  نداده  عمر را شما قدر  آن آيا   كرديم  يم  آنچه
  .نيست  يياور را  گناهكاران  ،كه بچشيد  پس  داد  بيم  دهنده  بيم را شما و ؟ گيرند
ان كرد، حالت اهل جهنّم و ي آنان را بي بهشت و نعمت ها خداوند حالت اهليوقت

 يي كه نشانه هايو كسان» جهنَّم نَار لَهم كَفَرُوا والَّذِينَ« :ان فرموديز بيعذابشان را ن
شان آوردند انكار نمودند و مالقات پروردگارشان را انكار يامبرانشان برايرا كه پ

 شوند و سخت ير آن به شدت عذاب داده م آنان است كه ديكردند آتش دوزخ سرا
لَيهِم يقْضَى لَا« .  رسديفرها به آنها مين كيتر وتُوا عميبر آنان نه به مرگ حكم م» فَي 

 از عذابش يزيو نه چ» عذَابِها منْ عنْهم يخَفَّف ولَا« رند و راحت شوند، يشود تا بم
شه بر آنها ي آن همواره و هميو بزرگپس شدت عذاب .  شوديدر حق آنان كاسته م

 را كه به  كفر ينگونه با  عذاب جهنم هركسيبد» كَفُورٍ كُلَّ نَجزِي كَذَلِك« . ادامه دارد
  .مي دهي كند سزا مي ادامه دهد و بر آن پافشاريورز
 »مهطَرِخُونَ وصا يي طلبند و مي آورند و كمك مياد بر ميو آنها در دوزخ فر» فِيه 
ما را از جهنّم ! پروردگارا» نَعملُ كُنَّا الَّذِي غَيرَ صالِحا نَعملْ أَخْرِجنَا ربنَا« :نديگو
پس . مي كردي كه قبال ميير از كارهايم، غيسته انجام دهي شاياور تا كارهايرون بيب
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كم  آنها به عدل و داد حي دانند خداوند درباره يآنها به گناهشان اعتراف كرده و م
ست، يگر وقت آن ني خواهند كه دي از خدا ميا را زمانياما بازگشت به دن. نموده است

ا بدان اندازه يآ» تَذَكَّرَ من فِيهِ يتَذَكَّرُ ما نُعمرْكُم أَولَم« :دي فرمايپس خداوند به آنها م
 به يعني بود؟ يش كافيرد براي خواست پند پذيم كه در آن هركس ميبه شما عمر نداد

 و انجام عمل صالح بود يريم كه هركس درصدد پندپذي به شما فرصت دادياندازه ا
 يهايم و روزيا بهره مندتان ساختيو در دن.  الزم را برداردي توانست توشه يم

م و عمرتان را يتان فراهم نموديش را براي و آسايم واسباب راحتيفراوان به شما داد
  . مي فرستادي در پيتان پيم و نشانه ها را براي كرديطوالن

 »اءكُمجم و شما ي شما روانه ساختيم دهندگان را پشت سرهم به سويو ب» النَّذِيرُ و
م ياما ب. ديد و توبه كني ما بازگرديم تا به سوي ها آزمودي ها و ناخوشيرا به خوش

 شما مثمر ثمر واقع ي درباره يچ موعظه ايد و هيدادن در مورد شما ثمربخش نگرد
تان يد و عمرهايان رسيتان به پاين كه اجل هايم تا ايفر را از شما دور داشتيو ك. نشد

 كه يد؛ جهانيدين جهان رسيد و به ايا رخت بربستين حاالت از دنيتمام شد و با بدتر
د شما را به ي خواهيو  اكنون كه از خدا م. دي شويفر داده ميدر آن طبق اعمالتان ك

ت آن تمام شده و خداوند مهربان و بخشنده بر شما خشم گر وقيا بازگرداند ديدن
افته و اهل بهشت شما را فراموش يگرفته است و عذاب آتش جهنّم بر شما شدت 

ل در عذاب به سر يشه خوار و ذليد و هميشه در جهنم بماني هميپس برا. كرده اند
د طعم عذاب را كه يپس بچش» يرٍنَّصِ مِن لِلظَّالِمِينَ فَما فَذُوقُوا« :ن فرموديبنابرا. ديبر

ا از عذابشان يرون آورد ي  كند و از جهنّم بياري ندارند تا آنها را ياوريستمكاران 
  .بكاهد

  : 38 يه يآ
  نهان  يدانا ، الصدورِ؛ خدا بِذَاتِ علِيم إِنَّه والْأَرضِ السماواتِ غَيبِ عالِم اللَّه إِنَّ

  .است   آگاه  دلهاست در  آنچه  به او و  است  زمين و آسمانها
 هر دو گروه را يان نمود و اعمال و كارهاي اهل هر دو سرا را بي خداوند جزايوقت

 و علم خداوند و مطلع بودن او از امور پنهان آسمان ها ي آگاهيذكر كرد از گستردگ
 ي آن آگاهد و نگاه مردم پنهان ا ست و ازي كه از دين خبر داد؛ امور پنهانيو زم
ر و ي داند و آنچه را از خينه ها را مي درون سيان كرد كه خداوند رازهايب. ندارند
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 داند پس به هركس آنچه را كه مستحق ي در دل ها پنهان است مي و ناپاكيشر پاك
  . دهدي مناسبش قرار ميك را در جاي دهد و هريآن است م

  :39 يه يآ
والَّذِي ه لَكُمعج لَائِف  كُفْرُهم الْكَافِرِينَ يزِيد ولَا كُفْرُه فَعلَيهِ كَفَرَ فَمن الْأَرضِ يفِ خَ
عِند هِمبلَّا ر   يرو در را شما  كه  ؛ اوست خَسارا إِلَّا كُفْرُهم الْكَافِرِينَ يزِيد ولَا مقْتًا إِ

  اش  يناسپاس ، كند ، يناسپاس   كه  كس هر  پس  كرد  پيشينيان  جانشين  زمين
 نيز  نيفزايد ، آنها با  پروردگارشان   يدشمن بر جز  كافران كفر و ،  اوست  زيان بر

  .نيفزايد  خسرانشان  به جز  كافران كفر
 دهد كه او از  قبل يخداوند از كمال حكمت و رحمت بود نسبت به بندگانش خبر م

و . ن شوندي زميگر در روي دين برخي از بندگان جانشين مقدر  نموده است برخيچن
 را يامبرانيم دهندگان و پي از امت ها بي هر امتين مقدر نموده است كه برايچن

  كنند؟ پس هركس به خداوند و به آنچه يبفرستد تا بنگرد كه چگونه عمل م
فر يان خود اوست و گناه و كيامبرانش آورده  اند كفر بورزد بداند كه كفر او به زيپ

و . ديچ كس بار گناه او را به دوش نخواهد  كشيو ه.  رسديمكفرش به خودش 
و چه . دي افزاين شود نمين كه پروردگارش بر او خشمگي جز ايزي كافر چيكفرورز

لَا« !  خداوند وجود دارد؟ي باالتر از خشم و ناخشنوديفريك و زِيدالْكَافِرِينَ ي مكُفْرُه 
لَّا  آنها خود و يعني. دي افزايان به آنان نميز جز يزيو كفر كافران چ» خَسارا إِ

 يخانواده و اعمال و منازلشان را در بهشت از دست خواهند داد، پس همواره بدبخت
 ي گردد و محروم ميرد و نزد خدا و خلق خدا خوار مي گي مي كافر فزونيانمنديو ز
  .شود

  :40 يه يآ
 لَهم أَم الْأَرضِ مِنَ خَلَقُوا ماذَا أَرونِي اللَّهِ دونِ نمِ تَدعونَ الَّذِينَ شُرَكَاءكُم أَرأَيتُم قُلْ

اتِ فِي شِرْكاومالس أَم منَاها آتَيكِتَاب ملَى فَهنَةٍ عيب نْهلْ مإِن ب عِدونَ يم الظَّالِمضُهعب 
لَّا بعضًا  ، خوانديد  يم يكتا  يخدا  يجا  به  كه را  يشريكان  آن : ؛ بگو غُرُورا إِ
  آفرينش در يا ؟ اند  آفريده را چيز  چه  زمين  اين از  كه بنماييد ، من  به ؟ ديديد

 را  آن  كه  ايم  فرستاده  يكتاب آنها بر آيا ؟ اند  داشته  يمشاركت  چه  آسمان
  .دهند  ينم  يا  وعده  فريب جز يكديگر  به  ستمكاران ،  نه ؟سازند  خود  حجت
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ان بطالن شرك ين و بي و نقص معبودان باطل مشركيان ناتوانيداوند متعال با بخ
 دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ شُرَكَاءكُم أَرأَيتُم قُلْ« :دي فرماي آنها از همه جهات ميورز
 معبودان خود كه به جز خداوند به يبه من درباره : به آنها بگو! امبري پيا» اللَّهِ
« د؟ ياد خواندن و پرستش هستيا آنها سزاوار به فريد، آيد خبر دهيان خوياد ميفر

لَقُوا ماذَا أَرونِي ن ي را در زميزيد كه آنان چه چيبه من نشان ده» الْأَرضِ مِنَ خَ
 را يا جمادي يوانيا حيده اند ي را آفرييا كوه هايده اند ي آفرييايا دريده اند؟ آيآفر
« . زها نعمت اهللا استين چي اي همه يننده يهند كرد كه آفرده اند؟ آنان اقرار خوايآفر
أَم ملَه اتِ فِي شِرْكاومر ينش و تدبي كه آنها مقّرر داشته اند در آفريكانيا شريآ» الس

پس . نه ندارندين زمي در ايآنها مشاركت:  دارند؟ خواهند گفت يآسمان ها مشاركت
 يننده مشاركتي با آفرينش جهان هستي آفرده اند و دريافري را نيزي آنها چيوقت

 آنها اقرار ينكه به ناتوانيد با اي خوانياد ميد و به فري كنيندارد چرا آنها را عبادت م
ل ي صحت پرستش آنها وجود ندارد، بلكه دالي  برايلي دليپس، از نظر عقل! د؟ي كنيم

ان كرد كه آن ي را بيل نقيليسپس دل. دي نماي بر باطل بودن عبادت آنها داللت ميعقل
 بينَةٍ علَى فَهم كِتَابا آتَينَاهم أَم« :ن فرموديبنابرا.  داندي ميز پرستش شركا را منتفين

نْهدن و پرستش بت ها دستور يم كه آنها را به شرك ورزي داده ايا به آنها كتابيآ» م
ن يچن!  شركشان؟ح بودني در دست داشته باشند بر صحيدهد و از آن كتاب حجت

) ص(امبر خدا محمدي  بر آنها نازل نشده، و قبل از پيرا قبل از قرآن كتابيست، زين
 بر آنها نازل ياگر فرض شود كه كتاب. امده استي  نزد آنها نيامبريم دهنده و پيب

 آنها فرستاده شده است و  ادعا كنند كه او آنها را به ي به سويامبريشده و پ
م، چون ي نداري آنها شكييز در دروغگوين حالت نيده است، در اشركشان فرمان دا

لَّا نُوحِ« :خداوند  فرموده است لَه إِلَّا ي إِلَيومĤ أَرسلَنا مِن قَبلِك مِن رسولِ إِ هِ أَنَّه لĤَ إِ
 ي او وحينكه به سويم مگر اي را نفرستاده ايامبريچ پيش از تو هيو پ» أَنَا فَاعبدونَ

 يپس همه . ديست، پس مرا پرستش كني جز من اهللا نيچ معبود به حقّيم كه هيكرده ا
ن و عبادت را ين مطلب اتفاق دارند كه دي بر اي آسماني كتاب هايه يامبران و كليپ

و » نَ حنَفĤَءينَ لَه الِّديعبدوا اللَّه مخلِصيومĤ أُمِرُوا إِلَّا لِ« .  خدا قرار داديخالصانه برا
اگر گفته . انه بپرستندينكه خداوند را مخلصانه و حق گراين داده شدند مگر افرما

 يزي كنند چه چي بر باطل بودن شرك داللت مي و نقليل عقلي كه داليشود مادام
ار و يان آنها افراد هوشينكه در مي كرده است  با ايمشركان را وادار به شرك ورز
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 يعِد إِن بلْ« :دي فرمايمتعال منه خداوند ين زمي وجود داشت؟ در ايخردمند
گر يكدي دروغ به يبلكه ستمكاران جز وعده ها» غُرُورا إِلَّا بعضًا بعضُهم الظَّالِمونَ

ن براساس ي ندارند، بلكه ايليش گرفته اند دلي كه در پي راهي برايعني.  دهندينم
ن راه را يگر ايكدي ين است كه براي كنند، و به خاطر ايگر ميسفارش است كه به همد

ند و به آنها ي نمايد ميان گمراه تقلينيشين از پي دهند و متاخّريبا و آراسته جلوه ميز
 داده و يطان در ذهن و دل آنها جاي است كه شيي كنند، و به خاطر آرزوهاياقتدا م
ن عمل زشت در يجه ايدر نت. با جلوه داده استي آنها زي اعمالشان را برايزشت
ن دور كردن آن از يبنابرا.  از صفات آن ها شده استيرشد كرده و صفتشان يدلها

ان ين رو آنان بر كفر و شرك باطل و از مياز ا. شان سخت و دشوار استيدل ها
  . كنندي مي پافشاريرفتن

  :41 يه يآ
 بعدِهِ من أَحدٍ مِنْ كَهماأَمس إِنْ زالَتَا ولَئِن تَزُولَا أَن والْأَرض السماواتِ يمسِك اللَّه إِنَّ
ا كَانَ إِنَّهلِيما؛ خدا حاگر و ، نيابند  زوال تا دارد  يم  نگه را  زمين و آسمانها غَفُور 
   از  يك  هيچ ، گرايند   زوال  به

  .است  آمرزنده و بردبار خدا   آينه هر  دارد  نگه را آنها تواند  ينم او جز شما
 ي بردباريش و از رحمت فراوان خود و از گستردگيال قدرت خوخداوند متعال از كم

 دارد و  ين را نگاه ميد او آسمان ها و زمي فرمايش خبر داده و مي خويو آمرزگار
رون روند ي خود بين از جاير خود خارج شوند و اگر آسمان و زمي گذارد از مسينم
 نگاه داشتن آنها را ندارند يي دارد و مردم تواناير از خدا آنها را نگاه نميچ كس غيه

ن حكم  ياما خداوند متعال چن.  عاجز استين كاري آنان از انجام چنييو قدرت و توانا
 مردم و يده شده اند بمانند تا براين همان گونه كه آفرينموده كه آسمان  و زم

اموزند و يت و آرامش حاصل شود واز آنها بهره مند شوند و عبرت بيده ها امنيآفر
م و يشان از بزرگداشت و تعظي ببرند و بر اثر آن دل هاي قدرت بزرگ خداوند پبه

 آنان ين تا اوج كمال و صبر و مغفرت خداوند برايهمچن. ز گردديمحبت خداوند لبر
با . تكاران مهلت داده و در سزا دادنشان عجله نكرده استيآشكار گردد؛ كه به جنا

و اگر به .  گناهكاران را سنگباران خواهد كردنكه اگر خداوند به آسمان دستور دهد،يا
 آنها ي و لطف الهي و بردبارياما آمرزگار. ديد آنها را فرو خواهد بلعين حكم نمايزم
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ر انداختن عذاب از ي گمان خداوند در به تاخيب»  حلِيما كَانَ إِنَّه« . را در برگرفته است
  .دي است كه توبه نماياهان كس گنيو آمرزنده » غَفُور« . كافران بردبار است

  :42- 43 يه يآ
 فَلَما الْأُممِ إِحدى مِنْ أَهدى لَّيكُونُنَّ نَذِيرٌ جاءهم لَئِن أَيمانِهِم جهد بِاللَّهِ وأَقْسموا
ماءها نَذِيرٌ جم مهادا؛ به إِلَّا زهدهند  بيم اگر  كه خوردند  سخت  يقسمها خدا  نُفُور  

 جز ، آمد  يا  دهنده  بيم  چون  يول  يابند  هدايت ديگر   امت هر از بهتر بيايد  يا
  .نيفزود  نفرتشان
لَا السيئِ ومكْرَ الْأَرضِ فِي استِكْبارا حِيقُ وكْرُ يئُ الْميلَّا الس لَّا ينظُرُونَ فَهلْ بِأَهلِهِ إِ  إِ

نَّتلِينَ ستَ فَلَن الْأَونَّتِ جِددِيلًا اللَّهِ لِسلَن تَبو نَّتِ تَجِدوِيلًا اللَّهِ لِسيسركش  ؛ به تَح  
 آيا  نگيرد بر در را،  نيرنگبازان جز بد  ينيرنگها  اين و  بد  ينيرنگها و  زمين در
 خدا  سنت در ؟هستند   يديگر چيز منتظر  است  رفته  گذشتگان بر  كه  يسنت جز
  .يياب   ينم  يتغيير  هيچ خدا  سنت در و  يياب  ينم  يتبديل  هيچ
 جاءهم لَئِن« ب كردند موكدانه قسم خوردند كه يتكذ! امبر خداي پي كه تو را ايكسان
ان و يهوديد از ياي به نزد آنان بيم دهنده اياگر ب» الْأُممِ إِحدى مِنْ أَهدى لَّيكُونُنَّ نَذِيرٌ
ن قسم ها و عهدها وفا يات تر خواهند بود، اما به ايد راه كه اهل كتاب هستنينصار
ت شدند و از هر يانشان آمد هدايامبر به مي كه پيپس وقت» نَذِيرٌ جاءهم فَلَما« .نكردند

لَّا زادهم ما«  ماندند، ي  خود باقي قبلياب تر نگشتند و بر گمراهي راهيملّت و » نُفُورا إِ
.  به آنها افزوده نشديزي شان چي و سركشيافتن گمراهي ينز از حق و فزويجز گر

 طلب يز برايكو داشته باشند ، ني نين نبود كه قصديو سوگند خوردن آنها به خاطر ا
 از ي شدند، بلكه قسم خوردن آنان ناشين بود آنها موفق ميحق نبود، و اگر چن

نكه ين بود به قصد ا آناييك نوع سخن آراياستكبارشان در برابر مردم و حق بود و 
 كوشند، يانند كه آنها اهل حقند و در طلب حق ميب دهند و چنان بنمايمردم را فر

لَا« .بشان را بخوردند و دنباله رو آنها شونديب خوردگان، فريآنگاه فر حِيقُ وكْرُ يالْم 
لَّا السيئُ له گران ير حيو مكر زشت كه سرانجام آن بد و باطل است جز دامنگ» بِأَهلِهِ إِ

 يو خداوند برا.  گردديه آنها برمي آنان عليو مكر ورز.  گردديو مكرورزان نم
گران يند و دي گوين گفتارها و سوگندها دروغ ميبندگانش روشن نموده كه آنها در ا

  . دهنديب ميرا فر
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و . د و قصد و هدف زشت آنها روشن شدي شان آشكار گرديي و رسوايپس خوار
به ضرر خود آنها تمام شد، و خداوند مكرشان را به خود آنها  شان يله گريح

 نمانده است كه منتظر عذاب باشند؛ ين باقي جز ايزي آنها چيپس برا.بازگرداند
 ي گذشتگان بوده است، و روش و سنّت  الهي كه سنّت و روش خداوند درباره يعذاب
 و عناد و يتمگرن است كه هركس راه سي چنين الهييابد و روش و آي ير نمييتغ

 بر او فرود خواهد آمد و نعمت خدا از دست او يرد عذاب الهيش گياستكبار را در پ
 باشند كه با گذشتگان انجام شده  ينها چشم به راه كاريپس ا. گرفته خواهد شد

  .است
  :44- 45 يه يآ

لَمسِيرُوا أَوضِ فِي ينظُرُوا الْأَرفَي فةُ كَانَ كَياقِبمِن الَّذِينَ ع لِهِم كَانُوا قَبو أَشَد ممِنْه 
لِيما كَانَ إِنَّه الْأَرضِ فِي ولَا السماواتِ فِي شَيءٍ مِن لِيعجِزَه اللَّه كَانَ وما قُوةً قَدِيرًا ع 

 و اند بوده  آنها از  پيش  كه  يمردم  عاقبت  كه ببينند تا گردند  ينم  زمين در ؛ آيا
  كه  نيست  زمين  و آسمانها در چيز  هيچ ؟ كشيد كجا  به اند  داشته بيشتر  ينيروي
  .تواناست و دانا او زيرا  سازد  ناتوان را خدا
لَوؤَاخِذُ وي اللَّه ا النَّاسوا بِمبا كَسم لَى تَرَكا عرِهةٍ مِن ظَهابلَكِن دو مؤَخِّرُهإِلَى ي 
 را  مردم بخواهد خدا اگر ؛ و بصِيرًا بِعِبادِهِ كَانَ اللَّه فَإِنَّ أَجلُهم جاء افَإِذَ مسمى أَجلٍ
  يا  جنبنده  هيچ  زمين  يرو ،بر،  كند  بازخواست اند  كرده  كه  يكارهاي  سبب  به
 سر  به  مدتشان  چون و دهد  يم  مهلت   معين  يزمان تا را آنها  يول  نگذارد  يباق
  .است  آگاه  خويش  بندگان  اعمال  به ، آمد

رفتن نه ي پند پذيشان براي كند تا با دل ها و جسم هايق ميخداوند مردم را تشو
 ين به گشت و گذار بپردازند و بنگرند سرانجام كار كساني تماشا و غفلت در زميبرا

  ب كرده اند چگونه بوده است؟يامبران را تكذيشان بوده و پيش از ايكه پ
ن ي داشته و زميشتري بيينها اموال و فرزندان و قدرت و تواناي كه آنها از ايلدر حا
 كه عذاب به سراغشان آمد قدرت و ينها آباد كرده بودند، اما وقتيشتر از ايرا ب

د و فرزندان و  اموالشان نتوانست در ي به آنها نبخشيده و سوديچ فايتوانشان ه
 وما« . دي درباره آنها نافذ گرديت و خواست اله كند، و قدري آنها كاريبرابر خدا برا

ست كه ين نيو خداوند چن» الْأَرضِ فِي ولَا السماواتِ فِي شَيءٍ مِن لِيعجِزَه اللَّه كَانَ
 او را درمانده نخواهد يزيچ چين او را ناتوان سازد، و هي در آسمان ها و زميزيچ
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 گمان خدا به همه يب» قَدِيرًا علِيما كَانَ نَّهإِ« . كرد، چون علم و قدرتش كامل  است
 و يسپس خداوند متعال كمال بردبار.  داردييز توانايز آگاه است و بر همه چيچ

 اللَّه يؤَاخِذُ ولَو« :ان نمود و  فرموديمهلت دادن خود را به مجرمان وگناهكاران ب
ا النَّاسوا بِمبا كَسم لَى تَرَكع رِهةٍ مِن اظَهابيو اگر خداوند مردم را به سزا» د 
 يچ جنبنده ايفر و عذاب هي ساخت، كي داد و گرفتار ميفر مي كردند كي كه ميگناهان
 إِلَى يؤَخِّرُهم ولَكِن«  گرفت، يز فرا مير مكلف را نيوانات غي حي گذاشت، حتيرا نم
لُهم جاء فَإِذَا مسمى أَجلٍ ا فَإِنَّ أَجادِهِ كَانَ للَّهصِيرًا بِعِبد ي آنان را تا سر رسيول»   ب

 گمان خداوند به ي كه مدتشان فرا رسد بي اندازد، پس وقتير مي به تاخينيزمان مع
 ير و شر انجام داده اند جزا و سزا ميناست و آنها را طبق آنچه از خيبندگانش ب

  .دهد
  ر سوره فاطريان تفسيپا
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  نياسي ير سوره يتفس

  .ه استي آ83 و يمك

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 :1- 12 يه يآ

  .سين ، يا؛ يس
  . آميز  حكمت  قرآن  به سوگند؛ الْحكِيمِ والْقُرْآنِ

لِينَ لَمِنَ إِنَّكرْسيهست  پيامبران از تو  ؛ كه الْم . 

 .راست  يراه مستَقِيمٍ؛ بر صِرَاطٍ علَى

  .شده  نازل ،  مهربان پيروزمند  آن  جانب از  قرآنالرَّحِيمِ؛  الْعزِيزِ تَنزِيلَ
ا لِتُنذِرما قَوم أُنذِر ماؤُهآب مبيم  پدرانشان  كه  يده  بيم را  يمردم غَافِلُونَ؛ تا فَه  
  .بودند  يخبر  يب در و نشدند  داده
قَّ لَقَدلُ حلَى الْقَوع أَكْثَرِهِم مؤْمِنُونَ؛ وعده لَا فَهتحقق  بيشترشان  باره در خدا  ي  

  .آورند  ينم  ايمان و  يافته
لْنَا إِنَّا عفِي ج نَاقِهِمأَغْالَالً أَع م األَذْقَانِ إِلَى فَهِيونَ؛ و فَهحقْمتا  گردنهايشان بر ما م 

  .نتوانند  آوردن  پايين  و باالست  به  سرهايشان  كه  چنان ،  نهاديم غلها زنخها
عجنِ مِن لْنَاويب دِيهِما أَيدمِنْ سو ا خَلْفِهِمدس منَاهفَأَغْشَي مصِرُونَ؛ در الَ فَهبي 

 ، چشمانشان بر و   يديوار  سرشان  پشت در و  كشيديم  يديوار  برابرشان
 .ديد نتوانند تا  افكنديم  يا  نيزپرده

لَيهِم وسواء ع متَهأَأَنذَر لَ أَمم مهؤْمِنُونَ؛ تفاوتشان الَ تُنذِررا آنها  چه ، نكند  ي 
  .آورند  ينم  ايمان ،  ينترسان  چه و  يبترسان

 تو ، تنها؛ كَرِيمٍ وأَجرٍ بِمغْفِرَةٍ فَبشِّرْه بِالْغَيبِ الرَّحمن وخَشِي الذِّكْرَ اتَّبع منِ تُنذِر إِنَّما
  نهان  در  رحمان  يخدا از و كند  يپيرو  قرآن از  كه  يده  يم  بيم را  يكس

  .بده  مژده كرامند مزد و  آمرزش  به را  كس  چنين  بترسد
مبِينٍ؛  إِمامٍ فِي أحصينَاه شَيءٍ وكُلَّ وآثَارهم قَدموا ما ونَكْتُب الْموتَى نُحيِي نَحنُ إِنَّا
  يهراثر  و اند  كرده  اين از  پيش  كه را  يكار هر و   كنيم  يم  زنده را  مردگان ما
  .ايم  شماركرده  مبين  كتاب در را  يچيز هر و  نويسيم  يم ، اند  آورده پديد  كه را
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م بودن ي كه صفت آن حكي خورد، قرآنيم سوگند مينجا خداوند به قرآن حكيدر ا
 در يدادن امر ونه مناسبش، و قرار ي در جايزي گذاشتن هرچيعنيو حكمت . است
و از .  باشندي حكمت مي قرآن همه داراي و جزائيپس احكام شرع.  مناسب آنيجا

 يان مي كند و هم حكمت آن را بيان مين است كه هم حكم مساله را بيحكمت قرآن ا
 باشند ي ترتّب حكم برآن مي كه مقتضيپس عقل ها را از مناسبت ها و اوصاف. دارد 
  .  سازديآگاه م

) ص( كه به آن سوگند خورده شده است رسالت محمد يزيچ» الْمرْسلِينَ لَمِنَ كإِنَّ« 
امبر ين پين و تازه تري، و تو اوليامبران هستي پياز زمره !  محمدي تو ايعني. است

و هركس در . يامبران آورده اند تو هم آورده  اي كه پينيز اصول ديو ن. ي باشينم
گران بداند خواهد يامبران را با ديتامل كند و فرق پامبران يحاالت و  اوصاف پ

كو ي ني كامل و  اخالقي صفاتي، چون دارايده هستيامبران برگزيدانست كه تو از پ
م بودن قرآن است و ياد شده حكيست كه آنچه به آن سوگند يده نيو پوش. ي باشيم

 يگر مرتبط ميدكين دو با ياست و ا) ص(اد شده رسالت محمدي آن سوگند يآنچه برا
ن قرآن نبود كه سرشار ي جز ايل و گواهيامبر دلي اثبات رسالت پيو اگر برا. باشند

 بود، بلكه قرآن يل و شاهد بر صدق رسالت او كافين به عنوان دلياز حكمت است، هم
 اثبت ي براييل هايل قرآن دلي داليپس همه . امبر استيل بر رسالت پين دلي تريقو

  .هستند) ص(رسالت محمد 
د خبر داد ي نمايكه بر رسالت او داللت م) ص(امبري پين صفت هايسپس از بزرگ تر

انه ي كه ميبر راه راست قرار دارد؛ راه» مستَقِيمٍ صِرَاطٍ علَى« ن است كه او يو آن  ا
ن راه راست مشتمل بر يو ا.  رساندي بهشت مياست و انسان را به خدا و به سرا

و .    كنديا و آخرت را اصالح مياشد كه قلب و بدن و دن بيسته مي شايكارها
 گرداند يد و دل را پاك مي نمايه مي است كه نفس را تزكيمشتمل بر اخالق فاضله ا

است و ) ص(امبرين راه راست صفت پيپس قرار داشتن بر ا. دي افزايو پاداش را م
  .  است كه آن را آورده استينيصفت د

ن سوگند بر يف تريش كه چگونه با شريانديم بيقرآن كرن ي ايپس در شكوه و بزرگ
و فقط . اد كرده استي شود سوگند ياد مي اثبات آن قسم ي كه برايزين چيبزرگتر

ل واضح و حجت ي بود، اما خداوند داليامبر كافيخبر دادن خداوند از مرسل بودن پ
سالت  اثبات صحت آنچه بر آن قسم خورده كه رينجا براي در اي روشنيها
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ش گرفتن آن ي درپيان كرده و ما را بدان گوشزد نموده و براي باشد بيامبرش ميپ
  .  كرده استييراه، ما را راهنما

ره و  مهربان فرو فرستاده يخداوند چ» الرَّحِيمِ الْعزِيزِ تَنزِيلَ« ن راه راست را، يو ا
ن راه و ياو ا. دپس اوست كه كتابش را فرو فرستاده تا آنها را به او برسان. است 

ن كار بر يف حفاظت كرده، و با اير و تحرييش از هر نوع تغيكتاب را با قدرت خو
نكه آنان را به ي كه همواره شامل حال آنهاست تا ايبندگانش رحم نموده؛ رحمت

» الرَّحِيمِ الْعزِيزِ« ن دو اسم بزرگواريه را با اين آيبنابرا.  رساندي رحمت خدا ميسرا
 اثبات آن ياد كرد و برايامبر سوگند ي خداوند بر رسالت پيوقت. ساندان ريبه پا
 قَوما لِتُنذِر« :ان نمود و فرمودياز به رسالت و ضرورت آن را بي را ارائه داد، نيليدال
و . م داده نشده اندي كه پدرانشان بيم دهي را بيتا قوم» غَافِلُونَ فَهم آباؤُهم أُنذِر ما

 نداشته اند و جهالت آنها را فرا يامبري سواد هستند كه كتاب و پي بياآنها عرب ه
 از خودشان را يامبريپس خداوند پ.  آنان را در خود فرو برده استيگرفته و گمراه

اموزد، يد و كتاب و حكمت را به آنها بيه نماي آنها فرستاد تا آنان را تزكيبه سو
 سواد ي سواد و هر بي بيپس عرب ها.  بودندي آشكاريگرچه قبل از آن در گمراه

شان ي شود تا آنچه را كه در كتاب هايادآور مي دهد و اهل كتاب را يم مي را بيگريد
ز به طور يگران ني ديژه و براي وي عرب ها نعمتيامبر برايپس پ. ادآورنديآمده به 

  .عام رحمت و بركت است
 به يكه آنها را هشدار داد بعد از آن يم دادنشان مبعوث گشته اي بي كه برايكسان

م دادن ي رد كردند و بي آنچه را كه تو آورده بودي شوند؛ گروهيم ميدو گروه تقس
 حقَّ لَقَد« : هستند كه خداوند در موردشان فرموده استيو آنها كسان. رفتنديرا نپذ
افته ي آنها تحقق ت خدا در موردير و مشيتقد» يؤْمِنُونَ لَا فَهم أَكْثَرِهِم علَى الْقَولُ

فر بر آنها ي كي مانند و وعده ي مياست و آنها همواره در كفر و شرك خود باق
رفتند، پس در يرا بعد از آن كه حق بر آنها عرضه شد آن را نپذيافته  است، زيتحقق 

  .شان مهر زده شديرفتن حق بر دل هايفر نپذين وقت، به كيا
 إِنَّا« :ان كرد و فرمودي شود بيشان ميدلهامان به يدن اي را كه مانع رسيسپس موانع

لْنَا عفِي ج نَاقِهِمن طوق ها يم و اي افكنده اييشان طوق هايما به گردنها»  أَغْالَالً أَع
شان رو به باال ي رسد و سرهايشان ميكه تا چانه ها» األَذْقَانِ إِلَى« بزرگ هستند، 

 كه بر گردن ييرهاي زنجيا از شدت و سختپس آنه» مقْمحونَ فَهم« .  دارندينگاه م
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ن يي توانند آن را پايشان را رو به باال نگاه داشته اند و نميشان است سرهايها
  .آورند

لْنَا«  عجنِ مِن ويب دِيهِما أَيدمِنْ سو ا خَلْفِهِمدشان و در پشت ي ايش رويو در پ» س
 الَ فَهم فَأَغْشَينَاهم« .  دارديمان باز مي ام كه آنها را ازي قرار داده ايسرشان مانع

نند و جهالت و ي بيم پس آنها نميله جلو چشمانشان را گرفته اين وسيو بد» يبصِرُونَ
د واقع يم دادن در مورد آنها مفي، آنان را از هر جهت فرا گرفته است پس بيبدبخت

  . گرددينم
لَيهِم وسواء«  ع متَهأَ أَأَنذَرم لَم مهؤْمِنُونَ الَ تُنذِرو چه ي را بترسانيو چه آنان» ي 
 يمان مي ايو چگونه كس.  آورنديمان نميكسان است و ايشان ي برايشان را نترسانيا

و قسم ! ند؟ي بيده و باطل را حق ميآورد كه بر قلبش مهر زده شده و حق را باطل د
 نموده  است و خداوند در مورد آنان ريم دادن در آنها تاثي هستند كه بيدوم كسان

 يده مي فايم دادن تو فقط به كسانيب» الذِّكْرَ اتَّبع منِ تُنذِر إِنَّما« :دي فرماين ميچن
ن است از حق و از آنچه يرند كه هدفشان اي پذيحت تو پند مي از نصيو كسان. دهد

و از خداوند رحمان » بِالْغَيبِ الرَّحمن وخَشِي« .  كننديرويبدان تذكر داده شده اند پ
كو در ي نيتين دو صفت متصف باشد ، با ني هركس به ايعني.  ترسنديدر نهان م

م تو ي شود و با تعليطالب حق باشد و از خداوند بترسد از رسالت  تو بهره مند م
به » كَرِيمٍ رٍوأَج بِمغْفِرَةٍ فَبشِّرْه« افت، يق ين دو امر توفيو هركس به ا. ابدي يه ميتزك

سته و ي شايرد و كارهاي گي ارزشمند مي شوند و پاداشيده مياو مژده بده كه آمرز
  .  شوديافت ميكش دريت نين
م تا يگردانيبدون شك ما مردگان را پس از مرگشان زنده م» الْموتَى نُحيِي نَحنُ إِنَّا« 

و » قَدموا ما  ونَكْتُب«. مي كه كرده اند به آنان سزا وجزا بدهييبه خاطر كارها
 است كه يم، و آن اعماليسي نويش فرستاده اند ميشاپي را كه پيك و بدي نيكارها

 نهاده اند، و يو آنچه برجا» وآثَارهم« .  شان انجام داده انديات و زندگيدر حال ح
ش و بعد از مرگشان سبب به يات خوي كه آنها در دوران حير و شريآن آثار خ

 كه به سبب گفته ها و كردارها و حاالت آنان يي آمدن آن بوده اند، و كارهاوجود
حت يا نصيم و آموزش آنان ي كه مردم به سبب تعليريد آمده است ، و هر كار خيپد
 كه آن را يا علمي از منكرشان انجام داده اند، و يا به سبب امر به معروف و نهيو 

 گذاشته اند كه در دوران ي آن را برجايياا در كتاب هيبه دانش آموزان آموخته و 
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 كه انجام داده يريا كار خي شود، و يا بعد از  مردنشان از آن استفاده ميات آنان يح
ش يگر آنان را سرمشق خوي ديا كسيا صدقه و احسان، و يا زكات يل نماز ياند از قب

 ييا جاياند و  ساخته يا  مسجدي ورزد، ين اعمال مبادرت ميقرار داده و به انجام ا
ن، همه از آثار آنان ي برند، و امثال ايدرست  كرده اند كه مردم از آن استفاده م

. ن گونه استين عمل شرّ ايو همچن.  شوديشان نوشته ميهستند و پاداش آن برا
 ياد نهد پاداش آن و پاداش كسيكو بني نيوه و روشيهركس در اسالم ش«ن يبنابرا

 بد يو هركس در اسالم سنّت و روش.  رسديد به او مياامت به آن عمل نميكه تا ق
ز بر يند نيامت به آن عمل نماي كه تا قي  كند گناهش بر اوست و گناه كسانيه گذاريپا

ت  كردن آنان ي مقام دعوت نمودن مردم به راه خدا و هدايانگر بلندين بيو ا. »اوست
 است كه به يبودن مقام كسن ييانگر پايز بين.  باشد يق ممكن ميله و طريبا هر وس

نِ يه تري فروماين فرديچن.  داردي كند و در راه آن گام برمي شر دعوت ميسو
 إِمامٍ فِي أحصينَاه شَيءٍ وكُلَّ« . شتر استي باشد و گناه و جرم او از همه بيمردم م

 ي كه اساس و مرجع همه يت ها را در كتابي اعمال و نيز و همه يو همه چ» مبِينٍ
  .م، و آن كتاب لوح محفوظ استي است كه در دست فرشتگانند برشمرده اييكتاب ها

  :13- 30 يه يآ
اضْرِبم وثَالً لَهم ابحةِ أَصا إِذْ الْقَرْياءهلُونَ؛ داستان جرْسرا  قريه  آن  مردم  الْم 
  .آمدند جا  بدان  رسوالن  كه  آنگاه ، بياور  برايشان

لَيهِم اأَرسلْنَ إِذْ لَيكُم إِنَّا فَقَالُوا بِثَالِثٍ فَعزَّزنَا فَكَذَّبوهما اثْنَينِ إِ  دو  مرْسلُونَ؛ نخست إِ
  داديم  نيروشان  يسوم با  پس ، كردند  تكذيبشان و  فرستاديم  نزدشان  به را  تن
  .اند  فرستاده شما  هدايت  يبرا را ما : گفتند و

لُنَا بشَرٌ إِالَّ أَنتُم ما قَالُوا   تَكْذِبونَ؛ داستان إِالَّ أَنتُم إِنْ شَيءٍ مِن الرَّحمن أَنزَلَ وما مثْ
  .آمدند جا  بدان  رسوالن  كه  آنگاه ، بياور  برايشان را  قريه  آن  مردم
 و  فرستاديم  شاننزد  به را  تن دو  نخست؛ لَمرْسلُونَ إِلَيكُم إِنَّا يعلَم ربنَا قَالُوا

  هدايت  يبرا را ما : گفتند و  داديم  نيروشان  يسوم با  پس ، كردند  تكذيبشان
  .اند  فرستاده شما
  رحمان  يخدا و هستيد ما همانند  يانسانهاي شما : الْمبِينُ؛ گفتند الْبالَغُ إِالَّ علَينَا وما
 .گوييد  ينم  دروغ جز شما و  است   نفرستاده چيز  هيچ
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 : أَلِيم؛ گفتند عذَاب منَّا ولَيمسنَّكُم لَنَرْجمنَّكُم تَنتَهوا لَّم لَئِن بِكُم تَطَيرْنَا إِنَّا قَالُوا
  .ايم  شده  فرستاده شما  يسو  به ما  كه داند  يم ما پروردگار

  پيام جز ما  عهده بر مسرِفُونَ؛ و مقَو أَنتُم بلْ ذُكِّرْتُم أَئِن معكُم طَائِرُكُم قَالُوا
  .نيست  هيچ آشكارا  رسانيدن

 را شما ما : گفتند؛ الْمرْسلِينَ اتَّبِعوا قَومِ يا قَالَ يسعى رجلٌ الْمدِينَةِ أَقْصى مِنْ وجاء
 ما از را شما و كرد ، خواهيم   سنگسارتان نكنيد  بس اگر   ايم  گرفته بد  فال  به

 .رسيد خواهد  سخت  يا  شكنجه

 آيا   شماست خود با ، شما  يشوم : مهتَدونَ؛ گفتند وهم أَجرًا يسأَلُكُم الَّ من اتَّبِعوا
  .هستيد گزافكار  يمردم ،  نه ؟ گوييد   يم  چنين دهند  اندرزتان اگر
لَيهِ فَطَرَنِي الَّذِي أَعبد الَ لِي وما إِ ونَ وعدوان  دوان شهر  دوردست از  يمرد؛ تُرْج  
 .كنيد  يپيرو  رسوالن  اين از ،  من  قوم  يا  : گفت و آمد

؛ ينقِذُونِ والَ شَيئًا شَفَاعتُهم عنِّي تُغْنِ الَّ بِضُرٍّ الرَّحمن يرِدنِ إِن آلِهةً دونِهِ مِن أَأَتَّخِذُ
  اند،  يافته  هدايت  يمردم خود و ، ندطلب  ينم  يمزد  هيچ شما از  كه  يكسان از

 .كنيد  يپيرو

  يم  بازگردانده او نزد  به و  آفريده مرا  كه را  يخداي مبِينٍ؛ چرا ضَالَلٍ لَّفِي إِذًا إِنِّي
   نپرستم ، شويد
  يخدا اگر  كه ،  كنم اختيار را  يخدايان او  يسوا آيا؛ فَاسمعونِ بِرَبكُم آمنت إِنِّي

 مرا و نكند سود  هيچ مرا  شفاعتشان ، برساند  يزيان  من  به بخواهد  رحمان
 ? نبخشند  يرهاي

 آشكار  يگمراه در  من  هنگام  اين در يعلَمونَ؛ و قَومِي لَيت يا قَالَ الْجنَّةَ ادخُلِ قِيلَ
  .باشم
لَنِي ربي لِي غَفَرَ بِما عجكْرَمِينَ؛ من مِنَ وسخن   آوردم  ايمان  پروردگارتان  به  الْم  
  .بشنويد مرا
لْنَا وما   به : شد  منزِلِينَ؛ گفته كُنَّا وما السماء منَ جندٍ مِنْ بعدِهِ مِن قَومِهِ علَى أَنزَ

  .دانستند  يم  من  قوم  كاش  يا  : گفت   يآ در  بهشت
 در و بيامرزيد مرا  من پروردگار  خَامِدونَ؛ كه هم افَإِذَ واحِدةً صيحةً إِالَّ كَانَت إِن

  .آورد در  شدگان  يگرام  زمره
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 بر  پس  آن از يستَهزِؤُون؛ و بِهِ كَانُوا إِالَّ رسولٍ من يأْتِيهِم ما الْعِبادِ علَى حسرَةً يا
  .نبوديم  تندهفروفرس ما، و   نفرستاديم فرو  آسمان از  يلشكر  هيچ او  قوم سر
 بزن كه يرند مثالي پذي كنند و دعوتت را نميب مي كه رسالت تو را تكذي كسانيبرا

و .  باشدير شوند موعظه و پنديشان اگر موفق به كسب خيرند و براياز آن عبرت بگ
ش يامبران خدا پيب پي آنها به سبب تكذي باشد و آنچه برايه ميساكنان قر: ن مثاليا

ده ي مهم بود و فاين آباديو اگر ذكر نام ا. عذاب خدا گرفتار شدندفر و يآمد و به ك
 كرد؛ پس چنانچه درصدد مشخص نمودن ي دربرداشت خداوند آن را مشخص ميا
ن يبنابرا. مي سخن گفته ايم خود را به تكلّف انداخته و بدون آگاهي باشين آباديا

ق دست آن ي و طر.هوده زده استيد حرف بينه سخن بگوين زمي در ايهرگاه كس
ن صورت يو به ا. ميز كني ندارد پرهيده ايم و از آنچه فايق بپردازياست كه به حقا

 برد كه علم و يو فرد جاهل گمان م. گرددي شود و عملش افزون ميه ميانسان تزك
نها علم را ياما ا.  گردديست اضافه مي بر صحت آن نيلي كه دليدانش او با ذكر اقوال

ق ذهن و عادت كردن به امور مشكوك در ي جز تشويده ايو فا كند ياضافه نم
 ي براي را مثالين آبادين مطلب آن است كه خداوند ايو شاهد و منظور در ا. برندارد

آن گاه كه فرستادگان خدا به » الْمرْسلُونَ جاءها إِذْ« : ان نموده استيمخاطبان ب
 فرمان دادند و از يگانه پرستيو كتا ي ي آنان آمدند و آنها را به عبادت خدايسو

  . كردنديشرك و گناهان نه
لَيهِم أَرسلْنَا إِذْ«  آن گاه كه دو نفر از فرستادگان » بِثَالِثٍ فَعزَّزنَا فَكَذَّبوهما اثْنَينِ إِ

ب كردند، سپس ما آنها را با فرد يم پس آن دو را تكذي آنها فرستاديخود را به سو
ن به خاطر آن بود كه خداوند به يامبر شدند و ايم، و آنها سه پيت نمودي تقويسوم
امبرانش ي فرستادن پي در پي خواست با پي داشت و مي آن شهر توجه خاصياهال

« :پس فرستادگان به آنها گفتند» فَقَالُوا« . دي حجت نماي آنها بر آنان اقامه يبه سو
لَيكُم إِنَّا  به آنان دادند كه يآنها جواب. ميرستاده شده ا شما فيما به سو» مرْسلُون إِ
  : رفته اند مشهور بوده استيامبران را نپذي كه دعوت پيان كسانين پاسخ همواره ميا

 ييشما جز انسان ها: امبران گفتنديدر پاسخ به پ» مثْلُنَا بشَرٌ إِالَّ أَنتُم ما قَالُوا« 
ده يژه گرداني داده و شما را ويرتر شما را بر ما بيزيد، پس چه چيستيهمچون ما ن

إِن نَّحنُ إِلَّا «  :شان گفتنديامبران به امت هاي را به ما نداده است؟ پين منزلتيو چن
 لَكِنَّ اللَّهّثلُكُم و  همانند شما ييما جز انسان ها» شĤَء مِن عِبادِهِي من يمنُّ علَيبشَرُ مِ
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 أَنزَلَ وما« . گذارديكه بخواهد منّت م خداوند برهركس از بندگانش يم وليستين
 رسالت را به يعني.  فرو نفرستاده استيزيو خداوند مهربان چ» شَيءٍ مِن الرَّحمن
 يز كه آنها را مورد خطاب قرار مي را ني انكار كردند، سپس رسالت  كسانيطور كّل

  .دي گوئيا جز دروغ نمشم» تَكْذِبون إِالَّ أَنتُم إِنْ« : ب كردند و گفتنديدادند تكذ
 داند كه يپروردگارمان م» لَمرْسلُون إِلَيكُم إِنَّا يعلَم ربنَا« :امبر گفتندين سه پيپس ا

 يم خداوند ما را رسوا ميم، و اگر ما دروغگو باشي شما فرستاده شده ايما به سو
  .سازد و فورا ما را به عذاب گرفتار خواهد كرد

لَينَا وما«  الَغُ الَّإِ عبِينُ الْبماست فقط رساندن آشكار است، كه با يفه يآنچه وظ» الْم 
 شود يشنهاد مي كه پين معجزاتير از ايو غ.  گردديآن امور مطلوب كامال واضح م

 ما رساندن است يفه يتنها وظ. ستيار ما نينكه عذاب زودتر آورده شده در اختيا اي
ن يد ايت شويپس اگر شما هدا. ميان كرده ايتان بيم و برايو ما آن را انجام داده ا

  .مي ندارياريد ما اختيق شماست و اگر گمراه گرديسعادت و توف
از آمدن شما و ارتباط برقرار » بِكُم تَطَيرْنَا إِنَّا« :امبرانشان گفتندي آن شهر به پياهال

 يست كه كسز اين چين شگفت تريو ا. م يدي ندي جز شرّ و بديزيكردنتان با ما چ
ن نعمت از ياز بندگان به اي كند و ني را كه خداوند بر بندگان انعام مين نعمتيبزرگتر

ن شرّ را آورده يبدتر: ندياورد، به او بگوي آنان بي مقدم تر است برايگرياز ديهر ن
افتن  يق ني توفيول. رندي، و او را به شگون و فال بد بگيافزوده اي و جز شرّ بر ما نيا

امبر را يسپس آن سه پ.  كندي كند كه دشمنش با او آن كار را نمي ميكارانسان 
ن يد شما را به بدترياگر دست برندار» لَنَرْجمنَّكُم تَنتَهوا لَّم لَئِن« :د كردند و گفتنديتهد

و » أَلِيم عذَاب منَّا ولَيمسنَّكُم« . م كردي سنگسارتان خواهيعني. م كشتيصورت خواه
  .ديد رسي دردناك خواهي ما به شما عذابي سواز
  خودتان با خودتان همراه است، و يشوم» معكُم طَائِرُكُم« :امبرانشان به آنها گفتنديپ

 و از يش آمدن عذاب و ناخوشين سبب پيو ا.  بود كه بر آن بودنديآن شرك و شرّ
 يزينكه ما شما را به چيب اا به سبيآ» ذُكِّرْتُم أَئِن« . ن رفتن نعمات و بركات استيب

 شماست به ما ي باشد و موجب سعادتمنديم كه صالح شما در آن مي دهيپند م
 يقت آن است كه شما گروهيبلكه حق» مسرِفُونَ قَوم أَنتُم بلْ« د؟ ي گوئين ميچن

ز و  ي جز گريزيامبران چيپس دعوت دادن پ. ديي گويد و سخن گزاف ميمتجاوز
  .افزوديها ناستكبار بر آن
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 شتابان ين نقطه آن شهر مرديو از دورتر» يسعى رجلٌ الْمدِينَةِ أَقْصى مِنْ وجاء« 
امبران بدان ي آنچه را كه پياو وقت. حت  كردن قومش عالقمند بوديآمد، چون به نص

امبران ي كه قومش در جواب پيمان آورد و از پاسخيد و به آن اي دادند شنيدعوت م
 يا» الْمرْسلِينَ اتَّبِعوا قَومِ يا« : قوم خود آمد و گفتيافت به سوي يدند آگاهگفته بو
 كردن از فرستادگان خدا يرويپس آنها را به پ. دي كنيرويامبران پياز پ! قوم من

 يامبران گواهيحت  كرد و بر صحت و رسالت پين باره آنها را نصيفرمان داد و در ا
 اتَّبِعوا« :به آن شهادت داده و به آن فرا خوانده بود، گفتد آنچه ييسپس در تا. داد
لُكُم الَّ من  آن يده ي كنند و فايحت ميد كه شما را نصي كنيروي پياز كسان» أَجرًا يسأَ

ست يحت كردنتان به چنگ آوردن اموالتان ني گردد، و هدف آنها از نصيبه شما بر م
  .  خواهنديحت خود را از شما نميو مزد دعوت و نص

او دعوت : دي بگوي احتماال كسي كرد، وليرويد از او پين است باي كه چنيپس كس
« :ن توهم را دفع كرد و گفتيست، پس ايرد اما برحق ني گي هم نمي كند و مزديم

 خوانند كه عقل به ي فرا ميزيافته اند، چون آنان تنها به چيو آنها راه » مهتَدونَ وهم
ح ي كنند كه عقل به زشت و قبي مي نهيزي دهد، و تنها از چي مياهخوب بودن آن گو

  .  دهدي ميبودن آن گواه
 يگانه پرستيامبران و ي از پيرويرفتند و او را به خاطر پيحت او را نپذيقومش نص

لَيهِ فَطَرَنِي الَّذِي أَعبد الَ لِي وما« :سرزنش كردند پس او گفت  يزيچه چ» تُرْجعون وإِ
 دارد، و چرا خدا را پرستش ي است باز مي كه سزاوار بندگييا از پرستش خدامر

 ي او باز مي خلق به سوي داده است و همه يده و روزي كه او مرا آفرينكنم در حال
نش و ي كه آفريشان سزا و جزا خواهد داد؟ پس كسيگردند و آنها را طبق كارها

 باشد، يا و آخرت به دست او ميان بندگان در دني دادن و حكم نمودن در ميروز
 يانيچ سود و زي كه هيف گردد، نه كسيد و تعريسزاوار است تا پرستش شود و تمج

. ستي در دست او نيدن و محروم كردن و مرگ و زندگيست و بخشيار او نيدر اخت
 شَفَاعتُهم عنِّي تُغْنِ الَّ بِضُرٍّ الرَّحمن يرِدنِ إِن آلِهةً دونِهِ مِن أَأَتَّخِذُ« :ن فرموديبنابرا
 را پرستش كنم كه اگر خداوند مهربان بخواهد به من يير از اهللا معبودهايا غيآ» شَيئًا

 را از من دور نخواهد كرد، يزيچ چيشان هي ايگريانجي برساند شفاعت و ميانيز
پس شفاعت .  تواند شفاعت كندي او نميش خداوند جز با اجازه يچ كس پيچون ه
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 كه خداوند يانيو مرا از ز» ينقِذُون والَ« .  را از من دور نخواهد كرديزيچ چيهآنان 
  .بخواهد به من برساند نجات نخواهد داد

 مبِينٍ إِنِّي ضَالَلٍ لَّفِي«  را پرستش كنم آن گاه من، ين معبودانياگر چن» إِذًا إِنِّي« 
نتآم كُمونِ بِرَبعمهمانا من به پروردگار شما . خواهم بود ي آشكاريدر گمراه» فَاس

حت كرده و هم به رسالت ين سخن، هم آنها را نصيدر ا. ديمان آورده ام، پس بشنويا
 ييد خداوند به تنهاي داده و خ بر داده است كه فقط بايافتن آنها گواهيامبران و راه يپ

رده كه عبادتِ ن را ذكر كيان نموده و اين امر را بيل ايو دال.  و پرستش شوديبندگ
ر از يز ذكر نموده و خبر داده كه هركس غيل آن را نيرخداوند باطل است، و داليغ

ان كرد، هرچند كه يمان خود را آشكارا بيسپس ا. خداوند را پرستش كند گمراه است
  .د كه او را بكشندي ترسيبه شدت از آنها م

مان آورده ام و قومش ي اان نمود و گفت من به پروردگارتانين مطلب را بي كه ايوقت
فورا » يعلَمونَ قَومِي لَيت يا قَالَ الْجنَّةَ ادخُلِ قِيلَ« . دند، او را كشتندين سخن را شنيا

دن به آنچه كه در برابر يوارد بهشت شو، او با خبر دادن از رس: به او گفته شد
 قومش بعد از يبرارخواهانه ي خيده بود، و با لحني به آن رسيگانه پرستيد و يتوح

 كاش قوم من يا: رخواه آنها بود گفت يز خي نيمرگش آن چنان كه در دوران زندگ
فرها را يد و انواع كيكه چگونه پروردگارم مرا بخش»  ربي لِي غَفَرَ بِما«  دانستند، يم

لَنِي« ! از من دور كرد عجكْرَمِينَ مِنَ واع پاداش ها و مرا با بهره مند نمودن از انو» الْم
 دانستند بر شرك ي اگر آنها ميعنيان قرار داد، ي گرامي ها از زمره يو شاد

  . ماندندي نميخودشان باق
لْنَا وما« :فر قوم او فرموديخداوند در مورد سزا و ك  جندٍ مِنْ بعدِهِ مِن قَومِهِ علَى أَنزَ

 يم و از آسمان برايا تكلّف كنفر دادن آنهيم كه در كي نداشتيازيما ن» السماء منَ
م، چون به يو ما فرو نفرستاد» منزِلِينَ كُنَّا وما« . مي را بفرستي آنان لشكرينابود

ار ي باشد و انسان بسيار گسترده مي خداوند بسيي نبود و توانايازين كار نيا
 ي از عذاب خدا به انسان ها برسد برايزين چيف و ناتوان است، و اگر كمتريضع

  . كنديت مي آنان كفايابودن
 از يكيك صدا نبود كه يفر و عذاب آنها جز يك» واحِدةً صيحةً إِالَّ كَانَت إِن« 

ن صدا همه يو ناگهان آنها در اثر ا» خَامِدونَ هم فَإِذَا« فرشتگان خدا سر داد، 
ن صدا آنان را يشان در درونشان پاره پاره گشت و  ايخاموش شدند و دل ها
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در . ي داشتند و نه حركتيي كه نه صدايضطرب ساخت و خاموش نمود ؛ به گونه ام
ف ي دادند و با شريد از خود نشان مي شدي و استكباريش تر سركشي كه پيحال
خداوند . ان كردند و با آنان مبارزه نمودندين انسان ها روبرو شدند و بر آنها طغيتر

 إِالَّ رسولٍ من يأْتِيهِم ما الْعِبادِ علَى حسرَةً يا« :دي فرمايبا ترحم بر حال بندگان م
نه توز و چقدر جاهل اند يانسانها چقدر بدبخت هستند و چقدر ك» يستَهزِؤُون بِهِ كَانُوا

 كنند كه سبب هرنوع يامبران برخورد مين گونه با پي دارند و اين حالتيكه چن
  ! استي و هر عذاب و شكنجه ايبدبخت

  :31- 32 يه يآ
ا أَلَمرَوي لَكْنَا كَم م أَهلَه نْ قَبالْقُرُونِ م مأَنَّه هِملَي   چه  كه اند  نديده يرْجِعونَ؛  آيا الَ إِ

  .گردند  ينم باز  نزدشان   به ديگر  كه  ايم  كرده  هالك آنها از  پيش را  يمردم
  .آرند  حاضرش ما نزد  آنكه مگر نماند  كس نَ؛ ومحضَرُو لَّدينَا جمِيع لَّما كُلٌّ وإِن

نها بوده و يش از اي كه پيده اند و از كسانيشيندينها نيا ايد آي فرمايخداوند متعال م
فر يب كرده اند عبرت نگرفته اند كه خداوند آنها را هالك كرد و كيامبران را تكذيپ

ا بازنگشتند و هرگز به يه دن آنها نابود شدند و بيش را بر آنها فرو آورد و همه يخو
 تازه خواهد داد و آنها را پس از ينشيا باز نخواهند گشت؟ و خداوند به همه آفريدن

 يش خداوند حاضر خواهند شد تا با حكم دادگرانه يمرگشان زنده خواهد كرد و پ
 ي ستم نمي ذره ايد؛ خداوند كه به اندازه ي نمايان آنها قضاوت و داوريش ميخو

 باشد خداوند يكيو اگر ن» ماَ يوتِ مِن لَّدنه أَجراَ عظِيضَعِفها ويوإِن تَك حسنَةَ « كند، 
  . دهدي بزرگ ميش پاداشيد و از جانب خوي نمايآن را چند برابر م

  :33- 36 يه يآ
  يعبرت  يأْكُلُونَ؛ نشانه فَمِنْه حبا مِنْها وأَخْرَجنَا أَحيينَاها الْميتَةُ الْأَرض لَّهم وآيةٌ
  آن از  كه يا   دانه  آن از و  ساختيم  اش  زنده  كه  مرده  زمين ، برايشان  است

  .آورديم  بيرون خورند  يم
لْنَا عجا ونَّاتٍ فِيهنَابٍ نَّخِيلٍ مِن جأَعرْنَا وفَجا وونِ؛ و مِنْ فِيهياز  يباغهاي  آن در الْع 
  . ساختيم  روان ها  چشمه و  آورديم پديد تاكها و نخلها

لَا أَيدِيهِم عمِلَتْه وما ثَمرِهِ مِن لِيأْكُلُوا   دسترنج و  آن  ثمرات از يشْكُرُونَ؛ تا أَفَ
  ? گويند  ينم  سپاس چرا  بخورند  خويش
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  يعلَمونَ؛ منزه لَا ومِما أَنفُسِهِم ومِنْ الْأَرض تُنبِت مِما كُلَّها الْأَزواج خَلَقَ الَّذِي سبحانَ
  چه و روياند ، يم  زمين  آنچه از  چه ، بيافريد را جفتها  همه  كه  يخداي  آن  است

  .شناسند  ينم  كه  يچيزهاي  آن  چه و  نفسهايشان از
 اثبات ي قدرت خدا برا آنان ازي برايو نشانه ا» أَحيينَاها الْميتَةُ الْأَرض لَّهم وآيةٌ« 

نند، ي كه كرده اند جزا و سزا ببييز و حضور در نزد خداوند تا بر كارهايرستاخ
 فرستد، وپس از پژمرده شدنش آن ين مرده است كه خداوند بر آن باران فرو ميزم

 ييه هاو از آن دان» يأْكُلُونَ فَمِنْه حبا مِنْها وأَخْرَجنَا« .  گردانديرا زنده و خرّم م
انشان از ياهان كه چهارپاي انواع كشتزارها و از همه انواع گيم، از همه يرون آورديب

 ييباغ ها» وأَعنَابٍ نَّخِيلٍ مِن جنَّاتٍ« ن مرده، يو در ا» فِيها وجعلْنَا«  خورند، يآن م
 است، به خصوص درختان خرما و  انگور كه ياديم كه در آن درختان زيقرار داد

 روان ين چشمه سارانيو در زم» الْعيونِ مِنْ فِيها وفَجرْنَا« . ن درخت ها هستنديبهتر
تا از » ثَمرِهِ مِن لِيأْكُلُوا« م، ين درختان خرما و  انگور را  قرار داده ايدر زم. ميساخت

 درست كردن خورش استفاده يوه آن بخورند و از آن لذّت ببرند و از آن برايم
لَتْه ماو« ند، ينما  آنان درست نكرده يوه ها را دست هاين ميحال آن كه ا» أَيدِيهِم عمِ

 نكرده اند بلكه خداوند آن را ساخته است؛ يد آمدن آن كاري پدياست و آنها برا
ن يز ايو ن.  باشدي دهنده مين روزين داوران است و بهتري كه دادگرتريخداوند

ره ندارند ، بلكه از ي به پختن و غيازيكه ن درست  كرده يوه ها را خداوند طوريم
 ي را نمييا سپاس خدايآ» يشْكُرُونَ أَفَلَا« . شونديده شده و خورده ميدرختان چ
ش ي آنان روانه كرده است و از جود و احسان خوين نعمت ها را به سويگزارند كه ا

!  بخشد؟يد م آنها را بهبوياين و دني به آنها داده است كه امور دي فراوانيزهايچ
ده و در آن كشتزارها ودرختان  ين را پس از مردنش زنده گرداني كه زمييا خدايآ

 ندارد كه يي روان ساخته است؛ تواناين خشك  چشمه سارانيده و از زميانيرو
  . تواناستيزياو بر هر چ! يد؟ آريمردگان را زنده نما

لَّها الْأَزواج خَلَقَ الَّذِي سبحانَ«  ده ي گونه ها را آفري كه همه يك است خداوندپا» كُ
ل آنچه يانواع گونه ها كه بر شمردن آن دشوار است، از قب» الْأَرض تُنبِت مِما« است؛ 
و از جنس خود انسان ها كه آنها را به دو » أَنفُسِهِم ومِنْ« د، ي روين مياز زم

 ي و باطنياوصاف ظاهرك و ينش و اخالق هريان آفريده و ميصورت نر و ماده آفر
ده و ي كه خداوند آفريو از مخلوقات» يعلَمون لَا ومِما« . آنها تفاوت ها قرار داده است
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پس پاك . ده نشده اندي كه هنوز آفري ما به آنها احاطه ندارد، و مخلوقاتيعلم و آگاه
ا همسر ي رياور و وزيبان و يا پشتي داشته باشد يكينكه شريو منزه است خداوند از ا

  . او را درمانده و ناتوان سازديزيا چي داشته باشد، ييو فرزند و همتا
  :37- 40 يه يآ

 ديگر  يعبرت  برايشان نيز  مظْلِمونَ؛ شب هم فَإِذَا النَّهار مِنْه نَسلَخُ اللَّيلُ لَّهم وآيةٌ
  .روند  يم فرو  يتاريك  در  همه و  كشيم  يم بر  آن از را روز  كه  است

سالشَّمرِي وتَقَرٍّ تَجسا لِملَّه زِيزِ تَقْدِيرُ ذَلِكلِيمِ؛ و الْع قرارگاه  يسو  به  آفتاب الْع  
  .داناست و پيروزمند  يخدا  فرمان  اين   است  روان  خويش
 مقدر  يمنزلهاي  اهم  يالْقَدِيمِ؛ و برا كَالْعرْجونِ عاد حتَّى منَازِلَ قَدرنَاه والْقَمرَ
  .شود  باريك خرما  خشك  شاخه همانند تا  كرديم

لَا الْقَمرَ تُدرِك أَن لَها ينبغِي الشَّمس لَا لُ وابِقُ اللَّيارِ سكُلٌّ النَّهونَ؛  فَلَكٍ فِي وحبسي
  ههم و  گيرد  يپيش روز بر  كه نسزد را  شب و رسد  ماه  به  كه نسزد را  آفتاب

  .شناورند  يفلك در
ن كه ي بر ايت خدا و كمال قدرت او و نشانه اي بر نفوذ و مشّيو نشانه ا» لَّهم وآيةٌ« 

شب » النَّهار مِنْه نَسلَخُ اللَّيلُ« د، ي نمايخداوند مردگان را پس از مرگشان زنده م
م و ي كنيور من فرا گرفته است از آن دي بزرگ را كه تمام زميين روشناياست كه ا

 هم فَإِذَا« م، ي دهي روز قرار ميم،  و شب را در جايي نمايل مي تبديكيآن را به تار
  .ردي گي آنها را فرا ميكيپس ناگهان تار» مظْلِمونَ
 يد را بر ميم و خورشي كني را كه آنها را فرا گرفته است دور مين ظلمتيو همچن

ش به هر ي و منافع خوي به دنبال زندگ كند و مردميم كه همه جا را روشن ميآور
د يو خورش» لَّها لِمستَقَرٍّ تَجرِي والشَّمس« : ن فرموديبنابرا.  شونديسو پراكنده م
ن نموده است يش مقّدر و معي كه قرارگاهش است و خداوند برايريهمواره در مس

 ياريودش اخت رود و خيز نمي رود و كمتر از آن ني كند و از آن فراتر نميحركت م
  . كنديچي تواند از قدرت خداوند سرپيندارد و نم

 »زِيزِ تَقْدِيرُ ذَلِكن نظام ين مخلوقات را با بهترير خداوند تواناست كه اين تقديا»  الْع
د را ي دانا است و خورشييخدا» الْعلِيمِ« .  كرده  استير راه اندازين تدبيو كامل تر

 بندگانش قرار يوي و دنينين منافع دي تامياستاش در ري و علم خوي آگاهياز رو
م كه ين كرده ايي تعيي ماه منزلگاه هايو برا» منَازِلَ قَدرنَاه والْقَمرَ« . داده است
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ار ين كه بسيتا ا» الْقَدِيمِ كَالْعرْجونِ عاد حتَّى« رد ، ي گي از آنها قرار ميكيهرشب در 
 گردد ي شكل ميده خرما، كوچك و قوسيك خشي شود و مانند خوشه يكوچك م

 ، آن را يي گردد و روشناينكه نورش كامل مي شود تا ايسپس بر نور آن اضافه م
  . ردي گيفرا م

 يرير و اندازه گيد و شب و روز را خداوند با تقديك از ماه و خورشيو هر» وكُلٌّ« 
 ياز جدول زمانك ي روند، و هري كرده است كه از آن فراتر نميريخود اندازه گ

ن يبنابرا.  رودي ميگري آمد ديكي كه هرگاه ي برخوردار است، به گونه ايخاص
ابد يد را سزد كه ماه را در ينه خورش» الْقَمرَ تُدرِك أَن لَها ينبغِي الشَّمس لَا« :فرمود

د ي آن كه شب است با آن جمع گردد، پس امكان ندارد كه خورشيو در جدول زمان
 تواند از روز جلو يو نه شب م» النَّهارِ سابِقُ اللَّيلُ ولَا« وجود داشته باشد، در شب 

 فَلَكٍ فِي وكُلٌّ«  آن وارد قلمرو آن گردد، يافتند و قبل از تمام شدن جدول زمانيب
 همواره يعني.  شناورنديد و ماه و ستارگان در مداريك از خورشيو هر» يسبحون

ننده و ي درخشان بر عظمت آفري آشكار و حجتيلينها دلي ايمه پس ه. در حركت اند
نجا به ي كه در ايعظمت اوصاف اوست، به خصوص صفت قدرت و حكمت و علم و

  .ن سه صفت سرچشمه گرفته انديشتر از ايآنها اشاره شده است و امور مذكور ب
  :41- 50 يه يآ

  آنكه آنها  يبرا ديگر  يالْمشْحونِ؛ عبرت الْفُلْكِ فِي ذُريتَهم حملْنَا أَنَّا لَّهم وآيةٌ
  .كرديم سوار،  شده  انباشته  يكشت  آن در را  نياكانشان

لِهِ من لَهم وخَلَقْنَا   آن بر  كه  آفريديم  يچيز  يكشت همانند  يرْكَبونَ؛ برايشان ما مثْ
  .شوند سوار
لَا نُغْرِقْهم نَّشَأْ وإِن لَا لَهم صرِيخَ فَ و منقَذُونَ؛ و هغرقه را  همه  خواستيم  يم اگر ي  

  .يافتند  ينم  يورهاي  نبود  يرس فرياد  هيچ را آنها و  ساختيم  يم
لَّا   .مرگ  هنگام تا  يبرخوردار و ما  رحمت  به حِينٍ؛ جز إِلَى ومتَاعا منَّا رحمةً إِ

لَّكُم خَلْفَكُم وما أَيدِيكُم بينَ ما اتَّقُوا لَهم قِيلَ وإِذَا ونَ؛ و لَعمايشان  به  كه  آنگاه تُرْح  
 ، بترسيد گذاريد  يسرم   پشت يا داريد  يرو  پيش در  آنچه از  كه شود  گفته
  .بگردانند  يرو ، آرند  رحمت شما بر شايد
  آيات از  يا  آيه  هيچ معرِضِينَ؛ و عنْها كَانُوا إِلَّا ربهِم آياتِ منْ آيةٍ منْ تَأْتِيهِم وما

  .كنند  اعراض ، آن از  آنكه جز نشود  نازل  برايشان  پروردگارشان
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 يشَاء لَّو من أَنُطْعِم آمنُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ قَالَ اللَّه رزقَكُم مِما أَنفِقُوا لَهم قِيلَ وإِذَا
أَ اللَّههمإِنْ طْع لَّا أَنتُم  خدا  آنچه از  كه شود  گفته  چون ؛ و مبِينٍ ضَلَالٍ فِي إِ

  طعام را  يكسان آيا : گويند  مؤمنان  به   كافران ، كنيد  انفاق  است  كرده  روزيتان
 آشكار  يگمراه در شما ؟ داد  يم  طعام آنهارا خود  خواست  يم خدا اگر  كه  دهيم

  .هستيد
قُولُونَوتَى يذَا مه دعإِن الْو ادِقِينَ؛ و كُنتُماين ، گوييد  يم  راست اگر : گويند  يم ص  

  ? بود خواهد  يك  وعده
لَّا ينظُرُونَ ما   بانگ  يك انتظار  يخِصمونَ؛ اينان وهم تَأْخُذُهم واحِدةً صيحةً إِ

  . گيردشان فرو هستند  ستيزه   سرگرم  كه  هنگام  بدان تا ، برند  يم را  سهمناك
لَا لَا تَوصِيةً يستَطِيعونَ فَ إِلَى و لِهِمونَ؛ آنچنان أَهرْجِعنداشته  يوصيت  ييارا  كه  ي  

  .بازگردند  خويش  كسان نزد نتوانند و باشند
 است ني باشد، اي معبود به حق ميين كه خداوند به تنهايگر بر اي ديل و نشانه ايدل

ن است ي او  اياز جمله نعمت ها. ده و بالها را دور گردانده استيكه نعمت ها را بخش
لْنَا أَنَّا« :كه  مح متَهيمنظور از : ندي گوي از مفسران ميايبس» ذُر»متَهيپدران »  ُذر

ر ما پدرانشان را د: .... ن خواهد بوديه چني آين قول معنايپس بنا بر ا. آنان است
لِهِ من لَهم وخَلَقْنَا« .ميشان حمل كرديشان و كاالهاي مملو از ايكشت و » يرْكَبونَ ما مثْ
ن ي همسان جنس ايعني، ين كشتي كه بعد از پدرانشان آمده اند همسان اي كسانيبرا

ش يپس خداوند نعمت خو.  شونديم، كه بر آنها سوار ميده اي را آفرييزهاي چيكشت
 نعمت به ي ها حمل نمود، چرا كه اعطايان داشت كه آنها را بر كشتي برا بر پدران

ر ين موارد  تفسين از مشكل تريا.  نعمت دادن به فرزندانشان استيآنها  به مثابه 
ن ين از مشكل تريا.  من استير براين موارد تفسين از مشكل تريا.  من استيبرا

ان يان همانطور كه ذكر شد ب از مفسرياريرا بسيز.  من استير برايموارد تفس
 يي كه در قرآن جاينجا پدران هستند، در صورتيه در ايكرده اند كه منظور از ذر

هام است كه سخن ي اين نوعيبلكه ا.  پدران آمده باشديه به معنيوجود ندارد كه ذر
 است كه كالم يزي  كند و خارج كردن سخن از موضوع چيرا از موضوع خارج م

 ي خواهد مطالب را برايرد، چرا كه  خداوند مي پذين آن را نمايپروردگار جهان
  .ديبندگانش روشن نما
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 يعني. ه جنس استين كه منظور از ذرين وجود دارد و آن ايگر بهتر از اي دياحتمال
ن ياما ا.  باشنديه آدم مي باشد، چرا كه آنها خود از ذريه خود آنان ميمنظور از ذر

لَقْ« :يه بعدي را آيمعن لِهِ من لَهم نَاوخَ  كه اگر ي كند در حالينقض م» يرْكَبونَ ما مثْ
 ها ي انواع كشتين كشتين  مخاطبان همانند اي اين است كه برايه اي آيگفته شود معن

 دهد ي مي روي تكراريث معني شوند ، چون از حيم كه بر آنها سوار ميده ايرا آفر
  .رديذ پي قرآن آن را نمييواگويكه فصاحت و ش
لَقْنَا«  و اگر منظور از  لِهِ من لَهم وخَ  يشتر باشد، كه شترها كشت» يرْكَبونَ ما مثْ

 مراد باشد مشكل به ين معنياما اگر ا.  گرددي درست و واضح مي هستند معنيخشك
 را مد يين معنايو اگر چن. ش وجود داردي تشوي ماند كه در سخن نوعي مي باقينوع

 الفلك المشحون ، و خلقنا لهم من مثله ية لهم أنا حملناهم فيو آ: فرمودينظر داشت م
لْنَا« :دي اول بفرمايه يپس اگر در آ» ركبونيما  مح متَهيه خود يو منظور از ذر» ذُر

 دوم كه آن هم بر حمل داللت يه يم و در آي خود آنان را حمل نموديعنيآنان باشد، 
 ين حالت معنيم در اي آنان را بر شتر حمل نموديعنيحملناهم « :دي كند بفرمايم

» هيذر«  دوم به يه يدر آ» هم«ر يروشن و واضح نخواهد بود، تا گفته نشود كه ضم
ن است ي آنان ايگر براي ديو نشانه ا: ن خواهد بوديه چني دو آيآنگاه معن. گردديبرم

 آنان همانند يز براين. مين و كاال حمل نمودي مملو از سرنشيكه ما آنان را بر كشت
ن يمنظور از ا.  شونديم كه بر آن سوار مي را درست كرده اييزهايا چي يزي چيكشت

  . دانديقت امر را بهتر ميخداوند حق. ز شتر استيچ
ست، و ي دور نيد كه از مراد الهي به نظرم رسيگري ديدم معنينجا رسي كه به ايوقت
نات كامل و شامل آن را در رابطه با امور اين كه هركس عظمت كتاب خداوند و بيآن ا

ن حاالت ين و كامل تريابد كه قرآن باالتري ينده درك كند در ميحاضر و گذشته و آ
 خدا و ي ها از نشانه هايد و معلوم است كه  كشتي نمايان مي و مفهوم را بيمعن

ه  را بي سازي كه خداوند صنعت كشتي باشند و از زمانيش بر بندگان مينعمت ها
ن هنر قبال يو ا.  شوندين نعمت بهره مند ميامت مردم از ايبندگان آموخته تا روز ق
 يپس زمان. افتي كه مخاطب قرآن قرار گرفتند ادامه ي كسانيوجود داشت و تا زمان

ان نمود و ي را بيكه خداوند آنها را با قرآن مورد خطاب قرار داد و حالت كشت
 كه ي نه زماني بعدي در زمان هاي كشتيانه هان  نشي دانست كه بزرگتريخداوند م

 ي بادباني هاي برند خواهد بود؛ آن گاه كه خداوند ساختن كشتيآنان در آن بسر م
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 آموزد كه مانند پرندگان در فضا شناورند، و يماها به انسان مي، و هواپيو بخار
 جز در  بزرگين نشانه هاي شود كه اي از آنها استفاده مي كه در خشكيي هايسوار

ن كتاب يش را در اين انواع نشانه هايند باالتري آيد  نميه مخاطبان قرآن پديزمان ذر
 يو نشانه ا» الْمشْحونِ الْفُلْكِ فِي ذُريتَهم حملْنَا أَنَّا لَّهم وآيةٌ« :گوشزد نمود و فرمود

شان حمل يالهاشان و كاي مملو از اي آنان را در كشتيه ي آنان كه ما ذرياست برا
  .مي كنيم

 كه به آنان آموخت آنها را از ي ها سوار نمود و با دانشيپس خداوند آنها را بر كشت
ن كه آنها را از يادآور شد، و اين نعمت خود را بر آنا يبنابرا. غرق شدن نجات داد

 وإِن« :پس فرمود. دي  توانست آنان را غرق نماين كه ميغرق شدن نجات داد، با ا
ست كه به ي نيچ كسيم هيم آنان را غرق كنيو اگر بخواه» لَهم صرِيخَ فَلَا نُغْرِقْهم أْنَّشَ
د و ي نماياري كه دچارش شده اند يبي و مصايادشان برسد و آنها را بر سختيفر

و نه از آنچه كه در آن هستند نجات » ينقَذُونَ هم ولَا« . مشقت را از آنان دور كند
  . شونديداده م

ن كه رحمت ما به دادشان برسد و آنها را يمگر ا» حِينٍ إِلَى ومتَاعا منَّا رحمةً إِلَّا« 
د برگردند يم، تا شاي بهره مندشان سازيم و تا مدتيم و مورد لطف قرار دهيغرق نكن

 قُوااتَّ لَهم قِيلَ وإِذَا« .  را كه از آنها صادر شده است جبران سازنديي هايا  كوتاهيو 
لْفَكُم وما أَيدِيكُم بينَ ما امت و ي كه به آنان گفته شود از احوال برزخ و قيو هنگام» خَ

 ياز آن رو. تا به شما رحم شود» تُرْحمونَ لَعلَّكُم« د، ي بترسيوي دنياز عقوبت ها
. ديياي به نزد آنها بي فراواني كنند، گرچه نشانه هاي نمي گردانند و به آن توجهيم

لَّا ربهِم آياتِ منْ آيةٍ منْ تَأْتِيهِم وما« :ن فرموديبنابرا در »  معرِضِينَ عنْها كَانُوا إِ
 بر كامل بودن و واضح بودن نشانه يلينسبت دادن نشانه ها به پروردگارشان دل

و از جمله . ستي خدا بزرگ تر و روشن تر ني از نشانه هايزيچ چيهاست، چون ه
ن و ي به آنها داده كه آنها را در ديين است كه نشانه هاي بندگانش اي برايت الهيربت
  .شان سودمند خواهد كرديايدن
 كه ي كه به آنان  گفته شود از رزقيو  هنگام» اللَّه رزقَكُم مِما أَنفِقُوا لَهم قِيلَ وإِذَا« 

د، ي ستاند انفاق كني از شما م نموده است و اگر بخواهد آن رايخداوند به شما ارزان
لَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ قَالَ«   ورزند، با ي كه با حق مخالفت ميكافران در حال» آمنُوا لِ

 أَطْعمه اللَّه يشَاء لَّو من أَنُطْعِم« :ندي گوي به مومنان مير و خواست الهياستناد به تقد
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لَّا أَنتُم إِنْ  خواست به او يم كه اگر خدا مي خوراك بدهيا به كسيآ» مبِينٍ ضَلَالٍ فِي إِ
ن يد، چرا كه ما را به چنيستي ني آشكاريشما مومنان جز در گمراه!  داد؟يخوراك م

 جهالت بزرگ ي است كه نشانه ييزهاين از جمله چيو ا. دي دهي فرمان ميكار
د ين فرد گناهكار نباچ زمايرا هي زدند، زي مين كه آنها خود را به نادانيا ايآنهاست، 

ش بهانه كند، گرچه هرچه خدا ي خوي گناهكاريت و خواست خداوند را برايمشّ
اما خداوند متعال به بندگان .  شودي شود، و هرچه خدا نخواهد نميبخواهد همان م

 را انجام دهند و از يده است كه فرمان الهي بخشييقدرت داده و به آنها چنان توانا
پس هرگاه بندگان آنچه را كه خداوند به انجام آن . زنديت بپره ك رده اسيآنچه نه

 در يار بوده و اجبار و  اكرهي اختين كارشان از رويدستور داده است ترك كنند ا
  .ستيكار ن

 كُنتُم إِن الْوعد هذَا متَى« : ندي گويدن ميب و شتاب ورزيو در حالت تكذ» ويقُولُونَ« 
خداوند متعال ! د؟يي گوي خواهد بود اگر راست ميامت كيقوعده آمدن » صادِقِينَ
انتظار » واحِدةً صيحةً إِلَّا ينظُرُونَ ما« ك است، يد، چون نزدين را دور ندانيا: فرمود

كه آنها را فرا » تَأْخُذُهم« . دن صور استي دمي را و آن صدايي كشند مگر صداينم
 كه مشغول ي كه آنها از آن غافل اند و در حالي حالدر» يخِصمونَ وهم« رد، ي گيم

 كند، چرا ي به ذهن آنها خطور نميزين چيگرند آمدن چنيكديگفتگو و جر و بحث با 
  .ردي گي صورت مي خبريكه جرو بحث معموال در زمان غفلت و ب

 فَلَا«  شود، ي مهلت داده نميچ ملّتيرد به هي مرگبار آنها را فرا بگين صداي ايوقت
لَا«  بكنند، يتين وصي توانند كوچكتريپس نم» تَوصِيةً يستَطِيعونَ إِلَى و لِهِم أَه 
  . گردندي خانواده شان باز ميو نه به سو» يرْجِعونَ

  :51- 54 يه يآ
 و شود  دميده صور در ينسِلُونَ؛ و ربهِم إِلَى الْأَجداثِ منَ هم فَإِذَا الصورِ فِي ونُفِخَ

  .روند  پروردگارشان ، يسو  به  شتابان و آيند  بيرون قبرها از  نانآ
لَنَا يا قَالُوا ين وثَنَا معرْقَدِنَا مِن بذَا ما هم دعنُ ومقَ الرَّحدصلُونَ؛ م ورْسگويند  يالْم 

  هوعد  همان اين  ؟  برانگيخت  خوابگاههايمان از را ما  يكس  چه ، ما بر  يوا: 
  .بودند  گفته  راست  پيامبران و  است  رحمان  يخدا
  سهمناك  بانگ  يك محضَرُونَ؛ جز لَّدينَا جمِيع هم فَإِذَا واحِدةً صيحةً إِلَّا كَانَت إِن

  .آيند  يم حاضر ما نزد  همه  كه ، بود نخواهد
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مولَا فَالْي لَم   ستم  كس  به روز  تَعملُونَ؛ آن كُنتُم ما إِلَّا تُجزَونَ ولَا شَيئًا نَفْس تُظْ
  .بينيد   ينم  پاداش ايد  كرده  كه  يكار همانند جز و  شود  ينم

ده ين دميو ا. رندي مي شوند و ميدن در صور، مردم آشفته مي دمين مرحله يدراول
س از  زنده شدن پيه ها بدان اشاره شده است همان است كه براين آيشدن كه در ا

 شود آنها از يده مي كه در صور دميرد، پس وقتي گيز انجام ميمرگ و رستاخ
 حضور در ي پروردگارشان برايند و شتابان به سوي آيرون ميگورها و قبرها ب

  . توانند درنگ كنندي روند و نميشگاه او ميپ
  شوند و اظهار ندامت و تاسف نموده ويب  كنندگان ناراحت مين حالت تكذيو در ا

لَنَا يا« :ندي گويم ين وثَنَا معرْقَدِنَا مِن بما را از خوابمان در قبرها يچه كس» م 
ش از ي پيث آمده است كه اهل قبرها اندكي از احاديخته است؟ چون در بعضيبرانگ

ند، به آنان پاسخ ي گوين مي آنها چنيوقت.  رونديده شدن در صور، به خواب ميدم
 يزين همان چيا» الْمرْسلُون وصدقَ الرَّحمنُ وعد ما هذَا« :ود شيداده شده و گفته م
امبران ي پييامبران شما را به آن وعده داده بودند ، پس راستگوياست كه خداوند و پ

  .دي كنيده و با چشم خود آن را مشاهده ميآشكار گرد
از وعده اش خبر ن است كه ي اينجا فقط برايدر ا» رحمان«ن  گمان مبر كه ذكر يچن
ن روز بزرگ، مهربان است، و مردمان ين است كه خداوند در اي اي دهد، بلكه برايم
 ي گمان آن را نمي اش مشاهده خواهند كرد كه كسي از رحمت و مهربانييزهايچ

» ومئِذِ الحقُّ لِلَّرَحمنِ يالملك « :دي فرمايز مي نيگري ديهم چنانكه در جاها. برد
وخَشَعتِ األَصوات « ن روز از آن خداوند مهربان است، ي در ايقيق حييفرمانروا
  .و صداها در برابر خداوند مهربان آرامند» لِلَّرَّحمنِ

لَّا كَانَت إِن«   باشد ي نمييختن از قبرها جز صدايز و برانگيرستاخ» واحِدةً صيحةً إِ
 هم فَإِذَا« . شونديه م مرده زندي دمد و آن گاه جسدهايل در صور ميكه اسراف

مِيعنَا جيضَرُونَ لَّدحان و انسان ها و جن ها همه ينيان و پسينيشي پيآن گاه  همه » م
  .شان محاسبه گردندي شوند تا بر كارهايدر نزد ما گرد آورده م

 »مولَا فَالْي لَم از  گردد و ي نمين ستميچ كس كمتريپس امروز به ه» شَيئًا نَفْس تُظْ
لَا« .  گردديش افزوده نمي هاي شود و به بديش كاسته نمي هايكين نَ وزَولَّا تُج  ما إِ

لُونَ كُنتُمميد به شما داده نمي كرده اي كه مي خوب وبدي كارهايو جز خدا» تَع 
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ش كند، و يد خدا را ستايافت باي يريش خي خويپس هركس در كارنامه . شود
  . را مالمت نكنديافت جز خودش كسيگر ي ديزي چير از خوبيهركس غ

  :55- 58 يه يآ
  مشغول  يشادمان  به روز  آن  فَاكِهونَ؛ بهشتيان شُغُلٍ فِي الْيوم الْجنَّةِ أَصحاب إِنَّ

  .باشند
مه مهاجوأَزلَى ظِلَالٍ فِي وائِكِ عتَّكِؤُونَ؛ آنها الْأَربر ها ، سايه در  همسرانشان و م 

  .اند  زده  تكيه اتخته
ما لَهةٌ فِيهم فَاكِهلَها وونَ؛ در معدفراهم بخواهند  كه ديگر چيز هر و  ميوه هر آنجا ي  

  .است
لَاملًا سمِن قَو بحِيمٍ؛ و راست  مهربان پروردگار  سخن  كه  يسالم ر.  
 شود ، يداده نم جز آنچه كرده است ييچ كس جزايان كرد كه به هي خداوند بيوقت
ان نمود و خبر ي اهل بهشت را بيان كرد و ابتدا پاداش و جزاي هر دو گروه را بيجزا

برند و ي هستند و لذّت ميسرگرم شادمان» فَاكِهونَ شُغُلٍ فِي« داد كه آنها در آن روز 
 برند و يدن آن لذّت مي آنچه كه انسان دوست دارد و چشم ها از ديهمه 

  .ديند به آنها خواهد رسي نمايش ميآرزوكنندگان آرزو
همان طور كه . باستيزگان زيدار با دوشي رسد دي كه به آنها مييزهايو از جمله چ

 ي بهشتيآنان و  همسرانشان از حورها» وأَزواجهم هم« :دي فرمايخداوند متعال م
در » متَّكِؤُون ئِكِالْأَرا علَى ظِلَالٍ فِي«  خوب دارند، يبا و اخالقي زيكه چهره و بدن

 ي كه با پرده ها و پارچه هايي بر تخت هايعني. ه زده اندي بر تخت ها تكييه  هايسا
 و آرامش و لذّت ي كه نشانگر كمال راحتيه اي زنند؛ تكيه ميآراسته شده اند تك

  .است
 »ما لَهةٌ فِيهل يز قب است اي لذّت بخش و فراوانيوه هاي آنان در بهشت ميبرا»  فَاكِه

و آنچه كه بخواهند و آرزو كنند به » يدعونَ ما ولَهم« . رهير و  انار و غيانگور و انج
  . ديآنها خواهد رس

 »لَام لًا سمِن قَو بحِيمٍ ريز از جانب پروردگار مهربان اسالم گفته ميو بر آنان ن» ر 
 ي با اهل بهشت سخن م شود كه خداوند متعالين مطلب ثابت مينجا ايدر ا. شود
لًا«  كند، و آن را با يد و بر آنها سالم ميگو خداوند يپس وقت. د كرده استيتاك» قَو 

ت و ي رسد و تهني كامل از هر جهت به آنها مي كند سالمتيمهربان به آنها سالم م
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.  همانند آن وجود ندارديچ نعمتيست و هي رسد كه باالتر از آن ني به آنها ميدرود
د در مورد سالم و درود پادشاه پادشاهان، پروردگار بزرگ مهربان ي كنير مچه فك

 خود را از آنها اعالم ي كه خشنودي كند؛ كسانيو بخشنده كه اهل بهشت را سالم م
 نمود ين مقدر و مقرر نمياگر خداوند چن.  گردديداشته و هرگز از آنها ناخشنود نم

 كه ي بركنده نشود، قطعا به  هنگاميجا از يشان از شاديرند و دل هايكه آنها نم
 يشان از جايا دل  هاي مردند، ي مي گفت؛ از فرط شادي ميخداوند بر آنها سالم

ن نعمت محروم نكند و از نگاه يدوارم كه پروردگارمان ما را از ايام.  شديكنده م
  .كردن به چهره بزرگوارش بهره مندتان سازد

  :59- 67 يه يآ
  .گيريد  يكنار امروز ،  گناهكاران  يالْمجرِمونَ؛ ا أَيها مالْيو وامتَازوا

أَلَم دهأَع كُملَي   فرزندان  يمبِينٌ؛ ا عدو لَكُم إِنَّه الشَّيطَانَ تَعبدوا لَّا أَن آدم بنِي يا إِ
 شماست رآشكا دشمن  زيرا نپرستيد را  شيطان  كه  نبستم  پيمان شما با آيا ،  آدم

 ?  
  ?  است  اين  راست  راه  كه ، بپرستيد مرا مستَقِيم؛ و صِرَاطٌ هذَا اعبدونِي وأَنْ
لَقَدأَضَلَّ و ا مِنكُمل  مگر كرد،  گمراه را شما از  يتَعقِلُونَ؛ بسيار تَكُونُوا أَفَلَم كَثِيرًا جِبِ

  ? يافتيد  ينم در  عقل  به
  داده  وعده شما  به  كه  يجهنم  آن  است  تُوعدونَ؛ اين كُنتُم تِيالَّ جهنَّم هذِهِ

  .بودند
  .شويد  داخل  آن در  اينك  كفرتان  يسزا  تَكْفُرُونَ؛ به كُنتُم بِما الْيوم اصلَوها

موالْي لَى نَخْتِمع اهِهِمنَا أَفْوتُكَلِّمو دِيهِمأَي دتَشْهو ملُه جا أَرونَ؛ امروز كَانُوا بِمكْسِبي 
  وپاهايشان   گفت خواهند  سخن ما با  دستهايشان و   نهيم  يم مهر  دهانهايشان بر

 .اند  كرده  يم  چه  كه داد خواهند  شهادت

لَونَا نَشَاء وسلَى لَطَمع نِهِميقُوا أَعتَبرَاطَ فَاسصِرُونَ؛ اگر فَأَنَّى الصبمبخواهي ي  ، 
 توانند را كجا اما،  كنند صراط  آهنگ  شتابان  پس   كنيم  يم كور را  چشمانشان

  ? ديد
لَونَشَاء و مخْنَاهسلَى لَمع كَانَتِهِما موا فَمتَطَاعا اسضِيلَا م ونَ؛ و ورْجِعبخواهيم اگر ي  

  قدم  پيش  به  كه باشند   داشته  آن  توان  نه  كه ،  كنيم  مسخ  جايشان بر را آنها ،
  .گردند  پس باز  نه و بردارند



٢١٩٩ 

ز ذكر كرد و ي گناهكاران را نيان كرد سزايزگاران را بي خداوند پاداش پرهيوقت
:  شوديامت به گناهكاران گفته ميدر روز ق» الْمجرِمونَ أَيها الْيوم وامتَازوا« :فرمود

 خالئق و قبل از آن يرزنش كند و در حضور همه د، تا آنها را سياز مومنان جدا شو
لَيكُم أَعهد  َلَم«د، يخشان نمايكه آنها را وارد جهنم سازد توب  لَّا أَن آدم بنِي يا إِ

ه نكردم يامبران شما را توصيمگر به شما فرمان ندادم و بر زبان پ» الشَّيطَانَ تَعبدوا
خ به خاطر انواع يخ، توبين توبيد؟ و در ايعت مكنطان اطاياز ش!  فرزندان آدميكه ا

طان و عبادت ي انواع كفر و گناهان اطاعت از شيكفر و گناهان نهفته است، چون همه 
پس . چرا كه او دشمن آشكار شماست» مبِين عدو لَكُم إِنَّه« .  شودياو  محسوب م

از اطاعت او ترساندم، و طان به شدت برحذر داشتم و شما را يشما را از پرستش ش
و شما را فرمان » اعبدونِي وأَنْ« .  خواندي فرا ميزيخبر دادم كه او شما را به چه چ

« . دي كرده ام مرا بپرستيدادم كه با اطاعت از دستورات  من و ترك آنچه از آن نه
همان » ممستَقِي صِرَاطٌ« طان ي از شيچيعبادت و پرستش و اطاعت از من و سرپ» هذاَ

ز ين دو چي مربوط به راه راست و اعمال آن در ايم است پس دانش هايصراط مستق
  . گردديطان خالصه مي نكردن از شيروي اطاعت از خدا و پيعني

د بلكه ي من عمل نكرديه يد و به سفارش و توصيبند نماندي شما به عهد من پايول
» كَثِيرًا جِبِلا مِنكُم أَضَلَّ «  كهيطانيد، شي گرفتيطان است به دوستيدشمن را كه ش

د كه يا عقل نداشتيآ» تَعقِلُونَ تَكُونُوا أَفَلَم«  را از شما گمراه ساخت، يادي زيگروه ها
د و شما يري بگي تان را به دوستيقيشما را فرمان دهد تا پروردگارتان و كارساز حق

 يگر عقل و خرد درستن دشمنانتان باز دارد؟ اي كردن با سرسخت تريرا از دوست
  .دي كردين نميد چنيداشت

دار يد و  ديدي ورزيد و با خداوند مهربان دشمني كرديرويطان پيپس هرگاه از ش
د و ي سزا و جزاست را رد نموديامت كه سرايد و آمدن قيب كردي را تكذياله
ن  يا» تُوعدونَ كُنتُم الَّتِي جهنَّم هذِهِ« د، و سخن عذاب بر شما محقق گشت، يرفتينپذ

نكه يپس ا. دي كرديب مي شد و آن را تكذي است كه به شما وعده داده ميهمان جهنم
دن آن مضطرب ي كه دل ها از ديد؛ جهنّميآن را با چشم خود آشكارا مشاهده كن

  .ندي آيرون ميگشته و چشم ها از هول و وحشت ، از حدقه ب
 دهد  تا وارد جهنم يند كه دستور م رسايان مينگونه به پايان آنان را ايسپس جر

د و يوارد جهنم شو» تَكْفُرُونَ كُنتُم بِما الْيوم اصلَوها« : شوديشوند و به آنها گفته م



٢٢٠٠ 

 كه گرما و سوزش آن از هر سو شما را احاطه نموده و يد، به صورتيدر آن بسوز
 يات خدا كفر مي آن بدان سبب است كه شما بهيو ا.  كنديت ميبه همه جانتان سرا

  .دي كرديب ميامبران خدا را تكذيد و پيديورز
« :دي گوي و شقاوت مي بدبختيان حالت زشت و اسفبار آنها در سرايخداوند در ب

موالْي لَى نَخْتِمع اهِهِمآنها را گنگ و يعني. مي نهيشان مهر ميامروز بر دهانها» أَفْو 
ل ي را كه كرده اند از قبيي توانند كارهاي و نمندي گويم؛ پس آنان سخن نمي كنيالل م

لِّمنَا« .ب انكار كننديكفر و تكذ لُهم وتَشْهد أَيدِيهِم وتُكَ جا أَرونَ كَانُوا بِمكْسِبو » ي
 بدنشان ي اعضايعني.  دهندي ميشان گواهيند و پاهاي گويدستانشان با ما سخن م

 آنها را يو اعضا.  دهندي ميه آنها  گواهياند عل كه انجام داده ييدر رابطه با كارها
  . آوردي را به سخن ميزي كه هر چي آورد؛ خداونديخداوند به سخن م

 »لَونَا نَشَاء وسلَى لَطَمع نِهِميهمان يعني. م ي نمائيم كورشان ميو اگر بخواه» أَع 
 ي هم از آنها م اشان رايينايم بي كنيطور كه قدرت سخن گفتن را از آنها سلب م

دن يراه رس» صراط«  روند، ي راه ميپس شتابان به سو» الصرَاطَ فَاستَبقُوا« . ميريگ
 كه چشم ينند در حالي توانند ببياما چگونه م» يبصِرُونَ فَأَنَّى« . به بهشت است

  !شان كور گشته است؟يها
 »لَونَشَاء و مخْنَاهسلَى لَمع كَانَتِهِميگاهشان مسخ ميم آنان را بر جاير بخواهو اگ» م 
لَا مضِيا استَطَاعوا فَما« . ميري گي حركتشان را از آنها ميعني. ميكن ونَ ورْجِعپس » ي
.  توانند به عقب برگردند تا از عذاب جهنّم دور شوندي توانند به جلو بروند و نمينم
نجا آتش جهنم يو در ا.  ندارند از آنيزي شده و راه گري  عذاب بر كافران قطعيعني

 صراط عبور كند، و ين كه از روي ندارد مگر ايچ كس راه نجاتيده و هيآشكار گرد
 توانند از ي مومنان ممكن است و فقط آنها مي پل صراط فقط برايعبور كردن از رو

 نهاي ندارد كه ايچ تعهدياما خداوند ه.  رونديله نورشان ميآن بگذرند، كه آنها به وس
 گرداند و  توان يشان را كور ميپس اگر بخواهد چشم ها. را از جهنم نجات بدهد

 ي صراط بشتابند آن را نمي كند، پس آنها اگر به سويحركت را از آن ها سلب م
 توانند به عقب و جلو يرد پس  نمي گيابند و اگر خداوند بخواهد حركت را از آنها مي

 يجه نجات نمي كنند و در نتي پل صراط عبور نمن  است كه آنها ازيمنظور ا. بروند 
  .ابندي
  :                                68 يه يآ



٢٢٠١ 

لَا الْخَلْقِ فِي نُنَكِّسه نُعمرْه  ومنْ   آفرينش در ،  دهيم دراز عمر را  كه يعقِلُونَ؛ هر أَفَ
  ?كنيد  ينم  تعقل چرا   كنيم  دگرگونش

و هركس از انسان ها را كه » الْخَلْقِ فِي نُنَكِّسه نُعمرْه ومنْ« دي فرمايخداوند متعال م
نش ي او را به حالت آغاز آفريعنيم، ي سازيم خلقت او را دگرگون مي بدهيعمر طوالن

لَا« . مي گرداني بود بر مي و ضعف عقلي جسميي توانايكه دارا ا خرد يآ» يعقِلُونَ أَفَ
ند و ياي انسان از هر جهت ناقص است، تا به عقل ب فهمند كهي ورزند و نمينم

  !رند؟يعقلشان را در راه اطاعت از پروردگارشان به كار بگ
  :69- 70 يه يآ

  نياموخته شعر او  مبِينٌ؛ به وقُرْآنٌ ذِكْرٌ إِلَّا هو إِنْ لَه ينبغِي وما الشِّعرَ علَّمنَاه وما
  يقرآن و اندرز جز ايم   آموخته او  به  نچهآ   نيست او خور در شعر و  ايم

  .نيست روشنگر
نذِرن لِيا كَانَ ميحِقَّ حيلُ ولَى الْقَوحق  سخن و دهد  بيم را  مؤمنان الْكَافِرِينَ؛ تا ع  

  .شود  ثابت  كافران بر
 ي كه  مشركان او را بدان متهم ميرا از تهمت) ص(امبرش محمدي خداوند متعال پ

 باشد، منّزه و پاك ين كه او شاعر است و آنچه آورده است شعر مي بر ايد مبنكردن
لَّمنَاه وما« :دي فرمايداشته و م رَ عا الشِّعمغِي ونبي م و ياموخته ايما به او شعر ن» لَه
ك شاعر يرممكن است كه او ين محال و غي ايعني. ست كه شاعر باشدين نيسزاوار ا

اب است، و شاعران گمراهند و گمراهان و يافته و راهيت يا هديباشد، چون و
  . كنندي ميرويسرگشتگان از آنها پ

امبرش يز خود قرار داده بودند از پي را كه گمراهان دستاوي شبهاتيو خداوند همه 
 كه  خواندن و  نوشتن بلد ي سواد گذاشت طورين خداوند او را بيبنابرا. دور نمود

 هو إِنْ« .ستي سزاوار او نياموخته و شعر و شاعري او شعر ننبود، و خبر داد كه به
لَّا  يرند، و همه ي پذي است كه خردمندان از آن پند ميآنچه كه او آورده پند» ذِكْرٌ إِ

ن صورت ين قرآن همه را به كامل تريو ا. رندي گي را از آن فرا مينيمطالب د
عه نهاده در  خصوص امر به يدربردارد و آنچه را كه خداوند در سرشتشان به ود

 است يو قرآن» مبِينٌ وقُرْآنٌ«  كندي ميادآوري به عقل ها ي از زشتي و  نهيكين
و بدان خاطر . ن دارنديياز به تبي است كه  نييزهاي چيان كننده ي بيعنيروشنگر، 

ق را با تمام ي حق و حقايد كه قرآن همه ين داللت نمايمعمول را حذف كرد تا بر ا
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 يل بطالن آن را روشن مي دارد و باطل و داليان مي آن بي و اجماليليل تفصيدال
  .امبرش نازل كرده استين گونه بر پيو خداوند قرآن را ا. كند
 »نذِرن لِيا كَانَ ميكه يرا كسيم دهد؛ زيتا هركس را كه زنده دل و آگاه باشد ب» ح 

 ي از قرآن مي فراوانيو دانش هاد، ي نمايدار است به قرآن توجه ميزنده دل و ب
 خوب و يني زمي دل همانند باران برايو قرآن برا.  كنديآموزد و به آن عمل م

 عذاب بر كافران مسلم يو تا وعده » الْكَافِرِينَ علَى الْقَولُ ويحِقَّ« .ز استيحاصلخ
ل و  عذر ين دليده و كوچكتريله قرآن حجت خدا بر آنها اقامه گرديگردد، چون به وس

  . نمانده استيشان باقي برايو شبهه ا
  :71- 73 يه يآ

لَما أَورَولَقْنَا أَنَّا ي   به  كه اند  نديده مالِكُونَ؛ آيا لَها فَهم أَنْعاما أَيدِينَا عمِلَت مِما لَهم خَ
  ? هستند  مالكشان ، اكنون  و  آفريديم را  چارپايان  برايشان  خويش  قدرت يد

لْنَاها   يبعض بر   كرديم  رامشان را آنها يأْكُلُونَ؛ و ومِنْها ركُوبهم فَمِنْها لَهم وذَلَّ
  .خورند   يم  يبعض  گوشت از و شوند  يم سوار
ملَها وفِيه نَافِعم شَارِبملَا و   يم  شيرشان از و برند  يم سود آنها از يشْكُرُونَ؛ و أَفَ

  ? گويند  ينم  سپاس چرا  آشامند
ان نظر كنند يل چهارپاي از قبييزهاي دهد تا به چيخداوند متعال به بندگان فرمان م

 كه يل ساخته و آنها را مالكشان گردانده است، به  گونه ايشان رام و ذليكه برا
 را در آنان يار فراوانيهرطور بخواهند كامال تحت امر آنان هستند و منافع بس

 كنند و از يشان را حمل مي كه بارها و كاالهايار داده است به گونه اشان قريبرا
 از ي گرمي خورند و لباس هايان ميو از گوشت چهارپا.  برنديگر مي دي به جاييجا

ن از ي معي كنند و تا مدتّي درست ميي آنها كاالهايه نموده و از پشم و مويآنها ته
 كه دارند يگر منافعي آنها هستند، و دييبايزنت و ي زيه يند، و ماي نمايآن  استفاده م

 كه ي گزارند؟ خداونديا خداوند را سپاس نميپس آ» يشْكُرُونَ أَفَلَا« . شونديده ميو د
د ي پرستند البته كه آنها بايا او را مخلصانه نمين نعمت ها را به آنان داده است، و آيا

  .دن استفاده نكننديشين نعمت ها غافالنه و بدون عبرت گرفتن و  اندياز ا
  :74- 75 يه يآ

 ، كردند اختيار  يخدايان  اهللا  يجا  به ينصرُون؛ و لَعلَّهم آلِهةً اللَّهِ دونِ مِن واتَّخَذُوا
  .كنند  ياريشان  كه اميد  بدان
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  به  هك  نيست  آن  ييارا را محضَرُون؛ آنها جند لَهم وهم نَصرَهم يستَطِيعونَ لَا
  .اند  آماده  خدمتشان  به يسپاه  همانند  اينان  يول ، برخيزند  ياريشان

 خدا آنها ي كه به جاين است؛  معبودانيانگر پوچ و باطل بودن معبودان مشركين بيا
ند و ي نمايارين معبودان باطل آنها را يد دارند كه اي گرفته اند و امييرا به خدا

ت ين معبودان در نهايرا ايز.  كننديگريانجيت و مشان در نزد خداوند شفاعيبرا
 ياري توانند آنها را ي كه نميبه گونه ا» نَصرَهم يستَطِيعونَ لَا«  هستند ، يناتوان

 توانند خودشان را ي نميند، پس وقتي نماياريز ي  توانند خودشان را نيكنند و  نم
 كردن دو شرط دارد؛ ياريآن كه  خواهند كرد؟ حال ياريند چگونه آنها را ي نماياري
ن ي توانستن و قدرت داشتن و دوم بعد از وجود قدرت اراده كردن است؛ به ايكي

 را دارند كه آنان را پرستش كرده ين كساني كمك كردن به چنيا اراده ي كه آيمعن
 وهم« . كندي مي كردن، هر دو مورد را نفياري ي نداشتن براييا نه؟ پس تواناياند 
لَهم ندضَرُون جحگر اظهار تنّفر و يكدي شوند و از يو همه در عذاب گرد آورده م» م
 نجستند و  عبادت يزايا از عبادت معبودان باطل بيپس چرا در دن.  كنند ي ميزاريب

ان و دادن و ندادن ي و سود و زيي انجام ندادند كه فرمانروايي خدايرا خالصانه برا
   گر است؟ياريز در دست اوست و او كارسا

  :76 يه يآ
لَا لُهم يحزُنك فَ إِنَّا قَو لَم ا نَعسِرُّونَ ما يملِنُونَ؛ سخنشان وعنسازد  اندوهگين را تو  ي  
  .دانيم  يم سازند يم آشكار، يا دارند  يم  پنهان را  چه هر ما
ست كه يته امنظور از سخن، گف. ن نكنديب كنندگان تو را غمگيسخن تكذ! امبري پيا

امبر و ي از پييب جوي است كه با آن به عيد و آن هر قولي نماياق بر آن داللت ميس
 آنها ي قلب خود را به غم خوردن برايعني.  پرداختندي كه آورده است ميزيا چي

 يم آنچه را نهان مي دانيچرا كه ما م» يعلِنُونَ وما يسِرُّونَ ما نَعلَم إِنَّا« مشغول نكن، 
م آنان را ي كه از آنها داري و خبريپس طبق آگاه.  سازنديدارند و آنچه را آشكار م

  . رساندي به تو نميانيچ زي آنها هيم كرد و گفته يمجازات خواه
  :77- 83 يه يآ

لَمرَ أَوانُ يأَنَّا الْإِنس فَإِذَا نُّطْفَةٍ مِن خَلَقْنَاه وه بِينٌ؛ آيا خَصِيمنوناك  كه  يآدم م  
  ?  ايم  آفريده   يا  نطفه از را او  كه داند  ينم ،  است آشكار  يخصم
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ضَرَبثَلًا لَنَا وم نَسِيو نْ قَالَ خَلْقَهيِي محي الْعِظَام هِي؛ در ومِيمآفرينش  كه  يحال ر  
  يااستخوانه  اين  يكس چه   كه زند  يم  مثل ما  يبرا ،  است  برده ياد از را خود

  ? كند  يم  زنده را  پوسيده
  يم  زنده را آنها  يكس : علِيم؛ بگو خَلْقٍ بِكُلِّ وهو مرَّةٍ أَولَ أَنشَأَها الَّذِي يحيِيها قُلْ
  .داناست  يآفرينش هر  به او و ،  است  بيافريده آغاز در  كه كند

 از  كه  يخداي  تُوقِدونَ؛ آن منْه أَنتُم فَإِذَا رانَا الْأَخْضَرِ الشَّجرِ منَ لَكُم جعلَ الَّذِي
  .افروزيد ، يم  آتش  آن از شما و آورد پديد  آتش  برايتان سبز  درخت
سلَياتِ خَلَقَ الَّذِي أَواومالس ضالْأَرلَى بِقَادِرٍ وخْلُقَ أَنْ عم يلَى مِثْلَهب وهالْخَلَّاقُ و 

  را  همانندشان تواند  ينم  است  آفريده را  زمين و آسمانها  كه  يكس الْعلِيم، آيا
  .داناست  يا  آفريننده او  كه ، تواند  يم  يآر ؟ بيافريند

 ، بيافريند را  يچيز بخواهد  فَيكُونُ؛ چون كُنْ لَه يقُولَ أَنْ شَيئًا أَراد إِذَا أَمرُه إِنَّما
  .شود  يم موجود  پس  شو، موجود : گويد  يم  كه  است  اين  فرمانش
لَيهِ شَيءٍ كُلِّ ملَكُوت بِيدِهِ الَّذِي فَسبحانَ إِ ونَ؛ منزه وعكه  يخداي  آن  است  تُرْج  
  .شويد  يم  بازگردانده او  يسو  به  همه و  اوست  دست  به  يچيز هر  ملكوت
نده شدن پس از مرگ مطرح شده،  منكران زي كه از سويمه شبهه ايات كرين آيدر  ا

 أَولَم« :پس خداوند متعال فرمود. ن وجه پاسخ داده شده است ين و بهتريبه كامل تر
 يزيا در آن شك دارد به چيز است ي كه منكر رستاخيا  انسانيآ» الْإِنسانُ يرَ
  رساند كه زنده شدن پس از مرگ حتما انفاق خواهدين ميقيده كه او را به يشيندين

لَقْنَاه أَنَّا« ن است كه يافتاد؟ و آن ا م يده اي آفريما ابتدا او را از نطقه ا» نُّطْفَةٍ مِن خَ
نكه ي دهد تا اير شكل ميي را پشت سر نهاده و تغيج مراحل مختلفيسپس و به تدر

و بعد از آن كه » مبِينٌ خَصِيم هو فَإِذَا« .  گردديبزرگ و جوان شده و عقل او كامل م
د به يپس او با.  شودي آشكار مييزه جويده شده بناگه ستي آفرياو ابتدا از نطفه ا

ق ي آورده به طري به هستيستي كه او را از نين دو حالت بنگرد و بداند كسيتفاوت ا
  .نديافريده شد دوباره بي و از هم پاشي تواناست كه او را پس از آن كه متالشياول
 »ضَرَبلًا لَنَا و ن مثل را يست ايسته نيچ كس شاي هي زد كه براي ما مثليبراو » مثَ
ننده با قدرت ي آفريي قدرت و  توانايسه ين مثال عبارت است از مقايو ا. اورديب

 از قدرت و توانِ مخلوق خارج باشد از قدرت و  يزين كه چنان كه چيمخلوق، و ا
 يحيِي منْ قَالَ« :ح داد و فرمودين مثال را توضيپس ا. ز خارج استيتوان خالق ن
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الْعِظَام هِيو مِيمده و ي پوسين استخوانهاي هست كه ايا كسيآ: ن انسان گفتيا» ر
ن استخوانها را پس از يچ كس اي هيعني.  است يفرسوده را زنده  كند؟ استفهام انكار

ن يمنظور ا.  كنديده گشته زنده نميده و فرسوده شدند و از هم پاشيآن كه خشك
 ين بود كه زنده  كردن استخوان هاين شبهه و مثَل اي ملحد از طرح كردن اانسان
ن ين سخن كه از اي باشد، و ايد است و از قدرت بشر خارج ميت بعي نهايده، بيپوس

و .  بودين وينش نخستي از غفلت او و فراموش نمودن آفريانسان صادر شد ناش
 پا نهاده است، ي هستي به سرايستين كه پس از نينش خود بنگرد و اياگر به آفر

  . زندي را نمين مثاليچن
 شفابخش به آن داد و ي دانست خداوند پاسخيد مين انسان ملحد بعي را كه ايزيچ

 گرداند كه ي آنها را زنده مييخدا: بگو» مرَّةٍ أَولَ أَنشَأَها الَّذِي يحيِيها قُلْ« :فرمود
ن يقيد به ين را تصور نماينكه ايس به محض او هرك. ده استين بار آنها را آفرينخست

ز آنها را ي تواند بار دوم نيده است مينها را آفرين بار اي كه اولي داند كسيم
 ينشيو او به هر آفر» علِيم خَلْقٍ بِكُلِّ وهو« . ش آسان تر استين برايند، و ايافريب

ل است بر زنده نمودن ل كه جزوِ صفات بزرگ خداوند متعاين دلين دوميا. داناست
 مخلوقات را در همه ين كه علم خداوند همه يو آن ا.  باشديمردگان پس از مرگ م

 ين چه قدر از اجساد مردگان را كم مي داند زمي حاالت و اوقات احاطه كرده و مي
ن يپس هرگاه بنده به ا. دا و پنهان است ي پيو او دانا.  گذاردي ميكند، و چقدر را باق

ار ي خداوند بسين حاصل كند خواهد دانست كه علم و آگاهيقي بزرگ ييناعلم و دا
  . باشديشان ميبزرگ تر از زنده كردن مردگان از قبرها

» تُوقِدونَ منْه أَنتُم فَإِذَا نَارا الْأَخْضَرِ الشَّجرِ منَ لَكُم جعلَ الَّذِي« :ان فرموديسپس ب
نكه ي با اي آيرون مي است بيت ترينها آتش خشك از درخت سبز كه در يپس وقت

رون كردم يگرند، بيكدي و رطوبت با هم در تضادند و به شدت مخالف يآتش و تر
  .ن گونه استيز ايشان نيمردگان از قبرها

لَيس« :ان كرد و فرموديل چهارم را بيسپس دل اتِ خَلَقَ الَّذِي أَواومالس ضالْأَرو 
 و ين را با آن گستردگي كه آسمان ها و زمييا خدايآ»  مِثْلَهم خْلُقَي أَنْ علَى بِقَادِرٍ
ند؟ يافريده است قدرت آن را ندارد كه آنها را به گونه خودشان دوباره بي آفريبزرگ

نش مردم ين از آفرينش آسمانها و زمين كار تواناست، چون آفريو بر ا! يآر» يبلَ« 
لَّ وهو« . ار بزرگتر استيبس ن يا.  است دانشمندينش گريو او آفر» الْعلِيم اقُالْخَ
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ننده يرا خداوند متعال آفريل است بر زنده كردن مردگان پس از مرگ، زين دليپنجم
 از آثار خلقت و ينده و كوچك و بزرگ اثري مخلوقات گذشته و آي است كه همه يا

  . كنديچيپ تواند سريند نميافري را بخواهد بي باشند، و هر مخلوقيقدرت او م
 أَمرُه إِنَّما« :ن فرموديبنابرا.  از آثار خلقت اوستيكيپس دوباره زنده كردند مردگان 

 يعني. ردي گي را در بر ميزياق شرط است پس هر چينكرده در س» شَيئًا أَراد إِذَا
 كُنْ لَه يقُولَ أَنْ« ن است كه ي را كه بخواهد بشود كار او تنها ايزيخداوند هر چ

 ي موجود ميچيچ سرپيز بدون هيد بشو، پس فورا آن چيخطاب بدان بگو» فَيكُونُ
ل ششم است، پس خداوند ين دليو ا» شَيءٍ كُلِّ ملَكُوت بِيدِهِ الَّذِي فَسبحانَ« . شود

ن يي آنچه در جهان باال و در جهان پاي است و همه يزيمتعال پادشاه و مالك هرچ
ر او هستند، و اودر يست، و همه بنده و مسخّر و  تحت تدبت اويوجود دارد در ملك

. دي  نمايش تصرف مي خويي و جزايمانه و احكام شرعي حكيرهايانشان با تقديم
ان آنها ين كه فرمان جزا را در مي اينها پس از مردنشان براين زنده كردن ايبنابرا

و بدون » تُرْجعونَ إِلَيهِو« :ن فرموديبنابرا.  اوستيينافذ گردند، از كمال فرمانروا
ست ين ني در ايديچ ترديد و هي شوي او بازگردانده مي به سويديچ شك و ترديه

پس با بركت . ن باره به تواتر آمده اندي روشن در ايل قاطع و حجت هايچون دال
  .ت و شفا و  نور نهاده  استي كه در سخن خود هداياست خداوند

  سي ير سوره يان تفسيپا
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   صافاتير سوره يستف

  . باشديه مي آ182 است و يمك

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 11 يه يآ
  .اند  بسته ، صف  نيايش  يبرا  كه  فرشتگان  آن  به صفا؛ سوگند والصافَّاتِ
  .رانند  يم را ابرها  كه  فرشتگان  آن  به زجرًا؛ سوگند فَالزَّاجِرَاتِ
 .خوانند  يم را خدا ذكر  كه  فرشتگان  آن  به سوگندذِكْرًا؛  فَالتَّالِياتِ

  .يكتاست  يخداي شما  يخدا  كه؛ لَواحِد إِلَهكُم إِنَّ
باتِ راومضِ السالْأَرا وما ومنَهيب برشَارِقِ؛ پروردگار واست  زمين و آسمانها الْم  
  .مشرقهاست  پروردگار و   آنهاست  ميان در  چه هر و
  ستارگان  زينت  به را  فرودين  آسمان الْكَواكِبِ؛ ما بِزِينَةٍ الدنْيا السماء زينَّا إِنَّا

  .بياراستيم
  .داشتيم  نگه  نافرمان  شيطان هر از مارِدٍ؛ و شَيطَانٍ كُلِّ من وحِفْظًا

لَإِ إِلَى يسمعونَ لَا لَى الْمقْذَفُونَ الْأَعيانِبٍ؛ تا كُلِّ مِن ورا باال  عالم  ساكنان  سخن ج 
  .شوند  رانده  يسو هر از و نشنوند
لَهم دحورا و ذَاب؛ تا عاصِبدايم  يعذاب  آنهاست  يبرا و گردند دور، و.  

لَّا  بربايد  يچيز  ناگهان  كه  شيطان  آن ثَاقِب؛ مگر شِهاب فَأَتْبعه الْخَطْفَةَ خَطِف منْ إِ
  .كند  دنبالش  ثاقب  يشهاب  ناگهان و

تَفْتِهِمفَاس مأَه نْ أَم خَلْقًا أَشَدلَقْنَا م لَقْنَاهم إِنَّا خَ   كافران از ،  لَّازِبٍ؛ پس طِينٍ من خَ
 از را آنها ما   ايم  آفريده  ما  آنچه يا  است دشوارتر آنها  آفرينش آيا  كه  بپرس

 .ايم  آفريده  چسبنده  يگل

ت به يت و ربوبيش در صفات الوهيت خوي اثبات وحدانينجا خداوند متعال برايدر ا
 را به يي كند كه در حالت عبادت هستند و كارهاياد مي قسم يفرشتگان بزرگوار
 والصافَّاتِ« :پس فرمود.  دهند كه به آنان  محول شده است يفرمان خدا انجام م

  .خدمت پروردگارشان صف بسته اند كه در يقسم به فرشتگان» صفا
ره را به فرمان خدا يو قسم به آن دسته از فرشتگان كه ابرها و غ» زجرًا فَالزَّاجِرَاتِ« 
  . كنندي كه كتاب خدا را تالوت ميو قسم به فرشتگان» ذِكْرًا فَالتَّالِياتِ« .  راننديم
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ان نمود، يوند آن را ب هستند كه خداين حالتي چنيپس ، از آن جا كه فرشتگان دارا
ك چشم ي ي كنند و در خدمت او  هستند به اندازه ي پروردگارشان را عبادت ميعني

 كنند، خداوند به آنها قسم خورد، كه او به ي نميچي سرپيبه هم زدن از فرمان و
لَهكُم إِنَّ« :  معبود به حق استييتنها  است كه در يكي گمان معبودتان يب» لَواحِد إِ
د و يد و فقط از او بترسيپس تنها و مخلصانه او را دوست بدار.  ندارديت شركيالوه

  .دي او انجام دهيد وعبادت را تنها برايدوار باشيفقط به او ام
 »باتِ راومضِ السالْأَرا وما ومنَهيب برشَارِقِ وده و به ين مخلوقات را آفرياو ا» الْم

نها ينش اينها را رام ساخته است، پس همان طور كه در آفر دهد و آي ميآنها روز
ت يد الوهي مواقع خداوند توحياريدر بس.  ندارديكيز شريت ني ندارد، در الوهيكيشر

ت داللت يد الوهيت بر توحيد ربوبيد، چون توحي نمايت ذكر ميد ربوبيرا در كنار توح
ك قرار داده بودند ، به يا شر خديز كه در عبادت براي ني مشركانيو حت.  كنديم

 كه بدان يزين جهت خداوند متعال با همان چيت اقرار كرده بودند، به هميد ربوبيتوح
  . كردندي ملزم  نمود كه انكارش ميزياقرار كرده بودند آنان را به چ
ا ي كند، و يان كرد ، چون بر مغرب ها داللت ميژه بيخداوند مشرق ها را به طور و

ان آنها خواهد ي هستند كه به بيرآمدن و مشرقِ ستارگانن كه محل بيا
 كُلِّ من الْكَواكِبِ؛ وحِفْظًا بِزِينَةٍ الدنْيا السماء زينَّا إِنَّا« :ن فرموديبنابرا.پرداخت
لَإِ إِلَى يسمعونَ مارِدٍ؛ لَا شَيطَانٍ لَى الْمان يبده يخداوند در مورد ستارگان دو فا» الْأَع

نت بخش آسمان هستند، چون اگر ستارگان ين كه ستارگان زي ايكيكرده است؛ 
 ستارگان يله ياما خداوند آسمان را به وس.  شدي نور ميك و بينبودند آسمان تار

با شود و در ي آن زيماي آسمان روشن گردد و سينت داده است تا گوشه هايز
 ياب شوند كه منافعيره ها راه ستايله ي مردم به وسيا و خشكي دري هايكيتار
 آسمان و حفاظت آن از يدوم پاسدار. دي آي مردم به دست مين رو برايگر از ايد

 رود تا به ي مي اش به مالء اعلي است كه به سبب سركشيطان سركشيهر ش
طان ها به سخنان ي شيپس وقت.  فرشتگان هستنديمالء اعل.  آنان گوش دهديخبرها

له شهاب ها سنگباران ياز هر سو به وس» جانِبٍ كُلِّ مِن يقْذَفُونَو« آنها گوش بدهند، 
 آن است تا آنها طرد گردند و از گوش دادن به سخنان ين كار برايو ا.  شونديم

لَهم دحورا« . فرشتگان رانده شوند و ذَابع اصِباست يشگي آنان عذاب هميبرا» و 
اگر .  كرده انديچيمان پروردگارشان سرپشان آماده شده است، چون از فريكه برا
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 ي گوش نميزيچ چيانگر آن بود كه آنها به هين بي شد، ايل نمي قاييخداوند استثنا
لَّا« :كنند، اما فرمود  ين سركش كه سخنياطيمگر آن دسته از ش»  الْخَطْفَةَ خَطِف منْ إِ

پس آن گاه شعله » ثَاقِب ابشِه فَأَتْبعه« ند، ي گوش كنند و بربايانه و دزدكيرا مخف
طان سخن را به نزد ي قبل از آن كه شيگاه.  افتدي سوزاننده به دنبالش ميا

 ي نمي به كسيرد و خبر آسماني گين او را فرا مي آتشيدوستانش برساند، شعله 
 به او برسد خبر را ي آتشي شود قبل از آن كه شعله ي موفق مياو گاه. رسد

  .زندي آمي صد دروغ را با آن خبر راست در ميحالتن يپس در چن. برساند
 كه منكر زنده ياز كسان» فَاستَفْتِهِم« :ان كرد فرمودين مخلوقات بزرگ را بي ايوقت

نها پس يا به وجود آوردن ايآ» خَلْقًا أَشَد أَهم« شدن پس از مرگ هستند بپرس، 
لَقْنَ منْ أَم« ازمرگشان سخت تر و دشوارتر است؟ ن مخلوقات كه ي از اييزهايا چي» اخَ

دن مردم ين از آفرينش آسمانها و زميد آنها اقرار كنند كه آفريم؟ پس بايده ايآفر
ن وقت بر آنها الزم است كه به زنده شدن پس از مرگ و يپس در ا. بزرگ تر است

ز اقرار كنند، بلكه اگر به خودشان بازگردند و در وجود خود فكر كنند يرستاخ
 سخت تر و دشوارتر ي چسبنده، بسيه آنها از گلينش اولي دانست كه آفرخواهند

لَقْنَاهم إِنَّا« :ن فرموديبنابرا. د آوردن آنها پس از مرگشانياست از پد  طِينٍ من خَ
هم چنان كه .  و سختي گل قويعني. ميده اي آفريما آنها را از گل چسبنده ا» لَّازِبٍ

لَقنَا« :دي فرمايم لَقَد خَ سنُونِوا ممل مِّن حلصنَ مِن صيو انسان را از گل»  اَإلِنس 
  .ميده ايخشك مانند گل سفال آفر

  :12- 21 يه يآ
  .كنند  يم  مسخره آنها و  يشد  شگفت در تو؛ ويسخَرُونَ عجِبت بلْ

  .پذيرند  ينم پند ،  يده  پندشان  چون و؛ يذْكُرُونَ لَا ذُكِّرُوا وإِذَا
  به تا خواهند  يم يكديگر از ، ببينند  يا  آيه  چون يستَسخِرُونَ؛ و آيةً رأَوا اوإِذَ

  .گيرند  ريشخندش
  . نيست آشكار  يجادوي جز  يچيز  اين : گويند  يم مبِينٌ؛ و سِحرٌ إِلَّا هذَا إِنْ وقَالُوا

 و  خاك و  مرديم ما  كه  يوقت عوثُونَ؛ آيالَمب أَئِنَّا وعِظَاما تُرَابا وكُنَّا مِتْنَا أَئِذَا
  ? كنند  يم  زنده را ما  شديم  استخوان
  ? مارا  نياكان يا الْأَولُونَ؛، أَوآباؤُنَا

  .شويد  يم  بيچاره و خوار شما و ،  يبل :  بگو؛داخِرُونَ وأَنتُم نَعم قُلْ
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  فرمان  يك  به  كه ديد خواهند خود  آنان نظُرُونَ؛ وي هم فَإِذَا واحِدةٌ زجرَةٌ هِي فَإِنَّما
  .كنند  يم  زنده را  همه

لَنَا يا وقَالُوا يذَا وه موينِ؛ م يجزاست روز  همان  اين ، ما بر  يوا : گويند  يالد.  
  دروغش  كه  است  يداور روز  همان  تُكَذِّبونَ؛ اين بِهِ كُنتُم الَّذِي الْفَصلِ يوم هذَا
  .پنداشتيد  يم
 كه زنده شدن پس از مرگ يب كسياز تكذ!  انسانيا اي! امبري پياما توا» عجِبت بلْ« 

ل درست را به آنها نشان دادم ي بزرگ و دالي  كند بعد از آن كه نشانه هايرا انكار م
گ چون زنده شدن پس از مر.  باشدي تعجب ميقتا جايك حقين ي، و  اي كنيتعجب م

ن است يب تر از انكارشان ايو عج» ويسخَرُونَ« . ست كه بتوان انكارش كردي نيزيچ
آنها .  كنندي دهد مسخره مي را كه خبر زنده شدن پس از مرگ را ميكه آنها كس

  .فقط به انكار بسنده نكردند، بلكه اضافه بر انكار سخن حق را به مسخره گرفتند
ن است كه آنها هرگاه پند داده ي ايكيب آنان ي عجيكارهاو از جمله » ذُكِّرُوا وإِذَا« 

 لَا«  شناسند، يشان ميادآور گرداند كه آن را در فطرت و عقل هاي يزيشوند و به چ
ن از ي كنند اين مي چني جهالت و نادانياگر از رو.  آورندياد نميآن را به » يذْكُرُونَ

 ياد نمي را به يزيرا آنها چي، ز و حماقت آنها استيل بر شدت كودنين دليروشن تر
 يآورند كه در سرشت آنها قرار دارد و از نظر عقل مشخص و روشن است و اشكال

ن يز ايو ن. ب تر استين عجي كنند پس اين مي تجاهل چنيو اگر از رو. ستيدر آن ن
 تذكر داده شوند ييل بر آنها اقامه شود و به نشانه هايب است كه هرگاه داليهم عج
زها را مورد تمسخر قرار ينها آن چيرند اي پذيردان بزرگ و خردمند آن را مكه  م

  . كننديداده و از آن تعجب م
لَّا هذَا إِنْ« : سخن حق نزد آنها آمد به آن گفتنديب است كه وقتين هم عجيوا  سِحرٌ إِ

ز را كه حق ين چين و بزرگ تريپس آنها برتر. ستي آشكار نيين جز جادويا» مبِينٌ
و از جمله . ز قرار دارندين چي ارزش ترين و بيرتريگاه حقياست در مقام و جا

ن را با قدرت ين است كه آنها قدرت پروردگار آسمان ها و زمي ايكيب ي عجيزهايچ
د ي انكار و بعيآنها از رو.  كنندياس مي كه از همه جهات ناقص است قيانسان

ا يآ» الْأَولُونَ لَمبعوثُونَ أَوآباؤُنَا أَئِنَّا وعِظَاما رَاباتُ وكُنَّا مِتْنَا أَئِذَا« :دانستن گفتند
ا پدران يم؟ و آي شويم، زنده گردانده ميل به استخوان گشتيم و تبدي كه مرديهنگام
 بود كه يل و فكرين تمام دلي گردند؟ از آنجا كه اي ما هم زنده مياكان گذشته يو ن
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 ي بدهد كه بطور ضمنيرش دستور داد تا به آنها پاسخامبيآنها داشتند خداوند به پ
نه تنها شما پس از ! يبل: بگو» نَعم قُلْ« :پس فرمود. ز باشديمشتمل بر هشدار آنان ن
 وأَنتُم« . د شد، بلكه پدران گذشته تان هم زنده خواهند شديمرده شدن زنده خواه

د و از قدرت يد امتناع ورزيان تويد بود و نميو شما خوار و زبون خواه» داخِرُونَ
  .دي كنيچي سرپياله
ل در يك صدا است كه اسرافيزنده شدن پس از مرگ تنها » واحِدةٌ زجرَةٌ هِي فَإِنَّما« 

زند و نگاه ي خيشان بر ميكه ناگهان آنان از قبرها» ينظُرُونَ هم فَإِذَا«  دمد، يصور م
 كه ي شوند در حالي خود بلند مي اعضاي ن با همهينش آغازي كنند و همانند آفريم

 كنند و ي ميمانين حالت اظهار ندامت و پشيو در ا. لخت هستند و ختنه نشده اند
 مرگ ي دهند و آرزويال سر مياد و واويند و فري نماي ميانمندي و زياحساس خوار

  . كننديو نابود شدن را م
لَنَا يا وقَالُوا«  يذَا وه موينِ يي كه آدمين روز حساب است؛ روزيا: ندي گويو م» الد 

 كردند يا مسخره اش ميپس آنها به آنچه كه در دن.  شوديبر اعمالشان جزا داده م
  .ندي نماياعتراف و اقرار م

ان ي كه مي است نسبت به حقوقين روز داوريا» الْفَصلِ يوم هذَا« : شوديو به آنها م
ر مخلوقات يان خود بندگان و ساي كه مي، و حقوقبندگان و پروردگارشان وجود دارد

  .وجود  دارد
  :22- 26 يه يآ

 و كردند  يم  ستم  كه را  يعبدونَ؛ آنان كَانُوا وما وأَزواجهم ظَلَموا الَّذِينَ احشُرُوا
  .آوريد گرد پرستيدند  ييكتام  يخدا  يجا  به  كه را  يآنهاي و  همپايگانشان

  .بنماييد  راه  جهنم  راه  به را  الْجحِيمِ؛ همه صِرَاطِ إِلَى فَاهدوهم لَّهِال دونِ مِن
مقِفُوهم وئُولُونَ؛ و إِنَّهسشوند  بازخواست بايد ،  داريدشان  نگه م.  

  ? كنيد  ينم  ييار را يكديگر تَنَاصرُونَ؛ چرا لَا لَكُم ما
  .شوندگانند  تسليم  همه امروز ،  نهمستَسلِمونَ؛  الْيوم هم بلْ
ند و ي كنند مشاهده نمايب ميامت حاضر شوند و آنچه را تكذي كه در روز قيوقت

نها را به جهنّم ي شود تا اينند، آن گاه دستور داده مي كنند ببيآنچه را كه مسخره م
 ذِينَالَّ احشُرُوا« : شوديپس گفته م.   انگاشتندي كه آن را دروغ ميببرند؛ جهنم

دن و ارتكاب شرك و گناهان بر خود ستم كرده اند، ي را كه با كفر ورزيكسان» ظَلَموا
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 »مهاجوأَزشانشان را كه اعمالشان از نوع اعمال آنهاست اهل هر نوع يو همك» و
و بت ها و » اللَّهِ دونِ يعبدونَ مِن كَانُوا وما«  شوند، ي با هم جمع ميتيمعص
 خدا يك خدا هستند به جايا آنها شري كردند كه گوي را كه ستمكاران ادعا ميانيهمتا

آن گاه » الْجحِيمِ صِرَاطِ إِلَى فَاهدوهم« د، ي كني كردند، همه را جمع آوريپرستش م
 جهنّم ي آنها را به سوي و سختي با درشتيعني. ديآنان را به راه جهنّم رهنمون شو

  .ديحركت ده
 هالكت ي دانند كه آنها اهل سرايد كه به جهنم بروند، و مي مقّرر گردو بعد از آن كه
د آنها را نگاه ين كه آنان را به جهنم برسانيقبل از ا» وقِفُوهم« : شوديهستند، گفته م

 يا دروغش مي كه در دنيزي گمان آنها از چيرا بيز» مسئُولُون إِنَّهم« د، يدار
 ي همه ي آنها برايي و رسواييرند تا دروغگويار گد مورد پرسش قريپنداشتند با

امروز چه بر » تَنَاصرُونَ لَا لَكُم ما« : شوديپس به آنها گفته م. مردم آشكار گردد
د يا ادعا نموديد، بعد از آن كه در دني كني نمياريگر را يكديسر شما آمده است كه 

 شما ي رسند و برايادتان ميتان عذاب را از شما دفع خواهند كرد و به فريمعبودها
 دهند، چون ذلّت و ين سوال پاسخ نميدر نزد خدا شفاعت خواهند كرد؟ آنها به ا

م شده اند، و دچار ترس ي آنها را فرا گرفته است و در برابر عذاب جهنم تسليخوار
 هم بلْ« :ن فرموديبنابرا. ندي گوي گشته اند، پس سخن نميدي و نااميو سرافكندگ

والْيونَ ملِمتَسسم است يك تسليع و خوارند و هرين روز كامال مطيبلكه آنها در ا» م
  . نداردياوريو 
  :27- 39 يه يآ

  .بپرسند و كنند يكديگر  به  يرو  آنگاه يتَساءلُونَ؛ و بعضٍ علَى بعضُهم وأَقْبلَ
 در ما بر  ينيكخواه در از  كه بوديد شما : ندالْيمِينِ؛ گوي عنِ تَأْتُونَنَا كُنتُم إِنَّكُم قَالُوا

  .آمديد  يم
  .بوديد  نياورده  ايمان شما ،  نه : مؤْمِنِينَ؛ گويند تَكُونُوا لَّم بل قَالُوا
لَيكُم لَنَا كَانَ وما ن علْطَانٍ ملْ سب ا كُنتُممنبود  يتسلط  هيچ شما بر را طَاغِينَ؛ ما قَو  
  .بوديد  نافرمان  يمردمان خود شما
 بايد  اكنون  شد  ثابت ما بر  پروردگارمان  لَذَائِقُونَ؛ گفته إِنَّا ربنَا قَولُ علَينَا فَحقَّ

  .بچشيم
نَاكُميبوديم  گمراه نيز خود و  كرديم  گمراه را شما غَاوِينَ؛ ما كُنَّا إِنَّا فَأَغْو.  
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مئِذٍ فَإِنَّهموذَابِ فِي يشْتَرِكُونَ؛ در الْعشريكند  عذاب در  همه ، روز  آن م.  
  .كنيم  يم  چنين  مجرمان با بِالْمجرِمِينَ؛ ما نَفْعلُ كَذَلِك إِنَّا

مقِيلَ إِذَا كَانُوا إِنَّه ملَا لَه لَّا إِلَه   كه شد  يم  گفته  آنان  به  يستَكْبِرُونَ؛ چون اللَّه إِ
  . كردند  يم تكبر  نيست  يخداي يكتا  يخدا جز

  ديوانه شاعر خاطر  به آيا : گفتند  يم مجنُونٍ؛ و لِشَاعِرٍ آلِهتِنَا لَتَارِكُوا أَئِنَّا ويقُولُونَ
  ?  گوييم  ترك را  خدايانمان  يا

  پيشين  پيامبران و آورد را  حق پيامبر  آن ،  الْمرْسلِينَ؛ نه وصدقَ بِالْحقِّ جاء بلْ
  .كرد  تصديق را

ذَابِ لَذَائِقُو إِنَّكُمچشيد خواهيد را دردآور  عذاب الْأَلِيمِ؛ شما الْع.  
لَّا تُجزَونَ وما   .ديد نخواهيد كيفر  اعمالتان برابر در تَعملُونَ؛ جز كُنتُم ما إِ
ش برده شدند، ي جهنّم پيشان جمع شده و به سوي آنها و همراهان و معبودهايوقت
 دهند، بلكه رو به ي گردند و پاسخ نمي شوند و مورد سوال واقع مياه داشته منگ

 إِنَّكُم« :ندي گويروان به سران ميپس پ. داننديگر را مقصر ميكديند و ي نمايگر ميهمد
نِ تَأْتُونَنَا كُنتُممِينِ عد، اگر يد و ما را گمراه كرديشما با قدرت و زور نزد ما آمد» الْي

  .مي آورديمان ميد ما ايشما نبود
د، و يبلكه شما همواره مشرك بود» مؤْمِنِينَ تَكُونُوا لَّم بل« :ندي گويآنها م» قَالُوا« 
 ي شما را بر ما برتريزيپس چه چ. ميد همان طور كه ما مشرك بودياورديمان نيا

 من علَيكُم لَنَا كَانَ وما« د؟ ي كند كه شما ما را سرزنش كنيجاب مي ايزيداد؟ و چه چ
م تا شما را مجبور به كفر ي بر شما نداشتيچ قدرت و سلطه ايو ما ه» سلْطَانٍ

د كه از حق تجاوز ي بوديبلكه خودتان گروه» طَاغِينَ قَوما كُنتُم بلْ« م، يدن كنيورز
  .ديكرد
 يو بر همه گفته پس بر ما و بر شما » لَذَائِقُونَ إِنَّا ربنَا قَولُ علَينَا فَحقَّ« 

 بر ما و ير الهي تقديعني. ميد عذاب را بچشينكه باي بر ايپروردگارمان الزم آمد مبن
م بود يفر مشترك خواهيد و در كيم چشيشما محقّق گشت و ما و شما عذاب را خواه

 . »نَاكُميفرا م ي كه خود بر آن بودين شما را به راهيبنابرا» غَاوِينَ كُنَّا إِنَّا فَأَغْو 
د بلكه يپس ما را سرزنش نكن. ديرفتي بود، و شما هم پذيم، و راه ما گمراهيخواند

  .دييخودتان را مالمت نما
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 آنها در يبه راست» مشْتَرِكُون الْعذَابِ فِي يومئِذٍ فَإِنَّهم« :دي فرمايخداوند متعال م
شان متفاوت ك خواهند بود گرچه عذاب آنها برحسب جرميامت در عذاب شريروز ق
 يدر آخرت و در سزا. دن اشتراك داشتنديا در كفر ورزيهمان طور كه در دن. است
ما با » بِالْمجرِمِينَ نَفْعلُ كَذَلِك إِنَّا« :ن فرموديبنابرا. ز مشترك خواهند بوديآن ن

  . مي كنين ميگناهكاران چن
« :پس فرمود.  استده و از حد گذشتهي آنان به اوج رسيان كرد كه گناه ورزيسپس ب

مقِيلَ إِذَا كَانُوا إِنَّه ملَا لَه لَه لَّا إِ  شد ي به آنها گفته ميآنان چنان بودند كه وقت» اللَّه إِ
ست، و به ي ني جز خدا معبود به حقّيگانه پرستيست، و به ي نيجز خدا معبود به حقّ

از » يستَكْبِرُونَ« د، رخداوند  فرمان داده شدني و معبود قرار ندادن غيگانه پرستي
د را آورده بودند، يام توحي كه پي از آن سرباز زدند و از كسانيني خود بزرگ بيرو

  . برتافتندي تكبر روياز رو
 يا معبودهايآ» مجنُون لِشَاعِرٍ آلِهتِنَا لَتَارِكُوا أَئِنَّا« : گفتنديو در مخالف با آن م

 يم به خاطر گفته ي كرديها را پرستش مش را كه همواره ما و پدرانمان آنيخو
پس آنها . بود) ص(وانه محمد ي ديم؟ منظورشان از شاعرييوانه ترك گوي ديشاعر
ن حكم را در يب كردنش بسنده نكردند، بلكه ظالمانه تري از او و تكذي گردانيبه رو

شعر را  دانستند او ي كه ميوانه قرار دادند، در حالي ديحق او نمودند، و او را شاعر
 خلق خدا غافل تر است ي شناسد، و او از همه ي داند و حالت شعر و شعر را نمينم

  . داردي و فكر بزرگ تريو را
به ) ص(بلكه محمد» بِالْحقِّ جاء بلْ« : آنها فرمودين خداوند متعال با رد گفته يبنابرا

و » الْمرْسلِينَ قَوصد«  باشد، ي را كه آورده است حق ميعت و كتابيحق آمده، و شر
. امبران راستگو نبودندي آمد پيپس اگر او نم. ق نموديامبران را تصدي پيآمدن و
 كه قبل از او بوده است، چون يامبري هر پي است براين او نشانه و معجزه ايبنابرا

مان گرفت كه يامبران آمدن او را خبر و مژده داده اند، و خداوند از آنها عهد و پيپ
ن يامبران ايو پ.  كنندياري را ياورند و ويمان بيانشان آمد، به او ايمد به ماگر مح

ش ز يامبران ِ پيآمد پ) ص( كه محمديپس وقت.  خود گرفته بودنديوعده را از امت ها
ن اگر يبنابرا. ديامبران روشن گردي مخالفان پييق نمود، و دروغگويخود را تصد

امبران يز او پيو ن.  رفتير سوال ميامبران زير پي سايي آمد و راستگويامبر نميپ
امبران آورده بودند، و به ي را آورد كه پييزهايرا چيق نمود زيگذشته را تصد
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مان آورد و صحت ي دعوت داد كه آنها به آن دعوت كرده بودند، و به آنها اييزهايچ
  .د نمودييعت آنها را تاي و شريامبريرسالت و پ

از » ديم چشيبدون شك ما عذاب را خواه« : ان كه گفتند آنياز آنجا كه حرف قبل
خداوند متعال از جانب .  آنان صادر شده بود  احتمال صدق و خطا را داشتيسو

 رود، به ي از آن نميگريچ احتمال دين هيقي را مطرح كرد كه جز صدق و يخود سخت
لِيمِ الْعذَابِ لَذَائِقُو إِنَّكُم« :ن جهت فرموديهم د يا قطعا عذاب دردناك را خواهشم» الْأَ
لَّا تُجزَونَ وما« . ديچش و چشاندن عذاب دردناك به شما جز در بر » تَعملُونَ كُنتُم ما إِ

م، بلكه در مورد شما يپس ما بر شما ستم نكرده ا. ستيد ني كردي كه مييابر كارها
 منظور از آن ن خطاب عام است ويو از آن جا كه ا. ميبه عدالت رفتار نموده ا

  :ن است، خداوند مومنان را استثنا كرديمشرك
  :40- 49 يه يآ

لَّا   . خدا  مخلص  بندگان الْمخْلَصِينَ؛ مگر اللَّهِ عِباد إِ
لَئِكأُو مقٌ لَه؛ كه رِزلُومعمعين  يرزق  راست آنها  م .  
اكِهم فَوهونَ وكْرَمدداشتگانن  يگرام و ، ها  ميوه از؛ م ، 

  . نعمت پر  يبهشتها النَّعِيمِ؛ در جنَّاتِ فِي
  .اند  هم  يرو  به رو  كه  يتختهاي متَقَابِلِينَ؛ بر، سرُرٍ علَى

طَافهِم يلَيعِينٍ؛ و مِن بِكَأْسٍ عدر  گردش  به  ميانشان خوشگوار  چشمه از  يجام م 
  .آيد

  . بخش  لذت را  نوشندگانش و  است لِّلشَّارِبِينَ؛ سفيد لَذَّةٍ بيضَاء
  مست  نوشنده  نه و گيرد  يتباه  آن از  عقل  ينزَفُونَ؛ نه عنْها هم ولَا غَولٌ فِيها لَا

  .شود
مهعِنْدو نظر خود  شوهران  به تنها  كه  چشم  درشت  يعِينٌ؛ زنان الطَّرْفِ قَاصِرَات 

  .آنهايند  همدم ، دارند
  .دسترس از دور  يمرغهاي  تخم مكْنُونٌ؛ همانند ضبي كَأَنَّهنَّ

مگر بندگان مخلص خدا كه آنها » الْمخْلَصِينَ اللَّهِ عِباد إِلَّا« :دي فرمايخداوند متعال م
 خدا انجام داده اند، ي چشند، چون آنها اعمال را خالصانه برايعذاب دردناك را نم

ش اختصاص داده و لطف خود را بر آنها يجه خداوند هم آنچه را به رحمت خويدر نت
لَئِك« .  داشته استيارزان أُو مقٌ لَهرِز لُومعي روزيعني. ن دارندي معينان روزيا» م 
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 يروز.  داندي نمي است كه مقدار آن را كسي بزرگيست بلكه روزيشان نامعلوم ن
وه ها كه مردم از يماز انواع » فَواكِه« :ر كرد و فرمودين جمله تفسيآنان را با ا

 وهم« .  برند و رنگ و طعم آن لذّت بخش است برخوردارنديخوردن آن لذّت م
 شوند و ي داشته ميستند، بلكه گرامير و خوار ني اند و حقيشا گراميو ا» مكْرَمونَ
 داشته و ي دارند و فرشتگان آنها را گرامي ميگر را گراميكديآنها .  گرداندياكرام م

 يك مين پاداش تبريدن بهتري شوند و آنها را به رسي بر آنها وار مياز هر در
 ي معنوي ها و نعمت هاي داشته و انواع خوبيو خداوند بزرگوار آنها را گرام. نديگو

را به آنها داده استيو ماد .  
  اند، چون دريه شادماني كه پرناز و نعمت اند و مايي باغ هايعني» النَّعِيمِ جنَّاتِ فِي« 
 اخبار يچ گوشيده و هي تاكنون آن ها را نديچ چشمي هست كه هييزهاين باغ ها چيا

ن باغ ها از همه آنچه كه يو ا.  خطور نكرده استيچ انسانيده و به قلب هيآن را نشن
  . باشندي ها سالم ميجاد كند و از همه ناگواري آن خلل ايدر نعمت ها

گر را يكدين كه آنها يوردگارشان و ا بزرگداشت آنها نزد پريو از جمله نشانه ها
و آن محل .  نشسته اندييبر تخت ها» سرُرٍ علَى« ن است كه آنهاي دارند اي ميگرام
با ي فاخر و زي نشستن است كه با انواع پرده ها و پوشش هاي مرتفع و بلند براييها

ند و  زنيه مي بر آنها تكي و آرامش و شاديآراسته شده است و اهل بهشت با راحت
و روبه رو .  برندين كه گردهم جمع شده اند لّذت مينند و از اي نشي هم ميروبه رو

 هم است يروبه رو» نَيمتَقَبِلِ« ز يشان نين داللت دارد كه دل هايقرار گرفتن آنها بر ا
 كنند و از يگر پشت نميكدين به يبنابرا.  كننديت ميگر ادب را رعايكديو نسبت به 

 و  ادب ي هم قرار گرفتن بر كمال شادين روبه رويبلكه ا.  تابندي برنميگر رويهمد
  .داللت دارد

 »طَافهِم يلَيعِينٍ مِن بِكَأْسٍ عخدمت آنها آماده اند و با ي كه برايو نوجوانان» م 
با كه برگرفته شده از شراب نابِ مهر شده است ، ي زيذ در جام هاي  لذي هايدنينوش
  .ندي آيدش در مان آنها به گريدر م
د يسف» بيضَاء«  كند، رنگ آن يا از هر جهت فرق مي دنين شراب با شراب هايو ا

 يذ است كه نوشنده، وقتيلذ» لِّلشَّارِبِينَ لَذَّةٍ« ن رنگهاست، و طعم آن ياست كه از بهتر
  . برديز از آن لذّت مي نوشد و بعد از آن نيآن را م



٢٢١٧ 

 و تلف شدن اموال صاحبش و سردرد و هر نوع  و زوال عقليهوشين شراب از بيو ا
ان يبعد از آنكه خداوند متعال طعام و شراب و مجالس آنها را ب.  دور استيناگوار

 ييداخل اند؛ باغ ها» النَّعِيمِ جنَّاتِ« ل آنها در يكرد هرچند كه تمام نعمت ها و تفاص
ذكر نمود تا نفس ها بدان ل آنها را ي اند، اما به تفصيكه پر از ناز و نعمت و شادمان

و » عِينٌ الطَّرْفِ قَاصِرَات وعِنْدهم« :مشتاق گردند همسرانشان را ذكر نمود و فرمود
 يب و نقص هستند و چشماني عي دارند كه بييباي زياهل بهشت در كنار خود حورها

هرانشان ن كه آنها فقط به شوي ايعني» الطَّرْفِ قَاصِرَات« درشت و خمارآلود دارند، 
 يگران چشم نمي كنند، چون پاكدامن هستند و به ديگران نگاه نمي كنند و به دينگاه م

 كه آنان در ي باشند، به گونه ايبا و كامل ميدوزند، و بدان جهت كه همسرانشان ز
ن يا ايو .  خواهند و فقط به آنان عالقه دارندي را جز همسرانشان نميچ كسيبهشت ه

انگر آن است كه زن ين بيه شوهرش به او چشم دوخته، و ان است كيكه  منظور ا
 اش باعث شده تا شوهرش نگاهش فقط به او ييبايبا و كامل است و زي زيبهشت
گر يكدين داللت دارد كه محبت آنها منحصر به يز بر ايو منحصر بودن نگاه ن. باشد
  .باشندي محتمل درست ميو هر دو معن. است

انگر آن است كه ي كند، و بي مردان و زنان بهشت داللت مييباينها بر زي ايو همه 
 ي همسرش كسي كند كه به جايچ كس آرزو نميگر را دوست دارند و هيكديآنها 

ز يو ن. دي نماي آنها داللت مي همه يز به شدت پاكدامنيو ن. گر را داشته باشد يد
 يند، چون سبب ورزينه نميگر حسد و كينشانگر آن است كه آنها در آن جا به همد

  .اه چشم استيبا چشم و سي زيبه معن» عِنُ ُ« . نه وجود نداردي حسد و كيبرا
 هستند، و يده شده اي پوشيتخم ها» مكْنُونٌ بيض«  انگار، يان بهشتيحور» كَأَنَّهنَّ« 
ن يباتريشان زيو به خاطر آن است كه رنگ ها.  آنهاستي و صفاييباين به خاطر زيا

  .ستي در آن ني و بديرگيچ تين رنگ هاست و هيترو درخشنده 
  :50- 61 يه يآ

  .پردازند گو و  گفت  به و كنند يكديگر  به يتَساءلُونَ؛ رو بعضٍ علَى بعضُهم فَأَقْبلَ
  . بود  يهمنشين مرا : گويد آنها از  يقَرِينٌ؛ يك لِي كَانَ إِنِّي منْهم قَائِلٌ قَالَ

  يم  تصديق  كه  يهست آنها از تو آيا  : گفت  يم  كه؛ الْمصدقِينَ لَمِنْ أَئِنَّك يقُولُ
  ? كنند
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  استخوان و  خاك و  مرديم ، كه  آنگاه لَمدِينُونَ؛ آيا أَئِنَّا وعِظَاما تُرَابا وكُنَّا مِتْنَا أَئِذَا
  ? دهند  يم  كيفرمان ،  شديم
  ? بنگريد باال از توانيد  يم : يدمطَّلِعونَ؛ گو أَنتُم هلْ قَالَ

فَاطَّلَع اء فِي فَرَآهوحِيمِ؛ از سبيند  دوزخ  آتش  ميان در را او و بنگرد باال الْج.  
  هالكت  به مرا  كه بود  نزديك ، سوگند خدا  به  : لَتُرْدِينِ؛ گويدش كِدت إِنْ تَاللَّهِ قَالَ
  .يافكن

 نيز  من ، نبود  پروردگارم  موهبت اگر الْمحضَرِينَ؛ و مِنَ نتلَكُ ربي نِعمةُ ولَولَا
  .بودم  يم تو  همراه
  . نيست  يمرگ را ما بِميتِينَ؛ آيا نَحنُ أَفَما
لَّا   ينم  عذابمان ديگر و ؟  نخستين  مرگ  آن بِمعذَّبِينَ؛ جز نَحنُ وما الْأُولَى موتَتَنَا إِ

  ? كنند
  .بزرگ  يكامياب  است  اين  آينه الْعظِيم؛ هر الْفَوز لَهو هذَا إِنَّ

  .كنند  عمل  يپاداش  چنين  يبرا بايد  كنندگان  الْعامِلُونَ؛ عمل فَلْيعملْ هذَا لِمِثْلِ
 ي كامل و خوردني خداوند متعال بهره مند شدن آنها را از نعمت ها و شادمانيوقت

 آنان را به يز گفتگويان كرد، نيكو بيبا و مجالس ني ها و همسران زيدنيها و نوش
آنان همچنان مشغول : ف نمود و فرمودي گذشته توصيزهايگر در رابطه با چيهمد

 از يكي كشد كه ينجا ميشان به اين كه گفتگويگر هستند تا ايكديدن از يگفتگو و پرس
ن من بود يا همنشيكه در دنن داشتم يك همنشيمن » قَرِينٌ لِي كَانَ إِنِّي« :دي گويآنها م

ن كه به زنده شدن ي كرد و مرا  به خاطر ايو او زنده شدن پس از مرگ را انكار م
 مِتْنَا الْمصدقِينَ أَئِذَا لَمِنْ أَئِنَّك يقُولُ« : نموديپس از مرگ باور داشتم سرزنش م

امت ي كه قي هستيا تو از زمره كسانيآ:  گفتيو م» لَمدِينُونَ أَئِنَّا وعِظَاما تُرَابا وكُنَّا
م به خاطر يل به خاك و استخوان شديم و تبدي كه مرديا زماني كنند؟ آيرا باور م

م و به يده شوي از هم پاشي چگونه وقتيعني شود؟ ياعمالتان به ما سزا و جزا داده م
م و به ي شويم شد و محاسبه ميم دوباره زنده خواهيل گرديخاك و استخوان تبد

! ؟ي كنيق ميد را تصديب و بعين امر غريا ايو آ! م؟يني بيخاطر اعمالتان سزا و جزا م
ت من و ين حكاين داستان من است و ايا: دي گوي به برادرانش مي آن فرد بهشتيعني

ب يق كردم و او هم چنان تكذي ماندم و تصديو من همچنان مومن باق. نم بوديهمنش
م و باز دوباره زنده ينكه مردي نمود تا اي انكار م كرد و زنده شدن پس از مرگ رايم
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امبران، ما را ي كه پييد؛ نعمت هايني بيدم كه مين ناز و نعمت رسيو من به ا. م يشد
  .از آن خبر داده بودند، و او بدون شك به عذاب گرفتار شده است

 ي دوزخ نگاه نما بهيآ: دي گوي به دوستانش ميآن بهشت» مطَّلِعونَ أَنتُم هلْ قَالَ« 
شتر ي ما بيم، تا شاديم نگاه كنيا در كنار هم بودين من كه در دنيد تا به آن همنشيكن

ان و شاد شدن يم؟ و از ظاهر احوال بهشتيين را با چشم خود مشاهده نمايگردد و ا
 يد كه آنها خواسته ي آين بر ميگر چنيگر و موافقت آنها با همديك ديدار يآنها به د
» فَرَآه فَاطَّلَع« . ابندين اواطالع يبت كرده و به دنبال او راه افتاده تا از همنشاو را اجا

ند، در ي بيدر وسط عذاب م» الْجحِيمِ سواء فِي« ن خود را ي كند و همنشيو او نگاه م
  . كه عذاب او را از هر طرف احاطه كرده استيحال

را او را از مكر آن فرد نجات يزد، ي گوي كه دارد خدا را سپاس ميپس به خاطر حالت
سوگند » لَتُرْدِين كِدت إِنْ تَاللَّهِ« :دي گويپس آن فرد را سرزنش كرده و م. داده است
  .ي هالك گرداني كردي كه به من القاء ميك بود كه مرا با شبهاتيبه خدا نزد

لَا«  لَو ةُ ومي نِعبر ضَرِينَ مِنَ لَكُنتحوردگارم نبودكه مرا بر و اگر نعمت پر» الْم
د من هم به همراه تو از احضارشدگان در  عذاب ياسالم ثابت قدم و استوار گردان

و مومن با ابراز »  بِمعذَّبِينَ نَحنُ وما الْأُولَى موتَتَنَا بِميتِينَ؛ إِلَّا نَحنُ أَفَما« . بودم
 ين كه در بهشت جاودانه مي خداوند كه به اهل بهشت داده، و اي از نعمت هايشاد

ن كه يمگر مرگ نخست! م؟يري ميا ما نميآ: دي گويمانند و از عذاب در امان هستند، م
ا ي پس آيعني. د استي اثبات و تاكياستفهام برا! د؟يم ديم و ما عذاب نخواهيداشت

چ زنده شدن و ين، و پس از  آن هيم به جز مرگ نخستيري مي كه ما نمي كنيادعا م
  .ستير كار ن ديعذاب
 كنند و از يگر مي دي رو به بعضيو بعض» تَسĤءلُونَي بعضِ يفَأقبل بعضُهم علَ« 
 يو مقام، مقام لّذت و شادمان. نجا معمول حذف شده استيدر ا.  پرسنديگر ميكدي

گر سوال ي از هم دييزهايد كه آنها در مورد همه آن چي نماين داللت مياست و بر ا
 يگر را در مورد مسائليكديو .  برنديتگو كردن درباره آن لذّت م كنند كه از گفيم

و مشخص است كه لذّت بردن اهل علم از .  شوند كه در آن اختالف داشتنديا ميجو
ل ي مسايادآوري است كه به سبب ي باالتر از لذّتي علميليپرس و جو درباره مسا

 از يقي دارند، وحقايهره كاملن نوع لّذت، بيپس آنها از ا.  دهديا به آنان دست ميدن
  .ان كردي توان آن را بي گردد كه نميشان روشن ميعلم در بهشت برا
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با آنها را توصف نمود، ين اوصاف زيان كرد و با اي بهشت را بي نعمت هايوقت
ند و يدن به آن كار و تالش نماي رسيق كرد كه برايبهشت را ستود و عامالن را تشو

را آنها به هر ي است، زي بزرگيروزين واقعا پيا» الْعظِيم الْفَوز هولَ هذَا إِنَّ« :فرمود
 خواهد به دست آورده اند، و هر امر يافته اند و هر آنچه كه دلشان مي دست يخوب

ن مقاصد است كه ين آخريپس چرا كه ا.  از آنها دور گشته استيمكروه و نامطلوب
 يكيو از نزد.  فرا گرفته استن آنان راي پروردگار آسمان ها و زميخشنود

ده يدن  او خوشحال گرديپروردگار شاد گشته و با شناخت او بهره مند شده و از د
  !و از سخن گفتن با او شادمان شده اند

د كار كنند، ي كاركنان بايزين چيدن به چني رسيبرا» الْعامِلُونَ فَلْيعملْ هذَا لِمِثْلِ« 
ن لحظه ها در ي است كه ارزشمندتريزين چيرترن و سزاوايسته تريپس بهشت شا

 بدست آوردن يار براي است كه عارفان هوشيزين چيآن تصرف شده است، و بهتر
 انسان محتاط و عاقبت يو حسرت و افسوس فراوان برا. ن باال زده انديآن آست

 را ي نپردازد كه وي شود كه در آن وقت به كاري بر او سپري است كه وقتيشياند
 هالكت ي خود به سويك گرداند، پس چگونه خواهد بود اگر با پاين سرا نزديبه ا

  !گام بردارد؟
  :62- 74 يه يآ

رٌ أَذَلِكنُّزُلًا خَي رَةُ أَمزقوم  درخت يا بهتر،  اين را  خورش الزَّقُّومِ؛ آيا شَج  ?  
  آورده پديد  ستمكاران  يتالاب  يبرا را  درخت  آن لِّلظَّالِمِينَ؛ ما فِتْنَةً جعلْنَاها إِنَّا
  ايم
  ، رويد  يم  جهنم  اعماق از  كه  است  يالْجحِيمِ؛ درخت أَصلِ فِي تَخْرُج شَجرَةٌ إِنَّها

لْعها   ،  است  شياطين سر همانند  اش  الشَّياطِينِ؛ ميوه رؤُوس كَأَنَّه طَ
مكِلُونَ فَإِنَّهĤَا لالِؤُونَ مِنْها فَمطُونَ؛ دوزخيانا مِنْهشكم و خورند  يم  آن از  لْب  

  ، سازند  يم  انباشته
إِنَّ ثُم ما لَههلَيا عبنْ لَشَومِيمٍ؛ و ميم  سوزان  آب از  يا  آميزه  آن سر بر ح  

  .نوشند
إِنَّ ثُم مهرْجِعحِيمِ؛ سپس لَإِلَى ماست  جهنم  همان  به  بازگشتشان  الْج.  
إِنَّها ملْفَو   ، يافتند  گمراه خود از  پيش را خود  پدران  آنها؛ضَالِّينَ آباءهم أَ
ملَى فَهع ونَ؛ و آثَارِهِمرَعهروند  يم ، شتابان  ايشان  يپ بر ي.  
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لَقَدضَلَّ و ملَهلِينَ؛ و أَكْثَرُ قَبشدند  گمراه  پيشينيان بيشتر آنها از  پيش الْأَو.  
لَقَدلْنَا و سنذِرِينَ؛ و فِيهِم أَرفرستاديم  ميانشان  به  يدهندگان  بيم ما م.  
  چگونه  يافتگان  بيم  آن  سرانجام  كه بنگر  الْمنذَرِينَ؛ پس عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرْ
  .بود
لَّا   .خدا  مخلص  بندگان الْمخْلَصِينَ؛ جز اللَّهِ عِباد إِ
 »رٌ أَذَلِكا انواع يان بهتر است ي بهشتيم برايان نمودي كه بييا نعمت هايآ» زُلًانُّ خَي

 كه در يك بهتر است؛ خوراكين دو غذا كدامي باشد؟ پس، از اي كه در جهنّم ميعذاب
لْنَاها الزَّقُّومِ إِنَّا شَجرَةُ« ا خوراك اهل جهنم؟ و خوراك اهل جهنّميبهشت است؟  عج 

م ي قرار داده ايه عذاب و شكنجه كساني درخت زقّوم است كه آن را ما»لِّلظَّالِمِينَ فِتْنَةً
 فِي تَخْرُج شَجرَةٌ إِنَّها« . دن و  ارتكاب گناهان بر خود ستم كرده انديكه با كفر ورز

پس محل برآمدن و . دي روي است كه در وسط جهنّم ميزقّوم درخت» الْجحِيمِ أَصلِ
 ين بد و زشت بودن نهالي محل كاشته شدن آن مبو بد بودن. دن را دارديمحل روئ

 كه در آن ييان جاين خداوند ما را با بيبنابرا. است كه در آن جا كاشته شده است
 آن را به يوه آن زشتيان حالت ميز با بين. د از بد بودن آن آگاه نموده استي رويم

  .دي نمايما گوشزد م
لْعها«   يطان است، و بي شيوه آن انگار كلّه هايشكوفه و م» الشَّياطِينِ رؤُوس كَأَنَّه طَ
 از آن ندارند ي كند، چاره اين را قطعه قطعه مي مجرميت بد مزه است و شكم هاينها

 لĤَكِلُونَ فَإِنَّهم« :ن فرموديبنابرا. گر را انتخاب كنندي ديزي آن چي توانند به جايو نم
.  كننديشان را پر مي خورند و شكم هايآنان از آن م» الْبطُونَ مِنْها فَمالِؤُونَ مِنْها
  !  است خوراك آنهاين خوراك اهل دوزخ است و چه بد خوراكيپس ا

لَيها لَهم إِنَّ ثُم« :دي فرماي كند و ميان ميان را بي دوزخيدنيسپس نوش سپس آنان » ع
همان .  نوشندي را مياغار ديآب بس» حمِيمٍ منْ لَشَوبا« ن خوراك، يبعد از خوردن ا

 الوجوهِ يشوِِيغَاثُوا بِمĤءِ كَالمهلِ يثُوا يستَغِيوإِن « :دي فرمايگونه كه خداوند متعال م
 كه چهره ها را كباب يواگر طلب كمك كنند با آب داغ» بِئس الشَّراب وسĤءت مرتَفَقَاَ

 است و همان طور يگاهي و بد جايدنيبدنوش.  شوديده ميادشان رسي كند به فريم
 يده مي نوشانيو آب داغ» ماَ فَقَطَّع أَمعĤءهم يوسقُوا مĤء حمِ« :كه فرموده است

  . كنديشان را تكه تكه ميشوند، پس روده ها
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 »إِنَّ ثُم مهرْجِعحِيمِ لَإِلَى مدوزخ است و يگاهشان به سويسپس سرانجام و جا» الْج 
چ ي بزرگش را بچشند كه هيا عذاب سخت آن و گرما گردند تي آن بر ميبه سو
 آنها را به دوزخ يزيچه چ:  شوديانگار گفته م. ستيشان نين براي باالتر از ايبدبخت

 علَى ضَالِّينَ؛ فَهم آباءهم أَلْفَوا إِنَّهم« :دي فرمايگاه رسانده است؟ پس مين جايو ا
ونَ آثَارِهِمرَعهافتند و به دنبال پدرانشان شتابان رانده ي گمراه آنان پدرانشان را» ي

امبران يپس آنها به دعوت پ.  روند ي مي گمراهي شتابان به سويعني.  شونديم
توجه ننموده و به آنچه كتاب ها آنان را از آن برحذر داشته بودند مباالت نكردند و 

« :الفت كرده و گفتندحت كنندگان التفات نكردند، بلكه با آنها مخي نصيز به گفته هاين
ما پدران خود را بر ملت و »  ءاثَرِهِم مقتَدونَي أُمةِ وإِنَّا علَيإِنَّا وجدنĤَ ءابĤءنَا علَ

  .مي كنيم و ما به آثار آنان اقتدا ميافته اي ينييآ
 »لَقَد ضَلَّ و ملَه لِينَ أَكْثَرُ قَبشتر گذشتگان ي بن مخاطبانيش از اي پيو به راست» الْأَو

لْنَا ولَقَد« . افته بودنديت يمان آورده و هداي از آنها ايگمراه بودند و تعداد  اندك سأَر 
 و يم كه آنها را از گمراهي فرستاديم دهندگانيانشان بيو ما در م» منذِرِينَ فِيهِم

پس » الْمنذَرِينَ ةُعاقِب كَانَ كَيف فَانظُرْ« .  داشتنديم داده و برحذر مي شان بيسركش
 و يم داده شدگان چه شده است؟ سرانجام آنها هالكت و خواريبنگر كه سرانجام ب

 شان را ادامه دهند و ينكه گمراهيزند از ايد بپرهينا بايپس ا.  بوده استييرسوا
  .  شوند كه آنها بدان گرفتار آمدنديگرفتار عذاب

مان آورده و ي از آنها ايند، بلكه افرادم داده شدگان همه گمراه نبوديو از آنجا كه ب
 خدا انجام دادند، خداوند آنها را از هالك شدن استثنا ين و عبادت را خالصانه برايد

لَّا« :كرد و فرمود زه و ي كه خداوند آنها را پاكيبه جز بندگان» الْمخْلَصِينَ اللَّهِ عِباد إِ
ش قرار داد، پس ي رحمت خوخالصه گرداند و به خاطر اخالصشان آنها را مشمول

  . ده استيكو گردي نين كسانيسرانجام چن
  :75- 82 يه يآ

لَقَدانَا ونَاد نُوح مونَ؛ نوح فَلَنِعجِيبيا  دهنده  پاسخ  نيك  چه ما و داد ندا را ما  الْم  
  .بوديم

نَاهينَجو لَه أَهظِيمِ؛ او الْكَرْبِ مِنَ ورهانيديم  بزرگ  وهاند از را  كسانش و الْع.  
لْنَا عجو تَهيذُر ماقِينَ؛ و هگذاشتيم  يباق را  فرزندانش الْب.  
  .نهاديم ، يباق بعد  ينسلها در را او  نيك  نام الĤْخِرِينَ؛ و فِي علَيهِ وتَرَكْنَا
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لَاملَى سالَمِينَ؛ سالم فِي نُوحٍ عجهان سراسر در ، باد  نوح بر  الْع.  
  .دهيم  يم  پاداش  چنين را  نيكوكاران الْمحسِنِينَ؛ ما نَجزِي كَذَلِك اإِنَّ

ادِنَا مِنْ إِنَّهؤْمِنِينَ؛ او عِببود ما  مؤمن  بندگان از الْم. 

خَرِينَ؛ سپس أَغْرَقْنَا ثُمĤْساختيم  غرقه را  ديگران  ال.  
 ولَقَد« :دي فرماي كند و مي مانيب كننده را بي تكذي از عواقب ملّت هايسپس نمونه ا

خداوند متعال از بنده و » الĤْخَرِينَ أَغْرَقْنَا ثُم« تا » نُوح                        نَادانَا
 ي قومش را به سوياو مدت طوالن.  دهديامبر است خبر مين پيامبرش نوح كه اولّيپ

ن هنگام يپس در ا. افزوديز به آنها ني جز گريزيخدا دعوت داد اما دعوت كردنش چ
نَ ي األَرضِ مِنَ الكَفِريرب لَاَ تَذَر علَ« :اد خواند و گفتينوح پروردگارش را به فر

اَيدبِّ « :و گفت.  مگذارين زنده باقي زميچ كس از كافران را رويه! پروردگارا» ارر
خداوند .   كنيارير مرا بر قوم تبهكا! پروردگارا» نَي القَومِ المفسِدِي علَيانصرِنِ

لَنِعم« :ش نمود و فرموديشتن را ستايو خداوند خو. رفتي او را پذيدعا » الْمجِيبونَ فَ
 دعا كنندگان و ي دعاين اجابت كننده برايو بهتر. مين پاسخ دهندگان بوديو ما بهتر

 رفت و  مطابق آنچه كه  اوي نوح را پذيخداوند دعا. م ي آنها هستيدن آه و زاريشن
روانش را از اندوه بزرگ نجات يپس خداوند او و خانواده و پ. د آمديخواسته بود پد

پس همه مردم از .  گذاشت يه و نسل نوح را باقيداد و همه كافران را غرق كرد و ذر
بعد بر يان ملت هاي از  او در ميكيه السالم هستند ، و خداوند نام نيه نوح عليذر 
 يكي انجام داد و با بندگان خدا به نييكويخداوند را به ن گذاشت، چون او عبادت يجا

 شان نام يكوكاريكوكاران است كه برحسب ني در مورد نين سنّت الهيو ا. رفتار كرد
 عِبادِنَا مِنْ إِنَّه« :دي فرماي كه مين گفته  الهيو ا.  گذارديك از آنها بر جا مين

ن مقام يمان باالتريد كه اي نماين داللت ميد، بر امان ما بوياو از بندگان با ا» الْمؤْمِنِينَ
 شود، چون خداوند ين ميع و اصول و فروع ديمان شامل همه شرايبندگان است، و ا

  .ن صفّت ستوده  استيده اش را به هميبندگان برگز
  :83- 111 يه يآ

  .بود او  پيروان از  لَإِبرَاهِيم؛ ابراهيم شِيعتِهِ مِن وإِنَّ
  پروردگارش  به  يرو ترديد از  رسته  يدل با  كه  سلِيمٍ؛ آنگاه بِقَلْبٍ ربه جاء إِذْ

  .آورد
  ? پرستيد  يم  چه  : گفت  قومش و  پدرش  تَعبدونَ؛ به ماذَا وقَومِهِ لِأَبِيهِ قَالَ إِذْ
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  يم را  دروغين  خدايان ، يكتا  يخدا  يجا  به تُرِيدونَ؛ آيا اللَّهِ دونَ آلِهةً أَئِفْكًا
  ? خواهيد

  ? داريد  گمان  چه  جهانيان پروردگار،  الْعالَمِينَ؛ به بِرَب ظَنُّكُم فَما
  .كرد  ستارگان  به  يالنُّجومِ؛ نگاه فِي نَظْرَةً فَنَظَرَ
  .بيمارم  من  : گفت سقِيم؛ و إِنِّي فَقَالَ

  .بازگشتند و شدند  رويگردان او مدبِرِينَ؛ از عنْه فَتَولَّوا
لَا فَقَالَ آلِهتِهِم إِلَى فَرَاغَ   ينم  يچيز  : گفت و آمد  خدايانشان نزد  يتَأْكُلُونَ؛ پنهان أَ

  ? خوريد
  ? گوييد  ينم  سخن تَنطِقُونَ؛ چرا لَا لَكُم ما

 .زد آنها بر  قوت  به  يدست ،  نهان در بِالْيمِينِ؛ و ضَرْبا علَيهِم فَرَاغَ

  .آمدند  نزدش  شتابان  يزِفُّونَ؛ قومش إِلَيهِ فَأَقْبلُوا
  ? پرستيد  يم تراشيد  يم خود  كه را  يچيزهاي آيا  : تَنْحِتُونَ؛ گفت ما أَتَعبدونَ قَالَ

اللَّهو ا خَلَقَكُمملُونَ؛ خدا ومكنيد  يم  كه را  يكار هر و شما  كه  يكتاست  يتَع 
  .است  آفريده
لْقُوه بنْيانًا لَه ابنُوا قَالُوا   آتشش در و برآوريد  يبناي  برايش : الْجحِيمِ؛ گفتند فِي فَأَ

  .اندازيد
لْنَاهم كَيدا بِهِ فَأَرادوا عفَلِينَ؛ خواستند فَجزير را آنها نيز ما ، كنند  يانديش بد، تا الْأَس 
  .گردانيديم  دست
 او ،  روم  يم  پروردگارم  يسو  به  من  : سيهدِينِ؛ گفت ربي لَىإِ ذَاهِب إِنِّي وقَالَ
  .كرد خواهد  يراهنماي مرا
بر بالِحِينَ؛ ا مِنَ لِي هكن عطا  صالح  يفرزند مرا ،  من پروردگار  يالص.  

شَّرْنَاهلَامٍ فَب   .داديم  مژده بردبار  يپسر  به را او  حلِيمٍ؛ پس بِغُ
لَم  قَالَ تَرَى ماذَا فَانظُرْ أَذْبحك أَنِّي الْمنَامِ فِي أَرى إِنِّي بنَي يا قَالَ السعي معه بلَغَ افَ
  يجاي  به پدر با  ؛ چون الصابِرِينَ مِنَ اللَّه شَاء إِن ستَجِدنِي تُؤْمرُ ما افْعلْ أَبتِ يا

 را تو  كه  ام  ديده  خواب در  ،  پسركم  يا  : فتگ ، بپردازند كار  به بايد  كه رسيد
  شده مامور  چه هر  به ، پدر يا  :  گفت   يانديش  يم  چه  كه بنگر   كنم  يم  ذبح

 .يافت  يخواه صابران  از مرا بخواهد خدا اگر  كه ،  كن  عمل  يا

لَما لَّه أَسلَما فَ   ، افكند  يپيشان  به را او و شدند  تسليم دو هر  لِلْجبِينِ؛ چون وتَ
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نَاهينَادا أَنْ و؛ ما يرَاهِيمابراهيم  يا : ، داديم  ندايش إِب  ،  
قَد قْتدا صإِنَّا الرُّؤْي زِي كَذَلِكسِنِينَ؛ خوابت نَجحما و   يپيوست  حقيقت  به را  الْم 

  .دهيم  يم  پاداش  چنين را  نيكوكاران
لَاء لَهو هذَا إِنَّ بِينُ؛ اين الْببود آشكارا  يآزمايش  الْم.  

نَاهيفَدحٍ وظِيمٍ؛ و بِذِبخريديم باز  بزرگ  يگوسفند  به را او ع.  
  .گذاشتيم  يباق بعد  ينسلها در را او  نيك  نام الĤْخِرِينَ؛ و فِي علَيهِ وتَرَكْنَا
لَاملَى س؛ سالم عرَاهِيمابراهيم بر  إِب  

  .دهيم  يم  پاداش  اينچنين را  نيكوكاران الْمحسِنِينَ؛ ما نَجزِي لِككَذَ
ادِنَا مِنْ إِنَّهؤْمِنِينَ؛ او عِببود ما  مؤمن  بندگان از الْم.  

 كه در نبوت و رسالت و دعوت كردن مردم يه السالم وكسيروان نوح علياز زمره پ
ه السالم يل عليم خلياو بود  ابراهوه و راه يرفته شدن دعا بر شي خدا و پذيبه سو
 از شرك و شبهه و ي سالم و خالي كه با دليوقت» سلِيمٍ بِقَلْبٍ ربه جاء إِذْ« . است

 ي شوند به پروردگارش روي كه مانع از شناخت حق و عمل كردن به آن ميشهوات
ر و يخ ماند و هر ي سالم مي و شرّيو هرگاه دل بنده سالم باشد، از هر بد. آورد
  . آوردي را به دست ميخوب

دن نسبت به ينه ورزيب دادن مردم و كين بود كه از فريو از جمله سالم بودن دلش ا
حت  كرد ين مردم را در مورد خدا نصيبنابرا.  ها سالم و پاك بوديگر زشتيآنها و د

آنگاه كه به پدرش » ونَتَعبد ماذَا وقَومِهِ لِأَبِيهِ قَالَ إِذْ« :و از پدر و قومش آغاز  نمود
ن استفهامِ انكار است و حجت را بر آنها يد؟ اي پرستي را ميزيچه چ: و قومش گفت

  . كندياقامه م
د كه ي پرستي را ميني دروغي خدا معبودهايا به جايآ» تُرِيدونَ اللَّهِ دونَ آلِهةً أَئِفْكًا« 

د ي بري گمان م باشند؟ پسيسته پرستش نميستند و شايقت معبود نيدر حق
نجا يد؟ در اير از او را پرستش كرده ايپروردگارتان با شما چه كار كند حال آن كه غ

فر خواهند ي بمانند  دچار كي خود باقي كند كه اگر بر شرك ورزيد ميآنها را تهد
  . شد
  د و چه نقص وي بريدرباره پروردگارتان چه گمان م» الْعالَمِينَ بِرَب ظَنُّكُم فَما« 

  !د؟ي قرار داده ايكانيان و شري او همتايد كه براي را در او سراغ داريكمبود
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پس زمان كه .  بزنديشان را بشكند و به آنان ضربه ايه السالم خواست بت هاياو  عل
 از يكي يمت شمرد، آن گاه كه آنها براي خبر بودند فرصت را غنيآنها غافل و ب

 فَنَظَرَ« . رون رفتيه السالم همراه آنها بي علميرون رفتند، پس ابراهيشان بيجشن ها
من :  به ستارگان  انداخت و گفتيسپس نگاه» سقِيم إِنِّي النُّجومِ، فَقَالَ فِي نَظْرَةً

 يه السالم جز سه دروغ، دروغيم عليابراه« : ح آمده است كه يث صحيدر حد. مارميب
گر يو د. مار هستميهمانا من ب» يمسقِ إِنِّي« :نكه گفتي ايكي: اورده استيبر زبان ن

نكه در يو ا. ن كار را كرده استيبلكه بزرگشان ا» رُهم هذَايبل فَعلَه كَبِ« :نكه گفتيا
  » .ن خواهرم استيا: مورد همسرش گفت

« نيبنابرا. شان را بشكندين  است كه او از آنها بازماند تا بتواند معبودهايمنظور ا
» آلِهتِهِم إِلَى فَرَاغَ« . افتين كار را يم فرصت ايآنها رفتند و ابراه» دبِرِينَم عنْه فَتَولَّوا

و با تمسخر » فَقَالَ« شان رفت،ي معبودهاي و شتابان به سويپس به صورت پنهان
 يد؟ شما را چه شده كه سخن نمي خوريا نميآ» تَنطِقُونَ لَا لَكُم تَأْكُلُونَ ، ما أَلَا« :گفت
 كه ي آن را دارند كه پرستش شوند در حاليستگين بت ها شاي چگونه ايعني !د؟ييگو

نها جمادات ي زنند؟ اي خورند و حرف مي هستند كه غذا ميواناتيناقص تر از ح
  .  زنندي  خورند و حرف نمي هستند كه غذا نمي جاني بيزهايوچ
 سخت و ي بر آنها ضربه هاپس با تمام قدرت خود» بِالْيمِينِ ضَرْبا علَيهِم فَرَاغَ« 
 يد به سويبه چز بت بزرگشان تا شا. ن كه آنها را تكّه تكّه كردي فرود آورد تا اياپيپ

فر يدند و خواستند او را كيو با شتاب آمدند و دو» يزِفُّونَ إِلَيهِ فَأَقْبلُوا« . آن برگردند
َالِهتِنĤَ إِنَّه لَمِنَ الظَّلِممن فَعلَ هذَا « :بعد از آن كه جستجو كردند، گفتند. دهند چه » نَيبِ
 گمان از ستمكاران ين كار را كرده بين كرده است؟ هركس ايان ما چني با خدايكس

م كه يدي را شنيجوان» ميقَالُ لَه إِبرَهِيذكُرُهم ي يسمِعنَا فَتَ« :و به آنها گفته شد. است 
لَّهِ « : گفتياو م.  شوديم گفته مي كرد و به او ابراهياد مي يمعبودها را به زشت تَالِ

تان را مورد حمله يسوگند به خدا كه بت ها» نَ يدنَّ أَصنَمكُم بعد أَن تُولُّوا مدبِريلَأكِ
م را سرزنش و يپس آنها ابراه. ديقرار خواهم داد، بعد از آن كه پشت كرده و رفت

نطِقُونَ ، يم هذَا فَسئَلُوهم إن كَانُوا رُهيبل فَعله كَبِ« :م گفتيو ابراه. مالمت كردند
 رءوسِهِم لَقَد علِمت ما ي أَنفُسِهِم فَقالُوا إِنَّكُم أَنتُم الظَّلِمونَ ، ثُم نُكِسوا علَيفَرَجعوا إِلَ

ن يبلكه ا» كُمضُرُّيئَا وال ينفَعكُم شَينطِقُونَ، قَالَ أَفَتَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لَا يهولĤَءِ 
آنها . ندي گويد اگر سخن ميپس آنها را بپرس. ن كار را با آنها كرده استيبزرگشان، ا
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: سپس سرافكنده شدند و گفتند»ديهمانا شما ستمگر« :به خودشان بازگشته و گفتند
 خدا يا به جايآ« : م گفتيابراه» .ندي گوينها سخن نمي كه اي داني شك تو ميب
  »! بخشد؟ي نميانيد كه به شما سود و زيت پرسي را مييزهايچ
د كه با ي پرستي را مييزهايا چيآ: م گفتينجا ابراهيدرا» تَنْحِتُونَ ما أَتَعبدونَ قَالَ« 

د؟ پس چگونه آنها را پرستش ي  كنيد و آن را درست مي تراشي خودتان ميدست ها
 و  يگانه پرستيگونه و چ! د؟يد حال آن كه شما خودتان آنها را درست كرده اي كنيم

  !د؟ي كني خدا را رها مياخالص برا
 »اللَّهو لَقَكُم حال آن كه خداوند شما و آنچه را » بنْيانًا لَه ابنُوا تَعملُونَ؛ قَالُوا وما خَ

د و در آن آتش ي بلند بسازي او ساختمانيبرا« :گفتند. ده استيد آفري دهيانجام م
لْقُوه« .ديافروزيب ن كارش كه بت ها را شكسته او را يفر ايسپس به ك» الْجحِيمِ فِي فَأَ

  . دياندازيدر آتش ب
ت بكشند و ين وضعيم را به بدتريدند تا ابراهيآنها نقشه  كش»  كَيدا بِهِ فَأَرادوا« 

 م، و خداونديل نمودي ما آنان را مغلوب  و ذليول» الْأَسفَلِينَ فَجعلْنَاهم« .نابود كنند
م سرد و سالم ي ابراهيرنگ آنها را به خودشان بازگرداند وآتش را براينقشه و ن

  .نمود
« ن كردند و او بر آنها حجت اقامه نمود، و معذور قرار گرفت، يم چني با  ابراهيوقت
 كنم و قصدِ ي پروردگارت هجرت ميمن به سو: گفت» ربي إِلَى ذَاهِب إِنِّي قَالَ

و خداوند » سيهدِينِ«  شوم،ي آن رهسپار مي دارم و به سون مبارك شام رايسرزم
گر يه ديو در آ.  خواهد كرديي من در آن است راهنماياين و دنير ديمرا به آنچه خ
 أَلĤَّ أَكُونَ بِدعĤءِ ي عسيوأَعتَزلُكُم وما تَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأدعوا ربِ« :آمده كه گفت

ّ  كنم، و ي ميريد كناره گي پرستي خدا مي از شما و از آنچه كه به جاو» اَي شَقِِيربِ
 و بدبخت يد است كه در قرآن پروردگارم شقي خوانم، امياد ميپروردگارم را به فر

  .نباشم
 »بر بالِحِينَ مِنَ لِي هعطا كن كه از صالحان و يبه من فرزند! پروردگارا» الص 

چ يد گشت و در آنها هيم از قومش نااميد كه ابراه بوين زمانيا.  درستكاران باشد
 بدهد كه ين هنگام از پروردگارش  خواست كه به او  فرزند صالحيد، در اي نديخبر

  .ده بدهدي و هم پس از مرگش به او فايله آن فرزند هم در زندگيخداوند به وس
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لَامٍ فَبشَّرْنَاه« :رفت و فرمودي او را پذيپس خداوند دعا  ياو را به پسر» لِيمٍح بِغُ
ل است چون بعد از او مژده تولد ين پسر بدون شك اسماعيو ا. ميبردبار مژده داد

 يو خداوند در مورد مژده دادن به تولد اسحاق م. اسحاق به او داده شده است
م را به يسپس او همسر ابراه» عقُوبيفَبشَّرنَها بِإسحقَ ومِن ورآءِ إِسحقَ « :ديفرما

ر از  يد كه اسحاق غي نمايپس داللت م. ميعقوب مژده داديسحاق و پس از اسحاق به ا
ف  كرده، و ي توصيه السالم را به بردباريل عليح است و خداوند اسماعيل ذبياسماع
 و داشتن سعه صدر و گذشت از ي و خوش  اخالقييباي متضمن صبر و شكيبردبار

   . شده استي مرتكب بدي است كه در حق ويكس
لَما«   او راه يا=  توانست هم يد كه مي رسي فرزندش به سنيوقت» السعي معه بلَغَ فَ

 يش از هر زمانين سن ، اغلب پدر و  مادر بيد كه در اي رسيبرود، و به سن
ده و زمان بهره ي پرورش آن به اتمام رسيفرزندشان را دوست دارند، چون سخت

ه السالم به فرزندش يم عليده است، ابراهيفرا رسده بردن از فرزند ي و فايبردار
ده ام كه خداوند مرا به يهمانا من در خواب د» أَذْبحك أَنِّي الْمنَامِ فِي أَرى إِنِّي« :گفت

پس » تَرَى ماذَا فَانظُرْ« . استيامبران وحي دهد، و خواب پيذبح كردن تو دستور م
 تُؤْمرُ ما افْعلْ أَبتِ يا قَالَ« .را شودد اجيست، و دستور خداوند بايبنگر نظرت چ

 و با چشمداشت ييبايل با صبر و شكياسماع»  الصابِرِينَ مِنَ اللَّه شَاء إِن ستَجِدنِي
 جست، و نسبت به پدر و مادرش ي پروردگارش را مي كه خشنوديثواب و در حال

ام بده، به خواست خدا  شود انجي كه به تو دستور داده ميكار: كوكار بود، گفتين
او به پدرش خبر داد كه خود را مقرون به خواست . افتي يان خواهيبايمرا از شك

  . شودي بدون  خواست خدا انجام نميزيچ چيخدا گرداند، چون ه
لَما فَلَما«  م قاطعانه يم شدند و ابراهيل هر دو  تسليم و  اسماعي كه ابراهيوقت» أَس

 جگرگوشه اش را به خاطر اطاعت از فرمان خدا و به م گرفت كه فرزندش ويتصم
 كه ي كرد، طورييبايفر او ذبح ك ند و فرزند خود را وادار به شكيخاطر ترس از ك

ش ي پدرش براير اطاعت از فرمان پروردگارش و خشنوديفدا كردن جانش در مس
ن ي به زمي رول را به طرفيم، اسماعيو  ابراه» لِلْجبِينِ وتَلَّه« آسان شده بود، 

انداخت تا او را به پهلو بخواباند و ذبحش كند و او بر چهره افتاد تا به هنگام سر 
  .م به چهره اش نگاه نكنديدن، ابراهيبر
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 »نَاهينَادا أَنْ وي ؛ قَدرَاهِيمإِب قْتدا صت ي و وضعيشانين حالت پريو در ا» الرُّؤْي
 را كه به انجام آن دستور داده شده يكار! ميبراه ايم كه ايهولناك، او را ندا داد

 و فقط ي، و همه كارها را كردي آن آماده ساختي، و خود را براي انجام داديبود
ما » الْمحسِنِينَ نَجزِي كَذَلِك إِنَّا« . ي مانده بود كه با كارد حلقش را پاره  كنيباق

 ما را بر شهوات و ي و  خشنود دهندي انجام مييكوي را كه عبادتمان را به نيكسان
  .مي دهينگونه جزا مي دارند ايال خودشان مقدم ميام
م يه السالم را بدان آزموديم  علي كه ابراهيزي گمان چيب» الْمبِينُ الْبلَاء لَهو هذَا إِنَّ« 

م و كمال محبت او نسبت به ي ابراهيله آن صفاي آشكار بود كه به وسيآزمون
ل ي اسماعيخداوند وقت. دي پروردگارش نسبت به او آشكار گردپروردگارش و محبت

. م به شدت او را دوست داشتيه السالم عطا كرد ابراهيم عليه السالم را به ابراهيعل
 است كه ين انواع محبت است و مقاميل بودن باالتريل خدا بود و خليم، خليابراه

 قلب  متعلق و وابسته به يزا اجيد كه همه ي نمايرد، و اقتضا مي پذيمشاركت را نم
د ي قلبش وابسته به فرزندش گردي از بخش هاي بخشيپس وقت. محبوب باشند

. ش كنديل بودن او را آزمايو خل. خداوند خواست كه محبت او را خالص گرداند
 را ذبح  كند كه محبت او با محبت پروردگارش ين به او فرمان داد كه كسيبنابرا

م محبت خدا را مقدم داشت و ي  ابراهيوقت.  نموديجاد مياحمت ا كرد و  مزيرقابت م
 بر ذبح فرزندش گرفت و يم قطعيح داد و تصميل خود  ترجيآن را برخواسته و م

ن رفت، يد آمده بود از بي كه در رابطه با محبت  خداوند در قلبش پديمزاحمت و رقابت
لَاء لَهو هذَا إِنَّ« :ن فرموديرا نداشت، بنابيده ايل فاين وقت ذبح كردن  اسماعيدرا الْب 

نَاهيفَدبِينُ؛ وحٍ الْمظِيمٍ بِذِبيشين آزمايا» عم استين صداقت ابراهي است كه مب .  
پس آن . م آن را ذبح كردي آورده شد، و ابراهيل گوسفند بزرگي اسماعيو به جا

و از . ل بوديه اسماعين جهت بزرگ و ارزشمند بود كه بالگردان و فديگوسفند از ا
  .ديامت سنت گردي تا روز قيز  مهم و بزرگ بود كه قربانين جهت نيا

لَيهِ وتَرَكْنَا«  خِرِينَ فِي عĤْم، ي گذاردي باقيكيان نام نينيان پسي او در ميو برا» ال
ه يم عليز ابراهينده نيپس در آ.  داشتيكيز نام نيان نينيان پسيهمان طور كه در م

 علَى سلَام« . ردي گيش قرار ميبوب خواهد بود و مورد بزرگداشت و ستاالسالم مح
رَاهِيمدي فرمايهمچنان كه خداوند متعال م. ميدرود بر ابراه» إِب: » لَمسلِلَّهِ و مدقُلِ الح
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لَ ادِهِ الَّذِيعرا سزاست و درود بر بندگان يش خدايستا« : بگو» ينَ اصطَفَي عِب 
  .»دده اش بايبرگز

 »زِي كَذَلِكسِنِينَ نَجحي  انجام مييكويما كسان را كه عبادت خداوند را به ن» الْم 
 ها را از يم؛ سختيدهين گونه جزا ميند اي نماي رفتار مييكويدهند و با خلق خدا به ن

 يكشان را باقيم و نام ني گردانيك را از آن آنها ميم و سرانجام ني كنيآنان دور م
  .مي گذاريم
 »ادِنَا مِنْ إِنَّهؤْمِنِينَ عِبمان ما بود و به آنچه كه ي گمان  او از بندگان با ايب» الْم

 بود كه ياو از بندگان. مان داشتياورد، ايمان بيخداوند دستور داده بود كه به آن  ا
« :دي فرمايهمانطور كه خداوند متعال م. ن رسانده بوديقيمان، آنان را به مقام يا

لِي إِبرَاهيك نُرِوكَذَلِ األَرضِ واتِ وومالس لَكُوتوقِنيمِ من گونه به يو ا» نَيكُونَ مِنَ الم
  .ن كنندگان باشديقيم تا از ي دهين را نشان ميم ملكوت آسمان ها و زميابراه

  :112- 113 يه يآ
شَّرْنَاهبقَ وحا بِإِسنَ نَبِيالِحِينَ؛ او ممژده ،  شايسته  يپيامبر ،  اسحاق  به را الص  

  .داديم
لَيهِ وباركْنَا لَى ععقَ وحمِن إِسا وتِهِميسِنٌ ذُرحم ظَالِمبِينٌ؛ او لِّنَفْسِهِ ورا،  اسحاق و م 
 بر آشكارا  به يبعض  و هستند نيكوكار  يبعض  فرزندانشان از و   داديم  بركت
  .ستمكار خود

 »شَّرْنَاهبقَبِإِ وحا سنَ نَبِيالِحِينَ مم، مژده به تولّد اسحاق است كه يا» الصن مژده دو
ز او را ين. ه اسحاق مژده داديافتن ذريم را به تداوم يپس ابراه. عقوب استيبعد از او 

 ين مژده هايپس ا. امبر و از زمره صالحان است ين مژده داد كه اسحاق پيبه ا
  . استيمتعدد

لَيهِ اوباركْنَ«  لَى ععقَ وحرشد و يبركت به معن. ميو بركت را بر آنها نازل نمود» إِس 
و خداوند از . اد شدن نسل و فرزندانشان استيافتن دانش و عمل ، و زي يفزون

ملّت عرب از دودمان و نسل . دودمان آنها سه ملّت بزرگ پخش و منتشر كرد
 ومِن« .ز فرزندان و نسل اسحاق هستندل و ملّت روم اي اسرائيل، و ملّت بنياسماع

ز ي نيكوكاراند، و افراديه آنها ني از ذريو برخ» مبِينٌ لِّنَفْسِهِ وظَالِم محسِنٌ ذُريتِهِما
 شان به سبب كفر و ي ستمكارند كه ستمگري عادل و برخيو برخ. ناصالح هستند

 يرا هنگاميهام باشد، زيفع ا دين فرموده برايو احتماال ا. دنِ آشكار استيشرك ورز
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 آن است ين فرموده مقتضيا» إِسحقَ وعلَى علَيهِ وباركْنَا« :كه خداوند متعال فرمود
 از مظاهر كمال بركت يكيز باشد، و يم و اسحاق نيه و نسل ابراهيكه بركت شامل ذّر

ال خبر داد ن خداوند متعيكوكار باشند، بنابراي نين است كه نسل و فرزندان، همگيا
  .»واللّه اعلم« . گر ستمكار بودندي ديكوكار و برخي از آنان نيكه برخ

  :114- 122 يه يآ
لَقَدنَنَّا ولَى مى عوسونَ؛ ما مارهداديم  نعمت  هارون و  يموس  به و.  

  بزرگ  يرنج از را  مردمشان و دو  الْعظِيمِ؛ آن الْكَرْبِ مِنَ وقَومهما ونَجينَاهما
  .بخشيديم  نجات

مرْنَاهنَصفَكَانُوا و مشدند پيروز تا  داديم  ييار را  الْغَالِبِينَ؛ آنان ه.  
  .داديم  روشنگرشان  يكتاب الْمستَبِينَ؛ و الْكِتَاب وآتَينَاهما
  .كرديم  هدايتشان  راست  راه  به الْمستَقِيم؛ و الصرَاطَ وهدينَاهما

ا تَرَكْنَاوهِملَيخِرِينَ؛ و فِي عĤْگذاشتيم  يباق بعد  ينسلها در را  نيكشان  نام ال. 

لَاملَى سى عوسونَ؛ سالم مارههارون و  يموس بر  و ،  
  .دهيم  يم  پاداش  اينچنين را  نيكوكاران الْمحسِنِينَ؛ ما نَجزِي كَذَلِك إِنَّا

  .بودند ما  مؤمن  بندگان از دو  الْمؤْمِنِينَ؛ آن عِبادِنَا مِنْ إِنَّهما
 و  هارون كه يامبرش موسيش بر دو بنده و پيخداوند متعال منّت و احسان خو

 و نبوت داد يامبريبر آنها منّت نهاد و به آنها پ.  دارديان ميفرزندان عمران بودند ب
آنها قومشان را از و .  خداوند متعال دعوت كننديو آنان را امر نمود تا به سو

ن كه خدا فرعون يد تا ايروز گردانيدشمنشان فرعون نجات داد و آنها را بر فرعون پ
و كتاب روشنگر را بر آنها نازل فرمود .  كردندي كه آنها نگاه ميرا غرق كرد در حال

و خداوند آنها .  در آن استيزيح هرچيو آن  تورات بود كه احكام و مواعظ و  توض
ن يي احكام و آيع نمود كه داراي تشرينيشان ديراست رهنمون كرد و برارا به راه 

و خداوند بر آنها منّت نهاد و به آنها . دي رساني بود و انسان را به خدا مي درستيها
لَيهِما وتَرَكْنَا« . رنديش گيق داد تا راه آن را در پيتوف فِي ع لَام خِرِينَ؛ سĤْلَى الع 

ك و درود فرستادن را ي نام ني بعديان ملت هاي آن دو در مي و برا»وهارونَ موسى
 إِنَّا« .مين كا را كرده اي ايق اولي گذشته به طريان ملّت  هايم، و در مي نهاديبرجا
زِي كَذَلِكا نَجمسِنِينَ؛ إِنَّهحادِنَا مِنْ الْمؤْمِنِينَ عِبن گونه جزا يكوكاران را ايما ن» الْم

  . گمان آن دو از بندگان مومن ما بودندي بم،ي دهيم
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  :123- 132 يه يآ
  .بود  پيامبران از  الياس الْمرْسلِينَ؛ و لَمِنْ إِلْياس وإِنَّ
  ? كنيد  ينم پروا آيا  : گفت خود  مردم  تَتَّقُونَ؛ به أَلَا لِقَومِهِ قَالَ إِذْ

لًا أَتَدعونَ عونَ بتَذَرنَ وسآن و ، خوانيد  يم  يخداي  به را  بعل ينَ؛ آياالْخَالِقِ أَح  
  ?گذاريد  يوام را  آفرينندگان  بهترين
اللَّهو كُمبر برو ائِكُملِينَ؛ پروردگار آبيخدا ،  نياكانتان پروردگار و شما الْأَو  

  .يكتاست
وهفَكَذَّب مضَرُونَ؛ پس فَإِنَّهحشدگانند احضار زا  آنان و كردند  تكذيبش  لَم.  

لَّا   خدا،  مخلص  بندگان الْمخْلَصِينَ؛ مگر اللَّهِ عِباد إِ
  .گذاشتيم  يباق بعد  ينسلها در را او  نيك  نام الĤْخِرِينَ؛ و فِي علَيهِ وتَرَكْنَا
لَاملَى ساسِينَ؛ سالم إِلْ عالياس  خاندان بر  ي.  

  .دهيم  يم  پاداش  اينچنين را  نيكوكاران ؛ ماالْمحسِنِينَ نَجزِي كَذَلِك إِنَّا
ادِنَا مِنْ إِنَّهؤْمِنِينَ؛ او عِببود ما  مؤمن  بندگان از الْم.  

ه السالم را به خاطر نبوت و رسالت و دعوت ياس عليامبرش اليخداوند بنده و پ
 ي و عبادت خدايزگاريو او قومش را به پره.  كنديش مي خدا ستايكردن به سو

 كرد و از ي كه داشتند و نامش بعل بود، نهيانه فرمان داد و آنها را از پرستش بتگي
ده و به ي كه مردم را آفرين كه آنها عبادت خداوند را ترك  كرده بودند؛ خداونديا

ت ي كرده است و خوب آنها را پرورش داده و تربيوه آنها را صورتگرين شيبهتر
 داشته است، آنان را سرزنش ي به آنان ارزان راي و باطني ظاهرينموده و  نعمت ها

ن گونه است و به پرستش يد كه اي را ترك كرده ايچگونه عبادت كس: كرده و  گفت
 ي نميند و روزي آفري نميزي دهد و چي نميده و ضرريد كه فاي آورده اي رويبت

ن ي جز بزرگ تريزين چيا عبادت چنيد؟ و آي گوي  خورد و سخن نميرساند و نم
  ! تواند باشد؟يگر مي ديزي چي خردي و بياهگمر
 »وهب كردند، و ي كرد تكذي آن دعوت مي كه به سوييزهاياس را در چيآنان ال» فَكَذَّب

قطعا » لَمحضَرُونَ فَإِنَّهم« :د كرد و فرموديخداوند آنها را تهد. از  او  اطاعت ننمودند
 كه بدان يوي دنيفريشان كيبراو . امت در عذاب گردآورده خواهند شديآنان روز ق

  .گرفتار شده باشند ذكر نكرده است
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 يرويده و نعمت پي كه خداوند آنها را برگزيمگر كسان» الْمخْلَصِينَ اللَّهِ عِباد إِلَّا« 
 ين افراد در عذاب گردآورده نميده است، پس ايامبرشان را به آنها بخشيكردن از پ

  . خواهد دادياش فراواننها پاديشوند، بلكه  خداوند به ا
لَيهِ وتَرَكْنَا«  خِرِينَ فِي عĤْي باقيكي نام ني بعديان ملّت هاياس در مي اليو برا» ال 

 إِنَّا« . از جانب  خدا و بندگانش بر او درود باد» ياسِينَ إِلْ علَى سلَام« . ميگذارد
زِي كَذَلِكنَج سِنِينَ؛ إِنَّهحادِنَا مِنْ الْمؤْمِنِينَ عِبش ياس را مورد ستايخداوند ال» الْم

صلوات اهللا و سالمه . امبرش را ستوده استيگر برادران پيقرار داده، همان طور كه د
  .نيهم اجمعيعل
  :133- 138 يه يآ

  .بود  پپامبران از لوط الْمرْسلِينَ؛ و لَّمِنَ لُوطًا وإِنَّ
لَه نَجينَاه إِذْ أَهعِينَ؛و ومداديم  نجات را  كسانش  همه و أَج.  
لَّا   .بماند شهر  مردم با  كه  يپيرزن الْغَابِرِينَ؛ مگر فِي عجوزا إِ
رْنَا ثُممخَرِينَ؛ سپس دĤْكرديم  هالك را  ديگران  ال.  

إِنَّكُمرُّونَ وهِم لَتَملَي بِحِينَ؛ شما عصبامدادان ، گذريد  يم آنها بر م  ،  
لَا وبِاللَّيلِ   ? كنيد ، ينم  تعقل آيا   شامگاهان تَعقِلُونَ؛ و أَفَ

امبرش لوط را به خاطر نبوت و رسالت و دعوت كردن ينجا خداوند بنده و پيدر ا
 يپس وقت. دي ستاي كردن آنها از شرك و از كار زشت ، مي خدا ونهيقومش به سو

 را ياده اش، همگامدند خداوند لوط و خانويقوم لوط از شرك و كار زشت باز ن
لَّا« . افتندينجات داد و آنها شب هنگام از آنجا حركت  كردند و از عذاب نجات   إِ

 ماند و آن يان عذاب داده شدگان باقي كه در ميرزنيمگر پ» الْغَابِرِينَ فِي عجوزا
سپس » الĤْخَرِينَ دمرْنَا ثُم« . ده بودين لوط نگرويرزن همسر لوط بود كه به ديپ
لَها وأمطَرنَا يجعلنَا علِ« .ميرو رو كردن شهرشان نابود كرديگران را با زيد هاَ سافِ
 ييم و بر آنها سنگ هاير و رو كرديو آن شهر را ز» لِ منضُودِيها حِجارة مِّن سِجيعلَ

  .ن رفتند و نابود گشتندينكه از بيم تا اياز گل پخته باراند
 »إِنَّكُمرُّو وهِم نَلَتَملَيلِ عبِاللَّيبِحِينَ؛ وصن قوم يو شما به  هنگام صبح از سرزم» م

اد ين وقت ها زي در ايعني. دي گذريز از آنجا ميد و به هنگام شب ني كنيلوط عبور م
 أَفَلَا« . ستي نيديد، پس در هالك شدن آنها شك و  تردي كنياز آن جا عبور م
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 يد و از آنچه كه باعث هالكت و  نابودي انشيبرت ها نما در نشانه ها وعيآ» تَعقِلُونَ
  !د؟يي آي شود باز نميم
  :139- 148 يه يآ

  بود  پيامبران از  يونس الْمرْسلِينَ؛ و لَمِنَ يونُس وإِنَّ
  ،  گريخت  مردم از پر  يكشت  آن  به  الْمشْحونِ؛ چون الْفُلْكِ إِلَى أَبقَ إِذْ

ماهضِينَ؛ قرعه مِنْ فَكَانَ فَسحدشد  مغلوب  قرعه در او و زدند  الْم  
هفَالْتَقَم وتالْح وه؛ ماه ولِيمبود  سرزنش خور در او و  ببلعيدش  يم  
لَا لَو   ، بود  يم  گويان  تسبيح از  نه اگر  الْمسبحِينَ؛ پس مِنْ كَانَ أَنَّه فَ
  ماند  يم  يماه  شكم در  قيامت روز ونَ؛ تايبعثُ يومِ إِلَى بطْنِهِ فِي لَلَبِثَ

ذْنَاهرَاء فَنَببِالْع وه؛ پس وقِيمافكنديم  يخشك  به بود بيمار  كه را او  س  ،  
لَيهِ وأَنبتْنَا رَةً عن شَجقْطِينٍ؛ و مرويانيديم  يكدوي  بوته  سرش فراز بر ي 

  
لْنَاه سأَرأَلْفٍ مِئَةِ إِلَى و ونَ؛ و أَوزِيدبيشتر و  كس هزار، صد بر  رسالت  به را او ي 
  فرستاديم

  برخورداريشان ، بودند  زنده تا و آوردند  ايمان حِينٍ؛ آنها إِلَى فَمتَّعنَاهم فĤَمنُوا
  داديم

گر ي كند همان طور كه ديش مي را ستايونس بن  متيامبرش يخداوند بنده و پ
  .ش كردي خدا ستاي و رسالت و دعوت دادن به سوامبران را به خاطر نبوتيپ

مان و يفر داد و او را به خاطر ايا كيونس را در دني دارد كه يان ميخداوند متعال ب
آن گاه كه از نزد » إِذ أَبقَ« :پس فرمود. فر نجات داديسته اش از كي شايكارها

 ي او را نمن كه خداونديخت، به گمان اين بود گري كه خشمگيپروردگارش در حال
ونس چرا يان نكرده است كه يخداوند ب.  كندي نمي زندانيرد و او را در شكم ماهيگ

 ما يونس مرتكب شده چه بود، چون دانستن آن براي را كه ين شد،  و گناهيخشمگ
 ما گفته شده او مرتكب ين است كه برايده دارد اي ما فايآنچه برا.  ندارديده ايفا

فر نمود، يامبران بزرگوار بود كين كه از پي را با وجود اد و خداوند اويگناه گرد
  او فراهم آورد كه ي را برايزيسپس او را نجات داد و سرزنش را از او دور كرد چ

 پر از يونس به كشتي يوقت» الْمشْحونِ الْفُلْكِ إِلَى« .  اش بوديسبب صالح و رستگار
ن ي سنگي پر بود، كشتيكه كشت ي شد در حاليمسافر و كاال پناه برد، سوار كشت
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 ين كار براياندازند و آنها در ايا بي از مسافران را به درياز شد تا بعضيد و نيگرد
  .ل نبودندي قايچ كس برتريه

و .  شديا انداخته مي  افتاد به دري كردند و قرعه به نام هركس مين قرعه كشيبنابرا
ا بخواهد بكند اسبابش را فراهم  ري بود، و خداوند هرگاه كارين عدالتِ اهل كشتيا
 مِنْ فَكَانَ« ونس درآمد،ي كردند، قرعه به نام ي قرعه كشي اهل كشتيوقت. دي نمايم

 وهو الْحوت فَالْتَقَمه« . ا انداخته شديد، و در دريپس او از بازندگان گرد» الْمدحضِينَ
لِيمكرده بود يكار.  مالمت بود كه او سزاواريد در حالي او را فرو بلعيپس ماه» م 

« . نكه پروردگارش را به خشم آورده بوديده بود و آن ايكه مستحق نكوهش گرد
لَا لَو ان يو اگر در گذشته با كثرت عبادت پروردگارش و ب» الْمسبحِينَ مِنْ كَانَ أَنَّه فَ
 ي كرد، و نميش نمياي نيشگران نبود و در شكم ماهيايش او از نيح و ستايتسب
 جز تو يچ معبود به حقيه» ني كُنت مِنَ الظاَّلِميال إلَه إلَّا أنت سبحانَك إنَّ« :گفت

  . گمان من از ستمگران بوده امي ، بيست، پاك و منزّهين
 يعني.  ماندي مي باقيامت در شكم ماهيتا روز ق» يبعثُونَ يومِ إِلَى بطْنِهِ فِي لَلَبِثَ« 

 گفت و يش مين كه پروردگارش را ستايد، اما به سبب ا شي قبرش ميشكم ماه
  نمود، ين كه خدا را عبادت و پرستش مي كرد و به سبب ايان مي اش را بيپاك

 كه گرفتار ين گونه خداوند، مومنان را به هنگاميو  ا. خداوند متعال او را نجات داد
  . دهدي شوند نجات مي ها ميسخت

 »ذْنَاهرَاء فَنَبمياه انداختي از درخت و گي خشك و خالينيپس او را در سرزم» بِالْع .
چ كس در آن نبود ي كه هي خشك و خاليني او را از شكم خود در سرزمي ماهيعني

 وهو«  وجود نداشته است، يه ايچ درخت و ساين هيد در آن سرزميانداخت، و شا
قِيمو همچون جوجه ض شده بود،ي مري شدن در شكم ماهيو او به سبب زندان» س 

  . شوديرون آورده مي شده بود كه از تخم مرغ بيا
لَيهِ وأَنبتْنَا«  رَةً عن شَجقْطِينٍ مه يم كه با ساياندي از كدو روي او درختيو بر باال» ي
ه درخت  كدو سرد است و  مگس بر آن ي انداخت، چون سايه مي خود بر او ساي
سپس خداوند در حق . خداوند نسبت به او بود ين از لطف و مهربانيند و اي نشينم

 أَلْفٍ مِئَةِ « ين كه او را به سوي بزرگ تر بر او نهاد و آن ايگر نمود و منّتي دياو لطف
ونَ أَوزِيدشتر ي اگر از صد هزار بيعني. شتر فرستاديا بيصد هزار نفر از مردم » ي

  .ند دعوت كرد خداويونس آنها را به سويپس . نبودند كمتر هم نبودند
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ونس ثبت ي اعمال يمان آوردنشان در ترازويمان آوردند و  ايآنان همه ا» فĤَمنُوا« 
پس آنها را تا مدت زمان » حِينٍ إِلَى فَمتَّعنَاهم« .را او آنها را دعوت داده بوديد، زيگرد
كه  بود ين در حاليم و خداوند عذاب را از آنها دور كرد، اي بهره مند ساختينيمع

ةُ ءامنَت فَنَفَعهĤ يفَلَولَا كَانَت قَر« :دي فرمايخداوند متعال م. اسباب آن فراهم شده بود
ا ومتَّعنَهم يوةِ الدني الحي فِيونُس لَمĤ ءامنُوا كَشَفنَا عنهم عذَاب الخِزيمنُهĤ إِلَّا قَوم يإِ
لَ ده ياهم شدن اسباب عذاب به آنها فا به هنگام فريچ گروهيمان آوردن هيا» نِي حِيإِ

ا از ي دنيمان آوردند عذاب خواركننده را در زندگاني ايونس كه وقتيد جز قوم ينبخش
  .مي آنان را بهره مند ساختينيم و تا مدت زمان معيآنها دور كرد

  :149- 157 يه يآ
تَفْتِهِمفَاس كأَلِرَب نَاتالْب ملَه نُونَ؛ از وآن از  دختران آيا  : پرسب  ايشان الْب  
  ?  ايشان   آن از  پسران و باشند تو پروردگار

لَقْنَا أَم   آفريديم  يم  زن را  مالئكه ما  كه  يوقت شَاهِدونَ؛ آيا وهم إِنَاثًا الْملَائِكَةَ خَ
  ? ديدند  يم آنها
  : گويند  يم  كه  است  وغگوييشاندر از  كه  باش  لَيقُولُونَ؛ آگاه إِفْكِهِم منْ إِنَّهم أَلَا
لَدو اللَّه مإِنَّهونَ؛ خدا وگويند  يم  دروغ   است فرزند  صاحب لَكَاذِب.  

  ? داد  يبرتر  پسران بر را  دختران خدا الْبنِينَ؛ آيا علَى الْبنَاتِ أَصطَفَى
  ? كنيد  يم  تقضاو  چگونه ؟ شود  يم  چه را تَحكُمونَ؛ شما كَيف لَكُم ما

 ،? انديشيد  ينم تَذَكَّرُونَ؛ آيا أَفَلَا

أَم لْطَانٌ لَكُمبِينٌ؛ يا سداريد  يروشن  دليل خود  يادعا بر م ?  
  .بياوريد را  كتابتان گوييد  يم  راست صادِقِينَ؛ اگر كُنتُم إِن بِكِتَابِكُم فَأْتُوا

 ييزهاي كه چياز كسان» فَاستَفْتِهِم« :دي فرمايم) ص(امبرش محمد يخداوند متعال به پ
 كه از فرشتگان را عبادت كرده و ي دهند بپرس؛ كسانيك خداوند قرار ميگر را شريد

ده و هم خداوند يگمان برده اند كه آنها دختران خدا هستند، پس آنها هم شرك ورز
ن ي از ا.ستي او نيسته و سزاوار شكوه و بزرگيف كرده اند كه شاي توصيزيرا به چ

لَهم الْبنَات أَلِرَبك« :مشركان بپرس نُون وا دختران از آن پروردگار تو باشند و يآ» الْب
.  نادرست و ستمگرانه استيمين جهت تقسين از چندي ايعنيپسران از آن خودشان؟ 

ان ياز آن جهت كه از م: دوم . ل شده اندي خدا فرزند قاياز آن جهت كه آنها برا: اول
رتر است به خدا نسبت داده اند و آن يف تر و حقيندان همان گروه را كه ضعفرز
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همان طور كه .  پسندندي خود نمي كه مشركان آنان را برايدختران  هستند؛ دختران
جعلونَ لِلَّهِ البنَتِ سبحنَه و لَهم ما يو« :گر فرموده استي ديه ايخداوند متعال در آ

 خود ي دارند، پاك است خداوند و براي خداوند دختران مقّرر مياو آنها بر» شتَهونَي
ز از آن جهت كه فرشتگان را دختران ين: سوم.  دهنديآنچه را كه دوست دارند قرار م

  .خدا قرار داده اند
 وهم إِنَاثًا الْملَائِكَةَ خَلَقْنَا أَم« :دي فرمايان دروغ گفتن آنها ميخداوند متعال در ب

 يعنينش آنها حاضر بودند؟ يم و بر آفريديا ما فرشتگان را ماده آفريآ» نَشَاهِدو
ن ين آنها ايبنابرا.  نداشته اندينش فرشتگان حضوريست، آنها در هنگام آفرين نيچن

پس .  زنندي است كه به خدا مين تهمتيند، بلكه اي گوي ميسخن را بدون علم و آگاه
لَد إِفْكِهِم منْ إِنَّهم أَلَا« :خداوند متعال فرمود قُولُونَ ولَي اللَّه مإِنَّهونَ وبدان كه » لَكَاذِب

شان در يند خداوند فرزند زاده است ، و قطعا اي گوي دروغ آشكار خود ميآنها از رو
  .ستي در آن نيچ شكيند و هي گوين سخن خود دروغ آشكار ميا

لَا كَيف كُملَ الْبنِينَ؛ ما علَى الْبنَاتِ أَصطَفَى«  ا خدا دختران را يآ» تَذَكَّرُونَ تَحكُمونَ أَفَ
ن ي كرده و به اين گونه داوريح داده است؟ شما را چه شده كه ايبر پسران ترج

ن گفته ستمگرانه را يد و اي كنيشه نميا انديد؟ آي كنيصورت ستمگرانه حكم م
  .دي گفتيمن سخن را نيد ايشيانديرا شما اگر بيد؟ زي دهيص نميتشخ

 »أَم لْطَانٌ لَكُمبِينٌ ست سخن خود يا از پي آشكار از كتاب يليا دليآ» مامبر بر صح
 كُنتُم إِن بِكِتَابِكُم فَأْتُوا« :ن فرموديبنابرا. نها وجود ندارديك از ايچ يه. ديدار

 د وي بگويد، چون هركس سخنياوريد كتاب خود را بيي گوياگر راست م» صادِقِينَ
ا بدون يد، ي گويا قصد دروغ مي بر آن اقامه نكند قطعا دروغگو است؛ ي شرعيليدل

  .دي گوي درباره خداوند سخن ميعلم و آگاه
  :158- 160 يه يآ

لَقَد نَسبا الْجِنَّةِ وبينَ بينَه وجعلُوا تِ ولِمالْجِنَّةُ ع مضَرُونَ؛ ميان إِنَّهحجنيان و خدا  لَم  
  .آتشند  به شدگان  احضار  كه دانند  يم  جنيان و شدند  قائل  يندخويشاو
  .است  منزه خدا آورند  يم  كه  وصف  آن يصِفُونَ؛ از عما اللَّهِ سبحانَ

لَّا   .خدا  مخلص  بندگان الْمخْلَصِينَ؛ مگر اللَّهِ عِباد إِ
 يشاونديا نسبت خو هين خدا و جنّي كنند بيك مقرّر مي خدا شريمشركان كه برا

مقرّر كردند و ادعا نمودند كه فرشتگان دختران خدا هستند و مادرانشان سران جن 
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شگاه خداوند  احضار خواهند شد ي دانند آنها به پي كه جن ها ميدر حال. ها هستند
 خوار هستند و اگر با خداوند نسبت يتا آنها را  مجازات كند، پس جن ها بندگان

  . ن نبودنديچن داشتند يشاونديخو
 بزرگ و كامل و بردبار، پاك است از ييخداوند، فرمانروا» يصِفُونَ عما اللَّهِ سبحانَ« 

  . شوديدن آنان موجب نسبت دادن آن به ذات او مي كه كفر و شرك ورزيهر صفت
لَّا«  را بدان خداوند خودش را از آنچه كه بندگان مخلص  او » الْمخْلَصِينَ اللَّهِ عِباد إِ

 ييزهاي كنند منزه ندانسته است، چون بندگان مخلص، خداوند را جز به چيف ميتوص
  .ده اندين كار مخلص گرديف نكرده و با ايسته شكوه اوست توصيكه شا

  :161- 163 يه يآ
ا فَإِنَّكُممونَ؛ شما ودبپرستيد  يم  كه  يبتان و تَع ،  

لَيهِ أَنتُم ما كنيد  بتان  مفتون وانستيدبِفَاتِنِينَ؛ نت ع ،  
لَّا   .باشد  جهنم  يراه  كه را  كس  آن الْجحِيمِ؛ مگر صالِ هو منْ إِ

 يد و به همراه خدا پرستش ميك خدا كرده اي كه شرييزهايو چ!  مشركانيشما ا
 را كه خداوند يد، مگر كسيد و گمراه كني را دچار فتنه سازيد كسي توانينم! ديكن

 در مورد او  نافذ گشته ي الهير و قضاي كه او از اهل جهنّم باشد، و تقدمقّرر نموده
  توانند ين كه آنها نمي آنها و معبودانشان است، و ايان ناتوانين بيمنظور از ا. است
 به يعني.  خداوند متعال استييان قدرت و توانايز منظور بين.  را گمراه سازنديكس

دوار يد و امي چشم طعم ندوزيه و رستگار الهگمراه كردن بندگان مخلص خدا و گرو
  .دي آين كار از شما بر  نميد چرا كه اينباش

  :164 - 166 يه يآ
لَّا مِنَّا وما   .دارد  معين  يجاي  آنكه مگر  نيست ما از  كس  هيچ معلُوم؛ و مقَام لَه إِ
  .زدگانيم ، صف ما  آينه الصافُّونَ؛ هر لَنَحنُ وإِنَّا
  .گويندگانيم  تسبيح ما  آينه هر الْمسبحونَ؛ و لَنَحنُ نَّاوإِ

ان شده ي فرشتگان از آنچه مشركان درباره آنها گفته بودند بينجا برائت و پاكيدر ا
 خدا يك چشم به هم زدن نافرمانين كه آنها بندگان خدا هستند و به اندازه يو ا. است
 دارد كه خداوند او را به آن فرمان يار مشخّصك از آنها مقام و كي كنند، و هريرا نم

  . از خود ندارندياريچ اختي رود، و آنها هيداده است، و او از آن فراتر نم
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 وإِنَّا« م، يستاده ايو ما در اطاعت خدا و خدمت به او به صف ا» الصافُّونَ لَنَحنُ وإِنَّا« 
منزّه دانستن خداوند از همه آنچه كه ح و ي به تسبيو ما جملگ» الْمسبحونَ لَنَحنُ
سته اند ي كه دارند، چگونه شاين اوصافيپس با ا. ميست، مشغولي او نيايسته كبريشا

 برتر و منّزه است از آنچه يپاك است خداوند و بس! كان خدا باشند؟يكه شر
  .ندي گويمشركان م

  :167- 182 يه يآ
 : دگوين  يم  چه لَيقُولُونَ؛ اگر كَانُوا وإِنْ

نَا أَنَّ لَونْ ذِكْرًا عِندلِينَ؛ اگر مبود  مانده  يكتاب ما نزد  پيشينيان از الْأَو ،  
  بوديم  يم خدا  مخلص  بندگان از الْمخْلَصِينَ؛ ما اللَّهِ عِباد لَكُنَّا

  فهميد ندخواه  كه زودا و ، شدند كافر  كتاب  آن  به يعلَمونَ؛ آنها فَسوف بِهِ فَكَفَرُوا
لَقَدو قَتبتُنَا سلِم   يم  رسالت  به  كه  بندگانمان  باره در الْمرْسلِينَ؛ ما لِعِبادِنَا كَ

  ،  ايم  گرفته  تصميم  پيش از  فرستيم
مإِنَّه مونَ؛ كه لَهورنصپيروزند خود  آنان  آينه هر  الْم 

  غالبند خود ما لشكر الْغَالِبونَ؛ و لَهم جندنَا وإِنَّ
  بگردان  يرو آنها از  يمدت تا  حِينٍ؛ پس حتَّى عنْهم فَتَولَّ

مصِرْهأَبو فوصِرُونَ؛ عاقبتشان فَسبديد خواهند نيز آنها ،  ببين را  ي  
  ? طلبند  يم ، شتاب  به را ما  عذاب  آيا؛يستَعجِلُونَ أَفَبِعذَابِنَا

  اين ، آيد فراز  ساحتشان  به  عذاب  الْمنذَرِينَ؛ چون صباح فَساء هِمبِساحتِ نَزَلَ فَإِذَا
  .داشت خواهند   يبد بامداد  چه  شدگان داده  بيم

  بگردان  يرو  يچند تا آنها حِينٍ؛ از حتَّى عنْهم وتَولَّ
  ديد دخواهن نيز آنها ،  ببين را  عاقبتشان  يبصِرُونَ؛ پس فَسوف وأَبصِرْ
 پروردگار  آن تو پروردگار  است  ؛ منزه يصِفُونَ عما الْعِزَّةِ رب ربك سبحانَ

  .گويند   يم او  وصف  به  چه هر از پيروزمند
لَامسلَى ولِينَ؛ سالم عرْسپيامبران بر  الْم  ،  
دمالْحلَّهِ و   .است  هانيانج پروردگار  آن از حمد الْعالَمِينَ؛ و رب لِ

 ياگر پند و كتاب: ندي گوي كنند و مي دهد كه مشركان آرزو ميخداوند متعال خبر م
 خدا  ي آمد، عبادت را خالصانه برايز مي ما ني گذشتگان آمده برايهمانند آنچه برا

 ين سخن دروغ مياما آنها در ا. مي شدي ميقيم، بلكه مخلصان حقي داديانجام م
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پس معلوم است . دندي كتاب به نزد آنها آمد و آنها بدان كفر ورزنيند، چراكه بهتريگو
 يپس وقت» يعلَمونَ فَسوف« .  كننديشه مي را پيكه آنها در برابر حق تمرد و سركش

و گمان .  گرفتار شده انديكه عذاب بر آنها فرود آمد خواهند دانست كه به چه عذاب
چ كس ير است و هيفرمان ما كه برگشت ناپذروزند، بلكه سخن و يا پينبرند كه در دن

امبران و لشكر رستگار ين رفته است كه پي تواند با آن مخالفت ورزد قبال بر اينم
  . گردندياريروز شوند و از جانب خدا يگران پيخدا بر د

 ين مژده برايو ا. ن خود را برپا دارندي توانند دي ميروين نصرت و پيو در پرتو ا
ن صورت كه حاالت او درست باشد و با يبه ا. ان خدا باشديكر است كه از لشيكس

 به آنان يدن با آنها دستور داده شده است، و مژده بزرگي بجنگد كه به جنگيكسان
  .روز خواهند شديداده شده است كه قطعا پ

دند ي بگرداند كه مخالفت ورزي رويامبرش را فرمان داد تا از كسانيسپس خداوند پ
 كه بر آنها ي عذابيدن براي جز انتظار كشيزيان نمودكه چيند، و برفتيو حق را نپذ

» يبصِرُونَ فَسوف وأَبصِرْهم« :ن فرموديبنابرا.  نمانده استيفرو خواهد آمد باق
.  را عذاب فرو خواهد گرفتينگاهشان كن و آنان باالخره خواهند دانست كه چه كس

پس » بِساحتِهِم نَزَلَ فَإِذَا« .ا خواهند گرفت عذاب آنان را فريست كه به زودي نيو شك
م داده يب» الْمنذَرِينَ صباح فَساء« د، يايك آنها فرود بي عذاب بر آنها و از نزديوقت

. فر و نابود شدن استيچون بامداد شر و ك!  خواهند داشتيشدگان چه بامداد بد
د، و آنان را به آمدن عذاب  بگردانيسپس خداوند مجددا تكرار نمود كه از آنها رو

  .د كرديتهد
ف ي زشت كافران كه خداوند را بدان ها توصي از گفته هايارين سوره بسي در ايوقت
» ربك سبحانَ« :زها منزه قرار داد و فرموديان نمود، خود را از آن چي كردند بيم

خداوندگار عزّت و » ةِالْعِزَّ رب«  برتر و باالتر است پروردگارت، يپاك و  منّزه، و بس
 كه ي غالب است و از هر زشتيزي با قدرت است، پس بر هر چي خداونديعني. قدرت

  .  باشدي كنند پاك و برتر ميف ميآنها او را بدان توص
 »لَام سلَى ولِينَ عرْسامبران، چون آنها از گناهان و آفت ها سالم يو سالم بر پ» الْم

ن از گناه  و شرك يننده آسمان ها و زمي درباره آفرشانيف هايبوده اند و  توص
پس همه .  استغراق استيالف و الم برا» الْعالَمِينَ رب لِلَّهِ والْحمد« . سالم بوده است
له آن ي كه خداوند به وسيي كامل و بزرگ و كارهايش بر صفت هايانواع حمد و ستا



٢٢٤١ 

 ها ير كرده و رنج ها و سختي سرازان را پرورش داده و نعمت ها را بر آنانيجهان
ر نموده است يان را در حركت و سكونشان تدبيرا از آنان دور نموده است و جهان

 ينكه دارايب پاك است و به خاطر ايپس خداوند متعال از نقص و ع.  خداستيبرا
و . ان استيرد و محبوب جهاني گيش قرار مي باشد مورد ستاي ميهر كمال

د ي نمايروين مورد پيستند بر آنها درود باد و هركس از آنها در اامبرانش سالم  هيپ
ا و آخرت بهره ي در  دنيا و آخرت به سالمت خواهد بود و هالكت و نابوديدر  دن

  .دشمنان  خدا است
   صافاتير سوره يان تفسيپا
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   صادير سوره يتفس

  .ه استي آ88 و يمك

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 11 يه يآ
  اندرز  صاحب  شريف  قرآن  به سوگند  الذِّكْرِ؛ صاد ذِي رْآنِوالْقُ ص
  خالفند و  يسركش در  همچنان  كافران  وشِقَاقٍ؛ كه عِزَّةٍ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ بلِ
لَكْنَا كَم لِهِم مِن أَهن قَبا قَرْنٍ موفَنَاد لَاتنَاصٍ؛ چه حِينَ وپيش  كه را  يمردم بسا  م  
  .نبود  يگريزگاه  يول آوردند يم  بر فرياد  آنان   رسانيديم  هالكت  به هاآن از

 از شدند  شگفت  در؛كَذَّاب ساحِرٌ هذَا الْكَافِرُونَ وقَالَ منْهم منذِر جاءهم أَن وعجِبوا
  يجادوگر  اين : گفتند كافران  و   برخاست  خودشان  ميان از  يا  دهنده  بيم  اينكه

 .دروغگوست

لَها الĤْلِهةَ أَجعلَ   گردانيده خدا  يك را  خدايان  همه عجاب؛ آيا لَشَيء هذَا إِنَّ واحِدا إِ
  .است  شگفت  يچيز  اين و ؟  است

لَأُ وانطَلَقَ الْم مشُوا أَنِ مِنْهبِرُوا اماصلَى وع تِكُمذَا إِنَّ آلِهه ء؛ مهترا لَشَيرَادبه  نشاني  
  اين  كه ورزيد  يپايدار ، خويش  خدايان  پرستش بر و برويد : گفتند و افتادند  راه

 .شده  خواسته شما از  كه  يچيز  است

  چنين ،  آيين  آخرين  اين در اخْتِلَاقٌ؛ ما إِلَّا هذَا إِنْ الĤْخِرَةِ الْمِلَّةِ فِي بِهذَا سمِعنَا ما
  .نيست  هيچ  دروغ جز  اين و  ايم  نشنيده  يسخن
  ميان از عذَابِ؛ آيا يذُوقُوا لَما بلْ ذِكْرِي من شَك فِي هم بلْ بينِنَا مِن الذِّكْرُ علَيهِ أَأُنزِلَ
 و ، ترديدند  در  من  يوح از آنها  بلكه ؟  است  شده  نازل او بر  يوح ما  همه
 .اند  نچشيده مرا  عذاب هنوز

عِ أَممهةِ خَزَائِنُ ندمحر كبزِيزِ رابِ؛ يا الْعهپروردگار  رحمت  خزاين  آنكه الْو 
  ?  آنهاست نزد در  ات  بخشنده پيروزمند

م أَملَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرا وما ومنَهيرْتَقُوا بابِ؛ يا فِي فَلْيبيفرمانرواي الْأَس  
  ينردبامهاي با  پس؟   آنهاست  آن از ،  دوست  آن  ميان  چه هر و  زمين و آسمانها

 .كشند  آسمان  به را خود
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ندا جم نَالِكه زُومهنَ مزَابِ؛ آنجا مشكست  گروه چند از ناچيز  است  يلشكر الْأَح  
  .رفته  هزيمت  به  خورده

ابر قرآن و در برابر ب كنندگان در بريت تكذينجا خداوند حالت قرآن و وضعيدر ا
» الذِّكْرِ ذِي والْقُرْآنِ ص« :پس فرمود.  دارديان مي كه قرآن را آورده است بيكس

 منزلت و شرافت بزرگ است و همه آنچه را كه يسوگند به قرآن كه دارا. صاد 
ل دانستن اسماء و صفات وافعال خداوند و دانستن ياز دارند از قبيبندگان به آن ن

 آموزد پس قرآن ي دهد و مي احكام معاد و جزا، به آنان تذكر م وياحكام شرع
 ين را به بندگام مينجا و فروع ديو در ا.  آموزدين را به بندگان مياصول و فروع د

را ي باشد، زياد شده است نمي آن سوگند ي به ذكر آنچه برايازينجا نيو در ا. آموزد
ز هستند، يك چياد شده است يند اد شده وآنچه كه بدان سوگي آن سوگند يآنچه برا

ن ي چني قرآن دارايپس وقت.  استين صفت بزرگي چني باشد كه داراي ميو آن قرآن
و بر  .  استيازياز بندگان به آن باالتر از هر ني باشد معلوم است كه ني ميصفت

ند و به استنباط آموزه يق نماياورند و آن را تصديمان بيبندگان الزم است كه به آن ا
ت ين قرآن هداي اي را به سويخداوند متعال كسان.  آورنديد از  قرآن روي جديها

دند و ي كه قرآن بر او نازل شده ابا ورزيق كسيق آن و تصدينمود، و كافران از تصد
 متكبر يعني برند، يبه سر م» وشِقَاقٍ عِزَّةٍ« غمبر در يهمواره در برابر قرآن و پ

 يز مي و ستيدند و با آن به دشمني ورزيدو امتناع ممان آوردن به آن يبودند و از ا
 كه آن را يند و به آن و كسيند و آن را باطل قلمداد نمايپرداختند تا قرآن را رد نما

  .آورده است طعنه بزنند
ب كردند هالك كرده است يامبران را  تكذين كه اقوام گذشته را كه پيان ايخداوند با ب
اد برآوردند و ي كه هالكت به سراغشان آمد، فريوقت: د نمود، و فرموديآنها را تهد

گر زمان ياما زمان، د» منَاصٍ حِينَ ولَات« كمك خواستند تا عذاب از آنها دور شود، 
ن كه به تكبر و يزند از اينها بپرهيپس ا.  از آنچه بدان گرفتار شده بودند، نبودييرها
ه به آنچه گذشتگان گرفتار شدند  و مخالفت خود ادامه دهند كه آن گاييزه جويست

  . گرفتار خواهند شد
 ي تعجب كردند كه جايزيب كنندگان از چيتكذ» منْهم منذِر جاءهم أَن وعجِبوا« 

 از خودشان به نزد آنها يم دهنده اين تعجب كردند كه بيتعجب ندارد ، و آنها از ا
و چون او از . سته بشناسنديبه گونه شارند و او را ياد بگيآمد تا آنها بتوانند از  او 
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ت او سر يرد و از تبعي آنها را فرا بگيستيوناليد غرور و تكبر ناسيقوم آنهاست با 
ند و كامال ي نماي شود تا آنان سپاسگزاري است كه باعث ميزين چيپس ا. باز زنند

 يرو يه را برعكس كردند و به تعجب انكارياما آنها قض.  كننديرويامبر پياز پ
 هذَا« : خود گفتنديفر ورزي و كي ستمگريو كافران از رو» الْكَافِرُونَ وقَالَ« . آوردند
  . دروغگوستين جادوگريا» كَذَّاب ساحِرٌ

چگونه او از گرفتن » واحِدا إِلَها الĤْلِهةَ أَجعلَ« ن بود كه يامبر نزد آنها ايو گناه پ
« رد؟ي اهللا انجام گي دهد عبادت تنها براير م كند و دستوي ميان نهيكان و همتايشر
ل باطل و فاسد ي  كه او آورده است به دليزي گمان چيب» عجاب لَشَيء هذَا إِنَّ

لَأُ وانطَلَقَ« .  باشديب ميار عجيبودنش بس الْم مآن دسته از سران كه گفته شان » مِنْه
 كه برآن اقرار يتمسك به شرك شد، به راه افتادند و قوم خود را به يرفته ميپذ

د و بر پرستش يبرو» آلِهتِكُم علَى واصبِرُوا امشُوا أَنِ« :ق كردند و گفتنديداشتند تشو
د ي كنيداري به عبادت آنها ادامه و بر پرستش آنها پايعني. ديبا باشيان خود شكيخدا
 گمان يب» يرَاد لَشَيء اهذَ إِنَّ« . د شما را از پرستش آنها باز داردي نبايزيچ چيو ه
 از عبادت آنها، ساخته و پرداخته خود او ي بر نهي كه محمد آورده است مبنيزيچ

  . سوء داردياست و از آن هدف و قصد
چون هركس .  خورندي خرد گول آن را مي بيست كه فقط انسان هاين شبهه ايا

 ي سخنش رد نمت بدشي را بر زبان آورد، به خاطر قصد و نيسخن حق با ناحق
 كه ييل و حجت هايت و عمل او مال خود اوست، بلكه با آنچه از داليشود، چرا كه ن

ن بود كه يو منظور آنها ا.  شوديد گفته اش رد كرده مي نمايآن را باطل و فاسد م
است كند و نزد شما بزرگ باشد ي كند تا بر شما رين شما را دعوت مي ايمحمد برا
  .دي كنيرويو از او پ

لَّةِ فِي بِهذَا سمِعنَا ما«   آن ي كه به سوينيد و دي گوي را كه او ميما سخن» الĤْخِرَةِ الْمِ
ن يپس نه پدران ما چن. ميده ايت نشنين نصرانييش و آين قريي كند در آيدعوت م

د بر يپس بمان. افته اندي يزين چي داشته اند و نه پدران ما پدران خود را بر چنينيد
  ي آن مين حق است و آنچه محمد شما را به سويرانتان بر آن بوده اند، اآنچه پد

ك شبهه از نوع يز ين نيو ا. ستي كه خود آن را ساخته است نيخواند جز دروغ
 رد كردن كوچك ي براي كه حتّيزيآنان حق را با استناد به چ. شبهات اول آنهاست 

ن دعوت با آنچه ينكه ايد و آن است، رد كردني ني كافين گفته اي ارزشترين و بيتر
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 است كه بر يلين چه دليپس ا. كه پدران گمراهشان بر آن بوده اند مخالف است
  د؟ يبطالن آن داللت نما

ان ما ي داده است تا از مي او را بر ما برتريزيچه چ» بينِنَا مِن الذِّكْرُ علَيهِ أَأُنزِلَ« 
ك شبهه يز ين نيه او اختصاص دهد؟ اقرآن بر او نازل شود و خداوند قرآن را ب

امبر ي باشد كه بتوان با آن، آنچه را كه پيلي تواند دلين شبهه مياست، و چگونه ا
م قرار يش مورد تكريامبران را با رسالت خويرا خداوند همه پيگفته است رد كرد؟ ز

فته و از آنجا كه گ.  خدا امر نموده استيداده و آنان را به دعوت كردن خلق به سو
امبر رد يت آن را ندارد كه با آن رسالت پي مشركان صالحي صادر شده از سويها

« :پس فرمود. ردي گيشان از كجا سرچشمه مين گفته هايشود خداوند خبر داد كه ا
د هستند، و علم و يآنها از قرآن من در شك و ترد» ذِكْرِي من شَك فِي هم بلْ

 شدند، و يد افتادند و به آن راضيه در شك و ترد كيپس وقت.  از آن ندارنديشناخت
م گرفته ي تصميحق واضح و آشكار به نزد آنها آمد و از آنجا كه آنان به طور قطع

 دفع حق بر زبان ي را برايين سخن هاي بمانند چنيبودند كه بر شك خود باق
ن يغ چن درويل و حجت نگفتند، بلكه از روي دلين سخنان را از رويو آنها ا. آوردند

د و ي گوي شك و عناد سخن مين باشد از رويگفتند، و معلوم است كه هركس چن
 كند و به محض يب به حق وارد نمين نقص و عيست و كوچك تريرفته نيسخن او پذ

ن خداوند آنها را به عذاب يبنابرا. ردي گيحرف زدنش مورد مذمت و نكوهش قرار م
ا از نعمت ها بهره يآنها از آنجا كه در دن» عذَابِ وايذُوقُ لَما بلْ« :د كرد و فرموديتهد

ند، و ي گوين سخن ها را ميده اي از عذاب خدا هنوز به آنها نرسيزيمند هستند و چ
ن حرف ين سخن ها جرات كرده اند، و اگر عذاب را بچشند به گفتن چنيبر گفتن ا

  .  جرأت نخواهند كردييها
 »أَم مهخَزَائِنُ عِند محةِر كبزِيزِ رابِ الْعهار ي رحمت پروردگار بسيا گنج هايآ» الْو

شان است؟ تا هركس را كه بخواهند از آن ي تو در دست اينده يتوانمند و بخشا
 مِن الذِّكْرُ علَيهِ أَأُنزِلَ« :نديبدهند و هركس را كه بخواهند از آن محروم كنند و بگو

ن از فضل و نعمت ي ايعنيرآن بر او نازل شده است؟ ان همه ما قيا از ميآ» بينِنَا
  . نديست تا به خود جرأت دهند و درباره خدا سخن بگويخداست و در دست آنها ن

 »م أَملَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرا وما ومنَهين و ي آسمان ها و زمييا فرمانروايآ»  ب
 خواهند ي كه آنها بر آنچه مي طورشان استيان آن دو است از آن ايآنچه در م
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لْيرْتَقُوا«  داشته باشند؟ ييتوانا ل و ين است با وسايپس اگر چن» الْأَسبابِ فِي فَ
دن رحمت خدا به ي برد، باال روند، و مانع رسي كه آنها را به آسمان ها باال مياسباب

ف ي و ضعني كه آنان ناتوان تريند در حالي گويپس چگونه سخن م. امبر شونديپ
نكه يا اي!   هستند كه درباره آن سخن گفته اند؟يزين خلق خدا نسبت به چيتر

 كمك نمودن به باطل و ي كردن برايهدفشان تحزّب و جمع كردن لشكر و همكار
  .ن استيت هميخوار كردن حق است؟ و واقع

جه خواهد ماند و ي نتي آنها بي رسند، بلكه تالش و سعين هدف نميآنان به ا
» الْأَحزَابِ منَ مهزُوم هنَالِك ما جند« :ن فرموديبنابرا.  خورديشان شكست ملشكر

ج شده بودند و آنها مغلوب و يا بسيه انبيش از تو علي هستند كه پيانيهمانند لشكر
  .مي كنينها را نابود ميز ايپس ما ن. هالك گشتند

  :12- 15 يه يآ
تكَذَّب ملَهقَب منُوحٍ قَو وادنُ عوفِرْعتَادِ؛ پيش ذُو وو عاد و  نوح  قوم آنها از،  الْأَو 

  .كردند  يم  تكذيب را  ،پيامبران  كشيد  يم  ميخ چهار  به را  مردم  كه ،  فرعون
ودثَمو مقَولُوطٍ و ابحأَصكَةِ واألَي لَئِك ؛ و أُوزَابو لوط  قوم و ثمود  قوم نيز الْأَح 
  .بودند جماعتها  آن از  ايكه  مردم

  تكذيب را  پيامبران  آنكه مگر نبود  كس  اينان عِقَابِ؛ از فَحقَّ الرُّسلَ كَذَّب إِلَّا كُلٌّ إِن
  .آمد واجب  من  عقوبت و ، كرد
لَاء ينظُرُ وما لَّا هؤُ   اكسهمن  يبانگ جز نيز  فَواقٍ؛ اينان مِن لَها ما واحِدةً صيحةً إِ

  .نباشد  بازگشت  ديگر را  يآدم  كه  چنان ، ندارند  يانتظار
ش از ي پي شود كه با امت هاين كه با آنها كاري دارد از اي خداوند آنها را برحذر م
شتر بود و سپاه و لشكر ينها بي كه قدرتشان از قدرت ايآنان شده است؛ كسان

 ذُو وفِرْعونُ وعاد نُوحٍ ومقَ«  داشتند و بر باطل گرد هم آمده بودند، يبزرگتر
اد و يان زي لشكريقوم نوح و  عاد كه قوم هود بودند و قوم فرعون كه دارا» الْأَوتَاد

  .  بودندينيقدرت سهمگ
 »ودثَمو مقَولُوطٍ و ابحأَصكَةِ وو ثمود كه قوم صالح بودند و قوم لوط و » األَي

رامون خود يبوستان ها و درختان فراوان در پ صاحبان درختان يعنيكه ياصحاب 
لَئِك« . ب بودنديبودند، و آنها قوم شع أُو زَاببودند يينها گروه ها و دسته هايا» الْأَح 
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 مقابله با حق گرد هم آمدند اما يان و ساز و برگ خود برايكه با قدرت و سپاه
  .  را از آنان دفع نكرديزيچ چيقدرتشان ه

لَّ كُلٌّ إِن«  ب كردند، يامبران را تكذين گروه ها پيك از ايهر» عِقَابِ فَحقَّ الرُّسلَ كَذَّب اإِ
 يزيد چه چين دسته ها رسي كه به ايو به جز عذاب. رشان شديبانگيفر خدا گريپس ك
 آورد يم» ريتطه«و » هيتزك«امبران پرداخته است به راه يب پيش را كه به تكذيقوم قر

  !ده از آنان دور شود؟ي كه به آنها رسيب شود تا عذايو مانع م
لَاء ينظُرُ وما« د منتظر باشنديپس با نان يو  ا»  فَواقٍ مِن لَها ما واحِدةً صيحةً إِلَّا هؤُ
ن ي ندارد، و ايچ بازگشتي مرگبار فرا رسد كه هيي كشند كه صداين نمي جز ايانتظار

  .  بمانندي اگر بر آنچه هستند باقد،ي نمايشه  كن ميصدا آنها را نابود و ر
  :16- 20 يه يآ

  اعمال  نامه ، ما پروردگار  يا : گفتند الْحِسابِ؛ و يومِ قَبلَ قِطَّنَا لَّنَا عجل ربنَا وقَالُوا
  .بده ما  دست  به  حساب  روز  رسيدن فرا از  پيش را ما

 گويند  يم  چه هر أَواب؛ بر إِنَّه الْأَيدِ ذَا داوود عبدنَا واذْكُرْ يقُولُونَ ما علَى اصبِرْ
  .يادآور ، كرد  يم  ماتوبه ، درگاه  به  همواره  كه ، قدرتمند داود از و   كن صبر
 كوهها و  كرديم  رام را كوهها ما؛ والْإِشْرَاقِ بِالْعشِي يسبحنَ معه الْجِبالَ سخَّرْنَا إِنَّا
  .كردند   يم  تسبيح او با  بامدادان و  گاهشام هر

 او فرمانبر  همه ، آمدند  يم گرد او بر  پرندگان أَواب؛ و لَّه كُلٌّ محشُورةً والطَّيرَ
  .بودند

  بخشيديم  ياستوار را  الْخِطَابِ؛ فرمانرواييش وفَصلَ الْحِكْمةَ وآتَينَاه ملْكَه وشَددنَا
  .كرديم  عطا  سخن در  فصاحت و  تحكم را او و

 آمدن عذاب شتاب ي كه براي و مخالفت با حق در حاليب كنندگان به علّت نادانيتكذ
 قَبلَ« ه عذاب ما را هم اكنون، يسهم! پروردگارا» قِطَّنَا لَّنَا عجل ربنَا« :داشتند، گفتند

ن گفته لجاجت ي آنها در ا! محمديا. امت بدهيدن قيو قبل از رس» الْحِسابِ يومِ
  .ياورين است كه عذاب را بر آنها بي ات اييدند و ادعا نمودند كه نشانه راستگويورز

ند ي گوي كه مييزهايدر برابر چ» يقُولُونَ ما علَى اصبِرْ« :امبر فرموديپس خداوند به پ
د، و بدان دني ورزييبايش از تو بودند شكي كه پيامبرانيبا باش ، همان طور كه پيشك

 به تو ياني توانند زيچ گاه نمي رساند و هي به حق نميانين زيكه سخن مشرك
امبرش را دستور ي خداوند پيوقت.  كننديان وارد ميبرسانند، بلكه آنها به خودشان ز
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امبر را فرمان داد كه با ي ورزد پييباي قومش شكيداد كه در برابر سخن و آزارها
شه كند و حالت عبادت گزاران را به خاطر ي، صبر پ خدايانجام  عبادت خالص برا

قُولُونَ وسبِّح ي ما يفَاصبِر علَ« :گر فرموده استي ديه ايهمان طور كه در آ. اورديب
با باش يند شكي گويپس در برابر آنچه م» بِحمدِ ربِّك قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُرُوبِها

 از يكيو . يح بگويغروب آن پروردگارت را تسبد و قبل از يو قبل از طلوع خورش
كه » الْأَيدِ ذَا« . ه الصالة و السالم استيامبر خدا داود علين عبادت گزاران پيبزرگتر

 گمان او در يب» أَواب إِنَّه« .  عبادت خدا بودي براي و قلبي قدرت فراوان بدنيدارا
د و كثرت ي و ترس و اميدگ گشت و با محبت و بني خدا باز ميهمه كارها به سو

 از او يي هاي كه كاستي خدا داشت، و وقتي و دعا همواره رو به سويتضرع و زار
  . گشتي خدا باز مي زد، با دست برداشتن از گناه و توبه نصوح، به سويسر م

ن بود كه  خداوند كوه ي پروردگار و  عبادتش ايق انابت  او به سوي از مصاديكيو 
 پروردگارشان ي كه هم صدا با او پاكيوار و رام كرده بود، به گونه اها را با او هم آ

.  كردنديان ميصبحگاهان و شامگاهان در اول و آخر روز ب» والْإِشْرَاقِ بِالْعشِي« را 
 كه با او جمع شده بودند، و يو پرندگان را رام او كرد در حال» محشُورةً والطَّيرَ« 

ن اطاعت و يح كننده خدا بودند، و ايگان فرمانبردار و تسبمجموعه كوه ها و پرند
ِبِي« : خداوند بود كه فرمودين فرموده يح پرندگان از سرِ استجابت ايتسب الُ أَويجِب 

ن منّت يپس ا. دييج گويهمراه با داود خدا را تسب!  كوه ها و پرندگانيا» ر يمعه والطَّ
  . بودق عبادت داده يخداست كه به او  توف

 منّت نهاد، پس ي بزرگ به او بر ويان كرد كه با دادن پادشاهين را بيسپس خداوند ا
ان و ساز و برگ يم و با لشكري كه به او داديو با اسباب» ملْكَه وشَددنَا« : فرمود

ان نمود كه با دادن علم و يسپس خداوند ب. ميدي او را قدرت بخشييفراوان، فرمانروا
 و دانش يامبريو به او پ» الْحِكْمةَ وآتَينَاه« : منّت نهاد، پس فرمودي ودانش به او بر

ان مردم در يم كه مي عطا كردي قدرت داوريو به و» الْخِطَابِ وفَصلَ« م، يفراوان داد
  . كردي ميشان داورياختالف ها

  :21- 26 يه يآ
  آنگاه  يا  شنيده را  مدعيان  آن خبر اب؛ آياالْمِحرَ تَسوروا إِذْ الْخَصمِ نَبأُ أَتَاك وهلْ
  ? رفتند باال قصر ديوار از  كه
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 فَاحكُم بعضٍ علَى بعضُنَا بغَى خَصمانِ تَخَف لَا قَالُوا مِنْهم فَفَزِع داوود علَى دخَلُوا إِذْ
 آنها از داود  شدند  داخل داود ؛ بر اطِالصرَ سواء إِلَى واهدِنَا تُشْطِطْ ولَا بِالْحقِّ بينَنَا

   است  كرده  ستم  يديگر بر  ييك  كه  هستيم ، يمدع دو ما ،  مترس : گفتند  ترسيد
  راست  راه  به را ما و  منه  بيرون  عدالت  از  يپا و  كن  يداور  حق  به ما  ميان

  .كن  هدايت
لْنِيها فَقَالَ واحِدةٌ نَعجةٌ ولِي جةًنَع وتِسعونَ تِسع لَه أَخِي هذَا إِنَّ  فِي وعزَّنِي أَكْفِ

   يم   ميش  يك مرا و  است  ميش  نه و نود را او   است  من برادر  الْخِطَابِ؛ اين
  .است  يافته  غلبه  من بر  يدعو در و ، واگذار  من  به  هم را  آن: گويد
 علَى بعضُهم لَيبغِي الْخُلَطَاء منْ كَثِيرًا وإِنَّ نِعاجِهِ إِلَى جتِكنَع بِسؤَالِ ظَلَمك لَقَد قَالَ

لَّا بعضٍ  فَاستَغْفَرَ فَتَنَّاه أَنَّما داوود وظَنَّ هم ما وقَلِيلٌ الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِ
هبخَرَّ را واكِعر أَنَاببه تا خواهد  يم تو از را تو  ميش  كه او  : گفت دداو؛ .   و  

  يكسان جز  شريكان از  يبسيار و  كند  يم  ستم تو بر بيفزايد،   خويش  يميشها
 بر هستند  اندك نيز  اينان و اند  كرده  شايسته  يوكارها اند   آورده  ايمان  كه

  پروردگارش از  پس   ايم  آزموده را او  كه  دانست داود و كنند   يم  ستم يكديگر
  .كرد  توبه و افتاد در  ركوع  وبه  خواست   آمرزش
 را او   بخشيديم را  خطايش  اين مĤبٍ؛ ما وحسنَ لَزُلْفَى عِندنَا لَه وإِنَّ ذَلِك لَه فَغَفَرْنَا

  .نيكو  يبازگشت و  است  تقرب ما  درگاه  به
لْنَاك إِنَّا داوود يا عضِ فِي يفَةًخَلِ جكُم الْأَرنَ فَاحيقِّ النَّاسِ بلَا بِالْحى تَتَّبِعِ ووالْه 

ضِلَّكن فَيبِيلِ عضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهِ سن يبِيلِ عاللَّهِ س ملَه ذَابع ا شَدِيدوا بِمنَس موي 
  حق  به  مردم  ميان در   ردانيديمگ  زمين  يرو  خليفه را تو ما ، داود  ي؛ ا الْحِسابِ

   آنان  سازد  منحرف خدا  راه از را تو  كه مرو  نفس  يهوا  يپ از و  كن  يداور
 به ،  اند  برده ياد از را  حساب روز  كه  سبب  بدان ، شوند  منحرف خدا  راه از  كه

  .شوند  يم گرفتار شديد  يعذاب
امبرش داود عطا كرد، و يان مردم را به پي مي خداوند خبر داد كه قدرت داوريوقت

 كردند، خداوند داستان دو ي به داود مراجعه مي داوريمعروف بود كه مردم برا
 يه اي قضيآنها درباره . ان كردي نزد  او رفته بودند بي داوريمتخاصم را كه برا

 او  كهيري جبران تقصي براي داود و موعظه اي برايشيرفتند كه خداوند آن را آزما
ن يد و ايرفت و او را آمرزيپس خداوند توبه اش را پذ. مرتكب شده بود قرار داد
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 نَبأُ أَتَاك وهلْ« :فرمود) ص(امبرش محمد يو به پ. ش فراهم آورديه را برايقض
وار عبادتگاه باال رفته و ي كه از ديانيا داستان شاكيو آ» الْمِحرَاب تَسوروا إِذْ الْخَصمِ
 آنها يعني. ب استي عجي كه داستانيده است؟ به راستياود آمدند به تو رسنزد د

  .وار به نزد او آمدندي دين كه از در وارد شوند از بااليبدون اجازه و بدون ا
« :پس آنان به داود گفتند. دين صورت بر او وارد شدند، داور از آنها ترسي با ايوقت

 از ما بر يكي» بعضٍ علَى بعضُنَا بغَى « پس مترس،. مي هستيما دو مدع» خَصمانِ
 كن، و به يان ما داوريبه حق و عدل م» بِالْحقِّ بينَنَا  َاحكُم« ستم كرده است، يگريد
و ستم روا »  الصرَاطِ سواء إِلَى واهدِنَا تُشْطِطْ ولَا« دا مكن، يش پي از ما گرايكي

ن است كه هر دو طرف به او يمنظور ا.  كنييمدار،  و ما را به راه راست راهنما
پس آن دو داستان خود را .  به حق روشن و محص استيابيگفتند منظورشان دست

امبر خدا داود از موعظه آنها ناراحت نشد و آنها را يو پ. ف كردنديبه حق تعر
  . سرزنش نكرد

ن يه صراحت گفت اب. ن برادر من استيا»  أَخِي هذَا إِنَّ« : گفتي از آن دو شاكيكي
 و ي دوستيا از روي ينيا برادر دي ي كند كه برادر نسبي باشد، و فرق نميبرادرم م

را تجاوز يد كه تجاوز نكند، زي نماي اقتضا ميرفاقت برادرش بوده باشد، چون برادر
او نود و نه » نَعجةً وتِسعونَ تِسع لَه« . گران بزرگ تر استيو ستم برادر از ستم د

 يجاب مي است كه بر او  اير فراوانين خي نود و نه همسر دارد، و ايعني. ش دارديم
  . ده است قناعت ورزديكند تا به انچه خداوند به او بخش

 »لِيةٌ وجةٌ نَعاحِدش من چشم يك مين يش همسر دارم و او به هميك ميو من » و
» الْخِطَابِ فِي وعزَّنِي« را به من واگذار، آن : دي گويو م» أَكْفِلْنِيها فَقَالَ« . دوخته است

 كرد تا ين را از من طلب ميره شده است و همواره ايو در سخن و گفتار بر من چ
 داود سخن او را يوقت. ديك بود آن را حاصل نمايا نزدينكه آن را حاصل نمود يا

ن بر يچنن ي طرفي صحبت كردن قبلياز نحوه . او بر تو ستم كرده است: د، گفتيشن
ن جهت ي طرف دوم صورت گرفته باشد، به  هميه ين ستم از ناحيد كه اي آيم

 يست اگر كسي ني اعتراضين جايافت كه طرف دوم صحبت كند، بنابراي نيلزوم
پس داود »  كرد؟ين كه سخن طرف دوم را بشنود داوريچرا داود قبل از ا« :ديبگو
ش تو يگانه مي گمان او با درخواست يب» نِعاجِهِ إِلَى نَعجتِك بِسؤَالِ ظَلَمك لَقَد« :گفت
 از ياري دارد، و عادت بسي خود به تو ستم روا ميش هاي افزودن آن به ميبرا
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و » بعضٍ علَى بعضُهم لَيبغِي الْخُلَطَاء منْ كَثِيرًا وإِنَّ« :ن است پس فرموديكان چنيشر
 ي هايژگي از ويكيكنند، چون ظلم و ستم  يگر ستم ميكديكان به ي از شرياريبس

لَّا« . انسانهاست مان آورده و عمل ي كه ايمگر كسان» الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِ
 ي كه دارند آنها را از ستم كردن باز ميمان و  عمل صالحيصالح انجام داده اند و ا

»  الشَّكُوريلُ مِّن عِبادِيوقَلِ« .  كم هستند اندك وي كسانيو چن» هم ما وقَلِيلٌ« . دارد
  .  باشنديار اندك و كم ميو بندگان شكرگزار من بس

ان آنها حكم كرد، ما او را ي كه ميو داود دانست وقت» فَتَنَّاه أَنَّما داوود وظَنَّ« 
 فَاستَغْفَرَ« . م تا همواره آگاه باشدي او فراهم آورده ايه را براين قضيم و ايآزموده ا

هبخَرَّ را واكِعسر زده بود آمرزش يپس، از پروردگارش به خاطر آنچه از و» ر 
 ي خدا روي و عبادت، به سويو با توبه واقع» وأَنَاب« . خواست و به سجده افتاد

ا م و خداوند او را بيپس آنچه را كه از او سرزده بود آمرزد» ذَلِك لَه فَغَفَرْنَا« . آورد
لْفَى عِندنَا لَه وإِنَّ« :پس فرمود.  داشتيانواع كرامات گرام  يو او نزد ما دارا» لَزُ

 را يو خداوند گناه. ك داردي نيو بازگشت» مĤبٍ وحسنَ« .  واال و مقرّب استيمقام
  . ستي نيازيان نكرد، چون به ذكر آن نيه السالم سر زد بيكه از داود عل

ف كرده ي ما تعريف است، و صالح همان است كه خداوند براپس پرداختن به آن تكل
گاه او را باال برد يرفت، و جاين كه بر او لطف نمود و توبه اش را پذي بر اياست مبن

لْنَاك إِنَّا داوود يا« . كوتر شديو داود بعد از توبه بهتر و ن عضِ فِي خَلِيفَةً جيا» الْأَر 
 يوي و دنيني ديايم تا به حل و فصل قضايانروا قرار دادن فرميما تو را در زم! داود

ن ي حكم كن، و او ايان مردم به دادگريپس م» بِالْحقِّ النَّاسِ بينَ فَاحكُم« ، يبپرداز
 ييت حاكم و توانايدها و شناخت وضعي تواند بكند مگر با شناخت ِ بايكار را نم

 كه ي مكن به گونه ايروي نفس پيو از هوا» ىالْهو تَتَّبِعِ ولَا« .  حقيداشتن بر اجرا
ا به ي، ي آوري رويكي محبت به يا از روي و رفاقت ي ، دوستيشاونديبه خاطر خو

پس » اللَّهِ سبِيلِ عن فَيضِلَّك« . ي برتابي رويگر از ويخاطر نفرت داشتن از طرف د
 را از راه راست  سازد و توي نفس تو را از راه خدا منحرف مي كردن از هوايرويپ

 يوم نَسوا بِما شَدِيد عذَاب لَهم اللَّهِ سبِيلِ عن يضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ« .  كنديخارج م
ن كه از روز ي اي شوند به سزاي كه از راه خدا گمراه مي گمان كسانيب» الْحِسابِ

پس اگر . رند ش داي در پي سختي كنند سزايامت غافل هستند و آن را فراموش ميق
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 گرفت به ي ميشان جاي آوردند و ترس آن در دل هاياد ميامت را به يآنان روز ق
  .  آوردندي نمي روي فتنه گريهوا
  :27- 29 يه يآ

لَقْنَا وما  كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فَويلٌ كَفَرُوا الَّذِينَ ظَنُّ ذَلِك باطِلًا بينَهما وما والْأَرض السماء خَ
  نيافريده  باطل  به  آنهاست  ميان  كه را  آنچه و  زمين و  آسمان  اين النَّارِ؛ ما مِنَ
  .آتش از  كافران بر  يوا  پس  شدند كافر  كه  است  يكسان  گمان  اين ، ايم
لُ أَمعنُوا الَّذِينَ نَجمِلُوا آمعاتِ والِحفْسِدِينَ الصضِ فِي كَالْمالْأَر أَم لُنَجتَّقِينَ عالْم 

  همانند ، اند كرده  شايسته  يكارها و اند آورده  ايمان  كه را  يكسان ؛ آيا كَالْفُجارِ
  ?  گناهكاران  چون را  پرهيزگاران يا ؟ داد  خواهيم قرار  زمين در  فسادكنندگان

كِتَاب أَنزَلْنَاه كلَي لِيتَ آياتِهِ لِّيدبرُوا مبارك إِ لُوا ذَكَّرَوابِ؛ كتاب أُواست  مبارك  يالْأَلْب  
 پند  آن از  خردمندان و بينديشند   آياتش در تا ،  ايم  كرده  نازل تو بر را  آن  كه

  .گيرند
 ين خبر داده و مينش آسمان ها و زميخداوند متعال از كمال حكمت خود در آفر

 الَّذِينَ ظَنُّ ذَلِك« .ده است يافري ندهي فايهوده و بين را بيد او آسمان ها و زميفرما
ده اند، و آنها در مورد ي است كه به پروردگارشان كفر ورزين گمان كسانيا» كَفَرُوا

 كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فَويلٌ« . ستيست شكوه او ني برده اند كه شاييپروردگارشان گمان ها
شان را به يفر كارهايتش دوزخ ك به حال كافران از آتش دوزخ، و آيپس وا» النَّارِ مِنَ

ن را به يخداوند آسمان ها و زم. رديگي وجودشان را فرا ميآنها خواهد داد و سراپا
 يده تا بندگان به كمال علم و قدرت او و گستردگيده است، آنها را آفريحق آفر
 كه به يگانه است، و كسانياورند و بدانند كه او تنها معبود يمان بي اش اييفرمانروا

و . ستندي نيقيده اند معبود حقيافرين ني را در آسمان ها و زميزي چياندازه ذره ا
  . خواهد كردير و اهل شر داوريان اهل خيز حق است و خداوند ميبدانند كه رستاخ

ر ي كه نسبت به حكمت خداوند جاهل و ناآگاه است، گمان نبرد كه خداوند اهل خيكس
 نَجعلُ أَم« :ن فرموديبنابرا.  دهديرابر قرار م خود بيو اهل شر را در حكم و داور

ا يآ» كَالْفُجارِ الْمتَّقِينَ نَجعلُ أَم الْأَرضِ فِي كَالْمفْسِدِينَ الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ
ن ي كنندگان در زميسته كرده اند مانند تباهي شايمان آورده و كارهاي را كه ايكسان

سته و ي شايزين چيم؟ چني دهيزگاران را مانند بدكاران قرار ميا پرهيم؟ آي گردانيم
  . ستي ما نيمناسب حكمت و حكم داور
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 »كِتَاب لْنَاه لَيك أَنزَ ر فراوان و ير و بركت كه در آن خي است پر خين كتابيا» مبارك إِ
 و يت از گمراهيم و در آن، راهِ هداي هست؛ آن را بر تو فرو فرستاده اياديدانش ز
له ي ها به وسيكي است كه در تارين كتاب نوريا.  مشخص شده استيماريشفا از ب

 ياز دارند موجود مي كه مكلفان بدان ني شود، و در آن هر حكميآن راه روشن م
ده تا ين امر سبب گردي  ارائه شده است، و ايل قطعي دالي هر امر مطلوبيباشد و برا

 فرستاده ي جامعه بشري به سوينش هستي آفرياز ابتدا باشد كه ين كتابيبزرگتر
  .شده است

ن ي حكمت از فرو فرستادن آن ايعني. شندياندي آن بيه هايتا در آ» آياتِهِ لِّيدبرُوا« 
رون آورند و در يشند و علم و دانش آن را بياندي آن بيه هاياست كه مردم در آ
دن در يشيا تدبر در آن و تامل و اندرا بيز. ندي آن تدبر نماياسرار و حكمت ها

نجا بر تدبر در قرآن يدرا. افتير قرآن دست ي توان به بركت و خيم آن ميمفاه
ن اعمال است، و خواندنِ با تدبر بهتر ين كه تامل در قرآن از بهتريق شده، و ايتشو

لِيتَذَ« .  شوديع و تند است، چرا كه هدف تدبر از آن حاصل نمياز تالوت سر كَّرَو 
لْبابِ أُولُوا  درست با تدبر در آن هر علم و يو تا صاحبان خرد و عقل ها»  الْأَ

 برحسب عقل و خرد يد كه آدمي نماين داللت ميو ا. اد آورندي را به يخواسته ا
  . شوديرد و بهره مند مي گين كتاب پند ميش از ايخو
  :30- 40 يه يآ

  چه   كرديم عطا داود  به را  أَواب؛ سليمان إِنَّه الْعبد منِع سلَيمانَ لِداوود ووهبنَا
  .داشت خدا  به  يرو و بود  ينيكوي  بنده
لَيهِ عرِض إِذْ ع شِيبِالْع افِنَات؛ آنگاه الصادتيزرو  اسبان عصر  هنگام  به  كه  الْجِي 
  ، كردند  عرضه او  به بودند  ايستاده  كه را

  يدوست  من  : بِالْحِجابِ؛ گفت تَوارت حتَّى ربي ذِكْرِ عن الْخَيرِ حب أَحببت إِنِّي فَقَالَ
  ، شد  پوشيده  غروب  پرده  در  آفتاب تا  بگزيدم  پروردگارم ياد بر را  اسبان  اين

  پس  گردانيد باز  من نزد ار  اسبان  والْأَعنَاقِ؛ آن بِالسوقِ مسحا فَطَفِقَ علَي ردوها
  .كرد  آغاز  گردنشان و ساقها  بريدن  به

لَقَدانَ فَتَنَّا وملَي نَا سلْقَي  بر و  آزموديم را  سليمان أَنَاب؛ ما ثُم جسدا كُرْسِيهِ علَى وأَ
  .آورد  خدا  به  يرو او و  افكنديم را  يجسد او  تخت
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  يا  : الْوهاب؛ گفت أَنت إِنَّك بعدِي منْ لِأَحدٍ ينبغِي لَّا ملْكًا لِي هبو لِي اغْفِرْ رب قَالَ
  آن سزاوار يكس   من از  پس  كه  كن عطا  يملك مرا و بيامرز مرا ،  من پروردگار

  .يا  بخشاينده تو  كه ، نباشد
  به  كه  كرديم او  رام را باد  أَصاب؛ پس حيثُ رخَاء بِأَمرِهِ تَجرِي الرِّيح لَه فَسخَّرْنَا

  .رفت  يم او،   فرمان  به ، كرد  يم  آهنگ  كه جا هر  ينرم
  .غواص  هم و بودند بنا  هم  كه ، را  ديوان وغَواصٍ؛ و بنَّاء كُلَّ والشَّياطِينَ

 او زنجير در  بسته  همه  كه ، را ديگر  يگروه الْأَصفَادِ؛ و فِي مقَرَّنِينَ وآخَرِينَ
  .بودند
  يخواه  ماست  حساب  يب  يعطا  حِسابٍ؛ اين بِغَيرِ أَمسِك أَو فَامنُنْ عطَاؤُنَا هذَا
  .دار  نگه  يخواه و  ببخش را  آن

  .نيكو  يبازگشت و  تقرب ما نزد  راست مĤبٍ؛ او وحسنَ لَزُلْفَى عِندنَا لَه وإِنَّ
ف كرد، فرزندش يش اتفاق افتاد تعريرا ستود و آنچه را كه برا خداوند داود يوقت
مان را به داود يو سل» سلَيمانَ لِداوود ووهبنَا« :ش كرد و فرموديز ستايمان را نيسل

ار بنده يمان بسيسل» الْعبد نِعم« . مي اش گردانديه شادمانيم و او را مايعطا كرد
رد، و آن يش قرار گي كرد مورد ستايجاب ميود كه ا بي صفتي بود ، چون دارايخوب

او در همه كارها و احوال و اوضاع با انجام دادن عبادت و » أَواب إِنَّه« ن بود كه يا
 خداوند ي به دست آوردن  خشنودي، و تالش برايتوبه، و محبت و ذكر و دعا و زار

 او نشان داده شد كه بر  بهيي اسب هاين وقتيبنابرا. ز رو به خدا داشتيبر همه چ
با ي زي بلند كرده و منظره ايك دست را كميستاده و يك دست اي دو پا و يرو

از يشتر ني همچون پادشاهان كه به صحنه ها بي كسانيداشتند، به خصوص برا
 كند، و هم چنان اسب ها بر  او يباتر جلوه مي آنان زين صحنه ها برايدارند، و ا
ن اسب ها او را از نماز ي ايد غروب كرد و تماشايورشن كه خي شد تا ايعرضه م

  .ادآوردن آن غافل گردانديشامگاه و به 
مان با ندامت از آنچه كه از او سر زده و او را از ذكر خدا غال گردانده بود و با يسل
 أَحببت إِنِّي« :ر  او، گفتي جستن به خدا و مقدم داشتن محبت خدا بر محبت غيكينزد
برِا حن لْخَيي ذِكْرِ عباست و در يكه همان مال دن» ريخ«  گمان من محبت يب» ر

 تَوارت حتَّى« ح دادم، ياد پروردگارم ترجي باشد را بر ينجا منظور اسب ميا
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نكه ين صحنه ها صحنه رژه اسبان مرا همچنان غافل نگه داشت تا ايو ا» بِالْحِجابِ
  . د پنهان شديخورش

» والْأَعنَاق بِالسوقِ مسحا فَطَفِقَ« د، ي من بازگردانياسب ها را به سو» علَي ردوها« 
ر ي با شمشيعني.  اسب ها كرديدن بر ساقه ها و گردن هايپس شروع به دست كش

« .  كرديشان را قطع مي زد و گردن و ساق هايشان ميخود بر گردن ها و ساق ها
لَقَدانَ فَتَنَّا وملَي از يي و جداين رفتن پادشاهيمان را با از بي كه سليو به درست» س 

 علَى وأَلْقَينَا« .مي است آزموديعت بشري طبي كه اقتضاي اش به خاطر خللييفرمانروا
 كه خداوند مقرر نموده يطاني شيعني. مي افكنده ايو بر تخت او كالبد» جسدا كُرْسِيهِ

 ثُم«  او تصرف كند، يمان، در پادشاهيش سلين آزماند و در زمايبود بر تخت او بنش
خدا بازگشت و توبه كرديمان به سويسپس سل»  أَنَاب  .  

مان يسل» الْوهاب أَنت إِنَّك بعدِي منْ لِأَحدٍ ينبغِي لَّا ملْكًا لِي وهب لِي اغْفِرْ رب قَالَ« 
 را نسزد، ي عطا كن كه بعد از من كسيتامرز و به من حكوميمرا ب! پروردگارا: گفت

د و يرفت و او را بخشي او را پذيپس خداوند دعا. ي گمان تو بخشنده ايب
 ي كه براي اش را افزود، به گونه ايي اش را به او باز گرداند، و فرمانرواييفرمانروا

طان ها و جن ين بود كه خداوند شيامده است، و آن اي بعد از او به دست نيچ كسيه
ش ياها براي ساختند و در دري او ميها را به  فرمانش درآورد كه هرچه خواست برا

وها كه ي آوردند، و هركدام از ديرون ميورآالت را بي كردند، و درها و زي ميغواّص
  .  بستير مي كرد آن را به زنجي ميچياز فرمان او سرپ

و » فَامنُنْ« ن شادمان باش، ن بخشش ماست، پس بدايا» عطَاؤُنَا هذَا« :ميو به او گفت
 ي خواهيو هركس را كه نم» أَمسِك أَو«  بده و ببخش،ي خواهيبه هركس كه م

 بر يست، و حسابي بر تو نين مورد حرج و گناهي در ايعني» حِسابٍ بِغَيرِ« ببخش، 
و . مان آگاه بوديكِ سليست چون خداوند از كمال عدالت و احكام و دستورات نيتو ن

ز از يست بلكه در آخرت نيمان ني سليا برايك فقط در دنين مقام نين فرمودكه اايب
 يو ب» مĤبٍ وحسنَ لَزُلْفَى عِندنَا لَه وإِنَّ« :ن فرموديبنابرا.  بهره مند استير بزرگيخ

م ها و تنعم ي است كه با انواع تكريگمان او از مقرّبان درگاه خداوند است، از كسان
  .  شودي داشته ميند گرامها نزد خداو

 ما روشن نشده يه السالم برايمان علي كه در داستان داود و سلييد و حكمت هايفوا
  :است
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ان يش از او بوده اند بي را كه پيداستان كسان) ص(امبرش محمد ي پي خداوند برا- 1
ابد، و خداوند نحوه عبادت و شدت ينان يرد و اطميكرده است تا دلش آرام گ

امبر را يزها پين چي دارد  و ايان ميش بي خوي و بازگشت آنها را به سويبردبار
ت و يد، و در برابر اذي جوي كند تا با آنها به رقابت بپردازد و به خدا نزدكيق ميتشو

ت و  آزار قومش و ي خداوند اذينجا وقتين در ايبنابرا.  ورزدييبايآزار قومش شك
ان كرد، او را به يه كه او آورده است بسخن آنها را در مورد او و در مورد آنچ

  . دي نماي الگو بردارياد كن و از وين كه بنده اش داود را ي فرمان داد و اييبايشك
 يش مي از قوت قلب و جسم را ستاي در اطاعت، و برخورداري خداوند توانمند- 2

 از ي آثاري جسمييله قدرت و توانايچون به وس.  دارد يكند و آن را دوست م
 ي به دست نمي و سستيد كه با ناتواني آيكو و كثرت آن به دست مي نياعت و ادااط
اورد كه در ي ني رويد و به تنبليو مناسب است كه بنده اسباب آن را فراهم نما. ديآ

  . گردانديف مي كند و نفس را ضعيجاد مي خلل  اييتوانا
 بندگان ي هاامبران و از صفتي بازگشت به خدا در همه كارها از اوصاف پ- 3

ن كارها يمان را به خاطر ايهمان طور كه خداوند داود و سل.  خداستيده يبرگز
د به آن دو اقتدا كنند، و سالكان به رهنمود آن يپس اقتدا كنندگان با. ستوده است 

ند  اند كه خداويشان كسانيا»  اللَّه فَبِهدنُهم اقتَدِهينَ هديأُولَئِك الَّذِ« رهنمون گردند، 
  .ت آنها اقتدا كنيت نموده است ، پس به هدايآنها را هدا

 شد يامبرش داود، عطا كرده بود سبب مي كه خداوند به پيني خوب و دلنشي صدا- 4
ح سر ي تسبي او آوايوقت.  زبان با او هم آوا شوندي جامد و پرندگان بيكه كوه ها

  . گفتنديح مياو تسب داد كوه ها و پرندگان شامگاهان و صبحگاهان به همراه يم
 دارد و يد ارزانين است كه به او علم مفي خداوند بر بنده اين نعمت هاي از بزرگتر- 5
ن نعمت را به بنده اش داود يان مردم را بداند، همان طور كه خداوند اي ميوه داوريش
  .  كرده بوديه السالم ارزانيعل
د تا ي آزماي و آنها را مژه دارديت ويدگانش عنايامبران و برگزي خداوند به پ- 6

ن حالت خود يپس آنان به كامل تر. دي زند، بزداي را كه از آنان سر ميي هايكاست
  . مان اتفاق افتادي داود و سليبرگردند، آن چنان كه برا

 رسانند از اشتباه يهم در آنچه از جانب خدا ميامبران صلوات اهللا و سالمه علي پ- 7
 معصوم نباشند، مقصودِ ي در رساندن رسالت اله باشند، چون اگر آنهايمعصوم م
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 از يعت بشري داشتن طبي از گناهان به اقتضاياما برخ.  شوديرسالت حاصل نم
ش را فورا شامل حال يابد و لطف خوي ي خداوند آنها را در مي زند وليآنها سر م

  . گردانديآنان م
 خدمت پروردگارش را ه السالم اغلب اوقات در عبادتگاه خود بود، تاي داود  عل- 8

وار عبادتگاه باال رفتند و نزد او آمدند، چون ي از دين آن دو شاكيانجام دهد، بنابرا
 يبلكه برا.  آمديچ كس نزد او نمي نشت، هي كه در عبادتگاه بود و به خلوت ميوقت

 نشست و با ي مقّرر كرده بود كه در آن با پروردگار خود به خلوت ميخود وقت
ش را ي كرد تا همه كارهاي شد، و عبادت؛ او را كمك ميارش شاد معبادت پروردگ

  .مخلصانه انجام دهد
را آن دو يز. ت كرديگران، ادب را رعايد به هنگام وارد شدن بر حكام و دي  با- 9

 بر او وارد ير معمولي و از راه غير عادي غي بر داود داود شدند در حالتي وقتيشاك
  . دين بر او دشوار آمد و آن را مناسب ندي و اد،يشدند، و داود از آنها ترس

د ي باشد نباي نميسته وي او كه شاي از سوي و انجام دادن كاري شاكي  ادبي ب- 10
  . حكم را از حكم كردن به حق باز دارد

 كه ي شود، چون وقتيه السالم استنباط مي داود عليان كمال بردبارين جري از ا- 11
و .  كه او پادشاه بودياود بر آنها خشم نگرفت در حالآنها بدون اجازه وارد شدند د

  . ز داود بر آنها پرخاش نكرد و آنها را سرزنش ننمودين
 بر من ستم يفالن« :دي كه بر او ستم كرده است بگويز است مظلوم به كسي جا- 12

چون . نها يو امثال ا. » كرده استيبر من تعد« ا ي»  ظالميا« :دييا بگوي: . كرده است
م كه بر ي هستيما دو شاك»  بعضِي بعضَنَا علَيخَصمانِ بغّ« : گفتندين دو شاكآ
  .ميگر ستم كرده ايكدي

 علم و دانش باشد، ي شود اگر گرانقدر و دارايت مي كه موعظه و نصحي فرد- 13
چون .  كنديرد و تشكر مي پذي شود، بلكه شتابان پند را مين و ناراحت نميخشمگ

ن كارِ آنها ين نشد، و ايحت كردند و داود ناراحت و خشمگي را نص داوديآن دو شاك
  .او را از حق باز نداشت، بلكه او به حق محض حكم نمود

 ي و ماليوياران و كثرت تعلّقات و روابط دنيشاوندان و يان خوي مخالطت م- 14
چ يگر تجاوز كنند، و هيكديجاد گردد، و بر ي ايان آنها دشمني شود تا ميباعث م
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 و صبر كردن بر ي الهيشه كردن تقواي دارد جز پي را باز نمين دشمني ايزيچ
  . شوديافت ميان مردم اندك ين در ميمان و  عمل صالح، و ايكارها با ا

ده يند، چون خداوند آمرزي زدايژه نماز، گناهان را مي استغفار و عبادت به و- 15
   . دانديجه استغفار و سجده او ميشدن گناه داود را نت

 پاداش يك قرار دادن به خود و اعطايمان را با نزدي خداوند بنده اش داود و سل- 16
ن پنداشته شود كه آنچه از آنها يد چنيو نبا. ك به آنان مورد بزرگداشت قرار دادين

ن از كمال لطف خدا نسبت به بندگان يو ا.  كاهديسرزد، از مقامشان نزد خداوند م
 يد و اثر گناهانشان را دور كرد، همه آثاري را بخش باشد كه هرگاه آنهايمخلصش م

 را كه در دل بندگان يزي چي كند، حتيند از آنها دور مي آيز كه به دنبال گناه ميرا ن
 از گناهانشان آگاه شوند به ي از برخيد، چون بندگان وقتي نمايز دور مي افتد نيم

ن يپس خداوند متعال ا.  اندد كه آنها از مقام اول خود سقوط كردهي آين ميدلشان چن
  .ستي خداوند بزرگوار و بخشنده مشكل نين برايآثار را دور نمود و ا

ده اش يامبران خدا و بندگان برگزي است و پيني ديان مردم مقامي كردن مي داور- 17
فه دارد به حق ي كند وظين كار را مي كه اين كار را به عهده داشته اند، و كسيا

د ي نمايپس حكم كردن به حق  اقتضا م. زدي بپرهي هواپرستد، و از ي نمايداور
 يه اي آگاه باشد و از صورت قضيد به امور شرعيد، باي خواهد حكم نماي كه ميفرد

.  را بدانديت وارد  كردن آن در حكم شرعيفي كند مطلّع باشد و كيكه در آن حكم م
ز ين را ندارد و جا كرديت داوريز را نداند، صالحين دو چي از ايكي كه يپس كس

  .دي اقدام نمايست به داورين
زد و همواره  مواظب خود ي بپرهي پرستيسته است كه از هوي حاكم شاي برا- 18

د با نفس خود مبارزه  ين بايبنابرا. ستندي نيال خالي و اميباشد، چون نفس ها از هو
ن هرگونه  كردين خود قرار داده ، و به هنگام داوريشه حق را نصب العيكند و هم

  . ن از خود دور كندي از طرفيكي را نسبت به يمحبت و نفرت
 خدا بر اوست كه ي داود و از منت هايلت هايه السالم از فضيمان علي سل- 19

ن ي خداوند بر بنده اش اين نعمت هاي از بزرگتريكيو . ديخداوند او را به داود بخش
 نور خواهد يند عالم باشد نور علن فرزي صالح عطا كند و اگر اياست كه به او فرزند

  .بود
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 بود يار بنده خوبيبس» أَواب إِنَّه الْعبد نِعم« :مان را ستود و فرمودي خداوند سل- 20
  . توبه كار بوديمان، او بسيسل
ن است كه اعمال ي خداوند نسبت به بندگانش ايرخواهيق كثرت خي از مصاديكي - 21

زها كه ين چي كند سپس آنها را به خاطر ايا عطا مكو را به آنهيصالح و  اخالق ن
  . كنديش ميده است ستايخودش به آنان بخش

  . داشتي مقدم ميزيمان محبت خداوند متعال را بر محبت هر چي سل- 22
ز مذموم و بد يد آن چي هر آنچه كه بنده را از خداوند غافل و به خود مشغول نما- 23

  .دتر استيش مفي آورد كه براي رويزيه چد از آن جدا شود و بياست، پس با
د خداوند در ي خداوند ترك نماي را برايزي است كه هركس چي قاعده مشهور- 24

 را ييه السالم اسب هايمان عليسل. ش بهتر استي دهد كه براي ميزيعوض به او چ
 بودند، يار دوست داشتنيز رو و بسيستاده بودند و تي سه دست و پا  ايكه بر رو

ن محبت خدا را بر محبت آنها  مقدم يشان را قطع كرد و او با ايو گردن هاپاها 
ار  او ي به او داد و باد را در اختي بهتريزهايپس خداوند در عورض آن چ. داشت

ك ماه را ي كرد، و راه ي  خواست حركت ميقرار داد كه به فرمان او به هرجا كه م
 يوها را برايو  د. مودي پيامگاه مك شيگر را در يك ماه ديك صبحگاه و راه يدر 
 را دارند كه انسان ها توان انجام آن را يي كارهاييمان مسخر  كرد كه توانايسل

  .ندارند
  .  شوندي نميگرين رام كس دياطيه السالم ، اجنّه و شيمان علي بعد از سل- 25
، اما  دادي خواست انجام ميامبر بود و هرچ ميه السالم پادشاه و پيمان علي سل- 26

ن ي كه بنده است، چنيامبريبه خالف پ.  خواستيگر نمي ديزي چيجز عدالت و دادگر
 كند مگر به فرمان خدا ي را نميچ كاري اراده اش تابع امر خداست، و او هيامبريپ

  .ن حالت كامل تر استيو ا)  ص(امبر ما محمد يهمانند پ
  :41- 44 يه يآ

 ما  بنده از وعذَابٍ؛ و بِنُصبٍ الشَّيطَانُ مسنِي أَنِّي ربه دىنَا إِذْ أَيوب عبدنَا واذْكُرْ
  عذاب و  رنج  به  شيطان  مرا  : كه داد ندا را  پروردگارش  كه  آنگاه  كن ياد  ايوب
  .است  افكنده
كُضار لِكذَا بِرِجلٌ هغْتَسم ارِد؛ پايت بشَرَاباست  يآب  اين  : بكوب  زمين بر را  و  

  .آشاميدن  يبرا سرد   است  يآب  اين و شو و  شست  يبرا
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لْبابِ؛ و لِأُولِي وذِكْرَى منَّا رحمةً معهم ومِثْلَهم أَهلَه لَه ووهبنَا   اش  خانواده او  به الْأَ
  يبرا و بود ما از  يرحمت خود،  اين و  كرديم عطا را  ياران ديگر از  آن همچند و

  .ياندرز  خردمندان
لَا بهِ فَاضْرِب ضِغْثًا بِيدِك وخُذْ نَثْ وإِنَّا تَح نَاهدجابِرًا وص منِع دبالْع ؛ دسته إِنَّهابأَو  

 او   مشكن  را  خويش سوگند و  بزن  آن با و گير  دست  به  باريك  يچوبها از  يا
  بنده نيكو  چه   داشت ما  درگاه  به  يرو  همواره  هك او   يافتيم صابر  يا  بنده را
  .بود  يا

ادآور، و او ين وجه به يوب را به بهترين كتاب بنده ما ايو در ا»  أَيوب عبدنَا واذْكُرْ« 
د پس او بر رنج و يان به او رسيآن گاه كه رنج و ز. ش كنيوه ستاين شيرا به بهتر
چ يت نبرد و به هير از پروردگارش شكاي غيچ كسي هي كرد و به سوييبايمشقت شك

اد خواند و با ي كه پروردگارش را به فريهنگام» ربه نَادى« . اوردي جز او پناه نيكس
 أَنِّي« ! پروردگارا: گر او را صدا زد و گفتي ديت به درگاهش نه درگاه كسيشكا

نِيسطَانُ مبٍ الشَّيذَابٍ بِنُصعآور و طاقت فرسا ي به من امرطانيهمانا ش» و مشقت 
نكه يد تا ايطان بر جسد او مسلط شد و در آن دميش. و عذاب دهنده رسانده است

د و يرون جهيد آمد، سپس از آن غده ها چرك و خونابه بي در بدنش پدييغده ها
ن ين خانواده و  اموالش نابود شد و از بي به او دست داد، و همچنيار حالت سختيبس

  .رفتند
 ين بكوب تا از آن چشمه اي خود را به زميپا»  بِرِجلِك اركُض« :پس به او گفته شد

، و آن ي  و از آن بنوشي بدنت  استفاده كني شستشويت بجوشد كه از آن برايبرا
  .ن كار را كرد و خداوند او را شفا دادي از تو دور شود، پس اي و ناراحتيماريگاه ب

گفته شده كه خداوند خانواده و . ميديو خانواده اش را به او بخش» لَهأَه لَه ووهبنَا« 
ا يو همسان آنها را همراهِ آنان در دن» معهم ومِثْلَهم« . فرزندانش را دوباره زنده كرد

» منَّا رحمةً« . دي بزرگ بخشياز كرد  و به او مالي نيم و خداوند او را بيبه او داد
وب بود كه صبر كرد پس به پاداش آن از رحمت ي بنده ما ايا برا از جانب ميرحمت
لْبابِ لِأُولِي وذِكْرَى« . م يا و آخرت به او پاداش داديش در دنيخو و تا خردمندان » الْأَ

 ييباي شكيرند و بدانند كه هركس بر سختياموزند و عبرت بگيوب پند بياز حالت ا
 دهد و هرگاه او را به يو آخرت به او ما ي زودرس در دنيبورزد، خداوند پاداش

  .ردي پذيش را مياد بخواند دعايفر



٢٢٦١ 

« ر، يا انگور را بگيك خرما ي باري از شاخه هايو دسته ا» ضِغْثًا بِيدِك وخُذْ« 
لَا بهِ فَاضْرِب نَثْ ومفسران گفته اند . و با آن او را بزن و سوگند خود را مشكن» تَح

ن شد، آن ي كارها بر همسرش خشمگيرنج خود به خاطر برخ و يماريوب در بيكه ا
. گاه سوگند خورد كه اگر خداوند  او را شفا بدهد، صد ضربه شالّق به او خواهد زد

 يوب رفتار خوبي خداوند او را شفا داد، از آنجا كه همسرش صالح بود و با ايوقت
 از شاخه ي با دسته اوب دستور داد كه او رايداشت، خدا بر هر دو رحم نمود و به ا

« .  كندين گونه عمليك ضربه بزند و سوگندش را اي نازك كه صد شاخه باشند، يها
  . ميافتيبا يوب را شكيهمانا ما ا» صابِرًا وجدنَاه إِنَّا
 ييبايم و او به خاطر خدا شكي گرفتار كردي بزرگي و سختيماري او را به بيعني

 و يت را در حالت خوشي بود كه مقام عبوديب چه بنده خوبويا» الْعبد نِعم« . ديورز
 گمان او يب» أَواب إِنَّه« .  كردي مي به طور كامل پاسداري و راحتي و سختيناخوش

 ي اش رو به سويوي و  دنيني دي گشت، و در همه كارهاي خدا باز ميار به سويبس
ود و نسبت به او محبت  نمي كرد و دعا مياد ميار يخدا داشت؛ پروردگارش را بس

  . كرديد و او را عبادت مي ورزيم
  :45- 47 يه يآ

 و  ابراهيم ما  والْأَبصارِ؛ بندگان الْأَيدِي أُولِي ويعقُوب وإِسحقَ إبرَاهِيم عِبادنَا واذْكُرْ
  .كن ياد  را  بصيرت با و قدرتمند  مردان  آن  يعقوب و  اسحاق

  قيامت ياد تا  بخشيديم  يپاكدل  خصلت را  الدارِ؛ آنان ذِكْرَى بِخَالِصةٍ مأَخْلَصنَاه إِنَّا
  .كنند

مإِنَّهنَا ونَ لَمِنَ عِندطَفَيصارِ؛ آنها الْمنيكانند و  برگزيدگان ما نزد در الْأَخْي.  
 كه يي؛ آنهااد كني ييكويبندگان ما را به ن» عِبادنَا واذْكُرْ« :دي فرمايخداوند متعال م

ل و پسرش اسحاق و پسرش يم خلي ما انجام دادند، ابراهيعبادت را خالصانه برا
» والْأَبصارِ«  داشتند، يي قدرت بودند و بر عبادت خداوند تواناينها دارايعقوب كه اي

د و عمل ي از علم مفينش بودند، پس آنها را به برخورداري بين خدا دارايو در د
  .ف كرديصالح توص

 ذِكْرَى« م، و آن ي داده بودي بزرگ و مهميژگيما به آنها و» بِخَالِصةٍ أَخْلَصنَاهم إِنَّا« 
شان قرار داده ياد كردن آخرت را در دل هايما .  آخرت بودياد كردن سراي» الدارِ
ن آنها قرار داده و اخالص و مراقبت ي آخرت را نصب العيم، و  عمل كردن برايبود
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م كه هركس يم، و آنها را چنان نموده بودي آنها گردانده بوديشگيهمخدا را صفت 
 گرفت يدن حالت آنها پند ميرنده با دي افتاد، و پند گيامت مياد قيد، به ي ديآنها را م
  . كردياد مياد از آنها ين يو با بهتر

 »مإِنَّهنَا ونَ لَمِنَ عِندطَفَيصكه خداوند آنها را از  بودنديشان نزد ما از كسانيو ا» الْم 
 كه رفتار و اخالق يكان است؛ كسانيو از ن» الْأَخْيارِ« . ده استيان بندگانش برگزيم

  . درست دارنديخوب و  عمل
  :48- 49 يه يآ

  ذوالكفل و  اليسع و  اسماعيل الْأَخْيارِ؛ و منْ وكُلٌّ الْكِفْلِ وذَا والْيسع إِسماعِيلَ واذْكُرْ
  .نيكانند از  همه  كه  كن ياد را

لْمتَّقِينَ وإِنَّ ذِكْرٌ هذَا  را  پرهيزكاران و ،  است  يپند ، قرآن  مĤبٍ؛ اين لَحسنَ لِ
  . نيكوست  يمنزلت

را يش كن، زيوه ستاين شياد كن و آنها را با بهترين وجه يامبران را به بهترين پيا
ن اعمال و  يده است، و كامل تريا را برگز بودند كه خداوند آنهيكانيك از آنها از نيهر

ن ياد اي» ذِكْرٌ هذَا« . شان داده استيده و خصال درست را به اياخالق و صفات پسند
ادآور، ذكر شده است ين قرآن واال مقام و يان اوصافشان در ايده و بيامبران برگزيپ

 يت از صفت هاي تبعرند، و اقتدا كنندگان بهي گيرندگان از احوال آنها پند ميكه پندگ
 را كه خداوند به آنها يده اي پسندي شوند، و صفت هايده آنها عالقمند ميپسند
 ي ميان مردم ماندگار است پيك آنها كه در مي شناسند و به نام نيده است ميبخش
گر از انواع ي ديكيو . ر استي از انواع ذكر است كه مختص اهل خيكين يا. برند

لْمتَّقِينَ وإِنَّ« :ن فرموديبنابرا. ر و اهل شر استيخان پاداش اهل يذكرها ب  يو ب» لِ
«  كنند، يشه مي خدا تقوا پيز از نواهي كه با اطاعت از اوامر و پرهي كسانيگمان برا
  .ك وجود داردي نيسرانجام» مĤبٍ لَحسنَ

  :50- 54 يه يآ
  گشاده  رويشان  به  آن در  كه  جاويدان  يالْأَبواب؛ بهشتها لَّهم مفَتَّحةً عدنٍ جنَّاتِ
  .است

  گونه هر و اند  زده  تكيه آنجا وشَرَابٍ؛ در كَثِيرَةٍ بِفَاكِهةٍ فِيها يدعونَ فِيها متَّكِئِينَ
  .طلبند  يم بخواهند  كه  ينوشيدن و  ميوه
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مهعِندو ؛ زنان الطَّرْفِ قَاصِرَاتيشو  به جز  كه  هگون  آن از  همسال  يأَتْرَاب  
  .آنهاست گرداگرد ندارند نظر  خويش

  به  حساب روز  يبرا  كه  يچيزهاي  آن  است  الْحِسابِ؛ اين لِيومِ تُوعدونَ ما هذَا
  .اند  داده  وعده شما
  . است  ينيافتن  پايان  كه  ماست  رزق  نَّفَادٍ؛ اين مِن لَه ما لَرِزقُنَا هذَا إِنَّ

 يباغ ها» عدنٍ جنَّاتِ« :ر كرد و فرمودين تفسياداش و سرانجام آنها را چنسپس پ
 ي كم و كاست مي بيين باغ ها كامل و نعمت هايجاودان كه ساكنان آن از بس كه ا

رون كرده يند، و بي آيرون نميند و از آن بي جوي آن نمي را براينيگزيچ جايباشد ه
 بهشت ي منازل و مسكن هاي كه درهايدر حال» لْأَبوابا لَّهم مفَتَّحةً« .  شوندينم
 آن را باز كنند، بلكه به آنها ي ندارند كه خود درهايازيشان گشوده است، و نيبرا

 ين كه در باغ هاي اي است برايليت كامل و دلي بر امنّيليز دلين نيو ا.  شودينعمت م
  . آن بسته شونديجاب كند درهايست كه اي نيزيبهشت چ

ه ي آراسته شده تكيبر تخت ها» وشَرَابٍ كَثِيرَةٍ بِفَاكِهةٍ فِيها يدعونَ فِيها  متَّكِئِينَ«
 يدني  فراوان و از همه نوشيوه هاي دهد تا ميزده و خدمت گزاران خود را دستور م

شان ي برد برايدن آن لذّت ميشان از دي خواهد و چشم هاي كه دلشان مييها
 و كمال لذّت داللت يش و راحتي از نعمت و آساير كمال برخوردارن بيو ا. اورنديب
 يبا همسرانيان چشم زيو در كنار آنها از حور» الطَّرْفِ قَاصِرَات وعِندهم« . دي نمايم

ز تنها به آنها چشم ي دوزند و شوهرانشان نيهستند كه تنها به شوهرانشان چشم م
گر را دوست يبا هستند و همديار زيدو بسن به خاطر آن است كه هر ي دوزند و ايم
گر ي همدي خواهند كه به جايچ گاه نميگر ندارند و هي دي دارند و چشم به كسيم

ن دوران و يباترين و زي كه بهتريهم سن و سال هستند؛ سن» أَتْرَاب« نند، ي برگزيكس
  .  استيزمان جوان

 است كه در روز حساب و كتاب به ييزهاين، چيا» الْحِسابِ لِيومِ تُوعدونَ ما هذَا« 
 إِنَّ« .  شوديزگاران وعده داده ميسته تان به شما پرهي شايپاداش اعمال و كارها

 ماست يم عطا و روزي را كه به اهل بهشت داده اييزهايچ» نَّفَادٍ مِن لَه ما لَرِزقُنَا هذَا
ار است و در همه لحظات  است و در همه اوقات ماندگيشگي ندارد، بلكه هميانيكه پا
شگر ي بخشنده و گشايكوين بر پروردگار بزرگوار و مهربان و نيو ا. ابدي ي ميفزون

 فضل آشكار و سخاوت مستمر ي كه دارايد، خداوندي آيو توانا  و ستوده گران نم
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 ي هايكي و نييكوي از ني توان اندكيست، و نميش قابل شمارش نياست، و نعمت ها
  .او را احاطه كرد

  :55- 64 يه يآ
  .بازگشته است  بدترين را  سركشان و   است  مĤبٍ؛ چنين لَشَرَّ لِلطَّاغِينَ وإِنَّ هذَا

نَّمها جنَهلَو صي ؛ به فَبِئْساداست  يجايگاه بد،  كه روند  يم  جهنم  الْمِه.  
لْيذُوقُوه هذَا  را  دوزخيان  ونابهخ و  چرك و  جوشان  آب وغَساقٌ؛ بايد حمِيم فَ

  .بنوشند
لِهِ مِن وآخَرُ   .نوع هر از ، ديگر  يهاي  شكنجه أَزواج؛ و شَكْ
  آتش  به شما با  گروه  النَّارِ؛ اين صالُوا إِنَّهم بِهِم مرْحبا لَا معكُم مقْتَحِم فَوج هذَا
  .دافتن   يم  آتش  به  كه مباد  آمدشان  خوش  آيند  يم در

 آمد  خوش ،  نه : الْقَرَار؛ گويند فَبِئْس لَنَا قَدمتُموه أَنتُم بِكُم مرْحبا لَا أَنتُم بلْ قَالُوا
 بد  چه ، بوديد  مافرستاده   يبرا  پيشاپيش را  عذاب  اين شما  مباد را شما

  .است  يجايگاه
 هر ، ما پروردگار  يا : النَّارِ؛ گويند فِي ضِعفًا ذَاباع فَزِده هذَا لَنَا قَدم من ربنَا قَالُوا
  آتش در را  عذابش  است  كرده  آماده  ما  يبرا  پيشاپيش را  عذاب  اين  كه  كس
  .كن  افزون  چندان دو

 از  كه را  يمردان چرا : گويند الْأَشْرَارِ؛ و منَ نَعدهم كُنَّا رِجالًا نَرَى لَا لَنَا ما وقَالُوا
  ?  بينيم  ينم  اكنون  شمرديم  يم اشرار

ما أَتَّخَذْنَاهسِخْرِي أَم اغَتز منْه؛ آنان عارصاز آيا   گرفتيم  يم  مسخره  به را  الْأَب 
  ? اند  مانده دور نظرها

  كه  است  يچيز يكديگر با  جهنم  اهل  جدال  النَّارِ؛ اين أَهلِ تَخَاصم لَحقٌّ ذَلِك إِنَّ
  .شود  واقع  حقيقت  به
و » لِلطَّاغِينَ وإِنَّ« زگاران است، ي پرهيم برايف نمودي كه آن را توصيپاداش» هذا«

سرانجام » مĤبٍ لَشَرَّ«  گذرند، ي كه در ارتكاب كفر و گناهان از حد ميهمانا كسان
 است كه در يآنها جهنم يسزا» جهنَّم« :ح داد و فرموديسپس آن را توض.  دارنديبد

 يز بي آن نيار سخت است و سرماي آن بسي وجود دارد؛ گرمايآن هر نوع عذاب
 يند و آنها را از هر طرف احاطه مي آيبه آن  عذاب در م» يصلَونَها« . دياندازه شد

. ن انديز چنيرشان ني از آتش دارند و از زييه بان هاي سرشان سايد؛ آنها از باالينما
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 آنها به عنوان مسكن و پناه گاه آماده شده ي است كه برايگاهيبدجا» الْمِهاد بِئْسفَ« 
  .است
» ميحم« و شكنجه، يي و رسواين عذاب سخت و خواريگاه و اين جايا» هذَا« 
 است كه يار داغيآب بس» م ُيحمِ« . د از آن بچشند و بخورندياست كه با» يغساق«و

  .  شوديشان تكّه و پاره ميآن تمام روده ها نوشند و به سبب يآن را م
 است، و آن عبارت از چرك و خونابه است كه تلخ و يدنين نوع نوشيبدتر» غَساقُ ُ« 

گر همسان آن در انواع ي ديشان عذابيو برا» أَزواج شَكْلِهِ مِن وآخَرُ« . بدبو است
 شوند و با آن  ي داده م با انواع گوناگون از عذاب شكنجهيعني. گوناگون خواهد بود

گر يكديگر را ناسزا گفته و به يك دي شوند ي كه وارد جهنم ميهنگام.  گردنديخوار م
 است كه همراه شما به دوزخ وارد ين گروهيا» معكُم مقْتَحِم فَوج هذَا« :ندي گويم

ندگانِ به آتش يدند، آنان در آاميخوش ن» النَّارِ صالُوا إِنَّهم بِهِم مرْحبا لَا« شده اند، 
  .  سوزنديدوزخ اند، و با آن م

 قَدمتُموه أَنتُم بِكُم مرْحبا لَا أَنتُم بلْ« : دي گوي شود مي كه وارد ميگروه» قَالُوا« 
د كه با دعوت كردنتان و مبتال ين شما بوديد، چرا كه ايامديشما خوش ن» لَنَا

ن يد و ما را به چنياه ساختن ما عذاب را بهره ما كردنمودنمان به فتنه، و با گمر
گاه يجا! گاه همه آنهاي است جايگاهيپس چه بد جا» الْقَرَار فَبِئْس« . دي كشاندييجا
  . و شريبد

 قَالُوا«  دهند كه آنها را گمراه كرده بودند و ين قرار مي را مورد نفريسپس كسان
هركس سبب ! پروردگارا: ندي گويم» النَّارِ فِي ضِعفًا عذَابا دهفَزِ هذَا لَنَا قَدم من ربنَا

. ن برابر گردانيم، عذاب او را در آتش دوزخ چندين سرنوشت دچار شويشد كه به ا
ك يهر« : گفت» قَالَ لِكُلّ ضِعف ولَكِن لَّا تَعلَمونَ« :گر فرموده استي ديه ايو در آ

  ».ديدان ي شما نميعذاب دو چندان دارد ول
 كه در آتش يو آنان در حال» الْأَشْرَارِ منَ نَعدهم كُنَّا رِجالًا نَرَى لَا لَنَا ما وقَالُوا« 

م آنها از بدكاران ي برديم كه گمان ميني بي را نميچرا كسان« :ندي گويهستند، م
نم به نها مومنان هستند كه اهل جهيا»  باشند؟يهستند، و سزاوار عذاب آتش جهنم م

  ا نه ؟ ينند ي بيا آنان را در جهنّم مي پردازند و تا بدانند كه آي آنها ميجستجو
 »ما أَتَّخَذْنَاهسِخْرِي أَم اغَتز منْهع ارصان اهل يدن ما آنها را در مي نديعني» الْأَب

اشتباه م ي آوردينكه آنها را از بدكاران به حساب ميا ما در اي: جهنّم دو حالت دارد
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 تمسخر يدگان هستند، و سخن ما درباره آنها از رويرا آنها از برگزيم، زيكرده ا
ن است، همان طور كه خداوند متعال به اهل جهنم فرموده يت هميو واقع. بوده است

رُ ينت خَقُولُونَ ربنĤَ ءامنَّا فَاغفِر لَنَا وارحمنَا وأَي يقُ ُ مِّن عِبادِيإِنَّه كَانَ فَرِ« :است
ّنهم تَضحكُونَي أَنسوكُم ذِكريا حتَّينَ، فَاتَّخذتُموهم سِخرِيالرَّحمِ  گمان يب»  وكنُتُم مِ
امرز و بر يم، پس ما بيمان آورده ايما ا! پروردگارا« : گفتندي از بندگان من ميگروه

د يگرفتپس شما آنها را به مسخره  . ين رحم كنندگان هستيما رحم بفرما، و تو بهتر
  ».ديدي خندياد من فراموش گرداندند و شما به آنها مين كه شما را از يتا ا

م ، چرا ينيم آنها را در عذاب و در كنار خود ببي توانين است كه ما نميو حالت دوم ا
 چشمان ما از آنها برگشته و آنها را ي شوند وليكه آنها با ما هستند وعذاب داده م

را همواره يا به آن باور داشتند، زي است كه در دنيديهمان عقان ياحتماال ا. ميني بينم
 يشان جاين باور در دلهاي كه ايي كردند تا جاي بودن مي مومنان حكم به جهنّميبرا

 يت وارد جهنّم مين حالت و وضعيپس آنها با ا. شان نفوذ كرديگرفت و در بافت دلها
 يمال دارد كه از سخنشان از روو احت. ندي گوي مين سخنانين رو چنيشوند، و از ا

 در جهنّم هم يب دادند، حتّيا مردمان را فري باشد، آنها همان طور كه در دنيبكاريفر
نَ يأَهولĤَءِ الَّذِ« :ندي گوين اهل اعراف به اهل جهنم ميبنابرا.  زننديگران را گول ميد

لَنَا لُهم اللَّه بِرحمةِ ادخُلُوا الجنَّةَ يأَقسمتُم لَا  ع أَنتُم تَحزنُونَ يلَا خَوف Ĥَلا يآ» كُم و
!  گرداند؟يب آنها نمي نصيد خداوند رحمتي هستند كه شما سوگند خوردينان كسانيا

ست ، و ي بر شما نيچ ترسيد؛ هيكه وارد بهشت شو: نك به آنها گفت شدياما ا
  .دي شوين نمياندوهگ

 را يزيچ» لَحقٌّ ذَلِك إِنَّ« :دي فرمايمد بر آنچه كه از آن خبر داده است يخداوند با تاك
 تَخَاصم« ست، ي در آن نيديت است ، و شك و ترديك واقعيان كردم يتان بيكه برا

  .قت استيك حقيگر يكديان با ينزاع و مخاصمه دوزخ» النَّارِ أَهلِ
  :65- 88 يه يآ

لَهٍ مِنْ وما منذِر أَنَا إِنَّما قُلْ   بيم  من  كه  نيست  اين جز : الْقَهار؛ بگو لْواحِدا اللَّه إِلَّا إِ
  .نيست قهار ييكتا   يخدا جز  يخداي  هيچ و  هستم  يا  دهنده
باتِ راومضِ السالْأَرا وما ومنَهيزِيزُ ب؛ آن الْعآمرزنده و پيروزمند  الْغَفَّار  ، 

  .هاستآن  ميان  چه هر و  زمين و آسمانها پروردگار
  . است  بزرگ  يخبر  اين : عظِيم؛ بگو نَبأٌ هو قُلْ
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أَنتُم نْهرِضُونَ؛ كه ععكنيد  يم  اعراض  آن از شما  م.  
لَإِ عِلْمٍ مِنْ لِي كَانَ ما لَى بِالْمونَ؛ هنگام إِذْ الْأَعخْتَصِميم  جدال يكديگر با  كه  يي  

  . نداشتم االب  عالم  ساكنان از  يخبر  من كردند
  كه شود  يم  يوح  من  به  يرو  آن از مبِينٌ؛ تنها نَذِيرٌ أَنَا أَنَّما إِلَّا إِلَي يوحى إِن
  .هستم روشنگر  يا  دهنده  بيم
لَائِكَةِ ربك قَالَ إِذْ لْم   من  : گفت  فرشتگان  به  طِينٍ؛ پروردگارت مِن بشَرًا خَالِقٌ إِنِّي لِ

  .آفرينم  يم  گل از را  يبشر
  آن در و  كردم  تمامش  ساجِدِينَ؛ چون لَه فَقَعوا روحِي مِن فِيهِ ونَفَخْت سويتُه فَإِذَا
  .كنيد  اش  سجده  همه ،  دميدم خود  روح از

دجلَائِكَةُ فَسالْم ملُّه   .كردند  سجده  فرشتگان  أَجمعونَ؛ همه كُ
لَّا   كافران از و  فروخت  يبزرگ  كه  ابليس الْكَافِرِينَ؛ مگر مِنْ وكَانَ تَكْبرَاس إِبلِيس إِ
  .شد
لَقْت لِما تَسجد أَن منَعك ما إِبلِيس يا قَالَ   الْعالِينَ؛ گفت مِنَ كُنت أَم أَستَكْبرْت بِيدي خَ
 خود  دست دو، با  من  آنچه برابر در  كردن  سجده از را تو چيز  چه ،  ابليس  يا: 

  ?  يداشت ارجمند  يمقام يا  يفروخت  يبزرگ آيا ؟ كرد  منع  ام  آفريده
لَقْتَه نَّارٍ مِن خَلَقْتَنِي منْه خَيرٌ أَنَا قَالَ  از مرا   بهترم او از  من  : طِينٍ؛ گفت مِن وخَ
  .گل از را او و  يا  آفريده  آتش
  .يمطرود تو  كه شو  بيرون اينجا از  : ؛ گفت رجِيم فَإِنَّك مِنْها فَاخْرُج قَالَ
لَيك وإِنَّ نَتِي عمِ إِلَى لَعوينِ؛ و يتوست بر  من  لعنت  قيامت روز تا الد.  
 از  كه  يروز تا مرا ،  من پروردگار  يا  : يبعثُونَ؛ گفت يومِ إِلَى فَأَنظِرْنِي رب قَالَ
  .ده  مهلت دشون  زنده نو

  ،  ييافتگان  مهلت از تو  : الْمنظَرِينَ؛ گفت مِنَ فَإِنَّك قَالَ
  .معلوم  معين روز  آن الْمعلُومِ؛ تا الْوقْتِ يومِ إِلَى
  كنم  گمراه را  همگان  كه سوگند تو  عزت  به  : أَجمعِينَ؛ گفت لَأُغْوِينَّهم فَبِعِزَّتِك قَالَ

،  
لَّا   .باشند تو  مخلص  بندگان از  كه آنها الْمخْلَصِينَ؛ مگر مِنْهم دكعِبا إِ
  .است  راست  گويم  يم  آنچه و  است  حق  : أَقُولُ؛ گفت والْحقَّ فَالْحقُّ قَالَ
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لَأَنَّ لَأَم نَّمهج ن مِنكمِمو كتَبِع معِينَ؛ كه مِنْهمانتپيرو ، همه از و تو از را  جهنم  أَج  
  .كنم پر
  ينم  يمزد شما از  من : الْمتَكَلِّفِينَ؛ بگو مِنَ أَنَا وما أَجرٍ مِنْ علَيهِ أَسأَلُكُم ما قُلْ

  .بندند  يخودم  بر  يچيز  دروغ  به  كه  آنان از  نيستم و  طلبم
لَّا هو  إِنْ لْعالَمِينَ؛ و ذِكْرٌ إِ  .نيست  انجه  مردم  يبرا  ياندرز جز  اين لِّ

  .شد  يخواه  آگاه  آن خبر از  اين از بعد تو  و؛حِينٍ بعد نَبأَه ولَتَعلَمنَّ
ست يار تو ني خواستند كه در اختيزيب كنندگان از تو چين تكذياگر ا! امبري پيا» قُل«

م يك بين است كه من يار دارم اي كه من در اختيزيتنها چ» منذِر أَنَا إِنَّما« :به آنها بگو
 ي ميار كار در دست خداوند است، و من شما را امر و نهيدهنده هستم و بس، و اخت

پس .  دارمي و شر باز ميم و از بدي نمايق مير تشويكنم، و شما را به انجام خ
ان خودش يد به زي باشد، و هركس گمراه گردياب شد به سود خودش ميهركس راه

 الْواحِد« ست جز اهللا، ي نيچ معبود به حقّيو ه» اللَّه لَّاإِ إِلَهٍ مِنْ وما« گمراه شده است 
ارهين تاكيگانه غالب ايخداوندِ » الْقَهل قاطع استيت خداوند با استناد به داليد بر الو .

را يز.  است يزيره بودن او بر هر چيگانه بودن خداوند و غالب و چيل يو آن دل
ره و غالب برابر ي شود كه دو چين نمينو هرگز چ.  است يگانگي مالزم يرگيچ

ر و يگانه است و نظي باشد خداوند يره ميز غالب و چي كه بر همه چيباشند، پس كس
  .  ندارديهمانند

 پرستش شود، همان طور كه تنها او غالب ي است كه سزاوار است تنها وييو او خدا
 رب« :مود و فرمودان نيت بيد ربوبيد بر توحين را با تاكيو ا.  باشديره ميو چ

 باشد، يان آنها مين و آنچه ميننده آسمانها و زميآفر» بينَهما وما والْأَرضِ السماواتِ
« .  دهدي را انجام مير و تصرّفياوست كه در آنها هر نوع تدب. و پرورگار آنهاست

لوقات را ش همه مخي خويي است و با قدرت و توانايي قدرت و توانايدارا» زُيالعز
 او باز ي كه به سوي كسيو همه گناهان كوچك و بزرگ را برا» الغَفَّرُ« . ده استيآفر

د ي است كه باييپس او خدا.  آمرزديد و از گناهان دست بكشد ميگردد و توبه نما
ار ي در اختيزيچ چي رساند و هي نميان و سودي دهد و زي نميپرستش شود و روز

ست سزاوار ي ها در دست او نيت و آمرزش گناهان و بد اسييست و فاقد تواناياو ن
  .   باشديپرستش نم
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آنچه » عظِيم نَبأٌ هو« :پس آنان را برحذر دار، و هشدارشان ده و به آنها بگو» قُل« 
ز و زنده شدن پس از مرگ و مجازات از آن خبر داده ام، خبر يدر رابطه با رستاخ

 عنْه أَنتُم« . ديد و از آن غافل نشويهتمام دهد به شدت به آن اي است و بايبزرگ
 يد، انگار كه حساب و كتاب و عذاب و پاداشي گرداني شما از آن رويول» معرِضُونَ

  .دي نداريش رويدر پ
 دهم كه ي مييد كه من به شما خبرهايد، بدانيد داريپس اگر در گفته و خبر من ترد

ن خبرها را كه مطابق يپس ا.  نخوانده امياب ندارم و آنها را در كتيخود از آن آگاه
ن شاهد و گواه بر ي رسانم بزرگ تريقت هستند و بدون كم و كاست به شما ميحق

. تان آورده امي است كه برايزيت چيل بر حقانين دلي من است، و بزرگ ترييراستگو
 از فرشتگان يچ خبريهمن »  الْأَعلَى بِالْملَإِ عِلْمٍ مِنْ لِي كَانَ ما« :ن فرموديبنابرا

 يپس اگر خداوند به من نم.  كننديآن زمان كه گفتگو م» يخْتَصِمونَ إِذْ« ندارم، 
 إِن« :ن  فرموديبنابرا.  نداشتمي كرد من از آنها آگاهي نميآموخت و به من وح

م دهنده يطر كه ب شود مگر بدان خاي نميبه من وح» مبِينٌ نَذِيرٌ أَنَا أَنَّما إِلَّا إِلَي يوحى
 يسپس گفتگو.  استيم رسانين بي من آشكارتريم رسانيپس ب.  آشكار هستميا

لَائِكَةِ ربك قَالَ إِذْ« :ان كرد و فرموديفرشتگان  عالم باال را ب شَرًا خَالِقٌ إِنِّي لِلْممِن ب 
ده اش  كه مايمن انسان: آن گاه كه پروردگارت به فرشتگان خبر داد و فرمود» طِينٍ

» ساجِدِينَ لَه فَقَعوا روحِي مِن فِيهِ ونَفَخْت سويتُه فَإِذَا« د، ياز گل است خواهم آفر
پس هرگاه جسم او را سروسامان دادم و ساخته و پرداخته اش كردم و در آن از 

فرشتگان خود را . دي او سجده كنان به خاك افتيدم، همه برايروح متعلقّ به خود، دم
نش آدم تمام شود و روح ين كار آماده كردند و مترصد ماندند كه هرگاه آفري ايابر

ه السالم يده شود آنها به اطاعت از پروردگار خود و به احترام آدم عليدر او دم
نش جسم و روح آدم تمام شد و خداوند آدم و فرشتگان را ي كه آفريوقت. سجده كنند

 آدم بر فرشتگان ظاهر شد، خداوند يترلت بريدر علم و دانش امتحان كرد و فض
  . سجده ببرندي ويفرشتگان را دستور داد تا برا

 »دجلَائِكَةُ فَسالْم ملُّه پس همه » الْكَافِرِينَ مِنْ وكَانَ استَكْبرَ إِبلِيس أَجمعونَ؛ إِلَّا كُ
گار س كه سجده نبرد و از دستور پروردي سجده بردند، جز ابليفرشتگان جملگ

  . از كافران بوديسرباز زد و خود را از آدم بزرگ تر و برتر دانست و او در علم اله



٢٢٧٠ 

لَقْت لِما تَسجد أَن منَعك ما إِبلِيس يا قَالَ«   يس به ويخداوند با سرزنش ابل» بِيدي خَ
 آنچه با دو دست خود ي تو را بازداشت از آن كه برايزيچه چ! سي ابليا: گفت
ن يز شرافت و كرامت داده ام و اين چي من او را با ايعني! ؟يده ام سجده كنيرآف
د بر او تكبر كرد و يد كه نباي  نماين اقتضا مي را مختص او گردانده ام و ايژگيو

 أَم« . يديدنت تكبر ورزيا در امتناع ورزيآ» أَستَكْبرْت« . خود را از او باالتر دانست
الِينَ مِنَ كُنترٌ أَنَا قَالَ« .  دارنديان برتري كه بر جهاني هستيا از كساني»  الْعخَي نْهم 

من از او : س با  مخالفت با پروردگارش گفتيابل» طِينٍ مِن وخَلَقْتَه نَّارٍ مِن خَلَقْتَنِي
 برد كه عنصر و يس گمان ميابل.  و او را از گليده ايبهتر هستم، مرا از آتش آفر

 بود، چون عنصر آتش شر ياس فاسدين قيو ا. عنصر خاك بهتر استماده آتش از 
 و ي است، و عنصر خاك خردورزي و خشونت و سبكسريي جويو فساد و برتر

 شود و ياهان و درختان است، و خاك بر آتش  غالب مياندن انواع گيتواضع و رو
اما خاك به د يد آي دارد كه از آن پدياز به ماده ايو آتش ن. كنديآن را خاموش م

 خداوند مخالفت كرد يس كه با دستور شفاهياس ابليپس ق.  خود وجود دارديخود
اس سركرده شر و فساد است، پس در ين قيو ا. ديباطل شد و فسادش آشكار گرد

؟ ي كني ورزند چه فكر مياس خود با حق مخالف مياس شاگردان او كه با قيمورد ق
  . باطل تر استاس پوچ تر و ين قياس آنها از ايپس ق

« رون برو، يگاه ارزشمند بياز آسما و جا: س گفتيخداوند به ابل» مِنْها فَاخْرُج قَالَ« 
فَإِنَّك جِيمإِنَّ« . ي هستيچرا كه تو مطرود و رانده شده از رحمت اله» رو كلَيع 
« . رود خواهم ساختامت تو را لعنت و مطي گمان تا روز قيو ب» الدينِ يومِ إِلَى لَعنَتِي
 كه با آدم و فرزندانش يس از شدت دشمنيابل» يبعثُونَ يومِ إِلَى فَأَنظِرْنِي رب قَالَ

ن دعا را كرد تا بتواند يا. ز به من مهلت بدهيتا روز رستاخ! پروردگارا: داشت، گفت
  . آنها مقدر ساخته استي را براي را گمراه سازد كه خداوند گمراهيكسان

 كرد، پس ين اقتضا ميرفت، چون حكمت خداوند چني او را پذيخداوند دعا» قَالَ«
ن به تو مهلت يتا روز زمان مع» الْمعلُومِ الْوقْتِ يومِ الْمنظَرِينَ؛ إِلَى مِنَ فَإِنَّك« :فرمود
  .  شوديز تمام مي كه نسل آدم تمام شد امتحان ني شود و وقتيداده م

 يد بود برايف و پليرا آنقدر كثي به او مهلت داده شده است زطان دانست كهي شيوقت
 آدم يه ي با خدا و آدم و ذريدي و  عداوت شديخداوند آشكار ساخت كه چه دشمن

» فَبِعِزَّتِك« در » باء«احتمال دارد » أَجمعِينَ لَأُغْوِينَّهم فَبِعِزَّتِك« : ن گفتيدارد، بنابرا
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سوگند به عظمت و شكوهت كه همه : ن خواهد بودي چنين قسم باشد، آنگاه معيبرا
  . كنميآنها را گمراه م

 هستند كه يبندگان مخلص كسان. مگر بندگان مخلصت» الْمخْلَصِينَ مِنْهم عِبادك إِلَّا« 
مانشان و به يده و آنها را به خاطر كمال اي اطاعت خود برگزيخداوند آنان را برا

ا كه در توان دارند در راه اطاعت از پروردگارشان مبذول ن كه همه آنچه ريخاطر ا
س دانست كه خداوند آنها را از يپس ابل.  مصون داشته  استي دارند، از گمراهيم

 يبرا» فَبِعِزتَّك« در » باء« و احتمال دارد كه . توطئه و مكرش محافظت خواهد كرد
چ كس را يتوان است و ه دانست كه از هر جهت نايطان وقتيرا شياستعانت باشد، ز

 گمراه كردن فرزندان آدم يجز با خواست خدا گمراه نخواهد كرد؛ از عظمت  خود برا
ما ناتوان و مقصر ! پس پروردگارا.  خدا بوديقي كه او دشمن حقيكمك گرفت، در حال

م كه او را ي هستيه و نسل كسيم و ذري كنيت اعتراف ميم و به همه نعمت هايهست
  .يمت داده اشرافت و كرا

رت كه همه يم و از رحمت فراگي طلبيپس، از عزّت و عظمت و قدرتت كمك م
له آن رنج ها را ي و به وسيز رسانده ايمخلوقات را در برگرفته است و از آن به ما ن

طان و ي با شي مبارزه و دشمنيم كه ما را براي طلبي كمك مياز ما دور ساخته ا
 ما را يم كه دعايك داريو به تو گمان ن. يي نماياريسالم ماندن از شر و دام او 

وقَالَ « :يم كه فرموده ايمان داري ، اي و به وعده ات كه به ما داده اي كنياجابت م
تان را اجابت  يد تا دعايمرا بخوان« :و پروردگارت گفت»  أَستِجِبِ لَكُميربكُم ُ ادعونِ

 ي، پس دعاي طور كه به ما فرمان داده ام همانياد خوانده ايپس ما تو را به فر. »كنم
 گمان تو يب» عاديإِنَّك لَا تُخلِف المِ« . ير همان گونه كه به ما وعده داده ايما را بپذ

  .ي كنيخالف وعده نم
حق صفت من است و گفت من حق : خداوند متعال فرمود» أَقُولُ والْحقَّ فَالْحقُّ قَالَ« 

جهنّم را از تو و » أَجمعِينَ مِنْهم تَبِعك ومِمن مِنك جهنَّم لَأَنَّلَأَم« ن كه يو آن ا. است
  .  كنند پرخواهم كرديروياز آن دسته از فرزندان آدم كه از تو پ

لَيهِ أَسأَلُكُم ما قُلْ«  رٍ مِنْ عا أَجمتَكَلِّفِينَ مِنَ أَنَا ودر مقابل دعوت كردنتان « : بگو» الْم
 را به دروغ ادعا كنم و به يزيستم كه چي ني خواهم، و من از كساني نميا مزداز شم

 يروي شود پي ميمن فقط از آنچه به من وح.  ندارمي بپردازم كه از آن آگاهيزيچ
لْعالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا هو إِنْ« .  كنميم ان ي جهاني است براي، و قرآن فقط پندين وحيا» لِّ
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 يه سربلنديد، و ماي نماي ميادآوريان را به آنها ي جهانيويدن و ينيو همه منافع د
ن سوره بزرگ مشتمل يپس ا.  كنديز حجت را بر مخالفان اقامه ميان است و نيجهان

ب كردند ي است كه قرآن را تكذيبر پند و حكمت و خبربزرگ و اقامه حجت بر كسان
ن سوره يو در ا. ب كردندي كه قرآن را آورده تكذيز كسيدند، نيو با آن مخالفت ورز

ان ي سركشان بيزگاران و سزاياز بندگان مخلص خدا خبر داده شده و پاداش پره
ه ي واال و ماي مقامي آن سوگند خورد كه قرآن داراين در ابتدايشده است، بنابرا

  .  استيادآوريتذكار و 
ن ين در اادآورديو .  اني جهاني است برايادآوريان كرد كه پند و يو در آخر هم ب

واذكُر «  . ادآور بنده ما رايو به » واذكُر عبدنَا« مانند . سوره فراوان ذكر شده است 
  . ادآوريو بندگان ما را به » عبدنَا

ن يا» هذا ذِكرُ« .  استيادآوري از جانب ما و يرحمت» يرحمة مِّن عِندِنَا وذِكرَ« 
اموز، و آنچه را كه يم به ما بي دانيكه نمآنچه از قرآن را ! ايبار خدا.  استيادآوري

لَتَعلَمنَّ« . اورياد ما بيم به يا ترك نموده اي غفلت فراموش كرده ياز رو و أَهنَب دعب 
 است كه  يد دانست، و آن وقتي خواهيو حتما خبر آن را بعد از مدت زمان» حِينٍ

ه به آن متوسل شوند، و افت كيد و اسباب را نخواهند ي آيعذاب بر آنها فرود م
  . گردند يجاره ميب
   صادير سوره يان تفسيپا
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   زمرير سوره يتفس

  .ه داردي آ75 است و يمك

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
  يخدا  جانب از  كتاب  اين  شدن  الْحكِيمِ؛ نازل الْعزِيزِ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ تَنزِيلُ

  .است  حكيم پيروزمند
لْنَا اإِنَّ لَيك أَنزَ   يراست ، به را  كتاب  اين الدينَ؛ ما لَّه مخْلِصا اللَّه فَاعبدِ بِالْحقِّ الْكِتَاب إِ
  .گردان  خالص او  يبرا خود   دين و  بپرست را خدا  پس   كرديم  نازل تو بر
لِياء هِدونِ مِن اتَّخَذُوا والَّذِينَ الْخَالِص الدينُ لِلَّهِ أَلَا ا أَوم مهدبونَا إِلَّا نَعقَرِّباللَّهِ إِلَى لِي 

لْفَى إِنَّ ز اللَّه كُمحي منَهيا فِي بم مخْتَلِفُونَ فِيهِ هإِنَّ ي دِي لَا اللَّههنْ يم وه كَاذِب ؛  كَفَّار
   به را  يديگر او  يسوا  كه  آنان و  خداست  آن از  خالص  دين  كه  باش  آگاه
 به  ما  ينزديك  وسيله تا  پرستيم  يم رو  آن از را  اينان : گفتند ، گرفتند ، يخداي
 خدا  كرد خواهد  حكم  ميانشان كنند  يم  اختالف  آنچه در خدا و  شوند يكتا  يخدا
  .كند  ينم  هدايت باشد  ناسپاس و دروغگو  كه را  آن

 او نازل ي كه از آن سخن گفته  از سوياز شكوه كسخداوند متعال از عظمت قرآن و 
قرآن از جانب خداوند توانمند و با حكمت نازل شده : دي فرمايشده خبر داده و م

ن به يو ا.  باشديشان مي او، جزو صفات ايت و عبادت براي كه الوهياست ؛ كس
 در يزيره است و هر چي اوست كه بر همه مخلوقات چييخاطر عظمت و كمال و توانا

 ي حكمت و فرزانگينش و فرمانش دارايو در آفر. ف استير و ضعيبرابر او حق
ن است و سخن گفتن صفت  ي نازل شده كه صفتش چنييپس قرآن از جانب خدا. است

پس همان طور كه خداوند از هر جهت كامل . او است، و صفت تابع موصوف است
 است، ين كافيوصف قرآن هم ين است، و برايز چني ندارد، قرآنش نيياست و همتا

شتر كمال آن را روشن كرد ين وجود بيد، اما با اي نماي آن داللت ميو بر مقام واال
 كه قرآن را بر او نازل كرده است، و او يبه سبب كس: اول: زيآن هم به سبب دو چ

  .ن كتاب استيف تريز شريپس قرآن ن. ن مخلوقاتيف ترياست؛ شر) ص(محمد 
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پس نازل شدن .  باشدي كه سبب نزول قرآن است، و آن حق ميزيبه سبب چ: دوم
 ها يكيست تا مردم را از تاري در آن نيچ شكي است كه هيقرآن هم به سبب حق

  كه داده و در يني نور رهنمون شود و هم دراخبار راستيرون آورد و به سويب
تمام مطالب ن يبنابرا.  حق استيرنده ي كه با خود دارد دربر گياحكام عادالنه ا

 جز يزين انواع حق است، و بعد از حق چيد باالتري نماي كه قرآن بر آن داللت ميعلم
  .ستي نيگمراه

ت ي هداي حق نازل شده و مشتمل بر حق است و برايو از آن جا كه قرآن از سو
د شكر آن ي است و بايار بزرگين مردم نازل شده است نعمت بسيف تريخلق بر شر

.  خداستي براي شكر آن همان خالص گرداندن  عبادت و بندگ آورد ويرا به جا
ل ين و عبادت خود را از قبيپس همه د» الدينَ لَّه مخْلِصا اللَّه فَاعبدِ« :ن  فرموديبنابرا

 يعني.  خدا خالص بگردانيمان و  احسان را براي، اسالم ، اي و باطنيشرائع ظاهر
 أَلَا« .ت خدا باشدي هدف تو از آن فقط جلب رضا خدا  انجام ده وينها را فقط برايا

 خدا است كه ي بر موضوع اخالص برايديه تاكين فراز از آيا» الْخَالِص الدينُ لِلَّهِ
 متعلق به خدا يانگر آن است كه همانگونه كه هر كماليو ب. ش تر بدان امر نموديپ

ن خالص آن يرا دي ز ها از آن اوست،ي آلودگين خالصِ پاك از تماميز دياست، ن
و آنان را بدان امر نموده است، . ده استيش برگزين خوي است كه او به عنوان دينيد

 و ترس از او و يث محبت وي خداست از حيچرا كه متضمن عبادت كردن بندگان برا
ند و ي او برگردند و او را پرستش نمايز متضمن آن است كه به سوين. د به اويام
  .شان به او پناه ببرنديازهاي بدست آوردن نيبرا
دن در هر ياما شرك ورز.  گردانديزه مي است كه دل ها را پاكين عبادتين چنيو  ا

 يك و هر نوع شراكتي گرداند و خداوند از داشتن هر شري قلب را آلوده ميعبادت
 كشاند و ي ميا و آخرت به تباهي را در دنيدن دل و روح آدميشرك ورز. پاك است

د و اخالص فرمان داد از ي به توحين وقتي است، بنابراي شقاوت و بدبختتيه نهايما
پس .  ورزد مذّمت نمودي را كه به او شرك مي كرد و كسيدن به خدا نهيشرك ورز

لِياء دونِهِ مِن اتَّخَذُوا والَّذِينَ« :فرمود ياوراني خدا دوستان و ي كه به جايو كسان» أَو 
ند و ي نماي مياد خواندنشان با آنها دوستيها و به فربرگرفته اند كه با پرستش آن

لَّا نَعبدهم ما« :ندي گوي كنند و ميان مين بيعذر خود را چن » زلْفَى اللَّهِ إِلَى لِيقَرِّبونَا إِ
ش ي ما را به خدا برسانند و پيازهاي آن كه نيم مگر براي كنيما آنان را پرستش نم
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 ي نمينند و روزي آفرينها نميم كه اي دانيگرنه ما م ما شفاعت كنند، ويخدا برا
 را كه ي و اخالصيگانه پرستينها يپس ا. ستيارشان ني در اختيزيچ چيدهند، و ه

ن كار حرام كه يخداوند به آن دستور داده است ترك نموده و بر  انجام بزرگ تر
 بزرگ است  ندارد و پادشاهي را كه همتا و هماننديشرك است جرأت كرده اند و كس

ن گمان برده اند كه همان ي فاسد خود چنيسه كرده و با عقل هايا مقايبا پادشاهان دن
 و سفارش و خواهش افراد يد بدون واسطه گري توان به پادشاهان رسيگونه كه نم

 رسانند و نسبت ي ملت را به پادشاهان مياز و خواسته هاي كه نييواال مقام و وزرا
از و خواسته ها را ي برآورده شدن آن نينه يخته و زمينگشان ترحمشان برايبه ا

اس هاست، ين قياس از فاسدترين قين است و ايز چني كنند خداوند متعال نيفراهم م
دگاه عقل و نقل و ينكه از ديان خالق و مخلوق است، با ايچرا كه متضمن مساوات م

از دارند تا ي جهت نپادشاهان بدان. ن خالق و مخلوق وجود داردي بيفطرت فرق بزرگ
 يت را نميرند چون آنها احوال رعيت شان واسطه قرار گيان آنها و رعي ميافراد
  . دياز دارند كه آنان را از احوالشان باخبر نماي نين به كسيبنابرا. دانند
ن يازمند است نباشد، بنابراي كه ني در دلشان نسبت به كسيد رحمت و مهربانيو شا

و به سفارش . د تا بر آنها رحم كننديكه آنان را وادار نمااج دارند ي احتيبه كس
ران ي را كه وزياز كسانين ني ترسند، بنابراياز دارند و از آنها ميران نيكنندگان و وز

ران را كرده يت وزين گونه رعاي سازند تا اي كنند برآورده ميشان وساطت ميبرا
 به خاطر فقر از برآورده يهر و مستمند هستند و گايز پادشاهان ، فقيو ن. باشند

 او ظاهر ي است كه علم و آگاهيياما پروردگار متعال خدا.  زنندياز سرباز ميكردن ن
ت ها و ياز ندارد كه او را از احوال رعي نيو باطنِ امور را در برگرفته است و به كس

ن ين مهربانان است و بخشنده تري مهربان تريو او تعال. بندگانش باخبر كند
از ندارد تا نسبت به بندگانش ي از بندگانش نيچ كسيندگان است و به هيبخشا
شان مهربان ي كنند، بلكه خداوند از خود بندگان و از پدران و مادرانشان برايمهربان

 خواند ي فرا مي اسبابيد و آنها را به سوي نمايق ميتر است و اوست كه آنها را تشو
 از منافع و مصالح آنها ييزهاياو چ. رند را به دست آويله آن رحمت الهيكه به وس

  . خواهندي خود نمي خواهد كه خودشان هم برايرا م
 مطلق و كامل است و اگر همه مخلوقات از اول تا آخر در ي توانگريو خداوند دارا

دان جمع شوند و از او بخواهند و او به هركس هر آنچه كه خواسته و آرزو يك  مي



٢٢٧٦ 

 را از يزيچ چي اش كم نخواهد شد، و هياز توانگر يزيچ چينموده است بدهد؛ ه
ا فرو برده شود و ي در دري كه سوزني كنند، مگر به اندازه ايآنچه او دارد كم نم

 ترسند و يو همه شفاعت كنندگان از او م. ا را با خود باال آوردي از آب درياندازه ا
م شفاعت ها در دست و  تما.  از آنها جز با اجازه او شفاعت نخواهد كرديچ كسيه

 بزرگشان و ي خردين نسبت به خدا و بين تفاوت ها جهالت مشركيپس با ا. اوست
 ينكه خداوند شرك را نميز حكمت ايو ن.  شودي معلوم ميشدت جرأت آنها بر و

ان ين ميبنابرا.  خداوند را در برداردييب جوي گردد، چون شرك عيبخشد معلوم م
د نموده و ي كرده و در ضمن مشركان را تهديداورگانه پرست و مشرك يدو گروه 

لِفُونَ فِيهِ هم ما فِي بينَهم يحكُم اللَّه إِنَّ« :دي فرمايم ان ي گمان خداوند ميب» يخْتَ
و دانسته شد كه .  خواهد كردي ورزند داوريشان درباره آنچه كه در آن اختالف ميا

 دهد، و ي بهشت جايمخلص را در باغ هان است كه مومنان ي خداوند ايحكم و داور
گاهش را يك قائل شود بهشت را بر او حرام گرداند و جاي خدا شريهركس كه برا

ق ي گمان خداوند توفيب» كَفَّار كَاذِب هو منْ يهدِي لَا اللَّه إِنَّ« .آتش دوزخ قرار دهد
شه و ناسپاس يپ دهد كه دروغگو و كفر ي نميت شدن به راه راست را به كسيهدا

 ي از او دور نمي و ناسپاسييند اما دروغگوي آيات نزد او مياست و مواعظ و آ
  .شود

 ي كند و به آنها كفر مي دهد اما آنها را انكار ميو خداوند نشانه ها را به او نشان م
 كه دروازه ي شود در حاليت مي چگونه هداين كسيپس چن. دي گويورزد و دروغ م

 كند خداوند بر دلش ي كه ميي كارهايو به سزا!  خود بسته است؟يوت را به ريهدا
  .مان نخواهد آوردي نهد پس او ايمهر م

  :4 يه يآ
لَو ادأَر تَّخِذَ أَنْ اللَّها يلَد طَفَى وا لَّاصخْلُقُ مِما يشَاء مي انَهحبس وه اللَّه احِد؛  الْوارالْقَه
 هر  خود  مخلوقات  ميان از ، گيرد بر  يفرزند خود  يبرا  كه  خواست  يم خدا اگر
  .قهار  ييكتا  يخدا  اوست  است  منزه  گزيد  يم بر  خواست  يم  كه را  چه
 »لَو ادأَر تَّخِذَ أَنْ اللَّها يلَدي برند مي خردان گمان مياگر خداوند آن گونه كه ب» و 

 يان مخلوقات كسياز م» يشَاء ما يخْلُقُ مِما طَفَىلَّاص«  داشته باشد، يخواست فرزند
 يازي داد، و نيش قرار ميد، و آن را به منزله فرزند خوي گزي خواست برميرا كه م

پاك و منّزه است خداوند از آنچه كافران درباره » سبحانَه« . به گرفتن همسر نداشت
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 اللَّه هو« .  دهنديه او نسبت م برند، و پاك است از آنچه كه ملحدان بياو گمان م
احِدن يگانه است، پس او در ايش يو او در ذات و اسما و صفات و در  كارها» الْو

 يگاني كرد تا در ين اقتضا مي داشت اي ندارد، و اگر فرزنديه و هماننديزها شبيچ
  . شدي از او ميه او باشد، چون فرزند جزئياش شب

 »ارداشت فرزندش يره است، پس اگر فرزندين چييان باال و پاو بر همه جه» الْقَه 
.  كردي مي ناز و كرشمه گستاخي گرفت، و بر پدرش از روي او قرار نميرگيتحت چ

 ي نميره است، و كسيگانه حتما چيپس .  خداوند متالزم هستنديرگي و چيگانگيو 
ن امر مشاركتِ با او يكتا باشد، و ايگانه و ينكه يره باشد مگر ايز چيتواند بر همه چ
  . كندي ميرا از هر جهت نف

  :5- 7 يه يآ
 وسخَّرَ اللَّيلِ علَى النَّهار ويكَور النَّهارِ علَى اللَّيلَ يكَور بِالْحقِّ والْأَرض السماواتِ خَلَقَ

سرَ الشَّمالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يى لِأَجمسلَا م   به را  زمين و ؛ آسمانها الْغَفَّار زِيزُالْع هو أَ
 را  ماه و  آفتاب و   شب بر را  روز و كند  يم  داخل روز بر را  شب  بيافريد  حق
  اوست  كه  باش  آگاه  حركتند  در  معين  يزمان تا  يك هر و گردانيد  رام

  .آمرزنده و پيروزمند
 أَزواجٍ ثَمانِيةَ الْأَنْعامِ منْ لَكُم وأَنزَلَ زوجها مِنْها جعلَ ثُم واحِدةٍ نَّفْسٍ من خَلَقَكُم
خْلُقُكُمطُونِ فِي يب اتِكُمهدِ مِن خَلْقًا أُمعاتٍ فِي خَلْقٍ بثَلَاثٍ ظُلُم لِكُم  لَه ربكُم اللَّه ذَ
لْكلَا الْم إِلَّا إِلَه ورَفُونَ فَأَنَّى هتن  يك  آن از و  بيافريد  تن  يك از را ؛ شما تُص  
  شكم در را شما  بيافريد  جفت  هشت  چارپايان از،   برايتان و  آفريد را  زنش

  اين  بخشيد  آفرينش  گانه  سه  يتاريكيها  درون  در  مرحله چند در  مادرتان
   نيست او جز  يخداي   اوست  آن از  يفرمانرواي شما  پروردگار يكتا  يخدا  است
  ? سازند  يم  رويگردانتان   چگونه  پس
لَا عنكُم غَنِي اللَّه فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِن رْضَى وادِهِ يإِن الْكُفْرَ لِعِبتَشْكُرُوا و رْضَهي لَا لَكُمو 

ةٌ تَزِرازِرو رأُخْرَى وِز كُم إِلَى ثُمبر كُمرْجِعئُكُم منَبا فَيبِم لُونَ كُنتُممتَع إِنَّه لِيمبِذَاتِ ع 
   يبرا را  يناسپاس و   است نياز  يب شما از خدا ، كنيد  يناسپاس ؛ اگر الصدورِ
   گناه بار  كس  هيچ و  باشيد سپاسگزار  كه پسندد  يم  پسندد  ينم ، بندگانش

  او   است  تانپروردگار نزد شما  همه  بازگشت  كشد  ينم  دوش بر را  يديگر
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 گذرد   يم دلها در  آنچه  به او  كند  يم  آگاه ايد  كرده  يم  كه  يكارهاي از را شما
  .است آگاه

آسمان ها و » بِالْحقِّ والْأَرض السماواتِ خَلَقَ«  دهد كه او يخداوند متعال خبر م
 كند، و به يونهده است ، و تا بندگان را امر ي حكمت و مصلحت آفرين را از رويزم

ك از يهر» اللَّيلِ علَى النَّهار ويكَور النَّهارِ علَى اللَّيلَ يكَور« . فر بدهديآنها پاداش و ك
و .  دهدي قرار ميگري ديك را به جاي كند، و هري داخل ميگريشب و روز را بر د
 الشَّمس وسخَّرَ« .  رودي ميگريد دياي بيكي شوند، بلكه هرگاه يشب و روز جمع نم

د و ماه را به صورت منظّم مسخّر كرده و يو خورش» مسمى لِأَجلٍ يجرِي كُلٌّ والْقَمرَ
 حركت خواهد كرد و آن ينيك تا مدت زمان معي قانونمند دارند و هريآنها حركت

ه پس آن گاه خداوند هم.  شودي رسد و نابود ميان ميا به پاين دني است كه ايزمان
 كند تا در ينش را از نو آغاز مي برد و آفرين ميد و ماه را از بيمخلوقات و خورش

لَا« . ا جهنم ماندگار شوندي بهشت ي جاودانگيسرا بدان كه او غالب » الْعزِيزُ هو أَ
 ندارد و يچي در برابر او توان سرپيزيچ چي باشد و هيره مي چيزياست و بر هر چ

د آورده و آنها را  فرمانبردار نموده ين مخلوقات بزرگ را پديش اي خوياو با توانمند
آمرزنده گناهان بندگانِ توبه كار و با » الغَفَّرُ« .  كنندياست كه به فرمان او حركت م

 لَغَفَّار ُ لِّمن تَاب يوإِنّ« :همان طور كه خداوند متعال فرموده است.  باشديمان ميا
 كه توبه ي كسي گمان من آمرزنده هستم برايو ب» يم اهتَدوءامنَ وعمِلَ صلِحا ثُ

 يو خداوند كس. اب شوديسته انجام دهد و سپس راهيمان آورد و كار شايكرده و  ا
ده است سپس توبه كند و يات بزرگ او را ديرا كه شرك بورزد بعد از آن كه آ

  . آمرزديبرگردد م
اد ينكه زيشما را با ا» واحِدةٍ نَّفْسٍ من قَكُمخَلَ« ن است كه ي اش اياز قدرت و توانمند

 مِنْها جعلَ ثُم« . ديك تن آفريد از ي باشين پراكنده مي زميد و در گوشه هايهست
رند و يگر آرام بگيد آورد تا در آغوش همديسپس همسرش را از آن پد» زوجها

و از » أَزواجٍ ثَمانِيةَ الْأَنْعامِ نْم لَكُم وأَنزَلَ« . نعمتش را بر آنان كامل بگرداند
 شما ي خود، براي از سويني معيرير و اندازه گيان هشت نوع را با تقديچهارپا

و آن هشت نوع همان .  او نسبت به شما استيانگر رحمت و مهربانين بيو ا. ديآفر
نِ ومِنَ المعزِ يانِ اثنَةَ أَزوجِ مِّن الضَّيثَمنِ« :ان شده انديها هستند كه در سوره انعام ب

و » نِينِ ومِن البقَرِ اثنَيومِن اإلِبِلِ اثنَ« ش دو تا و از بز دو تا، يهشت جفت؛ از م» نِياثنَ
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 ين كه او برايان كرد با ايژه بينها را به طور ويو ا. از شتر دو تا و از گاو دو تا
شتر يده شان بينها فايده است، چون اي را هم آفريگريوانات ديمصالح بندگانش ح

گر ي هستند كه ديي هايژگي وين داراي باشد، و همچنير مياست و منافعشان فراگ
. ه در آن ها يقه و واجب بودن زكات و دي و عقي و هديوانات ندارند، مانند قربانيح

  . ان كرديژه بينها را به طور وين خاطر ايبه هم
ز ذكر ينش ما را ني آفريان كرد، ابتدايرا ب» آدم و حوا«نش پدر و مادرمان ي آفريوقت

 يشما را در شكم ها» خَلْقٍ بعدِ مِن خَلْقًا أُمهاتِكُم بطُونِ فِي يخْلُقُكُم« :نمود و فرمود
چ ي كه دست هي آورد، در حاليگر در مي دي به مرحله ايمادرانتان از مرحله ا

و . رنظر داشته باشديزست كه شما را ي نيچ چشميد، و هي رسي به شما نميمخلوق
ان سه يدر م» ثَلَاثٍ ظُلُماتٍ فِي«  دهد، ي مكان تنگ پرورش مياوست كه شما را در ا

لِكُم« . مه و بچه داني مشيكي رحم و سپس تاريكي شكم سپس تاريكي؛ تاريكيتار  ذَ
اللَّه كُمبده د و ماه را مسخر نمويده و خورشين را آفري كه آسمان ها و زمييخدا» ر

ده اهللا است، كه پروردگار و معبود يتان آفريان را برايو شما را خلق كرده و چهارپا
  .  شماست و شما را پرورش داده و به تدبر امورتان پرداخته استيقيحق

 ندارد، در  يكيگانه است و شرينش و پرورش شما تنها و يپس همانگونه كه او در آفر
لَه لَا الْملْك لَه« :ن  فرموديبنابرا. ستي نيو ي برايكيگانه است و شريز يتش نيالوه  إِ
لَّا ست، ي جز او نيچ معبود به حقّي از آن اوست؛ هييفرمانروا» تُصرَفُونَ فَأَنَّى هو إِ

ان كرد كه تنها خداوند سزاوار پرستش يد؟ سپس بي شويپس چگونه برگردانده م
پس .  ندارندياريچ اختيه كنند و ير نمي را تدبيچ كاري كه هيياست نه بت ها

د كه مسلّما خداوند از يد بدانياگر كفر بورز» عنكُم غَنِي اللَّه فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِن« :فرمود
 رساند، همان طور كه از ي نميانيدن شما به او زياز است، و كفر ورزي نيشما ب

 يا  فقط ناش او به شمي امر ونهيول.  رسدي به او نميده اياطاعت و عبادت شما فا
لَا« . از فضل و لطف او بر شماست رْضَى وادِهِ يو خداوند به خاطر كمال و » الْكُفْرَ لِعِب

 كه يد چنان بدختي نماي داند كفر، بندگانش را بدبخت مياحسانش، و از آن جا كه م
ده ي عبادت خود آفريد، چرا كه آنها را برايبعد از آن هرگز سعادت را  نخواهند د

ن رو خداوند كفر را از ينش مردم  عبادت خداست از اي از آفرييو هدف نهااست، 
ده شده ي آن آفري را ترك كنند كه برايزيست آنها چي ني پسندد و راضيبندگانش نم

 ين و عبادت براي و اخالص ديگانه پرستيو اگر با » لَكُم يرْضَه تَشْكُرُوا وإِن« . اند
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 پسندد، چون نسبت به شما مهربان است و يتان مي براد آن راياو، سپاس او را بگزار
ده ي آن آفريد كه براي را كه كرده ايدوست دارد بر شما احسان كند، و چون كار

 رسد، و عمل خوب ي نميانيدن شما به او زيو همان طور كه از شرك ورز. ديشده ا
ك از يوه هري رساند، به همان شي نمي تان به او نفعيكتاپرستيد و يو بد شما و توح

لَا« .  گرددير و شرش به خود او بر ميشما كار خ و ةٌ تَزِرازِرو رچ يو ه» أُخْرَى وِز
 كُنتُم بِما فَينَبئُكُم مرْجِعكُم ربكُم إِلَى ثُم«  كشد، ي را بر دوش نميگريكس بار گناه د

ارتان است و آنگاه  پروردگيامت به سويسپس بازگشت شما در روز ق» تَعملُونَ
 كه  علم او آن را احاطه  كرده و ي دهد؛ خبر دادنيد خبر مي كرديشما را به آنچه م

تان يتان ثبت و ضبط كرده اند و اعضايقلمش بر آن رفته است و فرشتگان آن را برا
 يك را به آنچه كه سزاوارش است سزا و جزا ميپس هر.  داده استيبر آن گواه

لِ إِنَّه« . دهد عور بِذَاتِ يمدكه در آن يك و بدينه ها و حاالت ني گمان او به سيب» الص 
  . دهدي كامل سزا و جزا مين است كه خداوند با دادگريمنظور ا.  باشدياست آگاه م

  :8 يه يآ
لَيهِ منِيبا ربه دعا ضُرٌّ الْإِنسانَ مس وإِذَا  يدعو كَانَ ما نَسِي همنْ نِعمةً خَولَه إِذَا ثُم إِ
لَيهِ لَّهِ وجعلَ قَبلُ مِن إِ لِيلًا بِكُفْرِك تَمتَّع قُلْ سبِيلِهِ عن لِّيضِلَّ أَندادا لِ  أَصحابِ مِنْ إِنَّك قَ
  يم را او و آورد  يم  يرو  پروردگارش  به ، برسد  يگزند  يآدم  به  ؛ چون النَّارِ

   كرده  اين از  پيش  كه را دعاها  آن  همه ، بخشد  ينعمت او  به  نچو  آنگاه خواند،
 او   طريق از را  مردم تا دهد  يم قرار  يهمتايان خدا  يبرا و برد  يم ياد بوداز
  .بود  يخواه   دوزخيان از تو  كه ، شو مند  بهره  كفرت از  ياندك : بگو كنند  گمراه

 خود و از كم يكوكاري به بنده اش و از نش نسبتيخداوند متعال از احسان خو
ا افتادن يا فقر و ي يماريل بي از قبيان و گزندي دهد كه هرگاه زي او خبر ميسپاس

 جز خدا او را ين حالت كسي داند كه در اير آن به او برسد، ميا غيا و يدر مشقّت در
 ياد ميا به فر آورد و او ري رو به خدا مين با تضّرع و زار ي دهد، بنابراينجات نم

ن يد، و در اي خواهد تا آنچه را كه بدان گرفتار شده دور نمايخواند و از او  كمك م
 ي كه خداوند از سويسپس هنگام» منْه نِعمةً خَولَه إِذَا ثُم« .  ورزديمورد اصرار م

 نَكَا ما نَسِي« ان و رنج و  اندوهش را دور سازد، ي به او ببخشد و زيخود نعمت
لَيهِ يدعو  خواند، ياد مي راكه قبال خدا را به خاطر آن به فريرنج و اندوه» قَبلُ مِن إِ

ده است  ، و به شرك ي نرسيانيا به او زي شود كه گوي كند و چنان ميفراموش م
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  خداونديو برا» سبِيلِهِ عن لِّيضِلَّ أَندادا لِلَّهِ وجعلَ« .  دهديدن خود ادامه ميورز
گران را از راه او گمراه سازد، چون گمراه ي دهد تا خود و دي قرار ميانيهمتا

.  ديان كرد تا بر الزم داللت نمايپس ملزوم را ب.  از گمراه شدن استيساختن؛ بخش
 تَمتَّع« :شه كرده است بگوي را پي كه در مقابل نعمت خدا ناسپاسيبه كس» قُل« 

لِيلًا بِكُفْرِك  ي از كفر خود بهره مند شو، بياندك زمان»   النَّارِ أَصحابِ مِنْ إِنَّك قَ
 ي را از تو دور نميزي چي شوي ، پس آنچه از آن بهره مند ميانيگمان تو از دوزخ

نَ، ثُم جĤءهم ما كَانُوا يت إِن متَّعنَهم سِنيأَفَرَء« . كند، چرا كه سرانجامِ تو جهنّم است
 اگر آنها را چند سال بهره يده ايشيا انديآ» متَّعونَي عنهم ما كَانُوا يوعدونَ ، مĤ أَغنَي

د آنچه از آن بهره مند يايم سپس آنچه به آنها وعده داده شده به سراغشان بيمند كن
  ! را از آنها دور نخواهد كرد؟يزي شوند چيم
  :9 يه يآ

 هلْ قُلْ ربهِ رحمةَ ويرْجو الĤْخِرَةَ يحذَر ماوقَائِ ساجِدا اللَّيلِ آنَاء قَانِت هو أَمنْ
  كه  كس  آن ؛ آيا الْأَلْبابِ أُولُوا يتَذَكَّرُ إِنَّما يعلَمونَ لَا والَّذِينَ يعلَمونَ الَّذِينَ يستَوِي

 از و ،  قيام در يا   است سجود در يا ،  پرداخته  عبادت  به  شب  ساعات  همه در
  چنين  كه  آن با ، است  اميدوار  پروردگارش  رحمت  به و  است  بيمناك  آخرت
 دانند  ينم  كه  يآنهاي با  دانند  يم  كه  يآنهاي آيا : بگو ؟  است  يكسان  نيست

  .پذيرند  يم پند  خردمندان تنها ؟ برابرند
 كه يدهد و كس ي كه اطاعت و عبادت خدا را انجام مين كسي است بيسه اين مقايا

 هستند كه از نظر عقل ينها از امورين كه ايسه عالم و جاهل و ايست؛ مقاين نيچن
 كه از طاعت و عبادت يپس كس. ن تفاوت آنها مشخص استيقيواضح اند و به طور 

ست ي ني كند، مانند كسي ميروي نفس خود پي گرداند و از هواي ميپروردگارش رو
ن اوقات كه اوقات شب است از يكه نماز است ، در بهترن عبادت ها يكه با انجام بهتر

ف كرد ين آن توصيپس او را به كثرت عمل و برتر.  كنديپروردگارش اطاعت م
ان كرد كه يف نمود و بي توصيدوار بودن به ويدن از خدا و اميسپس او را به ترس

ب آخرت م دارد عذاب آخرت است، و به خاطر گناهان گذشته از عذايآنچه او از آن ب
  . ترسد يم

ف  ي توصي و باطنيدوار است پس او را به انجام عمل ظاهريو به رحمت خداوند ام
 كه يا كسانيآ: بگو» يعلَمونَ لَا والَّذِينَ يعلَمونَ الَّذِينَ يستَوِي هلْ قُلْ« . نمود
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  آني و اسرار و حكمت هايين جزايي و آين شرعي شناسند و ديپروردگارشان را م
   ندارند برابرند؟ين امور آگاهي از ايزي كه به چي دانند، و كسانيرا م

 و آب و يكي و تارييستند ، همان طور كه شب و روز، و روشناين دو گروه برابر ني ا
لْبابِ أُولُوا يتَذَكَّرُ إِنَّما« .ستندي نيكيآتش   پند داده شوند پند يتنها خردمندان وقت»  الْأَ

 پاك و درست هستند و برتر را بر آنچه پست و ي خردهايا كه دارارند؛ آنهي پذيم
شان علم را بر جهل، و اطاعت خدا را بر يپس ا.  دهنديح مي ارزش است ترجيب

 دارند كه عواقب و سرانجام يي دهند ، چون آنها عقل هايح مي  ترجيمخالفت با و
دارد، و از آنجا كه عقل  كه عقل و خرد نيبه خالف كس. اندي نمايكارها را به آنان م
  . دهديش قرار مي نفس خود را معبود خويو خرد ندارند هوا

  :10 يه يآ
 اللَّهِ وأَرض حسنَةٌ الدنْيا هذِهِ فِي أَحسنُوا لِلَّذِينَ ربكُم اتَّقُوا آمنُوا الَّذِينَ عِبادِ يا ُقلْ

  ايمان  كه  من  بندگان  يا : ؛ بگو حِسابٍ بِغَيرِ رَهمأَج الصابِرُونَ يوفَّى إِنَّما واسِعةٌ
  ينيك  ياينجهان  حيات در  كه  آنان يبرا  بترسيد  پروردگارتان از ، ايد  آورده
  حساب  يب  صابران مزد   است پهناور خدا  زمين  و   است  نيك  پاداش ، اند  كرده

  .شود  يم ادا  كامل و
ن مردمان را كه مومنان هستند فرا يبا شرافت تر! امبري پيا» آمنُوا ذِينَالَّ عِبادِ يا  ُقلْ«

 را ييزهاي است دستور ده، و چيزگارين كار كه پرهيبخوان و آنان را به برتر
نكه خداوند متعال ي شود و آن عبارت است از ايان كن كه باعث تقوا ميشان بيبرا

 داده و به آنان عطا كرده است و به  كه به آنها داده پرورشييآنها را با نعمت ها
ق است چنان ي از تشوين نوعيا. دياز پروردگارتان پروا بدار» ربكُم اتَّقُوا« :آنان بگو

  . شجاع بجنگي سخاوتمند ببخش، و ايا: ندي گويكه م
شان ذكر كرد و ي آورد برايا آنان را به وجد و نشاط مي را كه در دنيو پاداش
 كه با انجام دادن عبادت يكسان» حسنَةٌ الدنْيا هذِهِ فِي أَحسنُوا لِلَّذِينَ« :فرمود

 فراخ دارند، و خداند يك و روزي كرده اند پاداش نيكيا نين دنيپروردگارشان در ا
همان طور كه خداوند متعال .  داردي ميآرامش قلب و شرح صدر را به آنان ارزان

ّ« :فرموده است مرد » بةَيوةَ طَيه حيي وهو مومِنُ فَلَنُحين ذَكَرِ أَو أُنثَمن عمِلَ صلِحاَ مِ
زه ي پاكي زندگي كه او مومن است، به ويسته انجام دهد در حالي كه كار شايا زني
ع است ، پس ين خدا فراخ و وسيو سرزم» واسِعةٌ اللَّهِ وأَرض« . م دادي خواهيا
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د تا در يگر هجرت كني دييد، به جايته شد بازداشينيهرگاه از عبادت خدا در سرزم
« : فرموديوقت. دين خود را برپا داريد ديد و بتوانيآن پروردگارتان را عبادت كن

ن جهان به ي كنند در هميكي كه ني كسانيبرا» حسنَةٌ الدنْيا هذِهِ فِي أَحسنُوا لِلَّذِينَ
 يد كه نص ، عام و كلّيش آين پرسش پي اي برخيد براي شود، شاي ميكيشان نيا

 شود ، پس چرا ي ميكيا به او نين دني كند در هميكوكارينجا نياست و هركس در ا
 يكيرد و با او ني گين قرار مي مورد ستم و توهينيمان آورده و در سرزمي كه ايفرد
و » واسِعةٌ اللَّهِ وأَرض« :ن گمان را دفع كرد و فرمودين خاطر اي شود؟ به همينم

فرموده ) ص(امبر ي هست كه پينجا مژده ايو ا.  خدا فراخ و پهناور استيزمنسر
د و ي نماياري از  امت من بر حق خواهند بود؛ هركس آنان را يهمواره گروه« :است

د ي آي كه فرمان خدا ميو تا زمان.  رساندي نميانيا با آنان مخالفت ورزد به آنان زي
خداوند متعال خبر داده است .  كندين مطلب اشاره ميه به اين آيا. »ن هستنديآنها بر ا

 از عبادت كردن خدا منع ييع است پس هرگاه در جاين او فراخ و وسيكه سرزم
پس هر .  شودي مين شامل هر زمان و مكانيد ، و ايگر هجرت كني دييد، به جايشد

تا بتواند ان مسلمان ها داشته باشد كه به آن پناه ببرد ي در ميد پناهگاهي بايمهاجر
قطعا به »  حِسابٍ بِغَيرِ أَجرَهم الصابِرُونَ يوفَّى إِنَّما« . ن خود را برپا دارديد

ن شامل همه يو ا.  شوديان پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده ميبايشك
. ي دردآور الهيرهاي بر تقدييباي شود؛ از جمله صبر و شكي مييبايانواع صبر و شك

 در برابر يشتن داريد، همچنان كه خوي گشاي نميبا زبان به ناخشنوديد شكپس فر
و صبر .  شودي مرتكب گناهان نميبا بصورت  عمديز دارد، پس فرد شكيگناهان را ن

و خداوند به .  شوديز شامل مي آوردن آن را نينمودن بر طاعت خدا و به جا
و .  خواهد دادي حساب  و كتابچيان وعده داده است كه پاداش آنها را بدون هيبايشك

و صبر انسان . گاه آن نزد خداستي و جاييبايلت صبر و شكينها همه به خاطر  فضيا
  .دي نمايرا بر  انجام كارها كمك م

  :11- 16 يه يآ
 را خدا  كه  ام  شده مامور  من : الدينَ؛ بگو لَّه مخْلِصا اللَّه أَعبد أَنْ أُمِرْت إِنِّي قُلْ
  ، ورزم  اخالص  دين در او  يبرا و  ستمبپر

أُمِرْتلَ أَكُونَ لِأَنْ ولِمِينَ؛ و أَوسباشم  مسلمانان  نخستين  كه اند  فرموده مرا الْم.  
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  ينافرمان را  پروردگارم اگر : عظِيمٍ؛ بگو يومٍ عذَاب ربي عصيت إِنْ أَخَاف إِنِّي قُلْ
  .ترسم  يم  بزرگ روز  آن  عذاب از ،  كنم
 خود  دين در او  يبرا و  پرستم  يم را خدا : دِينِي؛ بگو لَّه مخْلِصا أَعبد اللَّه قُلِ

  .ورزم  يم  اخالص
لِيهِم أَنفُسهم خَسِرُوا الَّذِينَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ قُلْ دونِهِ من شِئْتُم ما فَاعبدوا أَهو موي 
  زيان : بگو  او جز را  يديگر چيز هر ؛ بپرستيد الْمبِينُ الْخُسرَانُ هو ذَلِك لَاأَ الْقِيامةِ
 بدهند  دست از را  خاندانشان و خود  قيامت درروز   كه هستند  يكسان  كنندگان
  .است آشكار يزيان   اين  كه باشيد  بهوش

 عِبادِ يا عِباده بِهِ اللَّه يخَوف ذَلِك ظُلَلٌ متَحتِهِ ومِن النَّارِ منَ ظُلَلٌ فَوقِهِم من لَهم
  يچيز  اين   آتش  پايشان زير در و  است  آتش  طبقات  سرشان  يفَاتَّقُونِ؛ باال

  من از ،  من  بندگان  يا  پس  ترساند  يم  بدان را خود  بندگان خدا،   كه  است
  .بترسيد

من فرمان « :به مردم بگو! امبري پيا» الدينَ لَّه مخْلِصا اللَّه عبدأَ أَنْ أُمِرْت إِنِّي قُلْ« 
ن دستور در اول سوره يا. » افته ام كه خدا را بپرستم و پرستش را خاص او گردانمي

ّ« :داده شده است  كه عبادت تو يخدا را عبادت كن در حال» نَيفَاعبدِاللَّه مخلِصاَ لَّه الدِ
و به من دستور داده شده » الْمسلِمِينَ أَولَ أَكُونَ لِأَنْ وأُمِرْت« . و باشد ايخالص برا
 ين فرد از افراد منقاد اوامر خدا باشم، چون من دعوت كننده و راهنمايكه نخست

 باشم ين كسيد كه من اولي نماين اقتضا مي پروردگارشان هستم، و ايمردم به سو
م ي باشم كه تسلين كسيو اول. داده شده اند اطاعت كنمكه از آنچه مردم بدان دستور 

و هركس .  شد ين ميد چنين فرمان عمل كرد، و بايبه ا) ص(و محمد. خدا شده است
 و يم فرمان خدا باشد و اعمال ظاهريو تسل. ن باشديد چنيروان اوست بايكه از پ

 يومٍ عذَاب ربي عصيت نْإِ أَخَاف إِنِّي قُلْ« .  او انجام دهدي را خالصانه برايباطن
ن كه خداوند مرا به اخالص و اسالم دستور داده از دستورش ياگر در ا: بگو» عظِيمٍ
شه در ي هميو هركس شرك ورزد برا.  ترسمي بزرگ مي كنم از عذاب روزيچيسرپ

 أَعبد اللَّه قُلِ« .  شودي كند در آن روز سزا داده مي ماند، و هركس نافرمانيعذاب م
 پرستم و بس، و يتنها خدا را م: بگو» دونِهِ من شِئْتُم ما دِينِي ؛ فَاعبدوا لَّه مخْلِصا

د به ي خواهياما شما هرچه را كه م.  گردانم ي او خالص ميعبادت و طاعتم را برا
عبد ما ها الكَفِرونَ، لĤَ أَيأَيقُل « :همان طور كه فرموده است. دي  او پرستش كنيجا
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 ،دأَعب Ĥونَ مبِدأَنتُم ع Ĥَلدتُّم ، وبا عم ابِدأَنَا ع Ĥَلد، وأَعب Ĥونَ مبِدأَنتُم ع Ĥَلونَ ، ودتَعب
لِيلَكُم د و .  پرستميد من نمي پرستيآنچه را كه شما م!  كافرانيا« : بگو» نِي دِينُكُم و
د، ي پرستيو نه من آنچه را شما م. تم پرسيد آنچه را كه من مي پرستيز نميشما ن

.  خودتانين خودتان برايد. دي پرستي پرستم، ميو نه شما آنچه را من م.  پرستميم
لِيهِم أَنفُسهم خَسِرُوا الَّذِينَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ قُلْ» « . خودمين خودم برايو د أَهو موي 

امت يتند كه خود و خاندانشان را در روز ق هسي كسانيانكاران واقعيز« :بگو» الْقِيامةِ
انبار كرده اند، خود را از پاداش محروم كرده اند و سبب شده اند تا گرفتار عذاب يز

ن گشته ي افكنده و به شدت غمگييشان جدايان خود و خانواده هايسخت شوند و م
لَا« . انشان بزرگ استياند، و ز ان ين است زيبدان كه ا»  الْمبِينُ الْخُسرَانُ هو ذَلِك أَ

 يده ايوسته كه بعد از آن فاي است پيانيز. ستي مانند آن نيانيچ زيآشكار و ه
 يسپس شدت بدبخت. دي نخواهند ديچ آرامشيدشان نخواهد شد، بلكه پس از آن هيعا

ن قطعه  سرشاياز باال» النَّارِ منَ ظُلَلٌ فَوقِهِم من لَهم« :ان كرد و فرموديِ آنان را ب
« . ن استيز چنيشان نير پاهاي بزرگ قرار دارد، و در زي از عذاب به مانند ابرهاييها

نم بيحالت» ذَلِكله آن ي است كه خداوند به وسيزيم چيان كردي كه از عذاب اهل جه
 عِبادِ يا عِباده بِهِ اللَّه يخَوف« .  دهديش سوق مي رحمت خويبندگانش را به سو

 يزه اي شقا وتمندان آماده  كرده است را انگي كه خداوند براي عذابيعني» قُونِفَاتَّ
 فرا خواند و آنها را از آنچه كه سبب يزگاريقرار داده كه بندگانش را به تقوا و پره

 كه بر بندگانش در يپس پاك است خداوند.  شود باز دارديگرفتار شدن به عذاب م
ن يق نموده است تا ايكه انسان را به خدا تشو را يي رحم كرده و راه هايزيهر چ

رند و آنها را به هر آنچه كه مردم به آن عالقه دارند و دل ها با يش بگيراهها را در پ
ست به ي ناشايو آنها را از انجام كارها. ق نموده است يابند تشوي يآن آرامش م

ان نموده يشان بيرا دارد بين كارها باز مي كه آنها را از اي كرده و اسبابيشدت نه
  . است

  :17- 18 يه يآ
 عِبادِ؛ و فَبشِّرْ الْبشْرَى لَهم اللَّهِ إِلَى وأَنَابوا يعبدوها أَن الطَّاغُوت اجتَنَبوا والَّذِينَ
  بشارت  اند  آورده  يرو خدا  به و اند  كرده پرهيز  بتان  پرستش از  كه را  يكسان
  :  ده  بشارت مرا  بندگان  پس   است
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لَئِك اللَّه هداهم الَّذِينَ أُولَئِك أَحسنَه فَيتَّبِعونَ الْقَولَ يستَمِعونَ الَّذِينَ أُوو ملُوا هأُو 
لْبابِ؛ آن   يم  يپيرو  آن  بهترين از و دهند  يم  گوش  سخن  به  كه  يكسان  الْأَ

  .خردمندانند  اينان و  كرده  شانهدايت خدا  كه  يكسان ايشانند  ، كنند
 را كه به يان كرد حالت و ثواب كسانيبعد از آنكه خداوند متعال احوال مجرمان را ب

» يعبدوها أَن الطَّاغُوت اجتَنَبوا والَّذِينَ« :ان نمود و فرمودي آورده اند، بي او رويسو
نجا پرستش يطاغوت در امنظور از . ده اندي گزي كه از عبادت طاغوت دوريو كسان

ن و ي از بهتريكين يو ا.  كننديز مير اهللا است ، پس آنها از پرستش آن پرهيغ
 يرا مدحيم است،  زيم و علي خداوند حكي برحذر داشتن از سويوه هاين شيباتريز

ز كرده ي است كه از عبادت طاغوت پرهينجا وارد شده است شامل هركسيكه در ا
 خدا يو با عبادت خدا و خالص گرداندن عبادت و طاعت برا» اللَّهِ لَىإِ وأَنَابوا« . باشد

 آنان از پرستش بت ها برگشته است و به يزه هايپس انگ.  او آورده انديرو به سو
 برتافته اند و بر يو از شرك و گناهان رو.  آورده اندي پرستش خداوند رويسو

نان را مژده است، مژده يا» الْبشْرَى ملَه« .  و طاعت خدا ماندگار شده انديگانه پرستي
 ي نموده است نميشان  ارزاني كه آن را به اي كه اندازه و حالت آن را جز كسيا

 ماند، و ي ميك از آن برجاياست ، كه نام ني دنين شامل مژده در زندگيو ا. داند
. شدات خدا برخوردار خواهند ي صادقانه خواهند بود و از توجه و عنايايصاحب رو
 خواهد آنها را در ين رهگذر احساس خواهند كرد كه خداوند مي كه از ايبه گونه ا

و آنان در آخرت به  هنگام مردن و در قبر و در . م قرار دهديا و آخرت مورد تكريدن
  ي دارد براين مژده آن است كه خداوند  اعالم ميامت هم مژده دارند و آخريروز ق

 برند و از لطف ير بهشت با امن و امان به سر م است و ديشه از آنان راضيهم
  .  شونديپروردگار بهره مند م

امبر فرمان داد تا به آنها مژده بدهد، ينها  مژده دارند، خداوند به پي خبر داد كه ايوقت
 فَبشِّرْ« :پس فرمود. ان كندي گردند بي را كه به خاطر آن سزاوار بشارت ميو صفت

به آن بندگانم مژده بده كه سخن ها را » أَحسنَه فَيتَّبِعونَ الْقَولَ مِعونَيستَ عِبادِ الَّذِينَ
پس آنها .  شودي مين شامل هر سخنيو ا.  كنندي ميروينش پي شنوند و از بهتريم

ز يد از آن پرهيد و آنچه را كه بايد برگزي شنوند تا آنچه را كه باي را ميهر سخن
 يروين سخن را پيش بهتريت خوي خرد و درايز رون ايبنابرا. ص دهنديكرد تشخ

همان .  باشديامبرش مين سخن ها به طور مطلق كالم خدا و كالم پيو بهتر.  كننديم
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ِهاياللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الحدِ« :ن سوره فرموده استيطور كه در ا تَشَباَ مخداوند » ثِ كِتَب
 هست و آن يه نكته اين آيدر ا. ن همگوين سخن را فرو فرستاده است؛ كتابيبهتر

ش قرار گرفته اند و فرمود كه ي خبر داد كه مورد ستاي خداوند از كسانين كه وقتيا
 شود يانگار گفته م.  كنندي ميروين آن پي شنوند آن گاه از بهتريآنها سخن ها را م

م و آن يست تا متصف به صفت خردمندان باشين سخن چيكه راه شناخت بهتر
  است كه يزين سخن چيبهتر! يآر:  شوديد از خردمندان است؟گفته م كريرويپ

خداوند » ثِ كِتَباَ متَشَبِهاياللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الحدِ« :ح كرده استيخداوند بدان تصر
 فَيتَّبِعونَ الْقَولَ يستَمِعونَ الَّذِينَ« .  همگونين سخن را فرو فرستاده است؛ كتابيبهتر

نش ي شنوند آن گاه از بهتري كه سخن ها را ميكسان» اللَّه هداهم الَّذِينَ أُولَئِك هأَحسنَ
ن اخالق و ي بهتري هستند كه خداوند آنها را به سويشان كساني كنند، اي ميرويپ

لْبابِ أُولُوا هم وأُولَئِك« . ت كرده استياعمال هدا  يعني. شان خردمنداننديو ا» الْأَ
ن است كه خوب و بد را ي آنها ايو نشان خردورز.  باشندي درست مي عقلهايادار

  . ده اندينند، برگزيد برگزيص داده، و آنچه را كه بايتشخ
پس . ن نداردي جز اي نشانه اي از عقل است، بلكه خردمندين عالمت برخورداريو ا
ز زمره  داند اي دهد و خوب و بد آن را نميص نميان گفته ها تشخي كه ميكس

 دهد اما يص مي كه تشخيو كس.  درست هستندي عقل هايست كه داراي نيكسان
جه ي گردد و در نتيلش ميد و  عقلش تابع شهوت و مي آيشهوت بر عقلش غالب م

  . ناقص العقل استين فردي دهد، چنيح نمين را ترجيبهتر
  :19- 20 يه يآ

لَيهِ حقَّ أَفَمنْ ةُ عذَابِ كَلِمأَفَأَ الْعن تُنقِذُ نتبر عذاب  حكم  كه را  يكس النَّارِ؛ آيا فِي م 
  ?  يبرهان  است آتش در  كه را او  يتوان  يم تو ،  شده  محقق او

 وعد الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي مبنِيةٌ غُرَف فَوقِها من غُرَف لَهم ربهم اتَّقَوا الَّذِينَ لَكِنِ
  است  يهاي  غرفه ترسند  يم خدا از  كه  آنان  يبرا الْمِيعاد؛ اما اللَّه يخْلِف لَا اللَّهِ
 و  خداست  وعده  اين   است  روان  جويباران  زيرشان از كه ،،  ساخته  هم فراز بر

  .كرد نخواهد   خالف خود  وعده خدا
 ي عذاب درباره او قطع و عناد و كفر، فرماني كه به سبب ادامه دادن راه گمراهيكس

 را كه به طور ي كسي توانيو نم. ييت نماي او را هداي توانيو محقق گشته است، نم
زگاران ي از آنِ پرهي واقعي و رستگارياما توانگر. يقطع در جهنّم است نجات بده
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 يكيشان آماده كرده است، و به ني كه خداوند انواع نعمت ها را براياست، همان كسان
  .  دهديم قرار ميمورد تكرآنان را 

 »ملَه ن غُرَفا مقِهفَو ةٌ غُرَفنِيبو از .  و بلند و آراسته دارندي عاليآنان منازل» م
 شود و داخلشان از يده ميرونِ آنها از داخلشان دين است كه بي آن، اييبايجمله ز

 از افول ستارگان  كه بعديو چنان بلند هستند كه چون ستاره ا.  شوديده ميرون ديب
 من« :ن فرموديبنابرا.  شونديده مي شود ديده مي ديا غربي يگر در افق شرقيد

 هم ساخته شده اند، و از طال و نقره ساخته ين قصرها رويا» مبنِيةٌ  غُرَف فَوقِها
ران باير آن جوياز ز» الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي« . شده اند و مالط آن مشك است

 ياريبا را آبي سرسبز و شكوفا و درختان زي كه خروشانند و باغهاييروانند، رودها
 وعد« .  آورندي را به بار ميده اي خوشمزه و رسيوه هاين درختان مي كنند، و ايم

ن وعده را يزگاران اين وعده خداست و خداوند به پرهيا» الْمِيعاد اللَّه يخْلِف لَا اللَّهِ
 از ي ناشيد از خصلت هايپس آنان با.  و حتما به آن وفا خواهد كردداده است

  . كامال برخوردار باشند تا پاداششان را به طور كامل به آنها بدهديزگاريپره
  :21 يه يآ

أَنَّ تَرَ أَلَم اء مِنَ أَنزَلَ اللَّهماء السم لَكَه فَس نَابِيعضِ فِي يالْأَر ثُم خْرِجبِهِ ي ازعر 
لِفًا لُه ثُم مصفَرا فَتَرَاه يهِيج ثُم أَلْوانُه مخْتَ عجا يطَامفِي إِنَّ ح لِي لَذِكْرَى ذَلِكلِأُو 
لْبابِ   چشمه  چون را  آن و فرستاد  باران  آسمان از خدا  كه  يا  نديده ؛ آيا الْأَ
 ، برويانيد  رنگارنگ  يها  كشته  آن  به  آنگاه ، گردانيد  روان  درزمين   يسارهاي
  يم  خردشان  آنگاه ، اند  شده زرد  كه  يبين  يم و شوند  يم  خشك همه  سپس
  .است  ياندرز  آن در را  خردمندان  آينه  هر ؟ سازد

ن ي فرستد، سپس اي فرو مي شود كه از آسمان آبيادآور ميخداوند خردمندان را 
رون ي جوشد و بي مي دهد كه به آسانين قرار ميآب را به صورت چشمه در دل زم

 يله آن كشتزارهايسپس به وس» أَلْوانُه مخْتَلِفًا زرعا بِهِ يخْرِج ثُم« . شوديآورده م
سپس به » يهِيج ثُم« . رهيل گندم و ذرت و جو و برنج و غياند از قبي روي ميگوناگون
 آنها را فرا يز آنگاه كه آفتي گردند، نيمل م رسند و كاين كشتزارها مي كه ايهنگام

لُه ثُم مصفَرا فَتَرَاه«  شوند، يرد پژمرده مي گيم عجا يطَاميپس آنها را زرد م» ح 
 يب» الْأَلْبابِ لِأُولِي لَذِكْرَى ذَلِك فِي إِنَّ« .  سازدي، آن گاه آنها را خشك و پرپر مينيب

ت و لطف پروردگارشان را ي است و با آن عنايمندان پند خردين امر برايگمان در ا
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ن آب را در دسترس آنها قرار داده و ي آورند كه او اياد مينسبت به بندگانش به 
  . ن آن را برحسب مصلحت بندگان انبار كرده استي زميدرانبارها

 ي م دانند كه او مردگان را زندهي آورند و مياد مي را به ين كمال قدرت الهيو با ا
ابند ي يز در مين.  كندين را پس از پژمرده شدنش زنده ميد همان گونه كه زمينما
ما ! ايبار خدا.  باشدي را كرده است سزاوار عبادت و پرستش مين كاري كه چنيكس

 كه به آنها يي و با عقل هاياد كرده اي ي بگردان كه از آنها به خوبيرا از خردمندان
ش، ي شگفت خويوده و از اسرار كتاب خود و نشانه هات نمي آنان را هدايده ايبخش

ار ي گمان تو بسيب. افته انديگران به آن دست ني كه دي به آنان نشان داده اييزهايچ
  .ينده ايبخشا

  :22 يه يآ
لْقَاسِيةِ فَويلٌ ربهِ من نُورٍ علَى فَهو لِلْإِسلَامِ صدره اللَّه شَرَح أَفَمن  ذِكْرِ من بهمقُلُو لِّ
 او و گشود  اسالم  يرو بر را  دلش خدا  كه  يكس مبِينٍ؛ آيا ضَلَالٍ فِي أُولَئِك اللَّهِ
  پس ؟ ندارد  ايمان  كه  است  يكس همانند ، دارد  يجا ، پروردگارش نور پرتو در
 آشكار  يگمراه در  كه ، ندارد  راه  دلهاشان در يادخدا   كه  يدالن  سخت بر  يوا

  .هستند
 فرا يرش اسالم گشاد و فراخ كرده است، و براي پذي كه خداوند دلش را برايا كسيآ

نش است، و ي بيا است و شادمان و  دارايگرفتن  احكام خدا و عمل كردن به آن مه
او از جانب پروردگارش »  ربهِ من نُورٍ علَى فَهو« :دي نمايف مين توصيخدا او را چن

 فَويلٌ« ست؟ ين گونه ني است كه اي مانند كسين فرديا چني قرار دارد، آيبر نور
 يشان با كتاب خدا نرم نمي كه دلهاي بر كسانيپس وا» اللَّهِ ذِكْرِ من قُلُوبهم لِّلْقَاسِيةِ

رد، بلكه ي گيشان آرام نميرد، و با ذكر خدا دلهاي پذيات قرآن پند نميگردد و از آ
پس .  آورده استيگران روي گردان بوده و به ديوردگارشان روشان از پريدلها

لَئِك« .  در انتظارشان استينها هالكت و شر بزرگيا بِينٍ ضَلَالٍ فِي أُونان در يا» م
 است كه ي كسي بزرگ تر از گمراهي برند، و چه گمراهي به سر مي آشكاريگمراه

 آوردن به موالست ي رو برتافته است؟ و از سعادت كامل كهياز سرور خود رو
 آورده كه ي رويزي سنگدل شده و به چي گردان شده و به خاطر ترك ذكر الهيرو

  ! رساند؟يان ميبه او ز
  :23 يه يآ



٢٢٩٠ 

نَ نَزَّلَ اللَّهسدِيثِ أَحا الْحا كِتَابتَشَابِهم ثَانِيتَقْشَعِرُّ م مِنْه لُودنَ الَّذِينَ جخْشَوي مهبر 
تَلِينُ ثُم مهلُودج مهقُلُوباللَّهِ ذِكْرِ إِلَى و ى ذَلِكددِي اللَّهِ ههنْ بِهِ يشَاء من يمضْلِلْ وي 
ا اللَّهفَم ادٍ مِنْ لَهدوتا و  متشابه  يكتاب   است  كرده  نازل را  سخن  بهترين ؛ خدا ه 
  تن  خوف ترسنداز  يم  گارشانپرورد از كه را  يكسان  آن  تالوت از،  كه ، دوتا
 را  كه هر  كه  خداست  راه  اين  بيارامد خدا ياد  به  وجانشان   تن  سپس بلرزد

  يراهنماي  هيچ را او كند  گمراه خدا را  كه هر و ، كند  يم  يراهنماي   بدان بخواهد
  .بود  نخواهد

به طور » الْحدِيثِ أَحسنَ« :دي فرماي كه نازل  فرموده خبر داده و ميخداوند از كتاب
 كه نازل ين  كتابين سخن كالم خداست و بهترين سخن است، پس بهتريمطلق بهتر

ن يح تري باشد معلوم است كه كلمات آن فصين ميو چون بهتر. شده است قرآن است
 باشد، چون قرآن يم مين مفاهيم آن بزرگترين كلمات هستند ، و مفاهيو روشن تر

 و متضاد نبودن همگون ي و هماهنگييباين سخن است و در زيهتر بيدر لفظ و معن
ز يز و مبهم ني ري اگر در معانيو هرچند در آن تدبر و  تفكر شود حت. و همانند است

 اندازد و به ي مي شود كه ناظران را به شگفتيده ميشتر دي آن بيتامل شود هماهنگ
م يم و علي خداوند حكيسو  فقط از ي كالمي كنند كه چنين حاصل ميقيطور قطع 

 أَنَزلَ يهو الَّذِ« :نكه فرموده استياما ا. ن  استينجا هميمنظور از تشابه در ا. است
 است كه كتاب يياو خدا» ت ُ تُّحكَمت هنَّ أُم الكِتبِ وأُخَرُ متَشَبِهتُيك الكِتَب مِنه ءايعلَ

حكمات روشن و واضح  هستند، كه ات مي از آن آيرا بر تو نازل كرده است؛ بخش
منظور از متشابهات . گر متشابهات هستندي دي باشند، و بخشينها اساس كتاب ميا

 ي معني فهمند، و تنها زماني از مردم آنها را اشتباه مياري است كه بسياتينجا آيدر ا
 شود كه به محكمات برگردانده شوند، آن وقت است كه اشتباه يده ميات فهمين آيا

فقط » ت محكَمت هنَّ أُم الكِتَبِ وأُخَرُ متَشَبِهت ُيمِنه ءا: ن فرموديبنابرا.  گردديع مرف
ه همه قرآن را متشابه قرار داده ين آي در ايول.  متشابه هستنديات قرآني از آيبرخ

 نيبهتر»  الْحدِيثِ أَحسنَ« : همگون است، چون فرموده استييباي همه آن در زيعني
« . گر همگون انديكديات است كه همه با يقرآن مركّب از سوره ها و آ. سخن است

ثَانِيكوكاران و صفات بدكاران يد، و صفات نيكه داستان ها و احكام و وعده و وع» م
.  و شكوه قرآن استييباين از زيو ا. و نام ها و صفات خدا در آن تكرار شده است

 كه يميازمندند؛ مفاهي نيم قرآنينست بندگان به مفاه دايخداوند متعال از آنجا كه م
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م ين مفاهي دانست كه اي رساند، و ميد و اخالق را به كمال مي نمايه ميدل ها را تزك
 درختان  است، پس همان طور كه اگر زمان ياري آبي دل ها بسان آب برايبرا
 بسا تلف شوند و از د بلكه چهي آيد مي پديفتد در آنها كمبودير بي آنها به تاخياريآب
 يوه هاي شوند و انواع ميباتر مي گردند زياريشتر آبيز هرگاه بين بروند، نيب

  .  آورنديسودمند را به بار م
ك يم  كالم خدا بر آنها عرضه شود، و اگر يازمندند كه مفاهيشه نيز هميدل ها ن

 كند و يدا نميپسته به دل راه يك بار تكرار گردد و به طور شايمفهوم در تمام  قرآن 
ش گرفته ام و در يبا را در پيوه زين شير  اين تفسين رو من در اياز ا.  دهديجه نمينت
گر حواله داده ي دييك مطلب موضوع را به جايرِ ي كه در تفسيني بيچ جا نميه

نكه  ير كرده ام بدون ايه مورد نظر را به طور كامل تفسيم، بلكه در هرجا آيباش
 يگرچه در بعض. ال از آن بحث شده است مورد توجه قرار دهممشابه آن را كه قب

 ي ميشتريده بيم، چرا كه فاي را به صورت مشروح تر آورده ايه اير آيجاها تفس
د، ي نمايات آن تدبر مي خواند و در آي كه قرآن را مي كسين گونه برايو ا. رساند

را با  يز. تدبر رها نكند را بدون ييچ جايد و هيسته است كه در همه جا تدبر نمايشا
ن  يو از آن جا كه قرآن با ا.  آوردي به دست مياديده زير فراوان و فاين كار خيا

« : گذار خداوند متعال فرموديافته اثر مي خردمندان ِ راهيعظمت و شكوه در دل ها
 ترسند از ين م كه از پروردگارشايكسان» ربهم يخْشَونَ الَّذِينَ جلُود مِنْه تَقْشَعِرُّ

 از ي شوند، چون در آن انسان ها به صورت هراسناكيدن آن لرزه بر اندام ميشن
» اللَّهِ ذِكْرِ إِلَى وقُلُوبهم جلُودهم تَلِينُ ثُم« .  برحذر داشته شده اندي الهيعذاب ها

پس . ردي گيشان آرام ميق، دل ها و پوستهايد و تشويسپس به هنگام بحث از ام
 آنها را از عمل يد، و گاهي نمايق مير تشوي انسان ها را بر انجام عمل خيآن گاهقر

ر قرآن در آنها كه خداوند آن را ذكر كرد يتاث» اللَّهِ هدى ذَلِك« .  دارديبد باز م
 رسد، و از جمله فضل و  احسان خدا بر ي است از جانب خدا كه به بندگانش ميتيهدا

خداوند به سبب آن هركس را از بندگانش كه بخواهد » يشَاء منْ بِهِ يهدِي« . آنهاست
َلِك« و احتمال دارد كه منظور از . دي نمايت ميهدا تان ي كه برايقرآن: ن باشديا» ذَ

 ي براين راهي است كه جز ايت و رهنمون الهيهدا» اللَّهِ هدى« م، يف كرديتوص
 آن هركس از بندگانش كه يله يبه وس» ءيشَا منْ بِهِ يهدِي« ست يدن به خدا نيرس

 بِهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضونُه سبلَ يهدِي« . دي نمايت ميح و سالم باشد، هدايتش صحين
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لَمِ يد به راه هاي نمايروي او پيله آن هركس را كه از خشنوديخداوند به وس» الس 
و هركس را كه خدا گمراه » هادٍ مِنْ لَه فَما اللَّه يضْلِلْ ومن«   كند، يت مي هدايسالمت

ست كه انسان را به خدا ي نيچون راه.  نخواهد داشتييتگر و راهنمايچ هدايسازد ه
 يد كه انسان به كتاب خدا روي آي به دست ميق، زماني، و توفيق الهيبرساند جز توف

 آشكار يست، و جز گمراهيت ني هداي براين كار انجام نشد راهي ايپس وقت. اورديب
  . نخواهد بوديزيو شقاوت خوار كننده چ

  :24 - 26 يه يآ
تَكْسِبونَ؛  كُنتُم ما ذُوقُوا لِلظَّالِمِينَ وقِيلَ الْقِيامةِ يوم الْعذَابِ سوء بِوجهِهِ يتَّقِي أَفَمن
  از را  قيامت  سخت  عذاب  خويش  چهره با  قيامت روز در  كه  كس  آن آيا

   يم  گفته  ستمكاران  به ؟  است  يبهشت  كه  است  يكس همانند دارد  يم خودباز
 .بچشيد را  عذاب ايد كرده  يم  كه  يكارهاي كيفر  به :شود

مِن الَّذِينَ كَذَّب لِهِم قَب مفَأَتَاه ذَابثُ مِنْ الْعيرُونَ لَا حشْعتكذيب  پيشينيانشان؛ ي  
 .رسيد  سرشان بر دانستند  ينم  كه  يجاي از  عذاب و كردند

مفَأَذَاقَه اللَّه اةِ فِي الْخِزْييا الْحنْيالد ذَابلَع خِرَةِ وĤْرُ الأَكْب ونَ؛ خدا كَانُوا لَولَمعدر ي 
  .است تر   بزرگ  آخرت  عذاب ، بدانند اگر  يول ،  ساخت  رسوايشان  جهان  اين
ش ي را در پيق داده است تا راهي توفي كرده و به وتي كه خداوند او را هدايا كسيآ
 است و بر عناد ي كه در گمراهي رساند و كسي بهشت ميرد كه او را به سرايبگ

امت آمده و عذاب بزرگ او را فرا گرفته و آن را با ين كه به قي دهد تا ايخود ادامه م
 كند ي من عذاب در آن اثرين عضو است و كوچك تريف تريچهره و صورت كه شر

ر بسته شده اند؟ برابر هستند؟ ي او با زنجيد چرا كه دست و پاي نماياز خود دور م
دن و  انجام گناهان بر خود ستم كرده اند ي كه با كفر ورزيو كسان» لِلظَّالِمِينَ وقِيلَ« 

 كُنتُم ما ذُوقُوا« : شوديمورد سركوفت و سرزنش قرار گرفته و به آنان گفته م
لِهِم مِن الَّذِينَ كَذَّب« . دي را كه كرده اييفر كارهايد كيبچش» تَكْسِبونَ ت ها» قَبكه ييام 

 حيثُ مِنْ الْعذَاب فَأَتَاهم« ب كردند، يامبران را تكذيشان بودند همانند آنها پيش از ايپ
به . رشان شديبانگي دانستند گري كه نمييج عذاب خدا از جايدر نت» يشْعرُون لَا

  . مروز عذاب به سراغشان آمديا به هنگام خواب ني روز بودند، ي كه در  ابتدايهنگام
 »مفَأَذَاقَه اللَّه اةِ فِي الْخِزْييا الْحنْييي و رسواين عذاب خواريخداوند به سبب  ا» الد 

« . ا به  آنان چشاند پس آنها نزد خدا و نزد خلق خدا رسوا شدندي دنيرا در زندگ
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لَ وذَابخِرَةِ عĤْرُ الأَكْب ونَ كَانُوا لَولَمعو قطعا عذاب آخرت بزرگ تر است اگر بدانند» ي .
 گرفتار خواهند شد يزند ، چون اگر ادامه دهند به عذابيب بپرهيد از تكذينها بايپس ا

  .ن به آن گرفتار آمدنديشيب كنندگان پيكه تكذ
  :27- 31 يه يآ

لَقَدنَا وذَا فِي اسِلِلنَّ ضَرَبثَلٍ كُلِّ مِن الْقُرْآنِ هم ملَّهتَذَكَّرُونَ؛ ما لَّعقرآن  اين در ي  
  .گيرند پند شايد ،  آورديم  يمثل  گونه هر  مردم  يبرا

لَّهم عِوجٍ ذِي غَيرَ عرَبِيا قُرآنًا تَّقُونَ؛ ، لَّعانحراف  هيچ  يب  يعرب  زبان  به  يقرآن ي  
  .كنند پروا دشاي   يكج و

ضَرَب لًا اللَّه لًا مثَ جونَ شُرَكَاء فِيهِ رتَشَاكِسلًا م جرا ولَم لٍ سلْ لِّرَجانِ هتَوِيسلًا ي  مثَ
دملَّهِ الْح  او در  تن چند  كه را  يمرد : زند  يم  يمثل يعلَمونَ؛ خدا لَا أَكْثَرُهم بلْ لِ

 دو  اين آيا  باشد  ييك  آن از تنها  كه  يمرد و  دارند   اختالف سراو بر و شريكند
  .دانند  ينم  بيشترشان ،  نه  را خدا سپاس  ؟ برابرند  هم با

إِنَّك تيم مإِنَّهتُونَ؛ تو ويميرند  يم نيز آنها و  يمير  يم م.  
ثُم إِنَّكُم موةِ يامالْقِي عِند كُمبونَ؛ س رنزد  قيامت روز در  همه  پستَخْتَصِم 

  .پرداخت  خواهيد  خصومت  به يكديگر با  پروردگارتان
ر و ي را آورده است؛ مثل اهل خين قرآن هر مثَلي دهد كه در اي خداوند متعال خبر م

 يك مي نزديا را به ذهن آدميق اشي كه حقاييد و شرك، و مثَل هاياهل شر، مثَل توح
لَّهم« ن  است كه ن امر آيسازند، و حكمت ا تَذَكَّرُونَ لَّعباشد مخاطبان قرآن پند » ي

م آن را بشناسند و به آن ي دهيح ميشان توضي كه حق را برايرند، و به هنگاميپذ
م كه ي نازل كرده اين قرآن را به زبان عربيا» عِوجٍ ذِي غَيرَ عرَبِيا قُرآنًا« . عمل كنند

ژه يسور است، به وي سهل و ميي و روشن و معان واضحيي الفاظ و واژه هايدارا
 بدون راه ندارد؛ نه در ي، خلل و كاستيچ وجهيبه ه» عِوجٍ ذِي غَيرَ« .  عرب هايبرا

ن آن است كه قرآن در اوج اعتدال و توازن ين مبيو ا.   اشيالفاظش و نه در معان
 عبدِهِ ي أَنزَلَ علَي الَّذِالحمد للَّهِ« :دي فرمايهمچنان كه خداوند متعال م. قرار دارد

ن كتاب را بر بنده ي را سزاست كه اييش خدايستا» ماَيجعل لَّه عِوجا ، قَيالكِتَب ولَم 
لَّهم« .  راست و درستي در آن ننهاد؛ كتابيچ كژيش نازل كرد و هيخو تَّقُونَ لَّعي «

ن ي را به واسطه اي و عمليم عليچرا كه راه تقوا. شه كنندي خدا را پيباشد كه تقوا
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 است و در اوج اعتدال و توازن قرار ي واضح و آشكاري الفاظ و معانيقرآن كه دارا
  . آورده شده استي كه در آن هر نوع مثَليم؛ قرآني آنان هموار كرده ايدارد، برا

 فِيهِ لًارج مثَلًا اللَّه ضَرَب« :ان داشت و فرموديد بي شرك و  توحي را برايسپس مثال
افراد .  است يكاني را كه برده شريمرد:  زده استيخداوند مثال»متَشَاكِسونَ شُرَكَاء

ك حالت اتفاق ندارند تا آن برده يك امر و در يك هستند و با هم در ي با هم شرياديز
ك يراحت باشد، بلكه اربابان او به مشاجره و منازعه درباره او  مشغولند؛ هر

 يگري ديگران هم خواسته هاي خواهد آن را اجرا كند ، و ديكه م دارد يخواسته ا
كان كه با هم  اختالف دارند چه گمان ين شرين مرد با ايپس در مورد حالت ا. دارند

ك نفر است و منظور و مراد ي كه فقط برده يو مرد» لِّرَجلٍ سلَما ورجلًا« ؟ ي بريم
لًا يستَوِيانِ هلْ« .  برديه سر م كامل بي داند، و در راحتي خود را ميآقا ن يا ايآ» مثَ

 دارد كه با ياديكان زين شرك، شريهمچن. ستنديكسانند؟ نه، برابر نيدو مرد برابر و 
پس او آرامش ندارد و .  آن راي خواند، گاهياد مين را به فري ايهم اتفاق ندارند؛ گاه

كتاپرست كه طاعت و عبادت يد و اما موح.  كنديدا نمينان پي اطمييچ جايقلبش در ه
 ييق خاطر رهاي پروردگارش خالص نموده است خداوند او را از تشويش را برايخو

 الْحمد مثَلًا يستَوِيانِ هلْ« .  بردي و آرامش كامل به سر ميده است ، و در راحتيبخش
حق را از باطل ش خدا را سزاست كه يكسانند؟ نه، پس ستاين دو برابر و يا ايآ» لِلَّهِ

شتر يبلكه ب»  يعلَمونَ لَا أَكْثَرُهم بلْ« . كرده استييجدا نموده و جاهالن را راهنما
 ميت إِنَّك« .  شوندي گرفتار مي خود به چه عذابي دانند به سبب شرك ورزيآنها نم
ن مِّت ي مِّن قَبلِك الخُلد أَفَإوما جعلنَا لِبشَرِ« د، يري ميهمه شما حتما م» ميتُونَ وإِنَّهم

م، ي را مقرّر نكرده اي جاودانگي زندگيچ انساني هيش از تو برايو پ» فَهم الخَلِدونَ 
  شه خواهند ماند؟ ي همي آنها برايريا اگر تو بميآ
 »ثُم إِنَّكُم موةِ يامالْقِي عِند كُمبونَ رر آنچه با هم امت ديسپس شما روز ق» تَخْتَصِم

د پرداخت، و خداوند با يد نزد پروردگارتان به نزاع و كشمكش خواهياختالف داشت
ك طبق عملش سزا و جزا ي كند، و به هري ميان شما داوريش ميحكم دادگرانه خو

 را كه كرده اند برشمرده است و آنها ييخداوند كارها» أَحصاه اللَّه ونَسوه« . دهديم
  .رده اندآن را فراموش ك

  :32- 35 يه يآ
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لَيس جاءه إِذْ بِالصدقِ وكَذَّب اللَّهِ علَى كَذَب مِمن أَظْلَم فَمنْ  مثْوى جهنَّم فِي أَ
  يراست  سخن و بندد  يم  دروغ خدا بر  كه  آن از ستمكارتر  كيست  لِّلْكَافِرِينَ؛ پس

  نيست  يجايگاه  جهنم در را  كافران ياآ  كند  يم  تكذيب  است  آمده براو،   كه را

?  
لَئِك بِهِ وصدقَ بِالصدقِ جاء والَّذِي أُو متَّقُونَ؛ و هآورد  راست  سخن  كه  يكس الْم 

  .پرهيزگارانند  آنان ، كرد  تصديقش و
 نزد در بخواهند  هچ هر  الْمحسِنِينَ؛ برايشان جزَاء ذَلِك ربهِم عِند يشَاءونَ ما لَهم

  .نيكوكاران   پاداش  است  اين   مهياست  پروردگارشان
 يعملُونَ؛ تا كَانُوا الَّذِي بِأَحسنِ أَجرَهم ويجزِيهم عمِلُوا الَّذِي أَسوأَ عنْهم اللَّه لِيكَفِّرَ
  يم  آنچه بهتراز ، هب و ، بزدايد  آنان از اند  شده  مرتكب  كه را  ياعمال  بدترين خدا

  .دهد  پاداششان اند  كرده
 ي دهد و مي دارد، خبر ميب كنندگان را برحذر مي كه تكذيخداوند متعال در حال

بر خداوند دروغ » اللَّهِ علَى كَذَب« ست كه ي نيچ كس ستمكارتر از كسيه: ديفرما
 ي به دروغ ادعااي. ستيسته شكوه او ني را به او نسبت دهد كه شاييزهايببندد و چ

ا يا چنان خبر داده ين گفته، يا به دروغ خبر دهد كه خداوند متعال چني كند، يامبريپ
« :دي فرماي داخل است كه مين فرموده الهين در ايپس ا. ز حكم كرده استيبه فالن چ

خداوند  را به ييزهاي چي نادانين كه از روي اللَّهِ ما لَا تَعلَمون و ايوأَن تَقُولُوا علَ
ح يار زشت تر و قبي نباشد پس آن بسي نادانيو اگر از رو. دي دانيد كه نمينسبت ده
 را يست كه حقي نيچ كس ستمكارتر از كسيو ه» جاءه إِذْ بِالصدقِ وكَذَّب« . تر است

.  استيب او ستم بزرگيپس تكذ. فراوان نزد آمده است يدروغ انگارد كه با نشانه ها
.  او روشن شده رد كرده استيش حق را پس از آن كه برايب خويذچون او با تك

  . ن خود، ظلم مضاعف استيب كند ايقت را هم تكذيپس اگر بر خدا دروغ بندد و حق
 »سلَي لْكَافِرِينَ مثْوى جهنَّم فِي أَ  كافران وجود ندارد كه ي برايگاهيا در جهنم جايآ» لِّ

إِنَّ « ! گرفته شوند؟يق خدا از هر ستمگر و كافراز آنها انتقام گرفته شود، و ح
ب ي تكذي كه به دروغگويوقت.  استي گمان شرك ستم بزرگيب» مُِ يالشِرّك لَظُلم عظِ

ق كننده و پاداشش ذكر به ي تصديفرش پرداخت، از راستگويت و كيكننده، و جنا
 را در سخن يقت و راستي كه حقيو كس» بِالصدقِ جاء والَّذِي« :ان آورد و فرموديم

 كه در ين داخل هستند؛ كسانينانشان در ايامبران و جانشيپ. و كردارش با خود آورد
 يز در خصلت هايسخنشان در رابطه با اخبار و احكام خدا راست گفته اند، و ن
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 را باور داشته و يقت و راستيو حق» بِهِ وصدقَ« . كه داشتند راست گفته انديصدق
د و آن را آورده ي گويقت را مي و حقي انسان راستيچون گاه.  استق كردهيتصد

رد كه حتما ي گيش قرار مي مورد ستاين كسي كند، بنابرايق نمياست، آن را تصد
 آن فرد نشانگر دانش و ييپس راستگو. باشد» قيتصد«و » صدق« صفت يدارا

 كه يكسان» الْمتَّقُونَ هم أُولَئِك« .  باشدي ميقش نشانه فروتنيعدالت اوست و تصد
 اند، چون همه يزگاران واقعينان پرهيز را داشته باشند ايافته  اند تا هر دو چيق يتوف

  . گردديق آن بر مي و تصدي به صداقت و راستيزگاري پرهيخصلت ها
آنان هر آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان دارند؛ » ربهِم عِند يشَاءونَ ما لَهم« 

 يچ انسانيده و به قلب هي آن را نشنيچ گوشيده و هي آن را نديچ چشمي كه هيپاداش
پس همه آنچه كه اراده و خواست آنها باشد از انواع لذّت ها . خطور نكرده است 

ن  است پاداش يا» الْمحسِنِينَ جزَاء ذَلِك« .شان فراهم و آماده خواهد بوديبرا
نند، و اگر او ي بي كنند كه انگار او را ميبادت م كه خدا را چنان عيكوكاران ؛ كسانين

 ي رفتار مييكوي كه با بندگان خدا به نيند؛ و كساني بينند او آنها را مي بيرا نم
  . ندينما
» يعملُونَ كَانُوا الَّذِي بِأَحسنِ أَجرَهم ويجزِيهم عمِلُوا الَّذِي أَسوأَ عنْهم اللَّه لِيكَفِّرَ« 
نوع . ا نه بدتر و نه بهتريا بهتر است و يا بدتر است يمل انسان سه حالت دارد؛ ع

و بدتر همه گناهان . ردي گي به آن تعلّق نميفريسوم نوع مباح است كه پاداش و ك
ه ي آيح معنين توضيپس با ا.  باشنديهستند ، و بهتر همه طاعت و عبادت ها م

تا » عمِلُوا الَّذِي أَسوأَ عنْهم اللَّه لِيكَفِّرَ« :دي فرماين كه خداوند ميو ا.  شوديروشن م
 و يكوكاريره آنها را به سبب ني گناهان صغيعنينِ آنچه را كه كرده اند يخداوند بدتر

و » يعملُونَ كَانُوا الَّذِي بِأَحسنِ أَجرَهم ويجزِيهم« .دي شان ببخشايزگاريپره
شان ي هايكي به پاس همه نيعني كرده اند ين ِ آنچه كه ميوتركي نيپاداششان را به پا

وتِ مِن لَّدنه يضَعِفها ويظِلم مِثقَالَ ذَرةِ وإِن تَك حسنَةَ يإِنَّ اللَّه لَا « به آنها بدهد، 
 باشد آن را يكي كند، و اگر ني ستم نمي گمان خداوند به اندازه ذره ايب» ماَيأَجرَا عظِ
  .  دهدي ميش پاداش بزرگيد، و از جانب خوي نمايبر مچند برا

  :36- 37 يه يآ
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سأَلَي بِكَافٍ اللَّه هدبع فُونَكخَويونِهِ مِن بِالَّذِينَ ون دمضْلِلِ وي ا اللَّهفَم ادٍ؛ تو مِنْ لَهه 
  بنده ينگهدار   يبرا خدا آيا  ترسانند  يم ، هستند خدا  يسوا  كه  يكسان  به را

  .بود نخواهد  يراهنماي   هيچ سازد  گمراه خدا  كه را  كس هر و ؟  نيست  يكاف  اش
 خدا  كه را  كس انتِقَامٍ؛ هر ذِي بِعزِيزٍ اللَّه أَلَيس مضِلٍّ مِن لَه فَما اللَّه يهدِ ومن

 نيست  گيرنده  امانتق و پيروزمند  خدا آيا   نيست  يا  كننده  گمراه ، كند  يراهنماي

 ?  
 »سلَي ت خداوند به بنده يق كرم و لطف و عناي از مصاديكيا يآ» عبده بِكَافٍ اللَّه أَ

 اش ي نموده و از دستورش اطاعت نموده و از نواهي كه او را بندگياش؛ بنده ا
ن بنده يژه  كاملتريبه و!  باشد؟يست كه خداوند او را كافين نيز كرده  است، ايپره

ت  خواهد كرد، و هركس را يا كفاين و دنيكه خداوند او را در امر د) ص(خدا محمد 
آنان » دونِهِ مِن بِالَّذِينَ ويخَوفُونَك« .  سازديد از  او دور ميكه به او سوء قصد نما

نها ي ترسانند كه ايتو را از بت ها و انبازان م.  ترسانندي جز خدا ميتو را از كسان
 ي آنها سرچشمه مي و سركشين طرز فكر از گمراهي خواهند رساند، اينايبه تو ز

و هركس را كه » مضِلٍّ مِن لَه فَما اللَّه يهدِ هادٍ ومن مِنْ لَه فَما اللَّه يضْلِلِ ومن« . رديگ
چ گمراه يت كند هي ندارد، و هركس را كه خدا هدايتگريچ هدايخدا گمراه سازد ه

و او . ت و گمراه ساختن به دست خداوند متعال استيچون هدا. دارد نيكننده ا
لَيس« . شودي شود و هر آنچه نخواهد نمي است كه هرچه بخواهد مييخدا  اللَّه أَ

 كامل است و بر هر يرگي عزّت و چياو دارا! يآر! ست؟يره نيا خدا چيآ» بِعزِيزٍ
 كند و مكر و يت مي را كفا اش بنده اشي غالب است و با قدرت و توانمنديزيچ

 يچي كه از فرمان او سرپيو از كس» انتِقَامٍ ذِي« . دي نمايتوطئه آنها را از  او دور م
  .ديزي شود بپرهيفر و عذاب خدا ميپس، از آنچه كه باعث ك. ردي گيكند، انتقام م

  :38 يه يآ
لْتَهم ولَئِن  دونِ مِن تَدعونَ ما أَفَرَأَيتُم قُلْ اللَّه ولُنَّلَيقُ والْأَرض السماواتِ خَلَقَ منْ سأَ
 ممسِكَات هنَّ هلْ بِرَحمةٍ أَرادنِي أَو ضُرِّهِ كَاشِفَات هنَّ هلْ بِضُرٍّ اللَّه أَرادنِي إِنْ اللَّهِ

  يكس  چه  : يبپرس آنها از گر؛ ا الْمتَوكِّلُونَ يتَوكَّلُ علَيهِ اللَّه حسبِي قُلْ رحمتِهِ
  ياينهاي  پس : بگو  يكتا  يخدا : ، گفت  خواهند ؟  است  آفريده را  زمين و آسمانها

  من  به بخواهد يكتا  يخدا اگر ؟ بينيد   يم  چگونه پرستيد  يم او  يسوا  كه را
  من  به اهدبخو اگر يا ؟ كنند  دفع را رنج   آن توانند  يم  اينان آيا برساند  يرنج
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  يبرا خدا : بگو ؟ دارند باز  من از را  رحمت   آن توانند  يم ، دارد  يارزان  يرحمت
  .كنند  يم  توكل او به   كنندگان  توكل   است  بس  من

ل ي و دلي ترسانند، بپرسي به جز خداوند ميزهاي كه تو را از چين گمراهانياگر از ا
 آسمان ها و يچه كس» والْأَرض السماواتِ خَلَقَ نْم« :يي و بگوييه آنان اقامه نمايعل
 ين را به معبودهاينش آسمان ها و زمي آفريوه ايچ  شيده است؟ به هين را آفريزم

ده ي آنها را آفرييخداوند به تنها: خواهند گفت» اللَّه لَيقُولُنَّ« . خود نسبت ندادند
 كَاشِفَات هنَّ هلْ بِضُرٍّ اللَّه أَرادنِي إِنْ اللَّهِ دونِ مِن تَدعونَ ما أَفَرَأَيتُم قُلْ« .است
شان ي معبودهايد بر ناتوانيپس، بعد از آن كه قدرت خداوند روشن شد با تاك» ضُرِّهِ

 ياني به من برساند هر زيان و گزنديد كه اگر خدا بخواهد زيمرا خبر ده: به آنها بگو
ا آن را يان را كامال از من دور سازند و ي توانند، آن زي شما ميا مبعودهايكه باشد آ

و اگر خدا بخواهد در حق » رحمتِهِ ممسِكَات هنَّ هلْ بِرَحمةٍ أَرادنِي أَو« ل دهند؟ يتقل
 يا آنها ميد من شود آيا عايا دنين ي در دي را روا بدارد و سوديمن لطف و مرحمت

: خواهند گفت! ند؟ي نمايريدن آن به من جلوگياز رستوانند مانع رحمت خدا شوند و 
و بعد از آن كه .  توانند رحمت را باز دارنديان را دور نخواهند كرد و نمينه، آنها ز

ده و تنها او يل قاطع روشن شد كه تنها خداوند معبود  است و او مخلوقات را آفريدل
ان رساندن و نفع رساندن يدن و زير او از هر جهت، از آفري دهد و غيان ميسود و ز

 آنان يت خدا و طلبِ دفع مكر و توطئه هاي و كفاياريعاجز هستند، با طلب نمودن 
لَيهِ اللَّه حسبِي« :بگو كَّلُ عتَوكِّلُونَ يتَواست ، و توكّل كنندگان فقط يخدا مرا كاف» الْم 

منافع خود و دور شدن ه كنندگان در به دست آوردن ي تكيعني. ندي نمايبر او توكّل م
 اوست، او مرا يبرا»  بودنيكاف« كه يند پس كسي نمايه ميان ها از خود بر او  تكيز

 باشد، يم مهم نميا برايم مهم است، و ي است؛ مرا در برابر همه آنچه كه برايكاف
  . استيكاف
  :39- 40 يه يآ

 بر ،  من  قوم  يا : تَعلَمونَ؛ بگو فَسوف عامِلٌ إِنِّي مكَانَتِكُم علَى اعملُوا قَومِ يا قُلْ
  دانست خواهيد  يزود  وبه   كنم  يم  عمل نيز  من  كنيد  عمل  خويش  امكان  وفق
  .كه
لَيهِ ويحِلُّ يخْزِيهِ عذَاب يأْتِيهِ من ع ذَاب؛ چه عقِيمخوارش  كه  يعذاب  به  يكس  م  
  .آيد  يم فرود او سر  بر جاويد  عذاب يا ، شود  يم گرفتار سازد  يم
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وه يبه همان ش!  قوم منيا: به آنها بگو! امبري پيا» مكَانَتِكُم علَى اعملُوا قَومِ يا قُلْ« 
 است كه سزاوار يد و آن عبارت از پرستش كسيده اي خود پسندي كه برايو حالت

 كنم ي عمل ميزيمن هم به چ» عامِلٌ إِنِّي« .دي ندارد، عمل كنياريست و اختيپرستش ن
 آن دعوت كرده ام، و آن عبارت است از اخالص واطاعت و يكه شما را به سو

د دانست يپس خواه» يخْزِيهِ عذَاب يأْتِيهِ تَعلَمونَ من فَسوف« .  خدايعبادت فقط برا
در  عذاب خوار كننده ي خواهد بود ،و چه كسيكه سرانجام و عاقبت به سود چه كس

لَيهِ ويحِلُّ« . ا به سراغش خواهد آمديدن ع ذَابع قِيمدان و يو در آخرت عذاب جاو» م
 است يد بزرگين تهديا.  گردديرش ميبانگي شود گري كه از او برطرف نميشگيهم
دان هستند، اما ظلم و عناد مانع از ي مانند كه مستحق عذاب جاوي آنها و خود ميبرا
  .ده بودمان آوردنشان شيا
  :41 يه يآ

لْنَا إِنَّا لَيك أَنزَ ع قِّ لِلنَّاسِ الْكِتَابنِ بِالْحى فَمتَدلِنَفْسِهِ اه  علَيها يضِلُّ فَإِنَّما ضَلَّ ومن فَ
  نازل تو بر  مردم  هدايت  يبرا  حق  به را  كتاب  اين بِوكِيلٍ؛ ما علَيهِم أَنت وما

 شد  گمراه  كه هر و ،  اوست خود سود  به  يافت  هدايت ، هك كس  هر  پس   كرديم
  .ينيست آنها  وكيل تو و  افتاده  يگمراه   به خود  زيان  به

 اش مشتمل ي دهد كه او قرآن را كه در اخبار و اوامر و نواهيخداوند متعال خبر م
س  كرامت برسد اساي كه بخواهد به خدا و سراي كسيقت است و برايبر حق و حق

ز خداوند ين. امبرش نازل كرده استي باشد، بر پيدن به خدا مي رسيله يت و وسيهدا
ان اقامه شده  ي جهانيله نزول قرآن حجت بر همه ي دهد كه به وسيمتعال خبر م

و هركس در پرتو نور قرآن » علَيها يضِلُّ فَإِنَّما ضَلَّ ومن فَلِنَفْسِهِ اهتَدى فَمنِ« . است
 نمودن به خود يرويت شدن و پيده هدايد، فاي نمايرويب شود و از اوامر آن پايراه

د گمراه گردد ي او روشن گردي گردد، و هركس بعد از آن كه راه راست براياو بر م
 أَنت وما« . رساندي نمياني گردد، و به خدا زي اش به خودش بر ميان گمراهيز

، و آنها يي كه اعمالشان را ثبت و ضبط نمايستيان نو تو بر آنان نگهب» بِوكِيلٍ علَيهِم
بلكه تو فقط . ي مجبورشان سازي خواهي، و بر آنچه ميرا بر آن محاسبه كن

فه ات ي، و وظي رساني به آنا ميافته اي كه آنچه را به آن فرمان يهست . يرساننده ا
  .ي  دهيرا انجام م

  :42 يه يآ
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فَّى اللَّهتَوي ا حِينَ الْأَنفُستِهوالَّتِي مو لَم تا فِي تَمنَامِهم سِكما قَضَى الَّتِي فَيهلَيع 
تورْسِلُ الْميلٍ إِلَى الْأُخْرَى وى أَجمسفِي إِنَّ م اتٍ ذَلِكيĤَمٍ لتَفَكَّرُونَ لِّقَوجانها ؛ خدا ي 

  نمرده خود  خواب در،  هك را  يكسان  جان نيز و ، گيرد  يم  مردنشان  هنگام  به را
 تا را  ديگران داردو   يم  نگه  شده  رانده آنها بر  مرگ  حكم  كه را  يجانهاي  اند

  يم  كه  يآنهاي  يبرا   عبرتهاست  اين در  فرستد  يم باز  است  معين  كه  يزمان
  .انديشند

دگانش و در  و خواب بنيداري در حالت بيي دهد كه او به تنهايخداوند متعال خبر م
خداوند روح ها » الْأَنفُس يتَوفَّى اللَّه« :دي نمايحالت مرگ و زنده بودنشان تصرف م

نجا يدر ا. قبض بزرگ و قبض كوچك: قبض روح دو نوع است. دي نمايرا قبض م
ن كه خداوند خبر داده است كه او يا.  باشديمنظور قبض بزرگ است ، و آن مرگ م

 ندارد كه او فرشته مرگ و همكارانش را ين منافاتي كند با ايخودش ارواح را قبض م
تَوفاكُم ملَك يقُل « :ند، همان طور كه فرموده استيگماشته تا ارواح را قبض نما

ّلَ بِكُميالموتِ الَّذِ تان را يآن فرشته مرگ كه بر شما گماشته شده جان ها« :بگو»  وكِ
لُنَا وهم  إِذَا جĤء أَحيحتَّ» « . ستانديم سر فَّتهتَو وتكُم المن كه مرگ يتا ا» فرِّطُونَيد

 ي كنند و آنها كاستيد، فرستادگان ما روح او را قبض مياي از شما بيكيبه سراغ 
 دهد كه او ين نظر كارها را به خود نسبت ميچون خداوند متعال از ا» . ورزندينم

 دهد كه از سنت يبه اسباب آن نسبت من نظر امور را يو از ا. ننده مدبر استيآفر
 ين كه ميو ا.  را قرار داده استي سببي هر امرين است براي و حكمت او اي الهيها

ز به هنگام خواب آن دسته از ارواح را كه نموده ين» منَامِها فِي تَمت لَم والَّتِي« :ديفرما
. گر مرگ كوچك استيد ين قبض، قبض كوچك است، به عبارتيا. دي نماياند ،قبض م

 »سِكما قَضَى الَّتِي فَيهلَي ع تويان آن دو دسته از ارواح، دسته يو آن گاه از م» الْم 
 ين ارواح  كساني دارد، و اياول را كه فرمان مرگشان را صادر كرده است نگاه م

 كه خواب هستند صادر يا خداوند فرمان مرگشان را در حالياست كه مرده  اند 
و گروه دوم ارواح كه هنوز فرمان » مسمى أَجلٍ إِلَى الْأُخْرَى ويرْسِلُ« .رده استك

 خود را كامل ي كه روزي گرداند تا زمانيمرگشان صادر نشده است به تن باز م
ن امر ي گمان در ايب» يتَفَكَّرُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ« . گردانند و اجلشان فرا برسد

ن كه ي خداوند و اي است كه بر كمال توانمندي روشنيشمندان نشانه هاي انديبرا
ن ي است بر ايليه دلين آيا.  كنديمردگان را پس از مرگشان زنده خواهد كرد داللت م
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 باشد و جوهر آن با جوهر بدن ي است كه قائم به ذات خود ميكه روح و نفس جسم
ر پروردگار است يده شده و تحت تدبي، آفرن كه روحي است بر ايلي كند و دليفرق م

و ارواح .  گرداندي دارد، و باز به تن بر مي ستاند و نگاه ميو خداوند آن را م
 يگر گفتگو ميكدي كنند و گردهم آمده و با يگر را مالقات ميزندگان در برزخ همد

ن را نگاه  گرداند و ارواح مردگايپس آن گاه كه خداوند ارواح زندگان را بر م. ندينما
  . دارديم
  :43- 44 يه يآ

  يسوا يعقِلُونَ؛ آيا ولَا شَيئًا يملِكُونَ لَا كَانُوا أَولَو قُلْ شُفَعاء اللَّهِ دونِ مِن اتَّخَذُوا أَمِ
  نداشته  يكار به   قدرت  شفيعان  آن اگر  يحت : بگو ؟ كردند اختيار  يشفيعان خدا

  ? نيابند در را  يچيز و باشند
  شفاعت : تُرْجعونَ؛ بگو إِلَيهِ ثُم والْأَرضِ السماواتِ ملْك لَّه جمِيعا الشَّفَاعةُ لِّلَّهِ قُل

  سپس   وزمين  آسمانها  يفرمانرواي  اوست  به  متعلق   خداست  آن از سراسر
  .شويد  يم  بازگردانده او نزد  به  همه

ده اند و دست به ي را برگزيي هايانجي او ميبه جا را كه يخداوند متعال كار كسان
ح نموده و ي كنند تقبي خواهند و آنها را پرستش مي شوند و از آنها ميدامان آنها م

ده اند كه ي را برگزيعانين كه شفيان جهالت آنها و ايامبر با بي پيا» قُل« :دي فرمايم
ن كه يان جهالت آنها و ايبا ب! رامبي پيا» قُل« :ستند به آنان بگوي نيچ عبادتيسزاوار ه

 لَا كَانُوا أَولَو« :ستند به آنان بگوي نيچ عبادتيده اند كه سزاوار هي را برگزيعانيشف
 ي و متصرف در امور ميانجي را كه مييزهايا اگر چيآ» يعقِلُونَ ولَا شَيئًا يملِكُونَ

ن ندارند ، بلكه يها و نه در زم و نه كمتر از آن نه در آسمان يد به اندازه ذره ايدان
 أَولَو« :ستند به آنان بگوي نيچ عبادتي ندارند كه به سبب آن سزاوار هيفهم و شعور

 و متصرف در يانجي را كه مييزهايا اگر چيآ» يعقِلُونَ ولَا شَيئًا يملِكُونَ لَا كَانُوا
ن يآسمان ها و نه در زم و نه كمتر از آن نه در يد به  اندازه ذره اي دانيامور م

ش شوند، چون آنها ي ندارند كه به سبب آن سزاوار ستايندارند، بلكه فهم و شعور
 يا كسيپس آ. ستنديش ني بي از سنگ و درخت و تمثال ها بوده، و مردگانيجمادات
ن مردم ين و نادان تريا از گمراه تري!  را پرستش كند  عقل دارد؟ييزهاين چيكه چن

   او از ستم همه بزرگتر است؟ باشد و ستميم
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ار يشفاعت؛ سراسر از آن خداست؛ چون اخت: به آنان بگو» جمِيعا الشَّفَاعةُ لِّلَّهِ قُل« 
چ كس ي ترسد، و هي كه باشد از خدا ميو هر شفاعت كننده ا. همه در  دست اوست

ه اش پس هرگاه بخواهد بر بند.  كنديگريانجي تواند سفارش و ميجز با اجازه او نم
ن ي دهد تا نزد او شفاعت  كند، و ايد به شفاعت كننده بزرگوار اجازه ميرحم نما

 شود ي او شفاعت مي كه براي است كه خداوند در حق شفاعت كننده و كسيرحمت
 السماواتِ ملْك لَّه«  خداست؛ ي برايد كرد كه شفاعت؛ همگيپس تاك.  دارديروا م

ن است، از آن او يت و كار و صفت كه در آسمان ها و زمهمه آنچه از ذا» والْأَرضِ
و عبادت فقط . ار آن را داردي خواست كه اختيد شفاعت را از كسيپس با.  باشديم

لَيهِ ثُم« .  شودي او انجام ميبرا د، ي شوي او برگردانده ميسپس به سو» تُرْجعونَ إِ
 دهد، و ي پاداش فراوان مپس آن كس را كه عبادت و طاعت او را خالص كرده باشد

  . دهديك قرار داده باشد عذاب هولناك مي او شريهركس را كه برا
  :45- 46 يه يآ

 مِن الَّذِينَ ذُكِرَ وإِذَا بِالĤْخِرَةِ يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قُلُوب اشْمأَزت وحده اللَّه ذُكِرَ وإِذَا
  قيامت  به  كه  كسان  آن  يدلها كنند ياد را خدا تنها  يستَبشِرُونَ؛ چون هم إِذَا دونِهِ
  شادمان شود  برده او جز  يديگر  نام  چون و ، گيرد  اندنفرت ، نياورده  ايمان
  .شوند

 ما فِي عِبادِك بينَ تَحكُم أَنت والشَّهادةِ الْغَيبِ عالِم والْأَرضِ السماواتِ فَاطِرَ اللَّهم قُلِ
لِفُونَ؛ بگو فِيهِ كَانُوا   نهان  يدانا ،  زمين و آسمانها  آفريننده  يتوي ، خدايا بار : يخْتَ

  يداور اند  كرده  يم  اختالف  آن در  چه هر در  بندگانت  ميان ،تو  آشكار و
  .كرد  يخواه

 ي دارد و مين ميد چني نماين و آنچه را كه شركشان اقتضاء ميخداوند حالت مشرك
ان ي او بيگانگياد شود و ي ييهرگاه خداوند به تنها» وحده اللَّه ذُكِرَ وإِذَا« :ديفرما

 كه بجز خدا ييرد و معبودهاي او انجام پذيد عبادت و طاعت فقط براينكه بايگردد و ا
ن را به شدت ير و متنفّر گشته و  اين دلگي گردند، رها شوند ، مشركيپرستش م
اد شوند و يو هرگاه بت ها و انبازها » دونِهِ مِن الَّذِينَ ذُكِرَ وإِذَا« . داننديناپسند م

بناگاه » يستَبشِرُونَ هم إِذَا« ش آنها فرا خوانده شوند، يمردمان به پرستش و ستا
ال و ين كه شرك با اميل اياد شده اند و به دليشان ين كه معبودهايمشركان از ا
ن ين و زشت ترين بدتري گردند، و ايشاد و خوشحال مشان موافق است يخواسته ها
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در آن روز، حساب پس خواهند داد و . امت استيحالت است، اما وعده آنها روز ق
 ياد مي خدا، به فريشان كه آنان را به جايا معبودهايمشاهده خواهند كرد كه آ

  ا نه؟ ي رسانند ي ميخواندند، به آنها سود
د آورنده ي پديا! خداوندا« : بگو» والْأَرضِ السماواتِ فَاطِرَ هماللَّ قُلِ« :ن فرموديبنابرا

ب و آنچه كه از چشم و ي آن كه از عالم غيا» الْغَيبِ عالِم« !نيو مدبر آسمان ها و زم
 كه به آنچه آشكار است و ما ي كسيو ا»  والشَّهادةِ« !يدانش ما پنهان است آگاه

 فِيهِ كَانُوا ما فِي عِبادِك بينَ تَحكُم أَنت« !يز آگاهيه آن نم، بي كنيمشاهده اش م
 يكيو . ي كني مي كردند، داوريان بندگانت در آنچه در آن اختالف ميتو م» يخْتَلِفُونَ

آنچه بر :ندي گوي كه مين اختالف ها اختالف موحدان مخلص است؛ كسانياز بزرگ تر
 ين پاداشيگران چني ديك دارند و براياش نآن هستند حق است و در آخرت پاد

 را يي و بت هاياني تو همتاين به شدت  اختالف دارند كه به جايمشرك. وجود ندارد
 ندارند، و يچ ارزشي را با تو برابر قرار داده اند كه هييزهاي گرفته اند، و چييبه خدا

شاد شده و به شان ي كنند و به هنگام ذكر معبودهاي مييب جويت از تو عي نهايب
 كنند كه آنها برحق ين ادعا مي گردند با وجود اير مياد و ذكر تو متنفّر و دلگيهنگام 

إِنَّ  « :خداوند متعال فرموده است. ك دارندينها پاداش نيگران بر باطل، و ايهستند و د
نَ أَشرَكُوا إِنَّ اللَّه يالذَّ والمجوس ويئنَ والنَّصرَينَ هادوا والصبِينَ ءامنَوا والَّذِيالَّذِ
ان مومنان ي گمان خداوند ميب» ديءِ شَهِي كُلِ ّ شَيمةِ إِنَّ اللَّه علَيوم القِينَهم يفصِلُ بي

 كند، ي ميامت داوري و مجوس و مشركان در روز قيان و صائبان و نصاريهوديو 
ز يان آنها ني ميرسپس از داو.  حاضر و گواه استيزي گمان خداوند بر هر چيب

ّهِم فَالَّذِيهذَانِ خَصمانِ اختَصموا فِ« :خبر داده و فرموده است نَ كَفَرُوا قُطِّعت ي ربِ
 بطونِهِم والجلود ، يصهرُ بِهِ ما فِيم، يصب مِن فَوقِ رءوسِهِم الحمياب مِّن نَّارِ يلَهم ثِِ

 طرف درباره پروردگارشان به منازعه پرداخته اند، پس ن دويا» دِيولَهم مقَمِع مِن حِد
شان بر ي سرهاي از آتش دارند و آب داغ از باالييده اند لباس هاي كه كفر ورزيكسان

شان را ذوب ي شود كه روده ها و آنچه در شكمشان است و پوست هايخته ميآنان ر
نَ يدخِلُ الَّذِيإِنَّ اللَّه « :دي فرماين كه ميتا ا. ن دارندي آهنيي كند، و آنان گرزهايم

ها مِن أَساَوِر مِن يحلَّونَ فِي مِن تَحتِها األَنهرُ يءامنُوا وعمِلُوا الصّالحِاتِ جنَّتِ تَجرِ
مان آورده و ي را كه اي گمان خداوند كسانيب» رُيها حريذَهبِ ولُولُوا ولِباسهم فِ

 آن ير كاخ هايد كه از زي نماي از بهشت ميياسته كرده اند وارد باغ هي شايكارها
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 شوند و ي از طال و آراسته مييو آنها در آن جا با دستبندها. رودها روان است
منَهم يلبِسوا إِينَ ءامنُوا ولَم يالَّذ« :دي فرمايو م. شم استيشان در آن جا ابريلباسها

چ يمانشان را با هيمان آورده واي كه ايكسان» بِظُلمِ أُولَئِك لَهم األَمنُ وهم مهتَدونَ
. افتگانينانند راهيش خواهند بود و ايت و آسايشان در امنيالوده اند اي ني شركيستم
 ي گمان هركس برايب» هِ الجنَّةَ ومأوئه النَّاريشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرَّم اللَّه علَيإِنَّه من « 

گاهش آتش جهنم يت را بر او حرام نموده و جال شود خداوند بهشيك قايخدا شر
  .است

ان يرش در مي و فراگي كلّينش خدا ودانش و حكم و داوريه عموم آفرين آيپس در ا
د آمده است و علم يپس قدرت او كه همه  مخلوقات از آن پد. ان شده استيبندگانش ب

ان بندگانش ياو مد كه ي نماين داللت ميز را در احاطه دارد بر ايرش كه همه چيفراگ
ك و بد و ي كند و از اعمال ني خواهد كرد و آنان را پس از مرگشان زنده ميداور

 ي اش مينش او نشانگر  علم و آگاهيوآفر.  دارديفر و پاداش آن آگاهيمقدار ك
   داند؟يننده اوضاع و احوال بندگانش را نمي آفريا خدايآ» علَم من خَلَقَيأَلَا « .باشد

  :47- 48 يه يآ
لَولَّذِينَ أَنَّ و لَه جمِيعا الْأَرضِ فِي ما ظَلَموا لِ  يوم الْعذَابِ سوءِ مِن بِهِ لَافْتَدوا معه ومِثْ

  است  زمين  يرو در  چه هر ؛ اگر يحتَسِبونَ يكُونُوا لَم ما اللَّهِ منَ لَهم وبدا الْقِيامةِ
  خرند باز  قيامت روز  عذاب از  رابدان  خود ، باشد  مكارانست  آن از ،  آن همانند و
  .كردند  ينم را  حسابش هرگز  كه شود  آشكار  يچيزهاي  برايشان خدا از و

  كه  ياعمال بد  يستَهزِئُون؛ پاداش بِهِ كَانُوا ما بِهِم وحاقَ كَسبوا ما سيئَات لَهم وبدا
 را  گرداگردشان  كردنديم  اش  مسخره  آنچه و شد شكارآ  برايشان كردند  يم

  .بگرفت
ن و يز سخن مشركي كند و ني ميان بندگانش داوريان كرد كه او مي خداوند بيوقت
امت با يان داشت انگار مردم عالقمند شدند كه بدانند خداوند در روز قي آن را بيزشت

ن و يسخت تر» الْعذَابِ ءِسو« مشركان چه كار خواهد كرد؟ پس خبر داد كه آنان
ن ين و زشت تريا سخت ترين عذاب را خواهند داشت، همان طور كه در دنيع تريفج

د و يو اگر همه آنچه از طال و نقره و مروار. ز را بر زبان آوردنديسخنان كفر آم
ن است و همه ظروف آن و مانند آن را ي كه در زمييوانات و درختان و كشتزارهايح

 ييامت آن را بدهند  تا از عذاب خدا رهاياشته باشند، سپس در روز قار ديدر اخت
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« .  سازدي عذاب خدا را از آنها دور نميزيچ چي شود، و هيرفته نميابند از آنها پذي
لَا بنُونَ، إِلََّا من أَتَيوم لَا ي الُ وم لِينفَعبِقَلِبِ س يچ مال و فرزندي كه هيروز» مِي اللَّه 
 لَم ما اللَّهِ منَ لَهم وبدا« . دياي سالم به نزد خدا بي كه با دلي دهد، مگر كسيده نميفا

 آنها آشكار ي برايو از جانب خدا پنهان و خشم و عذاب بزرگ»  يحتَسِبونَ يكُونُوا
.  كردندي ميگريرا آنها در مورد خود قضاوت دي بردند، زي شود كه گمانش را نميم
 شود كه آنها را ناراحت يشان آشكار مي براييزهايو چ» كَسبوا ما سيئَات لَهم وبدا« 
 كَانُوا ما بِهِم وحاقَ« .  بدشان  است كه انجام داده اندين به خاطر كارهاي كند، و ايم
  .ردي گي گرفتند آنها را فرا مي كه آن را به مسخره ميد و عذابيو وع» يستَهزِئُون بِهِ
  :49- 52 يه يآ

 هِي بلْ عِلْمٍ علَى أُوتِيتُه إِنَّما قَالَ منَّا نِعمةً خَولْنَاه إِذَا ثُم دعانَا ضُرٌّ الْإِنسانَ مس فَإِذَا
 و ، خواند  يم را ما رسد  يگزند را  يآدم  ؛ چون يعلَمونَ لَا أَكْثَرَهم ولَكِنَّ فِتْنَةٌ
  نعمت  اين  داناييم  سبب  به : گويد  داريم  ارزانيش   يتنعم  خويش  جانب از  چون

  .دانند  ينم  بيشترينشان  يول باشد  يآزمايش  اين  اند  داده  من  به را
ا قَدمِن الَّذِينَ قَالَه لِهِم ا قَبم أَغْنَى فَمنْها عونَ؛ اين كَانُوا مكْسِبكه بود  يسخن  ي  

 سود  حالشان به  بودند  گردآورده  چه هر  يول ، تندگف  يم  هم  پيشينيانشان
  .نكرد

مهابفَأَص ئَاتيا سوا مبالَّذِينَ كَسوا وؤُلَاء مِنْ ظَلَمه مهصِيبيس ئَاتيا سوا مبا كَسمو 
  كه  يآنهاي  به  ميان  اين از و  شد  دامنگيرشان  اعمالشان  بِمعجِزِينَ؛ عقوبت هم
 ما از توانند  ينم و رسيد خواهد  اعمالشان  عقوبت اند  گرفته ، پيش  كفر  راه

  .بگريزند
لَموا أَولَمعأَنَّ ي طُ اللَّهسبقَ ين الرِّزشَاء لِمي قْدِريفِي إِنَّ و اتٍ ذَلِكيĤَمٍ لؤْمِنُونَ؛  لِّقَوي
   يم  افزون بخواهد  كه را  كس هر  يروز  كه  خداست  كه اند  ندانسته هنوز آيا

   كه  يمردم  يبرا  عبرتهاست خود  اين در و ؟ كند  يم  اش  يروز  تنگ يا سازد
  .آورند  يم  ايمان

ل ي از قبي دهد كه هرگاه گزنديعت او خبر ميخداوند متعال از حالت  انسان و طب
 خواند ياد ميا را به فربا اصرار م» دعانا«  برسد، يا اندوه به وي و يا سختي يماريب

لْنَاه إِذَا ثُم« م، يده است دور سازيتا آنچه را كه به او رس ةً خَومنَّا نِعيسپس وقت» م 
 اش را يم و سختي  دور سازيان را از ويم و زي به او عطا كني خود نعمتيكه از سو
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 إِنَّما قَالَ« .  كندي مي ورزد و ناسپاسيم آن گاه به پروردگارش كفر مييبرطرف نما
لَى أُوتِيتُهسته و سزاوار ين اساس كه شاين نعمت را بر ايخداوند ا: دي گويم» عِلْمٍ ع

ن يا: دي گوينكه ميا اي. ش خدا ارزشمندميآن هستم به من داده است  ،چون من پ
 ي به دست آوردن آن را مي كه خودم داشته ام و راه هاينعمت را بنا بر دانش

ن نعمت، يبلكه ا» فِتْنَةٌ هِي بلْ« :دي فرمايخداوند متعال م. دست آورده امدانسته ام به 
 يد تا بنگرد كه چه كسي آزمايله آن بندگانش را مي است كه خداوند به وسيشيآزما

 يعلَمونَ لَا أَكْثَرَهم ولَكِنَّ« ! كند؟ي اش مي ناسپاسي گذارد و چه كسيسپاس او را م

 شمارند، و ي ميه و بخششيش را هدين آزماي دانند، بنابرايشتر مردم نمي بيول» 
  . رندي گيا شر شود اشتباه مير ير محض را با آنچه كه ممكن است سبب خيخ

لِهِم مِن الَّذِينَ قَالَها قَد« :دي فرمايخداوند متعال م ا قَبش از ي كه پيقطعا كسان» فَم
و گفته اند كه » عِلْمٍ علَى أُوتِيتُه إِنَّما « شان را بر زبان آورده اند،يشان بودند سخن ايا
ب يپس همواره تكذ. م به ما عطا شده استي كه داشته اي دانشين نعمت از رويا

 برند و گمان يگر به ارث ميكديكنندگان اعتراف نكردن به نعمت پروردگارشان را از 
ن كه ي آنها بوده تا اوهين كار همواره شيو ا.  بر آنها نداردي برند كه خداوند حقّيم

 عذاب به سراغ آنها ياما وقت» يكْسِبونَ كَانُوا ما عنْهم أَغْنَى فَما« .  شونديهالك م
. دي نبخشيآمد آنچه به دست آورده بودند  عذاب را از آنها دفع نكرد و به آنها سود

 »مهابفَأَص ئَاتيا سوا مبدنديه كرده بودند، د را كييفر كارهايپس آنان ك» كَس . »
نان هم كه ستم ي از ايو كسان» كَسبوا ما سيئَات سيصِيبهم هؤُلَاء مِنْ ظَلَموا والَّذِينَ

نان بهتر يپس آنها از ا. ديرشان خواهد گرديبانگيفر كردار ناپاكشان گريكرده اند ك
  .است ثبت و ضبط نشده ي آسمانيچ كتابيستند و برائت آنان در هين

 را خورده اند و به سبب جهالت خود ييب مال و دارايان داشت كه آنها  فري بيوقت
 ومال  است، به ييگمان برده اند كه داشتن مال نشانه خوب بودن حالت صاحب دارا

«  كند و يز داللت نمين چي خداوند بر اي از رزق و روزيآنها خبر داد كه برخوردار
 هركس از بندگانش چه ي را برايخداوند روز» ويقْدِر يشَاء لِمن زقَالرِّ يبسطُ اللَّه أَنَّ

 هركس از بندگانش خواه يد، و براي نمايصالح باشد چه ناصالح گسترده و فراوان م
ان همه ي خداوند ميپس روز.  گرداندي را كم ميصالح باشد خواه ناصالح روز

 ين مردمان ميمخصوص بهترما و عمل صالح فقط  ي ايول. مخلوقات مشترك  است
 و كم ي گمان در فراوان نمودن روزيب» يؤْمِنُونَ لِّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ« . باشد
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 دانند ي است، چون آنها مي مهمي آورند نشانه ايما مي كه اي گروهيكردن آن برا
 داند، ي گردد و او حالت بندگانش را بهتر مين امر به حكمت و رحمت خدا بر ميكه ا

 كه نسبت ي لطف و رحمتين كار را از رويد و اي  نماي آنان را كم مي روزيپس گاه
ن ي آنان را گسترده و فراوان كند در زمي دهد، چون اگر روزيبه آنها دارد انجام م

 بندگان را كه اساس ينين امر صالح دي ورزند پس خداوند در اي ميفساد و تباه
  . كنديت مي شان است رعايسعادت ورستگار

  :53- 59 يه يآ
 الذُّنُوب يغْفِرُ اللَّه إِنَّ اللَّهِ رحمةِ مِن تَقْنَطُوا لَا أَنفُسِهِم علَى أَسرَفُوا الَّذِينَ عِبادِي يا قُلْ

  اسراف  خويش  زيان بر  كه  من  بندگان  يا : ؛ بگو الرَّحِيم الْغَفُور هو إِنَّه جمِيعا
  آمرزد  يم را  گناهان  همه خدا زيرا  مشويد ، مايوس  خدا  رحمت از ، ايد كرده
  .مهربان  و  آمرزنده  اوست
  آنكه از  تُنصرُونَ؛ پيش لَا ثُم الْعذَاب يأْتِيكُم أَن قَبلِ مِن لَه وأَسلِموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا
  به و آوريد  يرو پروردگارتان   به ، برنخيزد  ياريتان  به  يكس و رسد فرا  عذاب

  .شويد  تسليم او
 لَا وأَنتُم بغْتَةً العذَاب يأْتِيكُم أَن قَبلِ من ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما أَحسنَ واتَّبِعوا

   بهترين از ، آيد فرود شما بر  عذاب خبر  يب و  ناگاه  به  آنكه از  پيش تَشْعرُونَ؛ و
  .كنيد  يپيرو  است  شده  نازل  پروردگارتان  جانب از  كه  يچيز
 الساخِرِينَ؛ تا لَمِنَ كُنت وإِن اللَّهِ جنبِ فِي فَرَّطت ما علَى حسرَتَى يا نَفْس تَقُولَ أَن
   مسخره از و ،  كردم  يكوتاه خدا كار در  آنچه بر حسرتا  يا : نگويد  يكس

  .بودم  كنندگان
تَقُولَ أَو أَنَّ لَو انِي اللَّهده تَّقِينَ؛ يا مِنَ لَكُنتبود  كرده  هدايت مرا خدا اگر : بگويد الْم 
  .بودم  يم  پرهيزگاران از  من ،

تَرَى حِينَ تَقُولَ أَو ذَابالْع سِنِينَ؛ ، مِنَ فَأَكُونَ كَرَّةً لِي أَنَّ لَوحرا  عذاب  چون يا الْم 
  .شدم  يم  نيكوكاران ،از   گرديدم  يم باز دنيا  به ديگر بار اگر : بگويد ، ببيند
  من  آيات ،  يالْكَافِرِينَ؛ آر مِنَ وكُنت واستَكْبرْت بِها فَكَذَّبت آياتِي  جاءتْك قَد بلَى
  .يبود  كافران از و  يكرد  يگردنكش تو و شد  نازل تو بر

 دهد كه ي را مرتكب شده اند خبر مياديندگانش كه گناهان زخداوند به آن دسته از ب
 او بازگردند ي كند تا به سويق ميفضل و بخشش او گسترده است، و آنها را تشو
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 ي كسيو ا! امبري پيا» قُل« : پس فرمود. ن كار را نتوانند انجام بدهنديقبل از آن كه ا
پروردگار به بندگان خبر بده از جانب ! ي كنين خدا دعوت ميامبر به دي پيكه به جا

 بندگان من كه با ارتكاب گناهان و يا»  أَنفُسِهِم علَى أَسرَفُوا الَّذِينَ عِبادِي يا« :و بگو
 مِن تَقْنَطُوا لَا« !دي خداوند بر خود اسراف كرده اير ناخشنوديتالش و حركت در مس

د و ي، خود را به هالكت اندازيديناامد و با يد نشوياز رحمت خداوند ناام» اللَّهِ رحمةِ
 ي هم انباشته شده است و راهي ما رويب هاياد گشته و عيد كه گناهان ما زيينگو
ن فكر ي نجات ما وجود ندارد، و گناهان ما زدوده نخواهند شد، و به سبب ايبرا

ن ي از آنچه پروردگار مهربان را خشمگيد، و توشه ايهمچنان بر گناهان اصرار ورز
 كه با كرم و لطف و ييبلكه پروردگار خود را با نام ها. دي  نكنيد جمع آوري نمايم

» جمِيعا الذُّنُوب يغْفِرُ اللَّه إِنَّ« د كه يو بدان. ديد بشناسي نمايبخشش او داللت م
ره و يگر گناهان كبيل شرك و قتل و زناو ربا و ظلم و ديخداوند همه گناهان از قب

ار آمرزگار و بس ي گمان او بسيب»   الرَّحِيم الْغَفُور هو إِنَّه« . د آمرزيره را ميصغ
 كه الزم او هستند و ي آمرزش و رحمت صفت او است، دو صفتيعني. مهربان است

ان دارد و ي جريند هستين دو صفت در فراي شوند و همواره آثار اياز ذات او جدا نم
  .ردي گي را فرا ميهر موجود

 ي در در پيد و نعمت ها و بخشش ها را پي نماير ميرات را سرازي خدر همه اوقات
شتر دوست يدن را از ندادن بي دارد، و بخشير ميدر پنهان و آشكار  بر بندگان سراز

 ياما رحمت و مغفرت او اسباب.  گرفته استيشي پيدارد و رحمت او بر خشم و
اب را فراهم نكند دروازه رحمت ن اسبيند، و اگر بنده اي آيدارند كه با آنها به دست م

ن سبب به دست آوردن رحمت و يو بزرگ تر.  خود بسته استيو آمرزش را به رو
له ي خدا به وسيز است بازگشت به سوين دو چي كه موجب ايآمرزش بلكه تنها سبب

ن ي ايد به سويپس بشتاب.  باشدي مي و عبادت و بندگي و با دعا و زاريتوبه واقع
 خود ين خداوند متعال به بازگشت و شتافتن به سويبنابرا!  نجاتسبب بزرگ و راه

 يتان به سويو با دل ها» لَه وأَسلِموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا« :دستور داد و فرمود
هرگاه انابت به . ديم او شويد، و با اعضا و جوارح خود  تسليپروردگار خود باز گرد

م با هم يدر آن داخل است و هرگاه انابت و  تسل ذكر شود  اعمال جوارح هم ييتنها
انگر ين بيا» لَه وأَسلِموا ربكُم إِلَى« .ميان كردين گونه است كه بي هميان شوند معنيب

« . ستندي بدون اخالص سودمند ني و باطنين كه اعمال ظاهريت اخالص است و اياهم
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د و نتوان آن را دفع ين كه عذاب به سراغ شما آش از آيپ» الْعذَاب يأْتِيكُم أَن قَبلِ مِن
ن سوال  مطرح ينجا ايانگار در ا. دي نشوياريگر كمك و يو د» تُنصرُونَ لَا ثُم« . كرد

   باشد؟ي آنان چه ميات و كارهايست؟ و جزئيم شدن چي شود كه انابت و تسليم
لَيكُم أُنزِلَ ام أَحسنَ واتَّبِعوا« :پس خداوند متعال پاسخ داد و فرمود از » ربكُم من إِ

 يروي شما فرو فرستاده شده است پي پروردگارتان براي كه از سويزين چيبهتر
 كه شما را به آن امر نموده است مانند محبت خدا وترس از يل اعمال باطنيد از قبيكن

ن موارد ي بندگان و ترك نمودن آنچه با اي برايرخواهيدوار بودن به او و خيخدا وام
 ها يكوكاري مانند نماز و زكات و حج و صدقه وانواع نيو اعمال ظاهر. مخالف است
 است كه از يزين چي است كه خداوند به آن فرمان داده، و آن بهتريزيوامثال آن چ

 او ي كند به سوين كارها از دستورات پروردگارش اطاعت ميكه در اي كسيسو
» تَشْعرُون لَا وأَنتُم بغْتَةً العذَاب يأْتِيكُم أَن بلِقَ من« . م شده استيبازگشته و تسل

نها يو  همه ا. ديد و شما ناآگاه باشيايش از آن كه ناگهان عذاب به سراغ شما بيپ
سپس . مت شمردم فرصت استير و غنيدن در انجام امور خيق به شتاب ورزيتشو

 يا نَفْس تَقُولَ أَن« :فت و فرمودخداوند بندگان را برحذر داشت و آنها را اندرز گ
 برسد كه يبه غفلت خود ادامه ندهند مبادا روز» اللَّه جنبِ فِي فَرَّطت ما علَى حسرَتَى

د ي نگوين كه كسيو تا ا.  ندارديگر سودي ديمانيمان شوند و پشيدر آن روز پش
و » الساخِرِينَ لَمِنَ كُنت وإِن«  كه در حق خدا كردم، ي اي بر من به خاطر كوتاهيوا

ن كه آن را به صورت آشكار ي گرفتم تا ايامت را به مسخره ميا قيافسوس كه در دن
  .مشاهده كردم

 »تَقُولَ أَو أَنَّ لَو انِي اللَّهده تَّقِينَ مِنَ لَكُنتآرزو كردن ينجا به معنيدر ا» لو» «الْم 
 شدم، و از عقاب در يزگاران مي پره كرد و ازيت مي كاش خداوند مرا هدايعنياست 
ه يست چون اگر شرطي شرط نيو به معن.  گشتمي ماندم و سزاوار پاداش ميامان م

ن يو ا.  كردندي خود احتجاج مين است آنها با قضا و قدر بر گمراهي ايباشد به معن
  . گرددي پوچ و نابود ميل باطليامت هر دلي است و در روز قيل باطليدل
 »تَرَى حِينَ ولَتَقُ أَو ذَابالْع سِنِينَ مِنَ فَأَكُونَ كَرَّةً لِي أَنَّ لَوحعذاب را يا وقتي» الْم 
سر يم ميا براي به دني كاش بازگشتيا« :ديد، بگوين نمايقيند و به وارد شدن آن يبب

  ».كوكاران باشميبود تا از ن
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 ي باطلينها آرزوهاي است، بلكهيز ممكن و سودمند نين چيد اي فرمايخداوند متعال م
 ي او روشنگريا بازگردانده شود برايچون اگر بنده به دن. قت نداردياست كه حق

  .فراتر از روشنگر اول وجود نخواهد داشت
نشانه ها و ! يآر» الْكَافِرِينَ مِنَ وكُنت واستَكْبرْت بِها فَكَذَّبت آياتِي  جاءتْك قَد بلَى« 
 آنها را يست نزد  تو آمدند، ولي نيدي كنند و در آن تردي داللت مات من كه بر حقيآ

 ، ي و از كافران گشتي كردن از آن متكّبرانه سرباز زديروي و از پيدروغ انگاشت
ولَو ردوا لَعادوا لِما نُهوا عنه وإِنَّهم « .هوده استيا بيپس طلب بازگشت به دن

 روند كه از آن ي مييزهايا بازگردانده شوند باز به چينو چنانچه آنها به د» لَكَذِبونَ
  .اننديشان دروغگوي شده اند،و  اينه
  :60- 61 يه يآ

مويةِ وامواْ الَّذِينَ تَرَى الْقِيلَى كَذَبم اللَّهِ عهوهجةٌ ودوسم سلَي  مثْوى جهنَّم فِي أَ
  كه  يبين  يم اند  بسته  دروغ خدا  به  كه را  ينكسا ،  قيامت روز لِّلْمتَكَبرِينَ؛ در

  ?  نيست  يجايگاه  جهنم در را  متكبران آيا   است  شده  سياه ، رويشان
لَا السوء يمسهم لَا بِمفَازتِهِم اتَّقَوا الَّذِينَ اللَّه وينَجي و مزَنُونَ؛ خدا هحپرهيزكاران ي  

  يبد  هيچ آنها  به رهاند   يم بودند  گرفته  پيش در  كه  يگاررست  راه  سبب  به را
  .باشند بدور  اندوه از و نرسد

 ي دهد كه بر  او دروغ بسته  اند و مي خبر مي كساني و خوارييخداوند از رسوا
ك اند، و ي تاري شود، انگار شب هاياه ميامت سيشان در روز قيچهره ها: ديفرما

پس حق روشن .  شناسندياهشان مي چهره اش سي از رون در محشر آنها رايحاضر
و همان طور كه آنها چهره حق را با دروغ .  باشد، انگار صبح استيو درخشان م

 يفر از نوع عملشان ميد و كي نماياه ميشان را سيز چهره هاياه كردند، خداوند نيس
ن ي بنابرا. دارند ياه است و در جهنّم عذاب سختيشان سيپس آنان چهره ها. باشد

لْمتَكَبرِينَ مثْوى جهنَّم فِي أَلَيس« : فرمود رفتن حق متكبرانه ي آنان كه از پذيا برايآ» لِّ
 برتافته و بر خدا ي از عبادت پروردگار رويني خود بزرگ بيسرباز زده و از رو

ر فيهست، سوگند به خدا در جهنم ك ! يست؟ آري نيگاهيدروغ بسته اند در جهنّم جا
رد و حق از آنها ستانده ي گي متكبران را فرا مي هست كه سراپاي و عذابييو رسوا

 يك قرار دادن برايدروغ گفتن بر خداوند شامل دروغ بستن بر او در شر.  شوديم
سته ي او، و خبر دادن از او به آنچه كه شايل شدن براياوست، و فرزند و همسر قا
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عت ين در شري دروغين نبوت و گفتن سخنيغ درويز ادعايو ن.  شوديست، مياش ن
  . گردديامبر خدا گفته است ، را شامل مين سخن را پيخدا و ادعا كردن كه ، ا

« :ز ذكر نمود و فرموديزگاران را نيان كرد حالت پرهي حالت متكبران را بيوقت
 يي را به سبب نجاتشان رهازگارانيو خداوند پره» بِمفَازتِهِم اتَّقَوا الَّذِينَ اللَّه وينَجي

له يتقوا وس.  است به همراه دارندي الهيله نجات را كه تقواي بخشد، چون آنها وسيم
 رسد كه ي به آنها نميعذاب» السوء يمسهم لَا« .  ها و مشكالت استي از سختييرها

پس دچار .  گردندين نمين و اندوهگييحزَنُونم و غمگ هم ولَا« رنجورشان سازد، 
انگر آن است كه آنها ين بي كرد و ايشدن به عذاب و ترس و هراس آن را از آنها نف

ن كه آنان را به يافت تا ايت ادامه خواهد ين امنيو ا.  برنديت كامل به سر ميدر امن
من خواهند ي اي رساند و در آن جا از هر رنج و  امر ناپسنديمن بهشت مي ايسرا

لِلَّهِ الَّذِ« :ندي گوي تازه برخوردار خواهند شد و م تر ويبود و از نعمت ها مديالح 
شَكُور ّنَا لَغَفُور بزَن إِنَ رنَّا الحع برا سزاست كه  اندوه را از يش خداونديستا» أَذه 

  . گمان پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزاراستيما دور كرد، ب
  :62- 63 يه يآ

ءٍ كُلِّ خَالِقُ اللَّهشَي هولَى وءٍ كُلِّ عكِيلٌ شَياست  يچيز هر آفريدگار  كه  خداست؛ و  
  .يچيز هر  نگهبان او و
لَه قَالِيداتِ ماومضِ السالْأَرالَّذِينَ واتِ كَفَرُوا ويĤِاللَّهِ ب لَئِكأُو ميكليدها؛ الْخَاسِرُونَ ه  

  ديدگان  اندزيان  شده كافر داخ  آيات  به  كه آنها و  اوست نزد  زمين و آسمانها
  .هستند

 ي مي دهد كه موجب ضرر و خسارت كسيخداوند از عظمت و كمال خود خبر م
خداوند » شَيءٍ كُلِّ خَالِقُ اللَّه« :دي فرمايپس م. ده استيشود كه به او كفر ورز

ن يار آمده است بر اين عبارت و امثال آن كه در قرآن بسيا. ز استيننده همه چيآفر
.  به جز ذات خداوند و نام ها و صفاتش مخلوق هستنديزيد كه هرچي نمايداللت م

رد » ستنديم هي از مخلوقات قديبعض« :ندي گوي كه ميه سخن كسانين آيپس در ا
 يافت مي هم يگريكسان د. م اند ين و آسمان ها قديزم: ندي گويفالسفه م. شده است
 ي باطل كه متضمن بين گفته هاي و امثال ا.»م هستنديارواح قد« :ندي گويشوند كه م

و كالم خدا مخلوق . ش استيده هاي خداوند در آفرينندگياثر  نمودن صفتِ آفر
 است و يست، چون كالم صفت متكلم است و خداوند با نام ها و صفاتش اول و ازلين
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 كه ني بر ايه و امثال آن مبنين آياستدالل معتزله به ا.  نبوده استيزيقبل از او چ
شه و  همواره يچون خداوند هم. ن جهالت هاستيكالم خدا مخلوق است از بزرگ تر

د يست كه بعدا پدي از صفاتش حادث نيچ صفتيبا نام ها و صفاتش بوده است و ه
  .  شوديل نميچ  گاه صفت او تعطيآمده باشد و ه

ن را يي و پان كه خداوند از ذات بزرگوارش خبر داده كه او ه مه جهان بااليل ايبه دل
د كامال ين مستلزم آن است كه خداوند باي نگهبان است و ايزيده و بر هر چيآفر

مراقب و آگاه باشد و بر آنچه كه مراقب آن است قدرت كامل داشته باشد تا بتواند 
د حكمت و شناخت داشته باشد و انواع يز باين. د و آن را حفظ كنديدر آن تصرّف نما

 را در آن انجام دهد يد و همان كارير نماير آن تصرّف و  تدبتصرّفات را بداند تا د
ن  اوصاف كامل يپس نگهبان بودن و مراقبت جز با داشتن ا. سته تر است يكه شا

 به ي مشاهده شود نقص در نگهبانين موارد نقصي از ايكي گردد و اگر در ينم
انگر آن ين بياز نگهبان است و يو معلوم است كه خداوند بر همه چ. دي آيحساب م

ر و يز را احاطه نموده است و از قدرت و تدبي او همه چياست كه علم و آگاه
 مناسب آن ي را در جايزي برخوردار است و هرچير قابل تصوري كامل و غيفرزانگ
  . دهديقرار م

 »لَه قَالِيداتِ ماومضِ السالْأَراز نير آسمان ها و زمي و تدبي علم و آگاهيدهايكل» و 
لَا ممسِك لَها وما يما « پس . آن اوست لَا مرسِلَ لَه يفتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ مِن رحمةِ فَ مسِك فَ

چ يد هي مردم بگشاي كه خداوند برايهر رحمت» ميزُ الحكيمِن بعدِهِ وهو العزِ
ست و او ين آن ي برايچ فرستنده اي ندارد و هر آنچه كه نگاه دارد هيبازدارنده ا

د دل ها از ي نمايان كرد كه اقتضا مي عظمت خود را بيوقت.  با حكمت استيتوانا
ه را برعكس نموده و قدر يان كرد كه قضي را بيز حالت كسيز گردند، نير او لبريتوق

ات و ي كه آيو كسان» اللَّهِ بĤِياتِ كَفَرُوا والَّذِينَ« : شناسد، پس فرموديخداوند را نم
ند؛ باور نداشته ي نمايم داللت مين و صراط مستقيقي خدا را كه بر حق و ينشانه ها

لَئِك« ده اند، يو به آن كفر ورز أُو مو يرا بندگيانكارانند، زيشان زيا» الْخَاسِرُونَ ه 
ر يت و اخالص و ذكر و طاعت خدا را كه موجب اصالح دل و زبان و سايعبود
 را كه دل ها و يزينها هر آن چي در عوض ا است، از دست داده اند وي آدمياعضا

 بهشت را از دست داده و در يان آورده و باغ هاي كند به ميجسم ها را فاسد م
  .عوض آن عذاب دردناك را به دست آورده اند
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  :64 - 66 يه يآ
  يم  فرمان مرا آيا ،  نادانان  يا : الْجاهِلُونَ؛ بگو أَيها أَعبد تَأْمرُونِّي اللَّهِ أَفَغَيرَ قُلْ

  ?  بپرستم را خدا از غير  كه دهيد
لَقَدو أُوحِي كلَي  مِنَ ولَتَكُونَنَّ عملُك لَيحبطَنَّ أَشْرَكْت لَئِنْ قَبلِك مِنْ الَّذِينَ وإِلَى إِ

 بياوريد  شرك اگر  كه  است  شده  يوح تو از  پيش  پيامبران و تو  الْخَاسِرِينَ؛ به
  .بود خواهيد  كنندگان  زيان از خود و گردد ناچيز لتاناعما
  .باش او سپاسگزار و  بپرست را خدا  الشَّاكِرِينَ؛ بلكه منْ وكُن فَاعبد اللَّه بلِ
 كه تو را به ين جاهالنيبه ا! امبري پيا» الْجاهِلُونَ أَيها أَعبد تَأْمرُونِّي اللَّهِ أَفَغَيرَ قُلْ« 

د ي دهيا به من دستور ميآ!  نادانانيا:  خوانند بگوير خداوند فرا ميعبادت غ يسو
 تان سرچشمه ين فرمان از جهالت و ناداني ايعني!  كنم؟ير از خدا را بندگيكه غ

د كه خداوند از همه جهات ي دانستيد و ميگرفته است و اگر شما علم و دانش داشت
 كه يه و او سزاوار عبادت است نه كسديكامل است و همه نعمت ها را به شما بخش

. دي دادين فرمان نمي رساند، مرا به اي نمياني باشد و سود و زياز هر جهت ناقص م
ن رو ياز ا.   كند يدن به خدا همه اعمال را نابود وحاالت را فاسد ميچون شرك ورز

لَقَد« :فرمود و أُوحِي كلَي امبران يمانا به تو و به همه پو ه» قَبلِك مِنْ الَّذِينَ وإِلَى إِ
 يكه اگر شرك ورز» عملُك لَيحبطَنَّ أَشْرَكْت لَئِنْ« .  شده استيش از تو وحيپ

 شود، ي را شامل ميمفرد و مضاف است و هر عمل» عملُك« .  شوديكردارت نابود م
 يدن همه اعمال را نابود ميامبران آمده است كه شرك ورزيپس در رسالت همه پ

امبران را برشمرده در ي از پياري كه بسيهمان طور كه در سوره انعام وقت. كند
شĤَء مِن  عِبادِهِ ولَو أشرَكُوا ي بِهِ مِن يهدِي اللَّهِ يذَلِك هد« :مورد آنها فرموده است

ن رهنمود خداست، خداوند هركس را از بندگانش كه يا» عملُونَيلَحبِط عنهم ما كَانُوا 
  .  شودي كند واگر شرك ورزند آنچه كرده اند نابود ميت ميله آن هدايخواهد به وسب
 داد و در هر دو ين و آخرت خود را از دست خواهيو د» الْخَاسِرِينَ مِنَ ولَتَكُونَنَّ« 

 ي شوند و آدميدن اعمال نابود ميپس با شرك ورز.  شد يانمند خواهيسرا ز
 دهند تا ي خبر داد كه جاهالن او را فرمان ميقتو.  گردديفر و عذاب ميسزاوار ك

« :امبر را به اخالص امر نمود و فرمودي سخن آنها خبر داد، پيشرك ورزد و از زشتِ
بلكه فقط خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش؛ » الشَّاكِرِينَ منْ وكُن فَاعبد اللَّه بلِ

پس .  گزارندي عطا كرده است سپاس م كه به آنهايقيهمانها كه خدا را به خاطر توف
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 جسم و فراهم ي و سالمتيل تندرستي از قبيوي دنيهمان طور كه به خاطر نعمت ها
ز به خاطر نعمت ي شود، ني آورده مير از آن، شكر خداوند به جاي و غيشدن روز

 خداوند را به يد شكر و ثناي بايزگاريافتن و  اخالص و پرهيق ي مانند توفيني ديها
 همان يقي حقي آورد، بلكه نعمت هاي خداوند را به جاي آورد، بلكه نعمت هايجا

ن نعمت ها از جانب خدا داده شده يشد كه اينديو اگر انسان ب.  هستنديني دينعمت ها
 كه ي سالم خواهد ماند، آفتي آورد، از آفت خودپسندياند و شكر آن را به جا

و .  شوندي جهالت خود به آن گرفتار م از عامالن و عبادت گزاران، به علّتياريبس
 كرده است نه ي وي را روزين كه خداوند نعمتيقت حال را بداند، از اياگر بنده حق

  . آوردي ميشتر سپاس خدا را به جاي شود بلكه بي نميتنها دچار غرور و خودپسند
  :67 يه يآ

 مطْوِيات والسماوات الْقِيامةِ يوم ضَتُهقَب جمِيعا والْأَرض قَدرِهِ حقَّ اللَّه قَدروا وما
  شناخت  شايان  كه  آنچنان نشناختند را ؛ خدا يشْرِكُونَ عما وتَعالَى سبحانَه بِيمِينِهِ
  پيچيده  هم در آسمانها و  اوست  قبضه در يكجا زمين  ،  قيامت روز در و   اوست

  .پندارند  يم او  شريك  چه هر از برتر و  است   منزه او  قدرت يد در ،
سته ارج ننهادند و او را يمشركان ، خداوند را به گونه شا: دي فرمايخداوند متعال م
 را كه در صفات و ييزهايبلكه چ. م  ننمودنديم كنند، تعظيد تعظيآن گونه كه با

ت پس صفات و كارشان از هر جه. ك او قرار دادنديش ناقص هستند شريكارها
 ياريچ اختيست و هي در دست آنها نيان و دادن و ندادنيچ سود و زيناقص است و ه

ننده و پروردگار بزرگ برابر قرار ين مخلوقات ناقص را با آفريو مشركان ا. ندارند
ن در روز ين  است كه همه زميره او اي كه از عظمت آشكار و قدرت چيدادند، خداوند

 شان با دست ي و بزرگي با وجود گستردگامت در مشت او است و آسمان هايق
 را با خداوند برابر قرار داده يزيپس هركس چ.  شونديده ميچيراست او در هم پ

 كه يم نكرده است و مسلّما كسيسته است  تعظيباشد خداوند را آن گونه كه شا
اوند پاك و خد»  يشْرِكُونَ عما وتَعالَى سبحانَه« . ن كند از همه ستمكارتر استيچن

  .  برتر استي دهند و بسيك قرار مي او شريمنزّه است از آنچه كه برا
  :68- 70 يه يآ

لَّا الْأَرضِ فِي ومن السماواتِ فِي من فَصعِقَ الصورِ فِي ونُفِخَ  نُفِخَ ثُم اللَّه شَاء من إِ
 آسمانها در  كه هر  پس  شود  يدهدم صور در ؛ و ينظُرُونَ قِيام هم فَإِذَا أُخْرَى فِيهِ
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 در ديگر بار و  شوند  يم  بيهوش بخواهد او  كه آنها،  جز  است  زمين در  كه هر و
  .نگرند  يم و خيزند  يم بر  يازجا  ناگهان  ، شود  دميده  آن

 بينَهم وقُضِي لشُّهداءوا بِالنَّبِيينَ وجِيء الْكِتَاب ووضِع ربها بِنُورِ الْأَرض وأَشْرَقَتِ
  يها  نامه و شود  روشن  پروردگارش نور  به  زمين يظْلَمونَ؛ و لَا وهم بِالْحقِّ
  يداور  حق  به  مردم  ميان در و بياورند را  گواهان و  پيامبران  و بنهند را  اعمال
  .نرود  يستم   يكس بر و شود

تفِّيوا نَفْسٍ كُلُّ وم عمِلَت وهو لَما أَعلُونَ؛ پاداش بِمفْعبه  كردارش برابر  كس هر  ي  
  .است تر  آگاه اند  كرده  يم  كه  يكارهاي   به خدا  كه  يحال در ، شود ادا  يتمام
امت يش ترساند آنان را هم از حاالت روز قي خداوند آنها را از عظمت خويوقت

 يده ميو در صور دم» الصورِ فِي ونُفِخَ« :و فرمود. ق نموديبرحذر داشت و تشو
 داند، اما ي آن را نمي اندازه بزرگي است كه جز خدا كسيشود، و آن شاخ بزرگ

ه يل عليپس اسراف.  دانديف آن را مي كه خداوند او را آگاه نموده است كم و كيكس
« . دهد ي از حامالن عرش است در آن ميكي و يالسالم كه از فرشتگان مقرّب اله

ن ي كه در آسمان ها و زميو همه كسان» الْأَرضِ فِي ومن السماواتِ فِي من فَصعِقَ
 شنوند از يدن صور را مي دمي همه وقتيعني. رندي ميا مي شوند يهوش ميهستند ب

 يشان ميامت است پرين كار مقدمه قي دانند ايز از آن جا كه ميشدت و عظمت آن، ن
لَّا« . گردند  كه خدا بخواهد، از آنان كه خداوند آنها را به يمگر كس» اللَّه شَاء من إِ

ا يدان ي شوند مانند شهيهوش نمي گرداند، پس آنها بيدن صور ثابت قدم ميهنگام دم
ا ي» صعق «ي اول، نفخه ين نفخه يو ا.  كه خدا بخواهديگر كساني از آنها و ديبرخ

ده يگر در آن دميسپس بار د» أُخْرَى فِيهِ نُفِخَ مثُ« .  شوديده مينام» فَزَع « ينفخه 
 از يپس بناگاه همگ» قِيام هم فَإِذَا« . ز استي رستاخيدن براين دمي شود و ايم

نش جسم يرند، آفريزند تا زنده شوند و مورد محاسبه قرار گي خيشان به پا ميقبرها
 كنند ينگاه م»  ينظُرُونَ« شود، يره ميشان خي گردد و چشمهايو ارواح آنها كامل م

   كند؟يكه خداوند با آنان چه م
ن ياز ا.  شودين به نور پروردگارش روشن ميو زم» ربها بِنُورِ الْأَرض وأَشْرَقَتِ« 

 روند و نابود ين ميامت همه از بيا در روز قي دنيي گردد كه انوار و روشنايمعلوم م
 رود ين مي گردد و ماه از بي نور ميد بي شوند، چون خداوند خبر داده كه خورشيم

ن هنگام يرند، پس در اي گي قرار ميكي شوند و مردم در تاريوستارگان پراكنده م
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 ي  كند و براي مي كه خداوند تجلي شود ؛ هنگامين به نور پروردگارش روشن ميزم
  . دي آين مييان  انسان ها پاي كردن ميداور
 ي مي آورد كه قويد مي دهد و آنها را چنان پديرو مين روز خداوند به خلق نيدر ا

نند، وگرنه، نور خداوند ي توانند او را ببي سوزاند و مي آنها را نميشوند و نور اله
 يبزرگ است و اگر آن را آشكار كند عظمت او و نور چهره اش همه مخلوقات را م

 ها و يكي شود تا نيوان آن نهاده ميو كتاب اعمال و د» الْكِتَاب ووضِع« . سوزاند
« : همان طور كه خداوند متعال فرموده است.  شوديني كه در آن است بازبيي هايبد

لتَنَا مال هذا الكِتَبِ لَا يويقُولُونَ يهِ وينَ مِما فِينَ مشفِقي المجرِميووضِع الكِتَب فَتَرَ
لَا كَبِيغَادِر صغِي يرَةَ وجوا وهلَا أَحص لَا رَةَ إِ اَ و و » ظلِم ربّك أَحداَيدوا ما عمِلُوا حاضِرَ

 كه از آنچه در آن است يني بي شود پس گناهكاران را ميكتاب اعمال نهاده م
چ گناه كوچك و ين كتاب را كه هيچه شده ا!  بر ماي وايا« : ندي گويناراحت اند و م

، و آنچه را كه كرده اند . »ن كه آن را برشمرده است؟ي را نگذاشته مگر ايبزرگ
 كمال عدالت يو از رو.  دارديچ كس ستم روا نمينند و پروردگارت برهي بيحاضر م
» باَيك حسِيوم علَي بِنَفسِك الياقرَأ كِتَبك كَفَ« : شودي به عمل كننده گفته ميو دادگر

 ياف كينكه حسابرس خود باشي ايكتاب اعمال خودت را بخوان، امروزه خودت برا
ام ي شوند تا در خصوص رساندن پيامبران آورده ميو پ» بِالنَّبِيينَ وجِيء« . است
و گواهان » والشُّهداء« .  بدهنديه آنها گواهيده شوند، و عليشان پرسي به امت هاياله

  . شوندين آورده مي انسان و زمياعم از فرشتگان و اعضا
 »قُضِيم ونَهيقِّ بشود، ي ميان آنها داوري عدالت كامل و  انصاف بزرگ مو به» بِالْح 

ز را احاطه كرده ي است كه از جانب خدا صادر شده و او همه چين حسابيچون ا
 را كه انسان ها كرده اند ييو كتاب او كه لوح محفوظ است همه كارها. است

 كنند ي نميچي كه از فرمان پروردگارشان سرپيو فرشتگان؛ كسان. دربردارد
ن حكم ين گواهان بر ايو عادل تر.  را كه انسان ها كرده اند ثبت نموده اندييرهاكا

د كه اندازه اعمال و اندازه پاداش و ي نماي مي حكم و داوريپس كس. شهادت داده اند
 نهند و به ي كند كه خلق به آن گردن مي صادر ميآن گاه حكم.  دانديفر آنها را ميك

 كنند و به عظمت و  علم و حكمت و رحمت او يف م خداوند اعترايش و دادگريستا
شان خطور نكرده است ي شوند كه به دل هاي از آن آگاه مييزهاي برند و به چي ميپ

 عمِلَت ما نَفْسٍ كُلُّ ووفِّيت« :ن فرموديبنابرا. ان آن را ندارديشان توان بيو زبان ها
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وهو لَما أَعلُونَ بِمفْعي آنچه كرده است به تمام و كمال داده مي جزايو به هركس» ي 
  .  كنند داناتر استيشود، و خدا به آنچه م

  :71- 75 يه يآ
 خَزَنَتُها لَهم وقَالَ أَبوابها فُتِحت جاؤُوها إِذَا حتَّى زمرًا جهنَّم إِلَى كَفَرُوا الَّذِينَ وسِيقَ

أَلَم أْتِكُملٌ يسر نكُمتْ ملُونَي كُملَي اتِ عآي كُمبر ونَكُمنذِريلِقَاء و مِكُموذَا يلَى قَالُوا هب 
  برانند  جهنم  به  گروه  گروه را  كافران ؛  و الْكَافِرِينَ علَى الْعذَابِ كَلِمةُ حقَّت ولَكِنْ
 آيا  :گويند  آتش  نگهبانان و شود گشوده ، درهايش رسند  جهنم  به  چون

  برايتان را  پروردگارتان  آيات تا نشدند  مبعوث  شما بر شما خود از  يپيامبران
 بر ،  يول   يبل : گويند  يم ؟ بترسانند  يروز چنين با ديدار  از را شما و بخوانند
  .بود  شده  محقق   عذاب  كافران

  يدرها از : شود  الْمتَكَبرِينَ؛ گفته مثْوى فَبِئْس فِيها خَالِدِينَ جهنَّم أَبواب ادخُلُوا قِيلَ
 بد  چه  سركشان  جايگاه بود، خواهيد آنجا در  همواره ، شويد  داخل  جهنم

  .است  يجايگاه
 لَهم وقَالَ أَبوابها وفُتِحت جاؤُوها إِذَا حتَّى زمرًا الْجنَّةِ إِلَى ربهم اتَّقَوا الَّذِينَ وسِيقَ
لَيكُم سلَام خَزَنَتُها ع تُما طِبخُلُوهپروردگارشان از  كه را  آنان ؛ و خَالِدِينَ فَاد  
  درهايش برسند  بهشت  به  چون  برند  يم  بهشت  به  گروه  گروه اند  ترسيده
 ، باد  خوش  بهشتتان ، برشما   سالم  : گويندشان  بهشت  خازنان و  شود  گشوده

  .بود  خواهيد اينجا در  همواره ، بياييد  درون  به
 فَنِعم نَشَاء حيثُ الْجنَّةِ مِنَ نَتَبوأُ الْأَرض وأَورثَنَا وعده صدقَنَا الَّذِي لِلَّهِ الْحمد وقَالُوا
  ودب  راست داد ما  به  كه  وعده هر  كه را  يخداي  سپاس : گويند  يم؛ الْعامِلِينَ أَجرُ
   مكان  بخواهيم  كه  بهشت  يجا هر در  اكنون و  داد ما  به  ميراث  به را زمين   آن
  .است  ينيكوي مزد  چه را  كنندگان  عمل   گيريم  يم

 بِالْحقِّ بينَهم وقُضِي ربهِم بِحمدِ يسبحونَ الْعرْشِ حولِ مِنْ حافِّينَ الْملَائِكَةَ وتَرَى
  حلقه خدا  عرش گرد  كه  يبين  يم را  فرشتگان الْعالَمِينَ؛ و رب لِلَّهِ الْحمد يلَوقِ

  حق  به نيز آنها  ميان  گويند  يم  تسبيح  پروردگارشان ، ستايش  به و اند  زده
  جهانيان پروردگار  كه  است  يخداي  آن از  ستايش  كه شود   گفته و گردد  يداور
  .است
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د ي نماي ميان بندگانش حكم و داوريان نمود كه مي آنكه خداوند متعال ببعد از
رشان پرداخته و آنها را در ي داده و به تدبيده و به همه روزي كه آنها را آفريبندگان

ح نموده كه آنان را به هنگام پاداش و جزا دادن يامت گرد هم آورده و تصريا و قيدن
ت يمان و كفر و در تقوا و معصيا در ايكه در دند، همان طور ي نمايگر جدا ميكدياز 

و كافران با » جهنَّم إِلَى كَفَرُوا الَّذِينَ وسِيقَ« :پس فرمود. گر فرق داشتنديبا همد
 شوند و ي دردآور زده ميبا شالّق ها.  شوندي جهنم برده ميخشونت به سو

ن ين زندان و بدتري بدتري زنند و به سوينگهبانان تندخو و سرسخت جهنم آنها را م
 است كه همه انواع عذاب را در خود دارد و تمام انواع ي برند و آن جهنّميگاه ميجا

 يهمان طور كه م. ستي در آن نيچ نوع شادي ها در آن وجود دارد و هيبدبخت
 ي آتش جهنم رانده مي كه به سويروز»  نَارِ جهنَّم دعاَيدعونَ إِلَيوم ي« :ديفرما

 ي به صورت گروههايعني» زمراً.   ورزنديون از وارد شدن به آن امتناع مشوند چ
ك ي شوند و ي جهنّم رانده ميشان همگون است به سويمتفرّق، هرگروه كه كارها

  .ندي جوي ميزاريگر بيك دي كنند و از ين ميگر را نفريد
 رسند، آن يك جهنّم و كنار آن مين كه به نزديتا ا» أَبوابها فُتِحت جاؤُوها إِذَا حتَّى« 

 ي مژده ميشگي و  عذاب همي كه آنها را به شقاوت، جاوداني جهنّم در حاليگاه درها
ن ي كه آنها را به اي  كنند؛ اعماليدهند، و به خاطر اعمالشان آنها را سرزنش م

ا يآ» منكُم رسلٌ يأْتِكُم أَلَم« :ندي گويگاه زشت و هولناك رسانده است، ميجا
 ي آنان را مييد و راستگوي شناختي از نوع خودتان كه شما آنها را ميامبرانيپ

 يتْلُونَ« امدند؟يد به نزد شما نياموزيد و بيريد از آنها فرا بگي توانستيد و ميدانست
كُملَياتِ عآي كُمبامبران را با آن فرستاده با روشن ي پروردگارتان را كه پيه هايآ» ر

 لِقَاء وينذِرونَكُم« !  كردند بر شما بخوانند؟ين داللت ميقيلها بر حق و يلن ديتر
مِكُموذَام و شما را از رو يكرد يجاب مين اي ايعني بترسانند؟ ين روزي چنياروئيه 

ن روز ي، خود را از عذاب ايزگاريشه كردن پرهيد و با پي كنيرويكه شما از آنها پ
  . ن بوديما به خالق اد، اما حالت شيبرحذر دار

ن كه حجت خدا بر آنها اقامه شده است يآنها با اعتراف به گناهانشان و ا» بلَى قَالُوا« 
 نزد ما آمدند و ي الهيات و حجت هايامبران پروردگار ما با آيپ! يآر: ندي گويم

 كَلِمةُ تحقَّ ولَكِنْ« ن برحذر داشتند، ي ما كردند و ما را از اي را برايت روشنگرينها
 به سبب يعني.  و ثابت استي فرمان عذاب بر كافران قطعيول» الْكَافِرِينَ علَى الْعذَابِ
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 ين عذاب قطعي است، و ايات خدا فرمان عذاب بر آنها قطعيدنشان به آيكفر ورز
امبران آورده اند انكار يات خدا كفر ورزد و آنچه را كه پي است كه به آي هركسيبرا
  . ن كه حجت بر آنها اقامه شده اعتراف كردنديآنها به گناهان خود و به اپس . دينما

 دوزخ وارد يبه درها» جهنَّم أَبواب ادخُلُوا« : شودين به آنها گفته ميبه حالت توه
 باشد وارد ي كه مناسب آنان است و مطابق با عملشان ميد، پس هر گروه از دريشو
و به .  گردديرون نميشه در آن هستند و از آن بي هميبرا» فِيها خَالِدِينَ« .  گردنديم

گاه يپس چه بد است جا» الْمتَكَبرِينَ مثْوى فَبِئْس« .  شوديآنان مهلت داده نم
رفتند پس ي حق را نپذينيگاه آنهاست ، چون آنها با خود بزرگ بيمتكبران؛ آتش جا

. ل و رسوا گردانديرا  خوار و ذل از نوع عملشان داد و آنها ييخداوند به آنها سزا
و » ربهم اتَّقَوا الَّذِينَ وسِيقَ« :ان آورد و فرموديسپس از اهل بهشت سخن به م

شه كرده اند با ي را پيزگاري و عمل به طاعت خدا پرهيگانه پرستي كه به يكسان
شاد هستند و هر  كه يگروه گروه و در حال» زمرًا الْجنَّةِ إِلَى« اكرام و بزرگداشت، 

 بهشت ي باشد به سوي است كه عملش با آن مناسب ميگري دي با دسته هايگروه
  .  شونديده سوق داده مي برگزيبر مركب ها

م آن بر ي رسند و نسيبا مين كه به آستانه بهشت و منازل زيتا ا» جاؤُوها إِذَا حتَّى« 
«  رسد، ي آن فرا مي نعمت هاشه ماندن و بهره مند شدن ازي وزد و زمانِ هميآنها م

تفُتِحا وهابوشود، يشان گشوده مي بزرگداشت آنان به روي بهشت برايو درها» أَب 
ك و خوش آمد گفتن به يو نگهبانانش با تبر» طِبتُم علَيكُم سلَام خَزَنَتُها لَهم وقَالَ« 

د و دل يسالم و به دور هست ي از هر آفت و بديعني. »سالم بر شما« :ندي گويآنها م
تان با ذكر او و يده و زبان هايتان با شناخت و محبت خدا و ترس از او پاك گرديها

پس به سبب » خَالِدِينَ فَادخُلُوها« . اعضا و جوارحتان با اطاعت او پاك شده است
د بود، چون بهشت ي كه در آنجا جاودانه خواهيد در حالي تان وارد آن شويپاك
در مورد جهنم .  شودي وارد آن نمي است و جز پاكان كسي و پاكيزگيپاك يسرا

را » واو«و » أَبوابها وفُتِحت« :و در مورد بهشت فرمود» أَبوابها  َفُتِحت«:فرمود
 ين كه به جهنّم مين مطلب است كه اهل جهنّم به محض اياضافه كرد كه اشاره به ا

د ي گردد، و بايشان گشوده مي آن به رويه شوند درها دادين كه مهلتيرسند بدون ا
دن آنها باز گردد، تا گرما و شدت عذاب ي آنها گشوده شود و به محض رسيبه رو

 كه مقدمات ي است كه جز كسي گرانقدرياما بهشت سرا. شتر احساس كننديآن را ب
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رد شدن به  واين آنها براي شود با وجود ايآن را فراهم آورده است به آن وارد نم
دنشان يو به محض رس. از دارندين شفاعت كنندگان نيآن به شفاعت بزرگواتر

 آنها نزد يبرا) ص( خواهند تا محمد يبلكه از خداوند م.  شودي آن گشوده نميدرها
ن است كه ي بر ايليات دلين آيو ا.  كنديشفاعت م) ص(امبر ياو شفاعت كند، و پ
و .  دارنديك نگهباناني شوند و هريده و بسته م دارند كه گشوييبهشت و جهنّم درها

 شود كه سزاوار آن باشد، به خالف ي وارد آن مي هستند كه  فقط كسييآن دو سرا
  .ر سراهايسا
ش يآنها به هنگام وارد شدن به بهشت و قرار گرفتن در آن، ستا» وقَالُوا« 

 ينموده است به جات يده و آنها را هدايپروردگارشان را به سبب آنچه به آنها بخش
لَّهِ الْحمد« :ندي گوي آورند و ميم  راست كه يش خداونديستا» وعده صدقَنَا الَّذِي لِ

امبرانش به ما وعده داد كه اگر ي بر زبان پيعني. وعده اش را در حق ما محقّق ساخت
اده  كه به ما ديپس وعده ا. م ما را وارد بهشت خواهد كرديم و صالح شويمان آوريا

و » نَشَاء حيثُ الْجنَّةِ مِنَ نَتَبوأُ الْأَرض وأَورثَنَا« بود به طور كامل به آن وفا كرد، 
م و يري گي ميم در آن جاي كه هرجا بخواهين بهشت را به ما داد به گونه ايسرزم

 فَنِعم« . ستي ما ممنوع ني برايزيچ چيم و هي داريم بر مي از آن بخواهيهر نعمت
 كه با طاعت از يكوكاران؛ كسانيك است پاداش نيپس چه ن» الْعامِلِينَ أَجرُ

ا تالش كردند و در مقابل آن به ي دنيان رفتنيپروردگارشان در زمان كوتاه و از م
  .دند يازي دست يدارير بزرگ و پاين خيچن
ش است كه خداوند در آن يقت سزاوار ستاي بهشت است كه در حقين سرايو ا

 دهد و خداوند بخشنده  و بزرگوار آن را يده اش را مورد اكرام قرار مين برگزبندگا
ن صورت آن را ين و بهتريده است و به باالتري آنها پسنديگاه مهمانيبه عنوان جا

ش آن را سرشار يساخته و با دست خود نهال آن را كاشته و از رحمت و كرامت خو
 اش از ي گردد، و ناراحتي شاد مينيوهگ از آن، هر اندينموده است كه با بهره مند

  .  گرددي رود و صفا و سرورش كامل ميان ميم
لَائِكَةَ وتَرَى«  افِّينَ« د، ي ديو در آن روز بزرگ فرشتگان را خواه» الْملِ مِنْ حوح 

ستاده اند و ي در خدمت پروردگارشان ايعني. كه گرداگرد عرش حلقه زده اند» الْعرْشِ
جمع شده اند و در برابر شكوه او فروتن و به كمال او اعتراف دارند و گرد عرش او 
خداوند را از هر آنچه » ربهِم بِحمدِ يسبحونَ« . او غرق گشته اندييبايدر جمال و ز
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ست و از آنچه كه مشركان به او نسبت داده اند و آنچه كه يسته شكوه او نيكه شا
ان يو م» بِالْحقِّ بينَهم وقُضِي« .  دانندي پاك ممشركان نسبت نداده اند منّزه و

ه ي كه عليست و كسي در آن نيچ اشتباهيقت كه هيان به حق و حقينيان و پسينيشيپ
لَّهِ الْحمد وقِيلَ« .  شودي مي كند، داوري شود آن را  انكار نمياو حكم م  رب لِ
نده يان نكرد كه گويب. ان را سزاستيهانش خداوند جيستا:  شوديو گفته م» الْعالَمِينَ
ش پروردگارشان را به زبان يق ستايد كه همه خالينداللت نماي است ، تا بر ايچه كس

 اهل بهشت و  اهل جهنّم قضاوت نموده ي آورند و او را به  خاطر آنچه كه برايم
  . كننديش ميز به خاطر فضل و احسان و عدل و حكمتش ستاياست، ن

   زمريسوره ر يان تفسيپا
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  ر سوره غافريتفس

  .ه استي آ85 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

   :1- 3 يه يآ
  ميم ، حا؛ حم

 پيروزمند  يخدا ، جانب از  كتاب  اين  الْعلِيمِ؛ نزول الْعزِيزِ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ تَنزِيلُ
  . داناست

  الْمصِيرُ؛ آمرزنده إِلَيهِ هو إِلَّا إِلَه لَا الطَّولِ ذِي الْعِقَابِ شَدِيدِ التَّوبِ وقَابِلِ الذَّنبِ غَافِرِ
 ، اونيست  جز  يخداي  هيچ   بخشنده ،  عقوبت  سخت ،  توبه  پذيرنده ،  گناه

  .اوست  يسو  به  همه  بازگشت
 او نازل ين كتاب از سويا: دي فرماي دهد و ميخداوند متعال از كتاب بزرگش خبر م

 باشد و در ي كمال مين است، چون داراي كه معبود راستيوندشده است؛ خدا
ره و ي چي اش بر هر مخلوقييتوانمند است و با توانا» الْعزِيزِ« . ش تنهاستيكارها

آمرزنده گناه » الذَّنبِ غَافِرِ« . ز آگاه و داناستيو به همه چ» ميالعل« . غالب است
» الْعِقَابِ شَدِيدِ« . ردي پذيبه توبه  كنندگان را مو تو» التَّوبِ وقَابِلِ« . گناهكاران است

 دهد يفر ميد و از آن ت وبه نكند و  او را سخت كيهركس كه جرأت به انجام گناه نما
 را ييزهايخداوند از كمال خود چ. ر استيصاحب فضل و احسانِ فراگ» الطَّولِ ذِي« . 
 كه اعمال و طاعت ها يد، معبود كند تا تنها او معبود باشيجاب مين ايان كرد و ايب

لَه لَا« :پس فرمود.  شودي او انجام ميفقط برا چ معبود به يه» الْمصِيرُ إِلَيهِ هو إِلَّا إِ
وجه مناسب ذكر نزول قرآن از جانب .  اوستيست، بازگشت به سوي جز  او نيحقّ

زم همه ن اوصاف مستلين است كه اي باشد اين صفت ها متصف مي كه به ايخداوند
ا از اسماء و صفات و ي كه قرآن يپس به درست.  است كه قرآن در بر داردييمعان

ل يا از مساين همان  اسماء و افعال و صفات خداست، و ي دهد كه ايافعال خدا خبر م
 ياد دادنِ خداوندِ دانا براين جزو ي دهد، كه اينده خبر مي گذشته و آيده و مخفيپوش

 ي خبر ميير و فرمان هاي بزرگ و بركات چشم گيعمت هاا از نيبندگانش است، و 
 ين مفهوم داللت ميبر ا» الطَّولِ ذِي«  رساند، كه يدهد كه انسان را به آن نعمت ها م

 شوند ي مي سخت الهيفرهاي كه باعث كي سخت خدا و گناهانيا از عذاب هايو . كند
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ا گناهكاران را به يو . دي نمايلت من مطلب داليبر ا» الْعِقَابِ شَدِيدِ« د، و ي گويسخن م
 شَدِيدِ التَّوبِ وقَابِلِ الذَّنبِ غَافِرِ«  خواند كه يتوبه و بازگشت و طلب آمرزش فرا م

 دهد كه خداوند  تنها معبود به حق ين خبر ميا از ايو . دي نمايبر آن داللت م» الْعِقَابِ
 يق ميند، و مردم را بر آن تشو كي  اقامه مي و نقليل عقلين مطلب دالياست، و بر ا

 بر فساد آن  اقامه ي و نقليل عقليد و دالي نماي مير خداوند  نهيد و از عبادت غينما
و . بر آن  داللت دارد» هو إِلَّا إِلَه لَا«  دارد ، كه ي كند و مردمان را از آن برحذر ميم
 ي گناهكاران را خبر مفريكوكاران و كي خدا و پاداش نيي جزايا از فرمان عادالنه ي

  .دهد
  :4- 6 يه يآ
لَّا اللَّهِ آياتِ فِي يجادِلُ ما لَا كَفَرُوا الَّذِينَ إِ لَادِ؛ جز فِي تَقَلُّبهم يغْرُرك فَ  در  كافران الْبِ

  .نفريبد  را تو شهرها در  جوالنشان  پس  كنند  ينم  جدال خدا  آيات
تكَذَّب ملَهقَب منُوحٍ قَو زَابالْأَحمِن و دِهِمعب تمهةٍ كُلُّ وأُم ولِهِمبِرَس أْخُذُوهلِي 

  قوم  ايشان از  ؛ پيش عِقَابِ كَانَ فَكَيف فَأَخَذْتُهم الْحقَّ بِهِ لِيدحِضُوا بِالْباطِلِ وجادلُوا
  يامت هر و  كردند  تكذيب را،  پيامبرشان بودند  ايشان از بعد  كه  يگروههاي و  نوح

 تا  برخاست  ستيزه  به  باطل به  و ، كند دستگير را  پيامبرش  كه كرد  آن  آهنگ
  چه  من  عقوبت و  گرفتم فرو  عقوبت   به را آنها  من اما  بردارد  ميان از را  حق

  .بود  سخت
كَذَلِكو قَّتح تكَلِم كبلَى ركَفَرُوا الَّذِينَ ع مأَنَّه ابححكم  سان  النَّارِ؛ بدين أَص  

  .جهنمند  اهل  كه شد  محقق  كافران بر تو پروردگار
لَّا اللَّهِ آياتِ فِي يجادِلُ ما«  دهد كه ي خبر ميخداوند تبارك و تعال »  كَفَرُوا الَّذِينَ إِ

ر منظور از مجادله د. ستندي ايز نميات خدا به ستيچ كس جز كافران در مقابل آيه
ن، كار يپس ا. له باطل استيات خدا و  مقابله كردن با آن به وسينجا رد نمودن آيا

له آن باطل را ي شوند تا به وسيم مياما مومنان در مقابل حق تسل.  باشد يكافران م
ب بخورد كه خداوند به او در ي فري كسيويد  انسان به حالت دنيونبا. در هم بشكنند

ن كه خدا او را دوست ي است بر ايلين دليمان برد كه اده است، و گيا نعمت بخشيدن
آمد و رفت » الْبِلَادِ فِي تَقَلُّبهم يغْرُرك فَلَا« :ن فرموديبنابرا. دارد و او بر حق است

 انجام دادن انواع تجارت ها تو را گول نزند، بلكه بر بنده الزم يآنها در شهرها برا
له آن مردم ي بنگرد و به وسيق شرعي، و به حقاار حق بسنجدياست كه مردم را با مع
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ن ي كه علم و عقل ندارد چنيار حق نداند هم چنان كه كسيو مردم را مع. را بسنجد
  .  كنديم

. د كردي پردازد تا آن را باطل كند، تهديات خدا به مجادله مي راكه با آيسپس كس
 كه پس از آنان يي هال قوم نوح و عاد و گروهين از قبيشي پيهمان طور كه امت ها

ج شدند تا آن را باطل كنند، و بر باطل يه حق بسي كه عليين كردند؛ آنهايز چنيآمدند ن
و تحزّب، آنها » لِيأْخُذُوه بِرَسولِهِم أُمةٍ كُلُّ وهمت« . ندي نماياريگرد آمدند تا آن را 

او را به قتل برساند؛ امبر خود را كرد تا ي آهنگ پي كشاند كه هر امتييرا به جا
 در آن يچ شكّي كه هير بودند و حق با آنها بود؛ حقّي كه رهبران اهل خيامبرانيپ

 بود كه در يزين چين سخت تريامبران را به قتل برسانند و اينبود، آنها خواستند پ
 جز عذاب ي و بدبختين تجاوز و گمراهيا بعد از ايپس آ.  داشتنديامبران روا ميحق پ

!  شوند؟ي كه از آن هرگز خارج نميعذاب!  كشنديگر را انتظار مي ديزيبزرگ چ
ب و يبه سبب تكذ» فَأَخَذْتُهم« : آنها فرمودي و اخرويويفر دنين در مورد كيبنابرا

فر و عذاب من چگونه يپس ك» عِقَابِ كَانَ فَكَيف« . ميتجزّبشان آنها را گرفتار ساخت
ا سنگ ي مرگبار يك صدايفر بود، و آن فقط ين كين و بدتريسخت تر! يآر! بود؟

ن را دستور داد كه آنها را يا خداوند زميد، و ي باري بود كه از آسمان بر آنها مييها
  . درآمدنديا فرمان داد كه غرقشان كند و ناگهان از پايا به دريرد، و يفرو ببرد  وبگ

 »كَذَلِكو قَّتح تكَلِم كبلَى رو همان گونه كه فرمان و حكم » رُواكَفَ الَّذِينَ ع
افت، به ي بودن آنان تحقق ي بر دوزخين مبنيشي پيپروردگارت بر كافرانِ امت ها

دند، ي از قومت كه كفر ورزي بر گمراه شدن كساني مبنيوه فرمان و حكم الهيهمان ش
 ني بودند آنان از آن نشأت گرفته است، بنابراي كه دوزخيافت؛ فرمان و حكميتحقق 
  .اننديشان دوزخيرا اي زيعني» النَّارِ أَصحاب أَنَّهم« :فرمود

  :7- 9 يه يآ
 ويستَغْفِرُونَ بِهِ ويؤْمِنُونَ ربهِم بِحمدِ يسبحونَ حولَه ومنْ الْعرْش يحمِلُونَ الَّذِينَ
لَّذِينَ فَاغْفِرْ عِلْماو رحمةً شَيءٍ كُلَّ وسِعت ربنَا آمنُوا لِلَّذِينَ  سبِيلَك واتَّبعوا تَابوا لِ
قِهِمو ذَابحِيمِ عآن گرد بر  كه  آنان و كنند  يم  حمل را  عرش  كه  ؛ آنان الْج  
 از و اند  آورده  ايمان او  به و گويند  يم  تسبيح  پروردگارشان  ستايش  به هستند

  همه تو  علم و  رحمت ، ما پروردگار  يا : هندخوا  يم  آمرزش  مؤمنان   يبرا او
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  اند  آمده تو  راه  به و اند  كرده  توبه  كه را  آنان  پس  است  گرفته فرا  را چيز
  .دار  نگه  جهنم  عذاب از و بيامرز

لْهم ربنَا  وذُرياتِهِم واجِهِموأَز آبائِهِم مِنْ صلَح ومن وعدتَّهم الَّتِي عدنٍ جنَّاتِ وأَدخِ
إِنَّك زِيزُ أَنت؛ و الْعكِيماز باشد  صالح  كه هر و را  آنان ، ما پروردگار  يا الْح 

  داده  وعده آنها  به  كه  يجاويدان  يبهشتها  به  فرزندانشان و،  همسران و  پدران
  .يحكيم و پيروزمند تو   كه ،  كن  داخل  يا

قِهِمو ين ئَاتِالسمئَاتِ تَقِ ويئِذٍ السموي فَقَد تَهحِمر ذَلِكو وه ز؛ آنان الْفَوظِيمرا  الْع 
 او بر يكن   حفظ  عقوبات از روز  آن در را  كه هر  كه ،  كن  حفظ  عقوبات از

  .است  يبزرگ  يكامياب  آن و  يا  آورده  رحمت
 ي كه برايت به بندگان  مومنش و از اسبابش نسبيخداوند متعال از كمال لطف خو

 دهد، مانند طلب آمرزش يسعادت آنها فراهم آورده و از توان آنها خارج است خبر م
ن و آخرتشان ين كه آنان آنچه را كه صالح دي آنها و  ايكردن فرشتگان مقرب برا

 ييدر ضمن از شرافت حامالن عرش و آنها.  خواهنديشان از خدا ميدر آن است برا
ك بودنشان به پروردگارشان و از كثرت عبادت آنها يرامون آن هستند و از نزديكه پ
ن امور را دوست ي دانند كه خداوند اي بندگان خدا چون كه مي شان برايرخواهيو خ

آنان كه عرش خداوند را حمل » الْعرْش يحمِلُونَ الَّذِينَ« :پس فرمود.  دهديدارد خبر م
ن يباترين و زين و گسترده تريده ها و بزرگ تريهمه آفرعرش سقف .  كننديم

 را ين و كرسيك تر است و آسمان ها و زميمخلوقات است و از همه به خداوند نزد
  .فرا گرفته است

ست كه آنها از ي نين فرشتگان را به حمل عرش برگماشته است و شكّيو خداوند ا
 حمل ي خدا براي آنها از سوو انتخاب.  باشندين فرشتگان مي ترين و قويبزرگ تر

د ي نماين داللت ميك بودنشان از خدا بر ايعرش و مقدم نمودن آنها در ذكر، و نزد
حمِلُ عرش يو« :خداوند متعال  فرمود. هم السالم هستندين فرشتگان عليكه آنها برتر
 خود يا باالو در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت ر» ةُيومئِذِ ثَمنِيربِّك فَوقَهم 

رامون ي كه پيو فرشتگان مقرب» ربهِم بِحمدِ يسبحونَ حولَه ومنْ« . كننديحمل م
  . ش پروردگارشان مشغولنديعرش هستند به ستا

حشان مورد يژه محمد و تسبي كردن خدا به وينجا آنها به علّت كثرت بندگيدر ا
ش خداوند داخل هستند؛ يح و ستايسبر عبادت ها در تيو سا. ش قرار گرفته انديستا
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گر ي دي كسين  عبادت را براين كه بنده اي منزّه دانستن خدا و  ايعنيح يچون تسب
ن داخل است و از جمله آن عبادت يدر ا» سبحان َ اهللاِ وبِحمدِهِ«ذكر .  دهديانجام نم
لَّذِينَ ويستَغْفِرُونَ بِهِ ويؤْمِنُونَ« . هاست  مومنان يمان دارند و برايو به او ا» آمنُوا لِ

اد آن است كه ي زيلت هايمان و فضيد اين از جمله فوايو ا.  خواهنديآمرزش م
 مومنان طلب ي شوند براي مرتكب نميمان دارند و گناهيفرشتگان كه به خداوند ا

 ي برخوردار ميلت بزرگين فضيمانش از چنيپس مومن به سبب ا. ندي نمايآمرزش م
ر از آن ي گردد غي دارد كه جز با آن كامل نميز آن جا كه آمرزش لوازموا.  گردد

جه اش ين كه طلب آمرزش نتي بر اي كند مبني از اذهان خطور مياريچه كه به بس
ان كرد كه ي آمرزش خواستن را بيفقط بخشوده شدن گناهان است خداوند نحوه 

لْما رحمةً شَيءٍ كُلَّ وسِعت ربنَا« :پس  فرمود.  گردديجز با آن كامل نم » وعِ
ده ي بر تو پوشيزيچ چيز را فرا گرفته و هي تو همه چيدانش و مهربان! پروردگارا

 ، و نه كوچك تر از آن و نه بزرگ تر از آن در آسمان ي ماند و به اندازه ذره اينم
پس . استز را فرا گرفته ي ماند، و رحمت تو همه چين از نگاه تو پنهان نميها و زم

 آنها را فرا گرفته است و يز گشته و رحمت الهي لبرين از رحمت الهييجهان باال و پا
» سبِيلَك واتَّبعوا تَابوا لِلَّذِينَ فَاغْفِرْ« .ده اندينجا رسيبه سبب رحمت او بندگان به ا

ش يامبران و در پي از پيروي را كه از شرك و گناهان توبه كرده اند و با پيپس كسان
و » الْجحِيمِ عذَاب وقِهِم« . امرزيب. ت كرده انديد و اطاعت ، از تو تبعيگرفتن راه توح

  .آنان را از عذاب و از اسباب عذاب مصون بدار
لْهم ربنَا«  » هِموذُرياتِ وأَزواجِهِم آبائِهِم مِنْ صلَح ومن وعدتَّهم الَّتِي عدنٍ جنَّاتِ وأَدخِ

 داخل گردان كه بر زبان يشه ماندگار بهشتي هميو آنان را به باغ ها! پروردگارا
ز پدران و همسران و فرزندان و دوستانشان را كه ي، نيامبرانت به آنها وعده داده ايپ

. ن بهشت داخل گردانيافته اند، به ايسته سامان ي شايمان و انجام د ادن كارهايبا ا
 »إِنَّك زِيزُالْ أَنتع كِيمپس با عزّت يره و غالب هستيز چي گمان  تو بر همه چيب» الْح ،

 و يي نماي ها را از آنان دور مي و ناگواري آمرزيش گناهانشان را ميو قدرت خو
 را در يزي و هر چي حكمت هستيو دارا. ي رساني مير و خوبيآنها را به هر خ

م كه حكمت تو ي خواهي نميزيچما از تو ! پس پروردگارا. ي دهيش  قرار ميجا
امبرانت از آن خبر يد، بلكه از جمله حكمت تو كه بر زبان پي نمايخالف آن را اقتضا م

  .  و فضل تو آن را اقتضا  نموده آمرزش مومنان استيداده ا
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 »قِهِمئَاتِ وييرا  كارهايز.  آن محافظت فرمايو آنها را از اعمال بد و سزا» الس 
و هركس » رحِمتَه فَقَد يومئِذٍ السيئَاتِ تَقِ ومن« . گردانديا زشت مزشت صاحبش ر

، چون رحمت تو ي همانا بر او رحم نموده اي ها نگه داريامت از بديرا در روز ق
 ي بندگان مانع از رحمت تو نمي هايهمواره شامل  حال بندگان است و گناهان و بد

 و پاداش آن يكيقت او را بر انجام ني در حقي كن ها حفظيشود، پس هركس را از بد
  .  بزرگيابين است كاميو  ا» الْعظِيم الْفَوز هو وذَلِك« .يق داده ايتوف
 ها، و به دست آوردن ي مصون ماندن از بديله ي به وسي برطرف شدن ناگواريعني

گ است  بزريابي به دست آوردن رحمت خدا  كاميله ي به وسيامور دوست داشتن
 توانند ي بهتر از آن نميزيست، و رقابت  كنندگان در چي همانند آن نيابيچ كاميكه ه

 فرشتگان متضمن كمال شناخت آنها نسبت به ين دعايا. به رقابت بپردازند
 كه يي شوند، اسماي به خدا متوسل ميا اسماء حسنيپروردگارشان است و آنها 

 يز دوست دارد در تماميآن دعا  كنند و نخداوند دوست دارد بندگان با توسل به 
 كه آنها از خداوند ي از اسماء اهللا به كار ببرند كه با درخواستيشان اسميدعاها

د از ي اقتضا نمايخواستند تا رحمت را بر آنها نازل گرداند و آنچه را كه نفس انسان
 ارتكاب ل بهي داند وهمواره ماي كه خداوند نقص آن را ميآنان دور كند ، انسان

  . گناهان است
« ن رو آنها به نام ياز ا. ط استي بر آن محي كه علم الهي و اسبابين مباديو  امثال ا

 فرشتگان كمال ادب آنان نسبت به يو دعا.  شونديمتوسل م» ميالعل« و » ميالرح
 ي نسبت به خودشان اعتراف ميت عام و خاص الهيرا به ربوبيخداوند متعال است، ز

 آنان و درخواستشان از ين كه دعاي ندارند و اياريچ اختين كه آنها هيكنند، و ا
 را يزيازمند و محتاج است، و چي است كه از هر جهت  نيپروردگار درخواست فرد

 يزيد، بلكه  فقط از سر فضل و كرم و احسان او چي نمايل نميبر پروردگارش تحم
است كه آنان كامال با  فرشتگان متضمن آن ين دعايهمچن.  طلبندي ميرا از و

 را دوست دارند كه مورد پسند پروردگارشان يپروردگارشان موافق هستند؛ اعمال
 تالش كرده اند كه ي است كه انجام داده اند، و همانند كسانيياست و آن  عبادت ها

ان بندگانش ي هستند كه خداوند آنان را از ميخدا را دوست دارند و آنها مومنان
 مكلّف به جز مومنانشان نفرت دارد، و يگر  انسان هاياوند از ددوست دارد پس خد

 بهبود ي آنها نزد خدا دعا كرده و برايفرشتگان چون مومنان را دوست دارند برا
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ل بر محبت آن ين دلي شخص روشنتري كوشند، چرا كه دعا برايافتن احوالشان مي
  . كندي دعا نم كه دوستش داردي كسي دعاگو است، چون او جز برايفرد از سو

ان يب» آمنُوا لِلَّذِينَ ويستَغْفِرُونَ«  فرشتگان كه خداوند بعد از يح و شرح دعايتوض
 مشغول يت تدبر در كتاب خدا را در بر دارد كه تدبر فقط به معنيفيكرده است ك

 آن را به طور ي آدمي آنها فكر كرد، و وقتيد به معنيست بلكه بايشدن به واژه ها ن
 ي كه انسان را به آن مييش به آن مسئله بنگرد و به راه هايد با عقل خوي فهمدرست

ن داشته باشد كه يقي گردد، فكر كند، و يرساند و آنچه كه جز با آن مطلوب كامل نم
ن مراد ين دارد كه هميقي كلمه ي است، همان طور كه در معنين مفهوم منظور الهيا

  .خداست
ز ين مفهوم مورد نظر خدا است دو چيدا كند كه اين پيقي شود تا او يو آنچه باعث م

 است و ين مفهوم از توابع معنين داشته باشد كه ايقين كه او بداند و ي ايكي: است
ز آگاه است و يدوم بداند كه خداوند بر همه چ.  باشدي كلمه بر آن متوقّف ميمعن

ن داشته باشد كه يقيو . شدينديد و بيبنده اش را فرمان داده تا در كتابش تدبر نما
ر داده كه  كتابش ي داند و خداوند خيد مي آي بر مين معانيخداوند آنچه را از ا

پس . ن آن استين كالم و روشن تريواتري است، و شيزيانگر هر چيت و نور و بيهدا
 به همان اندازه كه خداوند به او ير فراوانيق بنده به دانش بزرگ و خين طرياز ا
ن نوع وجود دارد ي از اياديل زير مساين تفسيو در ا. ابدي يدست م دهد يق ميتوف

 كه ي كسير برايات مأخذ تفسي از آيو در برخ.  نموده استيكه خداوند به ما ارزان
م از ي  خواهيد كه از خداوند مي آيشد نامعلوم و پنهان به نظر مي انديدرست نم
سبب اصالح  احوال ما و د تا ي ما بگشاي به روييش درهاي رحمت خويخزانه ها

م كه دست به دامان كرم و فضل او ين نداري جز ايپس ما راه. مسلمان ها شود
 كه ما همواره و در همه لحظات در آن غ يم، احسانييم و به احسان او توسل جويشو

مان يش ما را از شرّ نفس هايم كه به لطف خوي خواهيو از  او م. ميوطه ور هست
 گمان او يب. يدن به رحمت الهي است بر سر راه رسيمانع كه ينجات بدهد؛ شرّ

ن مطلب را يه ايو آ. دي نماي ميبزرگوار و بخشنده است و اسباب و مسببات را ارزان
 اش با ينيل همسر و فرزند و دوست به سبب همنشين از قبيز دربردارد كه همنشين

 يريشدن از خ گردد و صرفِ ارتباط او سبب بهره مند يسعادتمندان خوشبخت م
 مومنان يهمان طور كه فرشتگان برا.  گردد كه خارج از  عمل و سبب عمل اوستيم
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و . ندي نماي پدران و همسران و فرزندان درستكارشان دعا مي كنند و برايدعا م
 ير كافي از خي برخورداري ِ صرف با اهل سعادت برايني شود كه همنشيگفته م

 ومن« :دي فرماينكه ميل اير باشد، به دليالح و خ صيد خود دارايست، بلكه فرد باين
لَحن ين بهره مند شدن ايپدران و همسران و فرزندان كه صالح بودند بنابرا» ص
  .واهللا اعلم. جه عملِ خودشان استير، نتينان از خيهمنش

  :10- 12 يه يآ
 الْإِيمانِ إِلَى تُدعونَ إِذْ أَنفُسكُم قْتِكُمم مِن أَكْبرُ اللَّهِ لَمقْت ينَادونَ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ

 با شما  يدشمن از شما با خدا  يدشمن  كه دهند  يم ندا را  فَتَكْفُرُونَ؛ كافران
 ، گرفتيد  يم  پيش كفر  راه و خواندند  يم فرا  ايمانتان  به  كه  آنگاه ،،  خودتان
  .تراست   بزرگ
سبِيلٍ؛  من خُرُوجٍ إِلَى فَهلْ بِذُنُوبِنَا فَاعتَرَفْنَا اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ أَمتَّنَا ربنَا قَالُوا

  به وما  يساخت  زنده دوبار و  يميرانيد دوبار را ما ، ما پروردگار  يا : گويند  يم
  ?  هست  يراه را  شدن  بيرون آيا   ايم  كرده  اعتراف  گناهانمان

الْكَبِيرِ؛  الْعلِي لِلَّهِ فَالْحكْم تُؤْمِنُوا بِهِ يشْرَك وإِن كَفَرْتُم وحده اللَّه دعِي إِذَا أَنَّهبِ ذَلِكُم
  شما خواندند  يم  ييكتاي  به را خدا  چون  كه  است  سبب  بدان  عذاب  اين

  ايمان   شريك  آن  به شما دادند  يم قرار  يشريك او  يبرا اگر و ، كرديد  يانكارم
  .است  بزرگ  مرتبه بلند  يخدا  فرمان ،  فرمان ،  پس  آورديد يم

ن كه بازگشت ي رسد و از اي كه به كافران مي ايي و رسوايخداوند متعال از خوار
ر ممكن است و از سرزنش كردن ين غي طلبند و ايرون رفتن از جهنم را ميا و بيبه دن

. ده اندي كه كفر ورزي گمان كسانيب»كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ« :دي فرماي دهد و ميآنها خبر م
دن يل كفر ورزيان نمود تا همه انواع كفر را شامل شود از قبيكفر را به طور مطلق ب

 ي وارد جهنّم ميكافران وقت. امتيا به روز قيامبرانش يا به پيا به كتاب ها و يبه خدا 
 كه مرتكب شده اند سزاوار عذاب يطر گناهان كنند كه آنها به خايشوند و اقرار م

ن يشتن خشمگين وقت به شدت از خود نفرت دارند و بر خويجهنّم هستند، در ا
» اللَّهِ لَمقْت« : شود ي شوند و به آنها گفته مين هنگام صدا زده ميهستند، پس در ا

   .ن استيد بر شما خشمگين هستيشتن خشمگين كه خودتان بر خويش از ايخدا ب
مان فرا يروانشان شما را به ايامبران و پيچرا كه پ» فَتَكْفُرُونَ الْإِيمانِ إِلَى تُدعونَ إِذْ« 

د، اما شما يشان اقامه نمودند و در پرتو آن حق روشن گرديل را برايخواندند ودال
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 آن ي كه خداوند شما را برايمانيد؛ ايمان نشان ندادي به ايد و عالقه ايديكفر ورز
« . د، و خداوند بر شما خشم گرفتيرون رفتي بيو از رحمت گسترده اله. ده استيآفر
شتن ي خودتان با خويپس خشم خداوند از خشم و دشمن» أَنفُسكُم مقْتِكُم مِن أَكْبرُ

ن است و خداوند بزرگوار از ي  همواره بر شما خشمگيعني. شتر استيبزرگ تر و ب
و عذاب خدا شما را فرا گرفته است، حال آن كه پس امروز غضب . شما خشنود است
  .افته اندي دست ي خداوند و پاداش الهيمومنان به خشنود

و » اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ أَمتَّنَا ربنَا قَالُوا«  كنند،يا را مي بازگشت به دنيآنان آرزو
دن ين دو دميشان مرگ اول و با منظوري. يرانديدو بار ما را م! پروردگارا: ندي گويم

ا آمدن ي است كه قبل از به دنيستيا منظورشان از مردن اول عدم و ني. صور است
« . راندي ميد آورد و باز آنها را ميدر آن قرار داشتند، سپس خداوند آنها را پد

 يندگ زيگريا و دي دني زندگيكي؛ يو دو بار ما را زنده گرداند» اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا
به گناهان خود اعتراف كرده » سبِيلٍ من خُرُوجٍ إِلَى فَهلْ بِذُنُوبِنَا فَاعتَرَفْنَا« . آخرت

 ين را مي خورند و اي حسرت ميعني خارج شدن وجود دارد؟ ي برايا راهيم، پس آيا
 ي ندارد و آنها به خاطر فراهم نكردن اسباب نجات سرزنش ميده ايند اما فايگو

فر به آن خاطر ين كيا»  وحده اللَّه دعِي إِذَا بِأَنَّه ذَلِكُم« : شودي آنها گفته مشوند و به
د و از شرك ي شدي او دعوت ميد خدا و اخالص عمل براي به توحياست كه چون وقت

 وإِن« د، ي مانديد و متنفر ميدي ورزيكفر م» كَفَرْتُم« د، ي شوي ميدن به او نهيورز
شْرَكيمان را نميگاه قرار داده آن است كه اين جايو آنچه شما را در ا» تُؤْمِنُوا بِهِ ي 

ا و ير و صالح دنيه خيد، و آنچه را كه ماي شدي و خشنود ميد و كفر را راضيرفتيپذ
ح يد، و آنچه راكه سبب شقاوت و ذلت و خشم بود ترجي دانستيآخرت است ناپسند م

 ي نشان نميليت بود تماي و موفقّيابي كام وي و به آنچه كه سبب رستگاري داديم
» لَاَيتَّخِذُوه سبِي يلَ الغَيرَوا سبِيلَاَ وإِن يتَّخِذُوه سبِيلَ الرُّشدِ لَا يرَوا سبيوإِن « . ديداد

 را ي كنند، و اگر راه گمراهينند آن را به عنوان راه انتخاب نميت را ببيو اگر راه هدا
لَّهِ فَالْحكْم« . رندي گياه بر منند آن را به عنوان ريبب  از آن ينك داوريپس ا» الْعلِي لِ

 مطلق است ؛ ي علو و بلندي كه از همه جهت دارايخداوند واال و بزرگ است؛ خداوند
و از علّو قدر و .  باشديار ميز بسيگه او بلند  است، و قدرتش نيذات او بلند و جا

 دهد و يگاه خودش قرار مي را در جايزي چگاه او كمال عدالت اوست و او هريجا
 كه در نام ييبزرگ است؛ خدا» رِيالكَب« . دهديزگاران و فاسدان را برابر قرار نميپره
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 يب و نقصي باشد و از هر آفت و عيا و عظمت مي كبريها و صفات و افعالش دارا
شما شه ماندنِ ي كه حكم از آن خداست، و حكم به هميپس وقت. پاك و مبرا است

  .ابدي يل نمير و تبدييكرده است، حكم او  تغ
  :13- 17 يه يآ

والَّذِي ه رِيكُماتِهِ ينَزِّلُ آيينَ لَكُم واء ممقًا السا رِزمتَذَكَّرُ ولَّا ي   آن  ينِيب؛ اوست من إِ
 هاتن  فرستاد ، يروز  آسمان از  برايتان و داد  نشان شما  به را  خويش  آيات  كه
  .آورد خدا  به  يرو  كه گيرد  يم پند  يكس

  كه  يحال در ، بخوانيد را خدا  الْكَافِرُونَ؛ پس كَرِه ولَو الدينَ لَه مخْلِصِينَ اللَّه فَادعوا
  .آيد  ناخوش را  كافران  چه ،اگر  ورزيد  يم  اخالص  دين در او  يبرا تنها
فِيعاتِ رجررْشِ ذُو الدلْقِي الْعي رِهِ مِنْ الرُّوحلَى أَمن عشَاء مادِهِ مِنْ يعِب نذِرلِي موي 

 بخواهد  كه  بندگانش از  يك هر بر  كه  عرش  صاحب ،  درجات  برنده التَّلَاقِ؛ فرا
  .بترساند  قيامت روز از را  مردم تا فرستد  يم  يوح خود  فرمان   به

موم يونَ هارِزلَا ب لَى خْفَىياللَّهِ ع ممِنْه ءنِ شَيلِّم لْكالْم مولَّهِ الْي   الْقَهارِ؛ آن الْواحِدِ لِ
 روز  درآن  نماند  پوشيده خدا بر آنها از چيز  هيچ  شوند آشكار  همگان  كه روز

  .قهار  ييكتا  يخدا  آن از ؟  كيست  آن از  يفرمانرواي
موزَى الْيا سٍنَفْ كُلُّ تُجبِم تبلَا كَس ظُلْم موإِنَّ الْي اللَّه رِيعابِ؛ آن سهر روز  الْحِس 
  به خدازود،  رود  ينم  يستم  كس  به و دهند  يم جزا  عملش همانند را  كس

  .رسد  يم حسابها
 انفس و آفاق و يق نشان دادن نشانه هاين حق از باطل از طرييخداوند متعال با تب

ت را از يند و هداي نماي داللت مي به بندگانش كه بر هر مطلوبي قرآنينشانه ها
ن يشد كوچكتري اندي كه در آن مي كسي كه براي كنند، طوري مشخّص ميگمراه

 يادآور ميمش را بر بندگانش ي عظي ماند نعمت هاي نميق باقي در شناخت حقايشك
شد كه او حق را شفاف  باي خدا بر بندگانش مين نعمت هاين از بزرگ تريشود، و ا

 را ي گوناگونيبلكه نشانه ها. و روشن كرده و راه درست را مشخص نموده است
تا هركس هالك » نّةِي عن بي من حييحينَّةِ ويهلِك من هلَك عن بيلِ« ارائه داده است، 

. ل زنده بماندي دلي ماند از رويل هالك گردد، و هركس زنده مي دلي شود از رويم
شتر يند بي نماي كه بر آن داللت ميلي هر اندازه مسائل بزرگ تر و مهم تر باشند دالو

د بزرگ ي توحيد، از آنجا كه مسئله يد نگاه  كنيبه موضوع توح. و آسان تر هستند
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 اثبات آن ارائه كرده و مثال ها زده ي برايادي زي و نقليل عقلين  مسئله است داليتر
پس . ل آن را گوشزد نمودي از داليان كرد و جمله اينجا بين آن را در ايبنابرا. است

ن ي كه ديد در حالين خداوند را بخوانيبنابرا»  الدينَ لَه مخْلِصِينَ اللَّه فَادعوا« :فرمود
ش را به بندگانش يان كرد كه او نشانه هاي بيوقت. ديو طاعت را خاص او كرده ا

 السماء منَ لَكُم وينَزِّلُ« :پس فرمود. مود را گوشزد ني دهد، نشانه بزرگينشان م
د و شما ي شوي داده مي باراند كه با آن روزي شما مي برايو از آسمان باران» رِزقًا

. د كه نعمت ها همه از جانب اوستي نماين داللت ميا. دي كني ميانتان زندگيو چهارپا
ل ي و ارائه دالينيل دي مسانيي از جانب اوست و آن عبارت از تبيني ديپس نعمت ها

 هستند كه از باران يي همان نعمت هايوي دني باشد، و نعمت هايآن و عمل به آن م
ن به صورت قاطعانه ي گردند، و ايند و شهرها و بندگان با آن زنده مي آيد ميپد

د فقط ي است كه طاعت و عبادت بايقيكتا و معبود حقيد، كه خداوند ي نمايداللت م
 من إِلَّا يتَذَكَّرُ وما« . نجام شود، همان طور كه تنها او نعمت دهنده است او ايبرا

نِيبآوردن به محبت خدا و ترس ي كه با رويد مگر كسيري پذيات پند نميو از آ» ي 
ن يپس ا.  او، به طرف خدا برگرددي نمودن به سوياز او و انجام دادن طاعت و زار

نش او ي گردند و بيود و نشانه ها در حق او رحمت م شيفرد از نشانه ها بهره مند م
  . شوديبا آن افزوده م

رفتن باعث خالص نمودن يرد و پند پذي پذي از نشانه ها پند ميو از آنجا كه آدم
 خواهد به آن بپردازد و برآن ي را كه مي گردد موضوعي خدا ميعبادت و طاعت برا

 ي كنند و ميد، آغاز مي نمايداللت مت يكه بر سبب» فا«مطلب، مترتّب شود با حرف 
د و عبادت و ياد بخوانيپس خدا را به ف ر» الدينَ لَه مخْلِصِينَ اللَّه فَادعوا« :ديفرما

 ي خواست ميا عبادت و هم شامل دعاين هم شامل دعيد، و ايطاعت را خاص او كن
 مدنظر  واجب و مستحب فقط خداين كه در همه عبادت هاي ايعنياخالص . شود
  . هيخالصه ، آ.  حقوق خدا وحقوق بندگان خدا، هدف فقط خدا باشديو در ادا. باشد

د و با آن به خدا ي دهين انجام مي كه به عنوان دييزهاي هدفتان از تمام چيعني
هرچند كه كافران » الْكَافِرُونَ كَرِه ولَو« . د هدفتان فقط خدا باشديي جوي ميكينزد

نتان باز ندارند و يد و شما را از دين به آنها توجه نكنيبنابرا. دوست نداشته باشند
 و يگانه پرستيكافران .  شما را از خدا دور نكنديچ سرزنش كننده ايسرزنش ه

 پسندند و به شدت از آن نفرت ي خدا را نميانجام خالصانه عبادت و طاعت برا
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ذُكِرَ اللَّه وحده اشمأرت قُلُوب وإِذَا « :دارند، همان طور كه خداوند متعال فرموده است
و هرگاه » ستَبشِرونَينَ مِن دونِهِ إِذَا هم يومِنُونَ بِاألَخرِة وإِذَا ذُكِر الَّذِينَ لَا يالَّذِ

ن و ناراحت ي آورند خشمگيمان نمي كه به آخرت اياد شود كساني ييخداوند به تنها
 يوند به ناگاه  آنان شاد و خوشحال ماد شير از خدا ي غي شوند و هرگاه كسانيم

  .گردند
د عبادت ي نماين اقتضا ميان آورد كه ايسپس از جالل و كمال خودش سخن به  م

 كه بلند ييخدا» الْعرْشِ ذُو الدرجاتِ رفِيع« :  او انجام شود، پس فرموديخالصانه برا
 مراتب و مقامات يرا عرش است و عرش از آن اوست و دايو بلندتر است ، و بر باال

گاهش يدا كرده است و جايز پين بلند بودن از مخلوقاتش تمايباالست؛ و به سبب ا
 برخوردار گشته است و ذاتش برتر و يواال گشته است و صفاتش از عظمت و بزرگ

ند، و ي جويكين كه بندگان جز با عمل پاك و مخلصانه به او نزديباالتر است از ا
د ي نمايك مي رود و اخالص آنها را به خدا نزديله آن باال مين به وسيمقامات مخلص

 را بر بندگانش يسپس نعمت رسالت و وح.  دهديو آنان را از خلق خدا برتر قرار م
 دل ها به منزله روح ي فرستد كه براي را ميوح» الرُّوح يلْقِي« :ذكر نمود و فرمود

 ي نمي ماند و زندگينده نمپس همانگونه كه جسم بدون روح ز.  اجساد است يبرا
پس .  گرددياب نميابد و كامي ي بهبود نميز بدون روح وحيكند، و روان و قلب ن

 را كه سود و يوح» عِبادِهِ مِنْ يشَاء من علَى أَمرِهِ مِنْ الرُّوح يلْقِي« خداوند متعال 
ه بخواهد  هركس از بندگانش كيمصلحت بندگان در آن نهفته است به فرمان خود برا

ش و ي خويلت داده و وحيامبران هستند كه خداوند آنان را فضي كند و آنها پينازل م
  . دعوت كردن بندگانش را به آنان اختصاص داده است

ا و آخرتشان را به دست ين و دنين است كه بندگان سعادت ديامبران ايده ارسال پيفا
« :ن فرموديبنابرا. صون بمانندا و آخرت مين و دني و شقاوت در ديآورند و از بدبخت

نذِرلِي مويياروي شود مردم را از روز روي بر او القا مي كه وحيتا كس» التَّلَاقِ ي 
 كه باعث يله اسبابيند تا به وسيق نماي و آنها را تشوي بترسانيبا آن وح) امتيق(

» ييا رويرو«ند، و آن روز را روز ي آن روز آماده نماي گردند خود را براينجات م
 شوند و مخلوق ها با يگر روبرو ميد، چون در آن روز خالق و مخلوق با همدينام
  .  شونديشان رو به رو ميگر، و عمل كنندگان با اعمال و سزا و جزايهمد
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 »موم يونَ هارِزدر ي و پستيچ كجي شوند و هيدان جمع ميك مي كه در يروز»  ب 
 ي فرا خواننده به همه آنان ميستند و صدان آشكار هي زميست و آنها رويآن ن

نه آنها و نه » شَيء مِنْهم اللَّهِ علَى يخْفَى لَا« . د قرار دارنديرسد و همه در معرض د
 الْملْك لِّمنِ« .  ماندي از اعمالشان و نه سزا و جزا آن بر خداوند پنهان نميزيچ

موان و اهل ينيان و پسينيشيت كه پسين روز بزرگ كي ايصاحب و فرمانروا» الْي
چ سبب و ي ندارد؟ و هيي در فرمانروايكين را گرد آورده و شريآسمان ها و زم

» الْواحِدِ لِلَّهِ« .  ماندي نمي باقيزيك و بد چيان نمانده و جز اعمال ني در ميله ايوس
 است گانهيش؛ ي از آنِ  خداوند است كه در ذات و اسما و صفات و كارهاييفرمانروا

 كه بر يخداوند» القَهارِ« .  ندارديكيچ صورت شرينها به هي از ايزيچ چيو او در ه
ره و غالب است و مخلوقات در برابر او فروتن هستند خصوصا در يهمه مخلوقات چ

م فرود آورده اند، يدار سر تسليشه پايآن روز كه مردم در برابر پروردگار زنده هم
  .د مگر با اجازه خدايگو يچ كس سخن نميدر آن روز ه

 »موزَى الْيا نَفْسٍ كُلُّ تُجبِم تبكه در يك وبدي در برابر كار نيامروز هركس» كَس 
لْم لَا«  شود،ياد سزا و جزا داده ميا زيا كرده است كم باشد يدن امروز بر » الْيوم ظُ
ش كاسته يا هيكيا از نيشتر شود ، و يش بي هاي شود تا بدي نمي ستميچ كسيه

د ، چون آن روز خواهد آمد و ير نپنداريآن روز را د» الْحِسابِ سرِيع اللَّه إِنَّ« شود، 
امت به خاطر آن كه علم او يز  خداوند در روز قين. ك است يد نزدي آيهرآنچه كه م

  .ردي گي باشد زود از بندگانش حساب مير است و قدرتش كامل ميفراگ
  :18- 20 يه يآ

أَنذِرومه موزِفَةِ يĤْإِذِ ال ى الْقُلُوبنَاجِرِ لَدا كَاظِمِينَ الْحمِيمٍ مِنْ لِلظَّالِمِينَ ملَا حشَفِيعٍ و 
 حنجره   نزديك ،  وحشت از لبريز دلها  كه  آنگاه   بترسانشان  قيامت روز يطَاع؛ از

   كه  يشفيع  نه و باشد  يخويشاوند  نه روز  آن در را  ستمكاران  رسد ها
  .بشنوند را سخنش

لَمعنِ خَائِنَةَ ييا الْأَعم؛ نظرها تُخْفِي ووردنهان دلها در  چه هر و را  دزديده  يالص  
  .داند  يم ، اند  داشته
اللَّهقْضِي وقِّ يالَّذِينَ بِالْحونَ وعدونِهِ مِن يقْضُونَ لَا دءٍ يإِنَّ بِشَي اللَّه وا همِيعلس 

  يم  يخداي  به او  يسوا  كه  يكسان  يول  كند  يم  يداور  حق  به الْبصِيرُ؛ خدا
  .بيند  يم و شنود  يم خدا زيرا ، نتوانند  يداور هيچ خوانند،
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و آنان را از » الĤْزِفَةِ يوم وأَنذِرهم« :دي فرمايم) ص(امبرش محمديخداوند متعال به پ
 ي هايدن وحشت ها و زلزله ها و آشفتگيك شده و زمان فرا رسيامت كه نزديروز ق
شان ي دل هايعني» كَاظِمِينَ الْحنَاجِرِ لَدى الْقُلُوب إِذِ« ك شده است، بترسان، يآن نزد

شان از ترس و اندوه به حنجره ي مانده است و دل هاي آن خالياز جا كنده شده و جا
لَّا من أَذِنَ لَه الرَّحمنُ يلَا  « .ره شده استيشان خي رسد و چشم هايها م تَكَّلُونَ إِ

ز ي كه خداوند به او اجازه بدهد و او نيند، مگر كسي گويسخن نم» وقَالَ صوابا
 كه ي هولناكيد و اضطراب هايدر برابر آن ترس شد. ديسخن راست و درست بگو

ستمگران در » حمِيمٍ نْمِ لِلظَّالِمِينَ ما« .شان است خاموش و ساكت هستنديدر دل ها
 دارند يو نه شفاعت كننده ا» يطَاع شَفِيعٍ ولَا«  ندارند، ياريچ دوست و يآن روز ه

دن بر ي كه با شرك ورزيچون شفاعت كنندگان در مورد كس. رنديكه سخنش را بپذ
ن يند خداوند از اي كنند، و به فرض اگر شفاعت نمايخود ستم كرده باشد شفاعت نم

  .  كنندي شود، پس آن را قبول نمي نميراضشفاعت 
 »لَمعنِ خَائِنَةَ ييانت چشم ها يمنظور از خ.  دانديانت چشم ها را ميخداوند خ»   الْأَع

 وما« .  داردين پنهان ميق و همنشي آن را از رفي است كه آدميآن نگاه دزدانه ا
 نكرده است خداوند آن امر پنهان اني بي كسيو آنچه را كه بنده برا» الصدور تُخْفِي
» بِالْحقِّ يقْضِي واللَّه« .  داندي ميق اولي آشكار را به طريزهايپس چ.  دانديز ميرا ن

 او يي و جزايد، چون گفته او حق است و حكم شرعي نماي ميو خداوند به حق داور
 و يستمگرز را احاطه نموده و ثبت كرده است و او از يو دانش او همه چ. حق است

 ي خود را ميريو اوست كه قضاوت تقد. ب ها پاك و منزّه استير عينقص و سا
د، و هرچه را كه ي آيز به وجود ميد آن چيد آي را بخواهد پديزيد كه هرگاه چينما

ا يان بندگان مومن و كافر خود در دنيو اوست كه م. دي آينخواهد ، به وجود نم
 لَا دونِهِ مِن يدعونَ والَّذِينَ« .   كندي مياريد و دوستانش را ي نمايقضاوت م

ن ي شان و اي پرستند به علت ناتواني خدا ميو هر آنچه ر ا كه به جا» بِشَيءٍ يقْضُونَ
«  كنند، ي حكم نميزي انجام دادن آن را ندارند به چيي خواهند و توانايكه خبر را نم

ازها ي گمان خداوند همه صداها و همه زبان ها و همه نيب» الْبصِيرُ السمِيع هو اللَّه إِنَّ
 شود يده مي شود و به آنچه كه دي شنود، و به آنچه كه شده و به آنچه كه ميرا م

 دانند ي دانند و به آنچه كه نمي شود و به آنچه كه بندگان ميده نميو به آنچه كه د
ك يو آنان را از روز نزد»  Ĥزِفَةِالْ يوم وأَنذِرهم« :ه فرمودين آيقبل از ا. ناستيب
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 يد براي نمايف نمود كه اقتضا مين اوصاف توصيامت بترسان، سپس آن را با ايق
ات هم  مشتمل بر ترساندن و هم مشتمل يچون آ. آن روز بزرگ خود را آماده كرد

  .ق كردن هستنديبر تشو
  :21- 22 يه يآ

أَو سِيرُوا لَمضِ فِي ينظُرُوا الْأَرفَي فةُ كَانَ كَياقِبمِن كَانُوا الَّذِينَ ع لِهِم كَانُوا قَب مه 
أَشَد مةً مِنْها قُوآثَارضِ فِي والْأَر مفَأَخَذَه اللَّه ا بِذُنُوبِهِممم كَانَ ونَ لَهاقٍ مِن اللَّهِ مو 

  است   بوده  چگونه  پيشينيانشان  عاقبت  كه بنگرند تا كنند  ينم سير  زمين در ؛ آيا
  بود  بيش   اينان از بودند  آورده پديد  زمين  يرو در  كه  يآثار و آنها  يتواناي ؟
  يا  نگهدارنده   خداوندشان قهر از و  گرفت فرو  كفرشان كيفر  به را آنها خدا و

  .نبود
ذَلِك مكَانَت بِأَنَّه م تَّأْتِيهِملُه سنَاتِ ريرُوافَكَفَ بِالْب مفَأَخَذَه اللَّه إِنَّه قَوِي الْعِقَابِ؛  شَدِيد
 انكار ، يول ، آمدند  نزدشان  روشن  داليل با  پيامبرانشان  كه بود  سبب  بدان  اين

  عقوبت  يسخت   به و  است نيرومند خدا و   گرفت فرو را  آنان  هم خدا و ، كردند
  .كند  يم

شان به يا با دل ها و جسم هايآ» الْأَرضِ فِي يسِيرُوا لَم وأَ« :دي فرمايخداوند متعال م
« احت نپرداخته اند، ير و سين به سيدن در آثار در زميشيقصد عبرت گرفتن و اند

 كه يتا بنگرند كه سرانجام كسان» قَبلِهِم مِن كَانُوا عاقِبةُ الَّذِينَ كَانَ كَيف فَينظُرُوا
 كردند، پس خواهند يب مي كه تكذييده است؟ آنهاي به كجا كشنان بوده انديش از ايپ
« .  بوده استيي و رسواين سرانجام و هالكت و نابوديد كه سرانجام آنها بدتريد

ان يآنان از آنها توانمندتر بودند و لشكر» الْأَرضِ فِي وآثَارا قُوةً مِنْهم أَشَد هم كَانُوا
ن نشانه ي داشتند، و در زمي بزرگتريشتر و جسم هايشتر و ساز و برگ  اسلحه بيب

 يشتري كرده و درختانِ بيشتري ساخت وساز بيعني.  داشتنديشتريها و آثار ب
له آنچه ين كه آنها به وسيد و اي نمايو قوت آثار بر قوت موثّر داللت م. كاشته بودند

اما » بِذُنُوبِهِم اللَّه فَأَخَذَهم« .  خواستند خود را حفاظت كننديدرست كرده بودند م
فر يدند و به آن ادامه دادند، خداوند آنها را به كي آنها بر گناهانشان اصرار ورزيوقت

 گمان خداوند توانمند و يب» الْعِقَابِ شَدِيد قَوِي إِنَّه« . و عذاب خود گرفتار ساخت
برابر قدرت خدا  كافران نتوانست آنها را در يپس قدرت و توانمند. فر استيسخت ك

من أَشّد مِنَّا « :ن همه امت ها قوم عاد بودند كه گفتنديد بلكه قدرتمندتريحفاظت نما
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 فرستاد كه ي آنها بادياما خداوند به سو. شتر استي قوتش از ما بيچه كس» قُوةَ
  .ف كرد و آنان را كامال نابود گردانديش را ضعيروهاين
  :23- 46 يه يآ

لَقَدو سى لْنَاأَروساتِنَا ميĤِلْطَانٍ بسبِينٍ؛ ما ويحجت و خود  آيات با را  يموس م  
  . فرستاديم آشكار

 و  هامان و  فرعون  يسو  كَذَّاب؛ به ساحِرٌ فَقَالُوا وقَارونَ وهامانَ فِرْعونَ إِلَى
  .دروغگوست  يجادوگر او  كه گفتند و   قارون
لَما  وما نِساءهم واستَحيوا معه آمنُوا الَّذِينَ أَبنَاء اقْتُلُوا قَالُوا عِندِنَا مِنْ قِّبِالْح جاءهم فَ
دداشت  عرضه آنها بر ما  جانب از را  حق  دين  ضَلَالٍ؛ چون فِي إِلَّا الْكَافِرِينَ كَي  ، 

  زنده را  زنانشان و بكشيد اند  آورده  ايمان او  به  راكه   يكسان  پسران : گفتند
  .نباشد  يتباه  طريق در جز  كافران  يساز   حيله و  بگذاريد

 يظْهِرَ أَن أَو دِينَكُم يبدلَ أَن أَخَاف إِنِّي ربه ولْيدع موسى أَقْتُلْ ذَرونِي فِرْعونُ وقَالَ
  به را خود  يخدا او و  مبكش را  يموس بگذاريد  : گفت  الْفَساد؛ فرعون الْأَرضِ فِي
  يفساد  سرزمين  اين در يا كند  ديگرگون را  دينتان  ترسم يم طلبد،  ييار

 .برانگيزد

  يالْحِسابِ؛ موس بِيومِ يؤْمِنُ لَّا متَكَبرٍ كُلِّ من وربكُم بِرَبي عذْت إِنِّي موسى وقَالَ
  روزحساب   به  كه  يمتكبر هر از شما رپروردگا و خود پروردگار  به  من  : گفت
  .برم  يم  پناه ، ندارد باور
 وقَد اللَّه ربي يقُولَ أَن رجلًا أَتَقْتُلُونَ إِيمانَه يكْتُم فِرْعونَ آلِ منْ مؤْمِنٌ رجلٌ وقَالَ

 بعض يصِبكُم صادِقًا يك وإِن كَذِبه هِفَعلَي كَاذِبا يك وإِن ربكُم مِن بِالْبينَاتِ جاءكُم
  خاندان از  مؤمن  يمرد ؛ و كَذَّاب مسرِف هو منْ يهدِي لَا اللَّه إِنَّ يعِدكُم الَّذِي

  كه گويد  يم  كه را  يمرد آيا،  :  گفت ، بود  داشته  پنهان را  ايمانش  كه  فرعون
  آمده  پروردگارتان  ازجانب   روشن  يدليلها با و  يكتاست  يخدا  من پروردگار

 و ،  اوست خود  برگردن  دروغش   گناه ، گويد  يم  دروغ اگر ؟ كشيد  يم  است
 خواهد شما  به  است  داده  كه   يهاي  وعده از  يا  پاره ، گويد  يم  راست اگر

  .ندك ينم  هدايت  را  يدروغگوي گزافكار  هيچ خدا  آينه هر  رسيد
 قَالَ جاءنَا إِنْ اللَّهِ بأْسِ مِن ينصرُنَا فَمن الْأَرضِ فِي ظَاهِرِينَ الْيوم الْملْك لَكُم قَومِ يا

لَّا أُرِيكُم ما فِرْعونُ  امروز ،  من  قوم  ي؛ ا الرَّشَادِ سبِيلَ إِلَّا أَهدِيكُم وما أَرى ما إِ
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 بر خدا  عذاب اگر  يول داريد،  غلبه  سرزمين  اين بر   شماست  آن از  يفرمانرواي
 خود  آنچه جز را شما :  گفت  فرعون ؟ كرد خواهد  ياريمان  يكس  چه آيد ما سر

 .نكنم  يراهنماي   صواب  راه  به جز و  ننمايم  يراه  ام ديده  مصلحت

لَيكُم أَخَاف إِنِّي قَومِ يا آمنَ الَّذِي وقَالَ ثْ عمِ لَموزَابِ يآورده  ايمان  كه  آن؛ الْأَح  
  است  آمده ديگر  اقوام  آن سر بر  آنچه از شما بر ،  من  قوم  يا  : گفت ، بود

  .بيمناكم
لْما يرِيد اللَّه وما بعدِهِم مِن والَّذِينَ وثَمود وعادٍ نُوحٍ قَومِ دأْبِ مِثْلَ  لِّلْعِبادِ؛ همانند ظُ
  يخدابرا   آنكه  حال  آمدند  پس  آن از  كه  يكسان و ثمود و عاد و  نوح  قوم

 .نيست  ستم خواستار  بندگانش

لَيكُم أَخَاف إِنِّي قَومِ ويا ع موبه را يكديگر  كه روز  آن از ،  من  قوم  يالتَّنَادِ؛ ا ي  
  .بيمناكم شما بر بخوانيد فرياد
مولُّونَ يتُو دا بِرِينَمنَ لَكُم ماصِمٍ مِنْ اللَّهِ من عمضْلِلِ وي ا اللَّهفَم ادٍ؛ آن مِنْ لَهه  
  نگاه  خدا  عذاب از را شما  كس  هيچ و گرديد  يم باز  كرده  پشت  يهمگ  كه روز
  .ندارد  يراهنماي  هيچ ، كند  گمراهش خدا  كه  كس هر و  دارد  ينم

لَقَدو اءكُمج يفلُ مِن وسنَاتِ قَبيا بِالْبفَم فِي زِلْتُم ا شَكماءكُم متَّى بِهِ جإِذَا ح لَكه 
لْتُم   ؛ يوسف مرْتَاب مسرِف هو منْ اللَّه يضِلُّ كَذَلِك رسولًا بعدِهِ مِن اللَّه يبعثَ لَن قُ
 بود،   آورده  آنچه از شما و شد  مبعوث شما بر  روشن  داليل با  اين از  پيش

  او از  پس خدا : گفتيد بمرد  يوسف  چون  بوديد  يم  شك در  همچنان
  يم   گمراه  گونه  اين را  آورنده  شك گزافكار خدا  فرستاد نخواهد  يديگرپيامبر

  .، سازد
 آمنُوا الَّذِينَ وعِند اللَّهِ عِند مقْتًا برَكَ أَتَاهم سلْطَانٍ بِغَيرِ اللَّهِ آياتِ فِي يجادِلُونَ الَّذِينَ
كَذَلِك عطْبي لَى اللَّهرٍ قَلْبِ كُلِّ عتَكَبارٍ مبدر  كه  يحجت  هيچ  يب  كه  ي؛ كسان ج 
  مؤمنان و خدا نزد  آنان كار كنند،   يم  جدال خدا  آيات در باشند  داشته  دست
 .نهد  يم مهر  اينچنين  يجبار  متكبر هر  دل بر خدا   است ناپسند  سخت

لُغُ لَّعلِّي صرْحا لِي ابنِ هامانُ يا فِرْعونُ وقَالَ ؛ فرعون أَباببهامان  يا  : گفت  الْأَس  
  :  يابم  دست  درها  آن  به شايد ، بساز  يبلند  كوشك  من  يبرا ،

ابباتِ أَساومالس ى إِلَهِ إِلَى فَأَطَّلِعوسإِنِّي مو ا لَأَظُنُّهكَاذِب كَذَلِكنَ وينَ زولِفِرْع وءس 
لِهِ مع دصنِ وبِيلِ عا السمو دنَ كَيوابٍ فِي إِلَّا فِرْعيخدا و  آسمانها  ي؛ درها تَب  
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  زشت كردار  سان  بدين  گويد  يم  دروغ  كه  پندارم زيرا ،  ببينم را  يموس
  زيان جز او  يجوي  چاره  و ماند باز  راه از او و شد  آراسته  نظرش در  فرعون

  .نبود  هيچ
  آورده  ايمان  كه  يمرد  الرَّشَادِ؛ آن سبِيلَ أَهدِكُم اتَّبِعونِ قَومِ يا آمنَ الَّذِي وقَالَ
  .كنم  هدايتتان  صواب  راه ، به تا بياييد  من  يپ از ،  من  قوم  يا  : گفت بود
  اين ،  من  قوم  يالْقَرَارِ؛ ا دار هِي الĤْخِرَةَ وإِنَّ متَاع الدنْيا الْحياةُ هذِهِ إِنَّما قَومِ يا

  .بقاست   يسرا  آخرت و  است  يتعيش  مايه  اندك دنيا  يزندگ
لَّا يجزَى فَلَا سيئَةً عمِلَ منْ  مؤْمِنٌ وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالِحا لَعمِ ومنْ مِثْلَها إِ

لَئِكخُلُونَ فَأُودنَّةَ يقُونَ الْجرْزا يرِ فِيهابٍ بِغَيهمانند جز بكند  يبد كار  كس ؛ هر حِس 
  به  يصالح  عمل و باشد  مؤمن  كه زن  و مرد از  كس هر و  نيابد كيفر  عملش

  .دهند  اش يروز   حساب  يب و ودش  داخل  بهشت  به آرد  يجا
  كه  چيست ،  من  قوم  يالنَّارِ؛ ا إِلَى وتَدعونَنِي النَّجاةِ إِلَى أَدعوكُم لِي ما قَومِ ويا
  ? خوانيد  يم فرا،   آتش  به مرا شما و  خوانم  يم  يرهاي  به را شما  من

الْغَفَّارِ؛  الْعزِيزِ إِلَى أَدعوكُم وأَنَا عِلْم بِهِ لِي لَيس ما بِهِ وأُشْرِك بِاللَّهِ لِأَكْفُرَ تَدعونَنِي
   شريك  شناسم  ينم  كه را  يچيز و  شوم كافر خدا  به  كه كنيد  يم  دعوت مرا

  .كنم  يم  دعوت  آمرزنده پيروزمند  يخدا  به را شما  من  آنكه  حال ،  دهم اوقرار
 اللَّهِ إِلَى مرَدنَا وأَنَّ الĤْخِرَةِ فِي ولَا الدنْيا فِي دعوةٌ لَه لَيس إِلَيهِ عونَنِيتَد أَنَّما جرَم لَا

 كنيد  يم  دعوت  آن  به مرا شما  آنچه  شك  ي؛ ب النَّارِ أَصحاب هم الْمسرِفِينَ وأَنَّ
  حال ، خواند خود  يسو  به را  يكس  وآخرت دنيا، در  كه  نيست  آنش  ييارا
  .باشند  جهنم در  گزافكاران و ،  يكتاست   يخدا  يسو  به ما  بازگشت  آنكه

  آنچه  كه بِالْعِبادِ؛ زودا بصِيرٌ اللَّه إِنَّ اللَّهِ إِلَى أَمرِي وأُفَوض لَكُم أَقُولُ ما فَستَذْكُرُونَ
 واگذار خدا  به خويش  كار  من و  آورد خواهيد ياد  به  گويم  يم  اكنون  كه را

  .بيند  يم را  بندگانش او زيرا ،  كردم
قَاهفَو ئَاتِ اللَّهيا سكَرُوا ماقَ محلِ وĤِنَ بوفِرْع وءذَابِ؛ خدا سآسيب از را او الْع  
  خاندان ناگوار  عذاب   آن و  داشت  نگه ، بودند  انديشيده  برايش  كه  يمكر

  .گرفت  ميان در را  فرعون
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رَضُونَ النَّارعا يهلَيا عوا غُدشِيعو مويو ةُ تَقُوماعخِلُوا السنَ آلَ أَدوفِرْع ذَابِ؛  أَشَدالْع
  ندا شود برپا  قيامت  كه  يروز و شوند  عرضه  آن بر  شام و  صبح هر   آتش
  .آوريد در ذابهاع  ترين  سخت  به را  فرعون  خاندان  كه دهند

ب كرده اند كه فرعون و يامبران را تكذي كه پيي از حاالت آنهايسپس نمونه ا
 يعني» أَشَد العذَابِ « تا » موسى أَرسلْنَا ولَقَد« :ان نمود و فرموديانش باشند بيلشكر
قت آنچه ي بزرگ خود كه به طور قطع بر حقي بن عمران را با نشانه هايموس

 كه آنها بر آن قرار داشتند يبا آنها فرستاده شدند و بر باطل بودن شركامبران يپ
و » مبِينٍ وسلْطَانٍ« .ميب كنندگان فرستادين تكذيشان اي همكي كرد به سويداللت م
 ي كنند مين ميقي گردد و دل ها به آن يره مي روشن كه بر دل ها چيبا حجت
 كه يگر معجزات آشكارياژدها و د به ي موسيل شدن عصايم، همانند تبديفرستاد

  . د نموديله آنها تائي را به وسيخداوند موس
رش هامان و قارون كه از ي فرعون و وزياو به سو» وقَارونَ وهامانَ فِرْعونَ إِلَى« 

. ان زده بود فرستاده شديه آنها دست به طغي بود و به علّت ثروت خود عليقوم موس
او جادوگر » كَذَّاب ساحِرٌ« : را رد كردند و گفتندينها به شدت دعوت موسيا

 از جانب ما ي كه موسيو هنگام» عِندِنَا مِنْ بِالْحقِّ جاءهم فَلَما« .  استييدروغگو
 ين كامل ميقيشان رساند و خداوند  او را با معجزات آشكار كه سبب يحق را برا
 اكتفا ي گردانيرك گفتن و رون  كامل نكردند و به تيقيد نمود آنها ييگردند تا

له باطل خود بسنده نكردند بلكه يز به انكار آن و مخالفت با آن به وسيننمودند و ن
 واستَحيوا معه آمنُوا الَّذِينَ أَبنَاء اقْتُلُوا قَالُوا« د كه ي رسييحالت زشت آنان به جا

ماءهد، و زنانشان را ين آورده اند بكشمايپسران آنان را كه همراه با  او  ا: گفتند» نِس
لَّا الْكَافِرِينَ كَيد وما« د، يزنده بگذار ن توطئه را كردند و ي كه ايو كافران» ضَلَالٍ فِي إِ

 يستادگي نخواهند بود و ايگمان بردند هرگاه پسران آنان را به قتل برسانند آنها قو
رنگشان تباه و يد و ني  ماند؛ ك خواهندي و فرمانشان باقينخواهند كرد بلكه تحت بندگ

شان ي نخواهد بود، چون آنچه اراده كرده بودند برايجه بوده و جز گمراهي نتيب
و خداوند آنها را هالك كرد و همه آنان را . افت بلكه  موضوع برعكس شديتحقق ن

ن ياد در قرآن تكرار شده است و آن اين نكته تدبر كن كه زيدر ا. ان بردينابود و از م
ه يان شود و خداوند بخواهد در مورد آن قضي بيا امر مشخّصيكه هرگاه داستان 

 ي كند بلكه آن را به صورت كليه نميد، حكم را منحصر به آن قضين حكم نمايمع
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اق كالم در مورد آن آورده شده يز كه سي نيه ايرتر باشد و قضي كند تا فراگيان ميب
. ن ماجرا استيژه همين حكم وي كه ادا نشودين توهم پيدر آن داخل گردد، و ا

لَّا فِيوما كَ« :ن فرموديبنابرا  يجه بوده و جز گمراهي نتيرنگ آنها بين»  ضَلَالِيدهم إِ
جه ي نتيرنگ كافران بيو ن» ضَلَالٍ فِي إِلَّا الْكَافِرِينَ كَيد وما« :نخواهد بود، بلكه فرمود

 ي به قوم بي تكبر و غرور و سركشفرعون با.   نخواهد بوديبوده و جز گمراه
لْيدع موسى أَقْتُلْ ذَرونِي« :خردش گفت و هبرا بكشم و او يد  من موسيبگذار» ر 

 كرد ي او ادعا ميعني. اد بخواند تا او را از دست من نجات دهديپروردگارش را به فر
 ي موسن كهيز از اي كشت، و ني را ميت خاطر قومش نبود موسيكه اگر رعا

 ي كه او را وادار ميزه ايسپس انگ.  كندي نميريپروردگارش را به كمك بطلبد جلوگ
 قوم خود و يرخواهين كار را به خاطر خيا:ان كرد و گفتي را بكشد بيد تا موسينما
 يبدلَ أَن أَخَاف إِنِّي« :پس گفت.  دهدين انجام مي زمين بردن فساد و شر از روياز ب

ر دهد،يين شما را تغي ترسم كه ديممن » دِينَكُم »ظْهِرَ أَن أَوضِ فِي يالْأَر ادا ي» الْفَس
ن يز است كه بدترين چيب ترين خود عجيو ا. ن فساد به پا كندين سرزمين كه در ايا

قت گول زدن ين در حقيا.  كنندين انسان دوريحت كند تا از بهتريانسان مردم را نص
رد كه خداوند در مورد آنها ي گي مي جاي عقل كسانب دادن است كه فقط دريو فر

پس قومش را » نَيفَاستَخَف قَومه فأَطاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوماَ فَسِقِ« :فرموده است
  . فاسق و مجرم بودندي گمان آنها قوميسبكسر انگاشت و آنها از او اطاعت كردند، ب

 فرعون آن سخن زشت را بر زبان آورد يوقت» بكُمور بِرَبي عذْت إِنِّي موسى وقَالَ« 
د و از قدرت و  توان خود كمك گرفت، ي اش سبب شده بود تا چنان بگويكه سركش

من به پروردگار خود و پروردگار :  از پروردگارش كمك خواست و فرموديموس
 كه به روز ياز هر متكّبر» ابِالْحِس بِيومِ يؤْمِنُ لَّا متَكَبرٍ كُلِّ من«  برم، يشما پناه م

امت، او را به هر يمان نداشتن او به روز قي تكبرش و ايعني.  آورد يمان نميامت ايق
گران داخل هستند، همان طور ين مطلب  فرعون و ديدر ا.  كندي وادار ميشر و فساد

  . ان شديكه قبال ب
حفاظت كرد و مان نداشت يامت اي كه به روز قي را از هر متكبريخداوند موس

 يله آن شر فرعون و اشراف دربار او از موسي او فراهم نمود كه به وسي براياسباب
و از جمله اسباب، مرد مومن بود كه از خاندان فرعون بود و سخن او . ديدفع گرد

مانش ي گفت با آنها موافق است، و اين كه به ظاهر مي شد، به خصوص ايرفته ميپذ
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و اگر در .  كردندين است كه آنها مراعات حال او ميبا چنپس غال.  كرديرا پنهان م
همان طور كه خداوند .  كردنديتش نميد چندان رعايديظاهر با آنها  مخالفت ورز

ش بزرگ و با آنها در يش ابوطالب نزد قريله عمويرا به وس) ص(امبرش محمد يپ
بر را حفاظت  امي توانست پين طور نمينشان موافق بود، و اگر او مسلمان بود ايد

  .كند
 كه يميح كار قومش و زشت خواندن تصميآن مردِ مومن رستگار و عاقل با تقب

 يد كه مي كشي را ميا مرديآ» اللَّه ربي يقُولَ أَن رجلًا أَتَقْتُلُونَ« :گرفته بودند گفت
د  به ي دانيختن خون او را حالل مي چگونه ريعنيپروردگار من اهللا است؟ « :ديگو
ل هم ي دليد پروردگار من اهللا است ؟ حال آن كه سخن او بي گوين كه ميرم اج
 دالئل روشن و يدر حال» ربكُم مِن بِالْبينَاتِ جاءكُم وقَد« :ن فرموديبنابرا. ستين

 يچون معجزه موس. تان آورده استي را از جانب پروردگارتان برايمعجزات آشكار
 را ين كسيپس چن.  دانستنديه كوچك و بزرگ آن را منزد آنها چنان معروف بود ك

 را كه آورده است باطل ين كار حقّيپس چرا شما قبل از اقدام به ا. د كشتينبا
 يشه فرو ميد؟ سپس به  اندي رد نمودن برهان او برهان اقامه نكرديد، و براينكرد
نك يا نه؟ ايز است يد كشتن او جايافتي غلبه يا اگر با حجت و برهان بر ويد كه آيرفت

 ي عقليليسپس دل. دي داريادي زي فاصله يكه حجت او غالب آمده است تا كشتن و
لَيهِ كَاذِبا يك وإِن« :پس گفت.  گرددي به آن قانع مي آنها ارائه داد كه هر عاقليبرا فَع 

هإِن كَذِبو كادِقًا يكُم صصِبي ضعالَّذِي ب كُمعِددر دو حالت قرار دارد؛ ي موسيعني» ي 
ان يپس اگر دروغ گفته باشد ز. دي گويا راست ميد و ي گويش دروغ ميا در ادعاي

رفتن ي رسد، چون شما از پذي نمياني گردد و به شما زيدروغش به خودش بر م
 كه با معجزات آشكار يو اگر راستگو باشد، در حال. ديده ايسخن او امتناع ورز

ا و يد خداوند در دني خبر داده كه اگر سخن او را قبول نكننزدتان آمده و به شما
 دهد كه عذاب ي از آنچه به شما وعده مي دهد پس حتما برخيآخرت شما را عذاب م

  .رتان خواهد شديبانگيا است گريدن
چ ي ارائه داد كه هي بود كه پاسخي او از موسيباي او و دفاع زين از خردمنديا

ر كشتن او ين دو حالت قرار داد و به هر تقديان  اي را م در آن نبود و مسئلهيشيتشو
 اهللا عنه و أرضاء يسپس آن مرد رض.  كردي و جهالت از جانب آنان تلّقي خرديرا ب

ك است، و ي به حق نزدين كه موسين پرداخت و ايوغفر له و رحمه به باالتر از ا
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 را كه با ترك حق و يهمانا خداوند كس» ابكَذَّ مسرِف هو منْ يهدِي لَا اللَّه إِنَّ« :گفت
ش به خدا ي آوردن به باطل از حد تجاوز كرده است و با نسبت دادن تجاوزهايرو

ل او و آنچه ي كند، و همانا دليت نميش گرفته است به راه راست هداي را پيراه تعد
 راه ت بهيق هداي باشد و خداوند به او  توفي آورد نادرست ميل ميبر صحت آن دل

د،  يدي كند دي آن دعوت مي به سوي را كه موسي شما حقّيعني.   دهديراست را نم
 آن را ارائه داد ي به رهنمود خداوندي كه موسيل عقلي و داليو معجزات آسمان

ست كه تجاوزكار و يرد ممكن نيش گين راه را در پيد، پس هركس ايمشاهده كرد
 نسبت به يانش و خرد و شناخت كامل و است بر كمال ديلين دليو ا. دروغگو باشد
  .پروردگارش

حت كرد  و از عذاب آخرت  ترساند و يسپس قومش را برحذر دشت و آنها را نص
 قَومِ يا« : كرد و گفتي نهي و حكومت ظاهرييب خوردن به فرمانروايآنان را از فر

لَكُم لْكالْم موضِ فِي ظَاهِرِينَ الْيدر ييا فرمانروايروز در دنام!  قوم منيا» الْأَر 
د بر آنها يد؛ هر آنچه بخواهيره ايروز و چيت و ملت خود پيدست شماست، و بر رع

د، كه يد و به اتمام رسيد به دست آورديد آنچه كه خواستيد، فرض كني كنياجرا م
ر عذاب پس اگ» جاءنَا إِنْ اللَّهِ بأْسِ مِن ينصرُنَا فَمن« د، يهرگز به اتمام نخواهد رس

ن نشانه حسن دعوت كردن ي دهد؟ اي مياري ما را يرمان شود چه كسي دامنگياله
چه » ينصرُنَا فَمن« :ان خود و آنها مشترك قرار داد و گفتياوست كه مسئله را م

تا آنها را متوجه . دياياگر به سراغ ما ب» جاءنَا إِنْ« : دهد، و گفتي مياري ما را يكس
 باشد و آنچه يز ميرخواه خودش نين است، و همان طور كه خرخواهشايسازد كه خ

 أُرِيكُم ما فِرْعونُ قَالَ« .  پسنددي آنها هم مي پسندد براي خود دوست دارد و ميبرا
لَّا لَّا أَهدِيكُم وما أَرى ما إِ ن باره و با يفرعون با مخالفت با او در ا»   الرَّشَادِ سبِيلَ إِ
جز آنچه را كه خود بدان :  كنند، گفتيروي پين كه از موسيخود از اب دادن قوم يفر

و در .  شومي كنم، و شما را جز به راه راست رهنمون نميشنهاد نميمعتقدم به شما پ
»  كنميشنهاد نميجز آنچه را كه خود بدان معتقدم به شما پ« : ن سخن كه گفت يا

ن باور بود كه قومش را يبر ا معتقد بود؟ او يزياما فرعون به چه چ. راست گفت
او . است خودش را برپا دارديند و ري نمايروي پيسبكسر و نادان قرار دهد تا از و

ن يقي كه در آن ي است، و در حاليست، بلكه حق با موسيمعتقد بود كه حق با او ن
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لَّا أَهدِيكُم وما« :ن سخنش كه گفتيو دروغ گفت در ا. داشت آن را انكار كرد  بِيلَس إِ
  . شوميو شما را جز به راه رشد و راست رهنمون نم» الرَّشَادِ

 كردن از خود  يروياگر او قومش را به پ. قت استين وارونه كردن حق و حقيا
 يد شرّش سبك تر بود، ولي كنيروي من پياز كفر و گمراه:  گفتي داد و ميدستور م

 كردن از  او يروي گفت كه پيم كنند و به دروغ يرويآنها را دستور داد تا از ا و پ
 ي كردن از باطل ميروي نمودن از حق را پيروي كردن از حق است، و پيرويپ

  . دانست
 قومش را ي مختلفيمان آورده بود در فواصل زماني كه ايو كس» آمنَ الَّذِي وقَالَ« 

  شد، آن طور كه روش دعوتگران راهيد نميت شدن آنها ناامي كرد و از هدايدعوت م
 يزيچ چي كنند و هي پروردگارشان دعوت ميشه به سويخداست و همواره و هم

 كنند آنها را از تكرار ي كه دعوتش مي كسي دارد و سركشين كار باز نميآنها را از ا
» الْأَحزَابِ يومِ مثْلَ علَيكُم أَخَاف إِنِّي قَومِ يا« :پس به آنها گفت.  دارديدعوت باز نم

ب كننده بدان گرفتار ي تكذيد كه امت هاي گرفتار شوي ترسم به عذابي م! قوم منيا
امبران همدست ي بر مخالفت با پيي كه به صورت حزب و گروه هاييشدند؛ همانها

 نُوحٍ قَومِ دأْبِ مِثْلَ« :ان كرد و گفتيسپس آن دسته ها و گروه ها را ب. شده بودند
 كه بعد از يهمانند قومِ نوح و عاد و ثمود و كسان» دِهِمبع مِن والَّذِينَ وثَمود وعادٍ

امبران عادت كرده بودند، و خداوند هم با يب پيدن و تكذيآنها آمدند و به كفر ورز
لْما يرِيد اللَّه وما« . ا عذاب داديفر زودرس آنها در دنيوه خود به كيش و » لِّلْعِبادِ ظُ

 ي كرده و جرمين كه  گناهي كند و آنها را بدون اي خواهد بر بندگان ستميخداوند نم
  .مرتكب شده باشند عذاب بدهد

ز برحذر داشت و ي ني ترساند آنان را از عذاب اخرويوي دنيفرهاي آنها را از كيوقت
  التَّنَادِ يوم علَيكُم أَخَاف إِنِّي قَومِ ويا« :فرمود

 كه اهل بهشت، اهل جهنّم را يت و روزاميهمانا من بر شما از روز ق!  قوم منيا» 
أَن قَد وجدناَ ما وعدنَا ربنَا «:ندي گوي زنند و مي ترسم، آنها صدا مي زنند ميصدا م

 أَصحب النَّارِ يونَاد« م، يافتيآنچه را پروردگارمان به ما وعده داده حق » حقَا
لَيأَصحب الجنَّةِ أَنِ أَف يضُوا علَنَا مِنَ الما عمهرَّمح قَالُوا إِنَّ اللَّه اللَّه قَكُمزا رءِ أَو مِمĤي 

ا از آنچه خداوند به شما ي زنند كه از آب يان را صدا ميو اهل جهنم بهشت» نَيالكَفِر
. خداوند آن را بر كافران حرام كرده است: ندي گويم. ديزي بريزي داده بر ما چيروز
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لَيلِ«  زنند، يك را صدا مان مالي كه دوزخيو هنگام يقضِ ع  كبكه پروردگارت » نَا ر
و آن گاه . ديشما ماندگار» إِنَّكُم مكِثُونَ« :دي گويصله كند او ميرا بگو در مورد ما ف

ربنĤَ أَخرِجنَا مِنها فَإِن « :ندي گوي زنند و ميان پروردگارشان را صدا ميكه دوزخ
 يرون كن و اگر ما دوباره كارهايما را از جهنّم ب! پروردگارا» عدنَا فَإِنَّا ظَلِمونَ

اخسئُوا « :دي فرمايخداوند در پاسخ به آنها م. ميم پس ما ستمكاريگذشته را انجام ده
لَا تُكَلِمونيفِ ا وكه به مشركان گفته يو هنگام. ديد در جهنّم، و سخن مگوئيبتمرك» ه 
اد يكانتان را به فريشر» بوا لَهميستَجيوهم فَلَم ادعوا شُرَكَاء كُم فَدع« : شوديم

 اهللا عنه يآن مرد مومن رض.  دهندياما پاداششان نم.  خواننديد پس آنها را ميبخوان
اگر بر شرك :  كرد كه يشان دلسوزين روز ترسناك برحذر داشت و برايآنان را از ا

» مدبِرِينَ تُولُّونَ يوم« : گفتني شوند، بنابراين روز گرفتار مي بمانند به ايخود باق
 منَ لَكُم ما« د، ي شوي جهنّم برده ميد و به سوي گرداني مي كه پشت كنان رويروز
 يد، نه خودتان قدرتي نداريچ نگه دارنده ايشما در برابر خداوند ه» عاصِمٍ مِنْ اللَّهِ
وم ي« .  كندي مياريا  خدا شما ري به جايد و نه كسيد كه عذاب خدا را دفع كنيدار
نان ي گردد، پس اي كه رازها آشكار ميروز»  السرَآئِرُ، فَما لَه مع قُوةِ ولَا نَاصِرِيتُبلَ
و هركس را كه خدا » هادٍ مِنْ لَه فَما اللَّه يضْلِلِ ومن« .  ندارنديگرياريچ قدرت و يه

ست خداوند متعال است و هرگاه ت به ديچون  هدا.  ندارديتگريچ هدايگمراه سازد ه
 اش يدين بنده به خاطر پلي داند كه ايت  محروم كند قطعا او ميبنده اش را از هدا

  .ت او وجود نداردي هداي برايو راه. ستيت نيسته هدايشا
 »لَقَد و اءكُمج فوسلُ مِن ينَاتِ قَبيوسف بن ي، يو همانا قبل از آمدن موس» بِالْب
 كرد به نزد شما آمد، ي او داللت ميي كه بر راستگوييعجزات و نشانه هاعقوب با مي

 شَك فِي زِلْتُم فَما«  ندارد فرمان داد، يكيگانه كه شري يو شما را به پرستش خدا
وسته در شك يات او درباره آنچه آورده بود پياما شما در دوران ح» بِهِ جاءكُم مما

د و شرك ين كه وفات كرد، آن گاه شك و ترديتا ا» هلَك ذَاإِ حتَّى« د، يد بوديو ترد
خداوند بعد از او : ديگفت» رسولًا بعدِهِ مِن اللَّه يبعثَ لَن قُلْتُم« شتر شد و ي تان بيورز

گر خداوند ين بود كه خداوند دي گمان باطلتان ايعني.  را مبعوث نخواهد كرديغمبريپ
 كند، ين كه آنها را امر و نهيهوده و بدون ايت خود را بست، چون خداوند مخلوقاين

ن گمان درباره خدا يو ا.  فرستد ي آنها ميامبرانشان را به سوي كند، بلكه پيرها نم
ن يبنابرا. ردي گي سرچشمه مي است كه از گمراي نخواهد فرستاد، گمانيامبريكه پ
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ن خداوند اشخاص متجاوز ين چنيا» مرْتَاب مسرِف هو منْ اللَّه يضِلُّ كَذَلِك« :فرمود
 را از ي آنها بود كه موسيقين صفت حقيو ا.  سازديو متردد را گمراه و سرگشته م

پس آنها خودشان .  به آن متصف كرده بودنديي جوي و برتري ستمگريرو
  . آورده اندي رويتجاوزكارانند كه از حق تجاوز  كرده و به گمراه

پس . ب كردنديامبرش را تكذين را به خدا نسبت داده و پيد چون ااننيو آنها دروغگو
ر ي انجام خي كند و او را برايت نمي كه متجاوز و دروغگوست خداوند او را هدايكس
. د و آن را شناخت رد كردي رسي دهد چون او حق را پس از آن كه به ويق نميتوف

ن صورت كه او را از ي افر دهد بهين است كه خداوند او را كيش اين سزايبنابرا
فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه « :همانطور كه خداوند متعال فرموده است. ت منع  كنديهدا

ونُقَلِّب « . شان را كج و منحرف ساختي منحرف شدند خداوند دل هايوقت» قُلُوبهم 
و دل ها » عمهونَينِهِم ي طُغيذَرهم فِومِنُوا بِهِ أَولَ مرَّةِ ونَيأَفئِدتَهم وأَبصرَهم كَما لَم 

اوردند، يمان نين بار به آن  ايم همان طور كه اولي كنيشان را دگرگون ميو چشم ها
و » ني القَوم الظَّلِميهدِيواللَّه لَا « . مي كني شان سرگشته رها ميو آنها را در گمراه

ان كرد ي شك كننده را بسپس صفت متجاوزِ.  كنديت نميخداوند قوم ستمكار را هدا
ات خدا كه حق را از ي كه درباره آيكسان» اللَّهِ آياتِ فِي يجادِلُونَ الَّذِينَ« :و فرمود

زند و با وجود ي خيد آشكارند و مجادله بر مي كنند و همانند خورشيباطل جدا م
» أَتَاهم انٍسلْطَ بِغَيرِ«  كنند تا آنها را دفع و باطل كنند، يات تالش مي آن آيروشن
 است كه در برابر ين صفتِ همه كسانيو ا.  داشته باشنديل و حجتين كه دليبدون ا

چ ي داشته باشند، چون هيليزند، و محال است كه دلي خيات خدا به مجادله برميآ
  . ردي تواند قرار بگي در برابر حق نميزيچ

 عِند مقْتًا كَبرَ« . شود  مخالفتيا عقلي ي شرعيليله دليست كه حق به وسيپس ممكن ن
 كه متضمن رد كردن حق با باطل است، نزد خداوند ي قوليعني» آمنُوا الَّذِينَ وعِند اللَّهِ

ن گفته يار منفور و ناپسند است، و پر واضح است كه صاحب ايبر مومنان بس
ق باطل و نسبت دادن يب حق و تصدين گفته تكذيمنفورتر و ناپسندتر است، چون ا

 دارد ين حالتي كه چنين سخنان و از كسيآن به خدا را دارد و خداوند به شدت از ا
زها به ين چيت از پروردگارشان از ايز بندگان مومن خدا به تبعين.  شودين ميخشمگ

 و نفرت يده خدا هستند و ناخشنودينها بندگان برگزي شوند، و ايشدت ناراحت م
 قَلْبِ كُلِّ علَى اللَّه يطْبع كَذَلِك« :ا از او متنفرند است كه آنهيل زشت بودن كسيآنها دل
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 خاندان فرعون مهر نهاد، بر دل هر يهمان طور كه خداوند بر دل ها»  جبارٍ متَكَبرٍ
ر مردم بر آنها تكبر يرفتن حق و با تحقي كه با نپذي نهد؛ كسي مهر ميمتكّبر سركش

  . داردي روا ميي اش سركش و زورگويكار و تجاوزي ورزد و با كثرت ستمگريم
 اش به يب او در فراخواني و تكذيو فرعون با مخالفت با موس» فِرْعونُ وقَالَ« 

 مخلوقات ي عرش است و بر همه يان كه بر باالياعتراف و اقرار به پروردگار جهان
م و ي عظياختمانس!  هامانيا» صرْحا لِي ابنِ هامانُ يا« :د، گفتيبلند و مرتفع گرد

 موسى إِلَهِ إِلَى»« د بنگرمين است كه شاين كار ايو منظورم از ا. م سازيمرتفع برا
ن ي بر ايش مبنين ادعاي، هرچند كه من او را در اي موسيبه خدا» كَاذِبا لَأَظُنُّه وإِنِّي

. م پنداري آسمانهاست و دروغگو مين پروردگار بااليم و اي داريكه ما پروردگار
ش كند و يد و مسئله را شخصا آزماياط نماي خواست احتياما در واقع فرعون م

  .دي را امتحان نمايراست و غلط بودن سخن موس
 سوء لِفِرْعونَ زينَ وكَذَلِك« :دي فرماين سخن مي ايزه او برايان انگيو خداوند در ب

لِهِ ماو ي بود، پس كار بد برا كارش آراسته شدهي فرعون بدين گونه برايو ا» ع 
 داد و او را يبا جلوه ميطان همچنان آن را زيبا جلوه داده شده بود و شيآراسته و ز
 كه بر حق ين كه فرعون آن را خوب پنداشت و همانند كساني خواند تا ايبه آن فرا م

« . ن فسادكاران بودي كه فرعون از بزرگ تريهستند درباره آن مناظره كرد در حال
صونِ دبِيلِ عنت داده شده بود از راه حق ي او زي كه برايو به سبب باطل» الس

 خواست يرنگ فرعون كه با آن ميو ن» تَبابٍ فِي إِلَّا فِرْعونَ كَيد وما« . بازداشته شد
جاد كند كه او بر حق است و ي مردم اين توهم را برايد و ايه حق توطئه نمايعل« 

 او ي براي جز بدبختيده اي نداشت و فايجه اي نتيان و تباهيز زج»  بر باطليموس
  .اورديا و آخرت به بار نيدر دن

مان آورده بود ي كه  ايو كس» الرَّشَادِ سبِيلَ أَهدِكُم اتَّبِعونِ قَومِ يا آمنَ الَّذِي وقَالَ« 
 را به راه د تا شماي كنيروياز من پ!  قوم من يا:  اش گفتييحت گويبا تكرار نص

د، چرا كه او شما را جز به ي گويت  كنم، نه آن گونه كه فرعون به شما ميراست هدا
  .  كنديت نمي و فساد هدايگمراه

 اندك است يا كاالين دني ايزندگان!  قوم منيا» متَاع الدنْيا الْحياةُ هذِهِ إِنَّما قَومِ يا« 
پس .  گرددي رود و تمام مين ميسپس از ب.  شودي از آن استفاده ميو تا مدت اندك

 هِي الĤْخِرَةَ وإِنَّ« بد، يد، نفريده شده اي آن آفري كه برايا شما را از هدفي دنيزندگان
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اريگاه استقرار ميدار و جاودانه است و محل اقامت و جاي پايو آخرت برا» الْقَرَارِ د 
د كه شما را در آن سرا يانجام ده را يد و عمليح دهيد آن را ترجيپس شما با. باشد

  . ديسعادتمند نما
لَّا يجزَى فَلَا سيئَةً عمِلَ منْ«  لَها إِ ا هر گناه يل شرك، فسق ي از قبيهركس كار بد» مِثْ
 جز با آنچه كه او را يعني.  شودي انجام دهد جز به مانند آن سزا داده نميگريد

 شود، ي باشد سزا داده نمي سزاوارش م كهي كند به اندازه اين ميناراحت و غمگ
  .  استي بدي بديچون جزا

 انجا دهد اعم از يسته ايو هركس كار شا» أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالِحا عمِلَ ومنْ« 
لَئِك مؤْمِنٌ وهو« ا زن، ي و جوارح وگفته ها، خواه مرد باشد ياعمال قلب خُلُونَ فَأُودي 

شان وارد بهشت ي كه او مومن است، پس ايدر حال»  حِسابٍ بِغَيرِ فِيها ونَيرْزقُ الْجنَّةَ
 شمار پاداششان به ي بدون حساب و بيعني. ابندي ي مي شمار روزي شوند، و بيم

 دهد كه اعمالشان به آن ي مي شود بلكه خداوند به آنها به اندازه ايآنها داده م
  . رسدياندازه نم

چه خبر !  قوم منيو ا» النَّارِ إِلَى وتَدعونَنِي النَّجاةِ إِلَى أَدعوكُم يلِ ما قَومِ ويا« 
 يروي شما با پي خوانم ولي نجات فرا ميم شما را به سويمن با گفته ها! است؟

سپس آن . د ي خوانيه السالم مرا به آتش دوزخ فرا مي عليامبر خدا موسينكردن از پ
مرا فرا » عِلْم بِهِ لِي لَيس ما بِهِ وأُشْرِك بِاللَّهِ لِأَكْفُرَ ونَنِيتَدع« :ر كرد و گفتيرا تفس

ا ي دانم آيك او قرار دهم كه نمي را شريزيد تا به خداوند كافر شوم و چي خوانيم
ك او قرار دهم ي را شريزي خداوند كافر شوم و چي آن را دارد كه به جايستگيشا

ا يرد ي خداوند مورد پرستش قرار گيا دارد كه به جا آن ريستگيا شاي دانم آيكه نم
ن گناهان ين و زشت تري خدا جزو بزرگ تريو سخن گفتن ِ بدون علم درباره ! نه؟

 خداوند توانمند فرا ي كه من شما را به سويدر حال» الْعزِيزِ إِلَى أَدعوكُم وأَنَا« . است
» الغَفَّرِ« . ار ندارندي در اختيزيگران چي خوانم كه همه قدرت در دست اوست و ديم

 كه هرگاه بندگان بر خود اسراف ورزند و به خود جرأت دهند تا يخداوند آمرزگار
شان ي هاي او باز گردند گناهان و بديند، سپس توبه كنند و به سوياو را خشنود نما

ر ي را كه به سبب ارتكاب گناهان دامنگي و اخرويوي دنيفرهايد و كي زدايرا م
  .دي نماي گردد از آنها دور ميسان مان
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لَا الدنْيا فِي دعوةٌ لَه لَيس إِلَيهِ تَدعونَنِي أَنَّما جرَم لَا«  خِرَةِ فِي وĤْكه ييزهاينا چيقي» ال 
 آنها دعوت نمود و مردم را يستند كه به سويد سزاوار ني خوانيشما مرا به آن فرا م

ا و نه در آخرت ، چون عاجز و ناقص يبرند، نه در دنق نمود كه به آن پناه بيتشو
 وأَنَّ« . ار ندارندي را در اختيزي و رستاخيان و مرگ و زندگيچ سود و زيهستند وه

 خداست و او يو بازگشت ما به سو» النَّارِ أَصحاب هم الْمسرِفِينَ وأَنَّ اللَّهِ إِلَى مرَدنَا
هد كرد و  اسرافكاران كه با جسارت در برابر هركس را طبق عملش مجازات خوا

، و يدن به او بر خود اسراف كرده اند دوزخي و كفر ورزيپروردگارشان ، با نافرمان
  .همدم آتشند

 يحت كرد و برحذر داشت و آنها از او اطاعت نكردند و با وي  آنها را نصيوقت
اد ي يحت مرا به زودينص» لَكُم لُأَقُو ما فَستَذْكُرُونَ« :موافقت ننمودند، به آنان گفت

 كه عذاب شما را فرو يد، وقتيد ديرفتن آن را خواهيان نپذي زيد كرد و به زوديخواه
و كارم را » اللَّهِ إِلَى أَمرِي وأُفَوض« . دي شويرد و از پاداش فراوان محروم مي گيم

 سپارم و سود يبه او مم را ي برم و همه كارهاي به او پناه ميعني سپارم ، يبه خدا م
گران ي ديا از سوي كه از جانب شما ياني طلبم و در دفع زيو منفعت خود را از  او م

 گمان خداوند به حال يب» بِالْعِبادِ بصِيرٌ اللَّه إِنَّ« . آورمي مي رسد به او رويبه من م
لت من و و حا.   دانديناست؛ حاالتشان و آنچه را كه سزاوار آن هستند ميبندگان ب

 داند پس مرا از شما حفاظت خواهد كرد و در برابر شر شما مرا ي ام را ميناتوان
 داند پس شما جز با اراده و خواست او تصرف يو حاال شما را م. دي نمايت ميكفا
  . دي كنينم

ن امر از اراده و خواست او يو اگر شما را بر من مسلط كند حكمت اوست وا
، يرومند و قوي خداوند نيعني» مكَرُوا ما سيئَاتِ اللَّه قَاهفَو« . سرچشمه گرفته است

 ي كه  فرعون و خاندانش برايرنگي خطرناك و نيآن مرد مومن و موفّق را از توطئه 
ان ي به مي خواستند او را بكشند، در امان داشت چون او سخنيده بودند و مياو چ

ه السالم ي علياظهار كرد كه كامال با موسز آن مرد ين. آورده كه آنها را درمانده كرد
 آنها را به آن دعوت كرده ي دعوت كرد كه موسيزيان را به چيموافق است و  فرعون

ن يرا آنها قدرتمند بودند و اي بود كه آنها تحمل آن را نداشتند، زيزين چيو  ا. بود
 اما خداوند  او ه او توطئه كنندين خواستند عليبنابرا. ن كرده بوديمرد آنها را خشمگ
له اشان به خودشان يرنگ بد آنها، مصون داشت و مكر و حيرا از توطئه و ن



٢٣٥٠ 

 فرو يو خاندان فرعون را عذاب سخت» الْعذَابِ سوء فِرْعونَ بĤِلِ وحاقَ« .بازگرداند
  .ك صبحگاه همه آنان را از اول تا آخر غرق كرديگرفت و خداوند در 

 »رَضُونَ النَّارعي اعها لَيوا غُدشِيعو مويو ةُ تَقُوماعخِلُوا السنَ آلَ أَدوفِرْع أَشَد 
 ي شوند، و روزيدر برزخ، آنان صبح و شام بر عذاب آتش دوزخ عرضه م» الْعذَابِ
 دهد خاندان فرعون را به ي شود خداوند به فرشتگان دستور ميامت برپا ميكه ق
ن است عقوبات وحشتناك و هراس يا. ديد و گرفتار سازيردانن عذاب داخل گيدتريشد
 شود كه با دستور و  ي ميامبر خدا و كسانيب كنندگانِ پير تكذيز كه دامنگيانگ

  . كننديفرمان او مبارزه م
  :47- 50 يه يآ

 أَنتُم فَهلْ تَبعا لَكُم اكُنَّ إِنَّا استَكْبرُوا لِلَّذِينَ الضُّعفَاء فَيقُولُ النَّارِ فِي يتَحاجونَ وإِذْ
 برخيزند  مجادله  به يكديگر با  آتش  دورن در  آنگاه و؛ النَّارِ منَ نَصِيبا عنَّا مغْنُونَ

  ياندك توانيد  يم آيا ،  بوديم شما  پيروان ما  كه گويند  گردنكشان ، به  ناتوانان و
  ? بكاهيد  است  شده ما  نصيب  كه  يآتش   اين از

  كرده  يسركش  كه  آنان؛ الْعِبادِ بينَ حكَم قَد اللَّه إِنَّ فِيها كُلٌّ إِنَّا استَكْبرُوا الَّذِينَ قَالَ
  كرده  يداور  بندگانش  ميان   كه  خداست و   آتشيم در ما  همه : گويند  يم بودند
  .است
  كه  آنان الْعذَابِ؛ و منَ يوما عنَّا يخَفِّف ربكُم ادعوا جهنَّم لِخَزَنَةِ النَّارِ فِي الَّذِينَ وقَالَ
 از روز  يك بخواهيدتا   پروردگارتان از : گويند  يم  جهنم  نگهبانان  به آتشند در

  .بكاهد ما  عذاب
لَم قَالُوا أَو تَك لُكُم تَأْتِيكُمسنَاتِ ريلَى قَالُوا بِالْبقَالُوا ب عا وافَادماء وعلَّا الْكَافِرِينَ د  إِ
 يم ؟ بودند  نيامده شما نزد  روشن  داليل با  پيامبرانتان آيا : گويند  يضَلَالٍ؛ م فِي
  هيچ شود   تباه  آنكه جز  كافران  يدعا و  كنيد دعا  پس : گويند  يم   يبل : گويند ،

  .بود نخواهد
ر و كمك خواستن آنها از نگهبانان، و گيان و سرزنش همديخداوند از مجادله دوزخ

 وإِذْ« :دي فرمايپس م.  دهدي آنان ندارد، خبر مي برايده اين كار فاين كه ايا
 سرانِ گمراه كننده را يروان، گمراه سازيو آن گاه كه در دوزخ پ» النَّارِ فِي يتَحاجونَ

 فَيقُولُ« ند؛ ي جويم يزاريرون خود بي  كنند، و سران از پيان مي خود بيل گمراهيدل
لَّذِينَ الضُّعفَاء  كه در برابر حق  استكبار يروان و مقلّدان به سرانيپ» استَكْبرُوا لِ
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 يدند، مي دعوت كردند كه به خاطر آن تكبر ورزيزي چيدند و آنها را به سويورز
د و شرك يكردم؛ شما ما را گمراه يرو شما بوديما پ» تَبعا لَكُم كُنَّا إِنَّا« :نديگو

 نَصِيبا عنَّا مغْنُونَ أَنتُم فَهلْ« .ديبا جلوه داديد و زي ما آراستيدن و شر را برايورز
ا به يد و ي اندك از عذاب آتش را از ما دور كنيد بخشي توانيا ميپس آ» النَّارِ منَ
  !د؟ي آن باشيراي ما پذيجا
 كنند و نفوذ يان مي خود را بي كه ناتوانيالمستكبران در ح» استَكْبرُوا الَّذِينَ قَالَ« 

 حكَم قَد اللَّه إِنَّ فِيها كُلٌّ إِنَّا« :ندي گوي دارند، مي را در مورد همه اعالم ميحكم اله
 كرده است يان بندگان داوريم و خداوند مي در آتش دوزخ هستيما همگ» الْعِبادِ بينَ

 يد و از آن نمي افزايوده است؛ پس به آن نم از عذاب مقّرر نميك بهره اي هريو برا
 وقَالَ« . ابدي ير نمييكاهد، و آنچه كه خداوند با حكمت خود حكم نموده است تغ

و مستكبران و ناتوانان كه در آتش هستند به ماموران » جهنَّم لِخَزَنَةِ النَّارِ فِي الَّذِينَ
د ياز پروردگارتان بخواه» الْعذَابِ منَ يوما نَّاع يخَفِّف ربكُم ادعوا« :ندي گويجهنّم م

لَم قَالُوا« . مي راحت شويد كميك روز عذاب را از ما بردارد تا شايكه  أَو تَك تَأْتِيكُم 
ده ي آنها فاي گريانجين كه ميان اينگهبانان دوزخ با سرزنش و با ب» بِالْبينَاتِ رسلُكُم

ا يآ: ندي گوي رساند به آنان مي به آنها نميواستشان سودشان ندارد و درخي برايا
اوردند تا با آن حق و ي شما ني را برايل آشكاري روشن و داليه هايغمبران شما آيپ

د و آنچه كه او را از خدا ي نمايك ميم و آنچه كه آنان را به خدا نزديصراط مستق
ل و نشانه يآنها با دال ! ي آر:ندي گويم» بلَى قَالُوا« ! د؟يص دهيد تشخي نمايدور م

م ي ما ستم كردي بر ما اقامه شد ولي الهي روشن به نزد ما آمدند و حجت رسايها
نگهبانان دوزخ با » فَادعوا قَالُوا« .ميديو بعد از روشن شدن حق با آن مخالفت ورز

شما : ندي گويان مي آنها به دوزخي جستن از دعا كردن و شفاعت نمودن برايتبر
 برد؟ خداوند متعال يش مي از پي آنان كاريا دعاي آيد، وليدتان درخواست كنخو
لَّا الْكَافِرِينَ دعاء وما« :دي فرمايم  يعني. ستي ني كافران جز تباهيو دعا» ضَلَالٍ فِي إِ

رفته يد و مانع اجابت و پذي نمايهوده است، چون كفر  همه اعمال را نابود ميپوچ و ب
  . گردديشدن دعا م

  :51- 52 يه يآ
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لَنَا لَنَنصرُ إِنَّا سالَّذِينَ رنُوا واةِ فِي آميا الْحنْيالد مويو قُوم؛ ما يادپيامبرانمان الْأَشْه  
  يبرپا  شهادت  يبرا   شاهدان  كه  قيامت روز در و دنيا  يزندگ در را  مؤمنان و
  .كنيم  يم  ييار ، ايستند  يم

مونفَ لَا ييالظَّالِمِينَ ع متُهذِرعم ملَهنَةُ واللَّع ملَه و وءارِ؛ در سستمكاران  كه  يروز الد  
  .بد  يسرا  آن  و است  لعنت آنها  نصيب و ندهد سود  خواستن  پوزش را

ان كرد و حالت زشت و يامت بيا و برزخ و روز قيفر خاندان فرعون را در دني كيوقت
 برتافته و با آنها مبارزه كرده اند ذكر يامبران خدا روين را كه از پايهولناك دوزخ
غمبران خود و يما پ» الدنْيا الْحياةِ فِي آمنُوا والَّذِينَ رسلَنَا لَنَنصرُ إِنَّا« :نمود و فرمود

 ياريل و برهان و كمك نمودن يا با دالي دنيمان آورده اند، در زندگي را كه ايكسان
روانشان را با دادن پاداش يو در آخرت آنان و پ» الْأَشْهاد يقُوم ويوم« م، ي دهيم
. مي دهيز داشته است، به شدت عذاب ميو هركس را كه با آنها سرست. مي كني مياري
 »مولَا ي نفَعالظَّالِمِينَ ي متُهذِرعم ملَهنَةُ واللَّع ملَه و وءارِ سيكه عذرخواه يروز» الد ِ 

 بد بهره آنان خواهد بود كه ين و سراي بخشد و نفري نميستمگران به آنان سود
  . بد دارندياقامت كنندگان در آن، حال و روز

  :53- 55 يه يآ
لَقَدنَا وى آتَيوسى مدثْنَا الْهرأَونِي ورَائِيلَ ب؛ ما إِسهدايت  مرتبه  يموس  به الْكِتَاب  
  ، داديم   ميراث  اسرائيل  يبن  به را  كتاب  نآ و  داديم
لْبابِ؛ كتاب لِأُولِي وذِكْرَى هدى   .اندرز  خردمندان  يبرا و  است  هدايت خود  كه  يالْأَ

 روالْإِبكَارِ؛ صب بِالْعشِي ربك بِحمدِ وسبح لِذَنبِك واستَغْفِرْ حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ فَاصبِرْ
  و  شامگاه هر و  بخواه  آمرزش  گناهت  يبرا   است  حق خدا  وعده  كه  كن

  .يبگو  تسبيح  پروردگارت  ستايش  به ، بامداد
انش ي و فرعون اتفّاق افتاد و سرانجام  فرعون و لشكري موسي آنچه را كه برايوقت
ان يود، ب شود ذكر  نميان را شامل مي كه فرعون و دوزخيان كرد و حكم كلّيرا ب

افتگان يت ي راكه هدايات و  دانشي آيعني. ت را عطا كردي هدايداشت كه او به موس
 يو بن» الْكِتَاب إِسرَائِيلَ بنِي وأَورثْنَا« . دي شوند به او بخشياب ميله آن راهيبه وس
گر به ارث ي دي هر نسل كتاب تورات را از نسليعني. ميل را وارثان كتاب نمودياسرائ

ت و رهنمود است كه آن دانش احكام ين كتاب مشتمل بر هدايو ا» يهد« .  برديم
 خردمندان است؛ به يو اندرزگو» الْأَلْبابِ لِأُولِي وذِكْرَى«  باشد، يره مي و غيشرع
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 ي، وي از شر و بديد و با ترساندن آدمي نمايق مي دهد و به آن تشوير تذكر ميخ
ست، بلكه فقط خردمندان از آن يد ني هركس مفينها براياما ا.  دارديرا از آن باز م

با باش همان طور كه يشك! امبري پيا» حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ فَاصبِرْ« . رندي پذيپند م
.  گمان وعده خدا حق استيب. ده اندي ورزييبايش از تو شكيامبران اولوالعزم پيپ
 تو سخت يدن براي ورزييبايكد شيست، پس نباي در وعده خدا نيا دروغي شك يعني

ند يد بر آن صبر نمايان بايبايتِ خالص است، و شكي حق و هدايباشد، بلكه وعده اله
 اللَّهِ وعد إِنَّ« :پس گفته خداوند. نش در تمسك جستن به آن تالش كننديو صاحبان ب

 يدن بر طاعت خداوند و دوري ورزيبائي است كه انسان را بر شكياز اسباب» حقٌّ
و آمرزش گناهانت » لِذَنبِك واستَغْفِرْ« . زدي انگيكردن از آنچه خدا دوست ندارد بر م

پس .  دارديق باز ميرا گناه تو را؛ از به دست آوردن سعادت و توفيرا بخواه ز
و . دي آي به دست ميله آن هر امر محبوبيخداوند او را به صبر فرمان داد كه به وس

ز شود يد پرهي كه از آن بايزي دفع چيرا در راستاي زبه طلب آمرزش فرمان داد
و بامدادان و شامگاهان به » والْإِبكَارِ بِالْعشِي ربك بِحمدِ وسبح« . كارساز است
ن اوقات هستند و او را در ين دو وقت از بهتريا. ش پروردگارت بپردازيسپاس و ستا

د گفته شوند چون ذكر ين دو وقت باير ا وجود دارند كه دي واجب و مستحبيذكرها
  .  شودي مي و مدد او بر هر كارياريخدا موجب جلب 

  :56 يه يآ
 هم ما كِبرٌ إِلَّا صدورِهِم فِي إِن أَتَاهم سلْطَانٍ بِغَيرِ اللَّهِ آياتِ فِي يجادِلُونَ الَّذِينَ إِنَّ

 از  كه  يحجت  هيچ  يب  كه  ؛ آنان الْبصِيرُ السمِيع هو إِنَّه بِاللَّهِ فَاستَعِذْ بِبالِغِيهِ
  خيال جز  دلشان در ، كنند يم ، مجادله خدا  آيات  باره در باشد  آمده  آسمان
 و شنوا او  كه ببر  پناه خدا  به   پس  رسيد نخواهند  آن  به  يول ،  نيست  يپيروز

  .بيناست
له يات او به مجادله بپردازد تا به وسيدر آ دهد كه هركس يخداوند متعال خبر م

ن كار ي داشته باشد ايل و حجتي او دلين كه از سويباطل آن را ابطال گرداند بدون ا
شان است، ينه هاي كه حق را آورده اند و در سي در حق و بركسانيي جوياز برتر

. نديجو ي كه با خود دارند برحق برتري خواهند با باطليآنها م. ردي گيسرچشمه م
ح و ين نص صريا.  رسند ين هدف نمياما آنها به  ا. ن است يپس قصد و مرادشان ا

زد مغلوب خواهد يز و  مجادله برخين كه هركس با حق به ستي بر  ايست مبنيمژده ا
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 يل ميت خوار و ذلي بپردازد در نهايي جويشد، و هركس در مقابل حق به برتر
 به خدا پناه يزيچنان نكرد كه از چه چ. به خدا پناه ببرپس » بِاللَّهِ فَاستَعِذْ« . شود

 شود به ي بر حق ميي جوي كه باعث برتري از كبريعني.  استيببرد، چون منظور كل
 به خدا پناه ببر، و از همه شرها به خدا ي و جنّي انسيطان هايو از ش. خدا پناه ببر

ناست و همه صداها را ي بيانا كه خداوند شنواهم»  الْبصِيرُ السمِيع هو إِنَّه« . پناه ببر
 ي ها را در هر محل و جا و زمانيدني شنود، و همه ديبا وجود تنّوع و اختالف آن م

  .ندي بيكه باشند، م
  :57- 59 يه يآ

  نَ؛ آفرينشيعلَمو لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ النَّاسِ خَلْقِ مِنْ أَكْبرُ والْأَرضِ السماواتِ لَخَلْقُ
  .دانند  ينم   مردم بيشتر  يول ،  است تر  بزرگ  مردم  آفرينش از  زمين و  آسمان

لَا الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ والْبصِيرُ الْأَعمى يستَوِي وما و سِيءلِيلًا الْم  ما قَ
   يكارها و اند  آورده  ايمان  كه  يهايآن نيز  نيستند برابر بينا و تَتَذَكَّرُونَ؛ نابينا

  .پذيريد  يم پند  اندك  چه  نباشند  يكسان  زشتكاران با اند  كرده  شايسته
  آن در و آيد  يم  يؤْمِنُونَ؛ قيامت لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ فِيها ريب لَّا لĤَتِيةٌ الساعةَ إِنَّ

  آورند،  ينم  ايمان  ممرد بيشتر  يول ،  نيست  يترديد
ن كه ي دهد، و آن اي گرفته است خبر ميخداوند متعال به آنچه كه در عقل ها جا

 شان بزرگ تر و مهم تر ي و گستردگين با وجود بزرگينش آسمان ها و زميآفر
نش آسمان ها و ينش آسمان ها نسبت به آفريدن مردم ، چرا كه آفرياست از آفر

د و محكم نموده، بر ي كه اجرام  بزرگ را آفريكسپس . ار كوچك استين بسيزم
ل ي از داليكين يو ا.  تواناستيق اوليزنده كردن مردگان پس از مردنشان به طر

د و فرد عاقل به ي نماي زنده شدن پس از مرگ است كه قاطعانه بر معاد داللت ميعقل
امبران از يه پابد كه زنده شدن پس از مرگ كي يل بنگرد، در مين دلينكه به ايمحض ا

اما . ردي پذين  استدالل شك و شبهه را نميآن خبر داده اند، اتفاق خواهد افتاد، و ا
» يعلَمونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ« :ن فرموديشد، بنابراي انديقت نمين حقي در ايهركس

ق يدشتر مردم تصي گردند بين ميقيق و ين امور كه باعث كمال تصدياما با وجود ا
  . آورنديمان نمي كنند و اينم
  :60 يه يآ
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 جهنَّم سيدخُلُونَ عِبادتِي عنْ يستَكْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ لَكُم أَستَجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ
 از  كه  يآنهاي   گويم  پاسخ را شما تا مرا بخوانيد  : گفت  داخِرِينَ؛ پروردگارتان

  .آيند در  جهنم  به  يخوار  عين در  كه زودا كنند  يم  يشسرك  من  پرستش
 بر آنان است و آنها ي بزرگ الهين از لطف خداوند نسبت به بندگان و از نعمت هايا

و به آنان دستور . شان در آن استياين و دني  خواند كه صالح دي فرا ميزيرا به چ
واستن و طلب كردن ، و به   خي عبادت و دعايداده  تا به بارگاهش دعا كنند؛ دعا

 تكّبر از دعا و يرد و هركس كه از روي پذيشان را ميآنان وعده داده كه دعاها
 يستَكْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ« :د كرده و فرموده استي را تهديفراخواندن او سر باز زند و

 يرا بزرگ تر از آن م كه خود يهمانا كسان» داخِرِينَ جهنَّم سيدخُلُونَ عِبادتِي عنْ
 گردند ي كه خوار و پست هستند وارد دوزخ مياد بخوانند، در حاليدانند كه مرا به فر

  .ردي گي استكبارشان عذاب و اهانت آنها را  فرا ميو به سزا
  :61- 65 يه يآ

لَ الَّذِي اللَّهعج لَ لَكُمكُنُوا اللَّيفِيهِ لِتَس ارالنَّهصِرًا وبا إِنَّ ملَى فَضْلٍ لَذُو للَّهالنَّاسِ ع 
  آن در تا آورد پديد  برايتان را  شب  كه  آن  يشْكُرُونَ؛ خداست لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ

  دارد  يم  يارزان  مردم  به  خويش  فضل خدا  بخشيد  يروشناي را، روز و بياراميد
  .نيستند سپاسگزار  مردم بيشتر  يول

لِكُم لَه لَّا شَيءٍ كُلِّ خَالِقُ ربكُم هاللَّ ذَ  يكتا  يخدا  است  تُؤْفَكُونَ؛ اين فَأَنَّى هو إِلَّا إِ
  يرو  ايمان از كجا  به   نيست  او جز  يخداي  يچيز هر آفريدگار ، شما پروردگار

 .گردانيد  يبرم

كَذَلِك ؤْفَكاتِ كَانُوا الَّذِينَ ييĤِو اللَّهِ بدحجانكار را خدا  آيات  كه  آنان ،  نَ؛ همچنيني 
  .گردانند   يم بر  يرو  ايمان از ، كنند  يم

لَ الَّذِي اللَّهعج لَكُم ضا الْأَراء قَرَارمالسبِنَاء و كُمروصنَ وسفَأَح كُمروقَكُم صزرو 
لِكُم الطَّيباتِ منَ   قرارگاه را  زمين  كه  ؛ خداست الْعالَمِينَ رب اللَّه ركفَتَبا ربكُم اللَّه ذَ
 و ، بخشيد  صورت را وشما،   بيفراشت  يبناي  چون را  آسمان و  ساخت شما

  اين  داد  روزيتان  خوش و  پاكيزه   يچيزها از و   ساخت نيكو را  صورتهايتان
  .جهانيان پروردگار  آن خدا  بزرگواراست  و برتر  شما پروردگار يكتا  يخدا  است
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وه يلَا الْح لَّا إِلَه   زنده الْعالَمِينَ؛ او رب لِلَّهِ الْحمد الدينَ لَه مخْلِصِينَ فَادعوه هو إِ
  اخالص  رابه  او  دين  كه  يحال در بخوانيد را او   نيست او جز  يخداي   است

  .است  جهانيان پروردگار  كه  است  يخداي  آن از  ستايش  كه ، باشيد  پذيرفته
 رحمت خدا و فضل و لطف فراوان او و يش كه بر گستردگيانديمه بيات  كرين آيدر ا

 بزرگ او ييز بر كمال قدرت و فرمانرواين.  او داللت دارندي برايوجوب شكرگزار
متصف ات مطلق است و ي حيده و داراي را آفريزين كه او چي كنند، و ايداللت م

 است كه بدان متصف است، و همه يبودن او به حمد؛ به خاطر هر صفت كامل
 است يد كه او پروردگار همه هستي نماين داللت ميز بر اين.  باشديك ميش نيكارها

 شود ينده انجام مين و در گذشته و حال و آيي كه در جهان باال و پايريو همه تداب
 از قدرت را در دست يزيچ چيته و ه نداشياري اختيچ كسيبه دست خداست و ه

 از يزير از او سزاوار چي غيچ كسيگانه است و هيپس او خداوند معبودِ . ندارد
جه با يدر نت.  باشديت نمي مستحق ربوبيچ كسيست، همان طور كه هيعبادت ن

د داشتن به يات دل ها از معرفت خدا و محبت او و توسل به او و امين آيدن در ايانش
ن دو  امر معرفت و عبادت خدا يو خداوند خلق را به خاطر ا.  گرددي م سرشاريو

  . است كه خداوند تحقق آن را از بندگانش خواسته  استين همان هدفيده و  ايآفر
 ي مي و اخرويويت و صالح و سعادت دني و موفقيز انسان را به خوبين دو چيا

و هركس  .  باشد يندگانش م خداوند بزرگوار به بين بخشش هاينها بهتريو ا. رساند
 او را فرا گرفته ي را از دست داده و هر شريريز را از دست بدهد هر خين دو چيا

 ما را سرشار از محبت و معرفت يم كه دل هاي خواهيپس، از خداوند متعال م. است
 خود و تابع فرمان ي ما را خالص براي و ظاهري باطنيد و حركت هايش نمايخو
 يزيچ چي كند و دادن هي بر او بزرگ جلوه نميچ خواسته اي هش بگرداند كهيخو
 اللَّيلَ لَكُم جعلَ الَّذِي اللَّه« :دي فرمايپس فرموده خداوند كه م. ست يش ناممكن نيبرا

د و ياراميك قرار داده تا در آن بي خداوند به خاطر شما شب را تاريعني» فِيهِ لِتَسكُنُوا
 رساند، يان مي كه اگر ادامه داشته باشد به شما زيكاتد، حريستياز حركت باز  ا

 يد و خداوند خواب را بر شما مي رويشان مين با آمدن شب به رختخواب هايبنابرا
 ي ضروريازهايخواب از ن.  كننديله آن قلب و بدن استراحت ميافكند كه به وس

 در يدوستز در شب هر ين.  ادامه دادي توان به زندگيانسان است و بدون آن نم
ت ها فروكش ي شود و مشغوليرد و فكر و حواس جمع مي گيكنار دوستش آرام م
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د كه همواره در يله خورشيو خداوند روز را به وس» مبصِرًا والنَّهار« .  كنديم
  .  كند روشن گردانده استي ميآسمان نورافشان

 خود يوي دن ويني ديد و به كارهاي شويتان بلند ميپس در روز از رختخواب ها
 به يكي پردازد و آن ي به نماز ميگري به ذكر و تالوت و ديكي. دي شويمشغول م

 و يي به بنّايكي.  پردازديد و فروش مي به خريكي رود و يدنبال دانش و درس م
ا يا و ي به سفر در دريكي.  گردديگر صنعت ها مشغول مي و دي به آهنگريكي

 ي ميدگيواناتش رسيا به حي پردازد و ي مي به كشاورزيگري پردازد و دي ميخشك
 گمان خداوند يب» يشْكُرُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ النَّاسِ علَى فَضْلٍ لَذُو اللَّه إِنَّ« . دينما

 ي خداوند دارايعني.  داننديشتر مردمان نمي بينسبت به مردم فضل و لطف دارد ول
ده و رنج ها را ين نعمت ها را به آنان بخشي بر مردم است كه ايفضل و لطف بزرگ

 آورند و يد تا شكر او را كامال به جاي نمايجاب مين اياز آنان دور نموده است و ا
  .ذكر او را انجام دهند

 يشتر مردم به علّت ظلم و جهالت و ناداني بيول» يشْكُرُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكِنَّ« 
و بندگان شگرگزارم اندك »  َ الشَّكُوريلُ مِّن عِبادِِيلوقَ« .  گزارنديشان سپاس نم

 ي كنند و در برابر نعمت هاي پروردگارشان اقرار مي كه به نعمت هاييهستند؛ آنها
 يند و او را دوست مي نماي مي كنند و در برابر خداوند فروتنيپروردگارشان اقرار م
 پروردگارشان استفاده يخشنود اطاعت و ي خداوند در راستايدارند  و از نعمت ها

دگار ي كه آن كارها را كرده پروردگار شما و آفرييخدا» ربكُم اللَّه ذَلِكُم« . ندي نمايم
ن نعمت ها را او به يرا ايگانه است، زيت يت و ربوبي در الوهيعني.  استيهمه هست

 كند تا شكرش يجاب ميت او ايو الوه. ت اوستي از ربوبين ناشيده و اي بخشييتنها
« .ت اوست يد ربوبين تاكيا. ز استيننده همه چيآفر» شَيءٍ كُلِّ خَالِقُ« . گزارده شود

لَّا إِلَه لَّا ن است كه تنها يد بر ايست، تاكي جز او نيچ معبود به حقين كه هيو ا» هو إِ
سپس با صراحت به عبادت خود .  ندارديكيخداوند سزاوار عبادت است، و شر

 ندارد برگردانده يكيچگونه از عبادت او كه شر» تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى« : داد و فرمودفرمان
 يؤْفَك كَذَلِك« ! تان روشن كرده است؟يل و راه را برايد بعد از آن كه دلي شويم

د و ي مشركان از توحيهمانگونه كه شما ا» يجحدونَ اللَّهِ بĤِياتِ كَانُوا الَّذِينَ
 به يعني. د، به همان انكار نمودند، از آن بازداشته شدنديز داشته شد بايكتاپرستي

 نمودند از يامبرانشان تجاوز مي كردند و  بر پيات خدا را انكار مين كه آي ايسزا
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همان گونه كه خداوند متعال .  برگردانده شدنديگانه پرستيد و اخالص و يتوح
لَوإِذَا مĤ أُنزِلَت سورةُ نَّ« :فرموده است رَكُم مِّن أَحدِ ثُم ي بعضِ هل يظَرَ بعضُهم إِ

 نازل شود به يو هرگاه سوره ا» فقَهونَيأٌنصرَفُوا صرَف اللَّه قُلُوبهم بِأَنَّهم قَوم لَّا 
 گردند، يآن گاه بر م. » ند؟ي بي شما را ميا كسيآ:ندي گوي كنند و ميگر نگاه ميهمد

  . فهمندي هستند كه نمي برگردانده است چون آنها قومشان را از حقيخداوند دل ها
 »لَ الَّذِي اللَّهعج لَكُم ضا الْأَرگاه شما ين را جاي است كه زميخداوند آن ذات» قَرَار

ن ي كه همه مصالح و منافعتان را تاميا گرداند به گونه ايقرار داد و آن را ساكن و مه
د و بر يد و در آن  نهال ودرخت بكاريشخم بزند و يد آن را بكاوي توانيم.  كنديم

و آسمان » بِنَاء والسماء« . ديد و  اقامت ورزيد و در آن سفر كني آن خانه بسازيرو
 ييو خداوند در آسمان روشنا. د قرار دادين كه شما در آن هستي زمي برايرا سقف

له يا به وسيو در ي خشكي هايكي ستارگان را قرار داده كه در تارييها و عالمت ها
د، و شكل يو شما را شكل بخش» صوركُم فَأَحسنَ وصوركُم« .  شودياب ميآن راه

 ي شكل و صورت بهتريچ موجود زنده ايوانات هيان حيد در ميافريبا بيتان را زيها
لَقنَا اإلِنسنَ  فِ« :همان طوركه خداوند متعال فرموده است. از انسان ندارد  يلَقَد خَ

 ييباي زي خواهياگر م. ميدين شكل آفريهمانا ما انسان را در بهتر» مِيأَحسنِ تَقوِ
ا به يآ.  آن بنگري از اعضاي به هر عضوينيانسان و كمال حكمت خداوند را در آن بب

 يش هاي شد؟ و به گرايگر بود بهتر مي عضو دين عضو در جايد كه اگر اي آينظر م
؟ و به ي كنير انسان ها مشاهده مين امر را در غيا اي آگر بنگريكدي انسان ها به يقلب

 بنگر كه خداوند به او اختصاص داده و از يمان و محبت و معرفت آدميعقل و ا
« .  دارندين صورت ها مناسب و سازگاريباتري اخالق ها هستند و با زيبهتر

 يزه ايز پاكين شامل هرچيا.  داديزه ها به شما روزيو از پاك» الطَّيباتِ منَ ورزقَكُم
 ها و يدني ها و شنيدني و همسر و لباس، و ديدني و نوشيل خوردني باشد از قبيم
سر و فراهم نموده و اسباب آن ي بندگانش مي كه خداوند برايزه اي پاكيزهايگر چيد

 كه به بدن و دل و يي هايديو آنها را از پل. را در دسترس آنها قرار داده است
لِكُم« . رساند منع كرده استي مانينشان زيد »  الْعالَمِينَ رب اللَّه فَتَبارك ربكُم اللَّه ذَ

ده اهللا ين نعمت ها را به شما بخشير امورتان پرداخته و اي كه به تدبييآن خدا
و بس . ر و احسان او فراوان استيپس باال و واال است و خ. پروردگار شما است

  .ش پرورش داده  استيان را با نعمت هايتعال كه همه جهانخجسته است خداوند م
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 »وه ييات  او مستلزم صفاتي باشد و حيات كامل مي حياوست زنده كه دارا» الْح 
 و ييدن و  توانايدن و دي گردد مانند شنيات او جز با آن كامل نمي است كه حيذات

لَه لَا« .نديات اوي كمالش كه مستلزم حيگر صفت هايعلم و كالم و د لَّا إِ چ يه» هو إِ
 خواستن و ين شامل دعايد، و اياو را بخوان» فَادعوه« . ست ي جز  او نيمعبود به حق

تان قصد و هدفتان يدر عبادت و دعا» الدينَ لَه مخْلِصِينَ« .  باشدي عبادت ميدعا
 است همان ز است كه بدان فرمان داده شدهيو اخالص چ. فقط خداوند متعال باشد

نُ ينَ لَه الدِّيعبدوا اللَّه مخلِصيومĤ أُمِرُوا إِلَّا لِ« :طور كه خداوند متعال فرموده است
ءĤَنَفيانه خداين كه مخلصانه و حق گرايشان دستور داده نشده است جز ايو به ا» ح 

لَّهِ الْحمد« . را بپرستند  كه با زبان ييف هايش ها و تعريهمه ستا» الْعالَمِينَ رب لِ
ل عبادت و يرد از قبي گي انجام مي شوند مانند ذكر و آنچه به صورت عمليانجام م

.  ندارديكيگانه است كه شرينها سزاوار خداوند يشان، همه اي خدايپرستش مردم برا
چون او در صفت ها و افعال و .  ندارد يكيگانه است كه شريچون  او در صفت ها 

  .مل استش كايهمه نعمت ها
  :66- 68 يه يآ

 وأُمِرْت ربي مِن الْبينَات جاءنِي لَما اللَّهِ دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ أَعبد أَنْ نُهِيت إِنِّي قُلْ
لِم أَنْ أُس الَمِينَ؛ بگو لِرَبيم خدا  يسوا  كه را  يچيزهاي  كه اند  كرده  ينه مرا : الْع  

  روشن  يداليل  من  يبرا  پروردگارم  جانب از  كه  يحال در ، كنم   پرستش پرستيد
  تسليم  جهانيان پروردگار برابر در  كه اند  داده  فرمان  من  به  و   است  آمده
  .باشم
ون خَلَقَكُم الَّذِي هتُرَابٍ م نُّطْفَةٍ مِن ثُم لَقَةٍ مِنْ ثُمع ثُم كُمخْرِجلًا ي  لِتَبلُغُوا ثُم طِفْ

كُمأَشُد وخًا لِتَكُونُوا ثُممِنكُم شُين وفَّى متَولُ مِن يلُغُوا قَبلِتَب لًا وى أَجمسم لَّكُم لَع و 
  لخته از  سپس ،  نطفه از  سپس ،  خاك از را شما  كه  يخداي  آن  ؛ اوست تَعقِلُونَ

  به تا آورد مادر  رحم از بوديد  يكودك  هك را شما  آنگاه   است  بيافريده ، يخون
  به  يبعض و بميريد  يپير از  پيش شما از  يبعض  شويد پير و برسيد  يجوان   سن
  .دريابيد  عقل  به شايد و رسيد  يم  معين  زمان   آن
ويِي الَّذِي هحي مِيتيرًا قَضَى فَإِذَا وا أَمقُولُ فَإِنَّمي كُو كُن لَهزنده  كه  نُ؛ اوستفَي  
  پس  شو موجود  :  گويدش  يم كند  يچيز  اراده  چون و  ميراند  يم و كند  يم

  .شود  يم موجود
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ان يگانه انجام شود، و ادلّه آن را بي ي خداي كه فرمان داد عبادت خالصانه برايوقت
 نُهِيت يإِنِّ قُلْ« :پس فرمود.  نمودير خداوند نهيح  از پرستش غيكرد ، به صورت صر

 را به يين كه معبودهايمن از ا: بگو! امبري پيا» اللَّهِ دونِ مِن تَدعونَ الَّذِينَ أَعبد أَنْ
ل بت ها و هر آنچه كه به يد از قبي  خوانياد ميجز خدا بپرستم كه شما آنها را به فر

 و من در كار خودم شك.  شده ام يرد نهي گي خداوند مورد پرستش قرار ميجا
 ربي مِن الْبينَات جاءنِي لَما« :ن فرموديبنابرا. رت هستم ين و بصيقيندارم بلكه بر 

أُمِرْتأَنْ و لِمأُس الَمِينَ لِرَبمن ي از جانب پروردگارم به سويل آشكاريرا داليز» الْع 
م ي بدنم فرمانبردار و تسليافته ام كه با قلب و زبان و اعضايآمده و فرمان 

ع و فرمانبردار ي كه قلب و زبان و اعضا و جوارح من مطيپروردگار باشم؛ به صورت
 است كه به آن دستور داده شده يزين چين به طور مطلق بزرگ تريو ا. او باشد

 ي است كه از آن نهيزين چير خدا بزرگ تري از عبادت غياست ، همان طور كه نه
نش شماست، بر ي خالق و تكامل گر آفرنكه خداوند خوديان ايسپس با ب. شده  است

ده است ي شما را آفرييپس همان طور كه او به تنها. د نمودي تاكيكتاپرستيد و يتوح
لَقَكُم الَّذِي هو« :ن فرموديبنابرا. ديد فقط او را بپرستيشما هم با  مِن ثُم تُرَابٍ من خَ

ه السالم را از خاك يرتان آدم علد كه پدي است كه شما را از خاك آفريياو خدا» نُّطْفَةٍ
ر انسان ها است ينش ساي آفرين ابتدايد و ايده است سپس شما را از نطفه  آفريآفر

ه مراحل ينش به بقي آفريان ابتداي شود و سپس با بيكه از شكم مادرشان شروع م
ده شدن روح  يد آمدن استخوان ها و دميل خون بسته، تكّه گوشت، پدينش از قبيآفر

ن يد تا اي گذراني را مينش الهين گونه مراحل آفريا» طِفْلًا يخْرِجكُم ثُم« .ه كرداشار
 لِتَبلُغُوا ثُم« .  آورديرون مي از شكم مادرانتان بيكه شما را به صورت نوزاد

كُمت خود ميسپس شما را زنده نگه م» أَشُدبه يعني. دي رسي دارد تا به كمال قو 
 لِتَكُونُوا ثُم« .دي رسي مي و باطني ظاهريروهاي جسم و همه نييقوت عقل و توانا

 دارد تا بپر و فرتوت يسپس شما را زنده نگه م» قَبلُ مِن يتَوفَّى من ومِنكُم شُيوخًا
 ولِتَبلُغُوا« . رندي مي برسند مين كه به مرحله فرتوتي از شما قبل از ايد، و برخيشو
تان يد كه در آن عمرهاي برسينين مراحل مقدر شده به مدت معيتا با او » مسمى أَجلًا
د و در آن يد است شما حاالت خود را بفهميو ام» تَعقِلُونَ ولَعلَّكُم«  رسد، يان ميبه پا

 آورد ين مراحل در مي كه شما را به اييد  دانست خدايد، آن گاه خواهيشيانديب
سته است و ي او شاياست كه عبادت فقط برا يي قدرت كامل است و او خدايدارا
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 زنده ييفقط او به تنها» ويمِيت يحيِي الَّذِي هو« . دي باشيشما از هر جهت ناقص م
 ي او نميا بدون سبب جز با اجازه يچ كس با سبب يراند ، پس هي مي كند و ميم
لَّا فِنقَص مِّن عمرِهيعمرُ مِن معمر ولَا يوما « . رديم » رُيسي اللَّهِ ي كِتَابِ إِنَّ ذَلِك علَي إِ

ن ي گردد مگر اي شود و از عمرش كاسته نمي عمر داده نميچ عمر داده شونده ايو ه
 فَإِذَا« . خداوند آسان استين براي گمان اي ثبت و ضبط است، بينها در كتابيكه ا

 كُن لَه يقُولُ فَإِنَّما« رد، يپذ انجام يا كوچكيهرگاه بخواهد كار بزرگ » أَمرًا قَضَى
 ي نمي گردد و كسيسخن او رد نم.  شوديباش، پس م: دي گويتنها به آن م» فَيكُونُ

  . به تكرار فرمان ندارديازي كند، و نيريتواند از آن جلوگ
  :69- 76 يه يآ

ادِلُونَ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمجاتِ فِي يرَفُ أَنَّى اللَّهِ آيصدر  كه  يآنهاي  يا  نديده ونَ؛ آياي 
  ? شوند ، يم  منحرف  چگونه كنند  يم  مجادله خدا  آيات
  كتاب  اين  كه  ييعلَمونَ؛ كسان فَسوف رسلَنَا بِهِ أَرسلْنَا وبِما بِالْكِتَابِ كَذَّبوا الَّذِينَ

  يم  تكذيب  ايم  فرستاده پيامبران  وسيله  به  كه را  آنچه و انگارند  يم  دروغ را
  .دانست خواهند  يزود  به ، كنند
 اندازند  گردنشان  به را غلها  كه  يسحبونَ؛ آنگاه والسلَاسِلُ أَعنَاقِهِم فِي الْأَغْلَالُ إِذِ
  ،  بكشندشان زنجيرها با و

  افروخته ،  آتش در  سپس ،  جوشان  آب يسجرُونَ؛ در النَّارِ فِي ثُم الْحمِيمِ فِي
  .شوند

قِيلَ ثُم منَ لَها أَيم يبرا  كه  شريكان  آن : شود  گفته آنها  به  تُشْرِكُونَ؛ آنگاه كُنتُم  
  ?هستند كجا پنداشتيد  يم خدا
الْكَافِرِينَ؛  هاللَّ يضِلُّ كَذَلِك شَيئًا قَبلُ مِن نَّدعو نَكُن لَّم بل عنَّا ضَلُّوا قَالُوا اللَّهِ دونِ مِن

  ?هستند كجا پنداشتيد  يم خدا  يبرا  كه  شريكان  آن : شود  گفته آنها  به  آنگاه
 آنها : گويند  يتَمرَحونَ؛ م كُنتُم وبِما الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ فِي تَفْرَحونَ كُنتُم بِما ذَلِكُم

   ايم  خوانده  ينم  يخداي ، به را  يچيز  اين از  پيش  بلكه ،  ايم  داده  دست از را
  .كند  يم  گمراه  سان  بدين را  كافران خدا

  كه  است  سبب  بدان  الْمتَكَبرِينَ؛ اين مثْوى فَبِئْس فِيها خَالِدِينَ جهنَّم أَبواب ادخُلُوا
  .خراميديد   يم ناز  به و كرديد  يم  يشادمان  زمين در  ناحق  به
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 ي به كسانيسته ايا ننگريآ» يصرَفُونَ أَنَّى اللَّهِ آياتِ فِي يجادِلُونَ الَّذِينَ إِلَى تَرَ مأَلَ« 
د  تعجب كرد ي از حالت زشت آنها بايعني كنند؟ ي مجادله ميات روشن الهيكه در آ

ان كامل ين بي شوند؟ و بعد از اي گردان مي رويات روشن الهيكه آنها چگونه از آ
ات خدا يابند كه مخالف با آي ي ميات روشنيگر آيا دي آورند؟ آي مي رويزيچه چ

ال آنها ي و  اميابند كه با هوي ي ميا شبهاتي! ستين نيباشد؟ نه سوگند به خدا چن
 است يزي شوند؟ پس بد چيله آن بر باطل خود ماندگار ميمطابقت دارد و به وس

 ي است كردار آنان، كه كتاب هايد عمل گرفته اند و بيات الهي آيآنچه كه آنها به جا
ن مردم ين و عاقل ترين و راستگوتريامبران كه بهتريب كردند و از پيخدا را تكذ
ن خداوند آنها ي جز آتش داغ جهنّم ندارند بنابرايينها سزايا.  گردان شدنديهستند رو

 علَمونَ؛ إِذِي فَسوف« :پس فرمود. ن  عذاب گرفتار خواهند شديد نمود كه به ايرا تهد
پس » يسجرُونَ النَّارِ فِي ثُم الْحمِيمِ يسحبونَ؛ فِي والسلَاسِلُ أَعنَاقِهِم فِي الْأَغْلَالُ

 يرها در گردنشان خواهد بود و نمي كه طوق ها و زنجيقت را خواهند دانست وقتيحق
ار يوند و در آب بس شينشان بدان بسته مياطي بكنند و آنها و شيچ حركتيتوانند ه
 سوزان آتش بر ي گردند و شعله هاي شوند سپس بر آتش تافته ميده ميداغ كش

  .  شونديخ مي شود، سپس به خاطر ترك و دروغشان توبيآنها افروخته م
قِيلَ ثُم منَ لَها أَيم ونِ تُشْرِكُونَ ؛ مِن كُنتُمشود يسپس به آنان گفته م» اللَّهِ د 

 يده ايا به شما فايد كجا هستند؟ آي نمودي خدا پرستش مي به جا كهييانبازها
: ندي گويم» عنَّا ضَلُّوا قَالُوا«  از عذاب را از شما دور ساختند؟يا پاره ايرساندند 
 يده اي شدند فايد و پنهان شدند و حاضر نشدند و اگر حاضر ميد ما ناپديآنها از د

»  شَيئًا قَبلُ مِن نَّدعو نَكُن لَّم بل« :ندي گوي م كنند ويپس آنها  انكار م. دندي بخشينم
احتمال دارد كه منظورشان . مي خواندياش نمي را به نيزين ما چيش از ايبلكه هرگز پ

و احتمال دارد كه .  رسانديده مين كار به آنها فاي برند كه ايانكار باشد، و گمان م
 كرده اند، و ي باشد كه عبادت مييزهايت چيمنظورشان اعتراف به باطل بودن الوه

 كه ييزهاينها با پرستش چي ندارد، بلكه ايكيقت شري كنند كه خداوند در حقياقرار م
  . دي آيح تر به نظر مين احتمال صحيو ا. خدا نبوده اند گمراه و خطاكار گشته  اند

 »ضِلُّ كَذَلِكي كه آنها در ي  ضاللتيعني. دي نماين داللت ميز بر همين» الْكَافِرِينَ اللَّه 
 آنها خودشان يحت.  باشدي هركس آشكار مي است كه برايا بر آن بودند ضاللتيدن

 گفته خداوند كه يو معن. ندي نمايامت به باطل بودن آن اقرار و اعتراف ميدر روز ق
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لَّا الظَّنَّتَّبِيدعونَ مِن دونِ اللَّهِ شُرَكَاء إِن ينَ يتَّبِع الَّذِيوما « :فرموده است و » عونَ إِ
شان يبرا. » كنندي نميروي خوانند جز از گمان پي ميكاني كه به جز خدا شريكسان

د كه فرموده ي نماين مفهوم داللت ميز بر همي نيو فرموده اله.  گردديروشن م
 ورزند و يامت به شركتان كفر ميو در روز ق» كفُرُونَ بِشِركِكُميمةِ يوم القِيو« :است
ومِ ي يب لَه إِلَيسبِجِيدعوا مِن دونِ اللَّهِ من لَّا يومن أَضَلُّ مِمن « .  كنندي را انكار مآن
 ياد مي را به فري خدا كساني است كه به جاي گمراه تر از كسيو چه كس» مةِيالقِِ

 مذَلِكُ« : شوديان گفته ميو به دوزخ!  كنند؟يامت او را اجابت نميخواند كه در روز ق
 كه يعذاب گوناگون» تَمرَحونَ  كُنتُم وبِما الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ فِي تَفْرَحونَ كُنتُم بِما

د و با ي كه بر آن بودين به سبب باطليد بدان جهت است كه در زميبدان گرفتار شده ا
 د، و ازي كردي ميد شاديديامبران مخالفت ورزيله آن با دانش پي كه به وسيدانش
 ي و ستم و گناه بر بندگان خدا تكبر  نموده و به خود مي تجاوز و دشمنيرو
  . ديديناز

نَتِ يفَلَما جĤءتهم رسلُهم بِالب« :دي فرماين سوره ميهمان طور كه خداوند در آخر ا
ّنَ العِلمِ  با ل آشكار نزد آنها آمدنديامبرانشان با دالي كه پيوقت» فَرِحوا بِما عِندهم مِ

لَا تَفرَح « :و همان طور كه قوم قارون به او گفتند.  كردندي كه داشتند شادمانيدانش
.  كنندگان را دوست ندارديشادمان مباش كه خداوند شاد» نَيحِب الفَرِحيإِنَّ اللَّه لَا 

كو ي نيبه خالف شاد.  شوديفر مي مذموم است چرا كه موجب عذاب و كين شادمانيا
» نفَرَحوايقُل بفَضلِ اللَّهِ وبِرَحمتهِ فَبِذلِك فَل« :مورد آن فرموده استكه خداوند در 

و آن شاد شدن به خاطر داشتن علم . د خوشحال شونديبه فضل و لطف خدا با: بگو
  . د و عمل صالح استيمف
لتان  از طبقات جهنّم كه مناس با عميك از شما به طبقه ايهر» جهنَّم أَبواب ادخُلُوا« 
هرگز آنها از آن . ديو جاودانه در آن بمان» فِيها خَالِدِينَ« د، ي باشد وارد شويم
!  استيگاهيگاه متكّبران چه بد جايجا»  الْمتَكَبرِينَ مثْوى فَبِئْس«  شوند، يرون نميب

 ي گردند و عذاب داده مي مي شوند و زندانيل مي كه در آن خوار و ذليگاهيجا
  . برنديان گرما و سوزش آن به سر ميشوند و در م

  :77 يه يآ
يرْجعونَ؛  فَإِلَينَا نَتَوفَّينَّك أَو نَعِدهم الَّذِي بعض نُرِينَّك فَإِما حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ فَاصبِرْ

 به  كه را چيزها  آن از  يبعض يا   است  راست خدا  وعده  البته ،  كن صبر  پس
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 باز نزدما   به آنها و  بميرانيم را تو يا  دهيم  يم  نشان تو  به  ايم  داده  عدهو آنها
  .شوند  گردانيده

 ي كه از جانب آنها به تو ميبر دعوت كردن قوم خود و آزار! امبري پيا» فَاصبِر« 
 ي ب»حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ« .  ات كمك بخواهييبايمان خود بر شكيو از ا. با باشيرسد شك

 ي خواهد كرد و آن را باال ميارينش را ي ديگمان وعده خداوند حق است و به زود
ن كه عذاب بر دشمنان يز از اين.  دهدي مياريا و آخرت يامبرانش را در دنيبرد و پ

 بعض نُرِينَّك فَإِما« :ن فرمودير، بنابرايا و آخرت واقع خواهد شد كمك بگيتو در دن
ن يم، ايم به تو نشان دهي دهي از آنچه به آنها وعده ميپس اگر پاره ا» منَعِده الَّذِي

لَينَا نَتَوفَّينَّك أَو« گونه خواهد بود،  نكه آن را مشاهده يا اگر قبل از اي» يرْجعونَ فَإِ
 شوند و آنها را طبق اعمالشان ي ما بازگردانده ميآنان به سو. ميرانيد تو را بميكن

پس گمان مبر كه » عملُ الظَّلِمونَيولَا تَحسبنَّ اللَّه غَفِالً عما « . م كرديمجازات خواه
  . كنند غافل  استيخداوند از آنچه ستمگران م

  :78 يه يآ
لَقَدلْنَا و سلًا أَر سن رم لِكم قَبن مِنْهنَا مصقَص كلَي م عمِنْهن وم لَّم صنَقْص كلَيع ماو 
 هنَالِك وخَسِرَ بِالْحقِّ قُضِي اللَّهِ أَمرُ جاء فَإِذَا اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا بĤِيةٍ يأْتِي أَنْ لِرَسولٍ كَانَ

  ايم  گفته  برايت را  يبعض  داستان   ايم  فرستاده  يپيامبران تو از  ؛ پيش الْمبطِلُونَ
  مگر بياورد  يا  آيه  كه نرسد را  يپيامبر  هيچ و   ايم  نگفته را  يبعض  داستان و،
  بر  كه  آنان و گردد  يداور  حق  به رسد در خدا  فرمان  چون و  خدا  فرمان  به

  .ديد خواهند  زيان آنجا اند  بوده  باطل
امبرش وادار به يله سرگذشت برادران پي داد و او را به وسييامبر را دلجويسپس پ

لَقَد«: نمود و فرمودييبايشك لْنَا  وسلًا أَرسطِلُونَ« تا » ربرا ياديامبران زي پيعني» الْم 
ت يم كه آنها را دعوت كردند و در مقابل اذّي اقوامشان فرستاده  ايش از تو به سويپ

لَيك قَصصنَا من مِنْهم« . و آزارشان صبر كردند م عمِنْهن وم لَّم صنَقْص كلَي ع «
ان ي تو بي ها را برايم و داستان برخيت بازگو نموده اي ها را برايعضداستان ب
 وما«  نداشته اند، ياري بوده و از خود اختير الهيامبران تحت تدبيو همه پ. مينكرده ا

امبران حق نداشته ي از آن پيامبريچ پيو ه» اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا بĤِيةٍ يأْتِي أَنْ لِرَسولٍ كَانَ
 ارائه دهد مگر به فرمان و خواست خداوند يا عقلي يدني معجزه و نشانه شناست كه

نكه فالن نشانه و معجزه را ي بر ايامبران مبنيشنهاد كنندگان به پيشنهادِ پين پيپس ا
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نكه يشنهاد كنندگان است، بعد از ايب و ستم و عناد پي از تكذين ناشيارائه دهند ا
 شان و صحت آنچه كه يي دالّ بر راستگوييه هاله نشانيامبران را به وسيخداوند پ

 قضاوت و يپس هرگاه فرمان خدا برا» اللَّهِ أَمرُ جاء فَإِذَا« . د نموديآورده اند  تاك
ان آنها به حق يم» بِالْحقِّ قُضِي« امبران و دشمنانشان سر رسد، يان پيصله دادن ميف

ب  كنندگان يهالك شدن تكذروانشان و يامبران و پي شود و به نجات پي ميداور
و به » الْمبطِلُونَ هنَالِك وخَسِرَ« .  كه به جا و درست استي گردد، حكميحكم م

ل به ي تبديي كه باطل گر اينند؛ كساني بيان ميان زيهنگام قضاوت مذكور باطل گرا
ن مخاطبان يپس ا.  كه دارند باطل گشته استيصفت آنها شده و علم و عمل و هدف

 يانمند ميشان زين كه باطل خود را ادامه دهند كه آن گاه همانند ايزند از ايبپره
شان ثبت ي نجات اي آسمانيست و نه در كتاب هاينها ني در ايريچ خيه. گردند
  .ده استيگرد

  :79- 81 يه يآ
لَ الَّذِي اللَّهعج لَكُم اموا الْأَنْعا لِتَرْكَبا مِنْهمِنْهرا  چارپايان  كه  تتَأْكُلُونَ؛ خداس و 

  .بخوريد  يبعض   گوشت از و شويد سوار  يبعض بر تا آفريد  برايتان
لَكُما وفِيه نَافِعلُغُوا ملِتَبا وهلَيةً عاجفِي ح ورِكُمدا صهلَي علَى وعلُونَ؛ و الْفُلْكِ ومتُح 
 داريد نظر، در  كه  ياجاتح  به آنها با توانيد  يم و  است  يمنافع  آن در را شما

  .شويد سوار كشتيها بر و آنها بر و  برسيد
رِيكُمياتِهِ وآي اتِ فَأَيپس  نماياند  يم شما  به را  خويش  تُنكِرُونَ؛ آيات اللَّهِ آي  

  ? كنيد  يانكارم  را خدا  آيات از  يك  كدام
ده يد آفري سودمند و مفياني آنها چهارپاي نهد كه برايخداوند بر بندگانش منّت م

ن كه از گوشت ي سوار شدن و حمل بار با آنهاست، و ايكيد آنها ياز جمله فوا. است
ه ي و تهييدشان گرمازايو از فوا.  شوديده ميرشان نوشيآنها استفاده شده و ش

 منَافِع فِيها ولَكُم« .  هم دارنديگريد دي باشد، و فوايشان مي از مواد پشم هايليوسا
لَيها ولِتَبلُغُوا ةً عاجفِي ح ورِكُمدكه در دل يو تا با سوار شدن بر آنها به مقاصد» ص 

 يدن به مناطق دور دست و به دست آورن سرور و شاديل رسياز قب. ديد برسيدار
 و ي خشكيو شما بر مركب ها»  تُحملُونَ الْفُلْكِ وعلَى وعلَيها« . دن به آن جايبا رس

تان مسخّر ي ها را برايان و كشتين چهارپاي كه ايخداوند. دي شوي حمل مييايدر
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ن ي را فراهم آورده است كه متمم كار ايد و اسبابي نماينمود، شما را بر آن حمل م
  . توانند كارشان را به انجام برسانندين اسباب نميمركب ها است و آنها بدون ا

 »رِيكُمياتِهِ وو اسما و صفاتش يگانگيش را كه بر يت و نشانه هاايو خداوند آ» آي 
 خداست كه ين نعمت هاين از بزرگ تريو ا.  دهدي كنند به شما نشان ميداللت م

شان ي آشكارش را به آنها نشان داده و براي و نعمت هاي و انفسيات آفاقيآ
. نديمااد ني آورند و خداوند را يبرشمرده است تا آن را بشناسند و شكر آن را به جا

 »اتِ فَأَيد و به آن اقرار ي كنيات خدا را انكار ميك از آيپس كدام » تُنكِرُونَ اللَّهِ آي
تان ثابت شده كه همه نشانه ها و نعمت ها از جانب خداوند يچرا كه برا! د؟ي نمائينم

 نمانده است، ي گرداندن از آن باقي انكار و روي براييپس نه تنها جا. متعال هستند
ز و يدن از همه چي اطاعت از او، و بريد تالش خود را در راستايه خردمندان بابلك

  .خدمت كردن به او مبذول دارند
  :82- 85 يه يآ

سِيرُوا أَفَلَمضِ فِي ينظُرُوا الْأَرفَي فةُ كَانَ كَياقِبمِن الَّذِينَ ع لِهِم أَكْثَرَ كَانُوا قَب ممِنْه 
أَشَدةً وآثَ قُواوضِ فِي ارا الْأَرم أَغْنَى فَمنْها عونَ كَانُوا مكْسِبسير  زمين در ؛ آيا ي 

  چگونه اند  زيسته يم آنها، از  پيش  كه  يكسان  عاقبت  كه بنگرند تا كنند  ينم
 تر  فراوان  زمين يرو  در  آثارشان و بيشتر  نيرويشان  كه  يمردم ؟  است  بوده
  .نبخشيد   سودشان آورند  يم  دست  به  كه چيزها  آن  پس  بود
لَما  بِهِ كَانُوا ما بِهِم وحاقَ الْعِلْمِ منَ عِندهم بِما فَرِحوا بِالْبينَاتِ رسلُهم جاءتْهم فَ

  دانش  به ، آمدند  سويشان  به  روشن  داليل با  پيامبرانشان  يستَهزِؤُون؛ چون
  ميان در را آنها كردند  يم  اش  مسخره  كه  يچيز  آن تا بودند   دلخوش خود
  .گرفت
لَما  ما  عذاب  چون مشْرِكِينَ؛ و بِهِ كُنَّا بِما وكَفَرْنَا وحده بِاللَّهِ آمنَّا قَالُوا بأْسنَا رأَوا فَ
 خدا  شريك  كه  يچيزهاي   آن  به و  آورديم  ايمان يكتا  يخدا  به : گفتند ، ديدند را

  .شديم كافر  بوديم  داده قرار
فَلَم كي مهنفَعي مانُها إِيما لَمأَونَا رأْسب نَّتالَّتِي اللَّهِ س قَد ادِهِ فِي خَلَتخَسِرَ عِبو 

نَالِكبرايشان  ايمانشان ديگر ديدند را ما  عذاب  كه  هنگام  بدان الْكَافِرُونَ؛ اما ه  
 روز  آن در  كافران و   بندگانش با رفتار در  خداست  سنت  اين بخشيدن   يسود
  .كردند  زيان



٢٣٦٧ 

د تا با دل و ي نمايق مي كنند تشويب ميامبران را تكذي را كه پيخداوند متعال كسان
و با » فَينظُرُوا« . احت بپردازند و از دانشمندان سوال كنندير و سين به سيجان در زم

ق ي از كنار حقاي توجهي غفلت و بين كه از رويل بنگرند، نه اشه و استداليفكر اند
 يپس بنگرند كه سرانجام امت ها» قَبلِهِم مِن الَّذِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف« . رد شوند

شان بوده اند چگونه بوده  است، يره كه قبل از ايگذشته همچون عاد و ثمود و غ
رومندتر و ينها نياز ا» الْأَرضِ فِي وآثَارا قُوةً وأَشَد مِنْهم أَكْثَرَ كَانُوا«  كه يكسان
 محكم و در شكوفا و يل ساختمان ها و دژهاي از قبيشتري اموال و آثار بيدارا

 يول» يكْسِبونَ كَانُوا ما عنْهم أَغْنَى فَما« . ن بودندي فراوان در زميكشتزارها
 آنها را ي كه فرمان الهيان را از عذاب خدا وقتشي كه به دست آورده بودند اييزهايچ

 از عذاب را از آنها دور نكرد و يزي شان چييپس توانا. فرا گرفت نجات نداد
ابند، و يشان را به عنوان بالگردان خود بدهند و از عذاب نجات ينتوانستند مال ها

  .رندي خود پناه بگينتوانستند در قلعه ها
لَما« :ان كرد و فرموديرا بت و جرم بزرگ آنها يسپس جنا » بِالْبينَاتِ رسلُهم جاءتْهم فَ

 و معجزات خارق العاده و ي الهيل كتاب هايل آشكار از قبيامبرانشان با دالي پيوقت
 حق به نزد ي و رهنمود كننده به سويت دهنده از گمراهيد و روشنگر و هدايعلم مف

ن ي كه داشتند و مخالف ديبا دانش»  الْعِلْمِ منَ معِنده بِما فَرِحوا« آنها آمدند، 
 از يو معلوم است كه شاد شدن آنها بر شدت خشنود. امبران بود خوشحال شدنديپ

امبران آورده ي كه پيدنشان با حقّي ورزيآن و تمسك آنها به آن دانش، و دشمن
.  قرار داده بودندز نشانگر آن است كه آنها باطل خود را حقين. دي نمايبودند داللت م

امبران يله آن با آنچه پي باشد كه به وسي مين عام است و شامل همه علوميو ا
ن يگر علوم جزو ايش از ديو آنچه كه سزاوار است ب. ده شوديآورده اند مخالفت ورز

له آن به مقابله با ي است كه به وسيونانيدانش ها شمرده شود فلسفه و منطق 
و . گاه آن در دلها كاشته شده استيرداخته شده و از جا پيات قرآني از آياريبس
 يست و عقل بين نيقيد ي كه مفي لفظيلي و قاطع قرآن به صورت دالينيقيل يدال

ن ين بزرگ تريا. خردان و اهل باطل بر آن مقدم داشته شده نشان داده شده است
و » يستَهزِؤُون بِهِ نُواكَا ما بِهِم وحاقَ« . ات خدا و مخالفت با آن استيالحاد در آ

  . گرفتند آنان را فرو گرفتي كه آنها آن را به باد تمسخر ميعذاب
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لَما«   كه يپس وقت» مشْرِكِينَ بِهِ كُنَّا بِما وكَفَرْنَا وحده بِاللَّهِ آمنَّا قَالُوا بأْسنَا رأَوا فَ
به « :  نرساند و گفتند يها سوددند اعتراف كردند، اما اقرارشان به آنيعذاب ما را د

 كه به سبب آن مشرك به شمار ييم و به بت ها و انبازهايمان آورده ايگانه اي يخدا
 يزاريامبران مخالف است بي كه با پيم و از هر علم و عمليده ايم كفر ورزي آمده ايم
  .ميي جويم
 »فَلَم كي مهنفَعي مانُها إِيما لَمأَونَ رأْسمانشان به هنگام مشاهده عذاب سخت ياما ا» اب

 است يوه الهين شيا» عِبادِهِ فِي خَلَت قَد الَّتِي اللَّهِ سنَّت« .  نرسانديشان سوديما بد
ب يفر خدا بر تكذي عذاب و كين كه وقتي بر اي است مبنيكه درباره بندگانش جار

  ندارد و آنها يمانشان اعتباري ااورنديما بين هنگام ايد و آنان در ايكنندگان فرود آ
 است و مجبور شده اند، يمان اضطراريمانشان ايچون ا.  دهديرا از عذاب نجات نم

 صاحب خود را يماني است كه بر اثر مشاهده انجام گرفته است، و تنها ايمانيو ا
« . ب و قبل از مشاهده قرائت عذاب باشدي به غياريمان اختي دهد كه اينجات م
و به هنگام نابود شدن و چشاندن  عذاب، كافران هنگام » الْكَافِرُونَ هنَالِك وخَسِرَ

 گردند، و يانبار ميا و آخرتشان زينابود شدن و چشاندن  عذاب، كافران در دن
 گرفتار يد به عذاب سخت و ابديست بلكه باي نيا كافين دنيانمند شدن تنها در ايز
  .نديآ
   غافرير سوره يان تفسيپا
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   فصلتير سوره يستف

  .ه استي آ54 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 8 يه يآ
  ميم ، حا؛ حم

  نازل  مهربان  بخشاينده ، آن  جانب از  كه  است  يالرَّحِيمِ؛ كتاب الرَّحمنِ منَ تَنزِيلٌ
  .است  شده
كِتَاب لَتفُص اتُها قُرْآنًا آيرَبِيمٍ عونَ؛ كت لِّقَولَمعبه  هايش  آيه  كه  است  يابي  

  .يعرب  زبان  به  است  يقرآن ،  شده  بيان  وضوح
  بيم  هم و  است  دهنده  مژده  يسمعونَ؛ هم لَا فَهم أَكْثَرُهم فَأَعرَض ونَذِيرًا بشِيرًا
  .شنوند  ينم  وسخن  اند  كرده  اعراض  آن از  بيشترشان   دهنده
لَيهِ تَدعونَا مما أَكِنَّةٍ فِي اقُلُوبنَ وقَالُوا  حِجاب وبينِك بينِنَا ومِن وقْرٌ آذَانِنَا وفِي إِ
  پرده در  يكن  يم  دعوت  بدان را ما  آنچه از ما  يدلها : عامِلُونَ؛ گفتند إِنَّنَا فَاعملْ
 خود كار  به تو   است  يحجاب تو و ما  ميان و  است  سنگين  گوشهامان و،  است
  .پردازيم  يم خود كار  به نيز ما  و پرداز

 واستَغْفِرُوه إِلَيهِ فَاستَقِيموا واحِد إِلَه إِلَهكُم أَنَّما إِلَي يوحى مثْلُكُم بشَرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ
  كه  شده  يوح  من  به  شما همانند  هستم  يانسان  من : لِّلْمشْرِكِينَ؛ بگو وويلٌ

  يوا و  بخواهيد  آمرزش او از و آوريد  يرو بدو  پس  يكتا است   يخداي  خدايتان
  :   مشركان بر

  به و دهند  ينم  زكات  كه  يكَافِرُونَ؛ آنهاي هم بِالĤْخِرَةِ وهم الزَّكَاةَ يؤْتُونَ لَا الَّذِينَ
  .ندارند  ايمان  آخرت

  آورده  ايمان  كه را  ممنُونٍ؛ آنان غَيرُ أَجرٌ لَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ
  .يناشدن تمام ، است  يپاداش ، كنند  يم  شايسته  يكارها و اند

 تَنزِيلٌ« با ين كتاب در بزرگ و قرآن زي دهد كه ايخداوند متعال به بندگانش خبر م
 كه ينده مهربان نازل شده؛ خداوندي خداوند بخشايواز س» الرَّحِيمِ الرَّحمنِ منَ

 او فرو ين رحمت هاي از بزرگتريكيز را در بر گرفته است كه يرحمت او همه چ
ت و نور و شفا و يله آن چنان علم و هداي باشد كه به وسين كتاب ميفرستادن ا
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ست  او بر بندگان اين نعمت هاي حاصل شده است كه بزرگ ترير فراوانيرحمت و خ
ان كرد كه يسپس كتاب را ستود و ب.  باشدي در هر دو جهان ميگانه راه خوشبختي، 

ل داده و يز را جداگانه تفصيهر چ» آياتُه فُصلَت« :پس فرمود. كامال روشنگر است
ز از ي كامل و جدا كردن هر چيان و روشنگرين مستلزم بين نموده است و اييتب
 كه كامل ي عربيوايبه زبان ش» عرَبِيا قُرْآنًا « .ق استي و مشخّص كردن حقايگريد
 ي قوميبرا» يعلَمونَ لِّقَومٍ« . ن شده استييل و تبيات آن تفصينِ زبان ها است آيتر

شان روشن گردد و همان طور كه كلمات و الفاظ ي اش براي تا معنيعني.  داننديكه م
 كه ياما جاهالن. خص گرداند مشيشان از گمراهيز برايت را نيآن روشن است، هدا

 و ي جز كوريد و روشنگري افزاي به آنها نمي جز گمراهيزيت و رهنمود ، چيهدا
سوآء « .ده استيان نگردي آنها بين قرآن براي كند، اي به آنان اضافه نميينايناب
ا را هشدار كسان است چه آنهيشان يبرا»  ومِنُونَيهِم ءأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم لَا يعلَ
  . آورنديمان نمي اي و چه آنان را هشدار ندهيده
 دهد و او را از يا و آخرت مژده ميقرآن انسان را به پاداش دن» ونَذِيرًا بشِيرًا« 

ان كرده است و اسباب و يك را بيل هري ترساند و تفصيا و آخرت ميعذاب دن
 به عذاب يرفتار شدن وا گي انسان از مژده خدا و ي را كه موجب برخوردارياوصاف
د ي است باين صفاتي چني را كه داراين كتابيبنابرا.  شوند ذكر كرده استياو م
شتر مردم ي بيول. مان آورد و بدان عمل كردين نمود و به آن ايقيرفت و به آن يپذ

 يپس آنها به قرآن گوش فرا نم» يسمعونَ لَا فَهم« . گرداننديهمانند مستكبران رو
 يدني شنوند؛ شنيگوش فرا دادنِ قبول و استجابت، گرچه آن را با گوش ها مدهند؛ 

 مما أَكِنَّةٍ فِي قُلُوبنَا وقَالُوا« . گرددي بر آنها اقامه مي آن حجت شرعيله يكه به وس
 يرآن رو كه از قيو كسان» حِجاب وبينِك بينِنَا ومِن وقْرٌ آذَانِنَا وفِي إِلَيهِ تَدعونَا

دن به ي رسي شوند چرا كه راههاي دارند كه از آن بهره مند نميگردانند و اظهار م
 ي دل هاي خواني آن  فرا مي كه ما را به سويزيدر برابر چ: آن را بسته اند، گفتند

 در گوش يعني.  استينيمان سنگي قرار گرفته و در گوش هاييما در پوشش ها
 ي است كه تو را نميان ما و تو حجابيم و مي شنويمن ما ني هست، بنابرايمان كريها
  . مينيب
 باشند و نفرت خود را از آن، و ي گردان مي اظهار كردند كه از قرآن رويعني

 فَاعملْ« :ن گفتنديبنابرا. ش ر ا از آنچه كه بر آن هستند اظهار داشتندي خويخرسند
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 ي پسندي و آن را مي را دوست دارنتيهمچنان كه تو عمل كردنِ به د» عامِلُونَ إِنَّنَا
 يين رسواين از بزرگ تريا. مي پسندين خود را ميما هم كامال عمل نمودن به د

 ي مانند و به جايت، در گمراهي هداي شدند كه به جايهاست، چرا كه آنها راض
  .ا فروختندينند و آخرت را به دنيمان، كفر را برگزيا

 مثل شما يمن فقط انسان: به آنها بگو! امبري پيا» إِلَي يوحى لُكُممثْ بشَرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ« 
 ندارم و آنچه را كه شما به ياري هستم و اختي من همانند شما انسانيعني. هستم

لت يله آن مرا بر شما فضيو آنچه كه خداوند به وس. ستيد، نزد من ني طلبيشتاب م
 يروي و مرا فرمان داده  تا از آن پ شودي مين است كه به من وحي داده ايو برتر

لَيهِ  َفاستَقِيموا«. ميكنم و شما را به آن دعوت نما  كه يق نمودن خبريپس، با تصد» إِ
قت ين حقي رساند و از ايد كه انسان را به خدا مي كنيروي پيخداوند داده است از راه

لَيهِ« :و فرمود. دين باشيشه چنياستقامت است، و همواره و هم . دي او رو كنيبه سو» إِ
د هدف و منظورش از ي نموده است، كه عمل كننده بايادآورينجا اخالص را يدر ا

ز، عمل او خالص و ين چيدن به خدا و بهشت باشد پس با اي رسيانجام دادن هر عمل
 ين هدف وجود داشته باشد عملش باطل ميو اگر در عمل او ا.  شوديد ميصالح و مف

ر در انجام آن چه يص بر استقامت هم به علّت تقصيكه بندگان ِ حرو از آن جا . گردد
 ي سر مي شده اند از آنان كوتاهيا مرتكب شدن آنچه از آن نهيبدان امر شده و 

پس .  همراه با توبه از خدا بخواهند ين آنها را دستور داد تا آمرزشيزند، بنابرا
د قرار داد ي را مورد تهدي سپس كسان.ديو از او آمرزش بخواه» واستَغْفِرُوه« :فرمود

 يو وا» الزَّكَاةَ يؤْتُونَ لَا لِّلْمشْرِكِينَ  ؛ الَّذِينَ وويلٌ« : ورزند و فرموديكه استقامت نم
 يزهاي كه جز او چي كسانيعني.  دهندي كه زكات نميبه حال مشركان؛ آن كسان

 يزي و رستاخي و زندگان و مرگيچ سود و زي كنند كه مالك هي را عبادت ميگريد
 و اخالص يگانه پرستيد و يستند، و آنها خودشان را آلوده  كرده اند، و با  توحين

پس آنها نه حق . زه نكرده، و نماز نخوانده و زكات نپرداخته  انديشتن را پاكيخو
د و خواندن نماز انجام داده اند و نه زكات پرداخته ي و توحيكتاپرستيخداوند را با 

شان به يو ا» كَافِرُونَ هم بِالĤْخِرَةِ وهم« . به مردم برسديده اي آنها فاياز سواند تا 
ن يبنابرا.  آورنديمان نمي به زنده شدن و بهشت و جهنم ايعني. آخرت باور ندارند

 كردند كه در آخرت ييد اقدام به انجام  كارهايشان دور گردي اي ترس از دل هايوقت
  . رسانديان ميبه آنها ز
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ان نمود و يان آورد، مومنان و حالت آنان و  اجرشان را بي از كافران سخن به ميوقت
ن كتاب و آنچه ي كه به اي گمان كسانيب» الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ« :فرمود
مان آورده اند، و ين كتاب در بردارد و به باور داشتن ِ به آن فرا خوانده است ايكه ا

ق كرده اند كه آن اعمال هم يسته تصدي شاين  خود را با انجام دادن كارهامايا
 أَجرٌ لَهم« .  شده استيرويمخلصانه انجام شده و هم در انجام آن از قرآن و سنّت پ

بلكه پاداش آنها همواره ادامه .  دارندي  بزرگ و تمام نشدنيآنان پاداش» ممنُونٍ غَيرُ
 ها را در ي شود و همه لّذت ها و دوست داشتنيفزون تر مخواهد داشت و هر لحظه ا

  .بردارد
  :9- 12 يه يآ

 رب ذَلِك أَندادا لَه وتَجعلُونَ يومينِ فِي الْأَرض خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرُونَ أَئِنَّكُم قُلْ
 شويد  يم كافر  است  آفريده روز دو در را  زمين  كه  يكس  به آيا : الْعالَمِينَ؛ بگو

  .جهانيان پروردگار  اوست ؟ دهيد  يم قرار  همتايان او يبرا  و
 سواء أَيامٍ أَربعةِ فِي أَقْواتَها فِيها وقَدر فِيها وبارك فَوقِها مِن رواسِي فِيها وجعلَ

  مدت  به و  ساخت  بركت پر را  آن و آورد پديد كوهها  زمين  يرو لِّلسائِلِينَ؛ بر
  .سائالن  همه  يبرا  يكسان ، كرد  معين را  همه  روزرزق  چهار

ى ثُمتَواء إِلَى اسمالس هِيخَانٌ وا فَقَالَ دضِ لَهلِلْأَرا وا اِئْتِيعطَو ا أَونَا قَالَتَا كَرْهأَتَي 
  زمين و  آسمان  به  سپ  بود  يدود  آن و  پرداخت  آسمان  به  طَائِعِينَ؛ سپس

  .آمديم فرمانبردار : گفتند  بياييد  ناخواه يا خواه  :  گفت
 الدنْيا السماء وزينَّا أَمرَها سماء كُلِّ فِي وأَوحى يومينِ فِي سماواتٍ سبع فَقَضَاهنَّ
ابِيحصحِفْظًا بِمو زِيزِ تَقْدِيرُ ذَلِكلِيمِ الْع پديد روز دو در را  آسمان  هفت  ؛ آنگاه الْع 

  به را  فرودين  آسمان و  كرد  يوح ، آن به  را  كارش  يآسمان هر در و  آورد
  دانا پيروزمند  آن تدبير  است  اين  داشتيم   محفوظش و  بياراستيم  يچراغهاي

 يكرد؛ كساند از كفر آنها تعجب يد باي فرمايفر كافران را انكار كرده و ميخداوند ك
 يشان را برايك او ساخته و عبادت هاي او  قرار داده و آنها را شري برايانيكه همتا

 ي دهند؛ فرمانرواي قرار مي دهند و آنان را با پروردگار بزرگ مساويآنها انجام م
د سپس آن را در ين بزرگ و پهناور را در دو روز آفري كه زميبخشنده و بزرگوار

د كه آن را محكم يخ بر آن كوبيه ها را از باال به صورت مدو روز گستراند و كو
  . دارديد و از تكان خوردن و از جا در رفتن آن را نگه مينما
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. رون آوردي آن را بي هاين را كامل گرداند و آن را گستراند و روزينش زميپس آفر
نها انجام گرفت، ذكر يل ادر مدت چهار روز كام» لِّلسائِلِينَ سواء أَيامٍ أَربعةِ فِي« 

 پرسند، و تو را همانند ي آن مي است كه درباره ي كسانين روزها برايتعداد ا
چ كم و ين است كه در آن هين خبر راستيپس ا.  دهدي خبر نميخداوند آگاه كس

ن قصد يدن زميسپس بعد از آفر» دخَانٌ وهِي السماء إِلَى استَوى ثُم« . ستي نيكاست
 لَها فَقَالَ« .  آبي بود برآمده بر روي كه آسمان دودينش آسمان را كرد در حاليآفر

لْأَرضِ ا يخواسته : ن فرموديپس خداوند به آسمان و زم» كَرْها أَو طَوعا اِئْتِيا ولِ
 قَالَتَا« .  استيد چون فرمان من قطعا اجرا شدنيناخواسته به فرمان من گردن نه

م كه مخالف اراده تو ي نداريي ما اراده ايعني. ميبه دلخواه آمد: گفتند»  ينَطَائِعِ أَتَينَا
  . باشد

ن در شش روز ينش آسمان ها و زميپس آفر» يومينِ فِي سماواتٍ سبع فَقَضَاهنَّ« 
 و ين كه قدرت الهيرفت با ايان پذيكشنبه شروع شد و جمعه پايافت، از روز يانجام 

 اگر او تواناست، با يول. نديافريك لحظه بيده ها را در يند همه آفر توايخواست او م
نش آسمانها ين بود كه آفري او ايپس، از حكمت و مهربان. ز هستيحكمت و مهربان ن

  .ن شده قرار داديين مدت تعين را در ايو زم
نش آسمانها ذكر ي كه در سوره نازعات بعد از موضوع آفريه ايه با آين آيظاهر ا
ن را يپس از آن، زم» واألَرض بعد ذَلِك دحهĤ« :دي فرمايتعارض دارد كه مشده 

نش يست ، آن گونه كه آفري نين كه در  كتاب خدا تعارض و اختالفيبا ا. گستراند
ان شده است ، و ينجا بينش آسمان ها مقدم بوده همان طور كه در اين بر آفريزم

آب و » «  مِنَها مĤءها ومرعها، والجِبالَ أُرسهاأَخرَج«  كه ين به صورتيگستراندن زم
نش يبعد از آفر» خ كرديرون آورده و كوه ها را بر آن ميچراگاهش را از آن ب

. ان شده است يآسمانها صورت گرفته است همان طور كه در سوره نازعات ب
نش ين را بعد از آفري و زم»واالرضِ بعد ذَلِك دحهĤ، أَخرَج مِنَها« :ن فرموديبنابرا

ن را بعد از آن يزم: و نفرمود. رون آوردي كه از آن آب بيآسمانها گستراند به صورت
  .ديآفر
ر مناسب آن را كه حكمت ي امر و تدبيو به هر آسمان» أَمرَها سماء كُلِّ فِي وأَوحى« 

و » بِمصابِيح الدنْيا اءالسم وزينَّا« .  كردين اقتضا نموده بود وحياحكم الحاكم
 يين چراغ ها ستارگان  هستند كه روشنايم و اي آراستييا را با چراغ هايآسمان دن



٢٣٧٤ 

« .  هستندييباينت و زي شوند و باعث زياب ميله آنها مردم راهي دهند و به وسيم
 استراق سمع به ي كه براين وقتياطي شود و شيو با آن آسمان محافظت م» وحِفْظًا

آنچه »  الْعلِيمِ الْعزِيزِ تَقْدِيرُ ذَلِك« .  شوندين ستاره ها رانده مي روند با ايمان مآس
 خداوند تواناست كه با يزيان آنهاست برنامه رين و آسمان و آنچه در ميدر زم
ش ير آن پرداخته و با قدرت خويره است و به تدبيز چي اش بر همه چييتوانا

 و علم خود همه مخلوقات را احاطه يياست و با دانادان. ده استيمخلوقات را آفر
  . ستندي كه حاضر ني كه حاضر و مخلوقاتينموده  است ،مخلوقات

  :13- 14 يه يآ
 ، كردند  اعراض اگر  وثَمود؛ پس عادٍ صاعِقَةِ مثْلَ صاعِقَةً أَنذَرتُكُم فَقُلْ أَعرَضُوا فَإِنْ
  يم آمد فرود ثمود و برعاد   كه  يا  صاعقه دهمانن  يا  صاعقه از را شما : بگو

  .ترسانم
لْفِهِم ومِنْ أَيدِيهِم بينِ مِن الرُّسلُ جاءتْهم إِذْ  ربنَا شَاء لَو قَالُوا اللَّه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا خَ

لَائِكَةً لَأَنزَلَ ا فَإِنَّا مبِم سِلْتُمپشت و رو  پيش از  رسوالن  كه  ؛ آنگاه كَافِرُونَ بِهِ أُر  
 پروردگار اگر : گفتند ، مپرستيد را يكتا ، يخدا جز  كه گفتند و آمدند  نزدشان سر
  بدان شما  آنچه  به ما  كرد  يم  نازل آسمان از را  فرشتگان  خواست  يم ما

  .آوريم  ينم  ايمان ايد  شده  مبعوث
گانه و ين پروردگار بزرگ و ي اي مشركان برايخالص ننمودن طاعت و عبادت از سو

ب ي عجير او در آنها نافذ است امريم فرمان او هستند و تقديقهار كه مخلوقات تسل
 قرار داده اند كه آنها را با ياني خداوند همتاين كه آنها برايب تر اي باشد و عجيم

ف و  باطل در اوصايان و معبودهاي كه آن همتاي دهند در حاليخداوند برابر قرار م
 يوي دنيابد مسلّما به عذاب هاينها ادامه ي اي گردانيو اگر رو. شان ناقص انديكارها

پس » أَعرَضُوا فَإِنْ« :ن آنها را ترساند و فرموديبنابرا.  شوندي گرفتار ميو اخرو
 آنها يب كنندگان بعد از آن كه اوصاف قرآن و صفات خداوند بزرگ براين تكذياگر ا

 ي ميشما را از عذاب: بگو» صاعِقَةً أَنذَرتُكُم فَقُلْ« شدند،  گردان يان شد رويب
 يهمان عذاب» وثَمود عادٍ صاعِقَةِ مثْلَ« .  كنديشه كن و نابود ميترسانم كه شما را ر

ن به يو  عذاب آنها را فرو گرفت و ا. له معروف عاد و ثمود را نابود كرديكه دو قب
  .بود شان ي و كفرورزيخاطر ستمگر



٢٣٧٥ 

لْفِهِم ومِنْ أَيدِيهِم بينِ مِن الرُّسلُ جاءتْهم إِذْ«   پس از يكيغمبران ي كه پيهنگام» خَ
 تَعبدوا أَلَّا« :ن كه ي بود و آن ايكيامبران يو دعوت همه پ. شان آمدندي به نزد ايگريد
لَّا دن عبادت و طاعت  آنها را به خالص گردانيعني. ديجز خدا را پرستش نكن» اللَّه إِ
اما آنان .  نمودندي ميدن نهي دادند و آنها را از شرك ورزي خدا فرمان ميبرا

 لَأَنزَلَ ربنَا شَاء لَو قَالُوا« ب كردند يرفته و آنان را تكذيامبران را نپذيرسالت پ
 ي فرو مي بفرستد فرشتگانيغمبري خواست كه پياگر پروردگارمان م: گفتند» ملَائِكَةً
پس به »   كَافِرُونَ بِهِ أُرسِلْتُم بِما فَإِنَّا« .ديشما همانند ما انسان هست. فرستاد

ب ي تكذين امت هاين شبهه همواره بيا. ميد باور نداري كه با خود آورده اييزهايچ
ست يرا شرط نيز. ن شبهات استين و پوچ تري ترين از واهيكننده وجود داشته و ا
 را يزيامبر چين است پيبلكه شرط رسالت ا.  فرشته باشدكه فرستاده شده حتما

 آنان ييند راستگوي گويپس اگر آنها راست م.  او داللت كنديياوردكه بر راستگويب
  .ن كار را بكنندي توانند اير سوال ببرند، اما هرگز نمي زي و شرعيرا از نظر عقل

  :15- 16 يه يآ
 اللَّه أَنَّ يرَوا أَولَم قُوةً مِنَّا أَشَد منْ وقَالُوا الْحقِّ بِغَيرِ ضِالْأَر فِي فَاستَكْبرُوا عاد فَأَما
 در  ناحق  به ، عاد  قوم ؛ اما يجحدونَ بĤِياتِنَا وكَانُوا قُوةً مِنْهم أَشَد هو خَلَقَهم الَّذِي
  ينم آيا ؟  است نيرومندتر ما  از  يكس  چه : گفتند و كردند  يگردنكش  زمين  يرو

 را ما  آيات  كه  است نيرومندتر آنها  از  است  آفريده را آنها  كه  يخداي  كه ديدند
  ?كردند  يم انكار

 الدنْيا الْحياةِ فِي الْخِزْيِ عذَاب لِّنُذِيقَهم نَّحِساتٍ أَيامٍ فِي صرْصرًا رِيحا علَيهِم فَأَرسلْنَا
لَعوخِرَةِ ذَابĤْأَخْزَى ال مهرُونَ لَا ونصيروزهاي در  غران و  سخت  يباد نيز ؛ ما ي  

 و   بچشانيم آنها  به را  يخوار  عذاب دنيا، در تا  فرستاديم  سرشان بر  شوم
  .برنخيزد  ياريشان  به يكس  و  است تر  كننده خوار  آخرت  عذاب

قوم عاد » عاد فَأَما« . امتِ عاد و ثمود استان مشروح و مفصل داستان دو  ين بيا
ات خدا را انكار كردند و به رسالت يدند و آينكه به خدا كفر ورزيعالوه بر ا

 كه در اطراف آنها يدند و بر بندگاني ورزين تكبر ميامبرانش باور نداشتند در زميپ
« . ت واداشتره شدند و به آنها ستم كردند و قدرتشان آنها را به شگفيبودند چ
 دارد؟خداوند متعال يشتري از ما قدرت بيچه كس: و گفتند» قُوةً مِنَّا أَشَد منْ وقَالُوا

پس .  هركس مسلّم است ي دانند و براي داد كه همه آن را ميدر رد گفته آنها پاسخ
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 ييد خدايده ايشينديا نيآ» قُوةً مِنْهم أَشَد هو خَلَقَهم الَّذِي اللَّه أَنَّ يرَوا أَولَم« :فرمود
د، به ي آفريپس اگر خداوند آنها را نم! ده از آنان توانمندتر استيكه آنان را آفر

 ي كردند مغرور نمين حالت نگاه مي به ايو اگر آنها به درست.  آمدنديوجود نم
 با  داد كه  مناسبيفريپس خداوند به آنها ك.  خوردنديب قدرتشان را نميشدند و فر

لْنَا« . شان بود ييقدرت و  توانا سفَأَر هِملَي ا عرًا رِيحرْصرا به ي باد بزرگيعني» ص 
 يي صداي و سخت و تند بود دارايم، و از بس كه قوي آنها روانه كرديسو

 ي شوميدر روزها» نَّحِساتٍ أَيامٍ فِي« ن باد را يخداوند ا. وحشتناك همانند رعد بود
 كَأَنَّهم يها صرعي القَوم فِيامِ حسوما فَتَرَيةَ أَيالِ وثَمنِيسبع لَ« .ادبر آنها فرست

ن يهوش و به زمي، پس قوم را بياپيهفت شب و هشت روز پ» ةِيأَعجاز نُخلِ خَاوِ
ن باد آنها را هالك و يا.  افتاده هستندي درخت خرمايا تنه هاي، گويدي ديافتاده م

« :نجا فرموديدر ا.  شديده نميشان دي جز مسكن هايزينها چنابود ساخت و از آ
ملِّنُذِيقَه ذَاباةِ فِي الْخِزْيِ عيا الْحنْيا به آنها ي دني را در زندگانييتا عذاب رسوا» الد
« . ان مردم رسوا شدنديدند و ميله آن خوار گردي كه به وسي عذابيعني. ميبچشان
ذَابلَعخِرَةِ وĤْزَىأَخْ ال مهرُونَ لَا ونصو همانا عذاب آخرت رسوا  كننده تر است »  ي

 ي كنند و نميري  توانند از عذاب خدا جلوگي نميعني.  شوندي نمياريو آنها اصال 
  . برساننديده و سوديتوانند به خودشان فا

  :17- 18 يه يآ
 بِما الْهونِ الْعذَابِ صاعِقَةُ فَأَخَذَتْهم لْهدىا علَى الْعمى فَاستَحبوا فَهدينَاهم ثَمود وأَما
  بيشتر  هدايت از را  يكور آنها و   كرديم  هدايتشان ، ثمود  قوم يكْسِبونَ؛ اما كَانُوا

  خوار  عذاب  صاعقه كردند  يم  كه  ياعمال خاطر  به  آنكه تا  داشتند  يم دوست
  .گرفت فرو را آنها كننده
ينَجنُوا الَّذِينَ نَاوكَانُوا آمتَّقُونَ؛ و وو بودند  آورده  ايمان  كه را  يكسان ما ي 

  .داديم  نجات بودند پرهيزگار
.  آن سكونت داشتندي بود كه در حجر و حواليله معروفيثمود قب» ثَمود وأَما« 

 و ي پرستگانهيشان فرستاد كه آنها را به ي ايه السالم را به سويخداوند صالح عل
و خداوند شتر ماده را به عنوان .  كردي نهيد دعوت نمود، و از شرك ورزيتوح

ك روز يه آنها بود و يك روز آب سهمي به آنها ارائه داد كه يمعجزه و نشانه بزرگ
  . ه شتريسهم
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 ي خرج شتر نميزيآنها چ. ك روز آب رايدند و ي نوشير شتر را ميك روز شيآنها 
 ثَمود وأَما« :نجا فرمودين در ايبنابرا.  خوردين خدا ميزمكردند بلكه شتر از 

منَاهيدمي راه را به آنها نشان دادي با روشنگريعني. مي كردييو ثمود را راهنما» فَه .
ن ي شده اند با اييشان اتمام حجت شده و راهنمايح كرد كه برايدر مورد ثمور تصر

 يشان روشنگريده و برايجت بر آنها اقامه گرد كه هالك شده اند حييكه همه امت ها
 ي كه برايان كرد چون معجزه و نشانه ايشده  است، اما ثمود را به صورت خاص ب

دند، يآنها آمده بود آشكار و ظاهر بود و بزرگ و كوچك و زن و مردشان آن را د
 ييهنما شده و رايشان روشنگريان كرد كه براي بين آنها را به طور اختصاصيبنابرا
 ي را كه كفر و گمراهييناي شان نابي و بدكاريده اند و اما آنها به سبب ستمگريگرد

 الْهدى علَى الْعمى فَاستَحبوا« . ح دادنديان است ترجيت كه علم و بياست بر هدا
ماعِقَةُ فَأَخَذَتْهذَابِ صونِ الْعا الْهونَ كَانُوا بِمكْسِبآنان يخوارپس آذرخش عذاب » ي 

ن ين عذاب به خاطر اعمالشان بود نه ايا.  كردند فرا گرفتي كه مييرا به سبب كارها
خداوند، » يتَّقُونَ وكَانُوا آمنُوا الَّذِينَ ونَجينَا« . كه خداوند بر آنها ستم كرده باشد

ز ي كرده و از شرك و گناهان پرهيروي را كه از او پيه السالم و مومنانيصالح عل
  .نموده بودند نجات داد

  :19- 24 يه يآ
مويشَرُ وحاء يدالنَّارِ إِلَى اللَّهِ أَع مونَ فَهعوزگرد را خدا  دشمنان  كه  يروز و؛ ي 
  ،  برانندشان  صف  به و آورند
يعملُونَ؛  كَانُوا ابِم وجلُودهم وأَبصارهم سمعهم علَيهِم شَهِد جاؤُوها ما إِذَا حتَّى
 مرتكب   كه  ياعمال  به  پوستهاشان و چشمها و  گوش ، آيند  آتش كنار  به  چون
  .دهند  شهادت  ضدشان بر اند  شده

لَينَا شَهِدتُّم لِم لِجلُودِهِم وقَالُوا أَنطَقَنَا قَالُوا ع ءٍ كُلَّ أَنطَقَ الَّذِي اللَّهشَي وهو خَلَقَكُم 
إِلَيهِ مرَّةٍ ولَأَ ونَ؛ به وع؟ داديد  شهادت ما ضد بر چرا : گويند خود  يپوستها  تُرْج 

 بار  نخستين را شما و آورد  يم  سخن  به را  يچيز هر  كه ، يخداي  آن : گويند
  .است  آورده  سخن  به را ما ، يابيد  يم  بازگشت  او  به و بيافريد

لَيكُم يشْهد أَنْ نَتَستَتِرُو كُنتُم وما ع كُمعملَا سو كُمارصلَا أَبو كُملُودلَكِن جو ظَنَنتُم 
لَم لَا اللَّه أَنَّ عا كَثِيرًا يملُونَ ممزيان  به  پوستهايتان و چشمها و  گوش  اينكه ؛ از تَع  
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 بر خدا  كه شتيدپندا  يم  بلكه ، داشتيد  ينم نهان   يچيز دهند  شهادت شما
  .نيست  آگاه كنيد   يم  كه  يكارهاي از  يبسيار
ذَلِكُمو ظَنَنتُم الَّذِي ظَنُّكُم كُمبِرَب اكُمدتُم أَرحبنْ فَأَصيگمان بود  اين الْخَاسِرِينَ؛ و م  

  .آمديد در  كردگان زيان شمار، در و كرد  هالكتان  داشتيد  پروردگارتان  به  كه
  يشكيباي اگر  الْمعتَبِينَ؛ پس منَ هم فَما يستَعتِبوا وإِن لَّهم مثْوى فَالنَّار يصبِرُوا نفَإِ

 عفو را آنها  يكس شوند  عفو  طالب  هم اگر و ،  است  آتش در  جايگاهشان ، ورزند
  .نكند

دند، و يورزات او كفر ي كه به او و به آيي دهد، آنهايخداوند از دشمانش خبر م
دند، و حالت زشت آنها را به ي ورزيب نمودند و با آنان دشمنيامبران او را تكذيپ

«  كند؛ يان مي شوند بي گرد آورده ميعني شوند ي جهنم حشر مي كه به سويهنگام
مونَ فَهعوزت و خشونت به سويگر ملحق ميكديو همه به » يجهنّم ي گردند و با شد 

ند و نه ي نماياري توانند خودشان را ي توانند امتناع ورزند و نمي شوند و نميرانده م
لَيهِم شَهِد جاؤُوها ما إِذَا حتَّى« .  شوندي مياريگر ي دي كسياز سو ع مهعمس 

مهارصأَبو مهلُودجا ولُونَ كَانُوا بِممعشوند و به آن ين كه بر جهنّم وارد ميتا ا» ي 
ند  پس گوش ها و چشمان و ي كه كرده اند انكار نماي خواهند گناهاني م رسند ويم

ذكر » جلُودِهِم« لفظ.  دهندي ميه آنان گواهي  كردند عليشان به آنچه ميپوست ها
 ي هر عضويعني.  بدن استيرا منظور از آن اتمام اعضايعام بعد از خاص است، ز

ن و چنان يمن در فالن روز چند ي گوي مي دهد و هر عضوي ميشان گواهياز اعضا
ن يله ايشتر گناهان به وسيان كرد چون بيژه بين سه عضو را به طور ويو ا. كردم

  .ردي گينها انجام ميا به سبب ايسه عضو 
شان را ي دهند آنان اعضاي ميه آنها گواهي بدنشان علي اعضاي كه تماميوقت

لَينَا تُّمشَهِد لِم لِجلُودِهِم وقَالُوا« : كننديسرزنش م ند ي گوي خود ميو به پوست ها» ع
 يم؟ اي كني كه ما از شما دفاع ميد در حالي داديان ما گواهيه ما و به زيچرا عل

 أَنطَقَنَا قَالُوا« .   دهدي ميم گواهي همان طور كه گفتين كه هر عضوي است بر ايليدل
ءٍ كُلَّ أَنطَقَ الَّذِي اللَّهز را به سخن ي كه همه چي خداوند:ندي گويدر پاسخ م» شَي

 دادن امتناع يم از شهادت و گواهي توانيا نموده است پس ما نميآورده است ما را گو
 تواند از خواست او ي نميزيچ چيا كرده است كه هي گويرا ما را كسيم زيورز
 پس همان .دين بار آفريو او شما را نخست» مرَّةٍ أَولَ خَلَقَكُم وهو« . دي نمايچيسرپ
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ده است و از يز آفريتان را نين صفت هايده است همچنيتان را آفريطور كه جسم ها
إِلَيهِ« .  به شماستييايآن جمله دادن گو ونَ وعاو يو در آخرت به سو» تُرْج 

و احتمال دارد كه .  دهديد جزا ميد و شما را از آنچه كرده اي شويبازگردانده م
إِلَيهِ مرَّةٍ أَولَ قَكُمخَلَ وهو« منظور از آن  ونَ وعن بر ينش نخستياستدالل با آفر» تُرْج

 اثبات زنده شدنِ پس از مرگ يزنده شدن پس از مرگ باشد، همانگونه كه قرآن برا
  . دي نماين گونه استدالل ميا

لَيكُم يشْهد أَنْ تَستَتِرُونَ كُنتُم وما«  ع كُمعملَا سا وصأَبكُملَا ر و كُملُودشما يعني» ج 
د و ين هراس نداشتيد و از اي شديتان بر ضد خود پنهان نمياز شهادت دادن اعضا

لَم لَا اللَّه أَنَّ ظَنَنتُم ولَكِن« .دي كرديز نميپره عا كَثِيرًا يملُونَ ممبلكه شما با اقدام »  تَع
 داند، يد نمي كني از آنچه را كه مياري بسد كه خداونديبه انجام گناهان گمان برد

  .د از شما سر زدين همه آنچه كه خواستيبنابرا
لِكُم« :ن خاطر فرموديبه  هم. دي شما گردين گمان سبب هالكت و بدبختيو ا  ظَنُّكُم وذَ

سته ي كه شايد؛ گماني كه درباره پروردگارتان داشته ايگمان بد» بِرَبكُم ظَنَنتُم الَّذِي
جه يدر نت» الْخَاسِرِينَ منْ فَأَصبحتُم« . شما را هالك كرد» أَرداكُم« ست، يكوه او نش

 از دست دادند ينشان را به سبب اعماليد كه خود و خانواده و  دي شدياز زمره كسان
پس فرمان عذاب و . ش آنها شديدايكه گمان بد شما نسبت به پروردگارتان موجب پ

ك لحظه از آن كاسته يد و ي مانيشه در عذاب ميق گشت و همشقاوت بر شما محقّ
  . شودينم
گاهشان  است ي كنند آتش دوزخ جاييبايپس اگر شك» لَّهم مثْوى فَالنَّار يصبِرُوا فَإِن« 

 بردبار و ي بر هر حالتي توان فرض كرد كه آدميو م. كه توان تحمل آن را ندارند
 صبر  كرد ي توان بر آتشيچگونه م. با بوديوان شك  تيصبور باشد اما بر آتش نم

 باشد و آب آن به شدت يا داغ تر ميكه به شدت سوزان است و هفتاد برابر آتش دن
ان چند برابر و ي برآمده از جسم دوزخي متعفن چرك هاي و بوي آيجوش م

 آن بزرگ است و يرها و طوق هاي باشد و زنجين برابر مير آن چندي زمهريسرما
 در دل يچ رحميز بزرگ است و نگهبانان آن درشت خو و خشن اند و هيش نيزهاگر

 او را ي و خشم پروردگار است كه وقتينها ناخشنوديان بخش همه  ايندارند، و پا
لِّمونَياخسئُوا فِ« :دي فرماي زنند ميصدا م لَا تُكَ ا وديد در آن و حرف نزنيبتمرك» ه ! »

ا باز گردانده ير بخواهند سرزنش از آنها دور شود و سپس به دنو اگ» يستَعتِبوا وإِن
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 شود و يرفته نميدرخواست آنها پذ» الْمعتَبِينَ منَ هم فَما« شوند تا از نو عمل كنند،
 را به سر  كرده ي شوند، چون وقت آن گذشته  است و عمريا بازگردانده نميبه دن

 به ي دهنده ايضمنا هشدار. ردي گي هركس بخواهد پند مياند كه در چنان عمر
ن كه به ي اين كه درخواست آنها براي ندارند، با ايل و حجتيو دل. سراغ آنها آمده بود

ولَو ردوا « را يز. ك انجام دهند دروغ استيا بازگردانده شوند تا از نو عمل نيدن
 يا بازگردانده شوند دوباره به سوياگر به دن» لَعادوا لِما نُهوا عنه وإِنَّهم لَكَذِبونَ

  .انندينان دروغگوي شده اند، و اي روند كه از آن نهي مييزهايچ
  :25 يه يآ

لَيهِم وحقَّ خَلْفَهم وما أَيدِيهِم بينَ ما لَهم فَزَينُوا قُرَنَاء لَهم وقَيضْنَا لُ عمٍ فِي الْقَوأُم قَد 
لِهِم مِن خَلَتقَب الْإِنسِ الْجِنِّ نَمو ممقدر  يهمدمان  برايشان ؛ و خَاسِرِينَ كَانُوا إِنَّه 

 همانند نيز آنها بر و  بياراستند   نظرشان در را  آينده و  حال  آنان و  كرديم
  .بودند زيانكار زيرا  شد مقرر   عذاب ،  انس و  جن از  پيشينيانشان

طان ي از شينانين ستمگران كه منكر حق هستند همنشي ايبراو » قُرَنَاء لَهم وقَيضْنَا« 
نَ يطِيأَلَم تَرَ أَنَّاَ أَرسلنَا الشَّ« :همان طور كه خداوند متعال فرموده است. ميها گمارد

م كه آنها را به ين را بر كافران گماردياطي كه شيده ايا نديآ» نَ تُوزهم أَزاي الكَفِريعلَ
 ما لَهم فَزَينُوا«   كنند؟ يك ميد و آنها را بر ارتكاب گناه تحر كشانني گناهان ميسو
ا را در يدن. با جلوه دادنديا و آخرت را در نظر آنها زيپس دن» خَلْفَهم وما أَيدِيهِم بينَ

 يمقابل چشمان ِ آنها آراسته كردند و آنان را به استفاده از لذّت ها و شهوت ها
ن اقدام يبنابرا. ن كه گول خورده و به فتنه ها مبتال گشتنديندند تا اا  فرا خوايحرام دن

اما در مورد . ش گرفتنديامبر را در پيبه ارتكاب گناه كردند و راه  مبارزه با خدا و پ
د است ، و يار بعي كردند كه آخرت بسي آنان چنان وانمود ميطان ها برايآخرت، ش

 ي در دل آنها افكندند كه آخرتياديات زآنها را از آخرت غافل گرداندند و شبه
ن آنان را به ياطي آنان رخت بربست و شيپس ترس از آخرت از دل ها. نخواهد آمد

  .ش بردندي كفر و بدعت و گناهان پيسو
 گرداندند و حق را  انكار كردند در ي رويات الهيب كنندگان،  از ذكر خدا و آيتكذ
همان طور كه خداوند متعال فرموده .  نمودن را بر آنها مسلّطياطيجه خداوند شينت

صدونَهم يوإِنَّهم لَ» نُيطَنَاَ فَهو لَه قَريض لَه شَيعش عن ذِكرِ الرَّحمنِ نُقَيومن « :است
 ياد خداوند مهربان رويو هركس از ذكر و » حسبونَ أَنَّهم مهتَدونَيلِ ويعنِ السبِ
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 شود، و آنان را از راه راست ين او ميم كه همنشي گماري م را بر اويطانيبگرداند ش
 فِي الْقَولُ علَيهِم وحقَّ« . افته هستندي برند كه راه ي دارند، حال آن كه گمان ميباز م
 ري و تقديو فرمان اله»  خَاسِرِينَ كَانُوا إِنَّهم والْإِنسِ الْجِنِّ منَ قَبلِهِم مِن خَلَت قَد أُممٍ

ش ي از جن و انس هستند كه پي گمراين رفته است كه آنها در زمره امت هاياو بر ا
ان شده  ين و آخرت دچار زيشان بوده اند و عذاب خود را از دست داده و در دياز ا

  . نديد خوار و بدبخت شود و  عذاب ببيانمند شود حتما باياند، و هركس ز
  :26- 29يه يآ

  به : گفتند  تَغْلِبونَ؛ كافران لَعلَّكُم فِيهِ والْغَوا الْقُرْآنِ لِهذَا تَسمعوا لَا كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ
  .گرديد پيروز شايد ،، بياميزيد  بدان  بيهوده  سخن و مدهيد  گوش  قرآن  اين

لَنُذِيقَنَّ لَنَجزِينَّهم شَدِيدا عذَابا كَفَرُوا الَّذِينَ فَ أَ وولُونَ؛ كافران كَانُوا يالَّذِ أَسمعرا  ي 
  .دهيم   يم  پاداش اند  كرده  يم  آنچه از بدتر و  چشانيم  يم  سخت  يعذاب
زَاء ذَلِكاء جداللَّهِ أَع النَّار ما لَهفِيه ارلْدِ د   يجحدونَ؛ اين بĤِياتِنَا كَانُوا بِما جزَاء الْخُ
 كيفر  اين  دارند  يهميشگ  يا  خانه  آن  درون در   آتش : خدا  دشمنان كيفر  است

  .كردند  يم انكار را ما  آيات زيرا ،  آنهاست
 أَقْدامِنَا تَحت نَجعلْهما والْإِنسِ الْجِنِّ مِنَ أَضَلَّانَا الَّذَينِ أَرِنَا ربنَا كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ
  انس و  جن از را  تن دو  آن ، ما پروردگار  يا : گويند  انالْأَسفَلِينَ؛ كافر مِنَ لِيكُونَا

  فروتر ما از تا  نهيم آنها سر بر  يپا تا ،  بنمايان ما  به كردند  گمراه  را ما  كه
  .روند

 برتافتن از يگر به رويكديه ي كافران از قرآن و توصي گرداني خداوند متعال از رو
و كافران » الْقُرْآنِ لِهذَا تَسمعوا لَا كَفَرُوا الَّذِينَ لَوقَا« :دي فرماي دهد و ميآن خبر م

د و از توجه به آن و گوش دادن به ي بگردانيبا گوش ندادن به قرآن از آن رو: گفتند
 آن را يو اگر به طور اتفاق. ديز كني كه آن را آورده به شدت پرهيآن و به كس

دن آن ي شنيده در اثناي فاي بيو سخن»  فِيهِ والْغَوا« د، يد با آن مخالفت كنيديشن
 شما يد كه برايچ كس اجازه ندهيد و به هييان آور بگويد، بلكه سخن مضر و زييبگو

ز با زبان قال ين زبان حالشان بود و نيو ا. ديان نمايم آن را بيا مفاهيقرآن بخواند 
د ين كنيد اگر چنيشا» لِبونَتَغْ لَعلَّكُم« . گفتندين مي گرداندن از قرآن چنيدر مورد رو

ن حق و ي است از جانب دشمنان، و واضح تري و شهادتين گمراهيو ا. ديروز شويپ
 دادند كه تنها ي دهند، پس دشمنان گواهيقت همان است كه دشمنان  به آن گواهيحق
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ك يد و ي برتابين است كه از او روي كه حق را آورده  اي شما بركسيروزيراه پ
ن است كه اگر آنها در هنگام تالوت يمفهوم سخنشان ا. دين سفارش كنياگر را به يد

اندازند بلكه به آن گوش فرا دهند، ي نكنند و جاروجنجال به راه نيياوه سرايقرآن 
. گردديروز است، و مغلوب واقع نميره و پيروز نخواهند شد، چون حق همواره چيپ
  .دانند ي است كه اهل حق و دشمنان حق آن را ميزين چيا

ت آنها نمانده است و ي به هدايدي و عناد انجام دادند امي ستمگرين را از رويچون  ا
 الَّذِينَ فَلَنُذِيقَنَّ« :ن فرموديبنابرا. تنها راه حل، عذاب دادن و شكنجه كردنشان  است

لَنَجزِينَّهم شَدِيدا عذَابا كَفَرُوا أَ وولُونَ كَانُوا الَّذِي أَسمعما قطعا به كافران عذاب »ي 
م ي كه كرده اند جزا و سزا خواهين كاريم و آنان را در برابر بدتري چشاني ميسخت
ره ي باشند، چون آنها گناه و غي كه كرده اند كفر و گناهان مين كاريو بدتر. داد

لَا « .  دادندي است كه انجام مي شركينند به سزاي بي كه ميفري دادند، و كيانجام م و
  .  كندي ستم نميچ كسيو پروردگارت بر ه» لِم ربك أَحداظي

 »زَاء ذَلِكاء جداللَّهِ أَع كه با خدا و ي دشمنان خداست؛ كسانين سزايا» النَّار 
ب و مجادله و يفر تكذيشان آتش است به كيسزا. دوستانش به مبارزه برخاستند

ك لحظه ي مانند، و ي ميشه در آن باقيو آنها هم» الْخُلْدِ دار فِيها لَهم« .اصرار بر كفر
 بĤِياتِنَا كَانُوا بِما جزَاء« .  شوندي كرده نمياري شود، و آنها يعذاب از آنها دفع نم

  .  كردنديات ما را انكار مي آن است كه آين به سزايا» يجحدونَ
پس بزرگ . دند گرين ميقي قاطع هستند كه باعث يلي روشن و دالياتيات ما آيو آ
 الَّذِينَ وقَالَ« . دن به آن استيات و كفر ورزين عناد  انكار آين ستم و بزرگ تريتر

 كه آنها را يروز سران بودند از بس كه بر كسانيو آن دسته از كافران كه پ» كَفَرُوا
 الْجِنِّ نَمِ أَضَلَّانَا الَّذَينِ أَرِنَا ربنَا« :ندي گوين هستند ميگمراه  كرده اند خشمگ

ن انس و جن و  دعوتگران به جهنم ياطي كه از شيدو گروه! پروردگارا» والْإِنسِ
 نَجعلْهما« .  كردند به ما نشان بدهيي و عذاب راهنماي گمراهيبودند و ما را به سو

تامِنَا تَحكُونَا أَقْدفَلِينَ مِنَ لِيلگدمالشان م وي خود بگذارير پاهايتا آنان را ز»  الْأَس 
مان يهمان طور كه ما را گمراه ساختند و به فتنه مبتال. مال شونديم تا پست و پايكن

گر  يكديان شده كه آنها بر ينجا بيدر ا.  ما گشتندي و خواريكردند و سبب پست
  .ندي جوي ميزاريگر بيك دين هستند و از يخشمگ

  :30- 32 يه يآ
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لَّا الْملَائِكَةُ علَيهِم تَتَنَزَّلُ استَقَاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذِينَ إِنَّ  تَحزَنُوا ولَا تَخَافُوا أَ
 و  است  اهللا ما پروردگار : گفتند  كه  آنان ؛ بر تُوعدونَ كُنتُم الَّتِي بِالْجنَّةِ وأَبشِرُوا

 را شما ، مباشيد  غمگين و مترسيد  كه آيند  يم فرود فرشتگان ،، ورزيدند  يپايدار
  .است  بشارت بودند  داده  وعده   كه  يبهشت  به

لَكُم الĤْخِرَةِ وفِي الدنْيا الْحياةِ فِي أَولِياؤُكُم نَحنُ ا وا فِيهتَشْتَهِي م كُمأَنفُس لَكُما وفِيه 
  در   ماييمش دوستدار  آخرت در نيز و  بوديم شما دوستدار دنيا در تَدعونَ؛ ما ما

  .است  فراهم  برايتان كنيد  طلب  چه هر و بخواهد  دلتان  چه هر بهشت
لًا   .مهربان  آمرزنده  يخدا  جانب از  است  يا  رحِيمٍ؛ سفره غَفُورٍ منْ نُزُ

د كه به ي نمايق ميگران را تشوي دهد و در ضمن ديخداوند متعال از بندگانش خبر م
 كه ي گمان كسانيب» استَقَاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذِينَ إِنَّ« :دپس فرمو. آنها اقتدا كنند

ت خداوند ي به ربوبيعني. پروردگار ما اهللا است سپس پابرجا و استوار ماندند: گفتند
م فرمان او شدند سپس بر صراط يمتعال اعتراف نمود و بدان  خشنود بودند و تسل

نان را در يم آن را فرا گرفته و هم بدان عمل كردند، پس ام استقامت كردند؛ هيمستق
لَيهِم تَتَنَزَّلُ« . ا و آخرت مژده باديدن لَائِكَةُ علَّا الْم لَا تَخَافُوا أَ زَنُوا وكه فرشتگان » تَح

 كه در حالت جان دادن و مرگ يند و هنگامي آيبزرگوار همواره بر آنها فرود م
ن يز اندوهگيد و برگذشته نينده تان نترسيهند كه از آ ديهستند آنان را مژده م

 وأَبشِرُوا« .  كردينده را از آنها نفي گذشته و آي و ناراحتيپس ناگوار. ديمباش
آن . ديد شادمان باشي شدي كه وعده داده ميو به بهشت»  تُوعدونَ كُنتُم الَّتِي بِالْجنَّةِ

 كه به آنها يز در حالين.  استيجام شدن اني شما واجب شده و وعده الهيبهشت برا
لِياؤُكُم نَحنُ« :ندي گوي دارند و مي دهند و آنان را استوار ميمژده م اةِ فِي أَويالْح 
ا يدر دن. مياوران شما هستيا و آخرت دوستان و ي دنيما در زندگ» الĤْخِرَةِ وفِي الدنْيا

ند و ي آرايشان مير را برايند، و خي نمايق مير تشوي خيآنها را به انجام دادن كارها
 دهند و يشان زشت جلوه مي دارند و آن را در دل هايآنان را از شر برحذر م

دار يبت ها و اضطراب ها آنان را پاي كنند و به  هنگام مصيش خدا دعا ميشان پيبرا
امت و ي آن و در قيكي مرگ و در قبر و تاري گردانند به خصوص به هنگام سختيم

 يك مي را به آنان تبريو در بهشت، بزرگداشت اله.  آن بر پل صراطيشت هاوح
كُم بمِا صبرتُم يسلَم علَ« :ندي گوي شوند و مي بر آنان وارد ميند و از هر دريگو

قبع ارِيفَنِعمپس چه خوب است . دي كرديسالم بر شما به سبب آنچه بردبار»  الد
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و در » أَنفُسكُم تَشْتَهِي ما فِيها ولَكُم« :ندي گويآنها مز به يو ن.  بهشتيسرانجام سرا
لَكُم« . ا شده استيتان آماده و مهيبهشت هرچه دلتان بخواهد برا ا وا فِيهونَ معو » تَد

 اخبار يچ گوشيده و هي آنها را نديچ چشمي كه هييد از انواع لذت هايهرچه بخواه
  . تان فراهم استي خطور نكرده براينچ انسايده و به دل هيآن را نشن

 است از ييراي و پذيدار، مهمانين پاداش فراوان و نعمت پايا» رحِيمٍ غَفُورٍ منْ نُزُلًا« 
د و  نسبت به شما مهربان يجانب خداوند آمرزگار مهربان، چرا كه گناهانتان را بخش

رفت ين را از شما پذد سپس آيك انجام دهي نيق داد تا كارهاياست، چون به شما توف
 اش ي را از شما دور كرد و از مهربانيدتان هر امر نامطلوب و ناگواريپس با آمرز. 

  .شما را به آنچه مطلوب است رساند
  : 33 يه يآ

لًا أَحسنُ ومنْ ن قَوما معمِلَ اللَّهِ إِلَى دعا والِحقَالَ صلِمِينَ؛ چه مِنَ إِنَّنِي وسيكس  الْم  
 ، يكارها و كند  يم  دعوت خدا  يسو  به  كه  آن  سخن از نيكوتر  سخن را

  ?  مسلمانانم از  من  كه  البته گويد  يم و كند  يم  شايسته
 بهتر از سخن و راه و يچ كسي سخن هيعني.  ثابت استي نفين استفهام به معنيا

 يهالن و موعظه گفتن برام جايكه با تعل» اللَّهِ إِلَى دعا ممن« ستي نيحالت كس
غافالن و اعراض كنندگان و با مجادله با باطل گران با امر كردن به همه انواع عبادت 

 يقِ ممكن ، و بازداشتن از آنچه خدا از آن نهيكو نشان دادن آن به هر طريخدا و ن
 خدا ي كه باعث ترك آن شود، به سويقيح نمودن آن به هر طريكرده است و تقب

با نشان دادن آن و ين اسالم و زيبه خصوص دعوت كردن به اصل د. هد ديدعوت م
ن اسالم ي  كردن از آنچه كه مخالفت ديو نه. كوي نيوه اين با شيمجادله با دشمنان د

 از منكر، و محبوب جلوه دادن خدا يل كفر و شرك و امر به  معروف و نهياست از قب
 مفصل ، و ذكر جود و بخشش يتش به صوري ذكر نعمت هايله يدر دل مردم به وس

ق دعوت به يكرانش و ذكر صفات كمال و با عظمتش از مصادي فراوان و رحمت بيها
امبر يت از كتاب خدا و سنت پيق به برگرفتن علم وهداين تشويهمچن.  خداستيسو

 يق دعوت به سوي رساند از مصادين هدف مي كه انسان را به ايبا هر راه
كو با عموم مردم، و با ي ها، و داشتن اخالق نيكيانجام نق مردم به يو تشو.خداست

 با يكوكاري ارحام و ني كند، و امر به صله ي مي كه بدي كردن در مقابل كسيكين
 عموم مردم يز موعظه كردن براين.  خداستيق دعوت به سويپدر و مادر از مصاد
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ت يسب آن وضع كه منايوه ايبت ها به شيش آمدها و مصيدر موسم ها و به هنگام پ
 ين موارد كه همه را نمير از ايو غ.  باشدي خدا مياست از جمله دعوت كردن به سو

 و برحذر داشتن از هر شر و ير و خوبيتوان برشمرد و دعوت كردن به هر نوع خ
و همزمان » صالِحا وعمِلَ« :سپس خداوند متعال فرمود. ن امر داخل استي در ايبد

 از يز به فرمان برداري كند خود ني خدا دعوت مي سون كه مردم را بهيبا ا
 پردازد كه پروردگارش را يسته مي شايدستورات خدا شتافته و به انجام كارها

لِمِينَ مِنَ إِنَّنِي وقَالَ« .  كنديراض سمسلمانان هستم؛ يمن از زمره : دي گويو م» الْم 
ن مقام و مرتبه يو ا.  گرفته اندشيم فرمان  او هستند و راه او را در پي كه تسليكسان

ده يگران كوشي به كمال رساندن خود و دي كه براييقان است؛ آنهايمخصوص صد
  يز كسين مردم نيبد گفتارتر. امبران شده انديل به وارث كامل پيجه تبدياند و در نت

ش ي را در پي گمراهي باشد و راه هاياست كه از زمره دعوت دهندگن به گمراه
 تا اسفل يگرين بال رفته و ديي علي تا حد اعليكين دو مقام كه يان اي در مو. رد يبگ

 داند و ي آن را نمي است كه جز خدا كسين آمده است مقام ها و مراتبيين پايسافل
ولِكُلّ درجت مِما عمِلُوا وما ربك بِغَفِلٍ « : قرار دارنديان مردمان فراوانين  ميدر ا
 است از آنچه كرده اند و پروردگارت يينها مقام هايك از اي هريو برا» عملُونَيعما 

  .ستي كنند غافل نياز آنچه م
  :35- 34 يه يآ

 عداوةٌ وبينَه بينَك الَّذِي فَإِذَا أَحسنُ هِي بِالَّتِي ادفَع السيئَةُ ولَا الْحسنَةُ تَستَوِي ولَا
كَأَنَّه لِيو مِيمپاسخ  يوجه  نيكوترين  به  همواره  نيستند برابر  يبد و  ي؛ خوبح  
 .گردد تو  مهربان  دوست  چون  است  يدشمن او و تو  ميان كه   يكس تا ،  ده

لَّا يلَقَّاها وما لَقَّاها وما صبرُوا الَّذِينَ إِ لَّا ي   اين از نشوند عظِيمٍ؛ برخوردار حظٍّ ذُو إِ
  داشته  بزرگ  يا  بهره   ايمان از  كه  يكسان و باشند شكيبا  كه  يكسان مگر

  .باشند
ك و ي نيوانجام كارها» السيئَةُ ولَا الْحسنَةُ تَستَوِي ولَا« :دي فرمايخداوند متعال م

 بد و گناه كه خد را ناخشنود يت خداوند و انجام كارهاي جلب رضايطاعت ها برا
 يكي كردن با آنها ي كردن با مردم و بديكيو ن. ستين نكساي كند برابر و يم
لَا « .  باشدي نميكي آنها ين كارها و نه صفت آنها و نه جزايستند، نه اين هل جزَاء إِ

سپس به احسان و !  است؟يكوكاري جز نيكوكاريا پاداش نيآ» حسنِ إِلَّا اإلِحسنُ
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 ي كردن با كسيكيد و آن ن دارد فرمان دايگاه بزرگي كه جاي مخصوصيكوكارين
 از يهرگاه كس» أَحسنُ هِي بِالَّتِي ادفَع« :پس فرمود.  كرده استياست كه با تو بد
 بر تو دارد همانند ي كه حق بزرگي كرد به خصوص كسيمردم با تو بد

 يا كار بدي كردند ياران و  امثال آنان، پس اگر با زبان با تو بديشاوندان و يخو
 را با تو يشاوندي كن و اگر رابطه خويكيروا داشتند، در مقابل با آنها ننسبت به تو 
.  را برقرار بداريشاونديوند خوي را با تو قطع كردند پيشاونديوند خويقطع كردند پ

ا پشت سر تو درباره يو اگر در حضور تو . و اگر بر تو ستم كردند آنان را عفو كن
. ي نرم با آنان بگويكه از آنان درگذر و سخنن مكن، بلي گفتند، در مقابل چنيتو سخن

و اگر تو را ترك كردند و حرف زدن با تو را ترك گفتند با آنان به زبان خوش سخن 
 يده بزرگي فاي كرديكي آنان نيپس هرگاه در مقابل بد.  و به آنها سالم كنيبگو
 يكس» حمِيم ولِي كَأَنَّه داوةٌع وبينَه بينَك الَّذِي فَإِذَا« :ن استي گردد و آن ايدت ميعا

 يشاونديا او  خوي شود كه  گوي بوده است به ناگاه چنان ميان تو و او دشمنيكه م
  .مهربان  است

لَّا يلَقَّاها وما«   كه خود ي رسد مگر كسانيده نمين مقام پسنديو به ا»  صبرُوا الَّذِينَ إِ
 دارد يشتن را به انجام آنچه خداوند دوست ميخو ها عادت داده اند و يرا بر ناگوار

 ي كه بدي خواهد در  مقابل كسين گونه است كه ميعت انسان ايطب. بند نموده انديپا
! دي نمايكين كه با او نيد، چه رسد به اي ننماي كند، و از ا و چشم پوشي كند بديم

ز پاداش بزرگ د و ايد صبر ورزد و از دستور پروردگارش اطاعت نمايپس انسان با
جه و ي كرده است نتي كه بدي كردن در مقابل كسيد بداند كه بدياو آگاه شود و با

گاه و ي كردنش با فرد بدكار جايكي بخشد ، و ني را شدت مي ندارد و دشمنيده ايفا
 و تواضع كند كار ي آورد بلكه هركس به خاطر خداوند فروتنين نمييارزش او را پا

لَقَّاها وما« . چشدين كار را ميت ا شود و لذّياو آسان م لَّا ي ن يو ا» عظِيمٍ حظٍّ ذُو إِ
 ي بهره اي كه داراي رسد مگر كسيرد و بدان نمي پذيده را نمي و عادت پسنديخو

ا و يله آن در دني به وسيده است و آدمي برگزيبزرگ باشد چون از عادت انسان ها
 يل اخالقين فضاي از بزرگ تريكيكه  آورد، چرا يآخرت مقام بلند را به دست م

  .است
  :36- 39 يه يآ
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  جانب از اگر الْعلِيم؛ و السمِيع هو إِنَّه بِاللَّهِ فَاستَعِذْ نَزْغٌ الشَّيطَانِ مِنَ ينزَغَنَّك وإِما
  .داناست و اوشنوا ، كه ، ببر  پناه خدا  به ،  يگرد  يا  وسوسه  دستخوش  شيطان

 لِلَّهِ واسجدوا لِلْقَمرِ ولَا لِلشَّمسِ تَسجدوا لَا والْقَمرُ والشَّمس والنَّهار اللَّيلُ اتِهِآي ومِنْ
لَقَهنَّ الَّذِي   آفتاب و روز و  شب او  قدرت  يها  نشانه از ؛ و تَعبدونَ إِياه كُنتُم إِن خَ

  آفريده را آنها  كه يكتا  يخدا  به  كنيدم  سجده  ماه  و  آفتاب  به   است  ماه و
  .پرستيد  يم اورا  اگر ، كنيد  سجده  است
  آنان يسأَمونَ؛ اگر لَا وهم والنَّهارِ بِاللَّيلِ لَه يسبحونَ ربك عِند فَالَّذِينَ استَكْبرُوا فَإِنِ
  شب شوند  ملول   آنكه  يب هستند تو پروردگار نزد در  كه آنها ، ورزند  يم تكبر

  .گويند  يم او  تسبيح روز و
لْنَا فَإِذَا خَاشِعةً الْأَرض تَرَى أَنَّك آياتِهِ ومِنْ  الَّذِي إِنَّ وربت اهتَزَّت الْماء علَيها أَنزَ

  زمين تو  آنكه او  رتقد  آيات از ؛ و قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى إِنَّه الْموتَى لَمحيِي أَحياها
  بروياند  گياه و آيد  جنبش  به ، بفرستيم   آن بر  آب  چون   يبين  يم  خشك را
  يچيز هر بر او  كه ،  است  مردگان  كننده  زنده  كند  يم  زنده را  آن  كه  كس  آن

  .تواناست
 كه در نيد مقابله نمود و اي چگونه بايان كرد كه با دشمنان انسي خداوند بيوقت

 ي دور كرده ميله آن دشمن جنّيز آنچه را به وسي كرد، نيكيد ني آنان بايمقابل بد
 وإِما« :پس فرمود. طان استيو آن پناه بردن به خدا از شر ش. ان كرديشود، ب
نزَغَنَّكطَانِ مِنَ ييطان را در خود احساس نمودي شيو هرگاه وسوسه ها» نَزْغٌ الشَّي 

ر را ي كند تا خيد و تو را وسوسه مي آرايت ميو دارد شرّ را برا كه ايافتيو در
 خواهد تا ي كند و از تو ميق مي از گناهان تشوي و تو را بر ارتكاب برخيانجام نده

 از خدا بخواه يازمنديپس با ن» بِاللَّهِ فَاستَعِذْ« ، ي از دستوراتش اطاعت  كنياز برخ
 گمان او يب» الْعلِيم السمِيع هو إِنَّه« . صونت داردطان ميتا تو را پناه دهد و از شرّ ش

 يازمند بودن تو را مي شنود و نيپس او سخن و تضرّع تو را م.  داناستيشنوا
  .داند

 او كه بر كمال قدرت و ياز نشانه ها» آياتِهِ ومِنْ« ان كرد كه يسپس خداوند متعال ب
  ي اش نسبت به بندگان داللت ميز و مهروريي فرمانروايت و گستردگينفوذ مش

شب و » والنَّهار اللَّيلُ«  ندارد، يكيگانه است وشرين است كه او يكند، و نشانگر  ا
 كنند و در شب ي شوند و كار مي بهره مند مييروز است كه در روز مردم از روشنا
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د و ماه ي و خورش»والْقَمرُ والشَّمس« .  كنندي استفاده برده و استراحت ميكياز تار
 شود و ين نمين دو تاميواناتشان جز با اي آنان و حي بندگان و منافع جسميكه زندگ
د و ي خورشيبرا» لِلْقَمرِ ولَا لِلشَّمسِ تَسجدوا لَا« . را هم دارنديگري شمار ديمنافع ب

ر قرار يده شده اند و مسخّر هستند و تحت تدبين دو آفريد چون ايماه سجده نكن
لَّهِ واسجدوا« . دارند ده ينها را آفريد كه اي سجده كنيي خدايو برا» خَلَقَهنَّ الَّذِي لِ
  دي تنها او را پرستش كنيعني. است

ن يد هرچند كه ايگر مخلوقات را رها كنيننده بزرگ است، و عبادت ديچون او آفر
د باشد، چرا كه اي داشته باشند و مصالح و منافع آنها زيمخلوقات جرم و حجم بزرگ

« .نها را عطا كرده استيننده شان اين منافع را از خود ندارند، بلكه آفري و اين بزرگيا
د، پس عبادت و طاعت را خاط او ي پرستياگر واقعا خدا را م»  تَعبدونَ إِياه كُنتُم إِن
زرگ تر از آن پس اگر خود را ب» استَكْبرُوا فَإِنِ« . دييد و فقط او را عبادت نمايكن
م فرمان او نشدند، بدان يدند كه به عبادت پروردگار و پرستش او بپردازند، و تسليد

از است و ي ني رسانند و خداوند از آنها بي به خداوند نميانين زيكه آنان كوچك تر
 كنند و هر آنچه فرمان ي نميچي دارد كه از فرمان او هرگز سرپي گرامياو بندگان

آنان كه نزد پروردگارت » ربك عِند فَالَّذِينَ« :ن فرموديبنابرا. هند ديابند انجام مي
شب و » يسأَمونَ لَا وهم والنَّهارِ بِاللَّيلِ لَه يسبحونَ« هستند كه فرشتگان مقربند، 

 يديزه شديرومند هستند و انگي و نيند و از آنجا كه قوي گويح ميروز او را تسب
 أَنَّك آياتِهِ ومِنْ« .  شونديرند، از پرستش پروردگارشان خسته نم عبادت دايبرا

 قدرت خداوند كه دالّ بر كمال قدرت اوست و يو از نشانه ها» خَاشِعةً الْأَرض تَرَى
ده ين را خشكين  است كه زمي كند اي ميي فرمانروايينشانگر آن است كه او به تنها

لَيها زَلْنَاأَن فَإِذَا« ، يني بياه مي گيو ب اء عالْم تَزَّتا هنگام» اهكه باران بر آن فرو يام 
د و ي روي در آن مييباياهان زيد و  گي آياهان به جنبش در ميدن گييم با رويفرست

 يب» الْموتَى لَمحيِي أَحياها الَّذِي إِنَّ« . ابندي يله آن نجات مي ها به وسيبندگان و آباد
 گرداند همو مردگان ين را پس از خشك شدنش زنده و خرم ميزمگمان خداوند كه 

 كُلِّ علَى إِنَّه« .  كندي آورد و زنده ميرون ميشان بيز از قبرهايرا در روز رستاخ
ن پس يپس همان طور كه او زنده كردن زم.  تواناستيزيو او بر هر چ»  قَدِيرٌ شَيءٍ

  . باشديزنده كردن مردگان ناتوان نم ين برايست ، همچنياز پژمرده شدنش ناتوان ن
  :40- 42 يه يآ
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لْقَى أَفَمن علَينَا يخْفَونَ لَا آياتِنَا فِي يلْحِدونَ الَّذِينَ إِنَّ رٌ النَّارِ فِي ين أَم خَيأْتِي مآمِنًا ي 
موةِ ياملُوا الْقِيما اعم شِئْتُم ا إِنَّهلُونَ بِممصِيرٌ تَعراه ما  آيات در  كه  ين؛ كسا ب  
 شود  يم  افكنده  آتش  به  آنكه آيا  نيستند  پوشيده ما بر ، گيرند  يم  پيش  باطل
 خواهيد  يم  چه هر ؟ آيد  يم  يوحشت   هيچ  يب  قيامت روز  كه  آن يا  است بهتر
  .بيناست  كارهايتان  به او ، بكنيد

  كه  آنان رسند  خويش كيفر  عزِيزٌ؛ به لَكِتَاب وإِنَّه جاءهم الَم بِالذِّكْرِ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ
  يكتاب  آنكه  حال ، آورند  ينم ، ايمان  است  آمده  هدايتشان  يبرا  كه  قرآن  به

  .است ارجمند
لَا يديهِ بينِ مِن الْباطِلُ يأْتِيهِ لَا لْفِهِ مِنْ و   يرو  پيش از  يدٍ؛ نهحمِ حكِيمٍ منْ تَنزِيلٌ خَ

  يستودن و  حكيم  يخداوند   جانب از  شده  نازل   پس از  نه و يابد  راه بدو  باطل
  .است

ات ي كه باشد؛ چه با  انكار آيف كردن آن به هر صورتي تحريعنيات خدا يالحاد در آ
ف ي و درست آن تحريقي حقيرد، و چه معانيف صورت بگين تحريامبر ايب پيو تكذ
.  آن آورده شود كه خداوند آن را نخواسته استي برايمي و مفاهيد، و معانگرد

د كرده  است كه او بر خداوند ي ورزد  تهديات او الحاد مي را كه در آيخداوند كس
ده نخواهد بود، بلكه خداوند از ظاهر و باطن او آگاه است و  او را به سبب يپوش

 يلْقَى أَفَمن« :ن فرموديبنابرا. واهد كرد كه كرده است مجازات  خيالحادش و طبق عمل
ات خدا در ي كه همانند ملحِدان آيا كسيآ» الْقِيامةِ يوم آمِنًا يأْتِي من أَم خَيرٌ النَّارِ فِي

من است ي ايامت از عذاب الهي كه در روز قيا كسي شود بهتر است يآتش انداخته م
 حق از باطل روشن يوقت.  بهتر استيكين يسزاوار پاداش اوست؟ معلوم است كه ا

 كه هالك كننده است مشخص ي دهد از راهي كه از عذاب خدا نجات ميشد و راه
د راه ي خواهيد، اگر ميد بكني خواهيهرچه م» شِئْتُم ما اعملُوا« :خداوند فرمود. ديگرد
د، و يريش بگي شود در پي ميت پروردگارتان و بهشت او منتهيت را كه به رضايهدا

 كند يد  كه پروردگارتان را ناخشنود ميريش بگي را در پيد راه گمراهي خواهياگر م
 گمان او به يب» بصِيرٌ تَعملُونَ بِما إِنَّه« .  رساندي مي بدبختيو انسان را به سرا

. ناست، و شما را برحسب اموال و اعمالتان سزا و جزا خواهد داديد بي كنيآنچه م
ومِنِ ومن يوقُل الحقُّ مِن ربكُم فَمن شĤَء فَل« :دي فرمايند متعال مهمچنان كه خداو

مان ي خواهد ايحق از جانب پروردگارتان است؛ هركس م« : و بگو» كفُريشĤَء فَل
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 الَّذِينَ إِنَّ« :سپس خداوند متعال فرمود» . خواهد كفر بورزدياورد و هركس ميب
 و يني كنند كه همه منافع ديم را انكار مي كه قرآن كريسان گمان كيب» بِالذِّكْرِ كَفَرُوا

د ارزش ي  نمايرويان شده است، و هركس از آن پي بندگان در آن بي و اخرويويدن
 يعني.  رسديشان مي كه به ايبه هنگام» جاءهم لَما«  برد، يگاهش را باال ميو جا
ن ين و كامل تري بهتر پروردگارشان و توسطين نعمت بزرگ از سوي كه ايهنگام

 گرانقدر ين قرآن كتابي كه ايدر حال» عزِيزٌ لَكِتَاب وإِنَّه«  رسد، يشان ميانسان بد
ا به يف كند ي بخواهد آن را تحري كمال را در بردارد، اگر كسياست و همه صفت ها

 الْباطِلُ يأْتِيهِ لَا« :ن فرمودين كند، بنابرايد هرگز نخواهد توانست چنيآن قصد سوء نما
لَا يديهِ بينِ مِن چ ي هيعني. ابدي ي به آن راه نمييچ سمت و سويباطل از ه» خَلْفِهِ مِنْ و
 تواند از يك گردد، و نمي تواند به آن نزدي نمي و جنّي انسيطان هاي از شيطانيش

قرآن محفوظ است؛ . ستي به آن اضافه كند كه از آن نيزيا چي بدزدد يزيآن چ
 كه آن را نازل كرده حفاظت آن را به عهده ي آن محفوظ هستند و كسي معانكلمات و

إِنَّا لَه « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است. گرفته است إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ و
« . م ي باشي گمان ما حافظ آن ميم و بيهمانا ما قرآن را فرو فرستاده ا» لَحفِظُونَ

نش و اوامرش ي نازل شده است كه در آفرياز جانب خداوند» حمِيدٍ حكِيمٍ منْ تَنزِيلٌ
 دهد و ستوده است، چون ي مناسب آن قرار مي را در جايزيم است و هرچيحك
ن قرآن از جانب او يپس ا.  عدل و فضل استي باشد و داراي صفا ت و كمال ميدارا

 با چنگ زدن ي اوست، و آدمن مشتمل بر كمال حكمتيفرو فرستاده شده است، بنابرا
 كند و او بر  ي را از خود دور مي را به دست آورده و هر مفاسديبه آن هر منافع

  . گردديش مين امر ستايا
  :43 يه يآ
لَّا لَك يقَالُ ما   چه أَلِيمٍ؛ هر عِقَابٍ وذُو مغْفِرَةٍ لَذُو ربك إِنَّ قَبلِك مِن لِلرُّسلِ قِيلَ قَد ما إِ
  آينه هر  اند  گفته نيز تو از  پيش  پيامبران  باره در گويند  يم تو  باره در

  .دردآور  است  يعقوبت  صاحب  هم و  است  آمرزنده  هم تو پروردگار
لَّا لَك يقَالُ ما«  ب كنندگان و ي كه تكذيسخنان! امبري پيا» قَبلِك مِن لِلرُّسلِ قِيلَ قَد ما إِ

ش از تو گفته يامبران پي است كه به پيند از نوع همان سخناني گوي ممحالفانت به تو
 امت ي نمونه همه يبرا. ندي گويك سخن را مي مخالفان همه يبلكه گاه. شده است

 ي خواندند تعجب مي فرا ميگانه پرستيامبران به ين كه پيب كننده، از اي تكذيها
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مĤ « : گفتندين كه ميو ا.  كردندي توانستند رد مي كه مين را با هر راهيكردند و ا
لَّا بشَرُ مِثلُنَا امبران  ين كه به پيو ا. ستندي همانند ما نييشما جز انسان ها» أَنتُم إِ

امبران ي كردند كه  آوردن و ارائه نمودن آن معجزات بر پيشنهاد مي را پيمعجزات
دا كرد، يدن تشابه پيشان در كفر ورزيپس، از آنجا كه دل ها. نيست، و امثال ايالزم ن

بشان صبر يت و آزار و تكذيامبران در برابر اذيپ. ز همگون شديشان نيگفته ها
ش از تو بودند ي كه پيامبراني كن همان طور كه پييبايكردند، پس تو هم به شك

  . دندي ورزييبايشك
سپس آنها را به توبه كردن و فراهم آوردن اسباب آمرزش فراخواند و آنان را از 

 گمان يب» مغْفِرَةٍ لَذُو ربك إِنَّ« : برحذر داشت و فرموديه دادن گمراهادام
ده و ي را كه دست كشي است و همه گناهان كسي آمرزش بزرگيپروردگارت دارا
 ي كسي دردناك است براي عذابيو دارا» أَلِيمٍ عِقَابٍ وذُو« . آمرزديبازگشته است، م

  . خدا استكبار ورزديبرگشتن به سوكه بر گناه اصرار ورزد و در برابر 
  :44ه يآ

لَوو لْنَاهعا قُرْآنًا جمِيجلَا لَّقَالُوا أَع لَو لَتفُص اتُهآي مِيجأَأَع رَبِيعقُلْ و ولَّذِينَ ه  آمنُوا لِ
 مِن ينَادونَ أُولَئِك عمى علَيهِم وهو وقْرٌ آذَانِهِم فِي يؤْمِنُونَ لَا والَّذِينَ وشِفَاء هدى
 به  آياتش چرا : گفتند  يم ،  فرستاديم  يم  عجم  زبان  به را  قرآن ؛ اگر بعِيدٍ مكَانٍ

   اين : بگو ؟  عرب  يپيامبر و  عجم  زبان  به  يكتاب ؟  است  نشده  بيان يروشن ،
  نياورده   ايمان  كه آنها و  شفاست و  هدايت اند  آورده  ايمان  كه آنها  يبرا  كتاب

 را آنها   يگوي  كه چنانند ،  است كور  چشمانشان و ،  است  سنگين  اندگوشهاشان
  .دهند  يم ندا دور  يازجاي

امبر ي بر پي به زبان عربي دهد كه كتابيش خبر ميخداوند متعال از فضل و كرم خو
 ين باعث ميو ا. ان كندي بشانيامبر براي و به زبان قومش نازل كرده است تا پيعرب

و اگر . م آن شوند يرند وتسليند و آن را فراگيشتر به آن تّوجه نمايشود تا آنها ب
« : گفتندي كردند و ميب كنندگان اعتراض مي شد تكذي نازل ميرعربيقرآن به زبان غ

لَا لَو لَتفُص اتُهأَأَ« ح داده نشده است؟ين نشده و توضييات آن تبيچرا آ» آيمِيجع 
رَبِيعد عرب است و كتاب او به زبان غ» ون با عقل جور ي است؟ ايرعربيچگونه محم
 اهل باطل ي براين شبهه اي را كه در آن كوچك تريزيپس خداوند هر چ. دي آيدر نم

 متصف ي كرده و قرآن را به همه آن صفاتيجاد كند دور نموده و نفيدرباره كتابش ا
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افتند يق ي مومنان توفيول. م فرمان آن شوندي كند آنها تسلي مجابينموده است كه ا
.   متفاوت دارنديتيگران وضعياما د. و از قرآن بهره مند شدند و مقامشان باال رفت

لَّذِينَ هو قُلْ« :ن فرموديبنابرا ه ي مومنان مايقرآن برا: بگو»  وشِفَاء هدى آمنُوا لِ
به .  كندي مييم راهنماي راه درست و صراط مستق است و آنها را بهيت و بهبوديهدا

ز ين. دي آيت كامل به دست ميله آن هداي آموزد كه به وسي ميدي مفيآنها دانش ها
 زشت ي دهد، چون قرآن از كردارها و رفتارهاي را شفا مي و قلبي جسمي هايماريب
 دهد يرا شفا مد و دل ها ي زداي كه گناهان را مي را به توبه واقعي كند و آدمي مينه

ما فرا خوانده ي اينان به سويا» وقْرٌ آذَانِهِم فِي يؤْمِنُونَ لَا والَّذِينَ« . دي نمايق ميتشو
 ي صداي شود ولي كه از دور صدا زده مي  كنند، همانند كسي شوند اما اجابت نميم

 كه ين است كسانيمنظور ا.  دهدي شنود و پاسخ صدا زننده را نميندا دهنده را نم
له ي شوند و به وسيت و رهنمود آن بهره مند نمي آورند از هدايمان نميبه قرآن ا
 آورند، چون آنان ي را از آن به دست نميريچ خينند و هي بي را نميزينور آن چ

  .  خود بسته اندي شان به روي و كفرورزي گردانيت را به سبب روي هدايدرها
  :45- 46 يه يآ

لَقَدنَا وآتَي وسىم الْكِتَاب لَا فِيهِ فَاخْتُلِف لَو ةٌ وكَلِم قَتبمِن س كبر لَقُضِي منَهيب مإِنَّهو 
 نبود اگر و  كردند  اختالف  آن در اما ،  داديم  كتاب را  يمرِيبٍ؛ موس منْه شَك لَفِي
 و  آمد  يم  پايان  به كار  ميانشان ، بود  گفته  پيش از  پروردگارت كه   يسخن  آن

  .ترديدند در  يسخت  به هنوز   البته
لِنَفْسِهِ صالِحا عمِلَ منْ لَيها أَساء ومنْ فَ ا فَعمو كبلَّامٍ ر   يكار  كه  كس لِّلْعبِيدِ؛ هر بِظَ

 پروردگار و   اوست   زيان  به كند بد  كه هر و  اوست خود سود  به ، كند  شايسته
  .دارد  ينم روا  ستم  گانبند  به تو

لَقَد« :دي فرمايخداوند متعال م نَا وى آتَيوسم كتاب ي به موسيو به راست» الْكِتَاب 
م، و مردم آنچه را با تو ي داده ايم همان طور كه به تو كتاب آسماني داديآسمان

ت ي هدامان آورده وي به آن ايز كردند؛ در كتاب اختالف كردند، و برخيكردند با او ن
ب كردند و از آن استفاده يز آن را تكذي نيافتند و از آن بهره مند شدند و برخي

ن نرفته بود كه عذاب را تا يش بر اي خدا نبود و حكم او از پيو اگر بردبار. نبردند
به » بينَهم لَقُضِي« ش نشود، ير اندازد و از آن مدت پس و پين به تاخي معيمدتّ

 كرد ي ميان آنان داوري انداخته شود، مييومنان و كافران جداان مينكه ميمحض ا
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 ي كافران، چون سبب هالكت بر آنها واجب است و قطعي بر هالك شدن فوريمبن
شان و يد، آنها را به شدت پريو شك و ترد» مرِيبٍ منْه شَك لَفِي وإِنَّهم« . ده بوديگرد

  .ده و  انكار نمودندب كرين آن را تكذيمضطرب كرده بود بنابرا
لِنَفْسِهِ صالِحا عمِلَ منْ«   بكند به سود خود اوست و يسته ايهركس كار شا»  فَ

سته هر آن يكار شا.  رسديا و آخرت به  خود او ميك در دنيده  كار نيپاداش و فا
لَيها أَساء ومنْ« . امبرش به انجام آن فرمان داده اندي است كه خدا و پيكار و »فَع 

ا و آخرت به يفر آن كار در دنيان و كيان خود  اوست و زي بكند به زيهركس كار بد
ق شده ير و ترك نمودن كار بد تشوي به انجام كار خينجا آدميدر ا.  رسدياو م

 برند و يك خود بهره مي نيان شده كه عامالن و  انجام دهندگان از كارهاياست، و ب
 را به دوش يگريچ كس بار گناه دي شود و هيد مانمنيهركس كه كار بد انجام دهد ز

لَّامٍ ربك وما« . ردي گينم لْعبِيدِ بِظَ  كند به ي به بندگان نميچ ستميو پروردگارت ه» لِّ
  . را بر دوش آنان بگذارديشتري كه گناهان بيگونه ا

  :47- 48 يه يآ
لَيهِ لْم يرَد إِ لَا أُنثَى مِنْ تَحمِلُ وما أَكْمامِها منْ اتٍثَمرَ مِن تَخْرُج وما الساعةِ عِ و تَضَع 
لَّا  روز  به  شَهِيدٍ؛ علم مِن مِنَّا ما آذَنَّاك قَالُوا شُرَكَائِي أَينَ ينَادِيهِم ويوم بِعِلْمِهِ إِ

  هيچ و ،، آيد   ينم  بيرون  خويش  غالف از  يا  ثمره  هيچ و   اوست نزد  قيامت
 روز  آن و  است   آگاه  بدان او  آنكه مگر زايد  ينم و شود  ينم  آبستن  يا  دهما
  يكس  كه  كرديم  آگاهت :  گويند ؟ كجايند  من  شريكان  كه دهد ندا را  ايشان  كه
  .دهد  ينم  يگواه  شرك  به ما از

 از  پيش را  آنچه محِيصٍ؛ و من ملَه ما وظَنُّوا قَبلُ مِن يدعونَ كَانُوا ما عنْهم وضَلَّ
  .ندارند  يگريز  راه كه  دانستند و دادند  دست از خواندند  يم  يخداي  به  اين
امت به او خبر داده ي خداوند و مختص بودن علم قي علم و آگاهينجا از گستردگيدر ا

لَيهِ« :پس فرمود. ستي از آن آگاه نين كه كسيشده است و ا » الساعةِ لْمعِ يرَد إِ
 گردانند و همه به يامت را به خدا باز مي از وقوع زمان قي مخلوقات آگاهيتمام
امبران و فرشتگان و يند؛ پي نمايش از آن اعتراف مي خوي و عدم آگاهيناتوان

رون ي از غالف خود بيوه ايچ ميو ه» أَكْمامِها منْ ثَمرَاتٍ مِن تَخْرُج وما« . گرانيد
 ي ها هستند شامل مياباني را كه در شهرها و بيوه همه درختانين ميد و اي آينم

ن كه خداوند آن را كامال يد مگر اي آيرون نمي از غالفش بيچ درختيوه هيپس م. شود
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گر ي از انسان و ديچ ماده ايو ه» أُنثَى مِنْ تَحمِلُ وما« .  دانديو به طور مشروح م
لَّا تَضَع ولَا«  گردد، يوانات بازدار نميح  كند مگر با علم و يو وضع حمل نم» بِعِلْمِهِ إِ

چ علم و ي را با خداوند برابر نموده اند كه هييزهايپس چگونه مشركان چ. اطالع او
امت يو در روز ق» شُرَكَائِي أَينَ ينَادِيهِم ويوم« ! ندارند؟ييناي و بيي و شنوايآگاه

 يخ نموده و برايك او ساخته اند سرزنش و توبي شريي را كه انبازهايخداوند كسان
 يكانيند شريكجا: دي فرماي زند و مين كه دروغشان آشكار گردد آنان را صدا ميا

ن امر يد و بر ايكان من هستند و آنها را پرستش نموديد شريكه شما گمان برد
 مِنَّا ما آذَنَّاك قَالُوا« ! د؟ي نموديامبران دشمنيد و به خاطر آنها با پيديمجادله ورز

ند،  ي نماي كه به باطل بودن آنها و مشاركتشان با خدا اقرار ميو در حال» شَهِيدٍ مِن
چ كس از ما به صحت و يم، و گواه باش كه هيما تو را خبر داد! پروردگارا: ندي گويم

پس همه ما اكنون به باطل .  دهدي نميك بودن آنها گواهي معبود بودن و شريدرست
 وضَلَّ« :ن فرموديبنابرا. مي جسته ايزارين عبادت آنها اذعان كرده و از آنها ببود

 خواندند و ياد مي خداوند به فريو آنچه را كه به جا» قَبلُ مِن يدعونَ كَانُوا ما عنْهم
 را در يد و اعمالشان كه عمري عقايعني.  شوديد ميدشان ناپديدند از دي پرستيم

 رساند و عذاب را از آنها يده مي گذرانده و گمان بردند به آنها فارخداونديپرستش غ
 از آن ي دهند و اثري كند؛ از دست ميشان نزد خدا شفاعت ميد و براي نمايدور م

 خدا ي كه برايكانيپس تالش آنها ناكام گردد و گمانشان پوچ شود و شر. نندي بيم
ن حالت يو در ا» محِيصٍ من لَهم ما واوظَنُّ« .  كنندي نميشان كاري كردند برايمقّرر م

پس .  ندارنديادرس و پناهگاهيچ فريچ راه  نجات و هي كنند كه آنها هيدا مين پيقي
ك خداوند نموده است، و ير خدا را شري است كه غين عاقبت و سرانجام كسيا

  .زنديان نموده تا از شرك بپرهي بندگانش بيخداوند سرانجام آنها را برا
  :49- 51 ي هيآ
  طلب  چه هر  يقَنُوطٌ؛ آدم فَيؤُوس الشَّرُّ مسه وإِن الْخَيرِ دعاء مِن الْإِنسانُ يسأَم لَا

  يم نوميد و ، بدانديش  برسد او  به  يبد  چون اما ، شود  ينم  خسته كند خير
  .گردد
 قَائِمةً الساعةَ أَظُنُّ وما لِي هذَا لَيقُولَنَّ ستْهم ضَرَّاء بعدِ مِن منَّا رحمةً أَذَقْنَاه ولَئِنْ
لَنُذِيقَنَّهم عمِلُوا بِما كَفَرُوا الَّذِينَ فَلَنُنَبئَنَّ لَلْحسنَى عِنده لِي إِنَّ ربي إِلَى رجِعت ولَئِن و 
  يم  بچشانيم او  به  يحمتر  رسيده او  به  كه  يرنج از  پس ؛ اگر غَلِيظٍ عذَابٍ منْ
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 نزد مرا  هم اگر و ، شود برپا  يقيامت  كه  نپندارم و  است  من   حق  اين : گويد
  به را  كافران  پس  باشد خوشتر  يحالت او نزد  كه  البته برگردانند   پروردگارم

  .چشانيم  يم  سخت  يعذاب آنها  به و  كنيم  يم  آگاه اند  كرده  كه   ياعمال
عرِيضٍ؛  دعاء فَذُو الشَّرُّ مسه وإِذَا بِجانِبِهِ ونَأى أَعرَض الْإِنسانِ علَى أَنْعمنَا وإِذَا
 ، يم  گردن تكبر  به و شود  يم  رويگردان ،  داريم  يارزان  ينعمت  يآدم  به  چون

  .كند  يم  فغان و فرياد بسيار ، برسد  يشر او  به اگر و  افرازد
ر صبر دارد و نه بر شر، مگر ي دهد كه نه بر خيعت انسان خبر مينجا از طبي ادر
پس . رون برده و به حالت كمال رسانده باشدين حالت بي كه خداوند او را از ايكس

انسان از دعا كردن به درگاه خداوند و » الْخَيرِ دعاء مِن الْإِنسانُ يسأَم لَا« :فرمود
 شود و يا خسته نمي دنيگر خواسته هاي و فرزند و دييات و داريخواستن موفقّ

اد، و اگر ي شود و نه به زي كه نه به كم قانع مي طلبد، به گونه ايهمواره از خدا م
و » قَنُوطٌ فَيؤُوس الشَّرُّ مسه وإِن« .  طلبديشتر ميز به دست آورد همواره بيا را نيدن

بت ها به او برسد از رحمت يقر و انواع مص و فيماري چون بيندياگر امر ناخوشا
و . ن بال او را هالك و نابود خواهد كردي برد كه اي گردد و گمان ميد ميخداوند نا ام
 روند، مضطرب و نگران يش مينكه كارها برخال آنچه كه دوست دارد پيبه خاطر ا

ن هرگاه به نايسته كرده اند، كه اي شايمان آورده و كارهاي كه ايمگر كسان.  شوديم
 آورند، و ي مي برسد شكر خداوند را به جاير و نعمت و امر دوست داشتنيشان خيا
.  كه خداوند به آنها داده، استدراج و مهلت دادن باشديي ترسند كه مبادا نعمت هايم

 كنند و از فضل ي به جان و مال و فرزندانشان برسد صبر ميبت و گزنديو اگر مص
  .شوند يوس نميپروردگارشان ما

لَئِنْ« :سپس خداوند متعال فرمود و ةً أَذَقْنَاهمحنَّا رر خسته ي كه از طلب خيو انسان» م
 گردد، و اگر بعد از آن گزند و بال ي مي به او برسد نا اميي شود، اگر گزند و بالينم

ن يم به اي به او بچشانيم و اگر بعد از آن گزند و بال رحمتي به او بچشانيرحمت
ا فقر او را برطرف كند و توانگرش ي اش را شفا بدهد يماري كه خداوند بصورت

هذَا « :دي گوي كند و مي مي و سركشي آورد، بلكه تعدي نميد شكر خدا را به جاينما
 أَظُنُّ وما« .ده بدان خاطر است كه من سزاوار آن هستمين نعمت كه به من رسيا» يلِ

ز و ين سخنان، رستاخيو او با ا. امت برپا شودي برم قيو گمان نم» قَائِمةً الساعةَ
 كند و نعمت و رحمت خدا را كه خداوند به او يزنده شدن پس از مرگ را انكار م
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لَئِن« .   گزارديداده است سپاس نم و تجِعي إِلَى ربلِي إِنَّ ر هنَى عِندسو به » لَلْح
گاه يدگارم بازگردم همانا نزد او جاد و من به نزد پروريايامت بين كه قيفرض ا

ا از نعمت بهره مند بوده ام، در آخرت يپس همانطور كه در دن.  خواهم داشت يخوب
ن جسارت در حق خدا، و نسبت ين از بزرگتريو ا. ز از نعمت بهره مند خواهم بودين

ا ن خداوند و او ريبنابرا.  نسبت به آن ندارديچ آگاهي به اوست كه هييزهايدادن چ
 يب» غَلِيظٍ عذَابٍ منْ ولَنُذِيقَنَّهم عمِلُوا بِما كَفَرُوا الَّذِينَ فَلَنُنَبئَنَّ« :د كرد و فرموديتهد

 را به ياديم داد و حتما عذاب سخت و زيگمان كافران را به آنچه كرده اند خبر خواه
 كه يو هنگام»  بِجانِبِهِ ونَأى ضأَعرَ الْإِنسانِ علَى أَنْعمنَا وإِذَا« . مي چشانيشان ميا

ره از پروردگارش و ي و غيا روزي يل سالمتيم از قبيما به انسان نعمت ده
 ي و تكبر شانه ها را باال مي شود و با خودپسندي گردان مي او روي برايشكرگزار

 يمارياو برسد و ب به ييو هرگاه رنج و بال» عرِيضٍ دعاء فَذُو الشَّرُّ مسه وإِذَا« . زند
پس نه در . كنديار دعا مي اش بسي صبري به او دست دهد به خاطر بييا باليا فقر ي

به جز .  گزارديش شكر مي و آساي دارد و نه در راحتييباي ها صبر و شكيسخت
  .ت  كرده و بر او منّت نهاده استي كه خداوند او را هدايكس
  :52- 54 يه يآ

 : بعِيدٍ؛ بگو شِقَاقٍ فِي هو مِمنْ أَضَلُّ منْ بِهِ كَفَرْتُم ثُم اللَّهِ عِندِ مِنْ كَانَ إِن أَرأَيتُم قُلْ
 ، آوريد  ينم   ايمان  بدان شما و  خداست  جانب از  كتاب  اين اگر ؟ بينيد  يم  چه

  ?  كيست   است  گرفته  پيش در  مخالفت  راه  همچنان  كه  يكس از تر  گمراه
لَم الْحقُّ أَنَّه لَهم يتَبينَ حتَّى أَنفُسِهِم وفِي الĤْفَاقِ فِي آياتِنَا مسنُرِيهِ كْفِ أَوي كبِرَب أَنَّه 

  خودشان وجود در و  آفاق در را خود  قدرت  آيات  كه شَهِيد؛ زودا شَيءٍ كُلِّ علَى
  اينكه آيا   است  حق او  هك شود آشكار  برايشان تا داد  خواهيم   نشان آنها  به

 ?  نيست  يكاف  است حاضر جا  همه در  تو پروردگار

لَا ربهِم لِّقَاء من مِرْيةٍ فِي إِنَّهم أَلَا  از آنها  كه  باش  محِيطٌ؛ بهوش شَيءٍ بِكُلِّ إِنَّه أَ
  .دارد  احاطه  يچيز هر اوبر  كه  باش  بهوش  ترديدند در  پروردگارشان ديدار

 كنند و يب مي كه قرآن را تكذيبه كسان! امبري پيا» اللَّهِ عِندِ مِنْ كَانَ إِن أَرأَيتُم قُلْ« 
 ين قرآن از سويد اگر ايبه من خبر ده:  شتابند بگوي و كفر مي ناسپاسيبه سو

 بِهِ كَفَرْتُم ثُم«  وجود نداشته باشد، يديچ شك و ترديخداوند آمده باشد و در آن ه
 گمراه تر يد چه كسيآن گاه شما به آن كفر ورز» بعِيدٍ شِقَاقٍ فِي هو مِمنْ أَضَلُّ منْ
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 به خاطر مخالفت يعنيز و مبارزه است؟ ي كه همواره با آن در ستيخواهد بود از كس
تان روشن يچون حق و راه درست برا. ز قرار دارديامبرش همواره در ستيبا خدا و پ

د، بلكه راه باطل و ي روي حق نميد و به سوي شوي از آن منحرف مده است ، امايگرد
  .دين مردم هستين و ستمكارتريپس شما گمراه تر. ديري گيش ميجهالت را در پ
ش را به شما ارائه يل و نشانه هايد خداوند داليقت آن شك داري و حقياگر در درست

 خود را در يما نشانه ها» الĤْفَاقِ يفِ آياتِنَا سنُرِيهِم« :خداوند متعال فرمود.  دهديم
ن ي كه در آسمان و زمييم داد مانند نشانه هاي عالم به آنها نشان خواهيكرانه ها

رت نشانه حق ي صاحب بصي آورد و برايد مي كه خداوند پدياست و حوادث بزرگ
نان ات خود را در خودشان به آيو آ» أَنفُسِهِم وفِي« . دي نماياست و بر حق داللت م

ز خداست و يشان مشتمل بر نشانه ها و صنعت شگفت انگيم كه جسم هاياني نمايم
 بر نازل شدن يات خود را مبنيز آين.  گردديقدرت آشكار او در آن مشاهده م

 ي مومنان نشان مياريات دالّ بر يب كنندگان و آي بر تكذيني سنگيعقوبات و بالها
شان روشن و آشكار ي ايات براين آي ايالْحقُّم تا از رو هأَنَّ لَهم يتَبينَ حتَّى« . ميده

 ي را نميديچ شك و تردي باشد و هيگردد كه آن حق است و آنچه در بردارد حق م
  .رديپذ

له آن حق روشن شده است ي را به بندگانش نشان داده كه به وسييخداوند نشانه ها
اورد و هركس را كه بخواهد ي بماني دهد تا ايق ميو خداوند هركس را كه بخواهد توف

ت ي حقّانيا برايو آ» شَهِيد شَيءٍ كُلِّ علَى أَنَّه بِرَبك يكْفِ أَولَم« .  گردانديخوار م
ن امر يست كه خداوند بر اي نين كافي كه آن را آورده ايقرآن و راستگو بودن كس

ر راستگو بودن و  بين شاهد است به صورت قوليخداوند كه راستگوتر!  دهد؟يگواه
 كه در ي كساني است و صحت آن را براين كمك نمودن متضمن آن شهادت قوليا

  .دي نمايد دارند اثبات ميآن شك و ترد
لَا«  امت يز و قيد كه آنان در مورد رستاخيهان بدان»  ربهِم لِّقَاء من مِرْيةٍ فِي إِنَّهم أَ

گر وجود ندارد، ي ديياياست و دنين دنيهم كنند جهان فقط يشك دارند و آنها  فكر م
» محِيطٌ شَيءٍ بِكُلِّ إِنَّه أَلَا« . ده و به آن توجه ننموده اندي آخرت نكوشين برايبنابرا

  !ز را در بر گرفته استي او همه چييد كه علم و قدرت و  توانايهان بدان
   فصلتير سوره يان تفسيپا
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  ي شورير سوره يتفس

  .ته اسي آ53 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 9 يه يآ
  ميم ، حا؛ حم

 قاف ،  سين ،  عين؛ عسق

وحِي كَذَلِكي كإِلَى إِلَيمِن الَّذِينَ و لِكقَب زِيزُ اللَّهالْع كِيمحكيم پيروزمند خداوند ،؛ الْح  
  : فرستد  يم يوح   اينچنين بودند تو از  پيش  كه  يكسان و تو  به ،

لَه اتِ فِي اماوما السمضِ فِي والْأَر وهو لِيالْع ظِيمدر  چه هر  اوست  آن  از؛الْع 
  بزرگوار  مرتبه بلند  آن  اوست و   است  زمين و آسمانها

تَكَاد اتاومتَفَطَّرْنَ السقِهِنَّ مِن يلَائِكَةُ فَوالْمونَ وحبسدِ يمبِح هِمبتَ رسين غْفِرُونَولِم 
 يكديگر فراز بر آسمانها  كه  است  ؛ نزديك الرَّحِيم الْغَفُور هو اللَّه إِنَّ أَلَا الْأَرضِ فِي

  يبرا و گويند  يم  تسبيح  پروردگارشان ستايش ، به  فرشتگان و شكنند  درهم
 .است  بانمهر و  آمرزنده خدا  كه باشيد  آگاه  طلبند  يم  آمرزش  زمين  ساكنان

لَيهِم حفِيظٌ اللَّه أَولِياء دونِهِ مِن اتَّخَذُوا والَّذِينَ ا عمو هِم أَنتلَيكِيلٍ عمراقب  خدا؛بِو  
  .ينيست آنها   وكيل تو و ، گرفتند  يدوست  به را او جز  كه  است  يكسان  اعمال

كَذَلِكنَا ويحأَو كلَي  لَا الْجمعِ يوم وتُنذِر حولَها ومنْ الْقُرَى أُم تُنذِرلِّ عرَبِيا قُرْآنًا إِ
بينَّةِ فِي فَرِيقٌ فِيهِ رفَرِيقٌ الْجعِيرِ فِي وبر  يعرب  زبان  به را  قرآن  اين نيز ؛ و الس 
 را  آنان  همچنين   يده  بيم را  اطرافش ، ساكنان و  يالقر  ام تا  كرديم  يوح تو
 و بهشتند در  يگروه  كه  يبترسان -   نيست   يترديد  آن در  كه -   قيامت روز از

  سوزان  آتش در  يگروه
لَوشَاء و اللَّه ملَه عةً لَجةً أُماحِدلَكِن وخِلُ ودن يشَاء متِهِ فِي يمحونَ رالظَّالِما وم ملَه 
لَا ولِي من كه هر او  يبودول  كرده  امت  يك را  همه  استخو  يم خدا  اگر؛نَصِيرٍ و  
  يياور و  دوست  هيچ را  ستمكاران و ، آورد در  خويش  رحمت  بخواهدبه   كه را

  .نيست
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لِياء دونِهِ مِن اتَّخَذُوا أَمِ أَو فَاللَّه وه لِيالْو وهيِي وحتَى يوالم وهلَى وءٍ كُلِّ عقَدِيرٌ شَي 

   كه  اوست و   خداست  يحقيق  دوست ؟ گرفتند  يدوست  به را خدا جز ؛ آيا
  .تواناست  يكار هر بر  كه  اوست و ، كند  يم  زنده را  مردگان

 كرده ، يامبر بزرگوار وحين قرآن بزرگ را به پي دهد كه ايخداوند متعال خبر م
نجا خداوند فضل و يدر ا.  نموده استيز وحيش از او نيامبران پيهمان طور كه به پ

امبران را فرستاده است يان نموده كه او كتاب ها را نازل  كرده و پيش را بيلطف خو
د يو با. امده باشدي نيامبريچ پيست كه قبل از او هي نيديامبر جديپ) ص(و محمد 

ش از اوست و حالت او با حاالت آنها مشابهت يامبران پيدانست كه راه او همان راه پ
 باشد، چون همه يو آنچه آورده است با آنچه آنها آورده اند مشابه م. ردو تناسب دا

 نازل كرده كه خداوند و معبود است و ين قرآن را ذاتيو ا. حق و راست هستند
ن تحت ييو همه جهان باال و پا.  باشدي قدرت بزرگ و حكمت فراوان ميدارا

  .  باشندي او ميعي و تشريريرِ تقدي و تدبييفرمانروا
 »وهو لِيالْع ظِيمخداوند واال است و او بزرگوار يرگيگاه و چيذات و قدر و جا» الْع 
ك ينزد» فَوقِهِنَّ مِن يتَفَطَّرْنَ السماوات تَكَاد« ن است كه ياز عظمت او ا.  باشديم

« ن كه جماد هستند از باال درهم بشكنند، ي شان و اياست آسمان ها با وجود بزرگ
لَائِكَةُوالْ ونَ محبسدِ يمبِح هِمبو فرشتگان بزرگوار و مقّرب در برابر عظمت او » ر

و . ت او اذعان دارند و در برابر قدرت او خاضع انديفروتن هستند و به ربوب
ند و به هر صفت ي نمايم ميند و  او را تعظي گويح ميش و تسبيپروردگارشان را ستا

و به خاطر آنچه كه از » الْأَرضِ فِي لِمن ويستَغْفِرُونَ «.  كننديف ميكمال توص
 يست براي پروردگارشان نيسته عظمت و بزرگي زند و شاين سر ميساكنان زم

آمرزنده و »  الرَّحِيم الْغَفُور هو« ن كه خداوند متعال يبا ا.  طلبنديآنان آمرزش م
شه كن و يفر خود ري خلق را با كمهربان است و اگر آمرزش و رحمت  او نبود، فورا

  .  كردينابود م
امبران و به محمد يان كرد به همه پين صفات بعد از آن كه بيف خداوند به ايتوص

ن است ي كرده  است اشاره به ايژه وحين به طور ويهم أجمعيصلوات اهللا و سالمه عل
ننده يداوند آفر وجود دارد كه بر كمال خييات و حجت هايل و آين قرآن داليكه در ا
 بزرگ متصف ين نام هاين مطلب داللت دارد كه خداوند به ايد، و بر اي نمايداللت م

م و بزرگداشت ي شوند دل ها از معرفت و محبت و تعظي كه باعث ميياست؛ نام ها
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 او ي براي و باطني ظاهريت و بندگيز و سرشار گردند و تمام عبوديخداوند لبر
ن ستم ي از بزرگ تريكينكه ي كنند بر ايات داللت مين و ايهن برايز اين. رديصورت گ

 كه يي جز خداست؛ معبودهايين گفته ها، برگرفتن معبودها و انبازهايها و زشت تر
ست، بلكه آنها خودشان مخلوق هستند و در همه ي در دست آنها نيانيچ سود و زيه

 اتَّخَذُوا والَّذِينَ« :ه فرموده گذشتين به دنبال آيبنابرا. ازمندند يحاالت خود به خدا ن
 برگرفته اند و با ياوراني خود دوستان و ي كه جز خدا برايو كسان»  أَولِياء دونِهِ مِن

ند، آن گونه كه خدا را عبادت ي نماي و ابراز محبت ميپرستش و طاعت، به آنها دوست
شان يوستان  ااوران و ديقت آنان ينها باطل را برگرفته اند و در حقي كنند، ايم
شان است و اعمالشان را ثبت و يبلكه خداوند مراقب ا» علَيهِم حفِيظٌ اللَّه« . ستندين

  .  خوب و بدشان آنان را مجازات خواهد كرديد و در برابر كارهاي نمايضبط م
لَيهِم أَنت وما«  كِيلٍ عده ي و از تو درباره اعمال آنها پرسيستيو تو مسئول آنها ن» بِو
  .يفه ات را انجام داده اي و وظي شود، بلكه تو فقط رساننده هستينم

» عرَبِيا قُرْآنًا« ان كرد كه يامبر و بر مردم بيش را بر پيسپس خداوند متعال منّت خو
 الْقُرَى أُم لِّتُنذِر«  آن روشن هستند نازل فرموده، ي را كه الفاظ و معاني عربيقرآن
. يرون مكه را بترساني بي هاي از ساكنان آباديا مردم مكه و كسانت» حولَها ومنْ

و مردم را » الْجمعِ يوم وتُنذِر« . ر مردم جهان برسانديم دادن را به ساين بيسپس ا
امت، كه خداوند همه مردمان را از اول تا آخر در آن جمع ي قيعني يياز روز گردهم آ

امت ي در آمدن قيشك» فِيهِ ريب لَا«  كه ي دهيمو به آنها خبر . ي كند، بترسانيم
 در يگروه» الْجنَّةِ فِي فَرِيقٌ« : شونديم ميو مردم در آن روز به دو گروه تقس. ستين

امبران را يمان آورده و پي هستند كه به خدا ايبهشت خواهند بود و آنها كسان
ر دوزخ خواهند بود و آنان انواع  ديو گروه»  السعِيرِ فِي وفَرِيقٌ« . ق كرده انديتصد

  . باشنديب كنند ميكافران تكذ
 »لَوشَاء و اللَّه ملَه عةً لَجةً أُماحِدخواست همه مردم ين اگر خداوند ميبا وجود ا» و 
 ي از اراده ويزيچ چي داد، چون او تواناست و هيت قرار ميك امتِ بر هدايرا 
ده اش كه بخواهد يست هركس را از بندگان برگز خداوند خوايول.  كندي نميچيسرپ

 را ير و خوبي از خيت برخوردارياما ستمگران صلّاح. ش داخل گردانديبه رحمت خو
ر از يپس غ» نَصِيرٍ ولَا ولِي من لَهم ما« . ندارند و آنها از رحمت خدا محروم هستند
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د تا به آنچه كه خوب ينما ي ندارند كه آنها را سرپرستياوريگر دوست و يخداوند د
  .ند است در امان بماننديابند و از آنچه كه خوشاي است دست يو دوست داشتن

 گرفته و با ي را به دوستييزهايجز خدا چ» أَولِياء دونِهِ مِن اتَّخَذُوا أَمِ«  كه يكسان
ن اشتباه ياور و سرپرست خود قرار داده اند مرتكب زشت تريپرستش آنها، آنان را 

د با پرستش و طاعتش و يرا تنها خداوند كارساز است و بندگانش بايز. شده اند 
رند، چرا كه ي بگي و دوستياوري جستن به او با انواع تقرّبات ممكن او را به يكينزد

 يكيژه بندگان مومن خود را از تاري پردازد، و به طور وير بندگانش ميفقط او به تدب
 به لطف خود آنان را كمك نموده و در همه  كند ويت مي نور هدايها به سو

و او مردگان را » قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى وهو« .دي نماي ميشان آنان را سرپرستيكارها
راندن در دست ي زنده كردن و ميعني. ز تواناستي گرداند و او بر همه چيزنده م

 ييبه  تنها باشد پس او سزاوار آن است كه يت و قدرت او نافذ مياوست و مش
  . ندارديكيپرستش شود، چرا  كه شر

  :10- 12 يه يآ
لَيهِ ربي اللَّه ذَلِكُم اللَّهِ إِلَى فَحكْمه شَيءٍ مِن فِيهِ اخْتَلَفْتُم وما ع كَّلْتهِ تَوإِلَي ؛ در وأُنِيب 
   است   من پروردگار يكتا  يخدا  اين   خداست با  حكمش كنيد  يم  اختالف  چه هر
  .آورم  يم  يرو او  به و  كردم  توكل او بر

 يذْرؤُكُم أَزواجا الْأَنْعامِ ومِنَ أَزواجا أَنفُسِكُم منْ لَكُم جعلَ والْأَرضِ السماواتِ فَاطِرُ
  يبرا   ستا  زمين و آسمانها ؛ آفريدگار البصِيرُ السمِيع وهو شَيء كَمِثْلِهِ لَيس فِيهِ
  آورد پديد  يجفتهاي  چارپايان  يبرا نيز و بيافريد،   يهمسران ، شما از  هم ، شما

  اوست و  نيست او همانند چيز  هيچ  افزايد  يم  شمارتان  بر  همسران  آفرينش با
  .بيناست و شنوا  كه
لَه قَالِيداتِ ماومضِ السالْأَرطُ وسبقَ ين الرِّزلِم شَاءي قْدِريو ءٍ بِكُلِّ إِنَّه؛  شَيلِيم ع

   يم  گشايش بخواهد  كه هر  يروز در   اوست  آن از  زمين و آسمانها  يكليدها
  .داناست  يچيز هر  به او و ، گيرد  يم  تنگ يا دهد

لَفْتُم وما« :دي فرمايخداوند متعال م  يزيو در هر چ» اللَّهِ إِلَى فَحكْمه شَيءٍ مِن فِيهِ اخْتَ
امبرش ي آن به كتاب خدا و سنّت پيد داورينتان كه اختالف كنياز اصول و فروع د

 همان است، و هرچه با يعنيپس هرچه كتاب و سنّت حكم كردند .  گردديواگذار م
ن است خداوند پروردگار يا» ربي اللَّه ذَلِكُم« .كتاب و سنت مخالف باشد باطل است
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عت خود در همه امور يله شريز به وسي نيده و مدبر است، او تعال دهنيو روز. من
 ين است كه اتّفاق امت حجتيمه ايه كريمفهوم آ. دي نماي ميان آنان داوريبندگانش م

 را به او ييزهايقاطع است، چون خداوند متعال به ما دستور داده كه فقط چ
 يم كافيا بر آن اتّفاق نموده ام، پس آنچه كه ميم كه در آن اختالف كرده ايبازگردان

و حتما .  باشديرا امت از خطا مصون مياست كه امت بر آن اتفاق كرده باشد، ز
  .امبرش آمده است موافق استياتّفاق امت با آنچه كه در كتاب خدا و سنّت پ

ن ايبر او توكل نموده ام و در به دست آوردن منافع و دور كردن ز» تَوكَّلْت علَيهِ« 
« .دي نماين امر كمك ميها دل به او سپرده ام، و به خداوند اعتماد دارم كه مرا بر ا

 ي آورم و به طاعت و عبادت او مي مي او رويو با قلب و جسم به سو» أُنِيب وإِلَيهِ
 دارد چون با يان ميات كتابش بي از آيارين دو اصل را خداوند در بسيو ا. پردازم

 يكيا يز نباشند ين دو چي آورد و اگر اينده كمال را به دست مز، بين دو چيمجموع ا
اك نَعبد يإِ« :همان طور كه فرموده است.  دهدينباشد كمال مطلوب را از دست م

« :م و فرموده استي جوئي مياريم و تنها از تو ي پرستيفقط تو را م» نُياك نَستَعيوإِ
  . و بر او توكّل كناو را بپرست» هِيفَاعبده وتَوكَّل علَ

ن را يت و حكمت خود آسمان ها و زميبا قدرت و مش» والْأَرضِ السماواتِ فَاطِرُ« 
 ي شما همسرانيو از جنس خودتان برا» أَزواجا أَنفُسِكُم منْ لَكُم جعلَ« ده است، يآفر
 و منافع و  ابنديد و نسل و فرزندانتان گسترش يريتا در كنار آنها آرام بگ. ديآفر
وانات نر و ماده يو از همه اقسام  ح» أَزواجا الْأَنْعامِ ومِنَ« . دتان گرددي عايديعوا
ن يبه هم.  به شما برسدياديدا كنند تا منافع زيش پي بمانند و افزايده است تا باقيآفر

لت ل داليكه بر تعل» لَكُم«:  كرد و فرموديمتعد» الم« حرف يله يجهت آن را به وس
.  آن را به خاطر شما، و به خاط نازل كردن نعمت بر شما خلق نموديعني.  كنديم

ن بدان سبب كه از خودتان به خاطر ي در زميعني» فِيهِ يذْرؤُكُم« :ن فرموديبنابرا
ان نر و ماده را يان چهارپاي قرار داد و به خاطر منافع شما در ميمنافع شما همسران

 ير ميانتان را تكثي كند و هم شما را و هم چهارپاينتشر مقرار داده است شما را م
لِهِ لَيس« .دينما  از مخلوقات با يزيچ چيست و هي همانند خدا نيزيچ چيه» شَيء كَمِثْ

 يزيش چي ندارد؛ نه در ذات او و نه در اسما و صفات، و نه در كارهاياو مشابهت
 كمال و ي صفات او صفت هاكو هستند وي او همه نيست، چون نام هايه او نيشب

 داشته يك و همراهين كه شري را بدون اي باشند، و خداوند مخلوقات بزرگيعظمت م
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گانه يرا فقط او از هر جهت يست زي همانند او نيزيپس هر چ. د آورده استيباشد پد
 رغم اختالف زبان يو او همه صداها را عل» السمِيع وهو« . كتاست و كامل استيو 

دن مورچه ي خزيناست، و حتيب» رُيالبص« .  شنوديازها مي گوناگون بودن نها و
ل غذا يند جذب و تبديو او  فرا. ندي بي صخره صاف ميك بر روياه را در شب تاريس

ان آب را در ي كند، و حركت و جريار كوچك مشاهده ميوانات بسي حيرا در اعضا
 است بر صحت يليه و امثال آن دلين آيا. ندي بياه ميك درختان و گي باريشاخه ها

 و مشابهت ي خدا اثبات نموده و همگونيمذهب اهل سنّت و جماعت كه صفات را برا
لِهِ لَيس«  خدا يفرموده .  كنندي ميرا از او نف  است بر اعتقاد گروه يرد» شَيء كَمِثْ

 آنها را انكار ل نموده وي كه صفات را تعطييانها» معطله «ي است برايرد» مشَبهه«
  . كننديم
 »لَه قَالِيداتِ ماومضِ السالْأَرن از آن اوست و ي آسمان ها و زمييفرمانروا» و
پس همه .  در دست  اوستي و باطني ظاهري و نعمت هاي رحمت و روزيدهايكل

شان ، و در همه حالت ها به يان هايخلق در به دست آوردن منافعشان و دور كردن ز
و خداوند بخشنده و منع كننده .  نداردياريچ كس از آنها اختيزمندند، و هايخدا ن

 كه بندگان دارند از جانب اوست، ي باشد؛ هر نعمتيان دهنده و نفع دهنده مياست و ز
فتَح ِ اللَّه لِلَّناسِ مِن رحمةِ ممسِك لَها يما « .  كندي دفع نمي را جز او كسيو شرّ و بد

د ي مردم بگشاي را كه خداوند برايهر درِ رحمت» لَا مرسِلَ لَه مِن بعدِهِمسِك فَيوما 
 آن ي برايچ رها كننده ايست، و آنچه راكه نگاه دارد هي آن ني برايچ باز دارنده ايه

 را ياوست كه روز» يشَاء لِمن الرِّزقَ يبسطُ« :نجا فرمودين در ايبنابرا. وجود ندارد
 ها به او هر يد و از انواع روزي نماي دارد و فراوان مي فراخ م هركس بخواهديبرا

تا به .  داردي هركس كه بخواهد آن را تنگ ميو برا» ويقْدِر« .  دهديآنچه بخواهد م
. نها تابع علم و حكمت اوستيو همه ا. شتر نباشديازش بيازش باشد و از نياندازه ن
پس اواحوال .  داناستيزي گمان او به هر چيب» علِيم شَيءٍ بِكُلِّ إِنَّه« :ن فرموديبنابرا

  . بخشديت خود ميك حسب حكمت او و مشي داند و به هريبندگانش را م
  :13 يه يآ

نَ لَكُم شَرَعينِ ما الدى مصا بِهِ والَّذِي نُوحنَا ويحأَو كا إِلَيمنَا ويصبِهِ و رَاهِيمإِب 
لَيهِ تَدعوهم ما الْمشْرِكِينَ علَى كَبرَ فِيهِ تَتَفَرَّقُوا ولَا الدينَ أَقِيموا أَنْ وعِيسى وموسى  إِ

تَبِي اللَّهجهِ ين إِلَيشَاء مدِي يهيهِ ون إِلَيم نِيباز ، كرد مقرر  يآيين شما  ي؛ برا ي 
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  به و  ايم  كرده  يوح تو بر  ازآنچه و، بود  كرده  وصيت  نوح  به  كه  گونه  همان
 در و داريد  نگه  يپا بر را  دين  كه   ايم  كرده  وصيت  يعيس و  يموس و  ابراهيم

 دشوار  مشركان بر كنيد  يم دعوت   بدان  آنچه  تحمل  مشويد  فرقه  فرقه  آن
 بدو را  كه هر و گزيند  يم بر خود   رسالت  يبرا خواهد را  كه هر خدا   است

  .نمايد  يم  راه خود  به ازگرددب
ن يزه ترين و پاكين و برتري باشد كه بهترين نعمت خدا بر بندگانش مين بزرگ تريا
 بندگان ي كه خداوند براينيشان مقّرر داشته است؛ دين اسالم است براين را كه ديد

ر ه ذكين آيامبران اولوالعزم هستند و در ايدگان كه پيده اش منتخبان و برگزيبرگز
ن انسان ها هستند مقرّر داشته ين و كامل تريشده اند و از هر جهت واال مقام تر

 باشد و ي آنها مقّرر داشته است مناسب حال آنان مي كه خداوند براينيپس د. است
ده است چون به يموافق با كمال آنهاست، بلكه خداوند آنها را كامل گردانده و برگز

پس .  رفتي مقامش باال نميچ احدين اسالم نبود هيو اگر د. ن بپا خاسته اندين ديا
ن كتاب ي است كه ايزين روح سعادت و قطع و محور كمال است و آن چين ديا

د و يل توحي خواند از قبي آن فرا مي باشد و به سويرنده آن ميارزشمند در برگ
ع يه كه همه شراشما را  فرمان داد» الدينَ أَقِيموا أَنْ« .سته و اخالق و آدابياعمال شا

د و ي داريد، خودتان آن را برپاي دارين و اصول و فروعش را برپاين ديو قوان
 و ييكويگر را بر نيد و همدياده كنيز پيگران ني ديد تا آن را در زندگيبكوش
و در » فِيهِ تَتَفَرَّقُوا ولَا« .دي كردن باز داريد و از گناه و دشمنيي نماياري يزگاريپره

د كه اختالف در يدو بكوشين متفّق بمانيد، بلكه بر اصول و فروع دينورزآن اختالف 
گر يد كه با همديل نشوي تبديد و به گروه ها و احزابيمسائل ، شما را متفّرق ننما

ق اجتماع و يو از مصاد. دين متفق هستي كه در اصل ديد در حالي ورزي ميدشمن
عت به آن فرمان داده  ي كرد كه شر اشارهي توان به اجتماعات عمومين مياتفاق بر د

 كه ييگر عبادت هاي پنج گانه و جهاد و ديد و جمعه ها و نمازهاياست مانند حج و اع
لَيهِ تَدعوهم ما الْمشْرِكِينَ علَى كَبرَ« .  گردنديجز با گردهم آمدن كامل نم  يوقت» إِ

ن امر به ي ايدا امر نمود خي و اخالص در طاعت و عبادت برايگانه پرستيآنها را به 
وإِذَا « :شدت بر آنها دشوار آمد همان طور كه خداوند در مورد آنها فرموده است

ِينَ لَا يذُكِرَ اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذِ نَ مِن دونِهِ إِذا يومِنُونَ بِاألَخِرَةِ وإِذَا ذُكِرَ الَّذِ
مان ي كه به آخرت اي كسانياد شود دل هاي يينهاو هرگاه خدا به ت» ستَبشِرُونَيهم 
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 ياد شوند بناگاه شادمان مير از او ي غي گردد، و هرگاه كساني آورند متنفّر مينم
لِهةَ إِلَها وحِدا إِنَّ هذَا لَشَ« :دي فرماي كند و ميو قول آنان را نقل م. گردند ء يأَجعلَ األَ

 ُ ابجكه يبه درست!  گرداند؟يل مي به معبود واحد تبدچگونه معبودان متعدد را» ع 
لَيهِ يجتَبِي اللَّه« . ب استيار عجي  كند بسيش دعوت مي كه او آورده و به سويزيچ  إِ

 رسالت يده شدن برايسته برگزيان بندگانش هركس را كه شايخداوند از م» يشَاء من
ر امت ها يده و بر سايرا برگزن امت ين اساس او ايبر ا. ند ي گزيت باش بر ميو وال
لَيهِ ويهدِي« .  آن انتخاب كرده استيان را براين اديلت داده و بهتريفض » ينِيب من إِ

ن يفراهم شدن ا.  كنديت ميش هداي خوي او نهد به سويو هركس را كه رو به سو
 بنده به  آوردنين سبب، روي رساند، و اي ميت الهيسبب از جانب بنده ، او را به هدا

ن كه هدفش ي اش به خدا و اي قلبيزه هاي باشد و متّوجه شدن انگيپروردگارش م
ك بودن اراده بنده به همراه تالش  او در طلب يپس خوب و ن. ت خدا باشديجلب رضا

همان طور كه خداوند .  گرداندي او آسان ميت را براي است كه هدايت از اسبابيهدا
لَمِ َ بِيهدِي« :دي فرمايمتعال م ل َ السبس نَهعِ رِضونِ اتَّبم له آن يخداوند به وس» هِ اللَّه

  . كنديت مي هداي سالمتيد به راه هاي نمايروي پروردگارش پيهركس را از خشنود
لَيهِ ويهدِي « يه يو آ لَيواتَّبِع سبِ « يه يو آ»ينِيب من إِ  در يقيو حقا» يلَ من أَنَاب إِ

 خداست، ي آنها به سوين بازگشت واقعين كه مبي اهللا عنهم أجمعي رضمورد اصحاب
ن ي راشدي خلفايژه قول و گفته ينكه قول اصحاب حجت است، به ويل اند بر ايدل

  .ني اهللا عنهم اجمعيرض
  :14- 15 يه يآ

لَّا تَفَرَّقُوا وما  إِلَى ربك مِن سبقَت كَلِمةٌ ولَولَا بينَهم بغْيا الْعِلْم جاءهم ما بعدِ مِن إِ
؛  مرِيبٍ منْه شَك لَفِي بعدِهِم مِن الْكِتَاب أُورِثُوا الَّذِينَ وإِنَّ بينَهم لَّقُضِي مسمى أَجلٍ
 دست ، دانش  به  كه  پس  آن از مگر ، نشدند  فرقه  فرقه  عداوت و حسد  يرو از

  مهلت  معين يزمان تا را آنها  كه بود  نكرده مقرر  پيش از تو پروردگار اگر و  يافتند
 خدا  كتاب  وارث ايشان  از بعد  كه  يكسان و   رفت  يم  عذاب  حكم آنها بر ،  است
  .اند  افتاده ترديد  به  سخت  آن  باره در اند  شده

لِذَلِك لَا أُمِرْت كَما واستَقِم فَادع فَ و تَتَّبِع أَهماءهقُلْ وو نتا آمأَنزَلَ بِم كِتَابٍ مِن اللَّه 
أُمِرْتدِلَ ولِأَع نَكُميب نَا اللَّهبر كُمبرالُنَا لَنَا ومأَع لَكُمو الُكُممةَ لَا أَعجنَنَا حيب نَكُميبو 

اللَّه عمجنَنَا ييهِ بإِلَيصِيرُ ويا  يافته  فرمان  كه  چنان و  كن  دعوت  آن  ي؛ برا الْم  
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  كرده  نازل خدا  كه  يكتاب  به : بگو و مرو  خواهشهايشان   يپ از و ورز  يپايدار
 رفتار  عدالت  به شما  ميان در  كه اند  داده  فرمان  من  به  و  دارم  ايمان  است
  اعمال و ما  آن از ام  اعمال   شماست پروردگار ماو پروردگار  يكتا  يخدا   كنم
 گرد جا  يك در را ما خدا   نيست  يا  محاجه  هيچ شما ماو  ميان  شما   آن از شما

  .اوست  يسو  به سرانجام و آورد   يم
نشان فرمان داد و آنها را از ين و  اجتماع آنان بر دي خداوند به اتّفاق مسلميوقت

به آنچه از كتاب كه برآنها نازل ست يسته ني كرد به آنان خبر داد كه شايتفرقه نه
كرده است مغرور شوند، چون اهل كتاب متفرّق و پراكنده نشدند مگر بعد از آن كه 

پس آنها .  كه موجب اجتماع و وحدت استيخداوند كتاب را بر آنها نازل كرد؛ كتاب
ن به خاطر ي برخالف آنچه كتابشان به آنها دستور  داده بود انجام دادند، و ايكار
ان آنها يدند و ميگر بغض وحسد ورزيكديآنها نسبت به .  و تجاوزشن بوديشمند

« . دين كه مانند آنها باشيد از ايزيبپره!  مسلمانهايپس ا. جاد شدي اياختالف و دشمن
لِمةٌ ولَولَا ن نرفته يو اگر سخن پروردگارت بر ا» مسمى أَجلٍ إِلَى ربك مِن سبقَت كَ

 لَّقُضِي« ر شود، يفر دادن آنها تاخي عذاب داده نشوند و در كيني  مدت معبود كه تا
منَهيكرد كه ي او اقتضا مي حكمت و بردباري شد، ولي ميان آنان داوريدر م» ب 

 گمان  يو ب» بعدِهِم مِن الْكِتَاب أُورِثُوا الَّذِينَ وإِنَّ« رد، يعذاب، فورا آنها را فرا نگ
 لَفِي«  شود، يتاب را از گذشتگان به ما داده اند و به آنان عالم گفته م كه كيكسان
شَك نْهرِيبٍ ميجاد ميان آنان اختالف اين امر مي هستند و هميدر اشتباه فاحش» م 
 ينانشان از رويدند و جانشي حسد و تجاوز اختالف ورزيگذشتگانِ آنها از رو. كند

  .در اختالفِ مذموم مشترك هستندد اختالف نمودند و همه يشك و ترد
 »لِذَلِك ش را بر ي كه خداوند كتاب هاين استوار و راه راستي ديپس به سو» فَادع فَ

ش را به يامبرانش را بر آن فرستاده است فرا بخوان و امت خويآن نازل فرموده و پ
د ري پذيق كن و با هركس كه آن را نمي آن دعوت بده و آنها را به آن ت شويسو

.   كنيستادگي ايافته ايو همان گونه كه  فرمان » أُمِرْت كَما واستَقِم« . جهاد كن
 در آن باشد و نه ي كن كه موافق با دستور خدا باشد ؛  نه افراطي استقامتيعني

ز ي كرده پرهي كن و از آنچه نهي فرمان برداريط ، بلكه در آن از دستورات الهيتفر
امبر را دستور داد كه يپس پ.ن كار ادامه داشته باشديره در ا كه همواينما، به صورت

ز با دعوت كردن به يگران را نيل گرداند و ديش گرفتن استقامت، خود را  تكميبا در پ
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امبر دستور داده يو معلوم است كه هرآنچه به پ. ت كندي كمال هداياستقامت، به سو
 كه دستور مخصوص يبه شرط شود ، البته يز  دستور داده ميشود به امت او ن

  .امبر نباشديپ
ن منحرف ي كه از ديا منافقانيال كافران يو از خواسته ها و ام» أَهواءهم تَتَّبِع ولَا« 

ا ينشان، ي از دي كردنِ بخشيروي پي از آنها به معنيرويرا پي مكن، زيرويهستند پ
 كه علم و  دانش به پس از آن. ا ترك استقامت استي خدا يترك كردن دعوتِ به سو

 مكن يروينشان پينفرمود از د.  بودينزد تو آمده است آن گاه از ستمكاران خواه
امبران است، ين همه پيشان مقّرر كرده است دين آنها كه خداوند برايقت ديچون حق

 يروين خود پيقت ديامبران است، اما آنها از حقين همه پياما آنها مقّرر كرده است د
چه گرفته ينشان را به بازي نموده و ديرويالشان پي بلكه از خواست ها و امنكرده  اند

من : و به هنگام مجادله و مناظره با آنها بگو» كِتَابٍ مِن اللَّه أَنزَلَ بِما آمنت وقُلْ« .اند
 مناظره و مجادله يعني. مان آورده امي خدا نازل شده است اي كه از سويبه هر كتاب

 كه بر شرافت و شكوه اسالم و ين اصل بزرگ استوار باشد؛ اصليد بر ايتو با آنها با
 برند بر ي كه اهل كتاب گمان مينيد، و دي نمايان داللت ميره بودن آن بر همه اديچ

ن محور يان شده كه اگر اهل كتاب بر اينجا بيدر ا.  از اسالم استيآن هستند بخش
مان ي ايمان دارند و به بعضيبران، ااميا پي از كتاب ها يمناظره كنند كه به بعض

 كنند و ي آن دعوت مي كه به سوي شود، چون كتابيرفته نميندارند از آنها پذ
 كه آن را آورده است ين قرآن و كسيد اي دهند باي كه خود را به او نسبت ميامبريپ

  .ق كننديرا تصد
 و تورات و يسي و عيامبرمان ما را فرمان داده اند كه به موسيپس كتاب ما و پ

ن كتاب ها يم و خبر داده اند كه ايق كنيم، و آن را تصديمان داشته باشيل ايانج
مان يامبرمان ما را به اياما كتاب و پ. ق و به آن اقرار كرده انديصحت قرآن را تصد

ف نشده اند و مطابق ي ما توصي كه براييساي وعيل و موسيآوردن به تورات و انج
افته ام كه در يو فرمان » بينَكُم لِأَعدِلَ وأُمِرْت« . رمان  نداده استستند فيبا كتاب ما ن

 اهل كتاب يپس ا.  كنميد، دادگريان شما و آنچه در آن اختالف كرده اي ميداور
 دارد و مرا يان شما باز نمي مي تان با من، مراد از دادگرينه ورزي شما و كيدشمن
رم و باطل يگران سخن حق را بپذي اهل كتاب و د مختلفيان گفته هاين كه از مياز ا

اهللا پروردگار ما و » وربكُم ربنَا اللَّه« .  كنديرا رد كنم و به عدالت حكم كنم منع نم
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ن كه پروردگارتان باشد ي او پروردگار همه است و شما به ايعني. پروردگار شماست
اعمال خوب و بد ما از آن ماست » أَعمالُكُم لَكُمو أَعمالُنَا لَنَا« . ديستياز ما سزاوارتر ن

ق ي بعد از آن كه حقايعني» وبينَكُم بينَنَا حجةَ لَا« و اعمال شما از آن شماست، 
ت ي روشن گشت و حق از باطل و هدايت از گمراهيروشن گشت و حق از باطل و هدا

.  نمانده استيكش باقز و كشمي جدال و ستي براييد جاي مشخص گردياز گمراه
 كه ين است كه حق از باطل روشن گردد تا فرديچون  منظور از مجادله و گفتگو ا

ن است كه با يمنظور ا. ت شود و حجت بر فرد گمراه اقامه گردديافته است هدايراه
د مگر يو با اهل كتاب مجادله نكن: دي فرماياهل كتاب مجادله نشود، چرا كه خداوند م

 يجمع اللَّه« . ميان كردي است كه ما بيزيمنظور همان چ. كه بهتر است يوه ايبه ش
ك را طبق ي آورد و هريامت همه ما را گرد ميخداوند در روز ق» الْمصِيرُ وإِلَيهِ بينَنَا

  . شوندين وقت دروغگو و راستگو مشخّص مي كند و  در ايعملش  مجازات م
  :16 يه يآ

 وعلَيهِم ربهِم عِند داحِضَةٌ حجتُهم لَه استُجِيب ما بعدِ مِن اللَّهِ فِي يحاجونَ والَّذِينَ
غَضَب ملَهو ذَاب؛ و عآنكه از  پس ، كنند  يم  جدال خدا  باره در  كه  يكسان شَدِيد  
 بر   است ناچيز  حجتشان  پروردگارشان نزد اند  كرده اجابت را، او  دعوت

  .سخت  يعذاب  آنهاست بر و  خدا  خشم  هاستآن
چ يان ما و شما هيم» نَكُمينَنَا وبيلَا حجةَ ب« د يتاك» اللَّهِ فِي يحاجونَ والَّذِينَ« ه ين آيا

 كه درباره خدا به يو كسان» اللَّهِ فِي يحاجونَ والَّذِينَ« .  باشديست مي نيمجادله ا
 بعدِ مِن«  ورزند، يو شبهات متناقض مجادله  و مخاصمه م باطل يله حجت هايوس
 قاطع و يات و نشانه هايبعد از آن كه خردمندان و عاقالن به سبب آ» لَه استُجِيب ما
 پردازند، پس ينان كه با حق به مجادله ميرفته اند، پس ايل روشن فرمان او را پذيدال

مجادله آنها » ربهِم عِند داحِضَةٌ تُهمحج« شان روشن شده است،ياز آن كه حق برا
چون  مجادله آنها مشتمل بر رد . ستي نيرفتنينزد پروردگارشان باطل است و پذ

لَيهِم« .حق است و هر آنچه كه با حق مخالف باشد باطل است و َع و به خاطر » غَضَب
 آن خشم خدا بر  خدا و دروغ انگاشتني اشان از حجت هاي گرداني و روينافرمان
لَهم« . آنهاست و ذَابع جه خشم ي دردناك دارند كه آن عذاب نتيو عذاب» شَدِيد

له باطل با حق به مجادله ي است كه به وسيفر ِ هركسين كيپس ا. خداوند بر آنهاست
  . پردازديم
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أَنزَلَ الَّذِي اللَّه قِّ الْكِتَابالْمِيزَانَ بِالْحو ماو رِيكدلَّ يةَ لَعاع؛ خداست السكه  قَرِيب  
  قيامت شايد ؟ يدان   يم  چه تو و   است  كرده  نازل را ترازو و  حق بر  كتاب  اين

  .باشد  نزديك
 أَلَا الْحقُّ اأَنَّه ويعلَمونَ مِنْها مشْفِقُونَ آمنُوا والَّذِينَ بِها يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ بِها يستَعجِلُ

  به را  آن ندارند  باورش  كه  ؛ آنان بعِيدٍ ضَلَالٍ لَفِي الساعةِ فِي يمارونَ الَّذِينَ إِنَّ
  حق  كه دانند  يم و بيمناكند  آن از اند آورده ، ايمان  كه  آنان و ، طلبند  يم  شتاب
  يگمراه در  سخت كنند  يم  جدال  قيامت  باره در   كه  يكسان ،  باش  آگاه   است

  .هستند
 يل او واضح و روشن هستند، طوريان كرد كه حجت ها و دالي خداوند متعال بيوقت

ز يرد، اصل و اساس حجت ها را ني پذي باشد آن را ميريد خي اميكه هركس در و
ل ين دليده اند به اي كه به بندگان رسييل و حجت هاي كه همه داليان كرد،  اساسيب

 است يخداوند ذات» والْمِيزَانَ بِالْحقِّ الْكِتَاب أَنزَلَ الَّذِي اللَّه« :پس فرمود.  گردنديبر م
ن قرآن بزرگ است كه يكتاب، ا. كه كتاب و  ابزار سنجش را به حق نازل كرده است

 ين است و در سراسر آن نشانه هايقي و يبه حق نازل شده و مشتمل بر حق و راست
پس .  كندي داللت مينيد دي و عقايواضح است كه بر همه مطالب الهل  يروشن و دال
زان يار و مياما مع. ل را ارائه داده است ين دالين مسائل و روشن تريقرآن بهتر

 يل عقلين همه داليبنابرا.  باشديح ميسه درست وعقل صحيعدالت و سنجش و مقا
 كه در وجود انسان است يي جهان و نشانه هاي در كرانه هاي الهيل نشانه هاياز قب

 و مناسبت ها و علّت ها و احكام و حكمت ها همه در ي شرعيارهايو اعتبارات و مع
ان بندگانش گذاشته است تا ي داخل هستند كه خداوند آن را در مياريزان و معيم

له آن به يد و به وسي كرده است بسنجي را كه نفي را كه اثبات نموده و اموريامور
ره  كتاب و يو آنچه از دا. دين حاصل كنيقيامبرانش يام خداوند و پيراست بودن پ

 يل است باطل و متناقض مي شود حجت و دليرون است و آنچه گفته ميزان بيم
و هركس كه قدرت .  باشديز فاسد مي و فروع آن نيباشد، اصل آن فاسد است و مبان

ص دهد و حجت ي تشخگريكديص را داشته باشد و ادله راجح و مرجوح را از يتشخ
ب ي هركس فريول. ن موضوع واقف استيها و شبهات را از هم بازشناسد، به ا

 مورد نظر را در يرت او معنيبنده را بخورد و بصي آراسته و كلمات فريعبارت ها
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پس موافقت و .  باشديدان نمين ميست و از سواركاران اين كار نيابد، او اهل اين
  .مخالفت او برابر است

امت شتاب دارند و منكر آن ي كه درآمدن قي خداوند متعال با ترساندن كسانسپس
ك يامت نزديد قي شاي دانيو تو چه م» قَرِيب الساعةَ لَعلَّ يدرِيك وما« :هستند  فرمود

 ي برپا ميست كه چه زمانيست، و مشخص نيباشد، پس زمان و فاصله آن معلوم ن
  .  روديفاق افتادن آن انتظار م اتين در هر وقتيشود، بنابرا

ب و ناتوان قرار ي عناد و تكذي كه از رويكسان» بِها يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ بِها يستَعجِلُ« 
 والَّذِينَ«  ورزند، يدن آن شتاب ميمان ندارند در فرا رسيدادن پروردگارشان به آن ا

 از يعني. امت در هراس اندي آورده اند از قماني كه اياما كسان» مِنْها مشْفِقُونَ آمنُوا
 ي اعمال داده ميامت جزاي دانند كه در قيمان دارند و مي ترسند چون به آن ايآن م

 ترسند كه مبادا اعمالشان ي شناسند و ميشود، و از آنجا كه پروردگارشان را م
 أَنَّها لَمونَويع« :ن فرموديبنابرا. نجات دهنده نباشد و آنان را به سعادت نرساند

 إِنَّ أَلَا« .  در وقوع آن ندارنديديچ شك و تردي دانند كه آن حق است و هيو م» الْحقُّ
امت شك دارند و درباره آن ي كه در وقوع قيد كسانيبدان»  الساعةِ فِي يمارونَ الَّذِينَ
امبران يد با پد شدني بعد از آنكه دچار شك و ترديعني پردازند، يز و مجادله ميبه ست
در » بعِيدٍ ضَلَالٍ لَفِي« امت به مجادله پرداختند، ي وقوع قيروان آنان درباره يو پ

 و ي بدتر است از دوري و ضاللتيو چه گمراه.  قرار دارند يت دوري نهاي بيگمراه
 آخرت را ي كه سراييب كرده است؛ سراي آخرت را تكذي كه سرايضاللت كس

ده شده ي آفري جاودانگي است و برايقي حقيكه سرا ييب كرده است؛ سرايتكذ
 كند يش را اظهار مي كه خداوند در آن عدالت و فضل خويي سزا و جزايسرا! است؟
 ي ميه درختير ساي است كه در زين جهان نسبت به آن مانند سفر مسافري، و ا

و گذر  عبور يا سراين دنيا. دي نماي كند و از آنجا كوچ ميخوابد سپس آن را ترك م
ق يا را تصدين رفتن دنيپس كافران، فنا شدن و از ب. است نه محل استقرار و ماندن

 ييند، سراي نمايب مي آخرت را تكذي كنند چون آن را مشاهده كرده اند اما سرايم
 كامل تر يروانشان كه از همه  مردم؛ عقليامبران بزرگوار و پي و پي الهيكه كتاب ها

  .ارترند از آن خبر داده انديده تر و هوشيفهمشتر دارند و ي بيو دانش
  :19- 20 يه يآ
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اللَّه ادِهِ لَطِيفقُ بِعِبرْزن يشَاء مي وهو زِيزُ؛ خدا الْقَوِياست  مهربان  بندگانش با الع   
  .است پيروزمند و توانا  او و  دهد  يم  يروز بخواهد را  كه هر
 مِنْها نُؤتِهِ الدنْيا حرْثَ يرِيد كَانَ ومن حرْثِهِ فِي لَه نَزِد ةِالĤْخِرَ حرْثَ يرِيد كَانَ من
  يم  اش  كشته  به بخواهد را  آخرت  كشت  كس نَّصِيبٍ؛ هر مِن الĤْخِرَةِ فِي لَه وما

  كشت در ديگر  يول ،  كنيم  يم عطا او  به بخواهد دنيارا   كشت  كس هر و  افزاييم
  .نيست  ييبنص  آخرتش

ف و مهربان ينسبت به بندگانش لط» بِعِبادِهِ لَطِيف«  دهد كه او يخداوند متعال خبر م
است تا بندگان او را بشناسند و او را دوست بدارند و خود را در معرض لطف و 

 است او ين معني خداوند متعال است كه به ايلطف از صفت ها. كرم او قرار دهند
ر يه خي داند و بندگانش به خصوص مومنان را به آنچه كه مايا م ها ريرازها و پنهان

 رساند كه ي به آنها مير و بركت را از راهي كند، و خيت ميو صالح آنهاست، هدا
از جمله لطف خداوند نسبت به بنده .  برندي دانند و گمانش را نميخودشان نم

 كند، يت مير هداي خيت به سوين است كه او را با فراهم كردن اسباب هدايمومنش ا
 مومنش يت بنده ي هداي كه خداوند براياسباب. دي آي كه به فكر انسان نميتيهدا

م شدن در برابر آن را در ينكه محبت حق و تسلي كند عبارت است از ايفراهم م
 كند تا او را ي اش الهام مي نهد، و خداوند به فرشتگان گراميعه ميوجودش به ود

ند يق، و حق را در دلش آراسته نماي تشويكير و ني را بر انجام خاستوار گردانند و او
ن است كه مومنان را به يو از مظاهر لطف خداوند ا.  شودي از حق ميرويكه سبب پ
 ي ميشان را قوين عبادت ها اراده هاي فرمان داده كه اي دسته جمعيعبادت ها

گر يكدير با يآنها در راه خ كه يزد، به گونه اي انگيشان را بر ميگرداند و همت ّ ها
و از مظاهر .  كننديگر اقتدا ميكدي وشند و به ي ورزند و به آن عالقمند ميرقابت م

 كند كه يجاد مي بنده اي را براين است كه اسبابيلطف خداوند نسبت به بندگانش ا
است و امثال آن كه يا و ثروت و ريمثال چنانچه دن.  گردنديان  او و گناهان مانع ميم

 پردازند بنده را از اطاعت و عبادت خدا دور يگر به رقابت ميا در آن با همدياهل دن
 آورد، خداوند ثروت و ي رويا به گناهيا سبب شود تا از خدا غافل گردد يكند 
ن يبنابرا.  دهدي دارد و رزقش را به اندازه اش مياست را از او دور مي و رييدارا
 حكمت و لطفش يهركس را كه بخواهد به اقتضا» شَاءي من يرْزقُ« :نجا فرموديدرا
ره است، و قدرت و توان همه يرومند و چيو او ن» العزِيز الْقَوِي وهو« . دهدي ميروز
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 را ندارد مگر به  كمك او كه همه يك از مخلوقات توان كاريچ يپس ه. از آن اوست
 كَانَ من« :متعال فرمودسپس خداوند . م فرود آورده استيز در برابر او سرتسليچ

رِيدرْثَ يخِرَةِ حĤْامت باور داشته ي به قيعنيهركس اجر و پاداش آخرت را بخواهد » ال
 يدر كشت او م» حرْثِهِ فِي لَه نَزِد« ش تالش كند، يد و برايق نمايباشد و آن را تصد

. مي گردانيابر مم و پاداش آن را چند بريي نماي عمل او را چند برابر ميعني. مييافزا
ها وهو ي لَها سعيومن أَراد األَخِرَةَ وسع« :همان طور كه خداوند متعال فرموده است

 آن تالش كند يو هركس آخرت را بخواهد و برا» هم مشكُورايمومِنُ فَأُولَئِك كَانَ سع
ن بهره اش ي ار و تشكر است، با وجوديشان قابل تقدي كه مومن است تالش ايدر حال
ا را يو هركس كشت دن»  الدنْيا حرْثَ يرِيد كَانَ ومن« .  رسديا حتما به او ميدر دن

ش ي پيزي آخرت خود چين هدف او باشد و برايا آخرين صورت كه دنيبخواهد به ا
بهره » مِنْها نُؤتِهِ« د نداشته باشد و از عذاب آن نترسد، ينفرستد و به پاداش آن ام

» نَّصِيبٍ مِن الĤْخِرَةِ فِي لَه وما« . مي دهيش مقّرر گشته است به او ميرا كه برااش 
 گردد و ي آن  محروم مي ندارد و از بهشت و نعمت هايچ بهره اياما در آخرت ه

لَيا وزيوةَ الدنيد الحيريمن كَانَ « .  شوديسزاوار آتش دوزخ م لَهم ينتَها نُوفِ إِ هِم أَعم
نت آن را بخواهد و اعمالشان را يا و زي دنيهركس زندگان» بخَسونَيها لَا يها وهم فِيفِ

  . شونديم و آنها در آن جا كم داده نمي دهيشان ميدر آن جا كامال به ا
  :21- 23 يه يآ

أَم موا شُرَكَاء لَهم شَرَعنَ لَهينِ ما الدم أْذَن لَمبِهِ ي لَا اللَّهلَوةُكَ ولِ لِمالْفَص لَقُضِي 
منَهيإِنَّ بالظَّالِمِينَ و ملَه ذَابع برايشان  يآيين  كه  است  يبتان را  مشركان ؛ آيا أَلِيم  
 نبود  عذابشان تاخير قصد اگر و ؟  است  نداده را،   آن  رخصت خدا  كه اند  آورده

  .دردآور  است  يعذاب را  ستمكاران بودو   آمده  پايان  به  كارشان ،
 فِي الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ بِهِم واقِع وهو كَسبوا مِما مشْفِقِينَ الظَّالِمِينَ تَرَى

 را  ؛ ستمكاران الكَبِيرُ الْفَضْلُ هو ذَلِك ربهِم عِند يشَاؤُونَ ما لَهم الْجنَّاتِ روضَاتِ
  يول  رسيد خواهند  خود كيفر  به  البته و  بيمناكند  اعمالشان  حاصل از  كه  يبين

 هر  بهشتند  يدرباغها  ، اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان  كه آنها
 .است  يبزرگ  بخشايش  و  فضل  اين و   هست  پروردگارشان نزد بخواهند  چه

شِّرُ الَّذِي ذَلِكبي اللَّه عِبهنُوا الَّذِينَ ادمِلُوا آمعاتِ والِحلَّا قُل الص أَلُكُمهِ أَسلَي رًا عإِلَّا أَج 
  ؛ اين شَكُور غَفُور اللَّه إِنَّ حسنًا فِيها لَه نَّزِد حسنَةً يقْتَرِف ومن الْقُرْبى فِي الْمودةَ
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  يكارها و، اند  آورده  ايمان  كه را  شبندگان از  گروه  آن خدا  كه  يچيز  آن  است
 جز ، ازشما   يمزد  رسالت  اين بر : بگو  دهد  يم  مژده  بدان ، اند  كرده  شايسته
  ينيكوي به  كند  ينيك كار  كه هر و   خواهم  ينم ،  خويشاوندان  داشتن  دوست

  .است پذير شكر و  آمرزنده خدا زيرا ،  افزاييم  يم  اش
 برگرفته ي و سرپرستياوري را به يين انبازهاي دهد كه مشركيعال خبر مخداوند مت

 ي مي انسيطان هاينها از شيز مشترك هستند و اياند و هر دو گروه در اعمال كفرآم
و شرك » اللَّه بِهِ يأْذَن لَم ما الدينِ منَ لَهم شَرَعوا« . كننديباشند كه به كفر دعوت م

د آورده اند و حالل خدا را حرام كرده و ين پديشان به عنوان ديا يو بدعت ها را برا
با . ن قرار داده اند ي آنان ديحرام او را حال نموده و آنچه را كه دلشان بخواهد برا

 است كه خداوند متعال آن را مشروع نموده تا بندگان بر آن  يزين همان چين كه ديا
چ ين هيبنابرا. نديك نماي را به خدا نزدله آن خودي را عبادت  كنند و به وسياساس و

ن مقّرر يامده باشد به عنوان ديامبرش ني را كه از طرف خدا و پيزيكس حق  ندارد چ
 كنند كه هم آنان و هم پدرانشان در ين كار را مين فاسقان ايبدارد ، پس چگونه ا
 را ينيواگر خداوند مدت مع» بينَهم لَقُضِي الْفَصلِ كَلِمةُ ولَولَا« ! كفر مشترك هستند؟

 اهل ي مختلف مهلت دهد، فورا به خوشبختيمقّرر كرده بود كه در آن به گروه ها
 آنها را اقتضاء ي كرد، چون آنچه نابودي ميحق و نابود شدن اهل باطل حكم و داور

ش دارند كه ي در پينها بدانند كه در آخرت عذاب دردناكياما ا. د موجود استي نمايم
  . شوندي بدان گرفتار مينها و هر ستمگريا

دن و ارتكاب گناهان بر خود ي را كه با كفر ورزين روز كسانيدر ا» الظَّالِمِينَ تَرَى« 
 كه كرده اند سخت يياز كارها» كَسبوا مِما مشْفِقِينَ« د كه ، ي ديستم كرده اند خواه

 ي كه از آن ميزيمناك، چيه ب شوند و از آنجه كيفر داده ميرا بر آن كيمناكند، زيب
ز احتمال دارد بدان دچار نشود، خبر داد يترسد احتمال دارد به آن دچار شود و ن

د، چون يبه آنان خواهد رس» بِهِم واقِع«  ترسند، ين ستمكاران از آن مي كه ايعذاب
 ره رايل توبه و غي از قبينكه معارضيفر را فراهم آورده اند بدون ايآنها اسباب ك

» الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ« . داشته باشند، اكنون فرصت را از دست داده اند
 يمان آورده و كارهايامبرانش ايشان به خدا و كتاب ها و پي كه با دل هايو كسان

ل ي از اعمال قلوب و  اعمال جوارح از قبيهر  نوع عمل صالح. سته كرده انديشا
 فِي « ين كسانيسته داخل هستند پس چني شايدر كارهاواجبات و مستحبات 
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 هستند كه به بهشت يي در باغ هايعني.  بهشت هستند يدر باغ ها» الْجنَّاتِ روضَاتِ
پس .  باشديم» بهشت«ه است كه ياضافه شده اند، و معلوم است كه حالت مضاف ال

 پر آب و منظره يهابا و شكوفا بوده و در آن نهرها و چشمه يار زين باغ ها بسيا
وه و پرندگان آواز خوان به وفور يز است و درختان پرمي دل انگيبا و صداهاي زيها
ن بهره يو در آن جا كامل تر.  برنديمان در كنار هم به سر مي شوند، و اهل ايافت مي

 كه با گذشت ييباغ ها.  شودي ميد آدمي و همدم شدن با دوستان عايستياز همز
شان ي آنها به لذت ّ هاي گردد و روز به روز اهاليان افزوده م اشييبايزمان ز

آنها هرچه در آن باغ ها بخواهند » يشَاؤُونَ ما لَهم« . كننديدا مي پيشترياق بياشت
شان فراهم است؛ ينزد پروردگارشان، ، پس هرچه بخواهند برا» ربهِم عِند« . دارند

چ يده و به دل هي آن را نشنيچ گوشيده و هي آن را نديچ چشمي كه هييزهايچ
ا يو آ. ن است فضل بزرگيا» الكَبِيرُ الْفَضْلُ هو ذَلِك« .  خطور نكرده استيانسان
 او در يت خداوند متعال و بهره مند شدن از لقاي به رضايابي بزرگ تر از دستيفضل
   بهشت وجود دارد؟يسرا
 »شِّرُ الَّذِي ذَلِكبي اللَّه هادنُوا الَّذِينَ عِبمِلُوا آمعاتِ والِحخداوند بخشنده و  » الص

ن يله برتريد است به وسين نوين مژده بزرگ را كه به طور مطلق بزرگ تريمهربان ا
پس . سته كرده انديمان آورده اند و كار شاي دهد كه ايد مي نويانسان به كسان

 يكه انسان را به آن م يله اين هدف است ووسيد بزرگترين نوي از ايبرخوردار
لُكُم لَّا قُل« . له استين وسيرساند بهتر لَيهِ أَسأَ رًا عن يدر برابر رساندن ا: بگو» أَج

پس .   خواهمي نمي احكام آن از شما مزديقرآن به شما و فراخواندتان به سو
 خواهم كه بر شما يرم و نميست كه اموالتان را از دستتان بگين نيمنظور من ا

احتمال دارد كه » الْقُرْبى فِي الْمودةَ إِلَّا« .  ندارمي ماديت و حكومت كنم و هدفاسير
ده آن به خود شما بر ي خواهم كه فايز از شما ميك چين باشد كه فقط يه اي آيمعن
ن دوست داشتن يو ا. دي مرا دوست بداريشاوندين كه به خاطر خوي گردد و آن ايم

  ياز رو) ص(امبريرا دوست داشتن پيمان است، زياساس ااضافه بر دوست داشتنِ بر
شان بر همه محبت ها بعد از محبت خدا، بر هر يمان و مقدم داشتن محبت ايا

ه به آنان اشاره شده  است، ين آي كه در ايو از كسان.  فرض استيمسلمان
امبر يز نسبت به پيگر را ني دي، محبتيمانين محبت ايدرخواست شده است اضافه بر ا

ك ينزد) ص(امبري، چون پيشاونديداشته باشند، و آن  عبارت است از محبت خو
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چ كس در يند هي گوي كه ميي كرد تا جايشاوندان خود را دعوت مين مردم و خويتر
شاوند  او ي خوي داشت و به نوعيامبر با او نسبتين كه پيش نبود مگر اي قريره هايت

ن كه ي خواهم مگر اي نميچ مزديشد كه از شما هن بايو احتمال دارد كه منظور ا. بود
 جستن به خدا و متوسل شدن به او يكين با نزديد و ايصادقانه خدا را دوست بدار

د همراه ي نمايله طاعت و عبادتش كه بر محبت صادقانه و درستِ خدا داللت ميبه وس
 جستن به يكيمحبت به خاطر نزدمگر  » الْقُرْبى فِي الْمودةَ إِلَّا« :ن فرموديبنابرا. است

در برابر ) ص(امبرين كه پي است بر ايلين استثنا دليطبق هر دو گفته ا. تقّرب به خدا
 يده اش به خودشان بر مي كه فايزي طلبد مگر چي نميچ پاداشيدعوت از آنان ه

. به آنها داد) ص(امبريست، بلكه مزد و پاداش همان است كه پين مزد نيگردد، و ا
زِ يومِنُوا بِاللَّهِ العزيوما نَقَموا مِنهم إِلَّا أَن « :دي فرماين كه خداوند متعال ميد اهمانن
روزمند و ستوده ين نگرفتند كه به خداوند پي جز ايراديب و ايو از آنان ع» دِيالحم

ن كه با تو ي نكرده جز اي گناهيفالن« : ندي گوين كه ميو مانند ا. مان آورده انديا
  ». كنديم يكين
ل نماز، ي انجام دهد از قبيكيو هركس كار ن» حسنًا فِيها لَه نَّزِد حسنَةً يقْتَرِف ومن« 

ن صورت كه يم، به اي افزائي عمل او ميكي كردن با مردم، بر نيكيا نيروزه ، حج 
  انجام دهد و با آن اجر و پاداش مومنيگري دي دهد تا كارهايق ميخداوند به او توف

ا و آخرت را به ي رود و پاداش دنيگاهش باال مي وشد و نزد خدا و خلق جاياضافه م
 گمان خداوند آمرزنده و شكرگزاراست؛ يب» شَكُور غَفُور اللَّه إِنَّ« .  آورديدست م

دن از آن يگناهان بزرگ  را هرچند كه بزرگ باشند به هنگام توبه كردن و دست كش
ش ي دهد ، پس او با مغفرت  خوي اندك پاداش فراوان مو در مقابل عمل.  آمرزديم

 ي ها آن را شكر ميكيرفتن نيا پذي پوشاند و يب ها را مي آمرزد و عيگناهان را م
  .دي نماين برابر مي ها را چنديكيگزارد و ن

  :24 يه يآ
قُولُونَ أَملَى افْتَرَى يا اللَّهِ عشَأِ فَإِن كَذِبي اللَّه خْتِملَ ي ىع لْبِك  ويحِقُّ الْباطِلَ اللَّه ويمح قَ

لِماتِهِ الْحقَّ  اگر  بندد  يم  دروغ خدا بر  كه گويند  يم ؛ يا الصدورِ بِذَاتِ علِيم إِنَّه بِكَ
 و كند  يم محو را  باطل خود  كلمات  به خدا و  نهد   يم مهر تو  دل بر بخواهد خدا
  .داناست گذرد  يم دلها در  چه هر  به او  گرداند  يم  ثابت را  حق
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 علَى افْتَرَى« :ندي گوي كنند، با جسارت و دروغ ميب ميامبر را تكذي كه پيا كسانيآ
 يز متّهم مين چيامبر بر خدا دروغ بسته است؟ آنها تو را به زشت تريپ» كَذِبا اللَّهِ

 را به يزي، و چيكن ي نبوت مي و ادعاي بنديند به خدا دروغ مي گويكنند و م
 و يي كه راستگوي كه خداوند از آن پاك است، در حالي دهيخداوند نسبت م

 يحين دروغ صري دهند كه چنيپس چگونه به خود جرأت م.  دانندي تو را ميامانتدار
ب گر فتن از خداست ين عين كار بر خدا جرات كرده اند چون ايند؟ بلكه با ايرا بگو

ن فساد در ي را كه به گمان آنها بزرگ ترين دعوت بزرگيچنكه به تو قدرت داده تا 
 ي داده بود تا دعوت را بييامبر توانايرا خداوند به پي، زياندازين است به راه بيزم

د آن معجزات آشكار و يي تايپرده اعالم دارد و آن را به خداوند نسبت دهد و برا
ز از يشدن او بر مخالفان نره يامبر و چي آشكار پيروي ارائه دهد و پيل روشنيدال
ن دعوت را در نطفه خفه  كند ي توانست اي كه خداوند متعال ميدر حال. ن جمله بوديا

 ي بر دل او مهز ميو وقت.  به دلش وارد نشوديريمهر زند و خ) ص(امبر يو بر دل پ
امبر ي آنچه پي است بر صحت و درستيل قاطعين دليپس ا.  شد يز تمام ميزد همه چ

 اوست و يد گفته هايي تاين شهادت از جانب خدا براي تريورده  است و قوآ) ص(
  .  شوديافت  نمين ي باالتر از ايچ شهادتيه

  ي اوست كه باطل را نابود مي جاري و از سنت هاين از حكمت و رحمت الهيبنابرا
« .  استي گردد اما سرانجام آن نابودي قدرت مي اوقات باطل دارايكندف گرچه گاه

حِقُّوقَّ ياتِهِ الْحلِم نش يابد و با وعده راستي ير نميي اش كه تغينيو با سخنان تكو» بِكَ
 يع نموده است و آن را در دل ها ثابت مي دارد كه خود آن را تشريحق را پابرجا م

 گوناگون حق يخداوند بزرگ به روش ها! يآر.  دهدينش ميگرداند و خردمندان را ب
زد تا با حق ي انگين است كه باطل را بر مين روش ها اي از ايكي  دارد؛يرا پابرجا م

ش يل و حجت هاي كه باطل به مقابله با حق پرداخت حق با  داليمقابله كند، پس وقت
له ي گردد و به وسيت حق آشكار ميآنجاست كه نور و هدا.  شوديبر آن حمله ور م

 گردد و حق يهركس روشن م ي شود و بطالن آن برايشه  كن ميآن باطل نابود و ر
لِيم إِنَّه«  شودي كامال آشكار مي هركسيبرا ورِ بِذَاتِ عدگمان خداوند به يب»  الص 

 كه در دلهاست و آنچه پنهان داشته و آنچه يك و بدينه هاست و به نيآنچه در س
  .آشكار نكرده  اند آگاه است

  :25- 28 يه يآ
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وهلُ الَّذِي وقْبةَ يبنْ التَّوادِهِ عفُو عِبعينِ وئَاتِ عيالس لَمعيا ولُونَ؛ و مكه  اوست تَفْع  
 كنيد  يم ، چه  هر و كند  يم  عفوشان  گناهان از و پذيرد  يم را  بندگانش  توبه

  .داند  يم
تَجِيبسينُوا الَّذِينَ ومِلُوا آمعاتِ والِحم الصهزِيدين ولِهِ م  عذَاب لَهم والْكَافِرُونَ فَضْ
 اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان  كه را  يكسان  يدعا شَدِيد؛ و

  به را  كافران و  دهد  يم  افزون را  آنان  خويش  فضل از و ، كند يم   اجابت
  .سازد  يم گرفتار سخت   يعذاب
لَوطَ وسب قَ اللَّهادِهِ الرِّزا لِعِبغَوضِ فِي لَبلَكِن الْأَرنَزِّلُ ورٍ يا بِقَدشَاء مي ادِهِ إِنَّهبِعِب 

  يول ، كنند  يم فساد  زمين در كند  افزون را  بندگانش  يروز خدا اگر بصِيرٌ؛ خَبِيرٌ
 و  آگاه خود  بندگان بر زيرا  فرستد  يم  يروز بخواهد  كه  يا  اندازه   به

  .بيناست
وهنَزِّلُ لَّذِيا وثَ يدِ مِن الْغَيعا بنشُرُ قَنَطُوا ميو تَهمحر وهو لِي؛ و الْومِيداوست الْح  
 جا  همه به را، خود  رحمت و فرستد  يم  باران  نوميديشان از بعد  كه  يخداي  آن

  .يستودن و كارساز  اوست و كند  يم منتشر
 يقْبلُ«  و كمال لطف اوست كه يندگي بخشايتردگان كرم و لطف خداوند و گسين بيا

 كشند ي كه از گناهانشان دست ميرد وقتي پذيتوبه بندگانش را م» عِبادِهِ عنْ التَّوبةَ
. رند كه دوباره آن گناهان را انجام ندهندي گيم مي بندند و تصميمان ميو بر آن پ

 است ين در حاليرد، اي پذيمپس اگر هدفشان پروردگار باشد خداوند  توبه شان را 
 شان فراهم شده ي و اخرويوي دنيفرهاي و گرفتار شدن به كيكه قبال سبب نابود

 كه در ييب هاي كند، و عي ها را محو ميو گناهان و بد» السيئَاتِ عنِ ويعفُو« . بود
نها جه ارتكاب گناهان است از آي كه نتييفرهايند و كي آياثر آن گناهان به وجود م

 ي كه انگار كار بدي گردد به گونه ايو توبه كننده نزد او ارزشمند م.  كنديدور م
  . نكرده است

 دهد كه او را به ي مييق انجام كارهاي دارد و به او  توفيو خداوند او را دوست م
 به سبب ي است كه گاهي بزرگيو از آنجا كه توبه از كارها. ندي نمايك ميخدا نزد

 به علّت ناقص بودن اخالص و ي شود و گاهيداقت كامل مكمال اخالص و ص
 يصداقت ناقص خواهد شد و چه بسا فاسد و خراب شود، اگر هدف از آن اهداف



٢٤١٨ 

ن يه را با اي داند آيگاهشان دل است و فقط خدا آن را ميزها جاين چي باشد و ايويدن
  .دي  دهيچه را كه انجام م داند آنيو م»  تَفْعلُونَ ما ويعلَم« :ان برديجمله به پا

 او و توبه كردن از ي آوردن به سويخداوند  همه بندگان را به بازگشت و رو
م يرش به دو گروه تقسيپس بندگان برحسب اجابت و پذ.  ها فرا خوانده استيكوتاه

« :ف نموده استين توصي كه اجابت كرده اند و خداوند آنها را چنييآنها: شده اند
تَجِيبسينُوا لَّذِينَا ومِلُوا آمعاتِ والِحيمان آورده و  كارهاي كه ايو كسان» الص 

ند و به ي نماي كنند و از او  اطاعت ميسته  كرده اند پروردگارشان را اجابت ميشا
ن امر ي كه دارند آنها را به ايمان و عمل صالحيند، چون اي گويك ميدعوت او لب

 گزارد و ي اجابت كردند خداوند كارشان را سپاس م او رايپس وقت. د ي نمايوادار م
لِهِ من ويزِيدهم« او آمرزنده و شكرگزار است؛ شتر يو به آنان از فضل خود ب» فَضْ

 دهد و پاداش آنها را چند برابر يق عمل ميش به آنان توفي از فضل خويعني دهد يم
 كه دعوت خداوند يكساناما .  دهديش از آنچه كه اعمال آنها مستحق آن است، ميب

و به خدا »  َالْكَافِرُونَ« ورزند، ي هستند كه عناد ميند و آنها كساني نمايرا اجابت نم
ا و ي در دنيدينان عذاب سخت و شديا» شَدِيد عذَاب لَهم«  ورزند، يامبرش كفر ميو پ

  .آخرت دارند
 را يا و روزي او دنن است كهيان كرد كه از لطف خداوند نسبت به بندگانش ايسپس ب

 بسطَ ولَو« :پس فرمود. ان برساند ين آنها زي كند كه به ديشان چنان فراوان نميبرا
قَ اللَّهادِهِ الرِّزا لِعِبغَوضِ فِي لَببندگانش فراوان ي را برايو اگر خداوند روز» الْأَر 
 غافل شده و به  از اطاعت خدايعني.  كنندي مين سركشيد و گسترش دهد، در زمينما

 خواهد ي و هوس آنها مي آورند، و به آنچه كه هوي ميا روي دنيشهوات و لذّت ها
 يول» يشَاء ما بِقَدرٍ ينَزِّلُ ولَكِن« . ز گناه و ستم باشدي شوند گرچه آن چيمشغول م

 خَبِيرٌ هِبِعِبادِ إِنَّه« .  فرستديد فرو مي نماي كه لطف و حكمت او اقتضا ميبه  اندازه ا
. ند و از اوضاع و احوال آنها كامال آگاه استي بيچرا كه او بندگانش را م» بصِيرٌ

 از يبرخ« : دي فرمايت ها آمده است كه خداوند متعال مي روايهمچنان كه در بعض
ر ي بخشد، و اگر او را فقيمانشان را سامان نميبندگانم هستند كه جز ثروت و ا

 از بندگانم هستند كه جز فقر و يو برخ.  كشانديفساد م او را به يريگردانم فق
 ي بخشد، و اگر او را ثروتمند گردانم، ثروتمنديمانشان را سامان نمي ايتنگدست



٢٤١٩ 

 يمانشان جز با تندرستي از بندگانم هستند كه ايو برخ.  گردانديمانش را فاسد ميا
  . دي نمايو را فاسد ممان اي، ايماريمار گردانم بيابد، و اگر او را بي يسامان نم

ابد و اگر او را ي ي سامان ميضيمانشان فقط با مري از بندگانم  هستند كه ايو برخ
همانا من كار بندگانم را طبق .  گرداند يمان او را فاسد مين امر ايتندرست كنم ا

نا يم و من آگاه و بي نماير ميشان است تدبيش از آنچه كه در دل هاي خويآگاه
  ».هستم

 »هونَزِّلُ الَّذِي وثَ يها ي كند و با آن به داد آباديو اوست كه باران را نازل م» الْغَي 
 باران يد شدند و مدت زمانيبعد از آن كه نا ام» قَنَطُوا ما بعدِ مِن« .  رسديو مردم م

 يي كارهاي قحط ساليد گشتند و  برايد و ناامي آيامده و گمان بردند كه باران نمين
و با آن رحمت » رحمتَه وينشُرُ« .  فرستدين هنگام خداوند باران مياما در ا. كردند

اند و ي رويانشان مي انسان ها و چهارپاي برايي هاي گستراند و روزيش را ميخو
  . گردندين شادمان ميت است و از اي اهميار دارايشان بسين برايا

 »وهو لِيالْو مِيدر ياز ستوده، كه بندگانش را با انواع تدبو اوست كارس» الْح
 ي كند و او در كارسازين مي شان را تاميوي و دنينيد و منافع دي نماي ميسرپرست

 كه بندگان را از آن ييرش ستوده است و به  خاطر نعمت ها و انواع لطف هايو تدب
  .ش استي سازد قابل ستايبهره مند م

  :29 يه يآ
 يشَاء إِذَا جمعِهِم علَى وهو دابةٍ مِن فِيهِما بثَّ وما والْأَرضِ ماواتِالس خَلْقُ آياتِهِ ومِنْ

   جنبندگان  پراكندن و  زمين و آسمانها  آفرينش او  قدرت  يها  نشانه از قَدِيرٌ؛ و
  .تواناست  گردآوردنشان بر ، بخواهد  گاه هر و   دوست  درآن

ل ي قدرت بزرگ او و از داليو از نشانه ها» والْأَرضِ السماواتِ خَلْقُ آياتِهِ ومِنْ« 
 و ين بزرگين با اينش آسمان ها و زمي او آفريزنده گرداندن مردگان از سو

 يد، و استواري نماي او داللت ميي فرمانروايعظمتشان است، كه بر قدرت و گستردگ
 كند ي خداوند داللت ميفرزانگن بر حكمت و يبا و محكم آسمان ها و زمينش زيو آفر

ن نهاده شده است بر رحمت خدا داللت ي كه در آسمان ها و زميو منافع و مصالح
. ر او باطل استيتِ غي باشد و الوهين كه تنها او سزاوار انواع عبادت مي كند، و ايم
ن يها و زم كه خداوند در آسمان يو جانوران و جنبدگان» هِما مِن دابةِيوما بثَّ فِ« 
« .  قدرت  اوستيد آورده و پراكنده كرده است از نشانه هاي منفعت بندگانش پديبرا



٢٤٢٠ 

وهلَى وع عِهِممشَاء إِذَا جدان يو او بر گردآوردن مردم بعد از مرگشان در م» قَدِيرٌ ي
و . ن كار را داردي اييپس خداوند قدرت و توانا. امت هر زمان كه بخواهد، تواناستيق
امبران و ين باشد، و معلوم است كه اخبار پي راستيري بر خيد مبتنيامت بايحقق قت

  .ان كرده انديامت را بيشان به صورت متواتر تحقق قيكتاب ها
  :30- 31 يه يآ

  يمصيبت را شما كَثِيرٍ؛ اگر عن ويعفُو أَيدِيكُم كَسبت فَبِما مصِيبةٍ من أَصابكُم وما
  يم عفو را  گناهان از  يبسيار  خدا و  كنيد  يم  كه  است  يكارهاي خاطر  به ، رسد
  .كند
 نتوانيد نَصِيرٍ؛ شما ولَا ولِي مِن اللَّهِ دونِ من لَكُم وما الْأَرضِ فِي بِمعجِزِينَ أَنتُم وما
  .نيست   يياور و كارساز او جز را شما و بگريزيد او از  زمين  يرو در
 يا فرزندان بندگان ميا اموال ي به جسم يبتي دهد كه هر مصيوند متعال خبر مخدا

 دهند، به خاطر يز است، از دست ميشان عزيا آنچه را كه دوست دارند و برايرسد 
 بندگان گذشت ي از كارهاياري دهند و خداوند از بسي است كه انجام مي بديكارها

 يشتن ستم مي آنها خودشان بر خويد ول كنيپس خداوند بر بندگان ستم نم.  كند يم
و اگر خداوند »  ظَهرِها مِن دآبةيواخِذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرَك علَيولَو « . كنند

 ي را رويچ جنبنده اي كرد، هي كه كرده اند،  مواخذه مييمردم را به خاطر كارها
 اندازد بدان ير مي عذاب ها را به تاخفرها ويخداوند كه ك.  گذاشتي نمين باقيزم

  . گذردي ندارد، بلكه در مييا توانايست كه آن را فراموش كرده يخاطر ن
د و ي فرار كنيد از چنگال قدرت الهي توانيو شما نم» الْأَرضِ فِي بِمعجِزِينَ أَنتُم وما« 

د و هرچه يهستن ناتوان يد، بلكه شما در زمي به خود ناتوان سازيابياو را از دست
 مِن اللَّهِ دونِ من لَكُم وما« . ديد امتناع ورزي توانيخداوند درباره شما اراده كند نم

لِيلَا ود كه شما را ي ندارياوريچ گونه كارساز و يو جز خداوند ه» نَصِيرٍ و
ان ها را از يد كه زي  ندارياوريچ يد و منافعتان را فراهم آورد، و هي نمايسرپرست

  .شما دور كند
  :32- 35 يه يآ

لَامِ؛ از الْبحرِ فِي الْجوارِ آياتِهِ ومِنْ است  يكشتيهاي او  قدرت  يها  نشانه كَالْأَع  
  .روانند درياها در  كه  كوه  چون
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لَلْنَ الرِّيح يسكِنِ يشَأْ إِن  شَكُورٍ؛ ، صبارٍ لِّكُلِّ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ ظَهرِهِ علَى رواكِد فَيظْ
  آينه هر بازمانند   رفتن از دريا  يرو بر كشتيها تا دارد  يم  نگه را باد ، بخواهد اگر
  .است  يعبرتهاي شكرگزار  صابران  يبرا  اين در
نَّ أَووبِقْها يوا بِمبكَس فعين وكند  يم  غرقه  اعمالشان خاطر  به را آنها كَثِيرٍ؛ يا ع 
  .بخشايد  يم نيز را  يبسيار و

لَمعيادِلُونَ الَّذِينَ وجاتِنَا فِي يا آيم من لَهحِيصٍ؛ و مآيات در  يكسان  چه داند  يم م  
  .نيست   يگريزگاه  هيچ را  آنان  كنند  يم  جدال ما

 ي بخاري هايكشت» الْبحرِ فِي الْجوارِ«  رحمت و توجه او به بندگانش ياز نشانه ها
لَامِ« ا روانند و از بس كه بزرگ اند ي است كه در دريو بادبان يهمانند كوه ها» كَالْأَع 

شان رام شده، و آنها را از تالطم و خروش ي خروشان براياي هستند كه دريبزرگ
 ي فراوانتان را به شهرهاي ها شما و كاالهاين كشتيامواج حفظ كرده است، و ا

ن ين امر مسخّر نموده كه شما را بر اي اي را براي كنند و اسبابيدوردست حمل م
  . دي نمايكار كمك م

اگر خداوند » الرِّيح يسكِنِ يشَأْ إِن« :ن اسباب را گوشزد نمود و فرموديسپس ا
لَلْنَ«   اندازد، يدن مي است از وزي حركت كشتي برايبخواهد باد را كه سبب  فَيظْ

اكِدولَى ررِهِ عستند؛ نه ي ايا مي دري در حال حركت بر روي هاي كشتآن گاه كه» ظَه
 ي هاين حكم شامل كشتي توان گفت كه اينم.  گردندي روند و نه عقب بر ميجلو م
ط ي از شرايكي كنند يله بخار حركت مي كه به وسيي هاي شود، چون كشتي نميبخار

ت را به  در حال حركي هايو اگر خداوند بخواهد، كشت. آنها وجود حركت باد است
 گرداند، اما يا غرق و نابودشان مينان آن كرده اند در دري كه سرنشييسبب كارها

 لِّكُلِّ لĤَياتٍ ذَلِك فِي إِنَّ« .  گذردي از گناهان در مياريخداوند بردبار است و از بس
 يعني نشانه هاست، ي هر بردبار سپاسگزارين امر براي گمان در ايب» شَكُور صبارٍ

 ورزد خود ي ميد بردباري آي در برابر آنچه دوست ندارد و بر  او دشوار م كهيكس
د و به هنگام ي نمايزه گناه ميا به عقب راندن انگي طاعت يرا وادار به تحمل دشوار

ش و يو به هنگام آسا.  كندي مي خوددارير الهي از تقديبت از ابراز ناخشنوديمص
 ي او فروتنيد و براي نماي اعتراف منعمت سپاسگزار است و به نعمت پروردگارش

 از نشانه ين كسيچن. دي نماي او صرف مي كند و نعمت  خدا را در راه خشنوديم
 ندارد و به هنگام نعمت ي كه صبر و بردبارياما كس.  شودي خدا بهره مند ميها
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 خدا يا معاند است و از نشانه هاي گردان ي كند او روي نمي خداوند شكرگزاريها
  .  شوديمند نمبهره 

 كه در يو تا كسان» آياتِنَا فِي يجادِلُونَ الَّذِينَ ويعلَم« :سپس خداوند متعال فرمود
 دهند، بدانند كه يله باطل خود باطل جلوه مي كنند و آن را به وسيات ما مجادله ميآ
 كه به ي عذاب آنها را ازيزيچ چي هيعني.  ندارند يزگاهيچ گريه» محِيصٍ من لَهم ما« 

  .  دهديآن گرفتار شده اند نجات نم
  :36- 39 يه يآ

 وعلَى آمنُوا لِلَّذِينَ وأَبقَى خَيرٌ اللَّهِ عِند وما الدنْيا الْحياةِ فَمتَاع شَيءٍ من أُوتِيتُم فَما
هِمبكَّلُونَ؛ آنچه رتَودر  آنچه و   است  يدنيو  يزندگ  اين  بهره اند  داده را شما  ي 
  ، كنند  يم  توكل  پروردگارشان  به و اند  آورده  ايمان  كه آنها  يبرا خداست نزد،
  .است تر  پاينده و بهتر

  كه  كسان  آن يغْفِرُونَ؛ و هم غَضِبوا ما وإِذَا والْفَواحِش الْإِثْمِ كَبائِرَ يجتَنِبونَ والَّذِينَ
  يم را خطاها شوند   خشم در  چون و كنند  يم  اجتناب زشتيها و  بزرگ  گناهان از

  .بخشايند
ينفِقُونَ؛  رزقْنَاهم ومِما بينَهم شُورى وأَمرُهم الصلَاةَ وأَقَاموا لِرَبهِم استَجابوا والَّذِينَ

  و زارندگ  يم نماز و گويند  يم  پاسخ را  پروردگارشان  دعوت  كه  آنان و
   ايم  داده  يروز آنها  به  آنچه از و  است يكديگر با  مشورت  پايه بر  كارشان

  ، كنند  يم انفاق
 رسد آنها  به  يستم  چون  كه  آنان ينتَصِرُونَ؛ و هم الْبغْي أَصابهم إِذَا والَّذِينَ
  .گيرند  يم  انتقام
ا نشوند و به آخرت عالقمند يفته دنيكه شد ي نمايق مينجا خداوند مردم را تشويدر ا

 أُوتِيتُم فَما« :ان كرد و فرمودي رساند بي كه  انسان را به بهشت ميو اعمال. گردند
 كه به شما ي و صحتياست و  اموال و فرزندان و سالمتي و رييفرمانروا»  شَيءٍ من

 لّذت يعني. استي دني زندگانيبهره مند» الدنْيا الْحياةِ فَمتَاع« داده شده است، 
 يو پاداش فراوان و نعمت ها» وأَبقَى خَيرٌ اللَّهِ عِند وما« .  استيزودگذر و فان

سه يار بهتر است و قابل مقايا بسي دني كه نزد خداوند است از لذت هايداريپا
ست و پس ي در آن نيچ ناگواري آخرت ماندگارترند چون  هيو نعمت ها. ستندين

ن پاداش هستند، و ي مستحق ايان كرد كه چه كسانيسپس ب.  شونديته نمگرف
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لَّذِينَ« :فرمود مان آورده و بر ي كه اي كسانيبرا» يتَوكَّلُونَ ربهِم وعلَى آمنُوا لِ
 و ين را كه مستلزم اعمال ظاهريمان راستي ايعني.  كننديپروردگارشان توكّل م

پس . استيله موافقت در هر كارياند كه توكل وس است با توكّل جمع نموده يباطن
 در به ين كه آدمي ايعنيتوكل . ستي كه توكّل با آن همراه نباشد كامل نيهر عمل

 پسندد قلبا يدست آوردن آنچه خداوند دوست دارد و دور كردن آنچه كه خداوند نم
  .نان داشته باشديد و به او اعتماد و اطميه نمايبه خدا تك

ره و از اعمال ي كه از گناهان كبيو كسان» والْفَواحِش الْإِثْمِ كَبائِرَ يجتَنِبونَ نَوالَّذِي« 
 يكارها» فواحش« ره با يگناهان كب» كبائر االثم« فرق. زندي پرهيزشت و ناپسند م

به آن » فواحش« ن است كه ين ها گناهان بزرگ هستند اي اين كه هر دويزشت با ا
 هستند ي ارتكاب گناهانيزه براي شود كه در نفس انگيگ گفته مدسته از گناهان بزر

 يول.  است كه  كبائر و فواحش در كنار  هم ذكر شوندين زمانياما ا. ستندين نيكه چن
 هم غَضِبوا ما وإِذَا« . داخل استيگريك در دي ذكر شوند مفهوم هريياگر به تنها

ك ي به اخالق خوب و عادات نيعني. د بخشنين شوند ميو هرگاه خشمگ» يغْفِرُونَ
 يعت و سرشت آنها مي آنهاست و اخالق خوب طبي خوي گرفته اند، پس بردباريخو

ن كند آنها خشم خود را يا كردار خود خشمگي آنها را با گفتار ي اگر كسيباشد، حت
 ي بخشند و در مقابلِ فردي كنند بلكه آن فرد را مي خورند و آن را اجرا نميفرو م

 ي به بار مياديدن گذشت؛ منافع زي و گذشت و بخشييكوي كرده است جز ني بدكه
همان طور كه خداوند متعال فرموده .  كندي را از آنها دور مياديآورد و مفاسد ز

لِينَك وبي بي أَحسنُ فَإِذَا الَّذِي هِيادفَع بِالَّتِ« :است و ةُ كَأَنَّهودع مِينَها ي حمو ، لقَّيم Ĥئه
لَّا الَّذ لَّا ذُو حظِّ عظِينَ صبرُوا وما يإِ  كه بهتر است پاسخ بده، يوه ايبا ش» مِيلَقَّئَهĤ إِ

 يا دوستي شود كه گوي بوده است چنان ميان تو و او دشمني كه ميپس آن كس
 كرده اند و آن را فرا ي كه بردباريرد مگر كساني گين را فرا نميو ا.  استيميصم
  . بزرگ استي بهره اي كه دارايرد مگر كسي پذي و نمردي گينم
 كرده و دعوت او يشان فرمانبرداري كه از خدايو كسان» لِرَبهِم استَجابوا والَّذِينَ« 

ن بوده كه ي شان ايي بوده است و مقصد نهاي ويك گفته اند و هدفشان خشنوديرا لب
 برپا داشتن نماز و پرداختن زكات يهرفتن دعوت اليو از جمله پذ. نديبه  او تقّرب جو

ن كه از باب عطف خاص بر عام ين امور را بر استجابت عطف  كرد و ايپس ا. است
لَاةَ وأَقَاموا« :پس فرمود. دي  نمايلت معطوف داللت مياست كه بر شرافت و فض الص «
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داشته  و فرش و نفل برپا ي و باطنيسته و به صورت ظاهري شايو نماز را به گونه ا
ن بخش يا.  بخشنديم مي شان كرده ايو از آنچه روز» ينفِقُونَ رزقْنَاهم ومِما« .اند

و . شاوندان و امثال آنيل زكات و انفاق بر خويهم شامل بخشش واجب است از قب
« . شودي كه به عموم مردم داده ميي مستحب مانند صدقه هايهم شامل بخشش ها

مرُهأَمى وشُور يبمگر استيكديه مشورت با ي آنها بر پايوي و دنينيو كار د» نَه .
 كند، يچ كس طبق نظر خود عمل نميانشان مشترك است هي كه ميي در كارهايعني

گر يكدي و محبت آنها با ي از همدلين بخشيند، و اي نمايگر مشورت ميكديبلكه با 
 را انجام دهند كه يند كارن است كه  هرگاه بخواهي شان ايو از كمال خردمند. است

ند و در ي نمايگر مشورت ميكدي شوند و با ياز به فكر و نظر داشته باشد جمع مين
شان مشخص گردد آن گاه ي پردازند تا مصلحت براي و كاوش ميآن كار به بررس

ان مسلمانان ي كه مييكارها.  كننديمت دانسته و بالفاصله به آن عمل ميآن را غن
 در مورد جنگ و يزنيرد مانند راي گي آن مشورت صورت ممشترك  است و در

ن به يل دي در مسايره، و بررسين و فرماندهان، قضات، و غين مسئولييجهاد ، تع
ح از غلط ين كارها به منظور آن كه صحيق در ايمشورت و تحق. صورت عام

  ه داخلين آي دارد و در اي است كه خداوند آن را دوست ميزيص داده شود چيتشخ
  . است

 هم«  شود، ي دشمنان به آنها تجاوزيو هرگاه از سو» الْبغْي أَصابهم إِذَا والَّذِينَ« 
رند، و خوار نخواهند بود، ي گي دارند انتقام ميياز آنجا كه  عزت و توانا» ينتَصِرُونَ

دا و مان آوردن و توكّل كردن بر خيپس آنها را به ا. رندي توانند انتقام بگيبلكه م
 شوند خداوند ي سبب ميژگين سه وي زشت كه ايره و كارهايز از گناهان كبيپره

 داشتن يامرزد و اطاعت كامل و استجابت پروردگارشان و برپايگناهان كوچك را ب
 بر دشمنان كه يروي و مشورت در كارها و پيكوكاري نينماز و انفاق در راه ها

 كوچك تر را به ين آنان كارهاي بنابرا.ف نمود يخصلت ها و عادات  كمال اند توص
  . دهندينهاست  انجام نمي كه برعكس  ايي دهند و كارهاي انجام ميق اوليطر
  :40- 43 يه يآ

لُها سيئَةٌ سيئَةٍ وجزَاء الظَّالِمِينَ؛  يحِب لَا إِنَّه اللَّهِ علَى فَأَجرُه وأَصلَح عفَا فَمنْ مثْ
  ورزد  يآشت و كند عفو  كه  يكس  پس   آن همانند  است  يبدي  يبد هر  يجزا

 .ندارد  دوست را  ستمكاران او زيرا ،  خداست با  مزدش
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لَئِك ظُلْمِهِ بعد انتَصرَ ولَمنِ ا فَأُوهِم ملَين عبِيلٍ؛ بر مكه  يستم از  پس  كه  يكسان س  
  .نيست يمالمت ،، گيرند  يم  انتقام باشد  رفته آنها بر

لَئِك الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ فِي ويبغُونَ النَّاس يظْلِمونَ الَّذِينَ علَى السبِيلُ إِنَّما م أُولَه 
ذَاب؛ مالمت عناحق  به و كنند  يم  ستم  مردم  به  كه  است  يكسان خور در  أَلِيم  

 .دردآور  يعذاب  تآنهاس  يبرا  كنند  يم  يسركش زمين   يرو در

 ، گذرد در خطا از و كند صبر  كه  آن الْأُمورِ؛ و عزْمِ لَمِنْ ذَلِك إِنَّ وغَفَرَ صبرَ ولَمن
  .است  پسنديده  يكارها از  اين

  .عدل، فضل، ظلم: ان كرده استيفرها را بيه مراتب كين آيخداوند در ا
: پس فرمود. ش تر و نه كم تري ب كردن نهي، همسان آن؛ بدي در مقابل بديعنيعدل 

 در مقابل همان عضو ي شود، و هر عضويدر مقابل كشته شدن فرد، فرد كشته م
 گذشت از يعنيفضل .  شودي شود، و مال به اندازه و همسان آن گرفته ميده ميبر
هركس » اللَّهِ علَى فَأَجرُه وأَصلَح عفَا فَمنْ« :ن فرمودي كرده است، بنابراي كه بديكس

 ي ميجاد كند، پاداش او بر خداوند است و به او پاداش بزرگيببخشد و صلح و صفا ا
ن داللت ي عفو و گذشت ، اصالح را شرط نموده است تا بر ايو خداوند برا. دهد 
 گذشت شود و عفو گردد، و يسته آن نباشد كه از ويد كه اگر گناهكار شاينما

ن صورت گذشت و يفر داده شود، در اي آن بود كه كيز مقتضي نيمصلحت شرع
  . ست كه شرع به انجام دادن آن امر كرده باشدي نيزيبخشش چ

ن  امر مردم را به عفو و يان نمود كه پاداش عفو  كننده بر خداست اي خداوند بيوقت
 را بكند كه دوست دارد ينكه بنده با  مردم همان رفتاريد و اي نمايق ميگذشت تشو

پس همان طور كه دوست دارد خداوند او را . رفتار را انجام دهدن يخداوند با او ا
و همان طور كه دوست دارد خداوند از  . ز مردم را عفو كند و ببخشديعفو كند او ن

فر ي كند، چرا كه پاداش و كيز از مردم چشم پوشي كند او نياو درگذرد و چشم پوش
  . دهدي است كه انسان انجام مياز نوع عمل
 يب» الظَّالِمِينَ يحِب لَا إِنَّه« :ان نموده استين گونه بيبه ظلم را خداوند او اما مرت

 كه در حق آنها يا در مقابل كسي كنند و يگران ستم مي را كه بر ديگمان او كسان
ن اضافه ظلم ي شوند كه ايت او مرتكب ميش تر از جناي بيتيت كرده است جنايجنا

  .است دوست ندارد
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« رد، ي كه بر او ستم رفته است انتقام بگيو اگر كس» ظُلْمِهِ بعد تَصرَان ولَمنِ« 
لَئِكا فَأُوهِم ملَي ن عبِيلٍ مالَّذِينَ« :ن كه فرموديو ا. ستي نيبر آنان گناه و اشكال» سو 

 بعد رَانتَص ولَمنِ: ز فرمودي كه بر آنها تجاوز شده و نيو كسان» الْبغْي أَصابهم إِذَا
لْمِهِ د كه ي نماين داللت ميرد، بر ايش انتقام بگيدن خوي كه پس از ستم ديو كس»  ظُ

گران تجاوز ي اراده كند به حقوق ديو اما اگر كس.  شوديستم و تجاوز حتما واقع م
ن صورت به يد، در اي نمايد و به آنان ستم كند، بدون آن كه اراده اش را عملينما

 يب ميخ و تادي توبي شود، بلكه طورياده كرده است مجازات نممانند آنچه كه ار
 إِنَّما« .  صادر شده است منحرف گرداندي كه از ويا فعليگردد كه او را از آن قول 

فر يعقاب و ك» الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ فِي ويبغُونَ النَّاس يظْلِمونَ الَّذِينَ علَى السبِيلُ
 ي مين تباهي كنند و به ناحق در زميت كه به مردم ستم م اسي بر كسانيشرع
« .  شودي مردم مين شامل ستم  و تجاوز بر خون و اموال و آبرويو ا. نديجو

لَئِكم أُولَه ذَابع كه دل ها و جسم يش دارند؛ عذابي در پيشان عذاب دردناكيا» أَلِيم 
  . آورديها را طبق ستم و تجاوزشان به درد م

 ي مردم به او مي كه از سويت و آزاريو هركس در مقابل اذّ» وغَفَرَ صبرَ منولَ« 
 ورزد و آنها را ببخشد و از آنچه از آنها سر زده است، گذشت يرسد صبر و بردبار

 را بر انجام ي است كه خداوند آدميين از كارهايا» الْأُمورِ عزْمِ لَمِنْ ذَلِك إِنَّ« كند، 
ن را جز بردباران و يد كرده و خبر داده است كه ايو بر آن تاكق نموده يآن تشو

ابند كه ي يق مي به آن توفيرند، و فقط كساني پذي بزرگ دارند، نمي كه بهره اييآنها
ن امر بر يرا انتقام نگرفتن دشوارترينش باشند، زي خرد و بي همت واال و دارايدارا

آزار، و گذشت در مقابل تعامل ت و ي در برابر اذّي است ، و بردبارينفس آدم
 يول.  دشوارتر و دشوارتر است ي كردن در برابر آنان بسيكيگران و نينابهنجار د

ر ي آسان گردانده و در مسي آسان است كه خداوند آن را بر وي كسين كار برايا
ر از ين مسين صفت با نفس خود مبارزه  كرده و در ايش به ايانصاف نفس خو
  .ده باشديطلبخداوند  استعانت 

  :44- 46 يه يآ
 هلْ يقُولُونَ الْعذَاب رأَوا لَما الظَّالِمِينَ وتَرَى بعدِهِ من ولِي مِن لَه فَما اللَّه يضْلِلِ ومن
 نخواهد  يدوست  هيچ  پس  آن از كند  گمراه خدا  كه را  كس سبِيلٍ؛ هر من مرَد إِلَى
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 را ما آيا : گويند  يم ، بنگرند را  عذاب  چون  كه  يبين  يم ار  ظالمان  و   داشت
  ?  هست يبازگشت   راه

متَرَاهرَضُونَ وعا يهلَينظُرُونَ الذُّلِّ مِنَ خَاشِعِينَ عطَرْفٍ مِن ي قَالَ خَفِينُوا الَّذِينَ وآم 
لِ أَنفُسهم خَسِرُوا الَّذِينَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ أَهويهِم موةِ يامذَابٍ فِي الظَّالِمِينَ إِنَّ أَلَا الْقِيع 

  چشم  گوشه از  ذليل و  ترسان  برند  يم  جهنم  به  كه  يبين  يم را ؛ آنها مقِيمٍ
 خود  اينان : گويند  يم بودند  آورده  ايمان  كه  يكسان  كنند  يم  دزديده ، ينگاه

  عذاب  در  ستمكاران  كه  باش  آگاه  دادند باد رب  قيامت روز در را  كسانشان  و
  .بود خواهند  دايم
 سبِيلٍ؛ جز مِن لَه فَما اللَّه يضْلِلِ ومن اللَّهِ دونِ من ينصرُونَهم أَولِياء منْ لَهم كَانَ وما
  شبراي  يراه  هيچ كند  گمراه خدا  كه را  كس هر و ندارند  يمددكار و يار خدا

  .نيست
 يضْلِلِ ومن«  سازد، ي كند و گمرا ميت مي دهد كه تنها او هداي خداوند متعال خبر م

ا اللَّهفَم مِن لَه لِين ودِهِ معاش گمراه يو هركس را كه خداوند به سبب ستمگر» ب 
« . ت كنديد و هداي نماي ندارد كه او را سرپرستيچ كارسازيسازد بعد از خدا ه

 عذاب و آن يد كه وقتي ديو ستمگران را خواه» الْعذَاب رأَوا لَما الظَّالِمِينَ رَىوتَ
ند و ي نماي بزرگ ميماني وحشتناك را مشاهده كنند اظهار ندامت و پشيمنظره 

ا راه يآ: ندي گويو م» سبِيلٍ من مرَد إِلَى هلْ يقُولُونَ« .  خورنديبرگذشته تاسف م
م انجام ي كردير از آنچه مي غيم تا عمليا بازگردي ما هست كه به دني برايچاره ا

  . است كه محال است و امكان  ندارديزين خواستن چيم؟ و  ايده
 »متَرَاهرَضُونَ وعا يهلَيد كه بر آتش ي ديو آنان را خواه» الذُّلِّ مِنَ خَاشِعِينَ ع

شان است كز كرده ي كه در دل هاي كه بر اثر مذلّت و خواري شوند در حاليعرضه م
و از ترس و وحشت آتش جهنّم » خَفِي طَرْفٍ مِن ينظُرُونَ« . اند و به هم آمده اند

« .  كننديانه به آن نگاه مي كنند، بلكه با گوشه چشم و مخفيم به آن نگاه نميمستق
گران يز د گردد و صادقان اي سرنوشت مردم آشكار ميوقت» آمنُوا الَّذِينَ وقَالَ

 وأَهلِيهِم أَنفُسهم خَسِرُوا الَّذِينَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ« :ندي گوي شوند، مومنان ميمشخص م
موةِ يامامت خود و ي هستند كه در روز قي كسانيقيان  كاران حقي گمان زيب» الْقِي

به عذاب  دهند، و ي  افكنند و پاداش فراوان را از دست ميخاندان خود را بر زبان م
پس .  شودي افكنده مييشان جدايان آنها و خانواده هاي شوند و ميدردناك گرفتار م
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 گمان يب! آگاه باش» مقِيمٍ عذَابٍ فِي الظَّالِمِينَ إِنَّ أَلَا« .ندي آيگر گرد نميدر كنار هم د
دار ي پايدن و ارتكاب گناهان بر خود ستم كرده اند در عذابي كه با كفر ورزيكسان

ند ي آيرون نمي در وسط عذاب هستند و در آن فرو رفته و هرگز از آن بيعني. ستنده
  .د هستندي شود و آنان در آن نااميك لحظه عذاب از آنها كاسته نميو 
 ندارند ياوران و دوستانيو آنان » اللَّهِ دونِ من ينصرُونَهم أَولِياء منْ لَهم كَانَ وما« 

ال را در سر خود ين خيا اي دهند آن گونه كه در دنياريند آنان را كه در برابر خداو
گران ي دي آنان و برايامت برايپس در ق.  دارندياورانيامت ي پرورانند كه در قيم

 دهند و عذاب يد بسته بودند از دست مي كه آنان بدان اميروشن خواهد شد و اسباب
 لَه فَما اللَّه يضْلِلِ ومن« .  شوديمد از آنها دور گردانده ني آيشان ميخدا كه به سو

ت را به دست ي ندارد كه هدايچ راهيوهركس را كه خداوند گمراه سازد ه» سبِيلٍ مِن
 يده ميك خدا ساختند به آنها فاي كه شريينها كه گمان بردند انبازهايپس ا. آورد

 كند گمراه كشته ي مان را از آنها دوري رساند و زيده ميان را از آنها فايرساند و ز
  .  گرددي شان مشخّص مين روز گمراهيو در ا

  :47- 48 يه يآ
 وما يومئِذٍ ملْجأٍ من لَكُم ما اللَّهِ مِنَ لَه مرَد لَّا يوم يأْتِي أَن قَبلِ من لِرَبكُم استَجِيبوا

   به ، ندارد  يبازگشت خدا  انبج از  كه بيايد  يروز  آنكه از  نَّكِيرٍ؛ پيش من لَكُم
   يكس  نه و  داشت خواهيد  يپناه  نه روز  آن در  دهيد  قبول  پاسخ ، پروردگارتان

  .كرد تواند  يدفاع شما از
لَّا علَيك إِنْ حفِيظًا علَيهِم أَرسلْنَاك فَما أَعرَضُوا فَإِنْ  مِنَّا سانَالْإِن أَذَقْنَا إِذَا وإِنَّا الْبلَاغُ إِ

  اعراض ؛ اگر كَفُور الْإِنسانَ فَإِنَّ أَيدِيهِم قَدمت بِما سيئَةٌ تُصِبهم وإِن بِها فَرِح رحمةً
  هيچ  رسالت  تبليغ  جز تو بر   يباش  نگهبانشان  كه  ايم  نفرستاده را تو ، كنند

 اگر و ، گردد يم  شادمان   يمبچشان خود  رحمت از  انسان  به  چون ما و   نيست
  .كند يم  يناسپاس  رسد بدو  ينارواي  است  كرده  كه  يكارهاي خاطر  به

ز ي دهد تا با اطاعت از آنچه او بدان فرمان داده و پرهيخداوند بندگانش را فرمان م
ش از آن يپ» يوم يأْتِي أَن قَبلِ من« . رندير در آن، دعوت پروردگارشان را بپذياز تاخ

در آن .  شوديگر گذشته جبران نمي ندارد ، و ديامت فرا رسد، كه برگشتيكه روز ق
بلكه .  ندارد كه به آن پناه ببرد و از دست پروردگارش فرار كنديروز بنده پناهگاه

 شوند، يفرشتگان مردم را از هر سو محاصره و  احاطه كرده اند و خلق صدا زده م
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نسِ إِن استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا مِن أَقطَارِ السمواتِ واألَرضِ فَانفُذُوا لَا معشَرَ الجِنّ واإلِي« 
لَّا بِسلطَنِ  آسمانها و يد از كناره هاي توانياگر م!  گروه انس و جنيا» تَنفُذُونَ إِ

ن روز بنده يدر ا. ديد بگذري تواني شگرف نمياما جز با توان. ديد، بگذرين بگذريزم
د اعضا و ي تواند  انكار كند ، بلكه اگر انكار نماي كه  مرتكب شده است نم رايگناهان

 دورو دراز يه و  امثال آن آرزوهاين آيدر ا.  دهندي شهادت ميه ويجوارح او عل
د ي آيش مي بنده پي كه برايمت شمردن فرصت در هر كاريمذّمت شده و به غن

 فَإِنْ« .  به همراه دارديتت آفاير در انجام مسئوليدستور داده است چون  تاخ
ده يان و روشن گردي بعد از آن كه كامال بيپس اگر از آنچه تو آورده ا» أَعرَضُوا
لَيهِم أَرسلْنَاك فَما«  گرداندند، ياست رو فِيظًا عتو را بر آنان نگهبان و مسئول » ح

لَيك إِنْ« ، يده شويم، كه از اعمال آنها پرسيقرار نداده ا لَاغُ لَّاإِ عفه تو يبلكه وظ» الْب
 و پاداش تو بر خداوند است، يفه ات را انجام داده ايپس وظ. فقط رساندن است

 كه ي بگردانند، و حساب آنها با خداست؛ خداونديرند و خواه رويخواه آنها بپذ
سپس . دي نماي آنها را ثبت وضبط مي و باطنياعمال كوچك و بزرگ و اعمال ظاهر

 از جانب خدا يان كرد كه هرگاه به او لطف و مرحمتيال حالت  انسان را بخداوند متع
» بِها فَرِح«  راحت و فراوان، مقام و مرتبه و امثال آن، ي، روزيل تندرستيبرسد از قب

ن كار آن ي اي باشد، و الزمه ي گردد و تنها در فكر آن ميت بدان شادمان مي نهايب
ده ي كه نعمت را به او بخشي كند و از كسيدا مين نعمت ها آرامش پياست كه به ا

ا امثال آن به يا فقر ي يماريو اگر ب» سيئَةٌ تُصِبهم وإِن« .  شودي گردان مياست رو
 الْإِنسانَ فَإِنَّ«  كه خودشان كرده اند، ييبه سبب كارها» أَيدِيهِم قَدمت بِما« او برسد، 

عت او چنان است كه در برابر امت ي طبيعني.  گردديمآن گاه انسان ناسپاس » كَفُور
ده است ابراز  ي كه به او رسي كند و از رنج و بدبختي مي گذشته ناسپاسيها

  .دي نماي ميناخشنود
  :49- 50 يه يآ

 شَاءي لِمن ويهب إِنَاثًا يشَاء لِمنْ يهب يشَاء ما يخْلُقُ والْأَرضِ السماواتِ ملْك لِلَّهِ
  آفريند  يم بخواهد  چه هر   زمين و آسمانها  يفرمانرواي  خداست  آن الذُّكُور؛ از

  .بخشد  يم پسر بخواهد  كه هر  به و بخشد  يم دختر بخواهد  كه هر، به
أَو مهجزَوإِنَاثًا ذُكْرَانًا ي لُ وعجين وشَاء ما يقِيمع إِنَّه لِيمدهد پسر  هم يا قَدِيرٌ ؛ و ع 
  .تواناست و دانا زيرااو  ، گرداند  يم  عقيم بخواهد را  كس هر و  دختر  هم و
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ان خلق آن گونه كه ي خدا و نفوذ تصرّف او در ميي فرمانروايه از گستردگين آيدر  ا
 كه يبه  گونه ا. د خبر داده استي نماير مين كه او همه كارها را تدبيبخواهد و ا

 يمي شود كه ارتباط مستقي مييزهاي شامل چير است كه حتيراگ چنان فير الهيتدب
ن يقت اي از اسباب زاد و ولد است، اما در حقيكيل نكاح كه يبا بندگان دارند، از قب

پس خداوند متعال به .  بخشديت خود فرزندان را به آنان ميخداست كه براساس مش
 ي پسر ميد و به برخ دهي دختر ميدهد؛ به بعضيا دختر مي پسر يآنها فرزندان

 إِنَّه« . گرداندي را نازا مي دهد و بر خيز هم پسر و هم دختر مي نيو به بعض. بخشد
لِيمپس او با  علم .  تواناستيزي داناست و بر هر چيزي گمان او به هر چيب» قَدِيرٌ ع

  .ندي آفريبا و محكم ميش را زيده هايش آفريد و با قدرت خوي نمايخود تصرف م
  :51 ي هيآ

لَّا اللَّه يكَلِّمه أَن لِبشَرٍ كَانَ وما  فَيوحِي رسولًا يرْسِلَ أَو حِجابٍ وراء مِن أَو وحيا إِ
  آن از يا  يوح  به جز خدا  كه نرسد را  يبشر  حكِيم؛ هيچ علِي إِنَّه يشَاء ما بِإِذْنِهِ
  چه هر او  فرمان  به تا فرستد  يم  يا  تهفرش يا  گويد  سخن او با ،  پرده  يسو

  .است  حكيم و  پايه اوبلند  كند  يوح او  به بخواهد
 تكّبر يده بودند، از روي كه به خدا كفر ورزييامبران، آنهايب كنندگانِ پي كه تكذيوقت

ا يد ي گوينمچرا خدا با ما سخن » ةُينĤَ ءايكَلِّمنَا اللَّه أَو تَأتِيلَولَا « : گفتنديو سركش
ان كرد يمه به آنها پاسخ داد و بيه كرين آيخداوند با ا.  آوردي ما نمي براينشانه ا

 يد، و سخن گفتن وي گويامبران سخن مي با پيعنيده اش يكه او فقط با بندگان برگز
امبر سخن ي با پيق وحياز طر» اللَّه يكَلِّمه« نكه خداوند يا اي: ل استي ذيبه صورت ها

 بفرستد، و بدون ينكه فرشته اي كند بدون  اي را بر قلب او القا ميد كه وحيو گيم
 ما بِإِذْنِهِ فَيوحِي رسولًا يرْسِلَ أَو« .ديامبر سخن بگوي با پين كه به صورت شفاهيا

گر ي ديا كسيل ي كه فرشته است مانند جبرئيله قاصدينكه خداوند به وسيا اي» يشَاء
د كه آن فرشته به فرمان خدا نه به دلخواه خود ي گويامبر سخن مياز فرشتگان با پ

بدون شك » حكِيم علِي إِنَّه« . كندي ميامبر وحيهرآنچه را كه خداوند بخواهد به پ
ش بزرگ است، و او بر يذات خداوند متعال و واالست و صفات او بلند مرتبه و كارها

با . م فرود آورده انديرابر او سر تسل باشد و همه مخلوقات در بيره مير چيهمه چ
  .  دهدي مناسب قرار مين ها را در جاييك از مخلوقات و از آيحكمت است و هر

  :52 يه يآ
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كَذَلِكنَا ويحأَو كا إِلَيوحنْ ررِنَا ما أَمم رِي كُنتا تَدم لَا الْكِتَاب انُ ولَكِن الْإِيمو 
لْنَاه عا جدِ نُورنْ بِهِ ينَّهادِنَا مِنْ نَّشَاء معِب إِنَّكدِي وتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى لَتَهس؛ همچنين م  

  ايمان و، كتاب  يدانست  ينم تو   كرديم  يوح تو  به خود  فرمان  به را خود  كالم
  بخواهيم كه  را  بندگانمان از  يك هر تا  ساختيم  ينور را  آن ما  يول   چيست
  ،  ينماي  يم  راه  راست  راه  به تو و  كنيم  ايتهد  بدان
 »كَذَلِكنَا ويحأَو كا إِلَيوحنْ ررِنَا ميش از تو وحيامبران پيهمان گونه كه به پ» أَم 

م  ين قرآن كريو روح، هم. مي نموده اي را وحيز فرمان خود روحيم به تو نيكرده ا
ن يابند، همچني ي ميات و زندگيوح تن ها حله ريد چون به وسيآن را روح نام. است

ن را به دست يا و ديابند و منافع دني ي ميله قرآن دل ها و ارواح جان و زندگيبه وس
ك منّت و احسان ين يو ا.  وجود داردير و دانش فراوانيچون در قرآن خ.  آورنديم

 آنها ي سون كه ازي باشد، بدون ايامبر و بندگان  مومنش ميمحض از جانب خدا بر پ
 يعني»  الْإِيمانُ ولَا الْكِتَاب ما تَدرِي كُنت ما« :ن فرموديبنابرا.  باشديله و سببيوس

 از اخبار يعني. ي دانستيمان را نمين كه قرآن بر تو نازل شود كتاب و ايقبل از ا
 ي را نمي الهين هايين و آيمان و عمل به قواني و اي نداشتي گذشته آگاهيكتاب ها

ن كتاب به نزد يپس ا. ي سواد بودن و خواندن و نوشتن را بلد نبودي، بلكه بيانستد
م كه يده اي گردانيآن را نور» عِبادِنَا مِنْ نَّشَاء منْ بِهِ نَّهدِي نُورا جعلْنَاه« تو آمد كه 

 يكيم و بندگان در تاري كنيت ميم هدايله آن هركس از بندگانمان را كه بخواهيبه وس
ق را يابند و با آن حقاي يله آن راه را روشن مي به وسي كفر و بدعت و هواپرستيها
 صِرَاطٍ إِلَى لَتَهدِي وإِنَّك« .  گردندياب ميله آن به راه راست راهي دانند و به وسيم

 آنها ي راه راست را برايعني. ي كنيت مي گمان تو به راه راست هدايو ب» مستَقِيمٍ
 و ي كنيق ميش گرفتن آن تشوي و آنان را به در پي دهيح ميو توض يي نمايان ميب

ر كرد و يم را تفسيسپس صراط مستق. ي ترساني و مي داريآنها را از ضد آن باز م
  :فرمود

  :53 يه يآ
لَا الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَه الَّذِي اللَّهِ صِرَاطِ   ر؛ راهالْأُمو تَصِيرُ اللَّهِ إِلَى أَ

  باشيدكه   آگاه   است  زمين و آسمانها در  چه هر  اوست  آن از  كه  يخداي  آن
  .گردد  يم باز خدا  به كارها  همه



٢٤٣٢ 

 ي كه خداوند برايراه» الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَه الَّذِي اللَّهِ صِرَاطِ« 
 ين راه، انسان را به خدا و به سرايبندگانش قرار داده و به آنه خبر داده است كه ا

لَا« .  رسانديبهشت م ر و شر به ي خيبدان كه همه كارها» الْأُمور تَصِيرُ اللَّهِ إِلَى أَ
 كند؛ اگر عملش خوب ي گردد، پس هركس را طبق عملش مجازات ميخداوند باز م

  . هد دي بد به او مي دهد و هركس عملش بد باشد سزايباشد به او پاداش خوب م
  ي شورير سوره يان تفسيپا



٢٤٣٣ 

   زخرفير سوره يتفس

  .ه استي آ89 و يمك

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
  ميم ، حم؛ حا
  روشنگر،  كتاب  اين  به الْمبِينِ؛ سوگند والْكِتَابِ

 ،  داديم قرار  يعرب  يقرآن را  كتاب  اين تَعقِلُونَ؛ ما لَّعلَّكُم عرَبِيا قُرْآنًا جعلْنَاه إِنَّا
  .يابيد در  عقل  به  كه باشد
إِنَّهفِي و نَا الْكِتَابِ أُميلَد لِي؛ و لَعكِيميكتاب ، ما نزد در  است  الكتاب  ام در  آن ح  

  .آميز  حكمت و ارجمند
أَفَنَضْرِب نكُما الذِّكْرَ عفْحأَن ص ا كُنتُممرِفِينَ؛ آيا قَوسيمردم  كه  سبب  بدان م  
  ?  داريم  دريغ شما از  را  قرآن و  كنيم  اعراض شما از ، هستيد گزافكار

نجا خداوند به قرآن سوگند خورده است، پس به كتاب روشنگر و روشن، يدر ا
ان نكرده است كه چه يان نموده و متعلق را بياد كرده و به طور مطلق بيسوگند 

 يني و ديوي امور دنيد كه قرآن تمامين داللت نماياد، تا بر ي نماي را روشن ميزيچ
  . دي نماياز دارند روشن مي كه بندگان به آن نيو اخرو

ن است ياد شده و آن اي است كه بر آن سوگند يزين چيا» عرَبِيا قُرْآنًا جعلْنَاه إِنَّا« 
وضوح  و ين از روشنين زبان ها آمده است و اين و روشن تريواتريكه قرآن با ش

لَّكُم« :ان كرد و فرموديو حكت آن را ب. آن  است قِلُونَ لَّعيتا شما كلمات و معان» تَع 
« . ك به ذهن استيم آن آسان و نزديد، چون  كلمات و مفاهيد و بفهميآن را درك كن

إِنَّهفِي و نَا الْكِتَابِ أُميه، و نزد ما گاين جاي در باالترين كتاب در مأل اعليو همانا  ا» لَد
گا آن واالست و مشتمل يمقام و شرافت و جا» حكِيم لَعلِي« . ن مقام استي برتريدارا

 در آن وجود يچ حكم و فرمانيپس ه. ز استي و اخبارِ حكمت آميبر اوامر و نواه
  .زان باشديندارد كه مخالف با حكمت و عدالت و م

د بندگانش را ي نمايتضاء مسپس خداوند متعال خبر داد كه حكمت و فضل او اق
 بر آنان نازل ي آنها نفرستد و كتابي برايامبري كه پيهوده رها نكند، به گونه ايب

ا از يآ» صفْحا الذِّكْرَ عنكُم أَفَنَضْرِب« :نكند گرچه متجاوز و ستمگر باشند، پس فرمود



٢٤٣٤ 

طر آن كه م به خايم و نازل كردن پند قرآن را بر شما ترك كني گردان شويشما رو
م ي كني شما نازل ميد؟ بلكه ما كتاب را براي بريد و فرمان نمي گردان هستيشما رو

د و يمان آورديپس اگر به آن ا. مي گردانيتان روشن ميز را برايو در آن همه چ
د حجت يت نشديد و هداياورديمان نيافتن شماست، و اگر ايق ين از توفيد ايت شديهدا

  .ده استيفتان روشن گرديبر شما اقامه شده و تكل
  :6- 8 يه يآ

كَملْنَا وسمِن أَر لِينَ؛ به فِي نَّبِيفرستاديم  يبسيار  پيامبران  پيشينيان  ميان  الْأَو.  
لَّا نَّبِي من يأْتِيهِم وما   ينم  مبعوث آنها، بر  يپيامبر  هيچ يستَهزِؤُون؛ و بِهِ كَانُوا إِ
  .كردند  يم  اش  مسخره  آنكه مگر شد

 بودند نيرومندتر  ايشان از  كه را الْأَولِينَ؛ آنها مثَلُ ومضَى بطْشًا مِنْهم أَشَد فَأَهلَكْنَا
  .گذشت   پيشينيان  داستان و   كرديم  هالك

ان مردم است كه آنها را يوه ما در مين سنّت و شيد كه اي فرمايخداوند متعال م
و چه » الْأَولِينَ فِي نَّبِي مِن أَرسلْنَا وكَم« . مي كنيهوده رها نميبامبر و كتاب، يبدون پ

گانه ي يم كه آنها را به پرستش خدايان فرستاده ايشنيان پيامبران را در ميار پيبس
« .  كردنديب مي دادند، اما امت ها همواره آنان را تكذي  ندارد فرمان ميكيكه شر

 آمد مگر ي به نزد آنان نميامبريچ پيو ه» يستَهزِؤُون بِهِ كَانُوا إِلَّا بِينَّ من يأْتِيهِم وما
 ي گرفتند و آنچه را كه آورده بود  انكار ميشخند و مسخره ميان كه او را به ر

  .رفتندي پذي حق را نمينيكردند و با خود بزرگ ب
لَكْنَا«  فَأَه م أَشَدطْشًا مِنْهيشترينها قدرت بيم كه از ايالك كرد را هيو ما كسان» ب 

« .ن داشتندي در زميشتري كردند و نشانه ها و آثار بي مي مهم تريداشتند و كارها
 از ي شان گذشته است، و برخي زندگيات و نمونه هايو حكا» الْأَولِينَ مثَلُ ومضَى

 يب برحذر ميذ عبرت هستند و شما را از تكيه يم كه مايان كرده ايتان بيآنها را برا
  .دارند

  :9- 14 يه يآ
لْتَهم ولَئِن لَقَهنَّ لَيقُولُنَّ والْأَرض السماواتِ خَلَقَ منْ سأَ لِيم؛ اگر الْعزِيزُ خَ آنها از الْع 
  آن را آنها  :گويند  يم ؟  است  آفريده را  زمين و آسمانها  يكس  چه  : يبپرس

  .است  آفريده دانا پيروزمند



٢٤٣٥ 

لًا فِيها لَكُم وجعلَ مهدا الْأَرض لَكُم جعلَ ذِيالَّ بس لَّكُمونَ؛ آن لَّعتَدرا  زمين  كه  تَه 
  .شويد  هدايت كه باشد ، آورد پديد  درآن راهها  برايتان و  ساخت شما بستر
لْدةً بِهِ فَأَنشَرْنَا بِقَدرٍ ماء السماء مِنَ نَزَّلَ والَّذِي تًا بيم ونَ؛ و كَذَلِكاز  كه  آن تُخْرَج 
 نيز شما   كرديم زنده را،  مرده  سرزمين  بدان و   اندازه  به ، فرستاد  آب  آسمان
  .شويد  آورده  بيرون گورها از  اينچنين
  همه  كه  آن كَبونَ؛ وتَرْ ما والْأَنْعامِ الْفُلْكِ منَ لَكُم وجعلَ كُلَّها الْأَزواج خَلَقَ والَّذِي
  .شويد سوار  كه  مركبهاساخت   چارپايان و كشتيها از  برايتان و  بيافريد را جفتها

لَيهِ استَويتُم إِذَا ربكُم نِعمةَ تَذْكُرُوا ثُم ظُهورِهِ علَى لِتَستَووا تَقُولُوا عحانَ وبالَّذِي س 
  نعمت ، گرفتيد قرار آنها  پشت بر  چون ؛ و مقْرِنِينَ لَه اكُنَّ وما هذَا لَنَا سخَّرَ

 و كرد ما  رام را اينها  كه  كس  آن  است  منزه : بگوييد و كنيد ياد را  پروردگارتان
  .نبود   آن  توان را ما  گرنه
لِبونَ؛ و ربنَا إِلَى وإِنَّا   .گرديم  يم باز  پروردگارمان  يسو  به ما لَمنقَ
لَئِن«  دهد كه يداوند متعال از مشركان خبر مخ م ولْتَه  السماواتِ خَلَقَ منْ سأَ

ضالْأَرقُولُنَّ ونَّ لَيزِيزُ خَلَقَهالْع لِيم آسمان ها و ي چه كسياگر از آنها بپرس» الْع 
است، ده ي ندارد آنها را آفريكيگانه كه شريخداوندِ : ندي گويده است ، مين را آفريزم

 كه به آشكار و پنهان يم قدرت او هستند، خداونديتوانمند است و همه مخلوقات تسل
 كنند چگونه ين اقرار مي آنها به ايپس وقت.  آن ها داناستيكارها و ابتدا و انتها

ك او ي را شريو چگونه كس!  شوند؟يل ميك قاي خداوند فرزند و همسر و شريبرا
  !  گرداند؟يراند و زنده نمي مي دهد و نمي نميروزند و ي آفري دهند كه نميقرار م

نكه ي كند و آن اي اش داللت ميان كرد كه بر كمال نعمت و توانمندي را بيليسپس دال
د و آن را محل آرامش و استقرار آنان قرار داد به گونه ين را آفري بندگانش زميبرا
لًا يهافِ لَكُم وجعلَ« . ابندي ي كه هرچه بخواهند در آن ميا ببه ييو در آن راه ها» س 

 قرار داد كه از آن راه ها و ي متصل به هم منافذين كوه هاي بيعني. وجود آورد
لَّكُم« . ديابي ي راه مي آن سوي هايمنافذ به آباد ونَ لَّعتَدرها ي مسيتا در ط» تَه

« . ديت شوين، هدايد شما با عبرت گرفتن از ايد، و تا شايد و گم نشوياب گرديراه
 به اندازه الزم فرو ي كه از آسمان آبييو خدا» بِقَدرٍ ماء السماء مِنَ نَزَّلَ والَّذِي

ست كه ي باشد و چنان كم نياز مين آب به اندازه نيز ايو ن. اد و نه كميفرستاد ، نه ز
ان يب و زيست كه به بندگان و شهرها آسياد ني نداشته باشد و چنان زيده ايفا



٢٤٣٦ 

 ها نجات ي ها را از سختيله آن به كمك بندگان شتافت و آباديبلكه به وس. ندبرسا
ن مرده را يله آن آب زميپس به وس» ميتًا بلْدةً بِهِ فَأَنشَرْنَا« :ن فرموديبنابرا. ديبخش

ن پژمرده و خشك را به يو همان گونه كه زم» تُخْرَجونَ كَذَلِك« . مي گردانيزنده م
م شما را پس از آن كه دوران برزختان كامل گردد زنده ي گرداني مله آب زندهيوس
  . اعمالتان را بدهديد تا سراي نمايم
لَّها الْأَزواج خَلَقَ والَّذِي«   ين ميد، از آنچه زمي كه همه گونه ها را آفرييو خدا» كُ
گرما و ل شب و روز و سرما و ي دانند از قبياند و از خوشحال ، و از آنچه كه نميرو

ظُهورِهِ  علَى تَرْكَبونَ ؛ لِتَستَووا ما والْأَنْعامِ الْفُلْكِ منَ لَكُم وجعلَ« . رهينر و ماده و غ
د آورد ي پدييان مركب هاي، و از چهارپاي و بخاري بادباني هايتان از كشتيو برا» 

و چون بر آن » علَيهِ إِذَاستَويتُم كُمرب نِعمةَ تَذْكُرُوا ثُم« د، يريتا بر پشت آنها قرار بگ
ن نعمت يد كه ايي كه اعتراف نمايد، به نحوياد كنيد نعمت پروردگارتان را ي گرفتيجا

تان فراهم و مسخّر نموده است، و او را بر آن يمتعلق به خداست كه آن را برا
 مقْرِنِينَ لَه كُنَّا وما هذَا لَنَا رَسخَّ الَّذِي سبحانَ وتَقُولُوا« :ن فرموديبنابرا. ديش كنيستا

ر فرمان درآورده و بر آن توانا ين را به زي كه اييد پاك و منزه است خداييو بگو» 
 داد يان را تحت فرمان ما قرار نمي ها و چهارپاين كشتي اگر خداوند ايعني. مينبود
نها را يش ايلطف و كرم خو ياما خداوند از رو. ميم آنها را مسخّر كني توانستيما نم
 كه ين است كه پروردگاريمنظور ا.  ما مسخّر كرد و اسباب آن را فراهم نموديبرا
 يده است همو سزاوار پرستش و بندگين نعمت ها را به بندگان بخشين است و ايچن
  .ديد و سجده ببري او نماز بخواني باشد و سزاوار است كه برايم
لِبونَلَ ربنَا إِلَى وإِنَّا«   ي پروردگارمان باز مي به سوين زندگي بعد از ايعني» منقَ

نجا يو در ا. ك را طبق انچه انجام داده است محاسبه و محاكمه كنديم تا هريگرد
اورد؛ يد مسافرت بزرگ را به خاطر بي شود كه فرد سوار و مسافر، باياعالم م
 سفر با يش را در طيهاپس كار.  گرددي خداوند باز مي كه در آن به سويمسافرت

د سفر او ين مالحظه متضاد باشد، و باي نكند كه با اين مالحظه انجام دهد، و كاريا
  .ز انجام شودي جاي امريبرا
  :15- 25 يه يآ

 ، بندگانش  ميان از او  يبرا مبِينٌ؛ و لَكَفُور الْإِنسانَ إِنَّ جزْءا عِبادِهِ مِنْ لَه وجعلُوا
  .است ناسپاس  آشكارا  به  يآدم  شدند  قائل  يفرزند
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 خود  يبرا  مخلوقاتش  ميان از او بِالْبنِينَ؛ آيا وأَصفَاكُم بنَاتٍ يخْلُقُ مِما اتَّخَذَ أَمِ
  ?  است  شماكرده   خاص را  پسران و  برگرفته  دختران

  به  چون كَظِيم؛ و وهو مسودا وجهه ظَلَّ مثَلًا لِلرَّحمنِ ضَرَب بِما أَحدهم بشِّرَ وإِذَا
  داده  نسبت   رحمان  يخدا  به  كه دهند را  يچيز  همان تولد  مژده آنها از  ييك

 .خورد فرو خود  خشم و گردد  سياه  رويش

  پرورش  شآراي  به  كه  آن ؛ آيا مبِينٍ غَيرُ الْخِصامِ فِي وهو الْحِلْيةِ فِي ينَشَّأُ أَومن
  ?  خداست آن  از گردد  ينم آشكار  جدال  هنگام در و  يافته

لَائِكَةَ وجعلُوا الَّذِينَ الْم مه ادنِ عِبموا إِنَاثًا الرَّحأَشَهِد ملْقَه  شَهادتُهم ستُكْتَب خَ
 ، خلقتشان  گامهن  به آيا  پنداشتند  زن خدايند  بندگان  كه را  فرشتگان ويسأَلُونَ؛ و
 بازخواست آنها از و نويسند  يم را  شهادتشان  اين  كه زودا ؟ اند  بوده آنجاحاضر

  .شود  يم
لَّا هم إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِك لَهم ما عبدنَاهم ما الرَّحمنُ شَاء لَو وقَالُوا  : يخْرُصونَ؛ گفتند إِ

 گويند يم   آنچه   پرستيديم  ينم را  گانفرشت ما  خواست  يم  رحمان  يخدا اگر
  .گويند  ينم  سخن  دروغ  به جز و  است  ينادان  يرو از
أَم منَاها آتَين كِتَابلِهِ م م قَبسِكُونَ؛ آيا بِهِ فَهتَمسبرايشان  يكتاب  قرآن از  پيش م  

  ? جويند   يم  تمسك  بدان  اكنون  كه  ايم  كرده  نازل
 : گويند  يم ،  مهتَدونَ؛ نه آثَارِهِم علَى وإِنَّا أُمةٍ علَى آباءنَا وجدنَا إِنَّا الُواقَ بلْ

  .رويم  يم آنها  يپ از ما و داشتند  يآيين  پدرانمان
كَذَلِكا ولْنَا مسمِن أَر لِكةٍ فِي قَبن قَرْيا قَالَ إِلَّا نَّذِيرٍ متْرَفُوهإِنَّا م نَاوداءنَا جلَى آبع 

  بيم  يا  قريه  هيچ  به ، تو از  پيش ،  سان  مقْتَدونَ؛ بدين آثَارِهِم علَى وإِنَّا أُمةٍ
  به ما و داشتند  يآيين  پدرانمان : گفتند  متنعمانش  آنكه مگر،  نفرستاديم  يا  دهنده
  .كنيم يم اقتدا آنها  اعمال
كَافِرُونَ؛  بِهِ أُرسِلْتُم بِما إِنَّا قَالُوا آباءكُم علَيهِ وجدتُّم مِما بِأَهدى جِئْتُكُم أَولَو قَالَ
  يافته   آن بر را  پدرانتان  آنچه از  كه  بياورم  يچيز شما  يبرا اگر  يحت  : گفت

 اند  فرستاده  بدان را شما  كه  يآيين  به ما : گفتند ؟ باشد تر  كننده  هدايت بوديد
 .ايمانيم  يب

 بنگر و   گرفتيم  انتقام آنها از ،  الْمكَذِّبِينَ؛ پس عاقِبةُ كَانَ كَيف فَانظُرْ مِنْهم فَانتَقَمنَا
  ?  است  بوده   چگونه  كنندگان  تكذيب  عاقبت  كه
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 مقّرر داشتند ي خداوند فرزندي دهد كه براي سخن مشركان خبر ميخداوند از زشت
 است كه همسر و فرزند و يياز است و او خداي نيگانه و بي يكتايه او  كيدر حال

  : خداوند از چند جهت باطل و پوچ استي فرزند برايو ادعا.  نداردييهمتا
  .ت با متولّد شدن و داشتن فرزند منافات دارديند و عبودي مردم همه بندگان خدا- 1
ز خلق و بندگانش جداست و  كه خداوند اي باشد در حالي از پدر مي فرزند بخش- 2

پس محال .  از پدر استيدر صفاتش با آنها متفاوت است، حال آنكه فرزند بخش
  .  داشته باشدياست كه خداوند فرزند

 برند كه فرشتگان دختران خدا هستند، و مشخص است كه دختران ي آنها گمان م- 3
ستند، و آنان را با  دارند، پس چگونه فرزندان خداوند دختر هياز پسران مقام كم تر
ن صورت آنان از خداوند يچون در ا!  داده است؟يده و برتريفرزندان پسر برگز

  .ندي گوي برتر است از آنچه ميخداوند پاك و بس. بهتر و برتر خواهند بود
ن نوع فرزند است و خود آن را دوست ين تريي آنچه آنها به خدا نسبت داده اند پا- 4

لًا لِلرَّحمنِ ضَرَب بِما أَحدهم رَبشِّ وإِذَا« : ندارند و » كَظِيم وهو مسودا وجهه ظَلَّ مثَ
 ي خداوند مهربان مقّرر مي مژده دهند كه برايزي از آنان را به همان چيكيهرگاه 

 شود و مملو از خشم و اندوه ياه مي كه از آن نفرت دارد، چهره اش سيدارند از بس
 ي دهند كه خودشان آن را نمي را به خداوند نسبت ميزينه چپس چگو.  گردديم

  پسندند؟ 
ن خداوند متعال ي ندارند، بنابرايي زنان ناقص هستند و در گفتار و منطق توانا- 5

لْيةِ فِي ينَشَّأُ أَومن« :فرمود ابد، ي ينت پرورش ميور و زيان زي كه در ميا كسيآ» الْحِ
 فِي وهو« د؟ ي آراي خود را ميز خارجيك چي اش ناقص است با ييبايو چون ز
د، يد سخنش را آشكار نمايو به هنگام مجادله و گفتگو كه فرد با» مبِينٍ غَيرُ الْخِصامِ

ان ي بييوايان كند و آنچه را در دل دارد به شيل خود را بي تواند حجت و دلياو نم
   دهند؟ يپس چگونه آنها را به خداوند نسبت م. دينما
لَائِكَةَ وجعلُوا«  آنها - 6 الَّذِينَ الْم مه ادنِ عِبميفرشتگان را كه بندگان خدا» إِنَاثًا الرَّح 

مهربانند، دختر به شمار آوردند پس در حق فرشتگان كه بندگان مقّرب خدا هستند 
 يت هاي از خصوصي فراتر بوده و در پاره ايجسارت كرده و آنها را از مقام بندگ

سپس آنها را از مقام مرد بودن به مقام زن بودن . ك خدا قرار داده انديد شرخداون
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 را كه بر او دروغ بسته ي كه تناقض گفتار كسيپس پاك است خداوند! دندين كشييپا
  .ده آشكار نموده استيامبرانش مخالفت ورزيو با پ

ن حضور نش فرشتگاي خداوند سخن آنها را رد نمود و فرمود آنان به هنگام آفر- 7
 مشخص است ي هركسيند  كه براي گوي سخن ميزينداشتند، پس چگونه در مورد چ

 دهند مورد ي كه مين گواهي حتما در رابطه با ايول!  ندارند؟يكه آنها از آن آگاه
 شود و به خاطر آن مورد  يند نوشته مي گويسوال قرار خواهند گرفت و آنچه كه م

  . رندي گيمجازات قرار م
اگر » عبدنَاهم ما الرَّحمنُ شَاء لَو وقَالُوا« :دي فرمايداوند متعال را كه مفرموده خ

ل پرستش يم آنها دلي كردي خواست ما فرشتگان را پرستش نميخداوند مهربان م
ن ي است كه همواره مشركيلين دلي خداوند قرار دارند، و ايفرشتگان را خواسته 

 باطل و پوچ است؛ اما از نظر يليظر عقل و شرع دل كه از ني دادند، در حاليارائه م
ن يش اي از حاالت خوي كند، و اگر در برخيعقل، انسان عاقل قضا و قدر را بهانه نم

واما از نظر شرع، .  كندي نميشه بر آن پافشاري هميرد برايش بگيراه را در پ
ضوع را فقط از ن موير را باطل قرار داده است، و ايخداوند متعال بهانه كردن تقد

شان كرده اند؛ همان ي كارهاير را بهانه ين كه آنها تقديان كرده و اين بيزبان مشرك
 كه خداوند حجت را بر يبه درست. ب كرده انديامبران خدا را تكذي كه پيمشركان

 إِلَّا هم إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِك لَهم ما« :نجا فرمودين در ايبندگانش اقامه كرده است، بنابرا
ن ندارند و سخنانشان بر ي از اين خبرين اطالع و كوچك تريآنان كمتر» يخْرُصونَ

  . ندارند يلي زنند كه بر آن دلي مي حدسيعني.  حدس و گمان استيه يپا
لِهِ من كِتَابا آتَينَاهم أَم« :سپس فرمود م قَبسِكُونَ بِهِ فَهتَمسش از قرآن به يا پيآ» م

 ين كتاب آنها را به درستيم كه به آن جنگ زده باشند و اي داده ايابآنان كت
را به ) ص(ست، خداوند محمد ين نيشان خبر دهد؟ چني گفته هايشان و راستيكارها

ر از ي غيم دهنده اي آنها فرستاده است و بيم دهنده و هشداردهنده به سويعنوان ب
چ ي، و هرگاه هيل نقليدارند و نه دل يل عقليپس نه دل. امده استي آنها نيمحمد برا

  .ستياوه و باطل ني جز يزيشان چين دو نباشد گفته هايك از اي
ن آنها از پدران و ين شبهات است و آن اي تريك شبهه دارند كه از واهيبلكه آنان 

د از يل تقليامبران را به دليام پيكافران  همواره پ.  كننديد مياكان گمراهشان تقلين
 إِنَّا قَالُوا بلْ« :نجا فرمودين در ايبنابرا. رندي پذياكان خود رد كرده و نميپدران و ن
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 وإِنَّا« م، يافته اي ينيين و آيما پدران خود را بر د: بلكه گفتند» أُمةٍ علَى آباءنَا وجدنَا
) ص ( از آنچه كه محمديعني. مي روي آنان ميو قطعا ما در پ» مهتَدونَ آثَارِهِم علَى

  .مي كني نميرويآورده است پ
 »كَذَلِكا ولْنَا مسمِن أَر لِكةٍ فِي قَبن قَرْيلَّا نَّذِيرٍ م چ ين در هيو همچن» متْرَفُوها قَالَ إِ

ن كه ثروتمندان و سران يم مگر اي نفرستاده ايم دهنده ايش از تو بي پياريشهر و د
 ينيو سركش كرده بود و با خود بزرگ با آنها را مغرور ي دنيآن جا كه نعمت ها

ما »  مقْتَدونَ آثَارِهِم علَى وإِنَّا أُمةٍ علَى آباءنَا وجدنَا إِنَّا« :رفتند ، گفتنديحق را نپذ
نها ي ايعني. مي رويم و ما به دنبال آن ميافته اي ينياكان خود را بر ديپدران و ن

 گفته ين مي چنيز كسانينها نيش از ايد، بلكه پني گوين ميستند كه چنين افراد نينخست
 از حق و يروي كنند پيد مين كه از پدرانشان تقليو منظور مشركان گمراه از ا. اند
 را كه دارند يله باطلين وسي خواهند بديست، بلكه تعصب محض است و ميت نيهدا
  . دهندياري

 ي كردند، در جواب مين شبهه باطل با او مخالف مي كه با ايامبرين هر پيبنابرا
لَيهِ وجدتُّم مِما بِأَهدى جِئْتُكُم أَولَو« :گفت ع اءكُمشما ي را هم براينييا اگر من آيآ» آب 

د به يافته اي باشد كه پدرانتان را بر آن ينييت بخش تر از آيآورده باشم كه هدا
لْتُمأُ بِما إِنَّا قَالُوا« د؟ي كني ميرويت از من پيخاطر هدا ما به : گفتند» كَافِرُونَ بِهِ رسِ

پس مشخّص است كه  منظورشان . ميد باور نداريافته ايآنچه شما به آن رسالت 
  .  نفس بودي از باطل و هوايرويت نبود، بلكه هدفشان پي از حق و هدايرويپ

 منَافَانتَقَ« .رفتندين شبهه باطل آن را نپذيب كردند و با ايو به سبب آن كه حق را تكذ
مفَانظُرْ« م، ياز آنان انتقام گرفت» مِنْه فةُ كَانَ كَياقِبكَذِّبِينَ عپس بنگر سرانجام » الْم
زند، يب خود ادامه دهند بپرهين كه تكذينها از ايد ايب كنندگان چگونه بود؟ پس بايتكذ

  . خواهند شد كه آنها بدان گرفتار شدنديچون گرفتار عذاب
  :26- 32 يه يآ

قَالَ إِذْ و رَاهِيممِهِ لِأَبِيهِ إِبقَورَاء إِنَّنِي وا بمونَ؛ و مدبقومش و پدر  به  ابراهيم تَع  
  ،  بيزارم پرستيد  يم شما  آنچه از  من  : گفت
لَّا  خواهد  راهنماييم او  كه ،  آفريده مرا  كه  آن سيهدِينِ؛ مگر فَإِنَّه فَطَرَنِي الَّذِي إِ

  .كرد
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لَها عجةً ولِم  خود  فرزندان در را  سخن  اين يرْجِعونَ؛ و لَعلَّهم عقِبِهِ فِي باقِيةً كَ
  .بازگردند خدا  به  كه باشد ، كرد  پاينده  يسخن
  پدرانشان و  اينان  من مبِينٌ؛ و ورسولٌ الْحقُّ جاءهم حتَّى وآباءهم هؤُلَاء متَّعت بلْ
  سويشان  به روشنگر  يپيامبر  و  حق  كه  آنگاه تا  كردم مند  بهره  يزندگ از را

  .آمد
 شد آشكار آنها بر  حق  كَافِرُونَ؛ چون بِهِ وإِنَّا سِحرٌ هذَا قَالُوا الْحقُّ جاءهم ولَما
  .آوريم  ينم  ايمان  بدان ما و  جادوست  اين : گفتند
 بر  قرآن  اين چرا : عظِيمٍ؛ گفتند الْقَرْيتَينِ منَ رجلٍ علَى الْقُرْآنُ هذَا نُزِّلَ لَولَا وقَالُوا
  ?  است  نشده  نازل  قريه دو  آن  بزرگمردان از  يمرد
مونَ أَهقْسِمةَ يمحر كبنُ رنَا نَحمم قَسنَهيب معِيشَتَهاةِ فِي ميا الْحنْينَا الدفَعرو 

مضَهعقَ بضٍ فَوعاتٍ بجرتَّخِذَ دم لِيضُهعضًا بعا بخْرِيس تمحرو كبرٌ را خَيمم 
  يروز ما  آنكه  حال ؟ كنند  يم  تقسيم را  پروردگارت  رحمت  آنان ؛ آيا يجمعونَ

  ،  مرتبت  به را  يبعض و   كنيم  يم  تقسيم  ميانشان دنيا  يزندگ  اين رادر آنها،
  رحمت  و  گيرند  خدمت  به را ديگر  يبعض تا  ايم  داده قرار ديگر  يبعض باالتراز

  .است بهتر آورند  يم گرد آنها  آنچه از  پروردگارت
ه السالم كه اهل كتاب و مشركان، خود را به آن يم علين ابراهيخداوند متعال از آئ

 دهد؛ پس يوه اوست، خبر ميبر راه و ش كند كه يك ادعا مي دهند و هرينسبت م
 ي گذاشته خبر داده و مي فرزندانش باقيم كه آن را براين ابراهيخداوند از د

م به پدر خود و قومش كه ي كه ابراهيو هنگام» وقَومِهِ لِأَبِيهِ إِبرَاهِيم قَالَ وإِذْ« :ديفرما
 إِنَّنِي« : كردند، گفتيش م را برگرفته بودند و آنها را پرستيي خدا معبودهايبه جا
 كه يد متنفّرم و با كساني كني گمان من از آنچه شما عبادت ميب» تَعبدونَ مما برَاء

لَّا« .  باشمي كنند، دشمن ميآنها را عبادت م  كه مرا ييبه جز خدا» فَطَرَنِي الَّذِي إِ
كند تا حق را  ييدوارم مرا راهنماي دارم و اميده است، كه او را دوست ميآفر

سته جسم يده، و آن گونه كه شايپس همان طور كه مرا آفر. بشناسم و بدان عمل كنم
سته يز مرا به آنچه كه شاين» سيهدِينِ فَإِنَّه«  من است سامانم داده است، يايو دن

  . خواهد كرديي باشد راهنماين و آخرت ميد
 و يكتاپرستي هاست و آن ده را كه اساس خصلتين خصلت پسنديو ا» وجعلها« 
ان يدر م» عقِبِهِ فِي باقِيةً كَلِمةً«  باشد، ير خدا مي جستن از پرستش غيزاريب
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.  آن بازگردنديد به سويتا شا» يرْجِعونَ لَعلَّهم«  ماندگار قرار داد، يفرزندانش سخن
 ني معروف و مشهور او ست و او فرزندش را به اين سخن از گفته هايچون ا
ه را به ين توصيعقوب همي از فرزندانش همانند اسحاق و يه كرده است و برخيتوص

لّةِ يومن « :گر كرده اند، همان طور كه خداوند متعال فرموده استيكدي ّ رغَب عن مِ
لَّا من سفِه نَفسهيإِبرَاه  كند مگر آن ي مي گردانيم روين ابراهي از آئيو چه كس» م إِ

ه  السالم يم عليان فرزندان ابراهين سخن در ميپس همواره ا! شد؟ خرد بايكس كه ب
  .د آمديان آنها پدي در مي و سركشين كه خوشگذرانيموجود بوده است تا ا
نان و پدرانشان را از يبلكه من ا» وآباءهم هؤُلَاء متَّعت بلْ« :خداوند متعال فرمود

 آنها يين شهوت ها هدف نهاي كه ايياانواع شهوات و لذّت ها بهره مند ساختم تا ج
ن شهوت ها در ين كه ايافت تا ايشان پرورش يد و همواره محبت آن در دل هايگرد

شه دار ي ريق و باورهاي و عميشگي هميل به صفت ها و حاالتيوجود آنان تبد
 در آن يديچ شك و تردينكه حق كه هيتا ا» مبِينٌ ورسولٌ الْحقُّ جاءهم حتَّى« . ديگرد

ل نبوتش به سبب اخالق و ي نزدشان آمد كه رسالت آن واضح و داليامبريست و پين
 كرد يق ميامبران گذشته را تصديمعجزاتش، و به سبب آنچه كه آورده بود و پ

  .ار روشن بوديبس
لَما«  و ماءهقُّ جن عقل ي كه هركس كم تري كه حق به نزد آنان آمد، حقّيو هنگام» الْح
 وإِنَّا سِحرٌ هذَا قَالُوا« د، ي نمايرويرد و از آن پيد آن را بپذي داشته باشد، بايني  دو
ن مخالفت ين بزرگ تريو ا. مين جادو است و ما بدان باور نداريا: كَافِرُونَم گفتند بِهِ

ار ي از حق و انكار آن بسنده نكردند بلكه طعنه بسي گردانيو آنها فقط به رو. است
ن انسان و يدتري كه جز پليي آن زدند و آن را جادو برشمردند؛ جادو بهيزشت

  . دهدين فرد آن را انجام نميدروغگوتر
 كه ييرا به سبب نعمت هاي آنها بود، زين امر واداشت سركشي كه آنها را بر ايزيچ

. خداوند آنان و پدرانشان را از آن بهره مند ساخته بود سركش و مغرور شده بودند
 فاسد يو آنها با عقل ها» عظِيمٍ الْقَرْيتَينِ منَ رجلٍ علَى الْقُرْآنُ هذَا نُزِّلَ لَولَا واوقَالُ« 

 بزرگ از مردم دو شهر ين قرآن بر مرديشنهاد كردند كه چرا ايخود به خداوند پ
ف كه نزد آنها يا طاي از مردان مكه ي چرا بر مرديعنيفرو فرستاده نشده است؟ 

  ره و امثال او نازل نشد؟يد بن مغيبودند، همانند ولبزرگوار 
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ا آنها رحمت يآ» ربك رحمةَ يقْسِمونَ أَهم« :شنهاد آنان فرموديخداوند با رد پ
ددار و خزانه دار رحمت پروردگارت يا آنها كلي آيعني كنند؟ يم ميپروردگارت را تقس

 گاه نبوت و رسالت را به  به دست آنهاست؟ پس آنير رحمت  الهيهستند و تدب
 نَحنُ«  كنند؟ ي دهند، و هركس را كه بخواهند از آن محروم ميهركس كه بخواهند م

 لِيتَّخِذَ درجاتٍ بعضٍ فَوقَ بعضَهم ورفَعنَا الدنْيا الْحياةِ فِي معِيشَتَهم بينَهم قَسمنَا
شت آنان را در يما مع»  يجمعونَ مما خَيرٌ ربك متورح سخْرِيا بعضًا بعضُهم

ا ي دنيگر در زندگي دي را بر برخيم و برخيم كرده اين آنان تقسيا بي دنيزندگ
 كه آنان جمع يياي كه رحمت پروردگارت از ثروت و دنيم در حالي داده ايبرتر
 در دست خداوند يوين ديشت بندگان و روزي معيپس وقت.  كنند بهتر استي ميآور

 ي را براي كند سپس رزق و روزيم ميان بندگانش تقسياست و اوست كه آن را م
 دارد و ي هركس كه بخواهد كم و تنگ ميد و براي نمايهركس كه بخواهد فراوان م

ن آن نبوت و ي خداوند كه باالترينيپس رحمت د. دي نماين ميش چنيطبق حكمت خو
 داند كه رسالت يد در دست خداوند باشد و او بهتر ميا بيق اوليرسالت است به طر

ر ي ارزش و پوچ است و تدبيشنهاد آنها بيپس معلوم شد كه پ. خود را كجا قرار دهد
ن  استدالل خداوند آنها را يبا  ا.  فقط در دست خداستيوي و دنيني ديهمه كارها

ست و ي دست آنها ن دريزي دهند و چي ارائه ميشنهاد نامعقوليد كه پي نمايقانع م
 هذَا نُزِّلَ لَولَا« :ندي گويرفتن حق است كه آنها مي و نپذي ستمگرين سخن نشانه يا

 از مردان بزرگ دو شهر يكين قرآن بر يچرا ا» عظِيمٍ الْقَرْيتَينِ منَ رجلٍ علَى الْقُرْآنُ
 مقام يارتقا را كه موجب يقت مردان را شناختند و صفاتينازل نشد؟ اگر آنها حق

ن يقي دانستند ، يد، مي نماي شود و مقام او را نزد خدا و بندگانش بزرگ مي ميآدم
ن مردان ين و بزرگ تريبرتر) ع( كردند كه محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب يحاصل م

 اش ي و دلسوزيت او و اخالق و مهرباني و همت و قاطعياست و عقل و دانش و را
 باشد و يزگارتر ميافته تر و پرهيت ي است، و او از همه هداشترياز همه بهتر و ب
 است و به طور ين صفات مردانگي باالتريره كماالت است و او دارايمحور و مركز دا
 دانند يهمه م) ص(ن را دشمنان و دوستان محمديا. ن مرد جهان استيمطلق او باالتر

پس چگونه . فته است برتاي رويني كه گمراه گشته و با خود بزرگ بيمگر كس
 از كمال محمد به ي دهند كه به اندازه ذره اي را بر او برتر قرار ميمشركان كس

 را يت مشركان آن است كه معبودياوج حماثت و جنا! ده است؟يمشام او نرس



٢٤٤٤ 

 از يند كه بتي جوي ميكي خوانند و به آن نزدياد مي كنند و آن را به فريپرستش م
 كند و ي بخشد و محروم نمي رساند، و نمي نميانيو زا چوب است و سود يسنگ 

ش را  انجام ي كارهايازمند آن است كسي است بر دوش صاحبش و نين خود باريا
ن يپس چگونه چن! گر  است؟ي ديزي خردان چيوانگان و بين كار جز كار ديا ايآ. دهد
ندان د و سرور فرزيامبران و سي شود؟ و چگونه بر خاتم پي بزرگ شمرده ميكس

  . فهمندي كافران عقل ندارند و نميول!  شود؟ي داده ميبرتر)  ص(آدم محمد
گر ي دي از بندگان بر برخي دادن برخيش در برتريه خداوند به حكمت خوين آيدر ا

ن كه يتا ا» سخْرِيا بعضًا بعضُهم لِيتَّخِذَ« :دي فرمايا اشاره نموده و مي دنيدر زندگ
رند و در كارها و حرفه ها و صنعت ها از آنها يرا به خدمت گگر ي دي ، برخيبرخ

 به يازي و ثروت برابر بودند و ني مردم در توانگريپس اگر همه . استفاده كنند
 است يلين دلي رفت و اي از منافع و مصالح آنها از دست مياريگر نداشتند بسيكدي

  همان طور كه خداوند در . او بهتر استيوي خداوند از نعمت دنينين كه نعمت ديبر ا
رُ مِما يفرَحوا هو خَيقُل بِفَضلِ اللَّهِ وبِرَحمتهِ فَبِذَلِك فَل« :گر  فرموده استي ديه ايآ
 ي ميد شادمان باشند، آن از آنچه جمع آوريبه فضل و رحمت خدا با: بگو» جمعونَي

  .كنند بهتر است
  :33- 35 يه يآ

لْنَا واحِدةً أُمةً سالنَّا يكُونَ أَن ولَولَا عن لَجكْفُرُ لِمنِ يمبِالرَّح وتِهِميقُفًا لِبن سفَضَّةٍ م 
ارِجعما وهلَي رُونَ؛ و عظْهشدند  يم  امت  يك  مردم  همه  كه بود  آن  نه اگر ي ، 
  يم  نقره از ندارند باور را  رحمان  يخدا  كه را يكسان   يها  خانه  يسقفها
  .روند باال  آن بر تا  نهاديم  يم ينردبامهاي  آنها بر و  كرديم

وتِهِميلِبا وابوا أَبرُرسا وهلَيتَّكِؤُونَ؛ و عنقره از  يدرهاي نيز  هايشان  خانه  يبرا ي  
  .زنند  تكيه ، آن بر  كه  يتختهاي و  كرديم  يم

لْمتَّقِينَ؛ و ربك عِند والĤْخِرَةُ الدنْيا الْحياةِ اعمتَ لَما ذَلِك كُلُّ وإِن وزخْرُفًا   گونه هر از لِ
 نزد در  آخرت  آنكه   حال ،  است  يدنيو ناچيز  يبرخوردار اينها  همه و   زينت

  .است  پرهيزگاران  يبرا تو پروردگار
و رحمت او كه  ندارد و اگر لطف يا نزد او ارزشي دهد كه دنيخداوند متعال خبر م

 ي فراوانيا و نعمت هاي دارد نسبت به بندگانش نبود دني را بر آن مقدم نميزيچ
لَيها ومعارِج فَضَّةٍ من سقُفًا لِبيوتِهِم« .  آوردي كافران فراهم ميبرا رُونَ عظْهتا » ي
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ن شاي آورد و براي از نقره فراهم ميي با سقف هاييشان خانه هاي كه براييجا
« . شان باال بروندي داد كه از آنها به پشت بام هاين قرار ميمي سيينردبان ها
وتِهِميلِبا وابوا أَبرُرسا وهلَيتَّكِؤُونَ عاز نقره، و تخت ييشان درهاي خانه هايو برا» ي 

فراوان نت يو تجمل و ز» وزخْرُفًا« . ه زننديم كه بر آنها تكي دادي قرار مي نقره اييها
 يشان مي ها براييبايا را با انواع لذت ها و زي دنيعني. مي داديشان قرار ميبرا

ن كار بازداشته ياما آنچه او را از ا.  كردي خواستند به آنها عطا ميآراست و آنچه م
ا ياست رحمت و لطف  او نسبت به بندگانش است كه مبادا شتابان به علّت محبت دن

 است بر آن كه خداوند بندگان را به يليپس دل. اهان بروند  كفر و كثرت گنيبه سو
ن به خاطر منافع و ي كند و ايزها محروم مي چيژه از برخيا به طور وي يطور كلّ

 ارزش ندارد و همه يا نزد خداوند به اندازه بال پشه ايو دن. مصالحِ خودشان است
ت و آخرت نزد خداوند  اسياست كه ناگوار و فاني دني زندگيان شد كاالي آنچه بي

 يز از آنچه او نهي بهتر است كه با اطاعت از دستوراتش و پرهي كسانيمتعال برا
چون نعمت آخرت از هر جهت كامل است و در بهشت همه .  دارنديكرده است پروا م

 برند فراهم است و آنها يدن آن لذّت مي خواهند و چشم ها از دي آنچه كه دل ها مي
  . كنندين دو جهان با هم  فرق ميپس چقدر ا.اهند بوددر آن جاودانه خو

  :36- 39 يه يآ
  يخدا ياد از  كه  كس قَرِينٌ؛ هر لَه فَهو شَيطَانًا لَه نُقَيض الرَّحمنِ ذِكْرِ عن يعش ومن

  .باشد  همراهش  همواره   كه  گماريم  يم او بر  يشيطان ، گرداند  يرو  رحمان
مإِنَّهلَ ومونَهدصنِ يبِيلِ عونَ السبسحيم وونَ ؛ و أَنَّهتَدهاز را  آنان شيطانها  آن م 

  .يافتگانند  هدايت   كه پندارند  يول ، گردانند  يم باز خدا  راه
 نزد  كه  آنگاه نُ؛ تاالْقَرِي فَبِئْس الْمشْرِقَينِ بعد وبينَك بينِي لَيت يا قَالَ جاءنَا إِذَا حتَّى

 تو و  بود  مغرب و،  مشرق  يدور تو و  من  يدور  كاش  يا : گويد  يم ، آيد ما
  .يبود  يبد  همراه  چه
 روز  آن كرديد  ستم  مشْتَرِكُونَ؛ چون الْعذَابِ فِي أَنَّكُم ظَّلَمتُم إِذ الْيوم ينفَعكُم ولَن

  .باشيد  شريك  عذاب در دو هر و نكند سود  يپشيمان
 كرده است خبر ي گردانياد او روي كه از يفر سخت خود به كسيخداوند متعال از ك

اد خداوند كه قرآن  يو هركس از » الرَّحمنِ ذِكْرِ عن يعش ومن« :دي فرمايداده و م
 كه قرآن بزرگ ي گردان شود و مردم را از آن باز دارد، در حاليم است رويعظ
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پس هركس آن را .  است كه خداوند با آن بر بندگانش رحم نموده استيتن رحميتر
و هركس . ده استيازين خواسته دست يافته و به باالترين بخشش را دريرد بهتريبپذ

انبار شده كه بعد از آن يده و چنان زي بگرداند و آن را رد كند ناكام گردياز آن رو
 سركش يطاني او شي خداوند براد، وي را نخواهد دي سعادت و خوشبختيهرگز رو

 كند و به او وعده ي مي شود و او را همراهين او مي گمارد كه همواره همنشيبرم
  . كشاندي گناهان مي دهد و او را به سويم
 »مإِنَّهو مونَهدصنِ لَيبِيلِ عين درست باز مين آنها را از راه راست و دياطيو ش» الس 

شان يطان، باطل را براين كه شيو آنان به سبب ا» مهتَدونَ أَنَّهم ويحسبونَ« دارند، 
 ي گردانده اند گمان مين كه از حق رويبا جلوه داده است و به خاطر ايآراسته و ز

افته  يت ي كه گمان برده او هداين كسيا چنيآ: اگر گفته شود. افته انديبرند كه راه 
:  شوديست؟ گفته مي باشد معذور نيه نمافتيت يقت هداياست حال آن كه در حق

 از قرآن خداوند است از آن ي گرداني و امثال او كه منع جهالت آنان روين افراديچن
ت يآنها به هدا. ستندياب گردند معذور ني توانسته  اند در پرتو آن راهيجا كه م

عالقمند دن به آن را داشتند و به باطل ي رسيين كه تواناي نشان ندادند با ايليتما
ا ي كه از ذكر خدا در دنين است حالت كسيو ا. شدند پس گناه، گناهِ خودشان است

 يق را در نظر وين و همراهش او را گمراه نموده و حقاياعراض كرده و همنش
  . وارونه كرده است

ار يد بسي آيامت نزد پروردگارش مي كه در روز قيت او به هنگاميو اما وضع
دا است و او يش هويماي و  اندوه و حسرت از سيمانيكه پش است، چرا يت بديوضع

 قَالَ جاءنَا إِذَا حتَّى« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا. دي جوي ميزارين خود بياز همنش
ش ما ي به پين كسيتا آن گاه كه چن» الْقَرِينُ فَبِئْس الْمشْرِقَينِ بعد وبينَك بينِي لَيت يا
ن من و تو به  اندازه شرق و غرب فاصله بود، چه  ي كاش بيا: ديگو يد، مي آيم

عض الَّظالِم يوم يو« :همان طور كه خداوند متعال فرموده است! ي بودين بديهمنش
لَانَا خَلِيتَنَي لَيلَتَيويلَا، ي اتَّخَذت مع َالرَّسولِ سبِيتَنيلَيقُولُ يهِ يدي يعلَ لَّقَد لَاَ، ي لَم اتَّخِذ فُ

 كه ستمگر يو روز» طَنُ لِإلِنسنِ خَذُولَاي وكَانَ الشَّي عِنِ الذِّكرِ بعد إِذ جĤءنِيأَضَلَّنِ
 يا!  گرفتم ي بر ميامبر راهي كاش با پيا: دي گويرد و مي گيش را گاز ميدست ها

عد همانا مرا از پند گمراه ساخت ب!  گرفتمي بر نمي را به دوستي بر من كاش فالنيوا
  . گردانديار خوار ميطان انسان را بياز آن كه پند به نزد من آمد و ش



٢٤٤٧ 

لَمتُم إِذ الْيوم ينفَعكُم ولَن«  ك بودن شما و  يو شر» مشْتَرِكُونَ الْعذَابِ فِي أَنَّكُم ظَّ
ن خاطر در ي بخشد و شما به اي نمين ها و دوستانتان در عذاب به شما سوديهمنش

 ييه دلجوين روحيو همچن. ديك بوده اي شريد چون در ستمگريستك هيعذاب شر
 كه در يچون  هنگام.  رساندي نميت به شما سوديگر به هنگام معصيكديدادن به 

 يشان كميد و مجازات شدگان در آن مشترك باشند براياي بييبت و باليا مصيدن
بت آخرت همه يمصاما . ابندي ي ميگر تسلّي ديدن برخي با دي گردد و برخيآسان م

بار . ستي در آن  نيش و تسلّين آسايفرها و عذاب ها را در بر دارد و كوچك تريك
ش يم كه ما را در پناه رحمت خوي طلبيم و از تو مي خواهي را مياز تو سالمت! ايخدا

  .يقرار ده
  :40- 45 يه يآ

أَفَأَنت مِعتُس مالص دِي أَوتَه يمن الْعمبِينٍ؛ آيا ضَلَالٍ فِي كَانَ وبه  يخواه  يم تو م  
  راه هستند آشكار  يگمراه  در  كه را  يآنهاي و  كوران يا ،  يبشنوان  سخن  كران
  ?  يبنماي
  ،  گيريم  يم  انتقام آنها از ،  ببريم را تو اگر منتَقِمونَ؛ و مِنْهم فَإِنَّا بِك نَذْهبنَّ فَإِما
أَو نَّكذِيالَّ نُرِي منَاهدعهِم فَإِنَّا ولَي ونَ؛ يا عقْتَدِروعده آنها  به  كه را  يعذاب  آن م  

  .هستيم توانا  برايشان  ما  كه ،  دهيم  يم  نشان تو  به  ايم  داده
سِكتَمبِالَّذِي فَاس أُوحِي كلَي   يوح تو  به  آنچه در  مستَقِيمٍ؛ پس صِرَاطٍ علَى إِنَّك إِ

  .يهست  راست  راه بر تو  كه  بزن  چنگ  است  شده
إِنَّهلَذِكْرٌ و لَّك مِكلِقَو و فوسأَلُونَ؛ و، وقوم و تو  گشتن  آوازه بلند  سبب  قرآن تُس  

  .شويد  بازخواست  كه زودا و ،  توست
لِنَا مِن قَبلِك مِن أَرسلْنَا منْ واسأَلْ سلْنَا رعونِ مِن أَجنِ دمةً الرَّحونَ؛ از آلِهدبعي 

  ي،ديگر   رحمان  يخدا جز آيا  : بپرس  ايم  فرستاده تو از  پيش  كه ما  پيامبران
  ?  بوديم  داده قرار آنها  پرستش  يبرا را

ب كنندگان ناراحت ي دهد كه از عدم اجابت تكذي مييامبرش را دلجويخداوند متعال، پ
 برخوردار ياقتي و ليستگيست، و از آن چنان شاينها ني در ايرينشود و بداند كه خ

 الْعمي تَهدِي أَو الصم تُسمِع أَفَأَنت« :دي فرمايتشان شود، و ميستند كه سبب هداين
ن يا اي؟ و ي شنوند بشنواني را كه نمي كساني توانيا ميآ» مبِينٍ ضَلَالٍ فِي كَانَ ومن

 ي را كه در گمراهين كه كسانيا اي؟ و ي كنيينند راهنماي بي را كه نميكه كسان



٢٤٤٨ 

 هستند رهنمود يش واقف و به آن راضي خوي هستند و خود به گمراهيآشكار
 كه يند و كسي بي شنود و كور نميپس همان طور كه ناشنوا صداها را نم! ؟يگردان

به سبب شان يز سرشت و عقل هاينها ني شود ايت نمي است هداي آشكاريدر گمراه
 در يدي پلي فاسد و صفت هاي از قرآن فاسد گشته است و باورهاي گردانيرو

 شود تا ي دارد و باعث ميت باز ميخودشان به وجود آورده اند كه آنها را از هدا
  .شتر گردديهالكتشان ب

 يا عذاب ميا در دني نمانده است، پس يشان باقي برايزيفر چينان جز عذاب و كيا
 مِنْهم فَإِنَّا بِك نَذْهبنَّ فَإِما« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا. تا در آخريشوند 

ن كه عذابِ آنها را به تو يم قبل از ايا ببرين دنيو پس هرگاه تو را از ا» منتَقِمونَ
ا ي» وعدنَاهم الَّذِي نُرِينَّك أَو« . م گرفتيم بدان كه از آنان انتقام خواهينشان ده

» مقْتَدِرونَ علَيهِم فَإِنَّا« . م داديم به تو نشان خواهي را كه به آنان وعده داده ايعذاب
دن عذاب به حكمت خدا ير فرا رسيا دياما زود . مييرا ما بر آنان مسلّط و توانايز

  .ب كنندگانين است حالت تو و حالت تكذيپس ا.  دارديبستگ
 »سِكتَمبِالَّذِي فَاس إِلَ أُوحِيكشده است و با يپس با انجام آنچه كه به تو وح» ي 

 كردن آن در خود ي عملي به اتّصافِ آن وتالش برايمتصف كردن خود به آنچه وح
 گمان تو بر راه راست قرار يب» مستَقِيمٍ صِرَاطٍ علَى«  چنگ بزن، يگران به ويو د
 است كه بر تو الزم يزيچن ي رساند و اي كه انسان را به خدا و بهشت مي؛ راهيدار
 كه ي دانيرا ميز. ياب گردي و در پرتو آن راهي چنگ بزنيشتر به وحي گرداند بيم

 كه ي بنا نهاده اند در حاليه محكميت را بر پاي است و كارهايآن حق و عدل و راست
  .گران امورشان را براساس شك و اوهام و ستم و ظلم بنا كرده انديد
 »إِنَّهلَذِكْرٌ و لَّك مِكلِقَو شما و ي است برايلت بزرگين قرآن افتخار و فضيو ا» و 

ا و آخرت در آن نهفته ير دني باشد و شما را به آنچه كه خي ميار گرانقدرينعمت بس
 يادآوريتان ي و شر را براي كند و بديق مي دهد و شما را بر آن تشوياست پند م

د يده خواهيو از آن پرس» تُسأَلُونَ سوفو« .  داردي كند و شما را از آن برحذر ميم
د كه آن گاه مقامتان باال يا آن را برپا داشته و دستورات آن را انجام داده ايشد كه آ

ه شما ي عليد؟ پس حجتينكه به آن عمل نكرده ايا ايد؟ ي شوي رود و بهره مند ميم
  .ن نعمت خواهد بودي تان در برابر ايخواهد بود و نشان ناسپاس



٢٤٤٩ 

لْنَا منْ واسأَلْ«  سمِن أَر لِكلِنَا مِن قَبسلْنَا رعونِ مِن أَجنِ دمةً الرَّحونَ آلِهدبعاز » ي
 ييا به جز خداوند مهربان معبودهايم بپرس كه آيش از تو فر ستاده اي كه پيامبرانيپ

 از يكيكه ان كرد ي و دعوت  او را بيم كه عبادت شوند؟ حالت موسيقرار داده ا
ار از آن ي باشد و خداوند در كتاب خود بسيامبران مي پين دعوت هايمشهورتر

  : ان نموده استيسخن گفته و حالت او را با فرعون ب
  :46- 56 يه يآ

لَقَدلْنَا وسى أَروساتِنَا ميĤِنَ إِلَى بولَئِهِ فِرْعمولُ إِنِّي فَقَالَ وسر بالَمِينَ؛ و رهر الْع 
  گفت و فرستاديم   قومش  مهتران و  فرعون بر خود  آيات با  همراه را  يموس  آينه

  .جهانيانم پروردگار  فرستاده  من: 
لَما   داشت  عرضه  آنان بر را ما  آيات  يضْحكُونَ؛ چون منْها هم إِذَا بĤِياتِنَا جاءهم فَ

  .افتادند   خنده  به  آن از  همه  ناگاه  به ،
لَّا آيةٍ منْ نُرِيهِم وما  : يرْجِعونَ؛ گفتند لَعلَّهم بِالْعذَابِ وأَخَذْنَاهم أُخْتِها مِنْ أَكْبرُ هِي إِ

  بخوان ما يبرا   است  نهاده تو با  كه  يعهد  آن با را  پروردگارت ، جادوگر  يا
  .شدگانيم  هدايت ما  كه

 از را  عذاب  لَمهتَدونَ؛ چون إِنَّنَا عِندك عهِد بِما ربك لَنَا ادع رُالساحِ أَيها يا وقَالُوا
  .شكستند را خود  پيمان ،  برداشتيم آنها
لَما   يا  : كه داد ندا  مردمش  ميان در  ينكُثُونَ؛ فرعون هم إِذَا الْعذَاب عنْهم كَشَفْنَا فَ
 هستند  يجار  من  يپا زير از  كه  جويباران ، اين و مصر  يپادشاه آيا ،  من  قوم
  ? بينيد  ينم آيا ؟ نيستند  من  آن از

لَيس قَومِ يا قَالَ قَومِهِ فِي فِرْعونُ ونَادى  مِن تَجرِي الْأَنْهار وهذِهِ مِصرَ ملْك لِي أَ
  گفتن  سخن  درست  كه  ذليل ارخو مرد  اين يا  بهترم  من تُبصِرُونَ؛ آيا أَفَلَا تَحتِي
  ? نتواند

رٌ أَنَا أَمنْ خَيذَا مالَّذِي ه وهِينٌ هلَا مو كَادبِينُ؛ چرا ييدستبندها  به را  دستهايش ي  
  ? اند  نيامده  همراهش فرشتگان  از  يگروه چرا و ؟ اند  نياراسته طال

لَا لَو لَيهِ أُلْقِي فَ ةٌ عوِرن أَسبٍذَ مه اء أَوج هعلَائِكَةُ مقْتَرِنِينَ؛ پس الْمرا خود  قوم  م 
  .بودند  تبهكار  يمردم  كه ، كردند  اطاعت او از تا  ساخت  گمراه

تَخَففَاس همقَو وهفَأَطَاع ما كَانُوا إِنَّهماز ، آوردند  خشم  به را ما  فَاسِقِينَ؛ چون قَو 
  .ساختيم   غرقه را  همگان و  گرفتيم  انتقام آنها



٢٤٥٠ 

لَما   داستان و  گذشتگان شمار در را  أَجمعِينَ؛ آنان فَأَغْرَقْنَاهم مِنْهم انتَقَمنَا آسفُونَا فَ
  .كرديم  آيندگان  يبرا

ملْنَاه علَفًا فَج ثَلًا سمخِرِينَ؛ و وĤْبه تو  قوم ، شد  آورده  مريم پسر ، داستان  چون لِل  
  ، زدند فرياد  يشادمان

 »لَقَد لْنَا و سى أَروساتِنَا ميĤِرا همراه با نشانه ها و ي كه ما موسيو به راست» ب 
م؛ ي كرد فرستادي آورده بود، داللت ميمعجزات  خود كه قاطعانه بر صحت آنچه و

 ىإِلَ« . ه نشانه ها ي همانند  عصا، مار، فرستادن ملخ ها، و شپش ها و بقيمعجزات
.  فرعون و اشراف دربار اويبه سو» الْعالَمِينَ رب رسولُ إِنِّي فَقَالَ وملَئِهِ فِرْعونَ
انم پس آنها را به اعتراف و اقرار به يمن فرستاده پروردگار جهان:  گفتيموس

  . كردير خدا نهيپروردگارشان فرا خواند و از پرستش غ
 ما به نزد آنان ي كه با نشانه هايوقت» يضْحكُونَ منْها هم اإِذَ بĤِياتِنَا جاءهم فَلَما« 

 يرفتند و از روي نشانه ها را رد كردند و نپذيعني. دندي بدانها خنديآمد ناگهان همگ
رش آنها به يعدم پذ. اد تمسخر و استهزا گرفتندي آنها را به يي جوي و برتريستمگر

« :ن فرموديبنابرا. ضح نبودن آنها نبود در معجزات و نشانه ها و وايخاطر كوتاه
 به آنها نشان يچ معجزه و نشانه ايو ه» أُخْتِها مِنْ أَكْبرُ هِي إِلَّا آيةٍ منْ نُرِيهِم وما
و آنان را » بِالْعذَابِ وأَخَذْنَاهم« . بزرگ تر بوديگري از ديكين كه يم مگر اي دادينم

 روشن بودند، ييقورباغه و خون كه نشانه ها چون ملخ، شپش ، ييگرفتار عذاب ها
م آن شوند و شرك و يد به اسالم برگردند و تسليتا شا» يرْجِعونَ لَعلَّهم« . ميكرد

  .ن بروديشّر آنها از ب
منظورشان !  جادوگريا:  عذاب برآنها نازل شد، گفتنديوقت» الساحِرُ أَيها يا وقَالُوا« 

ن نوع خطاب نزد ين كه ايا اي تمسخر بود و يا از روين يو اه السالم بود ي عليموس
 كردند و او را به ي و فروتنيش او زاريپس پ. شديش شمرده ميآنها مدح و ستا

 بردند علما و  ي را كه گمان مي مورد خطاب قرار دادند كه به كسانيصورت
 ربك لَنَا عد« :پس گفتند.  دادنديدانشمندان هستند و جادوگرند مورد خطاب قرار م

 يپروردگارت را با آن چه به تو اختصاص داده و تو را با آن برتر» عِندك عهِد بِما
اگر خداوند عذاب را از ما » لَمهتَدونَ إِنَّنَا« .ديداده بخوان تا عذاب را از ما دور نما

  .م شديت خواهيدور كند بدون شك هدا



٢٤٥١ 

لَما«  م يشان دور ساختي عذاب را از ايپس وقت» ينكُثُونَ هم إِذَا ذَابالْع عنْهم كَشَفْنَا فَ
 كرده ي به آنچه گفتند وفا ننمودند ، بلكه  عهدشكنيعني.  كردنديآن گاه آنان عهدشكن

فَأَرسلنَا « :همان گونه كه خداوند متعال فرموده است. ادامه دادنديو به كفر ورز
تِ مفَصلَتِ فَاستَكبِرُوا وكَانُوا يلقُملَ والصفَادِع والدم ءاهم الطُّوفَانَ والجراد وايعلَ

َيقَوما مجرِم لَ ع قَعا ولَّمالرِّجزُ قَالُوا ينَ، و يهِموسلَئِن يم كعِند هِدا عبِم كبلَنَا ر ادع 
كعلَنُرسِلَنَّ م و نَّا الرِّجزَ لَنُومِنَنَّ لَكع نِكَشَفتالرِّجزَ ي إِسرَءِي ب منها كَشَفنَا علَم لَ ، فَ

پس طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را » نكُثُونَي أَجلِ هم بلِغُوه إِذا هم يإِلَ
 يدند و قومي بودند اما آنان استكبار ورزي روشنيم كه نشانه هايبر آنها فرستاد

پروردگارت ! ي موسيا« :فرود آمد، گفتند عذاب بر آنان يو وقت. شه بودنديت پيجنا
 داده است بخوان كه اگر يرا با آنچه كه به تو اختصاص داده و تو را با آن برتر

. مي فرستيل را با تو ميي اسرايم و بني آوريمان مي به تو ايعذاب را از ما دور نمود
رچه زودتر م آنان هيدند از آنها دور نمودي رسي كه به آن مي عذاب را تا مدتيوقت

  ». كردنديعهدشكن
لَيس قَومِ يا قَالَ قَومِهِ فِي فِرْعونُ ونَادى«   كه يو فرعون در حال» مِصرَ ملْك لِي أَ

انش او را سركش كرده بودند، در يب داده بود و مال و لشكري اش او را فريپادشاه
ا يست؟ آي از آن من ن مصرييا فرمانروايآ!  قوم منيا: ان قومش ندا در داد و گفتيم

ن يو ا» تَحتِي مِن تَجرِي الْأَنْهار وهذِهِ«  كنم؟يستم كه در آن تصرف ميمن مالك آن ن
 أَفَلَا«  گذرند، ي من ميان كاخ ها و باغ هايل جدا شده اند از ميرودها كه از رود ن

ن از جهالت يو اد؟ يني بي گسترده و پهناور را نميين فرمانروايا شما ايآ» تُبصِرُونَ
 ي كرد كه خارج از ذات او بود و به صفت هاي افتخار ميزيق او بود كه به چيعم

  . كردي درست افتخار نميده و كارهايپسند
 »رٌ أَنَا أَمنْ خَيذَا مالَّذِي ه وهِينٌ همنظور او از ! خداوند فرعون را خوار بگرداند»  م

.  كه نزد خداوند با ارزش و محترم بوديكسم خدا بود؛ ي بن عمران كليخوار، موس
ك از يپس كدام . ل استيمن محترم و با عزت هستم و او خوار و ذل: پس فرعون گفت

ش را ي تواند مراد خوين او نميبا وجود ا: و گفت»  يبِينُ يكَاد ولَا«  باشد؟ يما بهتر م
ان كرد ير دل داشت ب آنچه دياما موس.  نداردييايان كند چون او زبان گويروشن ب

. دي آي به حساب نميبين عيو صد البته كه ا. ن بودي او سنگيگرچه سخن گفتن برا
لْقِي فَلَولَا« :سپس فرعون گفت لَيهِ أُ ةٌ عوِرن أَسبٍ مورآالت و ي با زيچرا موس»  ذَه
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لَائِكَةُ معه جاء أَو«  از طال آراسته نشده  است؟ييدستبندها قْ الْمو چرا » تَرِنِينَم
 او را يامده اند تا او را در امر دعوتش كمك كنند و گفته ي او نياري يفرشتگان برا

  ند؟يد نماييتا
 »تَخَففَاس همقَو وهيقتيچ حقي و پوچ كه هي معنيجاد شبهات بيفرعون با ا» فَأَطَاع 

ا باطل ي حق  بريلي خوردند و دلي كم عقل گول آن را مينداشت و فقط انسان ها
پس .  خرد انگاشت، آن گاه از او اطاعت كردنديش را سبك سر و بينبود قوم خ و

ش روان است، ير كاخ هايبارها از زي مصر است و جويي فرمانرواينكه فرعون دارايا
ن كه يل اي به دلي موسيو بر چه اساس! ت او باشد؟ي بر حقانيلي تواند  دليچگونه م

 ندارد بر باطل است؟ اما يي طاليش لكنت دارد و دستبندهاروانش كم هستند و زبانيپ
 سروكار داشت كه عقل نداشتند پس فرعون هرچه يانيان و اطرافيفرعون با دربار

 قَوما كَانُوا إِنَّهم« . ا باطلي كردند؛ خواه حق بود ي ميروي گفت آنها از آن پيم
بب فسقشان فرعون بر آنها  فاسق بودند، پس به سي گمان آنان قوميب» فَاسِقِينَ

 با يپس وقت» آسفُونَا فَلَما« . با جلوه داديشان زيگماشته شد و شرك و شر را برا
لْنَاهم فَأَغْرَقْنَاهم مِنْهم انتَقَمنَا« ن كردند، يشان ما را خشمگيكارها ععِينَ ؛ فَجمأَج 
م سپس آنان ي آنان را غرق نموديم و همگياز آنان انتقام گرفت» لِلĤْخِرِينَ ومثَلًا سلَفًا
رندگان از آنها عبرت يم تا عبرت گي قرار داديه  عبرتينه و مايشيندگان پي آيرا برا

  .رنديران از حاالت آنها پند بگيرند و پند پذيبگ
  :57- 65 يه يآ

لًا مرْيم ابنُ ضُرِب ولَما   مريم پسر ، استاند  چون يصِدونَ؛ و مِنْه قَومك إِذَا مثَ
  ، زدند فرياد  يشادمان  به تو  قوم ، شد  آورده
لًا إِلَّا لَك ضَرَبوه ما هو أَم خَيرٌ أَآلِهتُنَا وقَالُوا دلْ جب مه مونَ؛ و قَوآيا : گفتند خَصِم 
  يمردم  كه ، نگفتند تو  با  جدال  يبرا جز را  سخن  اين و ؟ او يا بهترند ما  خدايان
  .جويند  ستيزه

لْنَاه علَيهِ أَنْعمنَا عبد إِلَّا هو إِنْ عجلًا و  ما  كه نبود  يا  بنده جز إِسرَائِيلَ؛ او لِّبنِي مثَ
  .گردانيديم  اسرائيلش   يبن  عبرت  مايه و  داشتيم  يارزان  نعمتش

لَولْنَا نَشَاء و علَائِكَةً مِنكُم لَج ضِالْ فِي ملُفُونَ؛ اگر أَر  شما  يجا  به  خواستيم  يم يخْ
  .گردند شما  جانشين   زمين  يرو در تا  آورديم  يم پديد  يفرشتگان
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إِنَّهو ةِ لَعِلْماعتَرُنَّ فَلَا لِّلسا تَمونِ بِهاتَّبِعذَا و؛ و صِرَاطٌ هتَقِيمسنشانه او  آينه هر م  
  است  اين  كنيد  متابعت من از، و ، مكنيد  شك  آن در   است  قيامت  رسيدن فرا
  .راست  راه
 زيرا ، نگرداند باز  راه از را شما  مبِينٌ؛ شيطان عدو لَكُم إِنَّه الشَّيطَانُ يصدنَّكُم ولَا
  .شماست آشكار  دشمن او

 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الَّذِي بعض لَكُم ولِأُبينَ حِكْمةِبِالْ جِئْتُكُم قَد قَالَ بِالْبينَاتِ عِيسى جاء ولَما
  برايتان  : گفت ، آمد خود  روشن  يدليلها با  يعيس  چون وأَطِيعونِ؛ و اللَّه فَاتَّقُوا
  بيان كنيد  يم  اختالف  آن در  كه را  يچيزهاي تا  ام  آمده و   ام  آورده  حكمت

  .كنيد  اطاعت  من از و سيدخدابتر  از ،  پس   كنم
 و  من پروردگار يكتا  يمستَقِيم؛ خدا صِرَاطٌ هذَا فَاعبدوه وربكُم ربي هو اللَّه إِنَّ

  .است ، اين   راست  راه  بپرستيد را او   شماست پروردگار
فَاخْتَلَف زَابمِن الْأَح نِهِميلٌ بيلَّذِينَ فَو   هم با أَلِيمٍ؛ گروهها يومٍ عذَابِ مِنْ ظَلَموا لِّ
  .قيامت دردآور  عذاب از  ستمكاران بر  يوا  پس  كردند  اختالف

م ي كه از پرستش پسر مريوقت» مثَلًا مرْيم ابنُ ضُرِب ولَما« :دي فرمايخداوند متعال م
 قَومك إِذَا« شد،  عبادت بت ها و  انبازها قرار داده ي شد و عبادت او به منزله ينه

ونَ مِنْهصِداد ين مثل فري كردند به خاطر ايب ميآن گاه قومت كه تو را تكذ» ي
دند و ي با تو لجاجت ورزيبرآوردند و سرو صدا راه انداختند و در مجادله و دشمن

  .اب شده انديل و حجت خود موفّق و كاميگمان بردند كه آنها در دل
؟ چرا كه از يسيا عي ما بهترند يمعبودها: و گفتند» هو أَم خَيرٌ اأَآلِهتُنَ وقَالُوا« 

د يدند مورد تهدي پرستي كه آنها را مي كساني شده بود، و تماميپرستش همه نه
إِنَّكُم وما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب « :ز نازل شده استيه نين آيو ا. واقع شدند

د يزم جهنم هستيد هي كنيبدون شك شما و آنچه پرستش م»  دونَجهنَّم أَنتُم لَها ورِ
و ما هم !  محمديتو ا:  گفتندين بود كه مي باطل آنها ايشبهه . دي شويو وارد آن م
كو ي ني كه سرانجامي باشد؛ بندگاني از بندگان مقّرب خدا ميسيم كه عيهمه قبول دار

 يسي و هم از پرستش عي كني مينه ما يدارند، پس چرا تو، هم از عبادت معبودها
 يتو م.  در آن وجود نداشتي؟ پس اگر حجت تو باطل نبود تناقضي داريباز م

شما و آنچه به » إِنَّكُم وما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم أَنتُم لَها ورِدونَ« :ييگو
 يآنها گمان م. د شدياهد و وارد آن خويزم جهنّم هستيد هي كني خدا پرستش ميجا
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 ين تناقض ميپس ا.  شود و هم بت ها راي را شامل ميسين جمله هم عيبردند كه ا
  .شمردند، و تناقض نشانه بطالن است

 داشتند و به خاطر ي بود كه بدان دل خوش كرده بودند و مردم را باز مين شبهه ايا
ن ين و باطل تريف تريعن شبهه به حمداهللا از ضياما  ا. آن سروصدا راه انداختند

را ي، زيسي كرده و هم از پرستش عيخداوند هم از پرستش بت ها نه. شبهات است
ست ، نه ي از مخلوقات سزاوار آن نيچ احدي است و هيعبادت حق خداوند تعال
ن مطلب را ين كه خداوند ايپس ا. يگريامبران و نه افراد ديفرشتگان مقرّب و نه پ

   تواند در آن وجود نداشته باشد؟ يم يان نموده چه شبهه ايب
 داده شده است و  او نزد پروردگارش مقرب يه السالم برتري عليسين كه به عيو ا
 همان گونه يسي باشد، بلكه عيست كه سزاوار پرستش مين ني باشد نشانگر ايم

لَّا هو إِنْ« :است كه خداوند فرموده است لَيهِ أَنْعمنَا عبد إِ ش ي بيده ا بنيسيع» ع
لْنَاه« . مي داشتيست كه ما نعمت نبوت و حكمت و دانش و عمل را به او ارزانين عجو 

م كه با نگاه كردن ي قرار داديه عبرتيل ماي اسرائي بنيو او را برا» إِسرَائِيلَ لِّبنِي مثَلًا
و اما . بودده يرا خداوند  او را بدون پدر آفري بردند، زي ميبه او به قدرت خداوند پس

إِنَّكُم وما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم «  :ن كه خداوند متعال فرموده استيا
د و يزم جهنم هستيد هي كني خدا پرستش ميشما و آنچه به جا» أَنتُم لَها ورِدونَ

  : پاسخ آن به سه صورت است. د شديشما به آن وارد خواه
» ما «يكلمه » إِنَّكُم وما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ« :دي فرمايكه م ي الهي در فرموده - 1

  .  گرددين داخل نمي در ايسي العقول است و عير ذوياسم غ
ن كه در مكّه و اطراف آن بودند مورد خطاب قرار گرفته اند و ينجا مشركي در ا- 2

   . كردنديح را پرستش نمي مسي كردند وليآنها بت ها را پرستش م
ّنَّا الحسنَيإِنَّ الَّذِ« :ه فرموده استين آي خداوند بعد از ا- 3  أُولَئِك ينَ  سبقَت لَهم مِ

شان مقّرر گشته ي براييكويش از جانب ما ني كه از پي گمان كسانيب» عنها مبعدونَ
امبران و يگر پي و ديسيست كه عي نيديپس ترد.  شوندياست از جهنّم دور كرده م

لْنَا نَشَاء ولَو« :سپس خداوند متعال فرمود. ه داخل هستندين آي در ااءياول عمِنكُم لَج 
لُفُونَ الْأَرضِ فِي ملَائِكَةً  ي قرار مي شما فرشتگانيم، به جاي خواستيو اگر ما م» يخْ

 از جنس خودشان يامبرانيشان پين شما شوند تا براين جانشيم كه در زميداد
ه ين آياء در ايامبران و  اوليد كه پي آن را ندارييتوانا!  انسان هاي ااما شما. ميبفرست
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لْنَا نَشَاء ولَو« :سپس خداوند متعال فرمود. داخل هستند علَائِكَةً مِنكُم لَج ضِ فِي مالْأَر 
ن يم كه در زمي دادي قرار مي شما فرشتگانيم، به جاي خواستيو اگر ما م» يخْلُفُونَ
  . مي از جنس خودشان بفرستيامبرانيشان پيوند تا بران شما شيجانش

تان ي از جنس فرشتگان برايامبرانيد كه پي آن را ندارييتوانا!  انسان هاياما شما ا
 يامبرانين  است كه پيپس، از رحمت و لطف خداوند نسبت به شما ا. فرستاده شود

  . ديريها فرا بگد از آني توانيتان فرستاده شده است كه مياز جنس خودتان برا
 »إِنَّهو ةِ لَعِلْماعامت است و ي بر قيل و نشانه ايه  السالم دلي عليسيو همانا ع» لِّلس

اورد يا بي را بدون پدر به دنيسي داشته است عيي كه تواناي باشد كسينشانگر آن م
 يسين  است كه عيه اي آيا معنيو . زديشان برانگي تواند مردگان را از قبرهايهمو م

 از عالمت يكيا خواهد آمد و نزول او يه السالم در آخرالزمان از آسمان به دنيعل
د كه شك يامت هرگز شك نكنيپس، از آمدن ق» بِها تَمتَرُنَّ فَلَا« . امت  استي قيها

و با امتثال آنچه كه » مستَقِيم صِرَاطٌ هذَا واتَّبِعونِ« . امت كفر استيكردن درباره ق
 كرده ام از من ي  كردن از آنچه شما را از آن نهيا دستور داده ام و دوربه شم

  . رساندين است راه راست كه  انسان را به خداوند عزوجل ميا. دي كنيرويپ
طان شما را از آنچه خداوند شما را به آن فرمان داده يو ش» الشَّيطَانُ يصدنَّكُم ولَا« 

 يطان دشمن آشكار شماست و برايهمانا ش» مبِينٌ عدو ملَكُ إِنَّه« است باز ندارد، 
ت كوشش خود را  مبذول ين راستا نهايص و آزمند است و در ايگمراه كردنتان حر

  . دارديم
 آمد كه بر ي با معجزات آشكاريسي كه عيو هنگام» بِالْبينَاتِ عِيسى جاء ولَما« 

ل زنده ي كرد، از قبيشان كرده بود داللت ميراست بودن نبوت او و صحت آنچه برا
 كه مبتال به يدن به كساني مادرزاد و شفا بخشينا كردن كورهايكردن مردگان و ب

لِأُبينَ بِالْحِكْمةِ جِئْتُكُم قَد قَالَ« گر نشانه ها، ي بودند، و دي پوستيماريب لَكُم و ضعب 
تان حكمت و نبوت و علم را يمن برا: ل گفتياسرائ ي به بنيسيع» فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الَّذِي

. دي ورزيتان روشن گردانم كه در آنها اختالف مي از امور را برايآورده ام تا برخ
له آن اختالف يان كنم و به وسيتان بي تا پاسخ آن و صورت درست مسئله را برايعني

 و يعت موسين شرل نمودي تكميه السالم  برايپس او عل. و اشتباه از شما دور شود
 شد تا آنها يالت ارائه داد كه باعث مي تسهيو برخ. استوار ساختن تورات آمده بود

 اللَّه فَاتَّقُوا« . رنديشان آورده است بپذي را كه براييزهاياز او اطاعت كنند و چ
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د و از آنچه يگانه را پرستش نموده و از فرمان او اطاعت كني يپس، خدا» وأَطِيعونِ
د و از من ييق نمايد و مرا تصديمان آوريد و به من اييز نمايرده است پره كينه

  .دياطاعت كن
 گمان خداوند پروردگار يب» مستَقِيم صِرَاطٌ هذَا فَاعبدوه وربكُم ربي هو اللَّه إِنَّ« 

ه ين آيپس در ا. ن است راه راستيد، اي كنيمن و پروردگار شماست، پس او را بندگ
ش را با انواع نعمت يده هاي آفرين كه خداوند همه يت اقرار شده و ايد ربوبيبه توح

 يت و عبادت برايد عبوديز به توحين.  خود پرورش داده استي و باطني ظاهريها
ه السالم خبر داده ي عليسيوع.  ندارد فرمان داده شده استيكيگانه كه شريخداوند 

 ي در مورد او ميست كه نصاريداست و آن طور ن از بندگان خياست كه او بنده ا
نجا خبر داده يو در ا. ن سه تاستيا سومين كه او فرزند خداست ي بر ايند مبنيگو

 ي باشد و انسان را به خدا و به بهشت ميشده آنچه ذكر شده است راه راست م
  .رساند

 ييگروه ها» بينِهِم نمِ الْأَحزَاب اخْتَلَف« ن مطلب را گفت،يه السالم اي عليسي عيوقت
ك درباره يدند و هريگر اختالف ورزيب، تحزّب كرده بودند با همديكه براساس تكذ

 بر يه السالم گفتار باطلي عليسيك درباره عيدند و هريگر اختالف ورزي همديسيع
 از مومنان كه خداوند يزبان آوردند و آنچه را كه آورده بود رد كردند، مگر كسان

 آنچه را كه ي كه به رسالت او شهادت دادند و همه يت كرده بود؛ كسانيداآنها را ه
لَّذِينَ فَويلٌ« .  باشديامبر مياو بنده خدا و پ: ق نمودند و گفتندياو آورده بود تصد  لِّ

لِيمٍ يومٍ عذَابِ مِنْ ظَلَموا  كه ستم كرده اند از عذاب روز ي به حال كسانيپس وا» أَ
ان يو در آن روز گرفتار چه ز! اد خواهد بودي قدر اندوهشان ز چهيعني. دردناك

  ! خواهند شديبزرگ
  :66- 73 يه يآ

  يچيز  راه  به  چشم يشْعرُونَ؛ آيا لَا وهم بغْتَةً تَأْتِيهم أَن الساعةَ إِلَّا ينظُرُونَ هلْ
  ? بيايد  خبرشان  يب و  ناگاه  كه قيامتند جز

 از غير  دوستان روز  آن الْمتَّقِينَ؛ در إِلَّا عدو لِبعضٍ بعضُهم ئِذٍيوم الْأَخِلَّاء
  .يكديگرند  دشمن  پرهيزگاران

لَيكُم خَوف لَا عِبادِ يا ع مولَا الْي و زَنُونَ؛ ا أَنتُميبيم روز  آن در ،  من  بندگان  يتَح  
  .شويد  ينم  غمگين شما و  نيست شما بر
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 و اند  آورده  ايمان ما  آيات  به  كه  كسان  مسلِمِينَ؛ آن وكَانُوا بĤِياتِنَا آمنُوا ذِينَالَّ
  ، اند  شده ما امر  تسليم
  بهشت  به  يشادكام با  جفتهايتان و شما تُحبرُونَ؛، وأَزواجكُم أَنتُم الْجنَّةَ ادخُلُوا
  .شويد  داخل
طَافهِم يلَي ع ن افٍبِصِحبٍ مابٍ ذَهأَكْوا وفِيها وتَشْتَهِيهِ م تَلَذُّ الْأَنفُسنُ ويالْأَع أَنتُمو 
 در  آورند  يم  چرخش  به  ميانشان در را سبوها و  زرين  يخَالِدونَ؛ قدحها فِيها

  جاودانه آنجا در و  ببرد  لذت  آن از  ديده و كند آرزو  نفس  چه  هر  آنهاست
 .بود  دخواهي

تِلْكنَّةُ وا الَّتِي الْجوها أُورِثْتُمبِم لُونَ؛ اين كُنتُممپاداش  به  كه  است  يبهشت  تَع  
  .بريد  يم  ميراثش  به ايد  كرده  كه  يكارهاي

ا لَكُمةٌ فِيها كَثِيرَةٌ فَاكِهاز  كه  هست بسيار  يها  ميوه  برايتان آنجا تَأْكُلُونَ؛ در مِنْه 
  .خوريد  يم آنها

لَّا ينظُرُونَ هلْ« :دي فرماي خداوند متعال م » يشْعرُونَ لَا وهم بغْتَةً تَأْتِيهم أَن الساعةَ إِ
 كه از آن يامت در حاليب كنندگان منتظر هستند كه ناگهان قين است كه تكذيا جز ايآ
ب ي كه آن را تكذيالت كسد از حايايامت بيد؟ پس هرگاه قياي خبرند به سراغشان بيب

  !امت را داده و مورد استهزا قرار گرفته است مپرسي كه خبر قيكرده و كس
 كه براساس كفر و يامت كسانيدر روز ق» عدو لِبعضٍ بعضُهم يومئِذٍ الْأَخِلَّاء« 
و چون . گر خواهند شديكديگر دوست بوده اند دشمن يا با همديت در دنيب معصيتكذ
يامت به دشمنيپس در روز ق. راهللا بوده است ي غيا براي آنها در دنيت و دوستمحب 
لَّا« . گردديل ميتبد  كنند كه يز مي كه از شرك و گناهان پرهيمگر كسان» الْمتَّقِينَ إِ

 يگر محبت مي كه به خاطر او همديرا كسيابد زي ي ادامه مين كسانيمحبت چن
  . استيگشيدند محبتش جاودانه و هميورز

امت به يان كرد و ذكر نمود كه خداوند متعال در روز قيزگاران را بيسپس پاداش پره
 از آنها دور ي گردد و هر آفت و بديشان از آن شاد مي دهد كه دل هاي مييآنها ندا

لَيكُم خَوف لَا عِبادِ يا« :دي گويپس خداوند م.  شوديم ع مولَا الْي و زَنُونَ أَنتُميا» تَح 
د و درباره گذشته ي نداشته باشيد ترسي آينده به سراغ شما مياز آنچه در آ! بندگانم
 است آنچه كه يند از هر جهت متنفيو چون امر ناخوشا. ديز اندوه مداريخود ن

»  بĤِياتِنَا آمنُوا الَّذِينَ« .  باشديشان ثابت و مقّرر مي و مطلوب است برايدوست داشتن
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ات و آنچه كه يق آين شامل تصديمان دارند، و ايات خدا ايبه آ كه يهمان كسان
ات و عمل نمودن به يل دانستن مفهوم آي گردد از قبيق جز با آن كامل نميتصد

لِمِينَ وكَانُوا« .  شودي آن ميمقتضا سع و ي احوال خود مطيو آن ها در همه » م
  .دند و هم در باطن كريفرمانبردار خداوند بودند پس آنها هم در ظاهر عمل م

ل همسر و فرزند و ينانتان از قبيشما و همه همنش» وأَزواجكُم أَنتُم الْجنَّةَ ادخُلُوا« 
د؛ يكو بوده است، وارد بهشت شويره كه عملشان همانند  عمل شما نيدوست و غ

 در آن جا شادمان و مكرّم» تُحبرُونَ«  است، يداري و پاي ماندگاري كه سرايبهشت
 رسد ي به لطف پروردگار به شما مي ها و لذّت هاي ها و شاديد بود و خوبيخواه

  .نديف نماي توانند حالت آن را توصيكه زبان ها نم
 »طَافهِم يلَي افٍ عن بِصِحبٍ مابٍ ذَهأَكْوكه خدمت گزاران آنها يدانيپسران جاو»  و 

 يدني هستند و نوشيي طاليان ظرف ها كه كاسه هي آنها را در بهتريهستند غذا
شه است ي بدون دسته كه شفاف تر از شي نقره ايوان هاين ليشان را در بهتريها
لَذُّ الْأَنفُس تَشْتَهِيهِ ما وفِيها« .  برنديش آنها ميپ و در بهشت هرچه دل » الْأَعينُ وتَ

 و شامل هر ن كلمه جامع استيا.  بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببرد وجود دارد
 و يدني و پوشي و خوردنيدنيپس هر نوش.  شودي مي و سرور قلبينعمت و شاد
 يدن آن لّذت ميبا كه چشم ها از دي زيز منظره هاي كه دل بخواهد، نييبايهمسران ز

 آراسته شده در ي فراوان و ساختمان هايبرند، و درختان پرشكوفه و نعمت ها
نِ آن آماده ين صورت ها و برترير كامل تر  اهل بهشت ديبهشت فراهم است و برا

آنان » دعونَيها فَكِهةُ ولَهم ما يلَهم فِ« :همان طوركه خداوند متعال فرموده است. است
و » خَالِدونَ فِيها وأَنتُم« . شان فراهم استيوه دارند و هرچه بخواهند برايدر آن جا م

كمال نعمت اهل بهشت است و آن ن يو ا. د بوديشما در بهشت جاودانه خواه
افتن يان ني بهشت و افزون شدن آن و پاي است كه دوام نعمت هايشگي هميجاودانگ

  .آن را در بردارد
 »تِلْكنَّةُ والَّتِي« ف شد، ين صفت ها توصي كه با كامل تريو آن بهشت» الْج 

تان يد شما را به سبب كارها است كه خداونيبهشت»  تَعملُونَ كُنتُم بِما أُورِثْتُموها
ش آن را پاداش اعمالتان قرار داده و آنچه از يوارث آن گردانده و به فضل خو

  .ش كه خواسته در آن قرار داده استيرحمت خو



٢٤٥٩ 

 »ا لَكُمةٌ فِيههمان طور كه در . تان استي براي فراوانيوه هايدر آن جا م» كَثِيرَةٌ  فَاكِه
 دو گونه يوه ايدر آن از هر م» هِما مِن كُلِّ فَكِهةِ زوجانِيفِ« :گر آمده استي ديه ايآ

 ي خواهد انتخاب ميذ كه دلتان مي لذيوه هاين  ميآنچه  از ا»  تَأْكُلُونَ مِنْها« . است
  .دي خوريد و ميكن
  :74- 87 يه يآ

  .جاويدانند  مجهن  عذاب در  خَالِدونَ؛ گناهكاران جهنَّم عذَابِ فِي الْمجرِمِينَ إِنَّ
  ينوميد از، آنها و يابد  ينم  كاهش  مبلِسونَ؛ عذابشان فِيهِ وهم عنْهم يفَتَّرُ لَا

  .باشند  خاموش
  به خود آنها ،  ايم  نكرده  يستم آنها  به الظَّالِمِينَ؛ ما هم كَانُوا ولَكِن ظَلَمنَاهم وما

 .اند  كرده  ستم  خويشتن

لَينَا لِيقْضِ مالِك يا ونَادوا ع كباكِثُونَ إِنَّكُم قَالَ رمالك  يا  : كه آورند بر  فرياد؛م  ، 
  .هستيد  يماندن اينجا در شما ،  نه : گويد   يم بميراند را ما تو پروردگار  كاش
قِّ جِئْنَاكُم لَقَدلَكِنَّ بِالْحو قِّ أَكْثَرَكُمونَ؛ ما لِلْحيول  كرديم آشنا  حق با را ماش كَارِه  

  .داشتيد  كراهت  حق از  بيشترتان
« :ان كرد به دنبال آن  عذاب جهنم را ذكر نمود و فرمودي بهشت را بي نعمت هايوقت
ب كردن يدن و تكذي كه با كفر ورزي گمان كسانيب» جهنَّم عذَابِ فِي الْمجرِمِينَ إِنَّ

 روند و عذاب از هر سو آنها را يذاب جهنّم فرو ممرتكب جرم و گناه شده اند در ع
رون يو در آن عذاب جاودانه خواهند بود و هرگز از آن ب» خَالِدونَ« . كندياحاطه م

 شود؛ نه از آنها دور يك لحظه از عذاب آنان كاسته نمي» عنْهم يفَتَّرُ لَا« .  شوندينم
لِ فِيهِ وهم« .  گرددي شود و نه سبك ميم بونَمير و بركتيو آنها در آن از هر خ» س 

« :ندي گوي زنند و ميآنها پروردگارشان را صدا م.  ندارنديي به رهايديدند و اميناام
لِّمونَيربنَا أَخرِجنَا فَإِن عدنَا فَإِنَّا ظَلِمونَ ، قَالَ اخسئُلوا فِ ما را از ! پروردگارا» ها تُكَ

 گمان ستمكار يم بي بد بازگردي كارهاي به سواور، اگر ما بازيرون بيجهنم ب
ن عذاب بزرگ به سبب يو ا. د ييد در آن و سخن نگويبتمرك: دي فرمايم. ميهست

 وما« .   است كه بر خود روا داشته اندي است كه كرده و به علّت ستمييكارها
منَاهلَم م بلكه آنان خود ستمكار يو ما بر آنان ستم نكرد» الظَّالِمِينَ هم كَانُوا ولَكِن ظَ

پس خداوند بر آنها ستم نكرد و بدون گناه و جرم آنان را مجازات نكرده  . بودند
  .است



٢٤٦٠ 

لَينَا لِيقْضِ مالِك يا ونَادوا«  ع كبنكه ي اي كه در جهنم هستند برايو در حال» ر
رند تا يت ما را بمپروردگار!  مالكيا:  زنندياد ميابند فري دست ياحتماال به استراحت

  ييم و توانايد قرار داري شدي سخت و عذابيم، چرا كه ما در  اندوهيراحت شو
 كه از او يمالك كه نگهبان جهنم است، زمان» ماكِثُونَ إِنَّكُم قَالَ« . ميتحمل آن را ندار

م شما در جهن: دي گويراند، ميش خدا دعا كند تا آنها را بميشان پي خواهند تا برايم
 خواستند به آن يپس آنچه كه م. دي شويرون آورده نميد و هرگز از آن بيماندگار
 بر  ي دهد و غمي  خواهند آنان را پاسخ ميابند و مالك به ضد آنچه مي يدست نم
 ي كند و مي كه كرده اند نكوهش مييسپس آنها را به خاطر كارها. دي افزايغمشان م

 يرويست از آن پي بايم كه مي شما آورديما حق را برا» بِالْحقِّ جِئْنَاكُم لَقَد« :ديگو
 ولَكِنَّ« د، ي شديد موفقّ و خوشبخت مي نمودي ميرويد، و اگر شما از آن پي كرديم

قِّ أَكْثَرَكُمونَ لِلْحن گرفتار شقاوت و يدند، بنابرايشترشان حق را نپسندي بيول» كَارِه
  .ستي فراتر از آن نيد كه شقاوتي شديبدبخت

  :79- 80 يه يآ
وا أَمرَمرًا أَبونَ؛ آيا فَإِنَّا أَمرِمبيپا  هم ما ؟ اند  فشرده  يپا  خويش اعتقاد در آنها م  

  .ايم  فشرده
ونَ أَمبسحلَا أَنَّا ي عمنَس مم سِرَّهاهونَجلَى ولُنَا بسرو هِميونَ؛ آيا لَدكْتُبپندارند  يم ي 
  يم و هستند آنها نزد، ما  رسوالن ،  يآر ؟  شنويم  ينم را  نجوايشان و راز ما

  .نويسند
 انگاشتند و با ي كه حق را دروغ ميكسان» أَمرًا أَبرَموا أَم« :دي فرمايخداوند متعال م

 كه آن را آورده ي حق و كسي نابوديدند و براي ورزيله و مكريآن مخالف بودند ح
 فَإِنَّا« . آن را آراسته بودند تا مردم را گول زنند،  توطئه كردند كه ي باطليله يبه وس

ر ير آنهاست و تدبيم كه برتر از تدبي نموديريم و تدبيم گرفتيز تصميما ن» مبرِمونَ
 است كه يليد و آن اسباب و دالي نماي شكند و آن را ابطال ميآنان را در هم م

 يهمان طور كه خداوند متعال م. م نمود اثبات حق و ابطال باطل فراهيخداوند برا
م پس آن را ي زنيبلكه حق را بر باطل م» دمغُهي البطِلِ فَيبل نَقذِف بِالحّقِ علَ« :ديفرما

  . كندينابود م
 »ونَ أَمبسحلَا أَنَّا ي عمنَس مم سِرَّهاهونَجشان يا به سبب جهالت و ستمگريآ» و 

 آنان را كه در دلشان نهفته  است و بر زبان ياسرار پنهان برند كه ما يگمان م
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 به يعني! م؟ي شنويند، نمي گوي آنها را كه در گوش مياورده اند و سخنان آهسته ين
 بر يگرد و مجازاتي برند پيند كه گمان مي نماين خاطر اقدام به ارتكاب گناهان ميا

» يبلَ« : را رد نمود و فرمودن گمانيسپس خداوند ا.  شان نخواهد بوديگناهان پنهان
« . مي داني شان را ميشان و سخنان در گوشي دل هايم و رازهاي شنويما م! يآر

 ي هستند نزد آنان ميو فرستادگان ما كه فرشتگان گرام» يكْتُبونَ لَديهِم ورسلُنَا
 وارد ن كه آنهايند تا اي نمايسند و ثبت و ضبط مي نوي كنند ميباشند و هر آنچه م

ابند و پروردگارت ي ي آنچه را كه كرده اند حاضر مي شوند آن گاه همه يامت ميق
  . داردي روا نميچ كس ستميبر ه

  :81- 83 يه يآ
  يم  يفرزند را  رحمان  يخدا اگر : الْعابِدِينَ؛ بگو أَولُ فَأَنَا ولَد لِلرَّحمنِ كَانَ إِن قُلْ
  .بودم   يم  پرستندگان  نخستين از  من ، بود

 پروردگار  است  يصِفُونَ؛ منزه عما الْعرْشِ رب والْأَرضِ السماواتِ رب سبحانَ
  .دهند  يم او به   كه نسبتها  آن از  عرش پروردگار و  زمين و آسمانها
مهخُوضُوا فَذَروا يبلْع يتَّى ولَاقُوا حي مهموونَ الَّذِي يدوعبه تا  كن  رهايشان  پس ؛ي  
 آنها  كه  يروز  آن ،تا   سرگرم  بازيچه  به و باشند  مشغول  باطل  سخنان  همان

  .برسد اند  داده  وعده را
 كه او ي قرار داده اند در حالي خداوند فرزندي كه برايبه كسان! امبر بزرگوار ي پيا
 بر نگرفته است و ي فرزند است كه همسر ويياز است و او خداي نيگانه و بي يكتاي

لَد لِلرَّحمنِ كَانَ إِن« : ندارد بگوييهمتا لُ فَأَنَا وابِدِينَ أَواگر خداوند مهربان »  الْع
 نمودم چون در آن ي بودم كه آن را پرستش مين كسي داشت من نخستيفرزند

 يروي هستم كه از دستورات  خدا پين كسي از پدرش بود و من اوليصورت او بخش
ن را كه يش از همه و با شدت ايه هستم و بين قضين منكر اي من اولي كنم، وليم

ن امر مشخّص يپس باطل بودن  ا.  كنمي مي داشته باشد انكار و نفيخداوند فرزند
امبران را ي دهد كه حاالت پي آن را ارائه مي است و كسيل بزرگين دليا. ديگرد

 باشند و از همه ين مخلوق ميمبران كامل تراي كه معلوم است كه پيوقت. دانسته است
گران به تمام و يش از دير را بيازند و اعمال خي ير دست ميشتر به خي مردم بي

 ي مردم ترك نموده و از آن دوري را قبل از همه ي دهند، و هر شرّيكمال انجام م
ن سخن ي داشت و اي شوند پس اگر خداوند مهربان فرزنديند و منكرش مي جويم



٢٤٦٢ 

 بود كه آن ي مين كسيامبران است اولّين پيست بود محمد بن عبداهللا  كه برتررا
  . ربودندي سبقت را نمين كار از او گوي كرد و مشركان در ايفرزند را پرستش م

 داشته باشد پس من ين باشد كه اگر خداوند فرزنديه اي آيو احتمال دارد كه معن
 ينم، و از جمله عبادت و پرستش م كي هستم كه خداوند را پرستش مين كسينخست

ن است كه آنچه را خداوند ثابت قرار داده يكنم، و از جمله عبادت و پرستش من ا
 و ين  عبادت قوليپس ا.  كنمي مي كرده است نفي كنم و آنچه را كه نفياثبات م
 خواهم بود كه ين كسين حق باشد من  اولي است و مستلزم آن است كه اگر اياعتقاد
ن و فاسد بودن آن ي مشركيق باطل بودن ادعاين طريپس به ا.  كردميباور مآن را 

  .دي معلوم و مشخص گردي و نقلياز نظر عقل
خداوندگار آسمان ها و » يصِفُونَ عما الْعرْشِ رب والْأَرضِ السماواتِ رب سبحانَ« 
ك ي كه شرييزهايگر چيدك و همتا و مددكار و فرزند و ين و عرش از داشتن شريزم

  .  دهند پاك و منزّه استيان به او نسبت م
 »مهخُوضُوا فَذَروا يبلْع يش فرو يپس آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خو» و

ان آور ي آنان زيپس دانش ها. روند و با آنچه كه محال است خود را سرگرم كنند
 آن با حق و با يله ي است كه به وسييااست و آن فرو رفتن و پرداختن به دانش ه

 است كه ي خردي و بيشان بازيو كارها.  ورزنديامبران آورده اند مخالفت ميآنچه پ
ن آنها را به روز يبنابرا.  آوردي كند و معارف و شناخت به بار نميه نميآنان را تزك

لَاقُوا حتَّى« :د كرد و فرموديش دارند تهديامت كه در پيق ي همويونَ الَّذِي مدوعتا » ي
پس در آن وقت خواهند .  شود مالقات كننديشان وعده داده مي را كه بديآن روز

 كه يداري و عذاب پايشگي هميدانست كه چه به دست آورده اند و به بدبخت
  . خواهند برديگرفتارش شده اند پ

  :84- 89 يه يآ
وهاء فِي الَّذِي ومالس فِي إِلَهو ضِالْأَر إِلَه وهو كِيم؛ اوست الْحلِيمدر  هم  كه  الْع 

  .داناست و  حكيم و  خداست  زمين در  هم و  خداست  آسمان
كارتَبالَّذِي و لَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرا وما ومنَهيب هعِندو ةِ عِلْماعهِ السإِلَيو 
 هر و  زمين و آسمانها  يفرمانرواي  كه  كس  آن  است بزرگوارتر و  برتر؛تُرْجعونَ

 او  به و  اوست نزد  قيامت  رسيدن فرا  علم و  اوست  آن از  آنهاست  درميان ، چه
  .شويد  يم  بازگردانده



٢٤٦٣ 

  ينَ؛ كسانيعلَمو وهم بِالْحقِّ شَهِد من إِلَّا الشَّفَاعةَ دونِهِ مِن يدعونَ الَّذِينَ يملِك ولَا
  يكسان مگر  نيستند  يكس  شفاعت  به قادر خوانند  يم  يخداي  به  كه را او  يسوا
  .باشند  داده  شهادت  حق  به ،  علم  يرو از  كه

لَقَهم منْ سأَلْتَهم ولَئِن   چه  كه  يبپرس  ايشان از يؤْفَكُونَ؛ اگر فَأَنَّى اللَّه لَيقُولُنَّ خَ
 ? گردانند  يم  يرو  حق از چرا  پس   اهللا : گويند  يم ،  است  آفريده ار آنها  يكس

  اينان ،  من پروردگار  يا : بود  اين  يؤْمِنُونَ؛ گفتارش لَّا قَوم هؤُلَاء إِنَّ يارب وقِيلِهِ
  .آورند   ينم  ايمان  كه هستند  يمردم

فَحفَاص منْهقُلْ عو لَامس فوفَس ونَ ؛ پسيلَماست  يايمن : بگو و گذر در آنها از ،  ع  
  .دانست  خواهند  يزود  به  يآر  را شما

ن تنها اوست پس ي دهد كه معبود به حق در آسمان ها و زميخداوند متعال خبر م
م ي را تعظي كنند و وين او را پرستش مي آسمان ها و مومنان اهل زمي اهاليهمه 

ند و در برابر كمال او اظهار ي نماي او كرنش ميشكوه و بزرگند و در برابر ي نمايم
ءِ إِلَّا يهِنَّ وإِن مِّن شَيتُسبِّح لَه السموت السبع واألَرض وم فِ« . كنندي ميازمندين
 كه در آن ها هستند او را به ين و كساني هفتگانه و زميآسمان ها» سبِّح بِحمِدهِي

« .ندي گويح مي تسبين كه او را به پاكيست مگر اي نيزيچ چيند و هي ستاي ميپاك
لَّهِ  ن يو آنچه در آسمان ها و زم»  السموتِ واألَرضِ طَوعاَ وكَرهاَ يسجد من فِيولِ

 معبود به حق يپس او تعال.  كنندي خداوند سجده ميا به اجبار براياست به دلخواه 
ن يمانند ا.  دهندي خود قرار مي اكره او را خداا بايار ي خالئق با اختياست و همه 

ت و محبت او آسمان ها و يالوه»  األَرضِي السموتِ فِيوهو اللَّه فِ« :دي فرمايكه م
ش يده هاي باشد و از آفري عرش مين را در برگرفته است ، اما خودش بر بااليزم

و او با حكمت است و هرچه را » الْحكِيم وهو« .  باشديگانه و بزرگوار ميجداست و 
ن و برنامه مشروع نموده استوار يده محكم نموده و آنچه را به عنوان آئيكه آفر

 و يري، و فرمان تقديده مگر به خاطر حكمتيافري را نيزيچ چيپس او ه. گردانده است
. ز داناستيو به همه چ» ميالعل« .  او سراسر رحمت و حكمت استيي و جزايعيتشر
ن و نه ي در آسمان ها و زمي داند و به اندازه ذره ايده تر از آن را ميان و پوشپنه

  .  مانديكوچك تر و نه بزرگ تر از آن، از او پنهان نم
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 »كارتَبالَّذِي و لَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرا وما ومنَهيو باال و بزرگوار است، و » ب
 كه يي اش بزرگ است خداييرده و فرمانروارش فراوان است و صفاتش گستيخ

  .ان آن دو است از آن اوستين و هر آنچه مي آسمانها و زمييفرمانروا
ان آنهاست، و ين و آنچه مي اش را بر آسمان ها و زميي فرمانرواين گستردگيبنابرا

ك از يچ ي كه هيب هاي از غين كه تنها او تعاليان كرد، و اي علم خود را بيگستردگ
.  باشدي را از آن آگاه نكرده است آگاه ميامبر و فرشته مقربيچ پيانش و هبندگ
. امت با اوستيدن قي از زمان فرا رسيو آگاه» الساعةِ عِلْم وعِنده« :ن فرموديبنابرا

امت چه ي داند كه قيچ كس جز او نمي هيعني. د حصر باشديظرف را مقدم كرد تا مف
  . رسدي فرا ميزمان

ا و آخرت ين است كه او صاحب دني سلطه اش اي او و گستردگيي فرمانرواو از كمال
 ي او بازگردانده ميو در آخرت به سو» تُرْجعونَ وإِلَيهِ« :ن فرموديبنابرا. است 

 ييو از كمال فرمانروا. دي نماي ميان شما داوريد، آن گاه با حكم دادگرانه اش ميشو
 تواند نزد او سفارش ي ندارد و نمياريش اختيده هايك از آفريچ ين است كه هياش ا

  . و شفاعت كند مگر با  اجازه او
امبران و فرشتگان يچ كدام از پيو ه»  الشَّفَاعةَ دونِهِ مِن يدعونَ الَّذِينَ يملِك ولَا« 
ار شفاعت ندارند و شفاعت ي شوند اختيش خوانده مياي خدا به نيگران كه به جايد
.  كه خدا بپسنددي كسي كنند مگر براي خدا، و شفاعت نميبا اجازه  كنند مگر ينم

د و با قلب ي كه با زبانش حق را بگويمگر كس» بِالْحقِّ شَهِد من إِلَّا« :ن فرموديبنابرا
د شهادت او به حق يو با.  دهد آگاه باشدي ميد و به آنچه گواهيبه آن  اقرار نما
ل اصول و فروع ي دادن از قبيداوند است و گواه خيگانگي دادن به يباشد و آن گواه

نها يپس شفاعتِ شفاعت كنندگان درباره ا.  باشدين و حقائق و دستورات آن ميد
 ينها به پاداش الهيافتگانِ از عذاب خدا هستند و اينها نجات يد خواهد بود و ايمف

لْتَهم ولَئِن« :سپس خداوند متعال فرمود. ابندي يدست م و » اللَّه لَيقُولُنَّ خَلَقَهم منْ سأَ
ننده ي آفرين كه چه كسي ايت و درباره يد و ربوبياگر از مشركان در مورد توح

گانه است و يننده خداوند ي، خواهند گفت و اقرار خواهند كرد كه آفرياست بپرس
و  و خالص گرداندن طاعت يكتاپرستيپس چگونه از » يؤْفَكُونَ فَأَنَّى« . ندارديكيشر

ت آنان را ملزم يد ربوبي شوند؟ پس اعتراف آنها به توحي خدا منحرف ميعبادت برا
ل بر بطالن شرك ين دلين بزرگ تريز اقرار كنند و ايت نيد الوهيد تا به توحي نمايم
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 عِلْم وعِنده« ن عطف است بر يا» يؤْمِنُونَ لَّا قَوم هؤُلَاء إِنَّ يارب وقِيلِهِ« . است
ب يآگاه است كه تكذ) ص(امبر يز از گفتار پيامت با اوست و ني از قيو آگاه» لساعةِا

مان ي شود و به خاطر اين مي كند و غمگيت ميقومش را به نزد پروردگارش شكا
فر دادن آنها ين حالت آگاه است و بر كيپس خدا از ا.  خوردياوردن آنها حسرت مين

د ي دهد تا شاير است و به بندگان مهلت و فرصت ماما خداوند متعال بردبا. تواناست
 يپس، از آنان رو» سلَام وقُلْ عنْهم فَاصفَح« :ن فرموديند، بنابرايبرگردند و توبه نما

 رسانند از آنان يشان به تو مي كه با زبان و با كارهاييبگردان و در برابر آزارها
 سالم باشد كه خردمندان و صاحبان د تنهاي رسد بايدرگذر و آنچه از تو به آنها م

را خداوند در ي دهند ، زي شوند، و پاسخ مي آن با جاهالن روبرو ميله ينش به وسيب
و هرگاه » وإِذَا خَاطَبهم الجهِلُونَ قَالُوا سلَماَ« :مورد بندگان صالحش فرموده است

سالم بر : نديگو ي جهالت خود آنان را مورد خطاب قرار دهند، ميجاهالن به اقتضا
 كه يت و آزارياز فرمان پروردگارش اطاعت كرد و در مقابل اذ) ص(امبر يپ. شما باد

ش گرفت و در مقابل آنها جز ي رساندند راه گذشت و بخشش را درپيقومش به او م
 باد كه يپس درود و سالم خدا بر كس. گر انجام ندادي ديزيبا چي و سخن زييكوين

 كه او به سبب آن بر اهل آسمان ها و ي بزرگ آراست؛ اخالقخداوند او را با اخالق
» يعلَمونَ فَسوف« . له آن از ستارگان مقامش فراتر رفتيافت و به وسي ين برتريزم

  .  گناهان و سرانجام جرمشان را بعدها خواهند دانستيپس آنها زشت
   زخرفير سوره يان تفسيپا



٢٤٦٦ 

   دخانير سوره يتفس

  .ه استي آ59 و يمك

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 16 يه يآ
  ميم ، حم؛ حا
  روشنگر،  كتاب  اين  به الْمبِينِ؛ سوگند والْكِتَابِ

لَةٍ فِي أَنزَلْنَاه إِنَّا كَةٍ لَياربنذِرِينَ؛ ما كُنَّا إِنَّا مكرديم  نازل  يشب  مبارك در را  آن م   
  .ايم  بوده  يا  دهنده  بيم ما

 شود  يم صادر  حكمت  حسب بر  يفرمان هر  شب  آن حكِيمٍ؛ در أَمرٍ كُلُّ رَقُيفْ فِيها
،  

  آن  فرستنده  همواره ما و  ما  جانب از  يمرْسِلِينَ؛ فرمان كُنَّا إِنَّا عِندِنَا منْ أَمرًا
  .ايم  بوده
 هر و ،  پروردگارت  جانب از  است  يالْعلِيم؛ رحمت السمِيع هو إِنَّه ربك من رحمةً
  .داناست و شنوا او  آينه
باتِ راومضِ السالْأَرا وما ومنَهيوقِنِينَ؛ اگر كُنتُم إِن باوست ، دريابيد  يقين ، به م  

  .آنهاست   ميان  چه هر و  زمين و آسمانها پروردگار
لَه لَا   زنده  او جز  به  يخدا  الْأَولِينَ؛ نيست آبائِكُم ورب ربكُم ويمِيت يحيِي هو إِلَّا إِ
  .شماست  نياكان پروردگار  و شما پروردگار  ميراند  يم و كند  يم

  .دلخوشند  خويش  شك  به  همچنان آنها ،  يلْعبونَ؛ نه شَك فِي هم بلْ
تَقِبفَار مواء تَأْتِي يمخَانٍ السبِينٍ بِدبه  آسمان  كه  باش  يروز انتظار  ؛ چشمم  
  .بياورد دود آشكارا
  اين و  پوشد فرو خود در را  مردم  همه دود  آن أَلِيم؛ و عذَاب هذَا النَّاس يغْشَى
  .دردآور  است  يعذاب
  دورگردان ما زا را  عذاب  اين ، ما پروردگار  يمؤْمِنُونَ؛ ا إِنَّا الْعذَاب عنَّا اكْشِف ربنَا
  ، ايم  آورده  ايمان ما  كه
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  چون  آنكه  حال ؟ پذيرند  يم پند مبِينٌ؛ كجا رسولٌ جاءهم وقَد الذِّكْرَى لَهم أَنَّى
  ، شد  مبعوث آنها بر روشنگر پيامبر

ا ثُملَّوتَو نْهقَالُوا عو لَّمعنُونٌ؛ از مجاست  يا  ديوانه : گفتند و شدند  رويگردان او م  
  يافته  تعليم

لِيلًا الْعذَابِ كَاشِفُو إِنَّا   به باز شما و  داريم  يم بر  ياندك را  عائِدونَ؛ عذاب إِنَّكُم قَ
  .گرديد  يبازم  خويش  آيين
موي طِشطْشَةَ نَبرَى الْبونَ؛ روز إِنَّا الْكُبنتَقِمفرو  سخت  يصولت  به را آنها  يم 

  .ايم  گيرنده  انتقام ما  كه ،  يريمگ
 كه ياد شده  است، پس خداوند به  كتابيله قرآن بر قرآن سوگند ينجا به وسيدر ا

از است، سوگند خورده كه آن يان آن ني است كه به بيزيانگر و روشنگر هر آن چيب
 است، و آن شب ر و بركت فراوان نازل  كردهي خي دارايدر شب» مباركَةٍ لَيلَةٍ فِي« را 

ن شب ها و ين و برترين كالم در بهتريپس بهتر. قدر است كه از هزار ماه بهتر است
م ي بي  نازل شده است تا با آن قومي عربيوه اين انسانها با زبان شيروزها بر برتر

افته است يت از هر جهت آنها را فرا گرفته و شقاوت بر آنها غلبه يداده شوند كه جاهل
ت آن بهره مند شوند و به دنبال آن ي آن حركت كنند و از هداييروشناتا در پرتو 
 كُنَّا إِنَّا« :ن فرموديبنابرا.  ا و آخرت را به دست آورنديآن گاه خبر دن. نديحركت نما
  . ميم دهنده بوده ايما همواره ب» مرْسِلِينَ

 و يريه است هر فرمان تقددر آن شب كه قرآن نازل شد» حكِيمٍ أَمرٍ كُلُّ يفْرَقُ فِيها« 
افتن و نوشتن كه يصله ين فيو ا.  گردديابد و مشخّص مي يان مي خداوند پايعيتشر

 ي است كه نوشته مييافتن ها و نوشته هايصله ي از فيكيرد ي گيدر شب قدر انجام م
ق و اجل ي خاليرهاي گردد و با كتاب اول كه خداوند در آن تقديشود و مشخّص م

سپس خداوند . شان و اعمال و احوالشان را نوشته است مطابق استيا هيها و روز
 يسند در حاليد بنوي آيمتعال فرشتگان خود را مأمور نموده كه آنچه را بر بنده م

را بر » نيكراما كاتب«ا يسپس بعد از آمدن او به دن.  باشديكه بنده در شكم مادرش م
ند سپس خداوند متعال در شب ينماآنها گماشته است تا اعمال آنان را ثبت و ضبط 

  .دي نماي ميريرد مقدر و اندازه گي پذيقدر هر آنچه را كه در طول سال انجام م
 أَمرًا« .  باشديش ميده هاينها از كمال دانش و حكمت و توجه او به آفري ايو همه 

« . ست ما صادر شده اي است كه از سوين امر و فرمان استوار، فرمانيا» عِندِنَا منْ
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م ، يم و كتاب ها را نازل كرديامبران را فرستاديمرْسِلِينَم بدون شك ما پ كُنَّا إِنَّا
« . دهندي رسانند و به آنچه مقدر نموده خبر ميامبران دستورات خداوند را ميوپ

 ين آنها قرآن ميامبران و نازل كردن كتاب ها كه برتريفرستادن پ» ربك من رحمةً
 يچ رحمتيپس خداوند ه.  بندگاني پروردگار بندگان براي است از سويتباشد رحم

ت نموده يامبران هداين به بندگان نداده كه آنها را توسط كتاب ها و پيبزرگ تر از ا
  .ن استي آورند به خاطر ايا و آخرت به دست مي كه در دنيريو هر خ. است

 »إِنَّه وه مِيعالس لِيم امور ظاهر و باطن را ي شنود و همه ياها را مهمانا او صد» الْع 
 دانسته است، از يامبرانش مياز مبرم بندگان را به كتاب ها و پيو خداوند ن.  دانديم
ش قرار داد و بر آنها يزها به آنان ،آنها را مورد رحمت خوين چين رو با دادن ايا

  .ش و منّت و احسان از آن  اوستيپس ستا. منّت گذارد
 »باتِا راومضِ لسالْأَرا وما ومنَهيوقِنِينَ كُنتُم إِن بن و يپروردگار آسمانها و زم» م

 امورشان ير كننده ي آنها و تدبيننده ي آفريعني.  باشدين آن دو است ميآن چه ب
. د كه پروردگار مخلوقات، معبود به حق آنهاستيپس بدان. دياست اگر شما باور دار

لَّا إِلَه لَا« :ن فرموديبنابرا تنها » ويمِيت يحيِي« ست ، ي جز او نيچ معبود حقيه» هو إِ
 گرداند و شما را پس از مرگتان گرد خواهد آورد و يراند و زنده مي مياوست كه م

 دهد؛ پس اگر عملتان خوب باشد به شما يآن گاه طبق عملتان شما را سزا و جزا م
 آبائِكُم ورب ربكُم« . دهدي بد مي به شما سزا دهد و گر بد باشديك ميپاداش ن
ن و ي پروردگار اوليعني. ن شماستيشيپروردگار شما و پروردگار پدران پ» الْأَولِينَ

ش پرورش داده و رنج ها را از آنان دور ي خوين است؛ آنها را با نعمت هايآخر
  .كرده است

 ي ميد كرد كه باعث علم كامل آدميت خود تاكيت و الوهي بر ربوبيخداوند طور
ن حال خبر داد كه كافران با يبا ا.  ماندي نمي او باقي برايديچ شك و  ترديشود و ه
لْعبونَ شَك فِي « ين وضوحيوجود چن در شك و شبهات فرو رفته و از آنچه كه » ي

 جز يزي كه از آن چيهوده اي بيده شده اند  غافل مانده و به كارهاي آن آفريبرا
  . گردد مشغول شده انديشان نميان عاديز
 »تَقِبفَار مواء تَأْتِي يمخَانٍ السغْشَى بِدبِينٍ يم ذَا النَّاسه ذَابع پس منتظر » أَلِيم

 كه آسمان  يده است، روزيك شده و  فرا رسيعذاب آنها  باش، چون وقت آن نزد
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رد و به آنها گفته ي گي مردم را فرا ميهمه ن دود ي كند و ايدار مي را پديدود آشكار
  . دردناك استين عذابيا:  شوديم

ن همان ين دود  اختالف كرده اند ؛ گفته شده است كه اي مراد از ايمفسران درباره 
 يك آتش برده ميامت به نزدي كه در روز قي است كه مجرمان را به هنگاميدود

 آنها منتظر همان روز يستور داده تا براامبرش ديو خداوند به پ. ردي گيشوند فرا م
د كردنِ يقه و روش قرآن در تهديد كه طري نمايد مين امر تاكي را اين معنيو ا. باشد 

 ين گونه  است و آنها را از آن روز و عذابش ميكافران و مهلت دادن به آنها ا
 ي و آزار متي كه آنها را اذيدهد كه كساني مييامبران را دلجويترساند و مومنان و پ

  .د منتظر آن روز باشنديرساند، با
 وقَد الذِّكْرَى لَهم أَنَّى« :ه فرموده استين آيد آن است كه خداوند در ايز مويو ن

ماءهولٌ جسبِينٌ ريامبري كه پي دارد؟ در حاليده اي آنان فاي برايادآوريچگونه » م 
 شود؛ آنگاه كه ي به كافران گفته مامتين در روز قيو ا. انگر نزد آنان آمده استيب

  .زمان بازگشت تمام شده است: ا باز گردندي كنند كه  به دنيآنها درخواست م
 كه از يش بدان  گرفتار شدند؛ وقتي است كه كافران قريزيمنظور چ: و گفته شده

) ص(امبريرفتند، پس پي حق را نپذينيمان آوردن سرباز زدند و با خود بزرگ بيا
 ي هاي همانند قحط سالي ايآنان را به قحط! ايبار خدا« :  ادعا كرد و فرموده آنهايعل

  .»وسف گرفتار كنيدوران 
 خوردند و از شدت ي ميوانات مرده و  استخوان ها را از شدت گرسنگيآنها ح
 ي كه دوديدند، در صورتي دين را همانند دود ميان آسمان و زمي مي فضايگرسنگ

 كه يروز» مبِينٍ بِدخَانٍ السماء تَأْتِي يوم« ن صورتيس در اپ. آن را نپوشانده بود
 ي كه آنان آن را دود به حساب مي دوديعني.  سازديدار مي آشكار پديآسمان دود
 برند تا ين حالت به سر ميو آنها هم چنان در ا.  باشديقي حقينكه دوديآورند، نه ا

هر قرار دهد و از او خواستند تا نزد خداوند امبر خواستند آنها را مورد مِين كه از پيا
 يپس خداوند به دعا. ن حالت را از آنان دور كنديد كه خداوند ايشان دعا نمايبرا
لِيلًا الْعذَابِ كَاشِفُو إِنَّا« :ين در فرموده الهيبنابرا. امبر آن را دور نموديپ  إِنَّكُم قَ

. »د گشتي شما به كفر باز خواهي ولمي سازي عذاب را دور ميما اندك» « عائِدونَ
 را از آنها دور خواهد كرد، و آنها را ي و گرسنگيخداوند خبر داده است كه قحط

ب باز گردند، و خبرداد كه آنها به كفر و ي و تكذينيد نمود كه به خود بزرگ بيتهد
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بر ب باز خواهند گشت، و همان طور كه خداوند خبر داده بود  اتفاق افتاد ، و خيتكذ
منظور از : و گفته اند.  و سخت و مجازات خواهد كرديداد كه خداوند آنها را به زود

  .  بحث استين گفته جايو ا.  بدر استيعذاب سخت واقعه 
امت است و در ي قي از عالمت هايكيد ي آيدار مي كه در آسمان پديدود: و گفته شده

 ي مردم را مينفس هاد كه در واقع عذاب خداست و ي آيد مي پديآخر زمان دود
 يش ترياما آنچه اول گفته شد صحت ب.  استي مومنان همانند دودي برايرد، وليگ

  . دارد
نها ي اين است كه همه يا» مجنُونٌ وم معلَّميفَارتَقِب « و احتمال دارد كه منظور از 

 الْعذَابِ فُوكَاشِ إِنَّا« :ن كه خداوند فرموده استيو ا.  باشنديامت ميمربوط به روز ق
لِيلًا  است كه يزيمنظور چ» منتَقِمونَ إِنَّا الْكُبرَى الْبطْشَةَ نَبطِش عائِدونَ؛ يوم إِنَّكُم قَ
ن يات بر اين آيو از آن جا كه ا. ان شديشتر بيش اتفاق افتاد، همان طور كه پي قريبرا

مدنظر قرار دادنِ هر دو  كه  يابي ي را نميزي نازل شده اند، چيدو مفهوم و معن
 ي كامال آمادگين معانيك از اي لحاظ كردن هريبلكه كلمات برا.  را منع كنديمعن

  .واهللا اعلم.  باشدي است كه نزد من راجح ميزين چيدارند و ا
  :17- 33 يه يآ

لَقَدفَتَنَّا و ملَهقَب منَ قَووفِرْع ماءهجولٌ وسپيش ر را  فرعون  ومق آنها از  كَرِيم 
  ، آمد  نزدشان بزرگوار  يپيامبر و  آزموديم

  كه كنيد  تسليم  من  به را خدا  بندگان  أَمِينٌ كه رسولٌ لَكُم إِنِّي اللَّهِ عِباد إِلَي أَدوا أَنْ
  ،  امينم  يپيامبر  من
  من  كه ، مجوييد  يبرتر خدا بر نيز نٍ ومبِي بِسلْطَانٍ آتِيكُم إِنِّي اللَّهِ علَى تَعلُوا لَّا وأَنْ
  ،  ام  آمده شما نزد  روشن  يحجت با

  به  من ، بزنيد  سنگ  من بر بخواهيد اگر و تَرْجمونِ، أَن وربكُم بِرَبي عذْت وإِنِّي
  ،  برم  يم  پناه  شما پروردگار و خود پروردگار

  گيريد كنار  من از ، آوريد  ينم  ايمان  من  به اگر ونِ وفَاعتَزِلُ لِي تُؤْمِنُوا لَّم وإِنْ
  اينان  : كه كرد دعا  پروردگارش  درگاه  به  مجرِمونَ پس قَوم هؤُلَاء أَنَّ ربه فَدعا
  مجرمند  يمردم
لًا بِعِبادِي فَأَسرِ ونَ بندگان إِنَّكُم لَيعتَّبشما  يپ از تا  كن  روانه  هنگام  شب مرا  م 
  بيايند
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اتْرُكرَ وحا الْبوهر مإِنَّه ندغْرَقُونَ دريا جسپاه  آن  كه ، سرگذار  پشت  آرام را م  
  شدگانند  غرق
نَّاتٍ مِن تَرَكُوا كَمونٍ بعد جيعگذاشتند  يجا بر سارها  چشمه و باغها  چه خود از و 
،  

  ، نيكو  يها  خانه و هاكشتزار كَرِيمٍ و ومقَامٍ وزروعٍ
  بودند  يشادمان  غرق  آن در  كه  ينعمت فَاكِهِينَ و فِيها كَانُوا ونَعمةٍ
ا كَذَلِكثْنَاهرأَوا ومديگر  يمردم  به را نعمتها،  آن ما و بودند  سان  آخَرِينَ بدين قَو 

  واگذاشتيم
  نه و  گريست آنها بر  آسمان  منظَرِينَ نه كَانُوا اوم والْأَرض السماء علَيهِم بكَت فَما

  شد  داده  مهلت آنها  به  نه و  زمين
لَقَدنَا وينِي نَجرَائِيلَ بذَابِ مِنَ إِسهِينِ و الْعخوار  عذاب  آن از را  اسرائيل  يبن ما الْم 
  :  رهانيديم  كننده
 ، گزافكار  يجو  يبرتر  فرعون الْمسرِفِينَ از منَ عالِيا كَانَ إِنَّه فِرْعونَ مِن

  برگزيديم  جهانشان  اهل بر  علم  يرو از الْعالَمِينَ و علَى عِلْمٍ علَى اخْتَرْنَاهم ولَقَدِ
  آن در  كه  كرديم عطا آنها  به  يآيات مبِينٌ و بلَاء فِيهِ ما الĤْياتِ منَ وآتَينَاهم

  بود رآشكا  يامتحان
ب كردند، يرا تكذ) ص( سخن گفت كه محمديب كسانيپس از آن كه خداوند از تكذ

پس داستان آنها . ب كنندگان داشته اندي از تكذيانينيشينها سلف و پيادآور شد كه اي
اد آور يب كنندگان فرود آورد، ي را كه بر تكذيي شروع ك رد و عذاب هايرا با موس
لَقَد« :پس فرمود. ندي آنچه كه بر آن بودند بازآش ازيب كنندگان قريشد تا تكذ فَتَنَّا و 

ملَه قَب منَ قَووبن يامبر خود موسينان قوم فرعون را با فرستادن پيش از ايو پ» فِرْع 
 بود ي و اخالقي چنان بزرگواري بزرگوار بود و دارايامبري آنها كه پيعمران به سو

  .ميگران نداشته، آزموديكه د
 يبندگان خدا بن: انش گفتي به فرعون و درباريموس» اللَّهِ عِباد إِلَي أَدوا أَنْ« 

د، چرا كه يتان آنها را در امان داريد و از عذاب و شكنجه هايل را با من بفرستيياسرا
شما بر آنها . ن مردم جهاننديره و قوم من هستند و در زمان خودشان برتريآنان عش

د تا يد و رها كنيد، پس آنها را بفرستي گرفته اي را به بردگستم كرده و بناحق آنان
ن ي اميامبريتان پيمن برا» أَمِينٌ رسولٌ لَكُم إِنِّي« . نديپروردگارشان را پرستش نما
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 شما فرستاده است درست كار وامانت دارم و يهستم و در آنچه مرا با آن به سو
 بر آنها يزي كنم و چي شما پنهان نم از آن چه مرا با آن فرستاده است ازيزيچ چيه

 كرد تا آنها از او يجاب مين امر ايو ا.  كاهمي نميزيم و از آن چي نماياضافه نم
  .ندياطاعت نما

د ين كه خدا را پرستش كنيد از اين كه خود را برتر ندانيو ا» اللَّهِ علَى تَعلُوا لَّا وأَنْ« 
» مبِينٍ بِسلْطَانٍ آتِيكُم إِنِّي« . دياز آنها بدانو با تكّبر بر بندگان خدا  خود را برتر 

 آورم و آن معجزات آشكار و ي آشكار ميلي شما حجت و دليبدون شك من برا
ب كردند و آهنگ كشتن او را ياما آنها او را تكذ.  بود كه او ارائه داديل قاطعيدال

 أَن وربكُم بِرَبي عذْت يوإِنِّ« :پس او از شرّ آنها به خدا پناه برد و گفت. نمودند
ن ي برم از اي كه من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه ميبه درست» تَرْجمونِ

  .دين صورت كه سنگسار كردن است بكشيكه مرا به بدتر
د كه آنچه ياوريمان بيا به من اي: پس سه حالت است» فَاعتَزِلُونِ لِي تُؤْمِنُوا لَّم وإِنْ« 
د؛ نه از ي كنيريد از من كناره گي آوريمان نمين است، و اگر اي خواهم همي شما ماز

. ديد، بلكه شر و آزارتان را از من دور نگاه داريه من باشيد و نه عليت كنيمن حما
پس مرحله اول و دوم را آنها انجام ندادند بلكه همواره در برابر خداوند  تمرد و 

ه السالم به مبارزه پرداختند و نگذاشتند ي عليسامبرش موي كردند و با پيسركش
 يپس موس» مجرِمونَ قَوم هؤُلَاء أَنَّ ربه فَدعا« .ل را با خود ببردي اسرائيقومش بن

نها ي ايعني.  گناهكارندينان گروهيبدون شك ا: اد خواند كه يپروردگار خود را به فر
ند تا هرچه زودتر به عذاب گرفتار  كي شده اند كه اقتضا ميمرتكب جرم و گناه

ه آنان ي با زبان حال علين خبر دادن دعائي از حالت آنان خبر داد ، و ايموس. شوند
ّ إِنّ« : خودش گفتيهمان طور كه درباره . ح است ياست كه رساتر از تصر  لِمĤ يربِ

لَ  يازل كرده ا من ني كه به سويريمن به خ! پروردگارا» رُيرِ فَقي مِن خَيأَنزَلت إِ
 ي را فرمان داد تا بندگان او را در شب با خود ببرد و به ويخداوند موس. ازمندمين

  .ب خواهند كرديخبر داد كه فرعون و قومش آنها را تعق
 »اتْرُكرَ وحا الْبوهآن گونه كه خدا  به او فرمان داده بود به ي كه موسيوقت» ر 

ب كرد و خداوند يد و سپس فرعون آنها را تعقل را با خود بريي اسرايهنگام شب بن
ا زد و آن گاه يا را بزند او عصا را به دريش دري فرمان داد تا با عصايبه موس

. ن راه ها حركت كرده و عبور كردنديان و كناره ايدوازده راه باز شد و آب در م
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گشاده و ا را همچنان ي فرمان داد تا دريرون آمدند خداوند به موسيا بي از دريوقت
 جند إِنَّهم« . انش وارد آن شونديبه همان حالتش رها كند تا  فرعون و لشكر

  . گردندي هستند كه قطعا غرق ميشان گرويا» مغْرَقُونَ
رون آمدند و قوم فرعون وارد آن شدند، يا بي به طور كامل از دري قوم موسيوقت

 آنان غرق شدند و ين گاه همه  شود و آيا دستور داد تا بر آنها جاريخداوند به در
 گذاشتند و يا را كه از آن بهره مند بودند از خود بر جاي دنيهمه نعمت ها و زندگ

ان بندگان خود قرار ي كه فرعونيلي اسرائيل داد،  همان بنيي اسرايخداوند آن را به بن
كَرِيمٍ؛  ومقَامٍ وعٍوعيونٍ؛ وزر جنَّاتٍ مِن تَرَكُوا كَم« :ن فرموديبنابرا. داده بودند

چه باغ ها و چشمه » آخَرِينَ قَوما وأَورثْنَاها فَاكِهِينَ؛ كَذَلِك فِيها كَانُوا ونَعمةٍ
 گرانقدر و ي  گذاشتتند و كشتزارها و اقامت گاههاي از خود بجايادي زيسارها

ن ي ايا همه ن گونه شد و مي آنان ايماجرا!  كه از آن بهره مند بودنديينعمت ها
 يكَذَلِك وأورثنَها بنِ« : گر آمده استي ديه ايودر آ. مي داديگرينعمت ها را به قوم د

  .ميل داديي اسراي آنها و ما آن نعمت ها را به بنين گونه شد ماجرايو ا» ليإِسرَائ
د ساخت آسمان  خداوند آنها را هالك و نابويوقت» والْأَرض السماء علَيهِم بكَت فَما« 

ن ي شان اندوهگي نابودين براي آسمان و زمي اهاليعني. ه نكردندين بر آنها گريو زم
 ي آنان شادمان شدند، حتينشدند و از فراق آنها متاسف نگشتند، بلكه همه از نابود

 ي از خود به جايچ كارين از هالكت آنها خوشحال شدند ، چون آنها هيآسمان و زم
ان آنها ي شد تا جهاني شان بود و سبب مياهيه روسي آنچه كه  مانگذاشته بودند جز

 داده نشد يو به آنها مهلت» منظَرِينَ كَانُوا وما« .ن كنند و از آنها متنّفر باشنديرا نفر
ش يسپس خداوند منّت خو. د بلكه فورا  عذاب ، آنان را فرا گرفتيايفر بر آنها نيكه ك

لَقَد« : فرمودان كرد ويل بيي اسرايرا بر بن نَا وينِي نَجرَائِيلَ بذَابِ مِنَ إِسهِينِ الْعو » الْم
 يي كه در آن قرار داشتند نجات داده و رهايل را از عذاب خوار كننده ايي اسرايما بن
 يد و زنانشان را براي برياز  فرعون كه پسران آنها را سر م» فِرْعونَ مِن« ميديبخش

ن بر ياو بناحق در زم» الْمسرِفِينَ منَ عالِيا كَانَ إِنَّه« . داشت يخدمت زنده نگاه م
 ي بود كه از حدود الهيد و از كساني ورزي فروخت و استكبار مي ميگران بزرگيد

  .تجاوز كرده بود و بر ارتكاب آنچه خدا حرام نموده بود گستاخ شده بودند
لَقَدِ«  و ملَى اخْتَرْنَاهم و ي داشتيل را از آن جا كه از آنها آگاهيي اسرايا بنو م» عِلْمٍ ع
ان و مردم زمان خودشان يم و بر جهانيديسته هستند، برگزيم كه شاي دانستيم
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ش از آنها و بعد ي كه در زمان خودشان و پيبر كسان» الْعالَمِينَ علَى« . مي داديبرتر
را آورد، پس آنها بر ) ص(مدن كه خداوند امت محيم، تا اي دادياز آنها بودند، برتر

 ي گرداند كه براين امتي داده شدند و خداوند آنها را بهتريان برتري جهانيهمه 
 به آنها نمود ييرون آورده شده اند ، و منّت ها و احسان هايسود رساندن به مردم ب

  .گران را از آن بهره مند نساخته بوديكه د
 ما« م، ي داديل نشانه ها و معجزات آشكاريي اسراي بنو به» الĤْياتِ منَ وآتَينَاهم« 
 در آن از جانب ي احسان فراوانيعني.  آشكار بوديكه در آن آزمو ن» مبِينٌ بلَاء فِيهِ

شان يه السالم براي عليامبرشان موسي بود بر صحت آنچه پيما بر آنها بود و حجت
  .آورده بود

  :34- 37 يه يآ
لَاء إِنَّ   : گويند  يم  اينان ، آينه لُونَ؛ هرلَيقُو هؤُ
لَّا هِي إِنْ   نخستين  مرگ  همين جز كار  بِمنشَرِينَ پايان نَحنُ وما الْأُولَى موتَتُنَا إِ

  ،  شويم  ينم  زنده بار ديگر ما و  نيست
  جهان  به را ما  پدران ، گوييد  يم  راست اگر صادِقِينَ و كُنتُم إِن بĤِبائِنَا فَأْتُوا

 بازآوريد

مرٌ أَهخَي أَم معٍ قَوالَّذِينَ تُبمِن و لِهِمقَب ملَكْنَاهأَه مرِمِينَ آيا كَانُوا إِنَّهجبهترند  اينان م 
  كه  كرديم  راهالك   همه ؟ بودند  قوم  آن از  پيش  كه  يكسان و  تبع  قوم يا

  .بودند  مجرمان
لَّا هِي ولُونَ؛ إِنْلَيقُ هؤُلَاء إِنَّ«  خداوند متعال خبر » بِمنشَرِينَ نَحنُ وما الْأُولَى موتَتُنَا إِ
ز و زنده شدن پس از مرگ را ي كه رستاخيب كنندگان در حالين تكذي دهد كه ايم
ز و زنده شدن ياست و رستاخين دني همي فقط زندگيزندگ: ندي گوي دانند، ميد ميبع

سپس با جسارت نسبت به . ستي در كار ني و بهشت و جهنّمپس از مرگ وجود ندارد
پدران » صادِقِينَ كُنتُم إِن بĤِبائِنَا فَأْتُوا« :پروردگارشان و ناتوان قرار دادن او گفتند

ان يپس م. شنهاد جاهالن معاند استين از پيو ا. ديد اگر راستگوئياوريما را ب
متوقف و مشروط به آوردن پدرانشان  او يين كه راستگويو ا) ص(امبري پييراستگو

 آنچه او آورده است اقامه ي هست؟حال آن كه نشانه ها بر راستيباشد چه مالزمت
  .شده و از هر جهت به صورت متواتر در آمده اند
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 والَّذِينَ تُبعٍ قَوم أَم« ن مخاطبان بهترند، يا ايآ» خَيرٌ أَهم« :دي فرمايخداوند  متعال م
لَكْنَاهم لِهِمقَب مِن أَه مرِمِينَ كَانُوا إِنَّهجا قوم ي» م»ش از آنان ي كه پيو كسان» تبع

ستند يشان از آنها بهتر نيپس ا. م چرا كه گناهكار بودنديبودند؟ ما آنان را نابود كرد
 باشند كه ي و هالكتيپس آنان هم منتظر نابود. و در ارتكاب جرم و گناه مشترك اند

  .شه و گناهكارشان بدان گرفتار آمدنديت پيجنابرادران 
  :38- 42 يه يآ

لَقْنَا وما  را  آنچه و  زمين و آسمانها  اين لَاعِبِينَ ما بينَهما وما والْأَرض السماواتِ خَ
  ايم  نيافريده  بازيچه  به  آنهاست  ميان

لَقْنَاهما ما   يول ،  ايم  آفريده  حق  به را يعلَمونَ آنها لَا همأَكْثَرَ ولَكِنَّ بِالْحقِّ إِلَّا خَ
  دانند  ينم  بيشترين

  است  قيامت ،  يداور روز در  همه  گاه  أَجمعِينَ وعده مِيقَاتُهم الْفَصلِ يوم إِنَّ
موغْنِي لَا يلًى يون ملًى عوئًا ملَا شَيو مرُونَ روز هنصيبرا  يستدو  هيچ  كه  يي ، 

  نشوند  ييار  يكس  يسو از و نباشد سودمند خود  دوست
لَّا  زيرا ، ببخشايد او بر خدا  كه  يكس الرَّحِيم مگر الْعزِيزُ هو إِنَّه اللَّه رحِم من إِ

  مهربان و پيروزمند  اوست
 د كه آسمان ها وي فرمايخداوند متعال از كمال قدرت و حكمت خود خبر داده وم

ده خلق نكرده ي فايهوده و بيده و آنها را بيافري ني و سرگرمي بازين را برايزم
دنشان ي آفريعني. ده استيافرين را جز به حق نيو خداوند آسمان ها و زم. است
د ين را پديخداوند آسمان ها و زم.  حق بوده و خلقت آن دو مشتمل بر حق استيبرا

 ندارد پرستش كنند و تا خداوند بندگان يكيرگانه را كه شيآورد تا بندگان، خداوند 
 يول» يعلَمونَ لَا أَكْثَرَهم ولَكِنَّ« . فر دهديد و به  آنها پاداش و كي نمايرا امر و نه

  .ده انديشياندين نينش آسمان ها و زمين در آفريبنابرا.  داننديشترشان نميب
امت است و در ي كه روز قي روز داوريبه راست»  أَجمعِينَ مِيقَاتُهم الْفَصلِ يوم إِنَّ« 

 كه با هم اختالف ي كسانين همه يندگان و  بيان و آينيشيان پيآن روز خداوند م
ق است و خداوند همه را در آن روز ي خاليعادگاه همه يد، مي نماي ميكرده اند داور

رداند و طبق  گي آورد و آنها و آنچه را كه انجام داده اند حاضر و آماده ميگرد م
  .  دهدياعمالشان به آنان سزا و جزا م
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 »موغْنِي لَا يلًى يون ملًى عوئًا مين كمكي كمتري و  دوستيچ  خوشي كه هيروز» شَي 
 شوند، ي مياريو نه آنان » ينصرُونَ هم ولَا«  كند، يش و دوست خود نميبه خو

ان مخلوقات يچ كس از مي كنند، چون هگر دوريكدي توانند عذاب خدا را از ي نميعني
 كه خدا بدو يمگر كس» الرَّحِيم الْعزِيزُ هو إِنَّه اللَّه رحِم من إِلَّا« .  ندارديارياخت

 كه مورد مرحمت خدا قرار ين كسي مهربان است و چنيرحمت كند، چرا كه او توانا
 به دست آوردن يرا براي گردد، زيگرفته است از رحمت خداوند متعال بهره مند م

  .ا تالش كرده استيآن در دن
  :43- 50 يه يآ

  ،  زقوم  درخت  آينه  هر؛الزَّقُّومِ شَجرَةَ إِنَّ
اماست  گناهكاران  الْأَثِيمِ طعام طَع  

  جوشد  يم شكمها در  گداخته  مس الْبطُونِ همانند فِي يغْلِي كَالْمهلِ
  جوشان  آب  جوشيدن الْحمِيمِ همانند كَغَلْيِ
خُذُوه تِلُوهاء إِلَى فَاعوحِيمِ بگيريدش سبكشيد  جهنمش  ميان  به  يسخت  به و  الْج :  

وا ثُمبقَ صأْسِهِ فَوذَابِ مِنْ رمِيمِ و عشكنجه تا بريزيد  جوشان  آب  سرش بر الْح  
  شود
  يبزرگوار و، روزمندپي تو  كه ،  الْكَرِيم بچش الْعزِيزُ أَنت إِنَّك ذُقْ
  كرديد  يم  شك  آن در  كه  است  يچيز  همان  تَمتَرُونَ اين بِهِ كُنتُم ما هذَا إِنَّ
ان بندگانش يامت سخن گفت و فرمود در آن روز مي خداوند متعال از روز قيوقت

م خواهند يان داشت كه بندگانش در آن روز به دو گروه تقسي خواهد كرد بيداور
 ي در جهنم خواهند ماند و آنها كساني در بهشت خواهند بود و گروهيشد؛ گروه

 إِنَّ« هستند كه با انجام كفر و گناهان، مرتكب جرم و گناه شده اند و خوراك آنها 
ن درختان است و طعم و ين و زشت تريدرخت زقّوم است كه بدتر» الزَّقُّومِ شَجرَةَ

الْبطُونِ؛  فِي يغْلِي« . ار داغ استيبدبو و بسم و چرك يهمانند ر» كَالْمهلِ« مزه آن 
 كه عذاب داده يو به فرد.  جوشديو در شكم ها مانند آب جوشان م» الْحمِيمِ كَغَلْيِ

ن عذاب دردناك ي ايبچش مزّه » الْكَرِيم الْعزِيزُ أَنت إِنَّك ذُقْ« : شودي شود گفته ميم
 ي ميري و از عذاب خدا جلوگيرتمند بودرا تو به گمان خود قديم را، زيفر وخيو ك
 كه ي و ادعا كرديش خداوند ارزشمند بوديش خود پي، و تو به گمان خود پيكرد
 هذَا إِنَّ« . يل و خوار هستيت روشن شد كه ذليپس امروز برا.  رسدي به تو نميعذاب
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د، ي كرديشك م است كه درباره آن يزين عذاب بزرگ همان چيا» تَمتَرُونَ بِهِ كُنتُم ما
  .ن گشته استيقيتان حق و ياما اكنون برا

  :51- 59 يه يآ
  ، هستند  يامن  يجا در  أَمِينٍ؛ پرهيزگاران مقَامٍ فِي الْمتَّقِينَ إِنَّ
  ، سارها  چشمه و باغها وعيونٍ در جنَّاتٍ فِي

لْبسونَ سٍ مِن يندرَقٍ ستَبإِستَقَابِلِينَ لباسهاي وپوشند  يم  استبرق و  سندس از  يم 
  نشينند  يم  هم  يرو  به رو و

م كَذَلِكنَاهجوزورٍ ودرآوريم  همسريشان  به را  حورالعين  عِينٍ همچنين بِح  
  طلبند  يم بخواهند  كه را  يا  ميوه هر  يايمن آمِنِينَ در فَاكِهةٍ بِكُلِّ فِيها يدعونَ

  مرگ  طعم آنجا الْجحِيمِ در عذَاب ووقَاهم الْأُولَى الْموتَةَ إِلَّا وتالْم فِيها يذُوقُونَ لَا
  نگه  جهنم  عذاب از  خدا را آنها و   نخستين  مرگ  همان مگر ، چشند  ينم را،

  است  داشته
لًا  و ،  ارتپروردگ  جانب از  است  يبخشش  الْعظِيم اين الْفَوز هو ذَلِك ربك من فَضْ
  است  يبزرگ  يپيروز  اين

  آسان تو  زبان بر  خويش  سخن  يادا يتَذَكَّرُونَ ما لَعلَّهم بِلِسانِك يسرْنَاه فَإِنَّما
  گيرند پند  كه باشد ،  كرديم

تَقِبم فَارونَ تو إِنَّهرْتَقِبمنتظرند نيز  ايشان  كه  باش منتظر م  
 و عذاب خدا يه با ترك گناهان و انجام طاعت از  ناخشنود است كين پاداش كسانيا

 ي و عذاب از آنها دور گشته است خشنودي ناخشنوديز كرده اند، پس وقتيپره
 آنها محقق گشته است كه از يوه ها و چشمه سارها  براياد و ميخداوند و پاداش ز

باغ .  جوشانندي بهشت آن را ميبارها روان است و در باغ هاي آنان جوير كاخ هايز
ن باغ ها در بردارند همه نعمت و يها را به نعمت ها نسبت داد چون هر آنچه كه ا

 در آن يند و ناگواريز ناخوشايچ چي باشد و هي است و از هر جهت كامل ميشادمان
آنها رو به » متَقَابِلِينَ« شم سبز كلفت و نازك است، يو لباس آنها از ابر. وجود ندارد
  .كو نشسته اندي خوب و آداب ني و آرامش و محت و زندگيال راحترو و در كم

 »م« . ن گونه  استي كامل اينعمت و شادمان» كَذَلِكنَاهجوزورٍ ويو زنها» عِينٍ بِح 
 ي چشم هايران است و داراي شان چشم ها و عقل ها حييباي را كه از زييبايز

  .مير آوي آنان در ميبا هستند به همسريدرشت و ز
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 را كه بخواهند از آنچه كه در يوه ايآنان در بهشت هر م» فَاكِهةٍ بِكُلِّ فِيها يدعونَ« 
 طلبند، ي  ندارد ميهيست و شبي از آن نيا اسميا اسمش هست و از آنچه كه در دنيدن

شان ي، از هر نوع را كه بخواهند بدون زحمت و مشقّت فورا برايوه ايپس هر م
ز از هر يمن هستند و نيان آن ايو از تمام شدن آن و از ز» آمِنِينَ« . گردديحاضر م

« :ن فرموديبنابرا.  باشنديرون آمدنِ از بهشت و از مرگ در امان ميامر ناگوار و از ب
لَّا الْموت فِيها يذُوقُونَ لَا  وجود ي در بهشت مرگياصال و به طور كلّ» الْأُولَى الْموتَةَ إِ

است ين كه مرگ دني بود مرگ نخستيرند و اگر در آن مرگي ميرگز نمندارد و آنها ه
 خواهند به طور كامل يپس آنها هر آنچه دوست دارند و م.  كرديرا  استثنا نم

لًا عذَاب ووقَاهم« .شان فراهم استيبرا و خداوند آنان را از » ربك من الْجحِيمِ؛ فَضْ
ه دست آمدن نعمت ها و دور شدن عذاب از آنها عذاب جهنّم محفوظ داشته است و ب
ق داده تا يو خداوند متعال است كه به آنها توف. از لطف و فضل خداوند بر آنهاست

ر آخرت را به دست آورده اند، و ي كه با آن خييسته انجام دهند؛  كارهاي شايكارها
 ذَلِك« .  رسدي عطا كرده است كه اعمالشان به آن نمييز خداوند به آنها نعمت هاين

وه زالْفَو ظِيمتواند از ي مي و رستگاريابيو چه كام.  بزرگيابين است كاميا»  الْع 
   خدا و در امان ماندن از عذاب و خشم او بزرگ تر باشد؟يبه دست آوردن خشنود

و بزرگ ن يواتريما قرآن را با زبان تو كه به طور مطلق ش» بِلِسانِك يسرْنَاه فَإِنَّما« 
 آن آسان گشته يم پس با زبان تو كلمات قرآن و معانين زبانهاست آسان كرده ايتر

رند و آن را انجام يتا آنچه را كه به سودشان است فرا بگ» يتَذَكَّرُونَ لَعلَّهم« . است
  .انشان است ترك كننديدهند و آنچه را كه به ز

 »تَقِبم« كه خداوند به تو وعده داده است باش يروزير و پيپس منتظر آن خ» فَارإِنَّه 
.  خواهند بود كه آنها را فرا خواهد گرفتيو مسلّما آنان هم منتظر عذاب» مرْتَقِبونَ

 در ير و خوبيروانش منتظر خيامبر و پيپ. دن با هم تفاوت دارندين دو انتظار كشيا
ر يان تفسيپا. ند باشيا و آخرت منتظر شر ميگران در دنيا و آخرت هستند و ديدن

  سوره دخان
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  هي جاثير سوره يتفس

  .ه استي آ37 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 11 يه يآ
  ميم ، حم حا
  يخدا ، جانب از  كتاب  اين  شدن  الْحكِيمِ نازل الْعزِيزِ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ تَنزِيلُ

  است  حكيم و پيروزمند
  يها  نشانه  زمين و آسمانها در  آينه لِّلْمؤْمِنِينَ هر لĤَياتٍ رضِوالْأَ السماواتِ فِي إِنَّ

  مؤمنان  يبرا  است  يعبرت
  شدن  پراكنده و شما  آفرينش در يوقِنُونَ و لِّقَومٍ آيات دابةٍ مِن يبثُّ وما خَلْقِكُم وفِي

  يقين  اهل  يبرا  عبرتهاست  جنبندگان
 موتِها بعد الْأَرض بِهِ فَأَحيا رزقٍ مِن السماء مِنَ اللَّه أَنزَلَ وما والنَّهارِ لِاللَّي واخْتِلَافِ
 از خدا  كه  يرزق و روز و  شب شد و آمد يعقِلُونَ لِّقَومٍ آيات الرِّياحِ وتَصرِيفِ

 بادها  وزش در نيز و كند  يم  زنده ، بدان  را  مرده  زمين و فرستد  يم  آسمان
  عاقالن  يبرا  عبرتهاست

تِلْك اتا اللَّهِ آينَتْلُوه كلَي قِّ عبِالْح دِيثٍ فَبِأَيح دعاتِهِ اللَّهِ بآيؤْمِنُونَ اينها وآيات ي  
  سخن  كدام  به آياتش  و خدا جز   كنيم  يم  تالوت تو بر  يراست  به  كه  خداست

 ? آورند  يم  ايمان

  يگناهكار دروغپرداز هر بر  يأَثِيمٍ وا أَفَّاكٍ لِّكُلِّ ويلٌ
عمساتِ  يهِ تُتْلَى اللَّهِ آيلَيع صِرُّ ثُمتَكْبِرًا يسكَأَن م ا لَّمهعمسي شِّرْهذَابٍ فَبأَلِيمٍ  بِع
 يم   يپا  يگردنكش  به  آنگاه  شنود  يم شود  يم  خوانده او بر  كه را خدا  آيات
   بشارت  دردآورش  يعذاب  به  پس   است  نشنيده  هيچ  يگوي  كه  چنان ، فشرد

 ده

  آيات از  يچيز  مهِينٌ چون عذَاب لَهم أُولَئِك هزُوا اتَّخَذَها شَيئًا آياتِنَا مِنْ علِم وإِذَا
  اند  كننده خوار  يعذاب رخو  در  اينان  گيرد  يم  اش  مسخره  به ، گيرد فرا را ما
لَا جهنَّم ورائِهِم مِن غْنِي وم ينْها عوا مبئًا كَسلَا شَيا وونِ مِن اتَّخَذُوا ماء اللَّهِ دلِيأَو 

ملَهو ذَابرو ع ظِيمو اند  آورده  دست  به  كه  يمال و   است  جهنم  رويشان  به ع 
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  ايشان  نكند سود  حالشان  به اند  گرفته  يخداي  به تايك  يخدا يسوا ، كه  يكسان
  بزرگ  يعذاب   راست

 و   است  يرهنمود  أَلِيم اين رجزٍ من عذَاب لَهم ربهِم بĤِياتِ كَفَرُوا والَّذِينَ هدى هذَا
 از  است  يعذاب  برايشان ، آورند  ينم  ايمان  پروردگارشان  آيات  به  كه  آنان

  دردآور  يعذابها  ترين  سخت
 دهد و خبر او متضمن فرمان دادن به بزرگداشت قرآن و يخداوند متعال خبر م
 خداوند ين قرآن از سويا» اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ تَنزِيلُ« :دي فرمايتوجه به آن است و م

 را  نعمت هايي كه متصف به صفات كمال است و به تنهاينازل گشته است؛ خداوند
  . باشدي قدرت و حكمت كامل ميده است ، پس همو معبود به حق است و دارايبخش

 كه در خود  انسان وجود دارد يي و نشانه هاي آفاقيات و نشانه هايسپس آن را با آ
ن ي كه خداوند در اين و جانورانينش آسمان ها و زميل آفري از قبياتيد كرد، آييتا
 كه خداوند نازل يعه نهاده و آبي در آن دو به ود كهيان پراكنده ساخته و منافعيم

نها همه يپس ا.  بخشدي ميات و زندگاني ها و بندگان حيكرده است كه با آن به آباد
ن قرآن بزرگ و ي اي هستند كه بر صداقت و راستيل واضحي روشن و دالينشانه ها

اوند و بر ز بر كمال خدين.  كه در قرآن است داللت دارنديبر صحت حكم و احكام
سپس خداوند مردم را با توجه به .  كننديز داللت ميزنده شدن پس از مرگ و رستاخ

  :م كرديرش آن به دو گروه تقسي و عدم پذي الهيرش نشانه هايپذ
 كنند، و در ي خدا بر عظمت و شكوه او استدالل ميات و نشانه هاي كه به آيگروه
 ييجه موجبات رفعت و و االيدند، در نت گريشند و از آن ها بهره مند مي انديآنها م

 هستند كه به خدا و فرشتگان يو آنان همان كسان.  سازنديش را فراهم ميمرتبت خو
 كامل و بدون  كم يمانيمان دارند؛ ايامبران و روز آخرت اي و پي آسمانيو كتاب ها

ه يشان تزكي عقل هايمانين ايه چنيده است و در ساين رسيقيو كاست كه به درجه 
  . افته استيش يافته و دانش و معرفت و خِرَدشان افزاي

 كه حجت بر ي شنوند، به گونه ايات خدا را مي هستند كه آيگر كساني ديو گروه
 ورزند، انگار ي شوند و تكّبر مي گردان ميسپس از آن ها رو.  شوديآنان اقامه م

وده است، بلكه به سبب ر ننميه و تطهيده اند، چرا كه قلبشان را تزكيكه آن ها را نشن
 هستند كه يآنان  كسان. ان آنان افزوده استي شان بر طغينياستكبار و خود بزرگ ب

. رندي گيات خدا را بشنوند و بشناسند آن را به باد تمسخر و استهزا ميهرگاه آ
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 يعني »أَثِيمٍ أَفَّاكٍ لِّكُلِّ ويلٌ« :دي فرمايد قرار داده و مين گروه را مورد تهديخداوند ا
ار يشان بسيار دروغگو هستند و در كارهاي به حال آنان كه در گفتارشان بسيوا

 دردناك هستند، و ي عذابي داراين كسانيو خداوند خبر داده است كه چن! گناهكارند
 يجهنم در پشت سر آنان قرار دارد و در انتظارشان م» جهنَّم ورائِهِم مِن« ن كه يا

ز خداوند متعال خبر يد آنان بس است؛ ني عقوبت و عذاب شدي كه برايباشد، جهنّم
 به دست آورده اند ييآن چه از مال و دارا» كَسبوا ما عنْهم يغْنِي ولَا« داده است كه 

لَا« .از نخواهد كردي نيآنان را از عذاب خدا ب ا وونِ مِن اتَّخَذُوا ماء اللَّهِ دلِي ز يو ن» أَو
از ي نيامت بي را كه به جز خدا برگرفته بودند، آنان را از عذاب قياء و دوستانياول

 بخواهند و آنان را به كمك يارياوران ناتوان ين ي توانند از اينخواهد كرد، و آنان نم
 توانند ي گردانند و نمياوران ناتوان آن ها را شرمنده و خوار مين ين ايبنابرا. بطلبند

  .ازمندندي نياري به يش از هركسيچرا كه خود بشان انجام دهند ي را كه برايكار
ادآور شد كه يان كرد و يش را بي مشهود خوي و نشانه هايات قرآني خداوند آيوقت

ه ين مطالب واال و بلند را در بردارد و مايمردم دو گروه هستند خبر داد كه قرآن ا
ت يقرآن هدا ي همه يعني» هدى هذَا« :پس فرمود.  باشديت است و راهنما ميهدا

ده ي پسندي مقدس و كارهاي را بر شناخت خداوند متعال و صفت هاياست و آدم
امبران خدا و دوستان و دشمنانش و ي كند و انسان را به شناخت پي ميياش راهنما
 شود و به يسته رهنمود مي شاي سازد و انسان را به كارهايشان آشنا ميصفت ها
 ي دارد، و سزا و جزاي كند و از آن باز ميان ميب بد را ي خواند، و كارهايآن فرا م

 گردند، در ياب ميافتگان با آن راهيت يپس هدا. دي نمايان مي را بي و اخرويويدن
 كه به يو كسان» ربهِم بĤِياتِ كَفَرُوا والَّذِينَ« .  شونديجه موفق و خوشبخت مينت
 اش ي كه ستمگريجز كسده اند حال آن كه يات روشن و قاطع خداوند كفر ورزيآ

 من عذَاب لَهم«  ورزد يده است بدان كفر نمي او دو چندان گرديافته و سركشيشدت 
  .ش دارندي سخت در پيفري دردناك از كيعذاب» أَلِيم رجزٍ

  :12- 13 يه يآ
سخَّرَ الَّذِي اللَّه رَ لَكُمحالْب رِيلِتَج رِهِ فِيهِ الْفُلْكلِتَ بِأَم تَغُواولِهِ مِن ب لَّكُم فَضْ لَعو 

  روان كشتيها او  فرمان  به  آن در تا كرد شما  رام را دريا  كه  تَشْكُرُونَ؛ خداست
  .باشيد سپاسگزار  كه باشد ، كنيد  معيشت  طلب و  باشند،
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 لَّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك يفِ إِنَّ منْه جمِيعا الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَكُم وسخَّرَ
 از  همه  است  زمين در  آنچه و  آسمانهاست در  آنچه  ساخت شما  يتَفَكَّرُونَ رام

  .عبرتهاست  متفكران  يبرا  اين در   اوست   آن
شان رام يا را براي دهد كه دريش بر بندگانش خبر ميخداوند از فضل و احسان خو

لِتَبتَغُوا« آن حركت كنند ، ها  به فرمان او در يكرد تا كشت و تا با انو اع » فَضْلِهِ مِن و
لَعلَّكُم« .  شود از فضل او بهره مند گردنديا انجام ميق دري كه از طرييتجارت ها و 
د ي آوريد، چون اگر شكر او را به جاي آوريو تا سپاس خداوند را به جا» تَشْكُرُونَ
 به شما يتان پاداش فراوانيرابر سپاسگزار دهد و در بي به شما ميشتري بينعمت ها

  .ديخواهد رس
 آنچه را كه در يو همه » منْه جمِيعا الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لَكُم وسخَّرَ« 

تان مسخر يش براين است از سرِ فضل و احسان خويآسمان ها و آنچه را كه در زم
د و ماه و يز خورشيو ن.  شودين مي و زمن شامل اجرام آسمان هايگرداند، و ا

وه ها و معادن را كه در يوانات و درختان و مياّره ها و انواع حيستاره ها و س
 كه ييزهايگر چيو  د.  شما مسخّر گردانده استين وجود دارد، برايآسمان ها و زم

 باشد ي بندگان مي ضروريازهاي كه از نييزهاي  منافع بندگان و منافع چيبرا
 به جا آوردن شكر يت تالش خود را برايد نهايپس بندگان با. ده و فراهم هستنديرآف

 إِنَّ« : ن فرموديبنابرا. ات خدا تدبر  كننديو سپاس نعمت خداوند مبذول دارند و در آ
شند ي اندي كه مي گروهين امر براي گمان در ايب» يتَفَكَّرُونَ لَّقَومٍ لĤَياتٍ ذَلِك فِي

گر ين و دينش آسمان ها و زمين كه آفري مطلب ايخالصه . است يينشانه ها
ت و خواست خداوند ير امور و مسخر گرداندن آن، بر نافذ بودن مشيمخلوقات و تدب

 آن بر كمال حكمت و يباينش زي و آفريو استوار. دي نمايو كمال قدرتش داللت م
  . كندي خداوند داللت ميآگاه

 خداوند يي فرمانرواي مخلوقاتش  بر گستردگي و فراواني و گستردگيو پهناور
ن ي بر ايلي كه در آن هست دلي متضاديزهاي آن و چي هايژگيو و.  كنديداللت م

ل ي آن دليوي و دنينيو منافع د.  دهدياست كه خداوند هرچه بخواهد انجام م
نها بر آن ي ايو همه . ر بودن فضل و احسان اوستي رحمت  او و فراگيگستردگ
سته او ي كند كه او خداوند معبود است عبادت و كرنش و محبت تنها شايداللت م
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 است كه يل عقلينها داليپس ا. امبرانش در آنچه آورده اند راست گفته  اندياست و پ
  . گذاردي نمي را بر جايديچ شك و ترديه
  :14- 15 يه يآ

لَّذِينَ يغْفِرُوا آمنُوا لِّلَّذِينَ قُل   يكْسِبونَ؛ به كَانُوا بِما قَوما لِيجزِي اللَّهِ مأَيا يرْجون ال لِ
 باور خدا،  يروزها  به  كه  يكسان  يخطا از : بگو ، اند  آورده  ايمان  كه  يكسان
 اند شده   مرتكب  كه  ياعمال  يجزا  به را  مردم  آن ، خود تا ، گذريد در ندارند
  دهد  پاداش

لِنَفْ صالِحا عمِلَ منْ  كار  كس تُرْجعونَ هر ربكُم إِلَى ثُم فَعلَيها أَساء ومنْ سِهِفَ
  به ، شود يبد  كار  مرتكب  كس هر و ،  اوست خود سود  به ، كند  يا  شايسته

  .شويد   يم  بازگردانده  پروردگارتان  يسو  به  همه  سپس   اوست  زيان
ت و ي در برابر اذّيك و بردباريالق نش را به اخيخداوند متعال بندگان مومن خو
 كه خداوند بر ييفر و بالي ندارند و از كيدي اميآزار مشركان كه به پاداش اله

 را آنچه ي دهد، چرا كه خداوند هر گروهي ترسند، فرمان مي آورد نميگناهكاران م
خدا شما را بر !  گروه مومنانيپس شما ا. ا پاداش خواهد داديكه كرده اند سزا 

 يداريبشان پاي دهد، و آنان اگر بر تكذيمانتان و گذشت و صبرتان پاداش فراوان ميا
 شود، بر شما وارد نخواهد يد بر آنان وارد مي شدييكنند، آنچه كه از عذاب و رسوا

لَيها أَساء ومنْ فَلِنَفْسِهِ صالِحا عمِلَ منْ« :ن فرموديشد، بنابرا فَع إِلَى ثُم كُمبر 
ان ي بكند به سود خود اوست و هركس بد كند به زيسته ايهركس كار شا» رْجعونَتُ

  .دي شوي پروردگارتان بازگردانده مياوست، سپس به سو
  :16- 17 يه يآ

لَقَدنَا ونِي آتَيرَائِيلَ بإِس الْكِتَاب كْمالْحةَ ووالنُّبم وقْنَاهزرنَ واتِ مبفَضَّلْنَ الطَّيوماه 
 از و  كرديم عطا  نبوت و  يداور  علم و  كتاب  اسرائيل  يبن  به الْعالَمِينَ؛ ما علَى

  .داديم  برتريشان  جهانيان بر و   كرديم  روزيشان  خوش و  پاكيزه  يچيزها
لَّا اخْتَلَفُوا فَما الْأَمرِ منَ بينَاتٍ وآتَينَاهم  ربك إِنَّ بينَهم بغْيا عِلْمالْ جاءهم ما بعدِ مِن إِ

  يداليل امر  آن  باره در را آنها ؛ و يخْتَلِفُونَ فِيهِ كَانُوا فِيما الْقِيامةِ يوم بينَهم يقْضِي
  كه  آنگاه مگر ، نكردند  اختالف كينه و، حسد  يرو از  آن در و   داديم  روشن
  .كرد خواهد  يداور كردند  يم  اختالف آنچه در  تقيام روز در خدا  يافتند  دانش
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« ده است، و به آنها يگر مردمان نرسيم كه به دي دادييل نعمت هايي اسراي به بنيعني
الْكِتَاب كْمالْحةَ ووالنُّبم، ي داديامبريان مردم و پي ميل و داوريكتاب تورات و انج» و

شتر تر در يم بيرده بود و نبوت از نسل ابراهكه مقام و منزلت نبوت، آنها را ممتاز ك
 ها و يدني ها و نوشيو خوردن» الطَّيباتِ منَ ورزقْنَاهم« .ل بوديي اسرايان بنيم

« . ميرا بر آنها فرود آورد» يسلو«و » منّ«م و ي به آنان داديزه اي پاكيپوشاك ها
مفَضَّلْنَاهلَى والَمِينَ عت اسالم بهترن نيو با ا» الْعتيعمت ها آنان را به جز امين ام 

ن ي كند كه منظور از ايات داللت مياق آيو س. ده شده اندياست كه به سود مردم آفر
م نه ي داديگران  برترين است كه آنان را بر ديم اي داديان  برتريكه آنها را بر جهان

  . ن امت يبر ا
د، اما ي نمايان مي ما بيل داده برايي اسراي را كه به بنييرا خداوند نعمت هايز

 ي بنيره كه باعث برتري و نبوت و غييل كتاب و فرمانرواي از قبييلت هايفض
لت ها برخوردار است، و اضافه بر ي آن فضين امت از همه يل گشته بود ايياسرا

 يعت بنيعت اسالم قرار داده شده ، و شري امت و شري برايادي زيلت هاينها فضيا
 گذشته برتر ي كتاب هاين كتاب بر همه يو ا. عت اسالم استي از شريل بخشيياسرا
  .دي نمايق ميامبران را تصديهمه پ) ص(ره است و محمد يو چ
م كه حق را از باطل ي دادي روشنيل نشانه هايي اسرايو به بن» بينَاتٍ وآتَينَاهم« 

ن نشانه يكه خداوند به آنان داد، و ا يرياز آن امر تقد» الْأَمرِ منَ«  كرديمشخّص م
 كه خداوند ييپس نعمت ها.  مشاهده كردندي بود كه آنها بر دست موسيها معجزات

ن صورت انجام ين را به كامل تريد تا دي نمايده است اقتضا ميل بخشيي اسرايبه بن
ان كرده است گرد آمده و متفق يشان بي كه خداوند برايدهند، و همه آنان بر حقّ

ن نعمت ها به عكس آنچه كه الزم يه برعكس شد و آنها در برابر اي قضيول. وندش
كپارچه شوند دچار تفرقه شدند، ين كه متحد و ي ايبود رفتار كردند، و به جا

لَفُوا فَما« :ن فرموديبنابرا پس جز بعد از آن كه » بغْيا الْعِلْم جاءهم ما بعدِ مِن إِلَّا اخْتَ
دند، و آنچه آنها را به ي شود تا اختالف نكنند اختالف نورزيد كه سبب مافتنيدانش 

 يوم بينَهم يقْضِي ربك إِنَّ« . گر بوديكدياختالف واداشت تجاوز و ستم آنها  بر 
ان يامت در مي گمان پروردگارت و در روز قيو ب»  يخْتَلِفُونَ فِيهِ كَانُوا فِيما الْقِيامةِ

پس در آن روز .  كندي مي كردند داورير رابطه با آنچه كه اختالف مشان ديا
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ره او ي و غي را كه هواپرستيد و كسي نمايخداوند حق گرا را از باطل گرا مشخص م
  . گردانديست مشخص مين ني كه چنيرا به اختالف واداشته است از كس

  :18- 19 يه يآ
ثُم لْنَاكعلَى جةٍ عنَ شَرِيعم ا رِالْأَمهلَا فَاتَّبِع و اء تَتَّبِعوونَ؛ پس لَا الَّذِينَ أَهلَمعرا تو  ي 
  .مرو  نادانان   خواهش  يپ از و ، برو  راه  آن از   انداختيم  دين  راه  به

مغْنُوا لَن إِنَّهي نكالظَّالِمِينَ وإِنَّ شَيئًا اللَّهِ مِنَ ع مضُهعاء بلِيضٍ أَوعا بوللَّه لِيو 
 يكديگرند،  دوستداران  ظالمان و كنند  ينم نياز  يب خدا از  هيچ را تو  الْمتَّقِينَ؛ اينان

  .است  پرهيزگاران دوستدار خدا ،و
ر و يم كه به هر خي مقّرر داشتين كاملييعت و آي شر– تو در امر شرع يسپس برا

  يرويپس، از آن پ» فَاتَّبِعها« ،  داردي باز مي خواند و از هر شرّ و بدي فرا ميخوب
 تَتَّبِع ولَا« .  استي و صالح و رستگاريشگي از آن سبب سعادت هميرويكن، چون پ

 يعني.  دانندي مكن كه نميروي پي كسانيو از خواسته ها» يعلَمونَ لَا الَّذِينَ أَهواء
 يت نمي دانش تبعرد و از علم وي گي سرچشمه نميشان از دانش و آگاهيخواسته ها
عت يشان با شري نفس و خواسته هاي هستند كه براساس هواينها كسانيكند بلكه ا

 ي هواپرستان نادان به شمار مينها همه از زمره يا. ده انديمخالفت ورز) ص(امبريپ
  .نديآ
 »مغْنُوا لَن إِنَّهي نكرسانند ي به تو نميچ سوديش خداوند هيآنها پ» شَيئًا اللَّهِ مِنَ ع 

ت ي براير و خوبي بتوانند خي كنيرويست كه اگر از خواست آنها پين گونه نيو ا
ست كه با آنها موافقت يو درست ن.  را از تو دور بدارنديفراهم آورند و شرّ و بد

 وإِنَّ« .دي متفاوت هستي راهيرا تو و آنها داراي، زي كني و با آنها دوستيينما
گرند و يكديو ستمگران دوستان » الْمتَّقِينَ ولِي واللَّه بعضٍ ولِياءأَ بعضُهم الظَّالِمِينَ
 شان آنها ي و فرمانبرداريزگاريزگاران است و به سبب پرهياور پرهيار و يخداوند 
  . آورديرون مي نور بي ها به سويكيرا از تار

  :20 يه يآ
 و  مردم  بصيرت  مايه  قرآن  يوقِنُونَ؛ اين مِلِّقَو ورحمةٌ وهدى لِلنَّاسِ بصائِرُ هذَا

  يقين  اهل  يبرا  است  يرحمت و  هدايت
 به يعني. نش مردمان استيله بيم و وسيم پند حكين قرآن كريا» لِلنَّاسِ بصائِرُ هذَا« 

 گردند و مومنان از آن بهره مند ينش مي بي امور داراي آن مردم در همه يله يوس
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 است ي كسانيت و رحمت برايه هدايو ما» يوقِنُونَ لِّقَومِ ورحمةٌ هدىو« . شونديم
 ياب مين و فروع آن به راه راست راهين هستند ، پس با آن در اصول ديقيكه اهل 

.  آورند يا و آخرت را به دست مي و سعادت دنير و شادمانيله آن خيشوند و به وس
 يش مي گردد و خردشان افزايزه مياك نفسشان با آن پيو رحمت است و جوهره 

 ي مي كه بر كفر پايله حجت بر كسيبه وس.  شوديشتر مينشان بيقيمان و يابد و اي
  . گرددي ورزد اقامه ميفشارد و مخالفت م

  :21 يه يآ
أًم سِبوا الَّذِينَ حتَرَحئَاتِ اجيأّن الس ملَهعنُوا كَالَّذِينَ نَّجمِلُوا آمعو اتِالصاء الِحوس 

  يم شوند  يم بديها  مرتكب  كه  آنان ؛ آيا يحكُمونَ ما ساء ومماتُهم محياهم
 اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده ايمان   كه  يكسان شمار در  كه پندارند

  يم  يداور بد  چه ؟  است  يكسان  مرگشان و   يزندگ آيا و ؟  دهيم  يم  قرارشان
  .كنند

 شوند و در انجام حقوق پروردگارشان ياد مرتكب گناه مي كه زيا بدكاران و كسانيآ
لَهم أّن«  برند كه ي ورزند گمان مي ميكوتاه عنُوا كَالَّذِينَ نَّجمِلُوا آمعاتِ والِحالص «

د؟ به سته كرده اني شايمان آورده و كارهايم كه اي دهي قرار ميآنان را همانند كسان
ز ي او پرهي هاين صورت كه حقوق پروردگارشان را ادا نموده و از ناخشنوديا

ا گمان يآ» سواء« . ح داده اندي نفس خود ترجيت خدا را بر هوايكرده و همواره رضا
 ي كرده اند و چه بد حكميا و آخرت با آنها برابرند؟ چه بد گمانيبرده اند كه در دن

ن دادگران مخالف ين داوران و بهتري كه با حكمت داورتر استين حكميو ا! نموده اند
 درست و با آنچه كتاب ها با آن نازل شده ي سالم و سرشت هاياست و با عقل ها

 ي آن است كه مومانييبلكه حكم نها. امبران به آن خبر داده اند متضاد استياند و پ
ا و آخرت يش دن و سعادت و پاداي و رستگار يرويسته كرده اند پي شايكه كارها
 اش از آن بهره مند خواهد يكوكاري نيك به اندازه ايشان خواهد بود و هرياز آن ا

  .ا و آخرت از آن بدكاران استي دنيو خشم و اهانت و عذاب و بدبخت. شد
  :22 يه يآ

لِتُجزَى بِالْحقِّ والْأَرض السماواتِ اللَّه وخَلَقَ ا نَفْسٍ كُلُّ وبِم تبكَس مهونَ و لَا وظْلَمي 
  است كرده   كه  يكار برابر را  يكس هر تا بيافريد  حق  به را  زمين و آسمانها خدا

  .نشود  ستم آنها  به و دهد  پاداش
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نش آن است كه ين آفريده است، و علّت اين را به حكمت آفريخداوند آسمان ها و زم
 را كه به عبادت دستور داده و يسپس كسان.  ندارد پرستش شوديكيتنها او كه شر

 را به تمام و كمال به آنها عطا كرده است مورد ي و باطني ظاهرينعمت ها
 آورده و به دستورات او يا شكر خداوند را به جايبازخواست  قرار خواهد داد كه آ

 ياورده باشند مستحق سزاي نيا نه؟ و اگر شكر او را به جايعمل كرده اند 
  .بودناسپاسان خواهند 

  :23- 26 يه يآ
تنِ أَفَرَأَياتَّخَذَ م هإِلَه اهوه أَضَلَّهو لَى اللَّهعِلْمٍ ع خَتَملَى وعِهِ عملْبِهِ س  علَى وجعلَ وقَ
لَا اللَّهِ بعدِ مِن يهدِيهِ فَمن غِشَاوةً بصرِهِ  را  هوسش  كه را  كس  آن ؛ آيا تَذَكَّرُونَ أَفَ
  دلش و  گوش بر و كرد، گمراهش   علم  يرو از خدا و  گرفت خود  يداخ  چون
 او  يكس  چه نكند  هدايت خدا اگر ؟  يا   ديده ، افكند  پرده  ديدگانش بر و نهاد مهر
  ? گيريد   ينم پند چرا ؟ كرد خواهد  هدايت را

لَّا هِي ما وقَالُوا لِكُنَا وما ونَحيا نَموت الدنْيا حياتُنَا إِ هرُ إِلَّا يها الدمم ولَه مِنْ بِذَلِك 
 و  ميريم  يم   نيست  هيچ ما  يدنيو  يزندگ جز : گفتند يظُنُّونَ؛ و إِلَّا هم إِنْ عِلْمٍ
 در جز و  نيست  يدانش  بدان را  آنان نكند  هالك دهر جز مارا  و  شويم  يم  زنده
  .نيستند   يپندار
 كُنتُم إِن بĤِبائِنَا ائْتُوا قَالُوا أَن إِلَّا حجتَهم كَانَ ما بينَاتٍ آياتُنَا علَيهِم تْلَىتُ وإِذَا

  راست اگر : گويند  يم ، شود  تالوت آنها بر ما روشنگر  آيات  چون صادِقِينَ؛ و
  .كنيد  زنده را ما  پدران ، گوييد،   يم

 النَّاسِ أَكَثَرَ ولَكِنَّ فِيهِ ريب لَا الْقِيامةِ يومِ إِلَى يجمعكُم ثُم يمِيتُكُم مثُ يحيِيكُم اللَّه قُلِ
  همه  سپس و ميراند  يم  پس ، كند  يم  زنده را شما  كه  خداست : يعلَمونَ؛ بگو لَا
  ينم  ردمم بيشتر  يول  آورد  يم گرد  نيست  آن در  يشك  كه  قيامت روز  در را

  .دانند
 كه يده اي را ديا مرد گواهيآ» هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ أَفَرَأَيت« :دي فرمايخداوند متعال م

 خواهد انجام يش قرار داده است؟ پس هر آنچه دلش مي و هوسش را معبود خويهو
لَّه« ، يا ناراضي باشد ي دهد خواه خداوند از آن كار راضيم و » عِلْمٍ علَى اللَّه وأَضَ

 يسته ي دانسته كه او شاي دانش او را گمراه ساخته است، چون ميخداوند از رو
لْبِهِ سمعِهِ علَى وخَتَم« . ستيت نيهدا و خداوند بر گوش و دل او مهر نهاده است » وقَ
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ر است فرا ي شنود و دل او آنچه را كه خي رساند نميپس آنچه را كه به او سود م
 قرار داده است كه او يو بر چشمانش پرده ا» غِشَاوةً بصرِهِ علَى وجعلَ« . دري گينم

 جز خدا يپس چه كس» اللَّهِ بعدِ مِن يهدِيهِ فَمن« . دارديرا از نگاه كردن به حق باز م
ت  كند، چون خداوند يست كه او را هدايچ كس ني هيعني كند؟ يي تواند او را راهنمايم

و . ش گشوده استي را براي گمراهي بسته و درهاي ويت را به روي هدايدرها
شتن ستم نموده و سبب شده تا از يخداوند بر او ستم نكرده است بلكه خودش بر خو

  . رحمت خدا محروم گردد
لَا«  ش يد و آن را در پيري پذي دهد نمي را كه به شما سود ميا پنديآ» تَذَكَّرُونَ أَفَ
 وقَالُوا« ! دي كنيد كه از آن دوري فهميانتان است نميكه سبب زد و آنچه را يري گينم
لَّا هِي ما و منكرانِ زنده شدن پس از » الدهرُ إِلَّا يهلِكُنَا وما ونَحيا نَموت الدنْيا حياتُنَا إِ

ت از آداب و رسوم و مقرّرا شب يك عادت، و تبعي جز يزندگ: ز گفتنديمرگ و رستاخ
 زنده خواهند ماند و هركس يرند و بعضي مي مي باشد؛ بعضي نميگريز ديوز چو ر
 گردد و به سبب عملش مورد مجازات قرار نخواهد ي خدا باز نميرد به سويبم

لَّا هم إِنْ«  سرچشمه نگرفته است، ين گفته شان از علم و آگاهيو ا. گرفت » يظُنُّونَ إِ
ند، پس معاد را انكار كردند و ي گوين ميچنن ي گمان و تخميبلكه آنها فقط از رو

  .ب نمودنديل و برهان تكذيامبران راستگو را بدون دليپ
« :ن فرموديبنابرا. قت استي از حقي عارييست و تعجب هايش ني بيينا گمان هايا

 كُنتُم إِن بĤِبائِنَا تُواائْ قَالُوا أَن إِلَّا حجتَهم كَانَ ما بينَاتٍ آياتُنَا علَيهِم تُتْلَى وإِذَا
 جز يليات روشن ما بر آنان خوانده شود در برابر آن دلي كه آيو هنگام» صادِقِينَ

ن يو ا. دياوريد و بيد پدران ما را زنده كني گوئياگر راست م: ندي گوين ندارند كه ميا
برده  را مطرح كرده و گمان يشنهادين پيجسارت آنها نسبت به  خداوند است كه چن

ن است كه پدرانشان را زنده كنند، و اگر يامبران متوقّف بر اي پيياند كه راستگو
امبران در ين كه پي آورند مگر ايمان نمياورند ايشان بي برايامبرانشان هر نشانه ايپ

  .ندي نمايرويند از آنان پي گويآنچه آنها م
 است كه دعوت نيند دروغگو هستند و بلكه هدفشان فقط اي گويآنها در آنچه م

 قُلِ« :خداوند متعال فرمود. ستيامبران را رد كنند و هدفشان روشن شدن حق نيپ
اللَّه يِيكُمحي ثُم مِيتُكُمي ثُم كُمعمجمِ إِلَى يوةِ ياملَا الْقِي يبلَكِنَّ فِيهِ رلَا النَّاسِ أَكَثَرَ و 

 آورد يست گرد مي در آن ني كند سپس شكيخداوند شما را زنده م: بگو» يعلَمونَ
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امت خواهد يو اگر چنان چه آنها قلبا باور داشتند كه ق.  داننديشتر مردم نمي بيول
 ي انجام ميي كرده اند و كارهايامت خود را آماده مي حضور در روز قيآمد برا

  .دادند كه در آن روز به آنها سود برساند
  :27- 37 يه يآ

لَّهِ   آن الْمبطِلُونَ از يخْسرُ يومئِذٍ الساعةُ تَقُوم ويوم والْأَرضِ ماواتِالس ملْك ولَ
  اهل ، شود  برپا  قيامت  كه روز  آن و   زمين و  آسمان  يفرمانرواي  است خداوند
  كرد خواهند  زيان  باطل
  يامت تَعملُونَ هر كُنتُم ما تُجزَونَ الْيوم ابِهاكِتَ إِلَى تُدعى أُمةٍ كُلُّ جاثِيةً أُمةٍ كُلَّ وتَرَى

  اعمالش  نامه   گرفتن  يبرا را  يامت هر و ،  است  آمده در زانو  به  كه  يببين را
 .بينيد  يم  پاداش  ايد  كرده  كه  ياعمال برابر در  يروز  چنين در  بخوانند

لَيكُم ينطِقُ كِتَابنَا هذَا قِّبِالْ عتَنسِخُ كُنَّا إِنَّا حا نَسم لُونَ اين كُنتُممماست  نوشته  تَع  
  نوشته  يم ايد كرده ، يم  كه را  يكارهاي ما زيرا ، گويد  يم  سخن  حق  به  كه
  ايم

لُهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ فَأَما الْمبِينُ  الْفَوز وه ذَلِك رحمتِهِ فِي ربهم فَيدخِ
 پروردگارشان  ، كنند  يم  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان  كه را  يكسان اما

  .است آشكار  يكامياب  اين و ، كند  يم  خويش  رحمت در  داخل
  يا مجرِمِينَ اما قَوما موكُنتُ فَاستَكْبرْتُم علَيكُم تُتْلَى آياتِي تَكُنْ أَفَلَم كَفَرُوا الَّذِينَ وأَما
 شما و شد  يم خوانده شما بر ما  آيات  آنكه  نه مگر ، ايد  نياورده  ايمان  كه  آنان
  ? بوديد گناهكار  يمردم و ورزيديد  يم تكبر
لْتُم فِيها ريب لَا والساعةُ حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ قِيلَ وإِذَا لَّا نَّظُنُّ إِن اعةُالس ما نَدرِي ما قُ  إِ
  قيامت در و  است  حق خدا  وعده  كه شد  يم  گفته  بِمستَيقِنِينَ چون نَحنُ وما ظَنا

  بريم  ينم  يگمان جز ؟  چيست  قيامت  دانيم  ينم ما ، گفتيد   يم ،  نيست  يترديد
 .ايم  نرسيده   يقين  به و

 در  زشتشان  يستَهزِؤُون اعمال بِهِ كَانُوا ما بِهِم وحاقَ مِلُواع ما سيئَات لَهم وبدا
 را  گردشان گردبر كردند،  يم  اش  مسخره  كه  يچيز  آن و شد آشكار  برابرشان

  .بگرفت
  نَّاصِرِينَ به من ملَكُ وما النَّار ومأْواكُم هذَا يومِكُم لِقَاء نَسِيتُم كَما نَنساكُم الْيوم وقِيلَ
 چنين  ديدار شما  كه  همچنان ،  كنيم  يم  فراموشتان امروز : شود  گفته آنها
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  هيچ  را شما و  است  آتش در  جايگاهتان  بوديد  كرده  فراموش را  روزتان
  نيستند   يياور
 ولَا مِنْها يخْرَجونَ لَا فَالْيوم الدنْيا حياةُالْ وغَرَّتْكُم هزُوا اللَّهِ آياتِ اتَّخَذْتُم بِأَنَّكُم ذَلِكُم
مونَ و هتَبتَعسو گرفتيد  يم  مسخره  به را خدا  آيات  كه  است  آن كيفر  به  اين ي 

 و نبرد  بيرونشان  يكس  آتش  اين از امروز  پس   بفريفت را شما  يدنيو   يزندگ
 .نپذيرد را  عذرشان   يكس

  
لَّ لِ  ،  خداست  آن از  الْعالَمِينَ ستايش رب الْأَرضِ ورب السماواتِ رب الْحمد هِفَ

  جهانيان  پروردگار و  زمين پروردگار و آسمانها پروردگار
لَهاء ورِياتِ فِي الْكِباومضِ السالْأَرو وهزِيزُ وبزرگوار الْع كِيمو آسمانها در  يالْح 

  ، حكيم و پيروزمند  اوست و ،  اوست  خاص  زمين
 ير در همه ي اش در تصرف و تدبيگاني و يي فرمانروايخداوند متعال از گستردگ

 شود و يامت برپا مي كه قيروز» الساعةُ تَقُوم ويوم« ن كه ي دهد و اياوقات خبر م
 را آوردند تا با آن  كه باطليانيند باطل گراي آيامت گرد ميستگاه موقف قيمردم در ا

امت اعمالشان باطل خواهد شد؛ ينند و در روز قي بيان ميحق را درهم بشكنند ز
 گردد و پاداش را از دست خواهند داد و به عذاب يقت روشن مي كه در آن حقيروز

  .ندي آيدردناك گرفتار م
 كند تا مردم از آن يان ميامت را بي سپس خداوند شدت و هولناك بودن روز ق

و » جاثِيةً أُمةٍ كُلَّ وتَرَى« :دا كنند، پس فرمودي پي آن آمادگيبهراسند و بندگان برا
 كه از ترس و هراس بر زانوها افتاده و بر زانو يني بي را ميدر آن روز هر ملّت

 به يهر امت» كِتَابِها إِلَى تُدعى أُمةٍ كُلُّ« . نشسته و منتظر حكم پادشاه مهربان هستند
ا ي شوند كه آيشان آمده است فرا خوانده مي خدا برايامبرانشان كه از سويعت پيشر

ا يبدان عمل كرده اند كه در آن صورت از پاداش و ثواب خدا بهره مند خواهند شد؟ 
 ما تُجزَونَ الْيوم« د؟يانمند خواهند گردين صورت زيآن را تباه نموده اند كه در  ا

لُونَ كُنتُممشود يد به شما داده مي كرده اي را كه ميي كارهايامروز سزا و جزا» تَع 
ه ي عليسين امت عيه السالم و همچني عليعت موسي شري به سويپس امت موس. 

فرا ) ص(عت محمد ي شري ، و امت محمد به سويسيعت عي شريالسالم به سو
ن مكلّف شده  كه بدايعتي شريگر به سوي دين امت هايو همچن.  شونديخوانده م
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 ين معنيه است، و اين آي اي از احتماالت درباره يكين يا.  شونديبودند فرا خوانده م
 إِلَى تُدعى أُمةٍ كُلُّ« و احتمال دارد منظور از . ستي در آن نيدرست است و شك

 كه در آن نوشته شده ير و شرّي به نامه اعمالش و خين باشد كه هر ملتيا» كِتَابِها
 شود، و هركس به سبب آنچه خودش كرده است سزا و جزا يا خوانده ماست فر
من عمِلَ صلِحاَ فَلِنَفسِهِ « :ن كه خداوند متعال فرموده استيهمانند ا.  شوديداده م

 كند و هركس بد ي كند به سود خودش ميسته ايهركس كار شا» هايومن أَسĤء فَعلَ
  . كنديان خود ميكند به ز

» بِالْحقِّ علَيكُم ينطِقُ كِتَابنَا هذَا« و . ه مراد باشندي از آيدارد كه هر دو معنو احتمال 
م و به حق و ين كتاب ماست كه بر شما نازل كرده اي ايعني. دي نماين داللت ميبر هم

 ي ممسلّما ما آنچه شما» تَعملُونَ كُنتُم ما نَستَنسِخُ كُنَّا إِنَّا« . كندي ميعدالت داور
  . اعمال استين نامه يم و اي نوشتيد و ميكرد

ان كرد و ي كند به طور مفصل بيك از دو گروه مين آنچه را كه خداوند با هريبنابرا
مان درست آورده و ي كه ايكسان» الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ فَأَما«  :فرمود

ق كرده اند، ياجبات و مستحبات تصدل ويسته از قبي شايمانشان را با انجام كارهايا
 »ملُه ش كه بهشت است يپروردگارشان آنان را در رحمت خو» رحمتِهِ فِي ربهم فَيدخِ

 هو ذَلِك« .  دهدي مي سالم جايدار و زندگي پايان نعمت هاي گرداند و در ميداخل م
زبِينُ الْفَوو نجات، ياست سود و رستگارن  ي ايعني.  آشكار ين است رستگاريا» الْم 

 او ي براير و بركتيازد هر خي واضح و روشن دست يو هرگاه بنده به رستگار
  . شودي از او دور ميفراهم  خواهد شد و هر بد

ده اند در قالب سرزنش و سركوب ي كه به خدا كفر ورزيو كسان» كَفَرُوا الَّذِينَ وأَما« 
لَيكُم تُتْلَى آياتِي كُنْتَ أَفَلَم« : شوديبه آنها گفته م من بر شما خوانده يه هايمگر آ» ع 

 كرد و از آنچه باعث ي ميي شد كه شما را به آنچه صالحتان در آن بود راهنماينم
ده بود ، ي بود كه به شما رسين نعمتي بزرگ تري كرد؟ و اي مي شد نهيانتان ميز

د و از آن يدياما شما تكبر ورز» كْبرْتُمفَاستَ« . ديافتي يق استفاده از آن را مياگر توف
ن جرم را يت و سخت ترين جنايش تريد و بيديد و به آن كفر ورزي گردانديرو

  .دي كرده ايد كه ميني بي را ميي كارهايپس امروز سزا. ديمرتكب شد
 لَّهِال وعد إِنَّ قِيلَ وإِذَا« رند كه ي گيخ قرار ميز بدان سبب مورد سرزنش و  توبيو ن
لْتُم فِيها ريب لَا والساعةُ حقٌّ لَّا نَّظُنُّ إِن الساعةُ ما نَدرِي ما قُ  نَحنُ وما ظَنا إِ
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 در ي وعده خداوند حق است و شكّي شد به درستي كه گفته ميهنگام» بِمستَيقِنِينَ
امت يم قي دانينم: دي گفتيد و مي كرديست شما آن را انكار ميامت نيرخ دادن ق

  . مين و باور نداريقيم و به آن ي پنداريف نمي ضعيست، ما آن را جز گمانيچ
 را كه خبر آن را يامت را انكار كردند و سخن كسياست؛  قين حالتشان در دنيپس ا

و در » عمِلُوا ما سيئَات لَهم وبدا« :دي فرمايخداوند متعال م. رفتنديآورده بود نپذ
 بِهِ كَانُوا ما بِهِم وحاقَ«  گردد، يشان آشكار مي اعمالشان برايفرهايت كاميروز ق

 كه يز كسي گرفتند و نيا آمدن آن را به مسخره مي كه در دنيو عذاب» يستَهزِؤُون
  .ردي گي دادند آنها را فرو مي داد مورد استهزا قرار ميخبر آن را م

 شما يعني. م بردياد خواهيامروز شما را از :  شودي مو گفته» نَنساكُم الْيوم وقِيلَ« 
دار يهمان گونه كه شما د» هذَا يومِكُم لِقَاء نَسِيتُم كَما« . مي كنيرا در عذاب رها م

و » النَّار ومأْواكُم« .د، چرا كه سزا از نوع  عمل استي سپرديامروز را به فراموش
 ياورانيچ يو ه» نَّاصِرِينَ من لَكُم  وما«. گاه و سرنوشت شماستيآتش دوزخ جا

« . نديفر او را از شما دور نماي  كند و كياريد كه شما را در برابر عذاب خدا يندار
به سبب » هزُوا اللَّهِ آياتِ اتَّخَذْتُم بِأَنَّكُم« د ي كه شما بدان گرفتار شده ايعذاب»  ذَلِكُم

ت و يد با جدي را بايات الهيد حال آن كه آيگرفتات خدا را به تمسخر يآن است كه آ
 يبندگيا با فري دنيو زندگان» الدنْيا الْحياةُ وغَرَّتْكُم« .  فرا گرفتيكوشش و شادمان

 آن عمل يد و برايفت، پس به آن مطمئن شديش شما را فريها و لذّت ها و شهوت ها
 ولَا مِنْها يخْرَجونَ لَا فَالْيوم« . دي سپرديدار آخرت را به فراموشي پايد و سرايكرد
مونَ هتَبتَعسگردند تا از نو كار يا باز نمي شوند و به دنيپس امروز مهلت داده نم» ي 
  .سته انجام دهنديشا
لَّهِ«  لِ  يي فرمانرواي شكوه و بزرگيسته يش، آن گونه كه شايپس ستا» الْحمد فَ

 رب الْأَرضِ ورب السماواتِ رب« سزاست كه  را يپروردگار است تنها خداوند
 يعني. ان استين و پروردگار جهانيپروردگار آسمان ها و پروردگار زم» الْعالَمِينَ

 مخلوقات است و آنها را ينكه او پروردگار همه يش سزاوار اوست، به خاطر ايستا
  . ده استيها بخش به آني و باطني ظاهريده و پرورش داده و نعمت هايآفر
 »لَهاء ورِياتِ فِي الْكِباومضِ السالْأَرحمد .  استي شكوه و حشمت بزرگيو او دارا» و

ز متضمن دوست ي صفات كمال، نيله يد خداست به وسيف و تمجيمتضمن تعر
و . ا متضمن عظمت و شكوه  اوستي باشد و كبري ميداشتن خدا و شكر نمودن و
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  ي محبت خداوند و دوم كرنش برايكيز استوار است؛ يساس دو چه و ايعبادت بر پا
 وهو« . رندي گي اش نشأت مي از محامد خداوند و شوه و بزرگين دو از آگاهياو، و ا
 را در يزي و غالب است، و با حكمت است و هر چيزيو او بر هر چ» الْحكِيم الْعزِيزُ

 دارد بنا بر ي كه مقرّر و مشروع مپس هر آنچه را.  دهدي مناسب آن قرار ميجا
ده و يند به خاطر فاي آفري دارد و هر آنچه را كه مي مقرّر ميحكمت و مصلحت

  . آورديد مي پديمنفعت
  هي جاثير سوره يان تفسيپا
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   أحقافير سوره يتفس

   باشديه مي آ35 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
  ميم ، حم حا
  يخدا ، جانب از  كتاب  اين  شدن  الْحكِيمِ نازل الْعزِيزِ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ تَنْزِيلُ

  .است  حكيم و پيروزمند
 عما كَفَرُوا والَّذِينَ مسمى وأَجلٍ بِالْحقِّ إِلَّا بينَهما وما والْأَرض السماواتِ خَلَقْنَا ما

  به جز  دوست  آن  ميان در  كه را  آنچه و  ينزم و آسمانها معرِضُونَ ما أُنذِروا
  اعراض دهند  يم  بيمشان  آنچه از  كافران و   ايم  نيافريده  معين ، يمدت در و  حق
  .كنند  يم

 دهد و آن را به يش قرار ميد و ستاينجا خداوند كتاب خود را مورد  تمجيدر ا
د تا در پرتو نور آن ي نماي ميي را راهنمايو در ضمن بندگان.  كندياد مي يبزرگ
 آن را استخراج ينه هاي آورند و گنجيات آن رويدن در آيشياب گردند و به انديراه
ادآور ي است، ي نازل  كرده است كه متضّمن امر ونهيان كرد كه كتابي بيوقت. ند ينما

ده است و هم فرمان داده يپس هم آفر. ده استين را آفريشد كه او آسمان ها و زم
لَا لَه الخَلقُ واألَمرُ«.است همان طور كه . نش و  فرمان از اوستيد كه آفريآگاه باش»  أَ

تَنَزَّلُ ي خَلَقَ سبع سمواتِ ومِنَ األَرضِ مِثلَهنَّ ياللَّه الَّذ« :خداوند متعال فرموده است
نَّياألَمرُ بها را از ده است و همانند آني است كه هفت آسمان را آفريخداوند ذات» نَه 

و همان طور كه .  گردانديانشان نازل ميده است و فرمان خود را در مين آفريزم
شĤَء مِن عِبادِهِ واألَرض ي من ينَزِّلُ الملَئِكَةَ بِالُّروح مِن أَمرِه علَي« « :فرموده است

  فرشتگان را همراه با روح به فرمان  خود بر هركس از بندگانش كه بخواهد» بِالحق
پس ، از من . ستي جز من نيد كه هچ معبود به حقي فرستد تا مردم را بترسانيفرو م
 است يسپس خداوند متعال ذات. ده استين را به حق آفريآسمان ها و زم. ديبهراس

ن است يده است و آنچه را در آسمانها و زميشان را آفريكه مكلّف ها و مسكن ها
ش ي آن ها فرستاده و كتابهاينش را به سوامبرايسپس پ. شان مسخر كرده استيبرا

ن سرا، ي كرده و به آن ها خبر داده كه ايرا بر آنان نازل فرموده و آن ها را امر و نه
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 و اقامت يداري پاي عمل كنندگان نه سراي است براي كار است، و گذرگاهيسرا
اقامت و  يا به سراي آن ها  از دنيو به زود.  آن از آن جا نروندي كه اهاليشگيهم
ا انجام داده ين دني كه در ايي منتقل خواهند شد و كارهايشگي و همي جاودانگيجا

  .افتي آن را به طور كامل خواهند ياند در آن جهان پاداش و جزا
 از پاداش و عذاب ييل را بر وجود آن جهان  اقامه نمود و نمونه هايو خداوند دال

ش تر به طلب محبوب وادار شوند و به يبا به آنان چشاند تا ين دنيبندگان را در هم
لَقْنَا ما« :نجا فرمودين در ايبنابرا.  از امر ناگوار وادار گردنديدور  السماواتِ خَ

ضالْأَرا وما ومنَهيلَّا ب م يده ايافري هدف نيهوده و بين را بيآسمان ها و زم» بِالْحقِّ إِ
ابند و بر ي آنها را دريننده يبندگان عظمت آفرم تا يده ايبلكه بدان جهت آن ها را آفر

 يده است مين را آفري كه آسمان ها و زميند و بدانند كسيكمال خداوند استدالل نما
نش و ياما آفر. دي سزا و جزا دوباره زنده نمايتواند بندگان را پس از مرگشان برا

داد و  او ن خبر ي از ايوقت. ن مقّرر شده استي معي ماندنشان تا زمانيباق
ز خبر داد يل اقامه كرد و راه را روشن ساخت، نيندگان است و دلين گويراستگوتر
 يامبران مخالفت مي گردانند و با دعوت پي از مردم همواره از حق رويكه گروه

م يو كافران از آن چه از آن ب» معرِضُونَ أُنذِروا عما كَفَرُوا والَّذِينَ« :پس فرمود.كنند
قت حال را دانستند، سفارش ه ا و ي حقياما مومنان وقت.  گرداننديه اند روداده شد

م شدند و در مقابل آن از يرفتند و در برابر آن تسلي پروردگارشان را پذيه هايتص
افتند و هر ي دست ير و بركتيجه به هر خيم نشان دادند، در نتيخود اطاعت و تعظ

  . از آن ها دور گشتيشرّ
  :4- 6 يه يآ

لَقُوا ماذَا أَرونِي اللَّهِ دونِ مِن تَدعونَ ما أَرأَيتُم قُلْ  فِي شِرْك لَهم أَم الْأَرضِ مِنَ خَ
 از : ؛ بگو صادِقِينَ كُنتُم إِن عِلْمٍ منْ أَثَارةٍ أَو هذَا قَبلِ من بِكِتَابٍ اِئْتُونِي السماواتِ

 از  كه دهيد   نشان  من  به  دهيد خبر خوانيد  يم  يخداي  به  اهللا جز  كه  يآنهاي
 اگر ؟ اند  داشته   شركت آسمانها  خلقت در يا ؟ اند  آفريده را چيز  چه  زمين  اين

 اگر يا باشد آمده   قرآن  اين از  پيش  كه  يكتاب  من  يبرا ، گوييد  يم  راست
  .بياوريد ،  است  مانده  پيشينيان از  يدانش
 عن وهم الْقِيامةِ يومِ إِلَى لَه يستَجِيب لَّا من اللَّهِ دونِ مِن يدعو مِمن ضَلُّأَ ومنْ

ائِهِمعيم  يخداي  به را  يچيز  اهللا جز  به  كه  آن از تر  گمراه  كيست غَافِلُونَ؛ و د  



٢٤٩٦ 

  پرستان  بت  يدعا از  بتان  كه ، دهد  ينم  جواب او  به  قيامت تاروز   كه خواند
  .خبرند   يب

  مردم  قيامت در  چون كَافِرِينَ؛ و بِعِبادتِهِم وكَانُوا أَعداء لَهم كَانُوا النَّاس حشِرَ وإِذَا
  .كنند انكار را  عبادتشان باشندو،   دشمن  خويش  پرستندگان با  بتان ، آرند گرد را
چ سود و يقرار داده اند كه مالك هك خداوند ي را شريي كه بت هايبه كسان» قُل«
چ ين بت ها ناتوان هستند و سزاوار هينكه ايان ايستند، و با بي نيان و مرگ و زندگيز
 فِي شِرْك لَهم أَم الْأَرضِ مِنَ خَلَقُوا ماذَا أَرونِي« :ستند ، بگوي از  عبادت نيزيچ

 از اجرام يزيا چيده اند؟ آيرن را آفي از زميزيد چه چيبه من نشان ده» السماواتِ
ا ي روان  كرده اند؟ آييا رودهايده اند؟ آي آفرييا كوه هايده اند؟ آيآسمان ها را آفر

ا در يانده اند؟ آي رويا درختاني را پراكنده نموده اند؟ يوان و موجود زنده ايح
ن ير، طبق اعترافات خود و بدون اي داشته اند؟ خين ها مشاركتي از ايزينش چيآفر

 يل عقلين دليپس ا. ده انديافرين ها را ني از ايزيچ چيه: دين را بگويگر اي ديكه  كس
 يل نقلي بودن وجود دليسپس منتف. ر خدا باطل استين كه عبادت غي است بر ايقاطع
ن قرآن كه به يش از اي پيكتاب» هذَا قَبلِ من بِكِتَابٍ اِئْتُونِي« :ان كرد و فرموديرا ب

امبران ي كه از پيا اثر علمي» عِلْمٍ منْ أَثَارةٍ أَو« د، ياوري من بيواند براشرك فرا بخ
. دياوري من بي دستور دهد برايگذشته به ارث مانده باشد و به شرك و بت پرست

ن داللت يامبران نقل كنند كه بر اي از پيكي توانند از يمشخّص است كه آن ها نم
 پروردگارشان دعوت كرده و از يگانگيامبران به ي پيم كه همه ين داريقيد، بلكه ينما

 ي است كه از آن ها به جاين دانشين بزرگ تريو ا.  كرده انديدن نهيشرك ورز
ّ أُمةِ رسوالً أَنِ اعبدوا اللَّه يولَقَد بعثنَا فِ« :خداوند متعال فرموده است. مانده است  كُلِ

وا الطَّغُوتاجتَنِبام كه خدا را ين پيم با اي فرستاديامبري پيهر ملتان يو در م» و
اعبدوا اللَّه ما « : به قومش گفته استيامبريو هر پ. ديزيد و از طاغوت بپرهيبپرست

پس . دي جز او نداريد كه شما معبود به حقّيخدا را عبادت كن» رُوهيلَكُم مِّن إِلَه غَ
ست، بلكه ي نيليد به برهان و دلن درباره شركشان هستنيمعلوم شد كه مجادله مشرك

ه و  اعتماد كرده ي پوچ خود تكين و نظرات  فاسد و خردهاي دروغيآن ها بر پندارها
شان ي و دانش ها و كارهاين بپردازي حاالت مشركي و جستجويو اگر به بررس. اند
ع ي كه عمر خود را در پرستش آن ها ضاي بنگري و به حالت كسانيي نمايريگيرا پ
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ا نه؟ ي داده اند يده ايا آخرت به آن ها فايا ين معبودها در دنيا اين كه آي، و اگرداند
  .  بردي خواهيبه فاسد بودن فكر و كارشان پ

 لَه يستَجِيب لَّا من اللَّهِ دونِ مِن يدعو مِمن أَضَلُّ ومنْ« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا
اد بخواند و پرستش ي را به فري كه افراديمراه تر از كسست گيو ك» الْقِيامةِ يومِ إِلَى

است ي كه او در دني تمام مدتيعني.  كننديشان را اجابت نميامت دعايكند كه تا روز ق
 دعائِهِم عن وهم« . رسديده نمي فايش به وي معبودهاي از سويبه اندازه  ذره ا

 يشان را نمي خبرند و  دعاين ها بي ان از دعا و پرستشي دروغيو معبودها» غَافِلُونَ
امت ياست و روز قين حالتشان در دنيا.  كننديادشان را اجابت نميشنوند و فر

  . كنندي ورزند و آن را انكار ميشان به شركشان كفر ميمعبودها
 شوند يامت گردآورده مي كه مردم در قيو زمان» أَعداء لَهم كَانُوا النَّاس حشِرَ وإِذَا« 

 يزاريگر بيكدي كنند و از ين ميگر را نفريك ديپرستش شوندگان و پرستش كنندگان 
رند و ي پذيو معبودها عبادت آن ها را نم» كَافِرِينَ بِعِبادتِهِم وكَانُوا« ند، ي جويم

  . كننديانكارش م
  :7- 10 يه يآ

  مبِينٌ چون سِحرٌ هذَا جاءهم لَما لِلْحقِّ فَرُواكَ الَّذِينَ قَالَ بينَاتٍ آياتُنَا علَيهِم تُتْلَى وإِذَا
  نازل  برايشان   كه را  يحقيقت  كافران ، شود  خوانده  آنان بر  يروشن  به ما  آيات
  .است آشكار  يجادوي ، گويند ،  است  شده
قُولُونَ أَمي إِنِ قُلْ افْتَرَاه تُهلَا افْتَرَي  تُفِيضُونَ بِما أَعلَم هو شَيئًا اللَّهِ نَمِ لِي تَملِكُونَ فَ
 ،  كتاب  اين : گويند  يم ؛ يا الرَّحِيم الْغَفُور وهو وبينَكُم بينِي شَهِيدا بِهِ كَفَى فِيهِ

  هم  به  يدروغ  چون را  آن من  اگر : بگو   است  بافته خود  كه  است  يدروغ
  كه طعنها  آن از خدا داريد باز   من از را خدا  خشم انيدتو  ينم شما ،  باشم  بافته
  اوست و   است  يكاف شما و  من  ميان او   شهادت و   است تر  آگاه زنيد  يم  بدان

  مهربان  آمرزنده
لَا بِي يفْعلُ ما أَدرِي وما الرُّسلِ منْ بِدعا كُنت ما قُلْ و إِنْ بِكُم ا إِلَّا أَتَّبِعى موحي إِلَي 
لَّا أَنَا وما   ينم و  نيستم  تازه  يبدعت  پيامبران ديگر  ميان از  من : مبِينٌ بگو نَذِيرٌ إِ
  يوح  من  به  آنچه جز  يچيز از  من   رفت خواهد  چه شما بر ،يا ، من بر  كه  دانم

  .ستمني آشكار  يا  دهنده  بيم جز  من و  كنم  ينم يپيرو  ، شود  يم



٢٤٩٨ 

لِهِ علَى إِسرَائِيلَ بنِي من شَاهِد وشَهِد بِهِ وكَفَرْتُم اللَّهِ عِندِ مِنْ كَانَ إِن أَرأَيتُم قُلْ  مِثْ
 از  قرآن اگر كنيد  يم  چه : بگو الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي لَا اللَّه إِنَّ واستَكْبرْتُم فĤَمنَ
  شهادت  بدان  اسرائيل  يبن از  ييك  ؟نياوريد  ايمان  انبد شما و باشد خدا  جانب
  ينم  هدايت را ستمكار  مردم خدا  كنيد يم   يگردنكش شما  يول  آورد  ايمان و داد
  .كند
 كه چنان ياتي روشن ما؛ آيه هاي كه آيو هنگام» بينَاتٍ آياتُنَا علَيهِم تُتْلَى وإِذَا« 

ب ي در حقّ بودن آن وجود ندارد، بر  تكذيديچ ترديروشن و واضح هستند كه ه
 ي رساند بلكه فقط حجت بر آن ها اقامه ميده نميكنندگان خوانده شود به آن ها فا

« :ندي گوي و تهمت در مورد حقّ چون به آنان رسد مي دروغ پردازيو از رو. گردد
ن يو ا. ستي نيشكّ ظاهر و آشكار است كه در آن يين جادويا» مبِينٌ سِحرٌ هذَا

شان ي خورند كه عقل هايب آن را مي فريق است، و فقط كسانيوارونه كردن حقا
ان جادو، چنان تضاد و يآورده و م) ص(امبري كه پيان حقّيف است، وگرنه  ميضع
ش تر و بزرگ تر است و از آسمان ها ين بي است كه از تفاوت آسمان و زميتفاوت

 يل آفاقيش تر است و داليد بي خورشييآن از روشنا ييبرتر و باالتر است و روشنا
پس چگونه .  دارنديد و خردمندان به آن اقرار و باور مي نماي بر آن داللت ميو انفس

 ستمگر و ي كه فقط از انسانيي شود؛ جادويسه مي با باطل كه جادو است مقايحق
 ي ميته اسين فرد ناشايپس جادو مناسب چن!  زند؟يگمراه و زشت و بدكار سر م

 ي و گول زدن ميبكاري جز فريزي زنند چي كه به حقّ مين اتهاميا چنيباشد و آ
  باشد؟

 »قُولُونَ أَمي د ا: ندي گويا آنان ميآ» افْتَرَاهش خود ساخته و از ين قرآن را از پيمحم
اخته ش خود سياگر من قرآن را از پ: به آنان بگو» افْتَرَيتُه إِنِ قُلْ« ست؟ ي خدا نيسو

پس .  شما درباره آن آگاه است يباشم خداوند بر مجازات من  تواناست و به گفتگو
د ي كني كه بر او بسته ام آن گونه كه شما ادعا مي دروغيچگونه خداوند مرا به سزا

 به من يانياگر خداوند بخواهد ز» شَيئًا اللَّهِ مِنَ لِي تَملِكُونَ فَلَا« مجازات نكرده است؟
 ين كاري من كم تريد در برابر او براي تواني به من بكند شما نميا مرحمتيبرساند 

 شما ياو به گفتگو» وبينَكُم بينِي شَهِيدا بِهِ كَفَى فِيهِ تُفِيضُونَ بِما أَعلَم هو« . ديبكن
پس . ان من و شما گواه باشدين بس كه خداوند مي قرآن آگاه تر است و هميدرباره 

 داد ي دادم قطعا مرا مورد مجازات قرار مي را به او نسبت ميزي دروغ چاگر من به



٢٤٩٩ 

 گفتم يچون اگر دروغ م.  كردندي رساند كه همه آن را نظاره مي به من ميفريو ك
 كه با حقّ يزيسپس آن ها را با وجود مخالفت و ست. ن افترا بودين بزرگ تريا

د و ي خدا باز گرديبه سو» الرَّحِيم فُورالْغَ وهو« :داشتند به توبه فرا خواند و فرمود
 آمرزد و شما ي گناهانتان را ميد، آن گاه او همه يد دست بكشياز آن چه در آن هست

 كند و پاداش يت مير را به شما عنايق انجام خي دهد و توفيرا مورد مرحمت قرار م
  . دهديفراوانتان م

ستم كه به نزد شما يامبران نين فرد از پي من نخستبگو» الرُّسلِ منْ بِدعا كُنت ما قُلْ« 
ش از من يد، بلكه پيد و دعوت مرا انكار كنيآمده ام تا از رسالت من شگفت زده باش

 چه يپس برا.  گذشته اند كه دعوت من با دعوت آن ها مطابقت دارديامبرانيز پين
 دانم كه با من و يو نم» بِكُم اولَ بِي يفْعلُ ما أَدرِي وما« د؟ي كنيرسالت مرا انكار م

 ندارم و ياريچ اختيستم و هيش ني بي من انسانيعنيشما چگونه رفتار خواهد شد؟ 
د و  بر من و شما حاكم  ي  نماين خداوند متعال است كه در من و شما تصرف ميا

 ي نميرويد پ شوي ميو جز از آن چه به من وح» إِلَي يوحى ما إِلَّا أَتَّبِع إِنْ« .است
لَّا أَنَا وما« .  آورده باشميزيش خودم چيست كه از پين گونه نيو ا. كنم » مبِينٌ نَذِيرٌ إِ

د در  ي مرا قبول كنيامبريپس اگر رسالت و پ. ستمي آشكار نيم دهنده ايو من جز ب
د حساب شما با خداست يريد بود، و اگر دعوت مرا نپذيا و آخرت سعادتمند خواهيدن

  . ندارديم داده شده باشد عذريم داده ام و هركس كه بين شما را بو م
 مِثْلِهِ علَى إِسرَائِيلَ بنِي من شَاهِد وشَهِد بِهِ وكَفَرْتُم اللَّهِ عِندِ مِنْ كَانَ إِن أَرأَيتُم قُلْ« 

ق يشد و توف خدا باين قرآن از سويد اگر ايبه من خبر ده: بگو» واستَكْبرْتُم فĤَمنَ
ن ي دانند كه ايله آن مي كه از حقّ برخوردارند و به وسييافتگانِ اهل كتاب آن هاي

ت شوند، سپس ياورند و هدايمان بي دهند و اي آن گواهيحق است بر صحت و درست
 جاهالن يو شما ا. گر باشديكديروان با شرافت آنان مطابق يامبران و پياخبار پ
ا يد، آيد، و تكبر بورزي كنيرويد كه از قرآن پين بدانياز اشتن را بزرگ تر يخو! احمق

 يب» الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي لَا اللَّه إِنَّ« ست؟ي آشكار ني و كفرين ستمگرين بزرگ تريا
ن است كه ي اي ستمگريو از جمله .  كنديت نميگمان خداوند گروه ستمكاران را هدا

رفتن حقّ سرباز زند، آن هم بعد از آن كه ي از پذيني خود بزرگ بي از رويكس
  .ش ممكن باشدي به حقّ برايابيدست

  :11- 12 يه يآ
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لَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ وقَالَ لَيهِ سبقُونَا ما خَيرًا كَانَ لَو آمنُوا لِ  بِهِ يهتَدوا لَم وإِذْ إِ
 ، بود  يم  يخير  آن در اگر : گفتند را  مؤمنان  قَدِيم؛ كافران إِفْك هذَا فَسيقُولُونَ

 خواهند اند  نيافته  راه  بدان  چون و  گرفتند  ينم  سبقت ما بر ، پذيرفتنش در  اينان
  .است  ديرينه  يدروغ   اين  كه  گفت
لِهِ ومِن قَب ى كِتَابوسا مامةً إِممحرذَا وهو قٌ كِتَابدصانًا ما لِّسرَبِيلِّ عنذِرالَّذِينَ ي 

  اين و  بود  رحمت و راهنما  يموس  كتاب  آن از  پيش لِلْمحسِنِينَ و وبشْرَى ظَلَموا
 و  يبيم را  ستمكاران تا ،  يعرب  زبان  به ،  آن  كننده تصديق  است  يكتاب ،

  .باشد يا  مژده  را  نيكوكاران
رفتند، يامبر را نپذيبودند و دعوت پ گرداندند و با آن مخالف ي كه از حقّ دوريكسان
 بود مومنان يز خوبينِ اسالم چياگر قرآن و د» إِلَيهِ سبقُونَا ما خَيرًا كَانَ لَو« :گفتند

م كه ي بودين كساني گرفتند و ما از اولي نميشيدن به آن از ما پيدن و گرويدر رس
. مي گرفتي ميشيگران پيددن به آن از يم و در رسيدي ورزيرفتن آن مبادرت ميبه پذ
ب كنندگان يانگر آن باشد تكذي هست كه بيليچه دل. ب و آراستن دروغ استين فريو ا

ا عقل يزه ترند؟ يب كنندگان پاكيا تكذيرند؟ آي گيشيرفتن حقّ از مومنان پيدر پذ
قت يت به دست آن هاست؟ در حقيا هداي مومنان كامل تر است؟ يشان از عقل هايها

 يي كه توانايمانند كس.  دهنديي آن است تا خود را دلجويند برايگو ي كه ميسخن
« :ن فرموديبنابرا.  را نداشته باشد سپس به مذمت آن بپردازديزيافتن به چيدست 

 قرآن يله يو چون  خودشان به وس» قَدِيم إِفْك هذَا فَسيقُولُونَ بِهِ يهتَدوا لَم وإِذْ
 كه آن ها يزه و سببي انگيعني. ن استيري دين دروغي ا:ندي گوياب نشده اند ميراه

 قرآن يله ي به وسين است كه آن ها وقتيند اي بگويرا وادار كرد تا چنان سخنان
 ييب جوين بخشش و عطا را از دست دادند آن را مورد عيت نشدند و بزرگ تريهدا

ن ينه زدند كه ا قرار داده و به آن طعييب جويقرار داده و دست دادند آن را مورد ع
ت ي در حقّانيديست و تردي در آن ني كه قرآن حقّ است و شكيدروغ است ، در حال

  .آن وجود ندارد
لِهِ ومِن«  ن يش از خود به خصوص با كامل تري پي آسمانين قرآن با كتاب هايو ا» قَب

 ىموس كِتَاب«  باشد، ينشان بعد از قرآن كه تورات است مطابق و موافق ميو برتر
 كردند و به يل به آن اقتدا مي اسرائي است و بنيكه  كتاب موس» ورحمةً إِماما
 كِتَاب وهذَا« .  آوردنديا وآخرت را بدست مير دني شدند و خياب ميله آن راهيوس
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د و به ي نمايق مي گذشته را تصدي است كه كتاب هاين قرآن كتابيو ا» مصدقٌ
 دهد و از آن جا كه با آن ها مطابق و موافق است آن يم يراست بودن آن ها گواه

 نازل ين قرآن را به زبان عربيو خداوند  ا» عرَبِيا لِّسانًا« .دي نمايق ميها را تصد
 ظَلَموا الَّذِينَ لِّينذِر« . آن  آسان باشديادآورينموده است تا استفاده از آن و 

ا كه با كفر و فسق و گناه بر خودشان ستم كرده اند  ريتا كسان» لِلْمحسِنِينَ وبشْرَى
رانگر به سراغشان ي ِ خود  ادامه دهند،  عذاب وين كه اگر به ستمگريبترساند از ا
 است كه عبادت خداوند را به يد دادن به كساني نوين كتاب برايو ا. خواهد آمد

ها را به پاداش  كنند و آن ي رفتار مييكوي دهند و با مردم به ني انجام مييكوين
 دارد ي را كه از آن برحذر مين كتاب اعماليو ا.  دهديا و آخرت مژده ميفراوان دردن

  .دي نماي دهد ذكر ميز آن چه را كه به آن  مژده مي  كند و نيان ميب
  :13- 14 يه يآ

  آنان  آينه يحزَنُونَ؛ هر هم لَاو علَيهِم خَوف فَلَا استَقَاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذِينَ إِنَّ
 آنها بر  يبيم ورزيدند،  يپايدار  سپس و  است  اهللا ما پروردگار  كه گفتند  كه

 .شوند  ينم  اندوهگين و  نيست

لَئِكأُو ابحنَّةِ أَصا خَالِدِينَ الْجزَاء فِيها جلُونَ؛ اينان كَانُوا بِممعپاداش  به  ي  
  .اند  جاودانه آنجا در و بهشتند  لاه  اعمالشان

 دادند و به ي او گواهيگانگيت پروردگارشان اقرار كردند و به ي كه به ربوبيكسان
بند شدند و بر آن مواظبت كردند، و در تمام دوران ي از او پايطاعت و فرمانبردار

 كه ينان از هر شرّآ» علَيهِم خَوف فَلَا« دند، ي ورزيداريپا» استَقَاموا«  شان يزندگ
و بر آن چه پشت سر گذاشته اند »  يحزَنُونَ هم ولَا«  ندارند، ي دارند ترسيش رويپ

  . شوندين نميغمگ
 »لَئِكأُو ابحنَّةِ أَصا خَالِدِينَ الْجزَاء فِيها جلُونَ كَانُوا بِممعن ها به پاداش يا» ي

 ي انجام كارهايدن به خدا كه  مقتضمان آوريل اي كردند از قبي كه مييكارها
 ي مانند و به جايدار بوده اند در بهشت ميشان بر انجام آن پاي است كه ايسته ايشا

  . طلبنديگر را نمي ديزيآن چ
  :15- 16 يه يآ

 وفِصالُه هوحملُ كُرْها ووضَعتْه كُرْها أُمه حملَتْه إِحسانًا بِوالِديهِ الْإِنسانَ ووصينَا
لَاثُونَ  نِعمتَك أَشْكُرَ أَنْ أَوزِعنِي رب قَالَ سنَةً أَربعِينَ وبلَغَ أَشُده بلَغَ إِذَا حتَّى شَهرًا ثَ
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 يإِنِّ ذُريتِي فِي لِي وأَصلِح تَرْضَاه صالِحا أَعملَ وأَنْ والِدي وعلَى علَي أَنْعمت الَّتِي
تتُب كلَي لِمِينَ مِنَ وإِنِّي إِ سسفارش خود مادر و پدر با  كردن  ينيك  به را  يآدم الْم  

 و  نهاد  زمين بر  يدشوار  به و  برداشت  يدشوار  به را،  او بار  مادرش   كرديم
 رسد  يجوان  سن  به  چون تا  است  ماه  يس  گرفتنش باز  شير از تا  حمل  مدت

 شكر تا بياموز  من  به ،  من پروردگار  يا : گويد ،  آيد در  يسالگ  چهل  به و
  يكار   آرم  يجا  به  يا  داشته  يارزان  مادرم و  پدر بر و  من بر  كه  ينعمت

 تو  به  من  آور  صالح  به مرا  فرزندان سازدو  خشنود را تو  كه  بكنم  شايسته
  شدگانم  تسليم از و  بازگشتم

أُولُ الَّذِينَ لَئِكنَتَقَب منْهنَ عسا أَحمِلُوا مع زنَتَجاون وع ئَاتِهِميابِ فِي سحنَّةِ أَصالْج 
دعقِ ودونَ كَانُوا الَّذِي الصدوعيم را  نيكشان  يكارها  كه هستند  يكسان  اينان ي  

  به  كه  يا  وعده هر  بهشتند  هلا  زمره در   گذريم ، يم در  گناهشان از و  پذيريم
  است   راست  شده  داده آنها

 از پدران و مادران است كه ين  ابراز لطف خداوند نسبت به بندگان و سپاس گزاريا
له سخنان نرم و مهربانانه و با بذل مال يخداوند فرزندان را سفارش نموده تا به وس

 يليان داليسپس به ب.  كننديكاركوي احسان، با پدر و مادرشان نيگر صورت هايو د
 را كه مادر در يي هايپس سخت.  شودييكويپرداخته كه موجب آن است كه با آن ها ن

ان ي و پرورش دادن فرزند را بيردهيد و مشّقت شي نماي تحمل ميدوران باردار
 شوند، بلكه ي دو ساعت انجام نميكيزها كه ذكر شد در مدت ين چيو ا. كرده است

ر گرفتن فرزند ي مدت حمل و از شيعني» شَهرًا ثَلَاثُونَ وفِصالُه حملُه« ان كارهيا
  است و ي كشد؛ نُه ماه دوران حاملگي ماه طول مي است و  غالبا سي طوالنيمدت
گر فرموده ي ديي كه در جايز از گفته الهيه و نين آيو از ا.  استيردهيه دوران شيبق

مادران فرزندانشان را دو سال » نِينِ كَامِلَينَ أَولَدهنَّ حولَرِضعيوالَو لِدت «  :است
ن مدت حمل شش ماه است ، ي شود كه كم ترين استنباط مي دهند چنير ميكامل ش

 ي ماه كم شود شش ماه براي كه دو سال است از سيرخوارگيچون اگر مدت ش
نَ يذَا بلَغَ أشُده وبلَغَ أَربع إِيحتَّ« .ن حداقل آن استيكه ا.  ماندي ميدوران باردار

ن كه به يتا ا» ي َ ولِدي وعلَي أَنعمت علَي أَن أشكُرَ نِعمتَك التَّيسنَه قَالَ رب أوزِعن
 ي پا مي رسد و به چهل سالگي مي و رشد عقالني و كمال جوانيت توانمندينها

 را يوي و دنيني ديبده تا نعمت هاق يبه من  توف! پروردگارا: دي گويگذارند آن گاه م
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نگونه است يو شكر نعمت ا.  سپاسگزارمي داشته ايكه بر من و بر پدر و مادرم ارزان
 به ي كننده آن صرف شود، و آدمي از ارزانيكه نعمت در راه اطاعت و فرمانبردار

د  و بكوشد كه خداوند را ي آوردن شكر نعمت اعتراف نمايش در به جاي خويناتوان
قت نعمت بر يو نعمت بر پدران و مادران در حق. ديش بستاي خاطر نعمت هابه

 يفرزندانشان است، چون حتما آن ها از آن نعمت و از اسباب و آثار آن بهره مند م
ن امر ي علم و عمل صالح باشند اين كه اگر پدر و مادر دارايژه نعم ديشوند، به و

» تَرْضَاه صالِحا أَعملَ وأَنْ« . باشديمن اسباب اصالح فرزندانشان ي از بزرگ تريكي
ن ي؛ به اي انجام دهم كه از آن خشنود شويسته ايق بده تا كار شايو به من  توف

 آنچه را كه او را صالح گرداند در برداشته باشد، و از آن يصورت كه آن كار همه 
ه خداوند آن را  است كين عمليپس ا.  گرداند سالم و در امان باشديچه او را فاسد م

و » ذُريتِي فِي لِي وأَصلِح« .  دهد يرد و در برابر آن پاداش مي پذي پسندد و ميم
ز ي صالح شدن خودش  دعا كرد، ني برايوقت. سته بگرداني من شايفرزندانم را برا

ان يسته بگرداند و بي فرزندانش دعا نمود تا خداوند حاالت آن ها را خوب و شايبرا
چون .  گرددي ِ فرزندان به پدر  و مادرانشان بر ميستگيسودِ صالح و شاكرد كه 
 تُبت إِنِّي« . من و به سود من صالح بگردانيو فرزندانم را برا» لِي وأَصلِح« :فرمود
كلَي  يت ها توبه كرده و به طاعت و فرمانبرداريبدون شك من از گناهان و معص» إِ

لَئِك« . و همانا من از زمره مسلمانانم» الْمسلِمِينَ مِنَ وإِنِّي« .از تو بازگشته ام أُو «
ن يكوترين» عمِلُوا ما أَحسنَ عنْهم نَتَقَبلُ الَّذِينَ« د، يان گرديشان بي كه صفت هايكسان
ر از طاعات و يم چون غيري پذيشان را كه عبادات و طاعات هستند از آنان ميكارها

 أَصحابِ فِي سيئَاتِهِم عن ونَتَجاوز« . دهنديهم انجام م يگري ديعبادات كارها
پس آن ها . مي گذري ها و گناهانشان در مي ها از بدير بهشتيو همچون سا» الْجنَّةِ

ازند، و آن چه بد و ناپسند است از ي ي است دست ميبه آن چه خوب و دوست داشتن
 كه ما به آن ها يوعده ا»  يوعدونَ كَانُوا ذِيالَّ الصدقِ وعد« . گردديآن ها دور م

 ي است كه خالف وعده نمييندگان است و وعده خداين گويم وعده راستگوتريداده ا
  .كند
  :17- 19 يه يآ

 وهما قَبلِي مِن الْقُرُونُ خَلَت وقَد أُخْرَج أَنْ أَتَعِدانِنِي لَّكُما أُف لِوالِديهِ قَالَ والَّذِي
لَّا هذَا ما فَيقُولُ حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ آمِنْ ويلَك اللَّه يستَغِيثَانِ   آن ؛ و الْأَولِينَ أَساطِيرُ إِ
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  گورم از كه  دهيد  يم  وعده  من  به آيا ، شما بر  اف  : گفت  مادرش و پدر  به  كه
  آن و ؟ اند   برنخاسته  كه ندا  بوده  من از  پيش  يمردم  آنكه  حال و برخيزانند

  وعده  كه بياور   ايمان تو بر  يوا : گويند و كنند  يم  استغاثه خدا  درگاه  به دو
  نيست پيشينيان   افسانه  همان جز  يچيز اينها : گويد  يم   است  حق خدا

لَئِكقَّ الَّذِينَ أُوح هِملَيلُ عمٍ فِي الْقَوأُم قَد لِهِمقَ مِن خَلَتنَ بالْإِنسِ الْجِنِّ مو مكَانُوا إِنَّه 
  انس و  جن از  پيشين  يامتها  باره در  كه  سخن  همان  اينان  باره خَاسِرِينَ در

  كنندگانند  زيان  اينان  پيوندد  يم  حقيقت  به بود شده ، گفته
لِيوفِّيهم عمِلُوا مما درجات ولِكُلٍّ ا ومأَعملَه مهونَ و لَا وظْلَمبه  نسبت را  يك هر ي  
 بدهد  يتمام  به را  كارهايشان   پاداش خدا تا  است  يدرجت  است  كرده  كه  يكار
 شود  ينم  ستم  آنان  به و

 يكيان كرد كه با پدر و مادرش ني را بيكوكاري خداوند حالت فرزند صالح و نيوقت
« :ن حالت است بازگو نمود و فرموديرمان را كه بدترز حالت فرزند نافي كند، نيم

مان آوردن به خدا و روز ي كه پدر و مادرش او را به ايو كس»  لِوالِديهِ قَالَ والَّذِي
 أُف« :امت فرا خواندند و او را از روز جزا ترساندند اما او به پدر و مادرش گفتيق

 است يكين احسان و نين بزرگ تريا! ديرده ا بر شما و برآن چه با خود آويوا» لَّكُما
 يه ي آن چه ماي دهند و او را به سوي فرزندانشان انجام ميكه پدر و مادر برا

ن فرزند ي خوانند، اما اي باشد فرا مي اش مي جاودانگي و رستگاريشگيسعادت هم
ما  بر شما و بر آنچه كه شيوا: ن پاسخ را به آن ها داد و گفتيدر مقابل زشت تر

د دانست و آن را انكار كرد و يامت را بعيان نمود كه او قيسپس خداوند ب. ديآورده ا
د ي دهيا شما به من وعده ميآ» قَبلِي مِن الْقُرُونُ خَلَت وقَد أُخْرَج أَنْ أَتَعِدانِنِي« :گفت

ش از من ملّت ي كه پي شوم در ح اليرون آورده ميامت از گور و قبر بيكه در روز ق
 گذاشته اند كه زنده شدن پس از مرگ را دروغ انگاشته اند؟ و آن ها يها و اقوام
« .دي نماي ميروي از آن ها پي هستند كه هر كافر و نادان و مخالفيانيشوايامام و پ

 ياد  خوانده و به او مي كه پدر و مادرش خدا را به فريدر حال» اللَّه يستَغِيثَانِ وهما
 ي تمام كوشش خود را مبذول ميعني. اوريمان بيا!  بر تويوا» آمِنْ ويلَك« :گفتند

ت شدن او  ي كردند و از بس كه به هدايت او به شدت تالش مي هدايداشتند و برا
  . خواستندي كمك مي ويعالقمند بودند از خداوند برا



٢٥٠٥ 

ا او ي شود كه خدايا غرق شده كمك خواسته مي كه در دري فرديهمان طور كه برا
  يت او را ميشان را گرفته بود، از خداوند هداي كه بغض گلويو در حال. ا نجات بدهر

 ِ او دردمند و ناراحت ي كردند و به خاطر گمراهيخواستند و فرزندشان را نكوهش م
 گمان وعده خداوند يب» حقٌّ اللَّهِ وعد إِنَّ« :ان داشتند و گفتندي او بيشده و حق را برا

 و ي جز سركشيزين امر ارائه دادند، اما به فرزندشان چي بر ايليسپس دال. حق است
 هذَا ما فَيقُولُ« فزودي از آن نييب جوي تكبر، وعينفرت و سرباز ردن از حق از رو

لَّا ان ينيشي پي جز افسانه هايزين ها چيا: دي گويپس فرزند م» الْأَولِينَ أَساطِيرُ إِ
ست و خداوند يگان نقل شده است و از جانب خدا ن گذشتي از كتاب هايعني. ستين

خواندن و ) ص( داند كه محمد يو هركس م.  نكرده استيامبرش وحيآن را به پ
اد گرفت؟ و يپس، از كجا آن را . اد نگرفته استي يچ كسينوشتن بلد نبوده و از ه

گر يكدياور يان و يشنياورند گرچه پي را بين قرآني توانند همانند چنيكجا مردم م
  باشند؟

 »لَئِكقَّ الَّذِينَ أُوح هِملَي لُ عمٍ فِي الْقَوأُم قَد لِهِم مِن خَلَتنَ قَبالْإِنسِ الْجِنِّ منان يا» و
 از جن و انس كه يي زشت هستند كه همسو با امت هاي چنان حالتيند كه دارايكسان

ن عذاب بر آنان محقّق شده ب كرده اند، فرمايده اند و تكذيش از آنان كفر ورزيپ
« . ن ها در زمره آنان خواهند بود و در عذاب آن ها غرق خواهند شديپس ا. است
من كه انسان ي ايعني» خسران«و . ان كار بودندي گمان آنان زيب» خَاسِرِينَ كَانُوا إِنَّه
 خود را از دست بدهد سود يه ي سرمايه اش را از دست بدهد، پس هرگاه آدميسرما

مان را از دست داده اند و به ين ها ايو ا.  از دست داده استيق اوليو نفع را به طر
  . ماننديافته اند و از عذاب آتش دوزخ در امان نمي از نعمت ها دست نيزيچ چيه
 كه يگاهيطبق جا» عمِلُوا مما درجات« ر و اهل شر، يك از اهل خي هريو برا» ولِكُلّ« 

 اعمالشان يامت به  اندازه يگاهشان در قي است، و جايند درجاتر و شر داريدر خ
 يله خداوند سزا و جزاين وسيو تا بد» أَعمالَهم ولِيوفِّيهم« :ن فرموديبنابرا. است

ن صورت كه ينند، به اي بي نمياعمالشان را به تمام و كمال به آنان بدهد و آنان ستم
  . كنديشان كم نمي هايكيد و از ني افزايشان نمي هايبه بد

  :20 يه يآ
مويو رَضعلَى كَفَرُوا الَّذِينَ يالنَّارِ ع تُمبأَذْه اتِكُمبفِي طَي اتِكُميا حنْيتُم الدتَعتَماسا وبِه 
مونَ فَالْيزَوتُج ذَابونِ عا الْهبِم تَكْبِرُونَ كُنتُمضِ فِي تَسرِ الْأَرقِّ بِغَيا الْحبِمو كُنتُم 



٢٥٠٦ 

 از  يدنيو  يزندگ در : كنند  عرضه  آتش بر را  كافران  كه  يروز و تَفْسقُونَ
  يم  پاداشتان  يخوار  عذاب  به امروز ، شديد مند  بهره  خوش و  پاكيزه   يچيزها
 كرديد  يم  يگردنكش  يحق  هيچ  يب  زمين در  كه  است  سبب  بدان  اين و  دهند

  .بوديد  گرفته  پيش  يعصيانگر و
 گردند و بر آن يك مي كه به آتش دوزخ نزديخداوند حالت كافران را به هنگام

پس به .  دارديان ميرند، بي گي شوند و مورد سرزنش و سركوب قرار ميعرضه م
 ي هايو خوششما لذّت ها » الدنْيا حياتِكُم فِي طَيباتِكُم أَذْهبتُم« : شوديآن ها گفته م

د يا دل بستيد و به دنيد و بهره مند شدين برديش از بي خوياي دنيخود را در زندگان
 آخرت يتان شما را از تالش كردن براي هايد و خوشي آن را خورديب لذت هايو  فر

  .ديغافل گردان
د ، يد و از آن استفاده كردي ها ونعمت ها بهره مند شديو از خوش» بِها واستَمتَعتُم« 

 شما يب و بهره يپس نص.  برنديان از آن بهره ميوانات و چهارپايهمان گونه كه ح
 فِي تَستَكْبِرُونَ كُنتُم بِما الْهونِ عذَاب تُجزَونَ فَالْيوم« .  آخرت همان بوديبه جا

ن به ي آن كه در زمين امروز به سزايبنابرا» تَفْسقُونَ كُنتُم وبِما الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ
د ي داديد به خدا و فرمان او نسبت مي كه بر آن بوديد، و راه ضالليديناحق تكبر ورز

 يد به عذاب سختي كردي مي آن كه نافرمانيز به سزايد ني گفتي كه دروغ ميدر حال
پس آن ها هم سخن باطل . دي شوي گرداند جزا داده ميكه شما را خوار و رسوا م

ب ي باطل را انجام دادند، و هم بر خدا دروغ بستند و حق را مورد عگفتند و هم كار
ن عذاب ين به سخت تريبنابرا. رفتندي آن را نپذيني قرار دادند، و با خود بزرگ بييجو
  . شونديفر داده ميك
  :21- 26 يه يآ

 أَلَّا خَلْفِهِ ومِنْ يديهِ بينِ مِن النُّذُر خَلَت وقَد بِالْأَحقَافِ قَومه أَنذَر إِذْ عادٍ أَخَا واذْكُرْ
لَيكُم أَخَاف إِنِّي اللَّه إِلَّا تَعبدوا ع ذَابمٍ عوظِيمٍ يكه بياور ياد  به را عاد  قوم برادر ع  
  پس و رفتند و بودند  يپيامبران او از  پيش و، داد  بيم  احقاف در را خود  قوم  چون

  يروز  عذاب از  من  كه نپرستيد را يكتا  يخدا  جز  كه دآمدن  يپيامبران او از
  بيمناكم شما بر  بزرگ
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  آمده آيا : الصادِقِينَ گفتند مِنَ كُنت إِن تَعِدنَا بِما فَأْتِنَا آلِهتِنَا عنْ لِتَأْفِكَنَا أَجِئْتَنَا قَالُوا
  به  چه هر ،  يگوي  يم   راست اگر ؟  يساز  رويگردان  خدايانمان از را ما تا  يا

  بياور  يا  داده  وعده ما
لْم إِنََّا قَالَ لِّغُكُم اللَّهِ عِند الْعِ أُبا وم سِلْتلَكِنِّي بِهِ أُر و اكُما أَرملُونَ گفت قَوهاين  : تَج  
  يول   رسانم   يم شما  به  ام  شده  مبعوث  بدان را  آنچه  من و داند  يم خدا را
  هستيد  نادان  يمردم  كه  بينم  يم

لَما لْتُم ما هو بلْ ممطِرُنَا عارِض هذَا قَالُوا أَودِيتِهِم مستَقْبِلَ عارِضًا رأَوه فَ جتَعبِهِ اس 
ا رِيحفِيه ذَابع آيد  يم  هاشان  رودخانه  جانب از  كه ديدند  يابر  چون أَلِيم ، 
  شتاب  به را  آن  كه  است  يچيز  همان  اين ،  نه   زاست  باران ، يراب  اين : گفتند

  ، دردآور  يعذاب باد  آن در و  باداست  طلبيديد  يم
لَّا يرَى لَا فَأَصبحوا ربها بِأَمرِ شَيءٍ كُلَّ تُدمرُ  الْقَوم نَجزِي كَذَلِك مساكِنُهم إِ

  كه شدند  چنان كند  يم  هالك را چيز  همه  پروردگارش  فرمان  الْمجرِمِينَ به
  دهيم  يم  پاداش  سان  اين را  مجرمان ما و   ينبين را  هاشان  خانه  جز  اكنون
لَقَدو مكَّنَّاها مإِن فِيم كَّنَّاكُملْنَا فِيهِ معجو ما لَهعما سارصأَبةً وأَفْئِدا وأَغْنَى فَم نْهعم 

مهعملَا سو مهارصلَا أَبم وتُهن أَفْئِدءٍ مونَ كَانُوا إِذْ شَيدحجاتِ ييĤِاقَ اللَّهِ بحبِهِم و 
   ايم  نداده شما  به  كه  بوديم  داده  يمكانت  چنان آنها  به يستَهزِؤُون بِهِ كَانُوا ما

  به  دلشان و  چشم و  گوش  يول   داديم قرار  دل و  چشم و،  گوش  برايشان
  مسخره  به  آنچه تا كردند  يم انكار را خدا  آيات زيرا  ، نكرد سود  هيچ  حالشان

  .گرفت رافرو  آنها گرفتند  يم  اش
او . ه السالم بودي برادر قوم  عاد را كه هود علي بستاييكويو به ن» عادٍ أَخَا واذْكُرْ« 

ن خدا و ي كه خداوند آن ها را به سبب دعوت كردن به د بوديامبران بزرگوارياز پ
بدانگاه » بِالْأَحقَافِ قَومه أَنذَر إِذْ« .لت داده استي و فضي كردن مردم برترييراهنما

ن ي بود در سرزمييگستان هايو آن ر. م دادين احقاف بيكه قومش عاد را در سرزم
لْفِهِ ومِنْ يهِيد بينِ مِن النُّذُر خَلَت وقَد« .مني م يش از او و بعد از او هم بيو همانا پ» خَ

امبران گذشته يز با پيو ن. امبران نبودينِ پيپس او نوبر و نخست.  آمده بودنديدهندگان
لَّا تَعبدوا أَلَّا« :او به آن ها گفت. مخالف نبود لَيكُم أَخَاف إِنِّي اللَّه إِ ع ذَابمٍ عوظِيمٍ يع 

پس هود .  بزرگ هراسناكمي گمان من بر شما از عذاب روزيد، بيز خدا را نپرستج» 
آن ها را به عبادت و پرستش خداوند فرمان داد، كه هر گفتار درست و كردار 
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 يانيدن و قرار دادن  همتايو آن ها را از شرك ورز.  شودي را شامل ميده ايپسند
 ي از او اطاعت نكنند به عذاب سخت كرد، و آن ها را ترساند كه اگري خدا نهيبرا

  .د واقع نشدي آن ها كارساز و مفين دعوت درباره ياما ا. گرفتار خواهند شد
 را با خود ي و حقي نداريتو هدف: آن ها گفتند» آلِهتِنَا عنْ لِتَأْفِكَنَا أَجِئْتَنَا قَالُوا« 
 ما را ي خواهيپس م، يده ايانمان بر ما حسادت ورزين كه بر خداي جز اياورده اين

 يانيپس اگر از راستگو» الصادِقِينَ مِنَ كُنت إِن تَعِدنَا بِما فَأْتِنَا« .ياز آن ها برگردان
 و ينه توزيت جهالت و كين نهايو ا. اوري بر سر ما بي دهي را كه به ما وعده ميعذاب

  .عناد است
دن عذاب با ي از زمان  فرا رسيم و آگاهعل: هود گفت» اللَّهِ عِند الْعِلْم إِنَّما قَالَ« 

د تمام كارها در دست اوست و او عذاب را هر وقت كه بخواهد يخداست كه زمام و كل
و من آن چه را كه با آن فرستاده » بِهِ أُرسِلْت ما وأُبلِّغُكُم« . آورديبر سر شما م

لَكِنِّي« .  ندارم جز رساندن آشكاريفه اي وظيعني.  كنميشده ام به شما ابالغ م و 
اكُما أَرملُونَ قَوهن ين چنيد، بنابراي كني مينم كه ناداني بي مي شما را قوميول» تَج

پس آن گاه خداوند عذاب بزرگ را بر آن ها  فرستاد و . دي نموده ايجسارت و جرأت
  . بود كه آن ها را هالك و نابود ساختيآن باد
دند كه همانند ي عذاب را ديوقت» أَودِيتِهِم مستَقْبِلَ عارِضًا وهرأَ فَلَما« :ن فرموديبنابرا

 ي مياريشان را با آن آبي شد و رو به دره هاي بود كه در آسمان گسترده ميابر
با » قَالُوا« دند، ي نوشي شد مي كه آب در آن جمع مييكردند و از چاه ها و حوض ها

خداوند . دي است كه بر ما خواهد بارين ابريا» مطِرُنَام عارِض هذَا« : گفتنديشادمان
 است كه آن را به شتاب يزينه ، بلكه آن چ» بِهِ استَعجلْتُم ما هو بلْ« :متعال فرمود

بِما  فَأْتِنَا« :ديد و گفتيت كردي است كه بر خود جنايزين همان چي ايعني. دي خواستيم
 بر ي دهي را كه به ما وعده مي، عذابيانياگر از راستگو» قِينَالصادِ مِنَ كُنت إِن تَعِدنَا

 دردناك ي است كه عذابيتند باد» شَيءٍ كُلَّ أَلِيم تُدمرُ عذَاب فِيها رِيح« .اوريسر ما ب
د از شدت و نحوست خود به فرمان يدر خود دارد و بر هر آن چه كه عبور نما

الِ يهِم سبع لَيسخَّرَها علَ« .  شكندير هم م كند و ديپروردگارش آن را نابود م
ن يخداوند ا» ةي كَأَنَّهم أَعجاز نَخلِ خَاويهاَ صرعي القوم فِيامِ حسوماَ فَتَرَية أَيوثَمن

 كه يدي ديباد را هفت شب و هفت روز بر آن ها مسلّط كرد آن گاه قوم عاد را م
 افتاده و واژگون شده درخت يند انگار تنه هان افتاده بودي جان بر زميهوش و بيب
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 جز يزي درآمدند كه چيو به گونه ا» مساكِنُهم إِلَّا يرَى لَا فَأَصبحوا« .خرما هستند
« .ان و اموال و خودشان نابود شده بودندي شد، و چهارپايده نميشان ديخانه ها
زِي كَذَلِكنَج مرِمِينَ الْقَوجشان يناهكاران را به سبب گناه و ستمكارنسان گيبد» الْم 

  .مي دهيفر ميسزا و ك
 كرده بود ، اما شكر آن ي به آنها ارزاني بزرگي بود كه خداوند نعمت هاين در حاليا

 إِن فِيما مكَّنَّاهم ولَقَد« :ن فرموديبنابرا. اد ننمودندياوردند و خداوند را ي نيرا به جا
كَّنَّاكُمكه از يم به گونه اين به آنان تمكّن و قدرت داده بوديهمانا در زمو » فِيهِ م 

 آن ي هاي برند و از شهوت ها و دلخوشين استفاده مي زمي هاي ها و خوشيپاك
م كه هركس بخواهد در آن مدت ي داده بودي شدند، و به آنان عمريبهره مند م

م ي داديوم  عاد امكانات ما به قيعني. ردي پذي شود و پند ميادآور ميادآور شود، ي
ن يپس چن. مي داده اي مخاطبان امكانات و ثروت و قدرتيهمان طور كه به شما ا

 داشته اما اموال و يش تريگران از شما ثروت و قدرت بيد ، بلكه ديگمان مبر
 از عذاب را يزي نكرد وچيشان كاريانشان در برابر عذاب خدا برايفرزندان و لشكر

 آنان گوش و يو برا» وأَفْئِدةً وأَبصارا سمعا لَهم وجعلْنَا« .از آنان دور ساخت
 و  ييناي و بيي در شنواي و نقصي كوتاهيعني. مي قرار دادييچشمان و دل ها

 ي توانستند به حق آگاهي دانستند و نميآن ها چون نم: اذهانشان نبود كه گفته شود
ق يد دانست كه توفي بايشان نبود، وليعقل ها در يز خلليابند حق را ترك كردند، و ني

» شَيءٍ من أَفْئِدتُهم ولَا أَبصارهم ولَا سمعهم عنْهم أَغْنَى فَما« .به دست خداوند است
 إِذْ« . از عذاب خدا را از آن ها دور نساختيزيشان چيپس گوش و چشمان و دل ها

 ييد به تنهاينكه باي او، و ايگانگيات خدا را كه بر يرا آيز» اللَّهِ بĤِياتِ يجحدونَ كَانُوا
و » يستَهزِؤُون بِهِ كَانُوا ما بِهِم وحاقَ« .ند انكار كردندي نمايعبادت شود داللت م

 ترساندند مورد تمسخر و استهزا قرار ي را كه آن ها را از آن عذاب ميامبرانيآنان پ
  . كردند آن ها را فرا گرفتيب ميآن را تكذپس همان عذاب كه وقوع . دادند

  :27- 28 يه يآ
لَقَدلَكْنَا وا أَهلَكُم مونَ حرَّفْنَا الْقُرَى مصاتِ ويĤْال ملَّهونَ ما لَعرْجِعيهاي  قريه  همه ي  

 ،  كرديم  بيان  گون  گونه را  آيات و  ايم  كرده  هالك اند  بوده شما  اطراف  كه را
  بازگردند  كه باشد
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لَا لَو  وما إِفْكُهم وذَلِك عنْهم ضَلُّوا بلْ آلِهةً قُرْبانًا اللَّهِ دونِ مِن اتَّخَذُوا الَّذِينَ نَصرَهم فَ
  يخداي  به ،  تقرب  يبرا  اهللا  يسوا  كه  يخدايان  آن  يرو  چه يفْتَرُونَ از كَانُوا
 و  دروغ  است  اين ؟ شدند  گم  نظرشان از  بلكه ، نكردند  ياريشان  بودند  گرفته

  افترايشان
ب ي تكذيد ملت هاي نمايان مي دهد و بيره را هشدار مين عرب و غيخداوند مشرك

رة يجز« ش تر آن ها در يسته اند و بلكه بي زيارشان مي كه در اطراف ديكننده ا
 دارد كه يان ميت و بره نابود كرده اسيبوده اند مانند عاد و ثمود و غ» العرب

 لَعلَّهم« ان داشته است، ي آنان بي گوناگون برايات را به صورت هايخداوند آ
  .ب خود برگردنديتا آن ها از كفر و تكذ» يرْجِعونَ

 كه يانيد قرار داد و خداي شدياوردند خداوند آن ها را مورد مواخذه يمان ني ايوقت
ن ي از عذاب را از آن ها دور نكرد، بنابرايزيچ چي خواندند هياد مي اهللا به فريبه جا
 كه يپس چرا كسان» آلِهةً قُرْبانًا اللَّهِ دونِ مِن اتَّخَذُوا الَّذِينَ نَصرَهم فَلَولَا« :فرمود

 كه يي معبودهايعنيشان نكردند؟ ياري تقرب به خدا معبود خود گرفتند يشان را برايا
 كردند به ي جستند و آن ها را پرستش مي ميكينان نزدن ها با انواع عبادت ها به آيا
پس نه آنان را اجابت ك ردند » عنْهم ضَلُّوا بلْ« .ده برساننديد كه به آن ها فاين اميا

ن دروغ و يو ا» يفْتَرُونَ كَانُوا وما إِفْكُهم وذَلِك« . را از آنان دور نمودنديزيو نه چ
 بردند كه حق است ي كردند و گمان ميدوار ميبه آن امشان بودكه خود را ي ايافترا

د و باطل ي بردند ناپديده خواهد داد، اما آن چه گمان ميشان به آنان فايو كارها
  .گشت

  :29- 32 يه يآ
 لَمافَ أَنصِتُوا قَالُوا حضَرُوه فَلَما الْقُرْآنَ يستَمِعونَ الْجِنِّ منَ نَفَرًا إِلَيك صرَفْنَا وإِذْ

ا قُضِيلَّومِهِم إِلَى ونذِرِينَ و قَورا  قرآن تا  كرديم  روانه تو نزد را  جن از  يگروه م 
 ، آمد  پايان  به  چون  دهيد فرا  گوش : گفتند رسيدند حضرتش ، به  چون  بشنوند
  بازگشتند خود  قوم نزد يدهندگان  بيم همانند
 إِلَى يهدِي يديهِ بينَ لِّما مصدقًا موسى بعدِ مِن أُنزِلَ كِتَابا نَاسمِع إِنَّا قَومنَا يا قَالُوا
  يموس از بعد  كه  شنيديم  يكتاب ما ، ما  قوم  يا : طَرِيقٍ مستَقِيمٍ گفتند وإِلَى الْحقِّ
  يم  راه  راست  راه و  حق  به و كند  يم  تصديق را  پيشين يكتابها  ،  شده  نازل
  نمايد
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  يأَلِيمٍ ا عذَابٍ منْ ويجِرْكُم ذُنُوبِكُم من لَكُم يغْفِرْ بِهِ وآمِنُوا اللَّهِ داعِي أَجِيبوا قَومنَا يا
 خدا تا بياوريد ، ايمان او  به و گوييد  پاسخ را خدا  به  كننده  دعوت  اين ، ما  قوم

  دارد   امان در دردآور  يابعذ از را شما و بيامرزد را  گناهانتان
لَيس اللَّهِ داعِي يجِب لَّا ومن  فِي أُولَئِك أَولِياء دونِهِ مِن لَه ولَيس الْأَرضِ فِي بِمعجِزٍ فَ

  يرو در تواند  ينم نگويد  جواب  كننده  دعوت  اين  به  كه  كس هر مبِينٍ و ضَلَالٍ
  يآشكار  يگمراه در و  نيست  يياور  هيچ خدا جز را او و بگريزد  يخدا از  زمين
  است

 ي انسان ها و جن ها فرستاد و مي همه يرا به سو) ص(امبرش محمديخداوند پ
م يدعوت كردن و ب.  آن ها رسانده شوديست دعوت و نبوت و رسالت به همه يبا

ها را خداوند با ه الصالة و السالم ممكن بود اما جن يامبر علي پيدادن انسان ها برا
لَما الْقُرْآنَ يستَمِعونَ الْجِنِّ منَ نَفَرًا« :  او فرستاديش به سويقدرت خو  حضَرُوه فَ

 جن ها نزد يوقت.  از جن ها را فرستاد تا قرآن را بشنونديگروه» أَنصِتُوا قَالُوا
 قُضِي لَمافَ« .ديخاموش باش: ه كردند و گفتنديگر توصيكديافتند به يامبر حضور يپ

ان آمد و آن را فرا گرفتند و ي كه تالوت قرآن به پايوقت» منذِرِينَ قَومِهِم إِلَى ولَّوا
چون .  قومشان بازگشتند تا آن ها را دعوت كننديقرآن در آن ها اثر گذاشت به سو

 آن كه حجت بر آن ها اقامه گردد، ينسبت به قومشان مهربان و دلسوز بودند و برا
  . دهندياريان جن ها او را يامبر ميداوند آن ها را برگماشت تا در گسترش دعوت پخ
ما تالوت !  قوم مايا: گفتند» موسى بعدِ مِن أُنزِلَ كِتَابا سمِعنَا إِنَّا قَومنَا يا قَالُوا« 

 اصل و يچون كتاب موس.  نازل شده استيم كه بعد از موسيده اي را شنيكتاب
ل كننده تورات يل تكميو انج. ل در احكام شرع بوديي اسرايل و مرجع بنياساس انج
 يكتاب» الْحقِّ إِلَى يهدِي يديهِ بينَ لِّما مصدقًا« . ر داديي از احكام آن را تغيبود و برخ
عبارت است از هر امر و هر » حق« و .  كندي ميي حق راهنمايم به سويديكه ما شن

 كه ي شود؛ راهيو به راه راست رهنمون م» مستَقِيمٍ طَرِيقٍ لَىوإِ« . درستيخبر
 و احكام ينيو راه آن شناخت خدا و احكام د.  رسانديانسان را به خدا و بهشت م

  .  باشدي او مييجزا
مان يان داشتند قومشان را به ايگاه و منزلت آن را بي آن ها را ستودند و جايوقت

سخنان !  قوم مايا» اللَّهِ داعِي أَجِيبوا قَومنَا يا« :دند و گفتندامبر فرا خوانيآوردند به پ
 پروردگارش دعوت يد كه جز به سوي را اجابت كنيعن كسي. ديري را بپذيدعوتگر اله
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 كند و شما را به  ي اش دعوت نمي از اهداف شخصي كند و او شما را به هدفينم
 كند تا ي پروردگارتان دعوت مي به سو خواند، بلكه فقط شما راي فرا نميهواپرست

. دي را از شما دور نماينديپروردگارتان به شما پاداش دهد و هر شر و امر ناخوشا
و به او » أَلِيمٍ عذَابٍ منْ ويجِرْكُم ذُنُوبِكُم من لَكُم يغْفِرْ بِهِ وآمِنُوا« :ن گفتنديبنابرا

  . مرزد و شما را از عذاب دردناك در امان داردايد تا داوند گناهانتان را بياوريمان بيا
ش محفوظ بدارد پس آن جا جز نعمت ي آن ها را از عذاب دردناك در پناه خويو وقت

  .ردي را بپذي است كه دعوت دعوتگر الهين پاداش كسيا.  وجود ندارديگريز ديچ
 را يو هركس دعوت دعوتگر اله» الْأَرضِ فِي بِمعجِزٍ فَلَيس اللَّهِ داعِي يجِب لَّا ومن« 
چ ي تواناست و هيزي ندارد، چرا كه خداوند بر هر چيزين راه  گريرد در زمينپذ
لَيس« .  شوديره نمي بر او چيچ كسي رود و هي از دست او در نميزنده ايگز و لَه 
لَئِك أَولِياء دونِهِ مِن بِينٍ ضَلَالٍ فِي أُورا اجابت نكند در  ي كه دعوتگر الهيو كس» م

 ي آشكارند، و چه  گمراهينان در گمراهي ندارد، و اياورانيبرابر خداوند دوستان و 
له يامبران او را فرا خوانده اند و هشدارها به وسي است كه پي  كسيباالتر از گمراه

 يده باشد اما همچنان روي متواتر به او رسي روشنگر و حجت هايات و نشانه هايآ
  !  استكبار ورزد؟بگرداند و

  :33 يه يآ
لَما أَورَوأَنَّ ي اتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهاومالس ضالْأَرو لَمو يعلَى بِقَادِرٍ بِخَلْقِهِنَّ يأَنْ ع 
يِيحتَى يولَى الْمب لَى إِنَّهءٍ كُلِّ عكه  آن  يكتاست  يخدا  كه بينند  ينم آيا قَدِيرٌ شَي  

 را  مردگان تواند  يم او  نماند در آنها  آفريدن  در و بيافريد را  زمين و اآسمانه
  .تواناست  يكار  هر بر او  يبل  كند  زنده
 استدالل كرده است كه يزينجا خداوند بر زنده گرداندن مردم پس از مرگ به چيدر ا

ن را با يم كه آسمان ها و زين كه خداوندياز زنده كردن مردگان مهم تر است و آن ا
 كرده ين كه كم دقتيده است بدون ايشان آفري و استواري و گستردگيوجود بزرگ

نش آن ها خسته و درمانده شده باشد، پس چگونه او  از دوباره زنده يودر آفر
 ي كه او بر هر كاري شود در حاليكردنتان پس از مردنتان خسته و درمانده م

  !تواناست؟
  :34- 35 يه يآ
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مويرَ وعيلَى كَفَرُوا الَّذِينَ ضالنَّارِ ع سذَا أَلَيقِّ هلَى قَالُوا بِالْحنَا ببرفَذُوقُوا قَالَ و 
ذَابا الْعبِم اين آيا : شوند  عرضه  آتش  به  كافران  كه  يروز تَكْفُرُونَ كُنتُم  
  كه  يكفر خاطر  به : گويد  سوگند  پروردگارمان  به ،، يبل :  گويند ؟  نيست  حقيقت

 بچشيد را  عذاب اينك  ، ايد  ورزيده  يم

 ما يرَونَ يوم كَأَنَّهم لَّهم تَستَعجِل ولَا الرُّسلِ مِنَ الْعزْمِ أُولُوا صبرَ كَما فَاصبِرْ
لْبثُوا لَم يوعدونَ لَّا ي لَاغٌ نَّهارٍ من ساعةً إِ لْ بفَه لَكهإِلَّا ي ميپايدار  پس الْفَاسِقُونَ الْقَو  

  شتاب  عقوبتشان ودر بودند  كرده  يپايدار  اولوالعزم  پيامبران  كه  همچنان ،  كن
 جز  كه پندارند ، بنگرند  شده  داده آنها  به  كه را  يا  وعده  آن  كه روز  آن   مكن
 جز آيا   است  رسالت  غتبلي اين  اند  نكرده  درنگ گور در روز از  يساعت قدر  به

  ? رسند  يم  هالكت  به  نافرمانان
 ي گرد آورده ميخداوند از حالت هولناك و زشت كافران بدانگاه كه در كنار دوزخ

 دهد و آن ها در آن جا مورد نكوهش  ي  انگاشتند خبر ميشوند كه آن را دروغ م
لَيس« : شوديرند و به آنان گفته مي گيقرار م قت ندارد؟ ين حقيا ايآ» الْحقِّبِ هذَا أَ

 يم» وربنَا بلَى قَالُوا« . دي كنيد و آشكارا آن را مشاهده ميشما در آن حاضر شده ا
 كنند و ي، سوگند به پروردگارمان، پس آن ها به گناهشان اعتراف ميبل: نديگو

خداوند به آنان » فُرُونَتَكْ كُنتُم بِما الْعذَاب فَذُوقُوا قَالَ« . گردديدروغشان آشكار م
 كه ي عذابيعني. ديد عذاب را بچشيدي ورزي آن كه كفر ميبه سزا: دي فرمايم

  . ِ شما بوديشگيدن صفت همي و همراهتان است، همان طور كه كفر ورزيشگيهم
 كه او را يت و آزار كسانيامبرش فرمان داد تا در برابر اذيسپس خداوند به پ

 كند و همواره آن ها را به ييباي ورزند شكي ميو دشمن انگارند و با ايدروغگو م
امبران اولوالعزم كه سرداران ي پييبايد و به صبر و شكي خداوند دعوت نمايسو

ن كامل يقي بزرگ و ييباي بلند و عزم راسخ و شكي همت هايانسان ها هستند و دارا
 ين الگو برايسته تري كند، چون آن ها شايد و از آن ها الگوبرداريبوده اند اقتدا نما
 روشنِ آنان يرد و در پرتو نشانه هايش گيد راه آن ها را در پياو هستند و با

دستور پروردگارش را اطاعت كرد و چنان صبر و ) ص(امبريپ. اب گردديراه
 را نداشته است و يش از او آن بردباري پيامبريچ پي از خود نشان داد كه هييبايشك

ك كمان او را نشانه گرفتند، و يرابر او قرار گرفتند و با ك پارچه در بيدشمنا همه 
 خدا بپا خاستند و آن چه از مخالفت ي بازداشتن او از دعوت كردن به سويهمه برا



٢٥١٤ 

 يهمواره فرمان و دستور اله) ص(شان يو ا.  كه توانستند با او انجام دادنديو دشمن
ت و يند بود و در برابر اذّبي كرد و بر جهاد با دشمنان خدا پايان ميرا آشكارا ب

ان، و ير ادين كه خداوند به او را بر سايبا بود تا ايد شكي رسي كه به او ميآزار
  . پس درود و سالم خدا بر او باد. ره گردانديگر امت ها چيامتش را بر د

لَا«  جِل وتَعتَس مخواهند به يب كنندگان به شتاب آن را مي را كه تكذيو عذاب» لَّه 
.  عجله دارندي جهالت و حماقت در آمدن عذاب الهيتاب مخواه، چون آن ها از روش

 آن ها ي فوري نابوديش خداوند برايد تا پيد جهالت آن ها تو را وادار نمايپس نبا
ك يد نزدي آيش دارند خواهد آمد و هر آن چه كه مي كه در پيرا عذابي، زيدعا كن
لَّا يلْبثُوا لَم يوعدونَ ما يرَونَ يوم كَأَنَّهم« . است  ي آن ها عذابيوقت» نَّهارٍ من ساعةً إِ

 از روز يا جز لحظه ايابند، انگار در دني شوند دريرا كه به آن ها وعده داده م
 عذاب هالك ي كه به سويا در حاليپس بهره مند شدنِ اندك آن ها از دن. نمانده اند
ا ين دني، و لّذت اي كاال و دلخوشيعني» بلَغُ ُ « . ن نكندي گردند تو را غمگيكننده بر م

تان ينكه قرآن  بزرگ كه در آن برايا  ايو .  اندك است ي ناگوار و سرگرميبهره ا
 آخرت ي است كه شما را به سرايله و توشه ايم وسي كامل ارائه داده ايروشنگر

 بهشت و ي به سراست كه انسان رايله توشه اين  توشه و وسي رساند و بهتريم
ن يپس ا. دار برساند و او را از عذاب دردناك مصون و محفوظ داردي پاينعمت ها

 است كه خداوند به آن ين نعمتي اندوزند و بزرگ تريست كه مردم مين توشه ايبهتر
لَّا يهلَك فَهلْ« .  داشته استيها ارزان  يافرهي كيله يا به وسيپس آ» الْفَاسِقُونَ الْقَوم إِ

ست و از ي در آن ها نيري كه خي كسانيعني شوند؟ يخدا جز گروه فاسقان نابود م
رفته يشان آورده اند نپذيامبران براي را كه پيطاعت پروردگارشان خارج شده و حق

پس . ب خود ادامه دادنديم داد اما آنان بر كفر و تكذيو خداوند آنها را هشدار و ب. اند
  .م كه ما را از عذاب خود در امان داردي خواهيوند ماز خدا. نخواهند داشتيعذر
   احقافير سوره يان تفسيپا
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   محمدير سوره يتفس

  ه استي آ38 و يمدن
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
 كافر  كه را  يكسان  اعمال أَعمالَهم؛ خدا أَضَلَّ اللَّهِ سبِيلِ عن وصدوا كَفَرُوا الَّذِينَ
  .است  ساخته  باطل  كردند  منحرف خدا  راه از را ، مردم و شدند

 كَفَّرَ ربهِم مِن الْحقُّ وهو محمدٍ علَى نُزِّلَ بِما وآمنُوا الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا والَّذِينَ
منْهع ئَاتِهِميس لَحأَص؛ خدا ومالَهيكارها و اند  آورده  ايمان  كه را  يكسان  گناه ب  

  جانب از و  است  حق  آن  كه  شده  نازل محمد بر  بدانچه  و اند  كرده  شايسته
  آورد  صالح  به را  كارهايشان و زدود آنها از ، اند  آورده   ايمان  پروردگارشان

وا كَفَرُوا الَّذِينَ بِأَنَّ ذَلِكعاطِلَ اتَّبأَنَّ الْبنُوا الَّذِينَ ووا آمعقَّ اتَّبمِن الْح هِمبر كَذَلِك 
ضْرِبي و لِلنَّاسِ اللَّه مثَالَهيپيرو  باطل از  كافران  كه  است  سبب  بدان  اين أَم  
 ، بود  آمده  پروردگارشان  جانب از  كه  يحق از آوردند ، ايمان  كه  آنان و كردند
  .زند  يم  ثلم  اينچنين  مردم يبرا  خدا  كردند  يپيرو

 از يفر گناهكاران و اسباب برخورداري پاداش مومنان و كيرنده يات در برگين آيا
ن يات مردم فرا خوانده شده اند تا از اين آيهمچنانكه در ا. ن ثواب و عقاب استيا

 كه يكسان» اللَّهِ سبِيلِ عن وصدوا كَفَرُوا الَّذِينَ« :پس فرمود. رنديموضوع عبرت بگ
 هستند يان گمراهيشوايشان سران كفر و پيدند و از راه خدا باز داشتند، ايورزكفر 

گران را از راه خدا باز داشته يده اند و هم خود و ديات او كفر ورزيكه هم به خدا و آ
 أَضَلَّ« . روانشان به آن دعوت كرده انديامبران و پي است كه پيزيراه خدا آن چ. اند

مالَهمشان را باطل نموده و آن ها را به سبب اعمالشان به خاك يمال اخداوند اع» أَع
 يه حق و دوستان خدا انجام مي است كه عليين شامل كارهاي نشاند و ايمذلّت م

خداوند  توطئه و مكر آن ها را به خودشان باز گرداند و به اهداف خود . دادند
  . دندينرس

د، چون ي نماي دادند نابود ميام مد كسب پاداش  انجي را كه به امييو خداوند كارها
 است كه منظور از آن خدا يزي كرده اند، و باطل هر آن چيرويشان از باطل پيا
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 دادن باطل ياري كه در راه ييو اعمال و كارها. رهيل پرستش بت ها و غينباشد از قب
  . دادند باطل و پوچ خواهند شديانجام م

امبرانش نازل فرموده، به ي پي چه خداوند بر همه  كه به آنيو كسان» آمنُوا والَّذِينَ« 
 وعمِلُوا« . مان آوردندينازل كرده  است ا) ص(خصوص به آن چه بر محمد 

 بر ين گونه افراد كه آن چه از حقوق الهيسته كرده اند، اي شايو  كارها» الصالِحاتِ
 عنْهم كَفَّرَ« د، آنهاست انجام داده و حقوق واجب و مستحب بندگان را ادا كرده ان

ئَاتِهِميها و ي بديد، و وقتي بخشايشان را ميخداوند گناهان كوچك و بزرگ ا» س
 وأَصلَح« . افتيا و آخرت نجات خواهند يگناهانشان بخشوده شوند از عذاب دن

مالَهي آورد و خوب ميا و دل ها و اعمالشان را به صالح مين و دنيو خداوند د» ب 
 گرداند و همه حاالت و وضعشان يك مي و پاداش آن ها را با رشد دادن آن نگرداند

ن و يقي و ياز حق كه عبارت از راست» الْحقَّ اتَّبعوا« : دهد، چون آن هايرا سامان م
» ربهِم مِن«  كه ي كردند؛ حقيرويپ.  كه قرآن آنها را در بر گرفته استييزهايتمام چ
ش پرورش ي كه آن ها را با نعمت خويده است؛ پروردگار پروردگارشان آمياز سو

پس خداوند آن ها را .  قرار داده استيداده و با لطف خود آن ها را مورد سرپرست
  . افتيشان سامان يجه كارهاي كردند، در نتيرويبا حق پ

 و ي كه منسوب به خداوند باقين ها متعلق به حق است، حقّيو از آن جا كه هدف ا
 يدار ميدند پاين هدف برگزيدن به اي رسي كه آن ها برايله اي باشد وسيدار ميپا

خداوند  » أَمثَالَهم لِلنَّاسِ اللَّه يضْرِب كَذَلِك« . ز ماندگار خواهد بوديماند و پاداش آن ن
ر و اهل شرّ را به آنها ي دارد و اهل خيان مي مردم بيشان را براين  گونه مثال هايا

 يد كه با آن شناخته مي نمايان مي بيك صفت و حالتي هري و برا كندي ميمعرف
 يتا هركس كه هالك م» نَةِيي عن بي من حييحينِةَ ويهلِك من هلَك عن بيلِّ« شوند، 

  . ل زنده بماندي دلي ماند از رويل هالك گردد ، و هركس كه زنده مي دليشود از رو
  :4- 6 يه ي آ

 منا فَإِما الْوثَاقَ فَشُدوا أَثْخَنتُموهم إِذَا حتَّى الرِّقَابِ فَضَرْب كَفَرُوا ذِينَالَّ لَقِيتُم فَإِذا
دعا بإِماء وتَّى فِدح تَضَع رْبا الْحهارزأَو ذَلِك لَوشَاء وي رَ اللَّهلَانتَص ملَكِن مِنْهو 

لُوبضَكُم لِّيعضٍ بعالَّ بِببِيلِ فِي قُتِلُوا ذِينَوضِلَّ فَلَن اللَّهِ سي مالَهمكافران با  چون أَع  
  اسيرشان ، گرفتيد فرو   سخت را آنها  چون و  بزنيد را  گردنشان ، شديد رو  به رو

  به  جنگ  كه  آنگاه تا   فديه  يابه  كنيد آزاد  منت  به يا  آنگاه  ببنديد  سخت و كنيد
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  يم  انتقام  آنان از ،  خواست  يم اگرخدا و  خدا  حكم  است  اين و  آيد  پايان
  كشته خدا  راه در  كه  آنان و  بيازمايد يكديگر   به را شما تا  خواست  يول ،  گرفت
  .كند  ينم   باطل را  اعمالشان اند  شده

دِيهِمهيس لِحصي؛ زودا ومالَهآورد  صالح  به را  كارهايشان و كند  هدايتشان  كه ب.  
ملُه   داخلشان  است  كرده  وصف  برايشان  كه  يبهشت  به لَهم؛ و عرَّفَها الْجنَّةَ ويدخِ

  .سازد
 اوضاعشان در آن ي بندگانش به آن چه صالح و بهبودييخداوند متعال با راهنما

 الَّذِينَ لَقِيتُم ذافَإِ« :دي فرماي باشد، مي شان بر دشمنانشان ميروزي پيه ياست و ما
د قاطعانه و يدان كارزار با كافران روبرو شدي كه در جنگ و ميهنگام» كَفَرُوا

و همچنان » أَثْخَنتُموهم إِذَا حتَّى« د، يشان را بزنيد و گردن هايصادقانه با آن ها بجنگ
د و به يد و آن ها را در هم كوبيف  كنين قدرت آن ها را ضعيد تا ايبه جنگ ادامه ده

پس » الْوثَاقَ فَشُدوا« . ر گرفتن آن ها بهتر و سزاوارتر استيد كه اسيجه برسين نتيا
اط است تا فرار نكنند، و هرگاه محكم ي احتين برايد و ايرانتان را محكم ببندياس

 ي به پا نمي گردند كه فرار نخواهند كرد و شرّيبسته شوند مسلمان ها خاطر جمع م
د كه بر آن ي آن ها در اسارت شما قرار گرفتند مختاريپس وقت» بعد منا افَإِم« . كنند

ن كه آن ها را آزاد يا اي» فِداء وإِما« . ديد و آنان را بدون دادن مال آزاد كنيها منّت نه
اورانشان با پرداخت مال، آن يا دوستان و يمت خود را بپردازند و ين كه قيد تا اينكن

ن كار هم چنان ادامه يو ا.  مبادله شوندير مسلمانيا با اسي بخرند، و ها را از شما
ن ين خود را به زمي  سنگين كه جنگ بارهايتا ا» أَوزارها الْحرْب تَضَع حتَّى« دارد، 

د كه هر يپس بدان. ديريت و صلح قرار گيابد و شما در حالت امنيان يبگذارد، و نبرد پا
ر كردن يپس كشتن و اس.  داردي حكمي است و هر حالتيي را جايسخن و دستور

 در ي اوقات جنگي اگر در بعضيول.  است كه جنگ و نبرد در كار باشدي زمانيبرا
ن حكم، در رابطه يا» ذَلِك« . اقدام كردير كردن كسيا اسيد به كشتن يان نباشد نبايم

ان يقدرت در مش مومنان به سبب كافران، و دست به دست شدن يبا ابتال و آزما
  . گر استي دي از آنان از برخيآنان، و انتقام گرفتن برخ

»لَوشَاء وي رَ اللَّهلَانتَص مگرفت و ي خواست از آن ها انتقام ميو اگر خداوند م» مِنْه 
ن يروز نگرداند تا ايك بار هم پي ي و براييچ جاين تواناست كه كافران را در هيبر ا

 خداوند يول» بِبعضٍ بعضَكُم لِّيبلُو ولَكِن« .  آن ها را نابود كننديكه مسلمان ها به كلّ
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ر باشد يد و بازار جهاد گرم و دايازمايگر بي دي از شما را با برخي خواهد تا برخيم
و . ستيست، و دروغگو كيله حاالت بندگان مشخص گردد كه راستگو كين وسيو بد

 كه تابع  قدرتمندان و يمانينش باشد نه اي بيومانش از ريمان آورده ايتا هركس كه ا
.  رساندي نميشات به صاحب خود سودي و آزمايمانين ايرا چنيروزمندان است، زيپ
 شوند پاداش فراوان ي كه در راه خدا كشته ميو كسان» اللَّهِ سبِيلِ فِي قُتِلُوا والَّذِينَ« 

دن با آن ها فرمان داده شده ينگ جنگند كه به جي مي دارند و آن ها با كسانييبايو ز
  . ابدي ي جنگند تا كلمه خدا برترياست و م

 گذارد، بلكه اعمالشان ي مزد نميو خداوند اعمالشان را پوچ و ب» أَعمالَهم يضِلَّ فَلَن« 
ا و آخرت ي اعمالشان در دنيجه ي دهد و نتيشان پرورش ميرد و آن را براي پذيرا م
  . ردد گي آن ها آشكار ميبرا
 »دِيهِمهيشود ي مي كه به بهشت منتهيش گرفتن راهيخداوند آن ها را به در پ» س 

 آورد و يو حال و امورشان را به صالح م» بالَهم ويصلِح« ت خواهد كرد، يهدا
 در آن وجود يبيچ وجه نقص و عيپاداش آن ها درست و كامل خواهد بود و به ه

  .نخواهد داشت
شان شناسانده ي كند كه براي ميو آنان را وارد بهشت» لَهم عرَّفَها الْجنَّةَ همويدخِلُ« 

 نمود، و آن ها را به آن عالقمند ي كه نخست آن را به آن ها معرّفي بهشتيعني. است
 ي رساند براي كه انسان را به بهشت ميف نمود و اعماليشان توصيكرد و آن را برا

د شدن در راه خداست، و خداوند به آن ها ي آن اعمال شهان كرد از جملهيآن ها ب
شان را به انجام ي دهد تا آن چه را بدان فرمان داده است انجام دهند، و ايق ميتوف

گاهشان را و نعمت ي وارد بهشت شوند جاي گرداند، سپس وقتيآن كارها مشتاق م
شان ين جاست به ا كه در آي سالمي كه در آن منازل وجود دارد و زندگيداري پايها

  . دهدينشان م
  :7- 9 يه يآ
  ايمان  كه  يكسان  يأَقْدامكُم ا ويثَبت ينصرْكُم اللَّه تَنصرُوا إِن آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

 خواهد  يپايدار و كرد خواهد ، ييار را شما ، كنيد  ييار را خدا اگر ، ايد  آورده
  بخشيد
 خدا   كافران بر باد  يشوربخت و  أَعمالَهم هالكت وأَضَلَّ لَّهم فَتَعسا اكَفَرُو والَّذِينَ

  است  كرده  باطل را  اعمالشان
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ذَلِك موا بِأَنَّها كَرِهأَنزَلَ م طَ اللَّهبزيرا فَأَح مالَهمنازل خدا  كه را  يچيز  آنان أَع  
  .كرد نابود را  لشاناعما  نيز خدا  دارند  ناخوش  است  كرده
ن خدا و دعوت كردن يت از دي دهد تا با تبعين جا خداوند مومنان را  فرمان مي در ا

ن ينكه هدفشان از اي كنند، و اياري آن و جهاد كردن با دشمنانش او را يمردم به سو
 ي ميارين كنند خداوند آن ها را يرا آنان هرگاه چنيت خدا باشد زيكار جلب رضا

 و ييبايشان را با صبر و شكي دل هايعني.  دارديشان را استوار ميم هاكند و گا
 گرداند و توان و تحمل به آن ها يشان را مقاوم مي دارد و جسم هايآرامش محكم م

 يست از سوين وعده ايپس ا.  كندي مياري دهد و آنان را در مقابل دشمنانشان يم
عده داده است هركس او را با پس او و. خداوند بزرگوار كه وعده اش راست است

 يروزي خواهد كرد و اسباب پياري كند پروردگارش او را ياريش يگفته ه ا و كارها
  . او فراهم خواهد نمودي را برايداريل استقامت و پاياز قب
آنان » لَّهم فَتَعسا«   كردند، ياريده و باطل را ي كه به پروردگارشان كفر ورزيكسان

 است و خوار خواهند يشان رو به نابودياط قرار دارند و كارها و انحطيدر نابود
ه حق توطئه ي آن عليله يشان را كه به وسيو خداوند كارها» أَعمالَهم وأَضَلَّ« . شد
 كه گمان ي گرداند ، و اعماليد و مكر آنها را به خودشان برمي نماي كردند باطل ميم
  . شودي خداست باطل مي بردند برايم

 راكه يقرآن» اللَّه أَنزَلَ ما كَرِهوا«  و هالكت كافران بدان سبب است كه آن ها، يهگمرا
 شان نازل كرده است دوست نداشتند و ي صالح بندگان خود و رستگاريخداوند برا
  . دندي ورزيرفتند، بلكه آن را ناخوش داشته و با آن دشمنيآن را نپذ

  .خداوند اعمالشان را تباه و نابود گرداندجه يدر نت» أَعمالَهم فَأَحبطَ« 
  :10- 11 يه يآ

سِيرُوا أَفَلَمضِ فِي ينظُرُوا الْأَرفَي فةُ كَانَ كَياقِبمِن الَّذِينَ ع لِهِم رَ قَبمد اللَّه هِملَيع 
لْكَافِرِينَ   كه  يكسان  عاقبت  كه بنگرند تا اند  نكرده سير  زمين در أَمثَالُها آيا ولِ

 نيز  كافران و كرد  هالكشان خدا ؟  است  بوده  چگونه اند  بوده  آنها از  پيش
 داشت خواهند   آنچنان  يعاقبت

بِأَنَّ ذَلِك لَى اللَّهونُوا الَّذِينَ مأَنَّ آملَى لَا الْكَافِرِينَ وواين م مكه  است  سبب  بدان  لَه  
  .نيست  يياور  هيچ را  كافران  و  اند  آورده  ايمان  كه  است  يكسان ياور خدا
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 پردازند؟ ين به گشت و گذار نمي كنند در زميب ميرا تكذ) ص(امبر ي كه پيچرا كسان
لِهِم مِن الَّذِينَ عاقِبةُ كَانَ كَيف فَينظُرُوا«  ش از ي كه پيتا بنگرند سرانجام كسان» قَب
است؟ آن ها اگر بروند و بنگرند خواهند ده و چه شده يشان بوده اند به كجا كشيا
آن ها اگر به چپ و . ن سرانجام بوده استيان كافر بدترينيشيد كه سرانجام پيد

ن ها بوده اند هالك و نابود گشته اند و يش از اي كه پينند كساني بيراست بنگرند م
 يشه كن شده اند و خداوند اموال و آباديدنشان ريب و كفر ورزيبه سبب تكذ

و كافران . شان را تلف كرده است، بلكه اعمال و مكراشن را نابود گردانده استيها
 مومنان يول.  خواهند داشتيفر زشتيم و كين سرانجام وخي چنيدر هر زمان و مكان

  .  كندي دهد و به آنان پاداش فراوان عطا ميرا از خداوند از عذاب نجات م
 »بِأَنَّ ذَلِك لَى اللَّهونُوا الَّذِينَ ماور و ين بدان خاطر است كه خداوند كارساز و يا» آم

 دهد، ي قرار ميش مورد سرپرستيسرپرست مومنان است و آن ها را با رحمت خو
 ياريرون آورده و پاداش آن ها و ي نور بي ها به سويكيپس آن ها را از تار

لَ لَا الْكَافِرِينَ وأَنَّ« .كردنشان را به عهده گرفته  است وىم مكه به خدا يو كسان»  لَه 
 خود ي رحمت را به سوي را از خود دور نموده و درهايت الهيده و واليكفر ورز

ش ي سالمت و آساي راه هاي ندارند كه آنها را به سوياوريبسته اند كارساز و 
اوهم الطَّلغُوت يأَول« بلكه . فر خداوند نجات بدهديت كند و آنها را از عذاب و كيهدا
ّنَ النُّورِ إِلَي كارساز و » ها خَلِدونَي الظُّلُمتِ أُولَئِك أَصحب النَّارِ هم فِِيخرِجونَهم مِ
.  آورديرون مي ها بيكي تاريشان طاغوت است كه آن ها را از نور به سوياور اي
  . ماننديشان اهل دوزخند و در آن جاودانه ميا
  :12 يه يآ

 والَّذِينَ الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا ذِينَالَّ يدخِلُ اللَّه إِنَّ
  كه را  يكسان ؛ خدا لَّهم مثْوى والنَّار الْأَنْعام تَأْكُلُ كَما ويأْكُلُونَ يتَمتَّعونَ كَفَرُوا
  آن در نهرها  كه يبهشتهاي ، هب ، كنند  يم  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان
 و شوند  يم  متمتع  جهان   اين از  كافران  يول  كرد خواهد  داخل  است  يجار
  .است  آتش  جايگاهشان و خورند  يم  چارپايان  چون
 پرداخت ييان نعمت هاياور و كارساز مومنان است به بيان نمود كه ي خداوند بيوقت

 كه چشمه ييل وارد شدن به باغهاي شود از قبيم مومنان انجام يكه در آخرت برا
 يباي شكوفا و درختان زير آن روان است كه باغ هايسارها و رودبارها در ز
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 ياوريان داشت كه كافران كارساز و ي كه بيو وقت.  كنندي مياريوه را آبيپرم
ن به صفات يادآور شد كه آن ها را به خودشان واگذار شده اند، بنابرايندارند، 

ن آمده و ييار پايت بسيستند بلكه از مقام مرّوت و انسانّيت متصف نيرّوت و انسانّم
را كافران تمام ي ندارند زيلتي كه عقل و فضيانيان شده اند؛ چهارپايمانند چهارپا

پس حركت . است ي دني هايهدف و مقصدشان بهره مند شدن از لذّت ها و دلخوش
ر و ي زند و آن ها را به خي دور من محوري شان حول همي و باطني ظاهريها

  .  رسانديسعادت نم
رون يشان آمده شده است و از آن بيگاهشان است كه براين آتش دوزخ جايبنابرا

  . شودي شوند و از عذابش بر آنها كاسته نميآورده نم
  :13 يه يآ

  لَهم چه نَاصِرَ فَلَا أَهلَكْنَاهم تْكأَخْرَج الَّتِي قَرْيتِك من قُوةً أَشَد هِي قَرْيةٍ من وكَأَين
 يبس  ، كردند  بيرونت  آن از  كه ، تو  قريه  مردم از  مردمش  كه  يهاي  قريه

  .نداشتند  يا  كننده  ييار  هيچ و  كرديم  هالكشان  كه بودند نيرومندتر
روت و  آن از نظر ثيب كنندگان را از اهالي تكذي از شهرهايادي زيو چه شهرها
 كه تو را از آن ي شهري از اهاليل زندگياوران و ساختمان ها و وسايفرزندان و 

ب كردند و يامبران را تكذي كه پيو وقت» أَهلَكْنَاهم« رون كردند توانمندتر بوده اند، يب
چ يم و هيد ما آنان را هالك و نابود كرديموعظه ها در مورد آنان سودمند واقع نگرد

پس چگونه .  نكرديشان كاري و قدرتشان در برابر  عذاب خدا برا نداشتندياوري
ت يرون كردند و دروغگوي ناتوان شهر تو كه تو را از وطنت بياست حالت اهال

 يان هستينيان و پسينيشين پي و بهتريامبران هستينِ پيانگاشتند و با تو كه برتر
امبرش را ياما خداوند پفر سزاوارترند، يآن ها به نابود شدن و ك! دند؟ي ورزيدشمن

 كافران منكر فرستاده ي به سوي حتييباي و شكير رحمت و مهربانيبه عنوان سف
  .است

  :14 يه يآ
  كه  يكس أَهواءهم؛ آيا واتَّبعوا عملِهِ سوء لَه زينَ كَمن ربهِ من بينَةٍ علَى كَانَ أَفَمن

  بدشان كردار كه   است  يكسان همانند ، دارد  ينروش  دليل  پروردگارش  جانب از
  ? روند  يم خود  يهواها  يپ از و  شده  آراسته  نظرشان در
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رت است و حق را ينش و بصي بين خود از نظر دانش و عمل داراي كه در امر ديكس
د دارد، با ي نموده و به آن چه خداوند به اهل حق وعده داده اميرويشناخته و از آن پ

ست كه دلش كور گشته و حق را ترك گفته و آن را از دست داده است ي برابر نيكس
ن ي كرده است و با ايروي و هوس خود پي خداوند از هوي از سويو بدون رهنمود

ن دو گروه از هم يپس چقدر ا.  باشد حق استي كند آن چه او بر آن ميوجود فكر م
  ! گر دارنديكدي با ي تفاوت بزرگ چهيت و اهل گمراهيگر فاصله دارند،و اهل هدايد
  :15 يه يآ

 يتَغَيرْ لَّم لَّبنٍ مِن وأَنْهار آسِنٍ غَيرِ ماء من أَنْهار فِيها الْمتَّقُونَ وعِد الَّتِي الْجنَّةِ مثَلُ
همطَع ارأَنْهنْ ورٍ ملِّلشَّارِبِينَ لَّذَّةٍ خَم ارأَنْهنْ ولٍ مسع ىمفص ملَها وكُلِّ مِن فِيه 

 أَمعاءهم فَقَطَّع حمِيما ماء وسقُوا النَّارِ فِي خَالِد هو كَمنْ ربهِم من ومغْفِرَةٌ الثَّمرَاتِ

  آن در  كه  است  اين  شده  داده  وعده  پرهيزگاران  به  كه  يبهشت  وصف
  دگرگون  طعمش  كه  يشير از  ينهرهاي و ناپذير رتغيي  يآبهاي از  است ، ينهرهاي

 از  ينهرهاي و برند  يم  لذت  آن از  آشامندگان  كه  شراب از  يونهرهاي شود  ينم
   آمرزش نيز و  هست بخواهند  كه  ميوه  گونه هر آنجا در و   يمصف   عسل

  آنان  و اند  انهجاود  آتش در  كه هستند  يكسان همانند  بهشتيان آيا  پروردگارشان
  .شود  يم  تكه  تكه  هايشان  روده  كه  چنان آشامانند  يم  جوشان يآب از را
زگاران وعده داده شده ي كه به پرهي بهشتيژگيو» الْمتَّقُونَ وعِد الَّتِي الْجنَّةِ مثَلُ« 

  اويا كرده كه از ناخشنودي آن دسته از بندگانش مهي كه خداوند براياست، بهشت
 ماء من أَنْهار فِيها« ن است كه ي نموده اند چنيرويت او پيده و از رضايز ورزيپره
 آب يعني. ده و بدبو نگشته است ي است كه آبش نگندييدر آن رودبارها» آسِنٍ غَيرِ

ن ين و زالل تريره شود، بلكه صاف تريا تين صورت كه بدبو ي كند، بدير نمييآن تغ
و » طَعمه يتَغَيرْ لَّم لَّبنٍ مِن وأَنْهار« .ن آب استيارترن و گواريو خوشبوتر

« . ر نكرده استييره تغي است كه مزّه آن با ترش شدن و غيري از شييرودبارها
ارأَنْهنْ ورٍ ماست كه نوشندگان از ي از شرابييو رودبارها» لِّلشَّارِبِينَ لَّذَّةٍ خَم 
ست يست كه طعم آن خوب نيا ني برند و مانند شراب دنيم يدن آن لذّت فراوانينوش

 عسلٍ منْ وأَنْهار« . دي نماي كند و عقل را مختل ميو انسان را دچار سردرد م
 آن پاك ي هايگر آلودگي از عسل  ناب است كه از موم و دييو رودبارها» مصفى
لَهم« . است ا ورَاتِ كُلِّ مِن فِيهل ي دارند از قبيوه اي آن جا آنان هرگونه مو در» الثَّم
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ر و يا نظي كه در دنييزهايگر چيمو و دير و ليب و انار و انجيخرما و  انگور و س
سپس . شان حاصل استي و مطلوب براين امور دوست داشتنيپس ا.  ندارنديهمانند
 آن، يله يه وس پروردگارشان كه بي از سويو آمرزش» ربهِم من ومغْفِرَةٌ« :فرمود

 كه يا كسانينها بهترند يا ايپس آ.  گرددي هراس است از آن ها دور ميه يآن چه ما
 »است است يدر آتش گرم و سوزان كه عذاب آن چند برابر عذاب دن» النَّارِ فِي خَالِد

 يار داغ به آن ها نوشانده ميو در دوزخ آب بس» حمِيما ماء وسقُوا« جاودانه هستند؟
  .دي نمايشان را پاره پاره ميجه روده هايدر نت» أَمعاءهم فَقَطَّع« . شود

  :16- 17 يه يآ
لَّذِينَ قَالُوا عِندِك مِنْ خَرَجوا إِذَا حتَّى إِلَيك يستَمِع من ومِنْهم لْم أُوتُوا لِ  قَالَ ماذَا الْعِ

  يم  گوش تو  به  يبعض أَهواءهم واتَّبعوا لُوبِهِمقُ علَى اللَّه طَبع الَّذِينَ أُولَئِك آنِفًا
  چه  اين : پرسند  يم  دانشمندان از، روند  بيرون تو نزد از  كه  آنگاه تا ، دهند

  يهواها  يپ از و  است نهاده مهر   دلهايشان بر خدا ؟  گفت  يم  كه بود  يسخنان
 اند  رفته خود

  به خدا ، اند  يافته  هدايت  كه  تَقْواهم آنان وآتَاهم هدى همزاد اهتَدوا والَّذِينَ
  .دارد  يم  يارزان   پرهيزگاريشان و افزايد  يم  هدايتشان

لَيك يستَمِع من ومِنْهم«   هستند يان منافقان كسانيدر م: دي فرمايخداوند متعال م» إِ
رند و ين قصد كه آن را بپذيا نه به ا دهند امي گوش فرا ميي گويكه به آن چه م

 إِذَا حتَّى« :ن فرموديبنابرا.  گردان است يشان از آن روياطاعت كنند، بلكه دل ها
لَّذِينَ قَالُوا عِندِك مِنْ خَرَجوا لْم أُوتُوا لِ رون ي كه از نزد تو بيتا وقت» آنِفًا قَالَ ماذَا الْعِ

ش چه گفت؟ ي پيكم: ندي گوينش داده شده مشان علم و داي كه بدي روند به كسانيم
 ي به آن نداشته اند ميده اند و عالقه اي و آن ها شني درباره  آن چه گفته ايعني

ر يت مذّمت آن هاست، چون اگر آنان به خين نهايو ا. ده انديا آن را نفهميپرسند، گو
و  گرفت ي ميشان جاي دادند و در دل هايعالقمند بودند به آن گوش فرا م

« :ن فرموديبنابرا. ن هستندي كرد ، اما آن ها برعكس ايشان از آن اطاعت مياعضا
لَئِكالَّذِينَ أُو عطَب لَى اللَّهع شان مهر ي اند كه خداوند بر دل هاينان كسانيا» قُلُوبِهِم

 راه ي شان تمامي باطل نفساني كردنشان از خواسته هايرويزده است و به سبب پ
  .شان بسته استي به رور راي خيها
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مان ي كه با ايو كسان» اهتَدوا والَّذِينَ« :ان كرد و فرموديافتگان را بيسپس حالت راه 
ت ياب و هداي كند راهي و اطاعت از آن ها چه خدا را خشنود ميآوردن و فرمانبردار

« د، ي افزايتشان مين كارشان بر هدايخداوند به پاس ا» هدى زادهم« شده اند، 
مآتَاهو مدهد ير را ميق خي به آن ها توفيعني.  دهديشان را ميو به آنان تقوا» تَقْواه 

افتگان دو پاداش را يت ي هدايپس برا. د ي نماي آن ها را حفاظت ميو از شر و بد
  . عمل صالحيگريد و دي علم مفيكي: ان كرديب
  :18 يه يآ

لَّا ينظُرُونَ فَهلْ  جاءتْهم إِذَا لَهم فَأَنَّى أَشْرَاطُها جاء فَقَد بغْتَةً تَأْتِيهم أَن الساعةَ إِ
   ينشانها  آينه هر ؟ رسد فرا  قيامت  ناگاه  به  كه آنند منتظر تنها ذِكْرَاهم؛ آيا

  ?  فايده  چه را  گرفتنشان پند رسد فرا  چون و   است  شده آشكار  قيامت
كه ناگهان و در » بغْتَةً تَأْتِيهم أَن« امت هستند، يقط منتظر قب كنندگان فين تكذيا ايآ

 كه يي نشانه هايبه راست» أَشْرَاطُها جاء فَقَد« د؟ياي دانند به سراغشان بي كه نميحال
پس » ذِكْرَاهم جاءتْهم إِذَا لَهم فَأَنَّى« امت داللت دارند، آمده اند، يك بودن قيبر نزد
 آنان تمام شود چگونه فرصت خواهند داشت كه يد و اجل هايايامت بي كه قيهنگام
رفتن تمام يگر زمان آن كار از دست رفته و وقت پند پذيرند و پوزش بطلبند؟ ديپند پذ

 يرد در آن پند مي داده شده كه هركس بخواهد پند پذيشده است، و به آن ها عمر
ق شده ين جا انسان تشويپس در ا.رد، و هشدار دهنده هم به نزد آن ها آمده استيگ

 برپا ي كسب كند، چرا كه مرگ انسان به معني مرگ آمادگيكه قبل از آمدن ناگهان
  .امت اوستيشدن ق

  :19 يه يآ
لَمفَاع لَا أَنَّه لَه  لَّبكُممتَقَ يعلَم واللَّه والْمؤْمِنَاتِ ولِلْمؤْمِنِينَ لِذَنبِك واستَغْفِرْ اللَّه إِلَّا إِ

  مردان  گناه از و خود  گناه از  نيست  اهللا جز  يخداي  هيچ  كه  بدان  ومثْواكُم؛ پس
   به  شب و رويد  يم كجا  به روز  كه داند  يم خدا   بخواه  آمرزش  مؤمن  زنان  و

  .آراميد  يكجام
  خواسته يدم آن چه كه از آيعني.  باشديد همواره با اقرار و شناخت قلبيدانستن با

ن يو ا.  دانش خود عمل كندين است كه به مقتضايشده آن را بداند و كمالِ آن ا
 ي خداست بر هر انسانيگانگيكه شناخت .  كه خداوند به آن فرمان داده استيدانش

ن را يد اي شود، بلك هركس باي باشد ساقط نميچ كس هركسين است و از هيفرض ع
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ز است كه يست چند چي جز اهللا نيچ معبود به حقّيكه هن يبداند، و اما راه دانستن ا
  :عبارتند از 

ش كه بر كمال و عظمت و يدن در نام ها و صفات خدا و كارهايشي تدبر و اند- 1
 پرستش ي  كند تا بنده تمام تالش خود را برايجاب مين ايا.  كننديشكوه او داللت م

 و شكوه ييباي و زيزرگش و بي هرگونه ستايسته ي پروردگارش كه شايو بندگ
» اهللا« نكه ي از اي كسب آگاهي است برايله اين وسين بزرگتريو ا. است مبذول دارد

  .گانه معبود بر حق  استي
ن يگانه است، و چنانچه ايكتا و ير امور ينش و تدبين كه خداوند در آفري شناخت ا- 2

ز يت ني در الوه شود كه خداونديدا كند، آنگاه دانسته ميشناخت و معرفت تحقق پ
  . گانه استي
 و يني و دي و باطني ظاهريدن و عطا كردن نعمت هاين كه او در بخشي شناخت ا- 3
 بندد و محبت او در ين را بداند به خدا دل ميكتاست و هرگاه انسان اي يويدن

  .دي نماي مي ندارد بندگيكيرد و تنها او را كه شري گي ميوجودش جا
نكه خداوند به دوستان موحدش ي بر ايم مبني شنويم  مين كي آن چه ما مشاهده م- 4

 دهد، و دشمنان مشركش را ي ميوي دني و نعمت هايروزيل پي از قبييپاداش ها
 و  عبادت يانگر آن است كه تنها خداوند سزاوار بندگين امر بي دهد، ايعقوبت م

  .است
 پرستش قرار  كه به همراه خداوند موردياني بت ها و همتاي شناخت صفت ها- 5

 جهات ناقص اند و ين كه آن ها از همه ي گرفته شده اند، و اييگرفته اند و به خدا
ستند و يشتن و عبادت كنندگان خود نيان خوي باشند و مالك سود و زيمحتاج م

 توانند پرستش يست، و نميز در دست آن ها ني و رستاخي از مرگ و زندگيزيچ
 را يري به آن ها سود بخشند و خياندازه ذره ا  كنند و به ياريكنندگان خود را 

 ين امور باعث ميند، شناخت اي را از آن ها دور نمايشان فراهم آورند و شرّيبرا
ر خدا يت غي جز خداوند وجود ندارد و الوهيچ معبود به حقّيشود كه انسان بداند ه

  . باشديباطل م
  . خدا متفق هستنديگانگي كتاب ها بر ي همه - 6



٢٥٢٦ 

 و دانش از همه يشيدگان خلق كه از نظر اخالق و خرد و فكر و درست انديگز بر- 7
 يگانگي باشند به ي مي ربانيامبران خدا و علمايمردم كامل تر هستند و آنان پ

  . داده انديخداوند گواه
 يد داللت ميد آورده است بر توحي كه خ داوند آن ها را پدي و أنفُسيل آفاقي دال- 8

  . دهنديد را سر مي توحيع او با زبان حال ندايا و حكمت بديننش ديكنند و آفر
 جز اهللا وجود ندارد؛ يچ معبود به حقّين كه هي دانستن اي هستند برايين ها راه هايا

 بندگان را به آن دعوت كرده و در كتابش آن را يادي زي كه خداوند در جاهايمطلب
  . بارها تكرار نموده است

 كند ، پس ين ميقي خداوند يگانگيشد به ياندين راه ها بي از ايكيهرگاه بنده در 
ش ممكن ين راه ها برايشد؟ و استفاده از همه ايندينها بي ايچگونه است اگر در همه 
 يشه ميت خدا و شناخت آن در قلب بنده ريمان به الوهيباشد؟ پس در آن وقت ا

 ي آن را متزلزل نمياالتيچ شبهات و خي محكم هي كه همانند  كوه هايدواند؛ طور
  .دي افزاي جز رشد و كمال به نميزيكنند و باطل و شبهه چ

ات آن يدن در قرآن و تامل در آيشيد كه انديل بزرگ توحين ها اگر به دليعالوه بر ا
م يد است و از مفاهيدن به توحين راهِ رسيد كه قران بزرگ تري دي خواهياست بنگر

  .دي آيگر راه ها به دست نميز د كه اي آوري را به دست مييزهايآن چ
ن صورت كه ي گناهانت آمرزش بخواه، به ايو از خداوند برا» لِذَنبِك واستَغْفِرْ« 

 ها را ي ها كه بديكيل توبه و استغفار و انجام ني از قبياسباب آمرزش را فراهم كن
لْمؤْمِنِينَ« .  برند و ترك كردن گناهان و گذشت از جرائم ين مياز ب و » والْمؤْمِنَاتِ ولِ

مانشان ي مردان و زنان مومن آمرزش بخواه چرا كه آن ها به خاطر اين برايهمچن
شان دعا ين است كه برايو از جمله حقوقشان ا.  حق دارنديبر هر مرد و زن مسلمان

  .دي گناهانشان از خداوند طلب آمرزش نماي و برايكن
 كه متضّمن زدوده شدن يد؛ استغفاريما آنها استغفار نيافت كه برايوهرگاه فرمان 

 ي براي و دلسوزير خواهين استغفار مستلزم خيفرها از آنان است، ايگناهان و ك
 پسندد ي خود نميز بپسندد و دوست بدارد، و آن چه برايز نيد هر چيآنان است و با

ز رشان در آن است امر كند و ايز نپسندد و آن ها را به آن چه كه خي مومنان نيبرا
شان درگذرد و يب هاي ها و عي شود  باز دارد و از بديانشان ميآن چه كه باعث ز

ان آنان به ي را در مي آن ها عالقمند باشد و بكوشد اتحاديكپارچگيبه وحدت و 
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 را كه در يينه هايابد، و كيشان انس و الفت ي آن دل هايله يوجود آورد كه به وس
 انجامد و به ي مي و چند دستگي كه به دشمنيينه هاين ببرد؛  كيانشان است از بيم

  .ابدي يش ميشان افزايت هاي آن گناهان و معصيله يوس
 »اللَّهو لَمعي كُمتَقَلَّبرفات و حركت ها» ميتان و آمد و رفت شما را ميو خداوند تص 

ركات و پس او ح.  دانديد مي شوي را كه در آن مستقّر ميو محلّ» ومثْواكُم« داند، 
  . دهدين سزا و جزا را به شما ميو طبق آن كامل تر.  دانديسكنات شما را م

  :20- 23 يه يآ
 الْقِتَالُ فِيها وذُكِرَ محكَمةٌ سورةٌ أُنزِلَت فَإِذَا سورةٌ نُزِّلَت لَولَا آمنُوا الَّذِينَ ويقُولُ
تأَيقُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ ر رَضنظُرُ مونَي كنَظَرَ إِلَي غْشِيهِ الْملَي تِ مِنَ عولَى الْمفَأَو ملَه 

 ينم ، نازل  يا  سوره خدا  جانب از چرا : گويند  يم اند  آورده  ايمان  كه  ي؛ كسان
   رفته  جنگ از  سخن  آن در  كه شود  نازل  محكمات از  يا  سوره  چون ؟ شود
  يبيهوش  كه  يكس  چون  كه  يبين  هست  يمرض  دلشان در  كه را  آنان باشد،
  تر  شايسته  برايشان  پس  نگرند  يم تو  به  شده  چيره او  بر  مرگ
  يلَّهم فرمانبردار خَيرًا لَكَانَ اللَّه صدقُوا فَلَو الْأَمرُ عزَم فَإِذَا معرُوف وقَولٌ طَاعةٌ
  صداقت خدا اگربا  ، شد  گرفته  جنگ  به  ميمتص  چون و  گفتن نيكو  سخن و  است

 است بهتر  برايشان ورزند

  حكومت  به اگر أَرحامكُم آيا وتُقَطِّعوا الْأَرضِ فِي تُفْسِدوا أَن تَولَّيتُم إِن عسيتُم فَهلْ
  ? ببريد را  خويشاونديتان پيوند، و كنيد فساد  زمين در خواهيد  يم ، رسيديد

أُوالَّذِينَ لَئِك منَهلَع اللَّه مهمى فَأَصمأَعاينانند و مهارصكرده  لعنتشان خدا  كه أَب  
  .است  كورساخته  را  چشمانشان و كر را  گوشهايشان و  است

 ين كه به انجام كارهاي ايمومنان برا» آمنُوا الَّذِينَ ويقُولُ« :دي فرمايخداوند متعال م
»  سورةٌ نُزِّلَت لَولَا« :ندي گوي كه شتاب دارند ميمبادرت ورزند و در حالدشوار 

 سورةٌ أُنزِلَت فَإِذَا« .  شديدن امر مي شد كه در آن به جنگي نازل  ميكاش سوره ا
 كه عمل كردن ي روشن نازل  شود؛ سوره ايي با معناي كه سوره ايو زمان» محكَمةٌ

دن كه سخت يو كارزار و جنگ» الْقِتَالُ فِيها وذُكِرَ« باشد،  يبه آن  الزم و ضرور
ف است بر يمانشان ضعي كه ايي انسان است در آن ذكر گردد، آن هايز براين چيتر

 قُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ رأَيت« :ن فرموديبنابرا.  مانند ين فرمان ها استوار نمياطاعت از ا
رَضنظُرُونَ مي كرَنَظَ إِلَي غْشِيهِ الْملَي تِ مِنَ عوهمچون يني بيمار دالن را ميب» الْم 
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دن را ياز بس كه جنگ. هوش افتاده استي كنند كه به سبب مرگ بي به تو نگاه ميكس
 است كه ين همانند فرموده الهيو ا. دوست ندارند و بر آن ها دشوار و سخت است

موا الصلوةَ وء اتُوا الزَّكَوةَ يكُم وأَقِيدِيلَ لَهم كُفُّوا أَينَ قِي الَّذيأَلَم تَرَ إِلَ« :دي فرمايم
لَما كُتِب علَ  ي را نميا كسانيآ» ةِ اللَّهِ يخشَونَ النَّاس كَخَشيقُ مِّنهم يهِم القَتِالُ إِذا فَريفَ

د و زكات را ي داريد و نماز را برپايدست نگاه دار:  كه به آن ها گفته شدينيب
 از آنان آن چنان از يد ناگهان گروهي كارزار بر آن ها مقّرر گرديپس وقت. ديپردازب

  . شوديده ميدند كه از خدا ترسي ترسيمردم م
سته تر يشان سزاوارتر و شاي فرا خواند كه برايزيسپس خداوند متعال آنان را به چ

شان بهتر است كه از فرمان يبرا» معرُوف وقَولٌ لَهم؛ طَاعةٌ فَأَولَى« :پس فرمود. است
 است اطاعت كنند و بر انجام آن عزم را جزم كنند و به دنبال ي كه بر آنان قطعيكنون

ت يد به عافيشان مقّرر گردد كه بر آن ها دشوار است، و باي برايزيآن نباشند كه چ
 ي و قطعيجد يو هرگاه كار و فرمان» الْأَمرُ عزَم فَإِذَا« . خوشحال باشنديو عفو اله

ن حالت اگر با كمك خواستن از خدا و يپس در ا» اللَّه صدقُوا فَلَو« شان آمد، يبرا
 خَيرًا لَكَانَ«  رفتار كنند، يمبذول داشتن تالش در راه اطاعت از او با خدا به راست

ماز چند جهت بهتر استيشان از حالت اولّيبرا» لَّه :  
د ي نمايارين كه خداوند او را ي ندارد مگر اي قدرت بنده از هر جهت ناقص است و- 1

  . پس اضافه بر آن چه در صدد انجام دادن آن است طلب نكند
 يفه ي و وظيفه فعلينده مشغول و دلبسته شود در انجام وظي به آي هرگاه آدم- 2
 ينده معطوف است نميو از آن جا كه اراده اش به كار آ. نده اش ناتوان خواهد بوديآ

 تواند انجام دهد، و كار ينده را بدان خاطر نمي را انجام دهد، و كار آي كار فعلتواند
  .ت را از دست داده استي تواند  انجام دهد كه نشاط و فعالّينده را بدان خاطر نميآ
 و ي كه در كار كنوني پروراند در صورتينده را در سر مي آي كه آرزوهاي انسان- 3

 و قدرت يي تواناي كند حتما داراي است كه ادعا مي ورزد همانند كسي اش تنبليفعل
نده ي  خورد كه در آي قسم ميبي غين دارد و بر اموراتيقيش ي خويياست و در توانا

ز بر ي دارد، نين امور علم و آگاهيش خواهد آمد، حال آنكه تنها خدا بر ايش پيبرا
 ين شخصينپس چ. ن و چنان خواهد كردينده خدا چني كند كه در آيخدا حكم م

 ي را انجام دهد كه قصد و اراده يسزاوار آن است كه خدا كمكش نكند و نتواند كار
ت خود را بر آن متمركز يد بنده فكر و اراده و فعاّليپس آن چه كه با. آن را كرده بود
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 خود را ادا  كند، سس با يفه ي توانش وظيد به اندازه يكند زمان حال است و با
ن ي مستحكم به استقبال لحظه ها و اوقات برود و در اي اراده ا وي عالينشاط و همت

ش يش بي كارهاي در همه ين شخصيو مسلّما چن. ديراستا از پروردگارش كمك جو
  . دهدي گردد و آن را درست انجام ميتر موفّق م

 ي دهد كه از اطاعت پروردگارش روي خبر ميسپس خداوند متعال از حالت كس
اورده ي ني روير و خوبي خي به سوين شخصيچن: رمودپس ف. گردان شده است

 فِي تُفْسِدوا أَن تَولَّيتُم إِن عسيتُم فَهلْ« : آورده استي روي شر و بديبلكه به سو
 رود كه در ين انتظار ميد جز اي گردان شويا اگر رويآ» أَرحامكُم وتُقَطِّعوا الْأَرضِ

: ديش رو داري دوامر در پيعنيد؟ يتان را بگسليندشاويوند خويد و پين فساد كنيزم
 از ي گردانينكه رويگر ايو د.  استين خبر و رشد و رستگاري به ايبندي پايكي

وند ين است با انجام دادن گناهان و از هم گسستن پي در زمياطاعت خدا كه تباه
  .يشاونديخو
 »لَئِك الَّذِينَ أُو منَهلَع وند ي كرده و پين فساد و تباهيم كه در زيكسان» اللَّه
ش يشان را لعنت نموده و از رحمت خوي خود را گسسته اند خداوند ايشاونديخو

  . ك شده اندي و خشم خداوند نزديبدور كرده است ، و به ناخشنود
 »مهمى فَأَصمأَعو مهارصيده ميو آنان را چنان نموده كه آن چه را به آن ها فا» أَب 

 شنوند كه ي چنان نمي دارند ولييآن ها گوش ها. نندي بي شنوند و آن را نميدهد نم
 يده را بر آن ها اتمام حجت مين فايدن آن ها فقط اين كنند، بلكه شنيقيرند و يپند پذ
 خود ينند و با چشم هاي بي دارند اما با آن نشانه ها را نمييو آن ها چشم ها. شود

  .د نگرنيل نميبه حجت ها و دال
  :24 يه يآ

  دلهايشان بر يا انديشند  ينم  قرآن در أَقْفَالُها؛ آيا قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرْآنَ يتَدبرُونَ أَفَلَا
 ?  قفلهاست

سته در آن تاّمل يشند و به گونه شاي اندين اعراض كنندگان در كتاب خدا نميا ايآ
 يي ها راهنماي خوبيا به همه  ورزند؟ چون اگر در آن تدبر كنند قرآن آن ها رينم
ن سرشار يقيمان و يشان را از اي دارد و دل هاي برحذر مي كند و از هر شرّ و بديم

 را ي گران بها خواهد رساند و راهياي و عطايو آن ها را به مطالب عال. خواهد كرد
ن راه و مفسدات آن را ي رساند و مكّمالت ايكه انسان را به خدا و به بهشت او م
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 يز چگونگي رساند و ني را كه انسان را به عذاب ميز راهيو ن.  دارديان ميشان بيابر
و پرورگارشان را به آن ها خواهد شناساند و . دي نمايان ميز از آن راه را بيپره

 خواهد كرد، و آنان را به پاداش ياسما و صفاتش و احسان او را به آن ها  معرفّ
 أَم« . دارديفر و  عذاب خدا برحذر مي شدن به ك گرداند و از دچاريفراوان راغب م

 و غفلت و اعتراض قف ي گردانيشان بر حالت رويا دل هايآ» أَقْفَالُها قُلُوبٍ علَى
   هرگز در آن داخل نخواهد شد؟ير و خوبيده است ، پس خيگرد

  :25- 28 يه يآ
 وأَملَى لَهم سولَ الشَّيطَانُ الْهدى لَهم بينَتَ ما بعدِ من أَدبارِهِم علَى ارتَدوا الَّذِينَ إِنَّ

  و شدند مرتد  هدايت  راه  شدن آشكار از بعد  كه را  يكسان  اعمال  لَهم شيطان
  .داشت  نگاهشان  يگمراه در و  بياراست  نظرشان در ، بازگشتند

ذَلِك موا لِلَّذِينَ قَالُوا بِأَنَّها كَرِهلَنَزَّ م اللَّه كُمنُطِيعضِ فِي سعرِ بالْأَم اللَّهو لَمعي 
  يم  ناخوش را خدا  آيات  كه  گروه  آن  به  كه  است  سبب  بدان  اين إِسرَارهم و

  از خدا و   هستيم شما فرمانبردار كارها از  يا  پاره در ما : گفتند ، ي،م  داشتند
 است  آگاه  رازشان

فذَاإِ فَكَي مفَّتْهلَائِكَةُ تَو ونَ الْمضْرِبي مهوهجچگونه و مهاربأَدكه  آنگاه اند  و  
  ? زنند  يم پشتهايشان و  صورت بر و ميرانند  يم را آنها  فرشتگان

ذَلِك موا بِأَنَّهعا اتَّبخَطَ مأَس وا اللَّهكَرِهو انَهطَ رِضْوبفَأَح مالَهمآن كيفر  به   اينأَع  
  آنچه از و اند   كرده  يم  يپيرو آورد  يم  خشم  به را خدا  آنچه از  كه  است

  كرد نابود  را  اعمالشان نيز خدا  اند  داشته  كراهت  ساخته  يم  خشنودش
ن يشي پيمان به كفر و گمراهيت و اي دهد كه از هداي خبر ميخداوند از حالت  كسان

ب يطان آن ها را فريل و حجت  برنگشته اند، بلكه شي دلين ها از رويا. خود برگشتند
« . فته استي فري طوالنيشان آراسته و با آرزوهاي را برايداده و كفر و گمراه

و معدِهنّيبا يممالشَّيهِم و ملَّا غُرُوراًيعِده  دهد و جز يطان به آن ها وعده ميش» طَنُ إِ
  . دهديا وعده نم به آن هيزيب و دروغ چيفر
 »ذَلِك ما عالقه اي آن ها روشن گرديت براين بدان خاطر است كه هدايا» بِأَنَّهيد ام 

لَّذِينَ قَالُوا« .به آن نشان نداده اند و آن را ترك گفتند و به »  اللَّه نَزَّلَ ما كَرِهوا لِ
برش ابراز امي هستند كه خدا فرو فرستاده و با خدا و پيزي كه دشمن چيكسان
 از امور از شما فرمان يدر برخ» الْأَمرِ بعضِ فِي سنُطِيعكُم« : كنند، گفتندي ميدشمن
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.  باشديالشان مي كه موافق و مطابق با خواست ها و اميزي در چيعني. م برديخواه
 گمراه ساختن و ماندگار ساختن برآن چه كه آن يله ين خداوند آنها را به وسيبنابرا

 يعلَم واللَّه« .  رساند عقوبت كردي ميشگي و عذاب هميه شقاوت ابدها را ب
مهرَارشان كرد و اسرار ين رو رسواي داند، از اي آنان را ميو خداوند نهان كار» إِس

  . ب آن را نخورنديان نمود تا فري بندگان مومن خود بيآن ها را برا
«  خواهند داشت، ي حالت زشت و بدپس حال آنان چگونه خواهد بود، و چه» فيفَك« 
ند و يبدان هنگام كه فرشتگانِ مامور قبض ارواح به سراغشان آ» الْملَائِكَةُ تَوفَّتْهم إِذَا

 يو چهره ها و پشت ها» وأَدبارهم وجوههم يضْرِبونَ« ارواحشان را قبض كنند، 
  !ن بزنند؟ي آهنيشان را با گرزهايا
»كه سزاوار آن گشتند و  بدان گرفتار شدند، يعذاب» ذَلِك  »موا بِأَنَّهعا اتَّبخَطَ مأَس 

ي را كه باعث به خشم آمدن خداوند ميبه سبب آن است كه آنان كفر و گناهان» اللَّه 
 اش را ناخوش يو به دست آوردن خشنود» رِضْوانَه وكَرِهوا« .شود مرتكب شدند 

« . نداشتنديد عالقه اي نمايك مي كه آنان را به خدا نزديزيپس آن ها به چ. داشتند
تِ ي كه از رضايبه خالف كس. ز اعمالشان را نابود كرديو خداوند ن» أَعمالَهم فَأَحبطَ
 ها و ي او را ناخوش داشته است، پس خداوند بدي نموده و ناخشنوديرويخدا پ

  .دي نمايد و پاداش او را دو چندان مي زدايگناهان او را م
  :29- 31 يه يآ

أَم سِبقُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ ح رَضلَّن أَن م خْرِجي ؛ آيا اللَّهمدلشان در  كه  آنان أَضْغَانَه  
 آشكار دارند  نهفته دل  در  كه را  يا  كينه خدا  كه پندارند  يم  است  يمرض

  ? كرد نخواهد
لَونَشَاء و منَاكَهيلَأَر لَع أَعمالَكُم  يعلَم واللَّه الْقَولِ لَحنِ فِي ولَتَعرِفَنَّهم بِسِيماهم رَفْتَهمفَ
  شيوه از يا،  سيمايشان  به را آنها تو و  نمايانيم  يم تو  به را آنها ،  بخواهيم اگر

  است  آگاه  اعمالتان از خدا و ،  شناخت  يخواه  سخنشان
نَّكُملُو لَنَبو تَّىح لَماهِدِينَ نَعجالْم ابِرِينَ مِنكُمالصو لُونَبو و كُماريم را شما أَخْب  
  .كنيم آشكار  را  حديثتان و  بشناسيم را  صابرانتان و  مجاهدان تا  آزماييم

 »أَم سِبقُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ ح رَضكه در دليا كسانيآ: دي فرمايخداوند متعال م» م  
 گشته است يشان دچار نابساماني شبهات و شهوات است و دل هايماريشان بيها

 را كه در دل نسبت به يخداوند عداوت» أَضْغَانَهم اللَّه يخْرِج لَّن أَن« پنداشت اند كه 
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 است كه سزاوار حكمت ين گماني آورد؟ ايرون نمين دارند بياسالم و مسلم
ن امر با يو ا. ديرا از دروغگو مشخّص نماد راستگو يست، چون باي نيخداوند

شات ثابت قدم بماند و ين آزماي شود، و هركس بر ايآزمودن با مشكالت محقق م
شات موجبات ين آزمايو هركس ا.  استيقيدار باشد او مومن حقيمانش هم چنان پايا

د سر ايش داد و فري به هنگام ابتال و آزمايعنيآن را فراهم  كندكه به عقبت برگردد 
د و نفاق او ي را كه در دل دارد اظهار نماينه ايف گ ردد و كيمانش ضعيدهد و ا

« :ن كه خداوند متعال فرموده استيبا ا.  استي حكمت الهين مقتضايظاهر گردد، ا
لَونَشَاء و منَاكَهيم لَأَررَفْتَهفَلَع ماهم قطعا آنان را به تو ي خواستيو اگر ما م» بِسِيم

« ، ي شناختي شان مي ظاهريمايافه و سي قيم، آنگاه آنان را از روي دادي منشان
مرِفَنَّهلَتَعنِ فِي ولِ لَحم ي داديم قطعا آنان را به تو نشان مي خواستيو اگر ما م» الْقَو

 لَحنِ فِي ولَتَعرِفَنَّهم« ، ي شناختي ظاهرشان ميمايافه و سي قي، آنگاه آنان را از رو
 يعني. ي شناسي طرز سخن گفتن ونحوه گفتار ، آنان را ميو مسلما از رو» قَولِالْ

 گردد، چون ي ظاهر مي گفتاريق لغزش هايشان است از طريحتما آن چه در دل ها
 يعلَم واللَّه« د، ي نماي را كه در دل هاست، آشكار ميي هاي ها و بديزبان، خوب

الَكُممكنديازات مپس شما را بر آن مج» أَع .  
ان كرد و آن ي شوند بي را كه با آن؛ بندگان آزموده مين امتحانيسپس بزرگ تر

 ييبايمان و شكي گمان ايو ب» ولَنَبلُونَّكُم« :پس فرمود. جهاد كردن در راه خداست 
تا » خْباركُمأَ ونَبلُو والصابِرِينَ مِنكُم الْمجاهِدِينَ نَعلَم حتَّى« م، يي آزمايتان را م

پس هركس از . مييازمايم، و اخبار شما را بيان شما را معلوم بداريبايمجاهدان و شك
 او در راه خدا ي كلمه ي اعالين خدا و براي كردن دياريفرمان خدا اطاعت  كند و با 

 ين نقصي ورزد اين كار تنبلي است، و هركس در ايقيد او مومن حقيجهاد نما
  .ودمانش خواهد بيدرا
  :32 يه يآ

 لَن الهدى لَهم تَبينَ ما بعدِ مِن الرَّسولَ وشَاقُّوا اللَّهِ سبِيلِ عن وصدوا كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ
 خدا  راه از و نياوردند  ايمان  كه  ي؛ كسان أَعمالَهم وسيحبِطُ شَيئًا اللَّه يضُرُّوا

  مخالفت پيامبر با بود  شده آشكار  برايشان  هدايت   راه  آنكه با و شدند  رويگردان
 خواهد نابود را  اعمالشان خدا و رسانيد خدانخواهند   به  يزيان  هيچ ، ورزيدند

  .كرد
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 را در خود جمع نموده است از ي كه انواع شر و بدي كسي است برايد سختين وعيا
 بندگانش ي كه آن را برايو؛ راهدن به خدا و بازداشتن مردم از راه ايل كفر ورزيقب

  . قرار داده است
امبر ينه با پي كيو قصدا و از رو» الهدى لَهم تَبينَ ما بعدِ مِن الرَّسولَ وشَاقُّوا« 

شان روشن شده است، و مخالفت و يت برايده اند، بعد از آن كه هدايمخالفت ورز
هرگز كم » شَيئًا اللَّه يضُرُّوا لَن« ين كسانين چنيا. ستي جهالت ني آنان از رويدشمن

 وسيحبِطُ« .  كاهندي را نميزي او چيي رسانند و از فرمانرواي به خدا نميانين زيتر
مالَهمدهند تباه ي كردن باطل انجام مياري را كه در راه ييو كارها و تالش ها»  أَع 

ز يو ن.  آنان ندارديان براي و زي جز ناكاميجه اين صورت كه نتي گرداند؛ به ايم
 شود، چون شرطِ يرفته نميد پاداش دارند از آنان پذي كه از انجام آن امييكارها

  .رفتن درآن وجود ندارديپذ
  :33 يه يآ
 از ،  مردم  يأَعمالَكُم، ا تُبطِلُوا ولَا الرَّسولَ وأَطِيعوا اللَّه أَطِيعوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

  .مسازيد  باطل را،   خويش  اعمال و كنيد  اطاعت پيامبر از و كنيد  اطاعت اخد
 آنان ي و اخرويوي دهد كه سعادت دني دستور ميزيخداوند متعال مومنان را به چ

ن يامبرش در اصول و فروع دي گرداند و آن اطاعت از خدا و اطاعت از پين ميرا تام
ز كردن از آن چه از آن يستورات و پره فرمان بردن از ديعنيو اطاعت .  باشديم
امبر ي كه كامال مخلصانه انجام شود و درانجام آن از پي شده است، به صورتينه

لَا« .اطاعت گردد طِلُوا وتُب الَكُممكه انجام يريكار خ. ديو اعمالتان را باطل مگردان» أَع 
 ي باطل مي و شهرت طلبيل منت گذاردن و خود پسندي از قبيزي شود، با چيم

.  رودين مي گردند و پاداش آن از بي، آن اعمال نابود ميز با انجام گناهانين. گردد
 كه آن را فاسد يزيا آوردن چي شود با ادامه ندادن آن ي كه انجام ميريز عمل خين
  .  گرددي كند تباه ميم

 ين داخل هستند، و از آن نهيپس مبطالت نماز و روزه و حج و امثال آن همه در ا
ه بر حرمت قطع  كردن فرض، و كراهت ناتمام گذاشتن ين آيو فقها از ا. شده است
 خداوند از باطل  كردن يوقت.  برا آن باشد استدالل كرده اند ين كه سببينفل بدون ا
 كه از ي كرد، به اصالح و كامل گرداندن آن، و انجام دادن آن به صورتياعمال نه
  .ن داد درست باشد فرماي و عملينظر علم
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  :34- 35 يه يآ
 لَهم خدا اللَّه يغْفِرَ فَلَن كُفَّار وهم ماتُوا ثُم اللَّهِ سبِيلِ عن وصدوا كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ

 هرگز مردند،  كفر در و شدند  رويگردان خدا  راه از و ورزيدند كفر  كه را  يكسان
  آمرزيد نخواهد

لَا   يأَعمالَكُم سست يتِرَكُم ولَن معكُم واللَّه الْأَعلَونَ وأَنتُم السلْمِ إِلَى وتَدعوا تَهِنُوا فَ
 از  و شماست با خدا و هستيد برتر شما كنيد  مصالحه  به  دعوت تا نورزيد

  .كاست نخواهد  پاداشهايتان
مت وهو ينِه فَيدِرتَدِد مِنكُم عن يومن « :  كه در سوره بقره استيه ايه و آين آيا

لُهم فِِ بِطَت أَعمح نيكَافِرُ فَأُولَئِكاألَخِرَةِي الدرا كه به صورت مطلق ذكر يهر نص» ا و 
ن كه ي گردانند، و آن ايد مي سازد، مقّين آن باشد كه كفر، اعمال را تباه ميشده و مب

نجا ي پس در ا.ردي شوند كه فرد در حالت كفر بمي اعمال حبط و نابود ميزمان
 كه به خدا و ي گمان كسانيب» اللَّهِ سبِيلِ عن وصدوا كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ« :فرمود

 عالقه كردن آن يدند و با بيامت كفر ورزيامبرانش و روز قيفرشتگان و كتاب ها و پ
با جلوه دادن آن، مردم را از راه خدا يها به حق و دعوت كردنشان به باطل و ز

سپس در حال كفر بودند و از كفر توبه نكردند، » كُفَّار وهم ماتُوا ثُم« شته اند، بازدا
 آن ها ي بخشد؛ نه به سبب شفاعت كسيخداوند هرگز آنان را نم» لَهم اللَّه يغْفِرَ فَلَن«

فر و عذاب بر آن ها ي آمرزد، چون كي آن ها را ميگريز دي بخشد و نه با چيرا م
شه يده كه هميه است و پاداش را از دست داده اند و بر آن ها واجب گرددي گرديقطع

 ي رحمت خداوند مهربان و آمرزنده به رويچ گاه دروازه يدر آتش جهنم بمانند و ه
  . شوديآن ها باز نم
ن كار خود  توبه يش از مرگشان از اين است كه اگر آن ها پيمه ايه كريو مفهوم آ

 دهد و آنان را به بهشت ي بخشد و مورد مرحمت قرار ميند خداوند آن ها را مينما
 گرداند گرچه آن ها عمر خود را بر كفر و بازداشتن از راه خدا و  انجام يداخل م

 رحمت را به يكه درهايپس پاك و منّزه است خداوند.  كرده باشنديگناهان سپر
 بتوانند توبه اتشاني بندگانش گشوده و به آنان فرصت داده تا در طول دوران حيرو
 دهد، بلكه از آن ها يفر نميو پاك است خداوند بردبار كه گناهكاران را فورا ك. ندينما

ن يبا ا.  اش را نكرده اندي دهد، انگار اصال نافرماني مي گذرد و به آنان روزيدر م
  .كه خداوند  بر مجازات  كردن آن ها تواناست
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د يدن با دشمنانتان سست نشوي از جنگيعني» تَهِنُوا فَلَا« :سپس خداوند متعال فرمود
د و خود را به ي  كنيداريد و پاي ورزييباي نگردد بلكه شكيو ترس بر شما مستول

 ي پروردگارتان و براي طلب خشنودين كار را برايد و ايي وادار نمايريدن و دليجنگ
و به  » لسلْمِا إِلَى وتَدعوا« . ديطان انجام دهي اسالم و به  خشم آوردن شيرخواهيخ

 يتِرَكُم ولَن معكُم واللَّه الْأَعلَونَ وأَنتُم« د، ي به صلح فرا نخوانيمنظور راحت طلب
الَكُمميد و خداوند با شماست و اجر اعمالتان را كم نمي كه شما برتريدر حال» أَع 
روز و ي را پن كه خودي شوند، و اي مييبايز باعث صبر و شكين سه چيپس ا. گرداند

شان فراهم گشته و از جانب خداوند وعده ي برايروزياسباب پ: رايبرتر بدانند، ز
گران ين كه از دي شود مگر ايو انسان سست نم. ن به آن ها داده شده استيراست

ف تر ي از دشمن ضعي و خارجيرو و سالح و قدرت داخليخوارتر باشد و از نظر ن
  .باشد

 گردد تا ين باعث مي خداوند با آنان است و اياري و چون آن ها مومن هستند كمك
و خداوند از اجر و پاداش . زنديه دشمن خود بپاخيرد و عليشان قوت بگيدل ها

 يش به آن مي كاهد بلكه آن را به تمام و كمال خواهد داد و از فضل خوياعمالتان نم
 شود تا  كه در راه جهاد صرفينه ايد، به خصوص  عبادت جهاد، پس هزيافزا

بهم ظَمأُ يصيذَلِك بِأَنَّهم لَا « . ابدي ي ميش تر از آن پاداشش فزونيهفتصد برابر و ب
لَا ي سبِيولَا نَصب ولَا مخمصةُ فِ وطِئَا يلِ اللَّهِ ولَا يغيطَئُونَ م و نَالُونَ مِن يظُ الكُفَّار

نفِقُونَ نَفَقَةَ ينَ ، ولَا يع أَجرَ المحسنيضيلِح إِنَّ اهللاَ لَا لَا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملُ صيعدوِ نَّ
هم اللَّه أَحسنَ ما كَانُوا يجزِياً إِلَّا كُتِب لَهم لِيقطَعونَ واديرَةَ والَ يرَة ولَا كَبِيصغ

 در راه خدا به آنان ي و رنج و گرسنگيچ تشنگين بدان سبب است كه هيا» عملونَي
 گزارند ،و به ي كه كافران را به خشم آورد پا نمييچ جاي دهد، و به هيت نمدس

 آنان يشان براين كارهايك از اينكه در مقابل هري زنند مگر اي نميدشمن ضربه ا
و .  كنديع نميكوكاران را ضاي گمان خداوند پاداش نيب.  شودي صالح نوشته ميعمل

 ي نمي و دره ايچ وادي كنند و از هيم را انفاق ني كوچك و بزرگيچ نفقه يآنان ه
 يين كارهاي شود، تا خداوند پاداش بهتريشان ثبت و ضبط مين كه برايگذرند مگر ا

پس هرگاه انسان دانست كه خداوند عمل و جهاد او .  كرده اند به آنان بدهديرا كه م
داش به  انجام آن چه، اجر و پاين باعث نشاط و تالش او براي گرداند ايع نميرا ضا

ان باشند؟ به يپس چگونه است اگر هر سه مورد ذكر شده در م.  گردديدنبال دارد م
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ن گونه يو خداوند ا.  گردندي مين امور سه گانه  باعث نشاط كامل آدمي ايراست
 ي كه سبب صالح و رستگارييق نموده و آن ها را به انجام كارهايبندگانش را تشو

  . گردد واداشته استيشان م
  :36- 38 يه يآ

لَهو لَعِب الدنْيا الحياةُ إِنَّما إِن وتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وو ؤْتِكُمي كُمورلَا أُج و لْكُم أَموالَكُم  يسأَ
 ، ايمان اگر و   است  يبيهودگ و  بازيچه  ياينجهان  يزندگ  كه  نيست  اين جز

 را  اموالتان  شما از و ، داد خواهد را  پاداشهايتان خدا كنيد  يپرهيزگار و بياوريد
 طلبد  ينم

لْكُموها إِن  اصرار  به و طلبد  يمال شما از أَضْغَانَكُم اگر ويخْرِج تَبخَلُوا فَيحفِكُم يسأَ
 سازد  يم آشكار را  تان  نهفته  يها   كينه و ورزيد  يم  بخل  آنگاه ، طلبد  هم

اأَنتُمؤُلَاء هه وعبِيلِ فِي لِتُنفِقُوا نَتُدن فَمِنكُم اللَّهِ سخَلُ مبن يمخَلْ وبا يخَلُ فَإِنَّمبن يع 
أَمثَالَكُم  يكُونُوا لَا ثُم غَيرَكُم قَوما يستَبدِلْ تَتَولَّوا وإِن الْفُقَرَاء وأَنتُم الْغَنِي واللَّه نَّفْسِهِ
 ازشما   يبعض  كنيد  انفاق خدا  راه در تا كنند  يم  دعوت را شما  كه باشيد  آگاه
   است  ورزيده  بخل خود  حق در ، ورزد  بخل  كه  كس هر و ، ورزند  يم  بخل
 شما يجا   به ، برتابيد  يرو اگر و  نيازمندانيد شما و  است نياز  يب خدا زيرا
  .نباشند شما  همسان هرگز  كه آرد ديگر  يمردم
چه و ي جز بازيزي چينكه زندگاني و ايقت زندگيان حقين جا خداوند با بيدر ا

پس بنده همواره به مال و .  كندي عالقه ميست بندگان را نسبت به آن بي نيسرگرم
 ها و مجالست و يدني ها و نوشي و لذّت بردناز زنان و خوردنييبايفرزندان و ز
ده ي مشغول است كه به او فاياست ها سرگرم است و همواره به كاريمنظره ها و ر

ن كه ي زند تا اي و  غفلت گناهان دور ميكاريان بي رساند، بلكه انسان در مي نميا
 ي رسد و اجل و زمان مرگش فرا ميان مي گردد و به پايا كامل مي او در دنيزندگان
 كه او بدان مشغول بوده است گذاشته اند و از او جدا ييزهاين هنگام چيدر ا. رسد
ش يت براي و محروميانمنديده است بلكه زيد او نگردي از آن عايده اي اند و فاشده

 كند تا فرد عاقل به يجاب مين ايپس ا. ده استيآشكار شده و  عذاب او حاضر  گرد
د بدان توجه و اهتمام ي كه بايزيا عالقمند نباشد و به آن اهتمام نورزد، بلكه چيدن

و اگر » وتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وإِن« :موده و فرموده استان نيبورزد همان است كه خداوند ب
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 ي الهيد و تقواياوريمان بيامت ايامبرانش و روز قيبه خدا و فرشتگان و كتاب ها و پ
  .دي گرديمان است سودمند ميات ايد كه از لوازم و مقتضيت كنيرا رعا
ن كه يو ا شود، يت خدا مي به آن چه سبب رضايشگي عمل كردن هميعنيو تقوا 

 رساند و به جاست اگر يده مي است كه به بنده فايزين چيپس ا. گناهان ترك شوند
و . رد و همت ها و تالش ها در طلب آن مبذول داشته شونديدر آن رقابت صورت گ

و از آن جا كه به آن ها لطف .  است كه خداوند از بندگانش خواسته استيزين چيا
ز را از آن ها خواسته تا پاداش فراوان به ين چيست اداشته و نسبت به آنان مهربان ا

 يسأَلْكُم ولَا أُجوركُم يؤْتِكُم وتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وإِن« :ن فرموديآن ها بدهد، بنابرا
الَكُمودهد و يتان را به شما ميپاداش ها. دي كنيزگاريد و پرهياويمان بيو اگر ا» أَم 

ف بكند كه ي خواهد به شما تكلي خداوند نميعني.  كندياموالتان را درخواست نم
ن امر بر شما ي بگذارد كه اييرد و شما را بدون مال و داراياموالتان را از شما بگ
. انتان باشدي خواهد كه به زي از شما نميا چنان نقصانيو . دشوار و سخت است

لُ فَيحفِكُم يسأَلْكُموها إِن« :ن فرموديبنابرا اگر خداوند » أَضْغَانَكُم ويخْرِج واتَبخَ
 يرد، تنگ چشمياموالتان را از شما بخواهد و بر آن اصرار ورزد و بر شما سخت بگ

تان است آشكار گردد؛ ي كه در دل هايينه هاي شود تا كين سبب ميد كرد و ايخواه
  .دي خواسته شود كه بذل و خرج كردن آن را دوست نداريزيآن گاه كه از شما چ

 شما را درخواست كند و با خواستن آن بر شما يين كه اگر خداوند مال و دارايل ايدل
 فِي لِتُنفِقُوا تُدعونَ« ن است كه يد ايد ورزيرد شما از دادن آن ابا خواهيسخت بگ

 تان در يوي و دنيني مصلحت ديد تا در راستاي شويشما فرا خوانده م» اللَّهِ سبِيلِ
.  ورزندي كه بخل ميپس هستند از شما كسان» يبخَلُ من فَمِنكُم« د، يراه خدا انفاق كن

د كه ي خرج كنيرين چگونه خواهد بود اگر از شما بخواهد اموالتان را در مسيبنابرا
د ي از دادن اموالتان سرباز نخواهيق اوليا به طريد؟ آيني زودرس نبيدر آن مصلحت

و هركس بخل بورزد، در حق » نَّفْسِهِ عن يبخَلُ مافَإِنَّ يبخَلْ ومن« :سپس فرمود! زد؟
ر ي ورزد، چون او خودش را از پاداش خداوند متعال محروم كرده و خيخود بخل م

 به خداوند يانين زي را از دست داده است، و با انفاق نكردن، كوچك تريفراوان
از است و شما ي نيو خداوند توانگر و ب» الْفُقَرَاء وأَنتُم الْغَنِي واللَّه« د، ينخواهد رس

 وإِن« .ديتان به او محتاج هستي  اوقات خود و در همه كارهايد، و در همه يازمندين
« د، ي برتابيش رويمان آوردن ِ به خدا و اطاعت از فرمان هايو اگر از ا» تَتَولَّوا
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 سازد ين شما ميگزيگر را جاي ديگروه» كُمأَمثَالَ يكُونُوا لَا ثُم غَيرَكُم قَوما يستَبدِلْ
 تابند، ي بر نمي نخواهند كرد و رويچيو آنان هرگز همانند شما از دستور او سرپ

همان .  كنند و خدا و رسولش را دوست دارنديامبرش اطاعت ميبلكه از خدا و پ
نِهِ فَسوف يم عن دِرتَد مِنكُينَ أَمنُوا من يها الَّذيĤي« :طوركه خداوند متعال فرموده است

نش برگردد و مرتد يهركس از شما از د!  مومنانيا» حِبونَهيحِبهم وي اللَّه بِقَومِ يأتِي
ز او را ي دارد و آن ها ني را خواهد آورد كه آن ها را دوست ميشود خداوند گروه

  . دارنديدوست م
   محمدير سوره يان تفسيپا
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   فتحير سوره يتفس

  .ه استي آ29 و يمدن
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
  ايم ، كرده مقدر را  ينمايان  يپيروز تو  يبرا مبِينًا ما فَتْحا لَك فَتَحنَا إِنَّا

لَيك نِعمتَه ويتِم تَأَخَّرَ وما ذَنبِك مِن تَقَدم ما اللَّه لَك لِيغْفِرَ ع كدِيهيصِرَاطًا و 
سا تاميبرا باشد  اين از  پس  آنچه و  بوده  اين از  پيش  آنچه را تو  گناه خدا تَقِيم  
  .نمايد   راه  مستقيم صراط  به را تو و كند  تمام تو بر را خود  نعمت و بيامرزد تو

رَكنصيو رًا اللَّهزِيزًا نَصپيروزمندانه  يكردن  ييار كند  ياريت خدا و؛ ع.  
را كه به ) ص(امبرين ، پيآن گاه كه مشرك. ه استيبيور همان صلح حدن فتح مذكيا

 است كه ي طوالنيداستان. قصد انجام عمره آمده بود از ورود به مكه بازداشتند
 يان او و آن ها جنگين امر صلح نمود كه تا ده سال ميامبر با آن ها بر ايسرانجام پ
 صلح نامه ي از بندهايكيز ين. ديايب عمره ي اداينده برايامبر در سال آينباشد و پ

ش داخل شود اجازه دارد و هركس بخواهد يمان قرين بود كه هركس بخواهد به پيا
  .داخل شود اجازه دارد) ص(امبريمان پيبه پ

ره و شعاع يجاد كرد، دايش ايت و آسايان مردم امنين صلح كه در ميو به سبب ا
 كه در هر يا كرد، و هر مومندي عزوجل گسترش پين خداي دي به سويفراخوان

ن صلح يز اين.  خدا دعوت كندي توانست به سوي از آن منطقه قرار داشت ميمكان
ق كند، پس يقت اسالم تحقي حقي خواهد درباره ينه را فراهم كرد تا هركس كه ميزم

ن صلح را ين رو خداوند اياز ا. ن خدا شدندين دوره، گروه گروه وارد ديمردم در ا
ف كرد، چون هدف از ي و فتح آشكار توصيروزيد و آن را به پي ناميوريفتح و پ

روز شدن مسلمان هاست، ين خدا و پين قوت گرفتن دي مشركيگشودن و فتح شرها
ز را ين فتح خداوند چند چيو به دنبال ا. دا كردين هدف با آن فتح و ظفر تحقق پيكه ا

تا سرانجام » تَأَخَّرَ وما ذَنبِك مِن تَقَدم ام اللَّه لَك لِيغْفِرَ« : ش آورد، و فرموديپ
ن بدان جهت يد و اهللا اعلم اي تو را ببخشاينده ي گناهان گذشته و آيخداوند همه 

 انجام يادين، عبادات، و طاعات زياد مردم به ديدن زياست كه به سبب فتح و گرو
  . گرفته است
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 ي نميامبران اولوالعزم كسيز پن صلح تحمل كرد كه جي را در ايطيامبر شرايو پ
 اوست كه يلت ها و كرامت هاين فضين از بزرگتري ورزد، و اييبايتواند برآن شك

و تا با قوت » علَيك نِعمتَه ويتِم« . دي او را بخشينده يخداوند گناهان گذشته و آ
ام و ي پيره يع تر شدن داي كردنت در مقابل دشمنانت و وسيارين تو و يدادن به د

و تا تو را به » مستَقِيما صِرَاطًا ويهدِيك« د، يسخن تو نعمت خود را بر تو تمام نما
 ي و رستگاريشگي آن به سعادت هميله يراه راست رهنمون شود كه به وس

  .يابي دست يجاودان
 »رَكنصيو رًا اللَّهزِيزًا نَصدهد ياري تو را ي قوي و نصرتيروزيو خداوند به پ» ع 

 آورد ي كامل را به دست ميروزي گردد بلكه پيف نميكه اسالم در آن سست و ضع
 گردند و يش تر مي شوند و مومنان بي گردند و كم ميشه كن و خوار ميو كافران ر

  .ندي نمايشان رشد ميخودشان و مالها
  :ان كرد و فرمودي  مومنان بين فتح را براي ايامدهايسپس آثار و پ

  :4- 6 يه يآ
وكِينَةَ أَنزَلَ الَّذِي هؤْمِنِينَ قُلُوبِ فِي السوا الْمادزْدانًا لِيإِيم عم انِهِملَّهِ إِيم  جنُود ولِ

لِيما اللَّه وكَانَ والْأَرضِ السماواتِ ا عكِيمآرامش  مؤمنان  يدلها بر  كه  اوست ح  
 و آسمانها  يلشكرها  خداست  آن از و،  يدبيفزا  پيوسته  ايمانشان بر تا فرستاد
  .است  حكيم و دانا خدا و ،  زمين

 عنْهم ويكَفِّرَ فِيها خَالِدِينَ الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِينَ لِيدخِلَ
ئَاتِهِميكَانَ سو ذَلِك ا اللَّهِ عِندزفَو ظِيمبه را  مؤمن  زنان و  مردان تا ؛ و اع  
 و جاويدانند آنجا در و  است   يجار نهرها  آن در  كه كند  داخل  يبهشتهاي

  .است  يبزرگ  يكامياب  خدا نزد در  اين و  بزدايد را  گناهانشان
ذِّبعينَافِقِينَ ونَافِقَاتِ الْمالْمشْرِكِينَ والْمشْرِكَاتِ والْمءِ ظَنَّ بِاللَّهِ انِّينَالظَّ ووالس هِملَي ع 
لَيهِم اللَّه وغَضِب السوءِ دائِرَةُ ع منَهلَعو دأَعو ملَه نَّمهج اءتسصِيرًا وو  مردان و م 
 بر  كند عذاب بدگمانند، خدا بر  كه را  مشرك  زنان و  مردان و  منافق  زنان

 را  وجهنم كرد   لعنتشان و  گرفت  خشم آنها بر خدا و دزن  حلقه  يبد  گردشان
  .است  يسرانجام بد  جهنم و  است  كرده  آماده  برايشان

 يجاد آرامش براي دهد كه با ايش بر مومنان خبر ميخداوند متعال از منّت خو
ش ي است به هنگام آزمايداريمومنان بر آن ها منّت گذارد، و آن اعتماد به نفس و پا
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 ي كه قلب را مشوش و مضطرب ميشان كننده و به هنگام حدوث امور مشكلي پريها
پس، از جمله نعمت .  گردانديف مي كند و آنان را ضعيشان ميد و خردها را پرينما
دار و استوار گرداند و به ين است كه او را پاين حالت اي خداوند بر بنده در ايها

 ها ين سختي آرام با ايوار و وجود استينان و آرامش بدهد تا با دليقلبش اطم
ن  يپس با ا. ن حالت آماده باشدي انجام دستور خداوند در ايروبرو شود و برا

و ) ص(امبريان پي كه ميطيدند شراي ديوقت) ص(اصحاب.  شوديمانش افزوده ميا
ن كاسته يگاه مسلمي آمد كه از جايده به ظاهر چنان به نظر ميمشركان مقرّر گرد

 تواند بر آن صبر  ي است كه هركس نمين امرياهانت قرار گرفته اند و اشده و مورد 
  . اصحاب بر آن صبر نمودنديكند، ول

مانشان ي بر ايمانين كار اي كه خود را وادار به تحمل آن  نمودند، با ايپس وقت
 آن ن ازي آسمان و زميو لشكرها» والْأَرضِ السماواتِ جنُود ولِلَّهِ« افزوده شد، 

ره ير او هستند و او بر آن ها چي خدا و تحت تدبيي همه تحت فرمانروايعني. خداست
بلكه .  كندي نمياريامبرش را ين و پيپس مشركان گمان نبرند كه خداوند د. است

ان  ي كند كه روزها را ميخداوند متعال دانا و با حكمت است و حكمت او اقتضا م
ر يگر به تاخي دي وقتين را براي مسلميروزيمردم دست به دست بگرداند و پ

  .اندازديب
 ويكَفِّرَ فِيها خَالِدِينَ الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِينَ لِيدخِلَ« 

منْهع ئَاتِهِمير ي درآورد كه در زي بهشتيتا مردان و زنان مومن را به باغ ها» س
ن يو تا ا.  آن رودبارها روان است و جاودانه در آن خواهندبوديكاخ هادرختان و 

 مومنان ي است كه برايزين چين بزرگ تريپس ا. ديشان را بزداي هايكه گناهان و بد
 ي بهشت هر امر مرغوب و مطلوبي با وارد شدن به باغ هايعني.  شوديحاصل م

ن چه ناگوار است از آنان شان هر آي هايد و با زدودن بدي آيشان به دست ميبرا
 ي و بزرگين پاداش رستگاريوا»  عظِيما فَوزا اللَّهِ عِند ذَلِك وكَانَ« . گردديدور م

  .  مومنان به دست آمدين فتح براياست كه در ا
 ييزهاي دهد و چيو خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب م

 خواستند مومنان يرا ميها را ناراحت خواهد كرد، ز دهد كه آن يبه آن ها نشان م
 كند و ي  نميارينش را ي بردند كه او دي خداوند گمان بد ميخوار شوند و درباره 

ره  خواهند شد، اما ي گرداند، و اهل باطل بر اهل حق چي خود را برتر نميكلمه 
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 وغَضِب« .  ساختبت را بر آن ها وارديخداوند گمانشان را باطل گرداند و بال و مص
اللَّه هِملَي ن يامبرش خداوند بر آن ها خشمگي آن ها با خدا و پيبه  خاطر دشمن»  ع

لَعنَهم« شده،  ش دور نموده، يو آنان را از رحمت  خو» و »دأَعو ملَه نَّمهج اءتسو 
  . استيگاهيشان آماده  كرده كه بد جايو دوزخ را برا» مصِيرًا

  :7 ي هيآ
لَّهِ   يلشكرها  خداست  آن حكِيما از عزِيزًا اللَّه وكَانَ والْأَرضِ السماواتِ جنُود ولِ

  .است  حكيم و پيروزمند خدا و ،  زمين و آسمانها
 كه در آسمان ها و يين و لشكرهاي آسمان ها و زمييمجددا تكرار نمود كه فرمانروا

هستند تا بندگان بدانند عزّت دهنده و خوار كننده تنها  باشند از آن خداوند ين ميزم
همان گونه كه .  خواهد كردياريانش را كه به او منسوب اند يخداوند است و او لشكر

ان ما ي كه لشكريو به راست» وإِنَّ جندنَا لَهم الغَلِبونَ« :خداوند متعال فرموده است
ره ي چيزيرومند و بر هر چيو خداوند ن»  حكِيما عزِيزًا اللَّه وكَانَ« . روز هستنديپ

م است و يرش حكينش و تدبي كه دارد، در آفريو همگام با عزت و قدرت. است
 ي اش آن را اقتضا مي است كه حكمت و كاردانيزيرش بر اساس چينش و تدبيآفر
  .كند
  :8- 9 يه يآ

لْنَاك إِنَّا سا أَرشِّرًا شَاهِدبمنَذِيرًا تو ودهنده  بيم و  دهنده  مژده و  گواه ار و  
  .ايم  فرستاده
 و خدا  به وأَصِيلًا تا بكْرَةً وتُسبحوه وتُوقِّرُوه وتُعزِّروه ورسولِهِ بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا

 و  صبحگاه خدارا  و داريد  بزرگش و كنيد  ياريش و بياوريد  ايمان  پيامبرش
  .گوييد  تسبيح  شامگاه

 خوب و يما تو را به عنوان گواه بر كارها! امبر بزرگواري پيا» شَاهِدا أَرسلْنَاك إِنَّا« 
م و  تو را بر گفت ها و مسائل حق و باطل ي دهند فرستاده اي كه امت تو انجام ميبد

 و كمال خداوند از هر جهت يگانگيم تا به يم و تو را فرستاده ايگواه قرار داده ا
 كه از تو و از خدا يم تا به كسيو تو را فرستاده ا» ونَذِيرًا ومبشِّرًا« . ي بدهيگواه

 را كه از فرمان يو كس. ي مژده بدهي و اخرويوي و دنيني كند به پاداش دي ميرويپ
  . يا و آخرت هشدار دهيد به عذاب دني نماي ميچيخدا سرپ
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ر و شر و سعادت و ي خامبر،يان شوند، پس پي شود بيم داده ميو كمال و مژده ب
  .شقاوت و حق و باطل را روشن كرد

تا به سبب دعوت شدنِ شما از » ورسولِهِ بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا« :ن فرمودين به دنبال ايبنابرا
او را فرستاده . دياوريمان بي كه به سودتان است، ايزيم دادن چيامبر و تعلي پيسو

ن است از خدا و يمان آوردن مستلزم ايكه اد يمان آوريامبرش ايم تا به خدا و پيا
د و او يي نماياريامبر را يو پ» وتُوقِّرُوه وتُعزِّروه« . ديامبر در همه كارها اطاعت كنيپ

 بر گردن يد همان طور كه او منّت بزرگي آوريد و حقوق او را به جايرا بزرگ بدار
  . دياد كني ي خداوند را در صبح و شام به پاكو» وأَصِيلًا بكْرَةً وتُسبحوه« .شما دارد

مان ي باشد كه ايامبرش ميه آن چه را كه حق مشترك خدا و پين آيپس خداوند  در ا
 كردن ياريامبر را كه ي پيژه يان كرد، سپس حق ويآوردن به خدا و رسول است ب

تن او ح گفتي خداوند را كه تسبيژه يز حق ويان نمود، و ني و بزرگداشت اوست بيو
  .گر كارهاست ذكر كرديبا نماز و د

  :10 يه يآ
 علَى ينكُثُ فَإِنَّما نَّكَثَ فَمن أَيدِيهِم فَوقَ اللَّهِ يد اللَّه يبايِعونَ إِنَّما يبايِعونَك الَّذِينَ إِنَّ

لَيه عاهد بِما أَوفَى ومنْ نَفْسِهِ ع ؤْتِيهِ اللَّهيرًا فَسا أَجظِيميم  بيعت تو با  كه  آنان ع  
   است  دستهايشان  يرو خدا ، دست  كنند  يم  بيعت خدا با  كه  نيست  اين جز كنند

  كه  بيعت  بدان  كه هر و   است شكسته  خود  زيان  به ، بشكند را  بيعت  كه هر و
  .دهد كرامند  يمزد  را او ، كند وفا  است  بسته خدا با
با ) ص(است كه در آن اصحاب » عة الرضوانيب« وند به آن اشاره كرده  كه خدايعني
مان بستند كه از جنگ فرار نكنند گرچه از آن ها يعت كردند و با او پيب) ص(امبريپ

ز ي باشند كه فرار نمودن در آن جايدر حالت نماند،  و گرچه ي باقيجز تعداد اندك
 گمان يب» اللَّه يبايِعونَ إِنَّما يبايِعونَك ذِينَالَّ إِنَّ« :پس خداوند متعال خبر داد. باشد 
ن يو خداوند بر ا.  كننديعت ميقت با خدا بي كنند در حقيعت مي كه با تو بيكسان

 دست آنان يدست خدا باال» أَيدِيهِم فَوقَ اللَّهِ يد« :د كرد و فرموديش تر تاكيمطلب ب
عت دست در دست او گذاشتند ين بي كردند و با اعتيا آنان با خداون بي گويعني. است
. ن كه آن ها را به وفا نمودن وادار كنديش تر است و  ايد بي تاكين ها همه برايو ا

 كه با خدا بسته ي كند و به عهديمان شكنيپس هركس پ» نَّكَثَ فَمن« :ن فرموديبنابرا
 او به زبان خودش است، يمان شكنيپ» نَفْسِهِ علَى ينكُثُ فَإِنَّما« د ، ياست وفا ننما
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 ومنْ« . ديفر آن به او خواهد رسي گردد و كيچون سرانجام بدِ آن به خودش بر م
د و آن ي كه با خداوند بسته است وفا نايو هركس به عهد» اللَّه علَيه عاهد بِما أَوفَى

 ي مي خداوند به او پاداش بزرگ»عظِيما أَجرًا فَسيؤْتِيهِ« را به طور كامل انجام دهد، 
  . داندي نميده و داده است كسي كه آن را بخشييدهد و اندازه آن را جز خدا

  :11- 13 يه يآ
لَتْنَا الْأَعرَابِ مِنَ الْمخَلَّفُونَ لَك سيقُولُ  يقُولُونَ لَنَا فَاستَغْفِرْ وأَهلُونَا أَموالُنَا شَغَ

 أَو ضَرا بِكُم أَراد إِنْ شَيئًا اللَّهِ منَ لَكُم يملِك فَمن قُلْ قُلُوبِهِم فِي لَيس ما بِأَلْسِنَتِهِم
ادأَر ا بِكُملْ نَفْعكَانَ ب ا اللَّهلُونَ بِمماز  كه  آنان ،  نشين  باديه  اعراب از خَبِيرًا تَع 
  جنگ از را ما ، ما  كسان و  يداراي : ، گفت  خواهند تو  به اند  كرده  تخلف  جنگ

 در  كه گويند  يم  يچيز  زبان  به   بخواه  آمرزش  ما  يبرا  پس ، بازداشتند
  يكس  چه ، بخواهد  يسود يا بخواهد  يزيان برايتان خدا  اگر : بگو   نيست  دلشان

  آگاه  كارهايتان  به  كه  اوست  بلكه ؟ كند  ديگرگون را  آن  خدا برابر در تواند  يم
 است

لِيهِم إِلَى والْمؤْمِنُونَ الرَّسولُ ينقَلِب لَّن أَن ظَنَنتُم بلْ ا أَهدنَ أَبيزو فِي ذَلِك قُلُوبِكُم 
ظَنَنتُمءِ ظَنَّ ووالس كُنتُما وما قَوورنزد هرگز  مؤمنان و پيامبر  كه پنداشتيد  يم يا ب 

  داشته  يبد پندار  بوديد  كرده  خوش  اين  به  ودل   گشت نخواهند باز  كسانشان
 ايد  بوده هالكت  سزاوار  يمردم و ايد

لْكَافِرِينَ أَعتَدنَا فَإِنَّا ورسولِهِ بِاللَّهِ يؤْمِن لَّم ومن  و خدا  به  كس هر سعِيرًا و لِ
  آماده  سوزان  يآتش كافران   يبرا  كه بداند ،  است  نياورده  ايمان  پيامبرش

  .ايم  كرده
همراه نشدند و از او ) ص(امبر ي را كه در جهاد با پينيه نشيخداوند اعراب باد

ف بود و در دل يمانشان ضعي كه ايي كند؛ آن هايبازماندند مذّمت و نكوهش م
 كند كه يان ميو ب.  وجود داشت و نسبت به خداوند گمان بد بردنديماريشان بيها

رون رفتن ِ در راه يشان آنان را از بي آورد كه اموال و خانواده هاآن ها عذر خواهند
شان از يامبر خواستند كه برايو آن ها از پ. خدا باز داشت و به خود  مشغول كرد

 فِي لَيس ما بِأَلْسِنَتِهِم يقُولُونَ« :دي فرمايخداوند آمرزش بخواهد ، خداوند متعال م
چرا كه . ستيشان نيند كه در دل هاي گوي را ميزيشان چيآنان با زبان ها» قُلُوبِهِم

د بر يشان طلب آمرزش نماين كه از خداوند براي ايامبر برايدرخواست آن ها از پ
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ن آن است كه شركت يد و مبي نمايمان بودن آن ها و  اقرارشان به گناه داللت ميپش
 در دل  كهيزيپس اگر آن چ. نكردن در جهاد موجب توبه و طلب آمرزش است

 شد چون آن ها توبه يد واقع ميشان مفيامبر برايشان است، نبود طلب آمرزش پيها
 يگريز دي آنان است چيت امر و آن چه در دل هاي واقعيكرده و بازگشته بودند ول

  . بردنديبود، آن ها بدان  خاطر در جهاد شركت نكردند كه درباره خداوند گمان بد م
لِيهِم إِلَى والْمؤْمِنُونَ الرَّسولُ ينقَلِب لَّن أَن« آن ها گمان بردند كه  ا أَهدامبر و يپ» أَب
ن يو ا. شان بر نخواهند گشت و كشته خواهند شد ي خانواده هايمومنان هرگز به سو

ن كه در دل يشان قوت گرفت و به آن مطمئن شدند تا ايگمان همچنان در دل ها
 قَوما« ن كه آن ها ي ايكي: ز بوديسبب آن دو چو . دين پندار استوار گرديشان ايها

پس اگر در .  در آن ها وجود نداشتيري بودند و خيمردمان نابود شده و تباه» بورا
مانشان به ين بود كه آنان ايشان به سبب  دوم اين  گمان در دل هاي بود ايريآن خ
 دهد ي برتر قرار م خواهد كرد و كلمه اش رايارينش را ين كه دي خداوند و ايوعده 
 يپس بداند كه ما برا» ورسولِهِ بِاللَّهِ يؤْمِن لَّم ومن« :ن فرموديف بود، بنابرايضع

  .مي را آماده ساخته ايكافران آتش سوزان
  :14 يه يآ

لَّهِ  غَفُورا هاللَّ وكَانَ يشَاء من ويعذِّب يشَاء لِمن يغْفِرُ والْأَرضِ السماواتِ ملْك ولِ
 آمرزد  يم بخواهد را  كه هر   زمين و آسمانها  يفرمانرواي  خداست  آن رحِيما از

  .است  مهربان و  آمرزنده خدا و ، كند  يم  عذاب بخواهد را  كه هر،  و
 ين تنها و فقط از آن اوست و هر آن چه از  فرمان هاي آسمان ها و زمييفرمانروا

ن احكام يد، بنابراي نماي كه بخواهد در آن ها اجرا ميي و جزايعي و تشريريتقد
 لِمن يغْفِرُ« :دي فرمايان كرده و ميند، بي آي ميعي را كه به دنبال احكام تشرييجزا

رد كه ي گي مورد آمرزش او قرار مي آمرزد، و كسيهركس را كه بخواهد م» يشَاء
 دهد، ي هركس را كه بخواهد عذاب مو» يشَاء من ويعذِّب« . دستوراتش را  انجام دهد

« . ورزدي سستيرد كه در انجام دادن فرمان الهي گي مورد عذاب او قرار ميو كس
 خدا يشگي صفت هميعني. و خداوند آمرزنده و مهربان است» رحِيما غَفُورا اللَّه وكَانَ

وقات  اي است، پس او در همه يدن و مهرباني شود آمرزيكه هرگز از او جدا نم
 ي توبه كنندگان را مي گذرد و توبه ي آمرزد و از خطاكاران در ميگناهكاران را م

  . كندير ميدگانش سرازير فراوانش را شب و روز بر آفريرد و خيپذ
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  :15 يه يآ
لَقْتُم إِذَا الْمخَلَّفُونَ سيقُولُ  يبدلُوا أَن ونَيرِيد نَتَّبِعكُم ذَرونَا لِتَأْخُذُوها مغَانِم إِلَى انطَ

لَام  لَا كَانُوا بلْ تَحسدونَنَا بلْ فَسيقُولُونَ قَبلُ مِن اللَّه قَالَ كَذَلِكُم تَتَّبِعونَا لَّن قُل اللَّهِ كَ
  تخلف  جنگ از  كه  آنان ، بيفتيد  راه  به  غنايم  گرفتن  يبرا  چون قَلِيلًا إِلَّا يفْقَهونَ
   سخن خواهند  يم   بياييم شما  يپ از  هم ما تا بگذاريد  : گفت اهنداندخو   ورزيده

  چنين  پيش  از خدا  آمد نخواهيد ما  يپ از هرگز شما : بگو  كنند  ديگرگون را خدا
 جز  اينان ،   نه ؟ بريد  يم حسد ما بر  بلكه  : گفت خواهند  سپس   است  گفته
  .فهمند  ينم  ياندك
ادآور شد و آن ها ي را كه در جنگ شركت نكرده اند يگان و  كسان باز پس مانديوقت

و ) ص(امبرين است كه پي آنان ايوي دنيفرهاي از كيكيان داشت كه يرا مذّمت كرد، ب
ست از آن ي در آن ني بروند كه جنگييمت هاي به دست آوردن غنيارانش هرگاه براي

 يك سازند ، و ميمت شريز غنرون روند تا آنان را اي خواهند كه همراهشان بيها م
لَام يبدلُوا أَن يرِيدونَ نَتَّبِعكُم ذَرونَا« :نديگو . ميد ما هم همراه شما شويبگذار» اللَّهِ كَ
فر و ي خ واهند وعده و سخن خداوند را دگرگون سازند كه خداوند به كين كار ميبا  ا

مت ها را به اصحاب مختص ين غني ايري و تقديعيعذابشان حكم كرده و به طور تشر
هرگز همراه ما : به آنان بگو» قَبلُ مِن اللَّه قَالَ كَذَلِكُم تَتَّبِعونَا لَّن قُل« . گردانده است

 ييت هاين گفته است كه شما به سبب جناين چنيش از ايد شد؛ پروردگارتان پينخواه
د ي اول ترك كرده ايله دن در راه خدا را در مرحين كه جنگيد و  ايكه بر خود كرده ا

رون رفتن با يآنها كه از همراه شدن و ب» فَسيقُولُونَ« .ديمت ها محروم هستياز غن
ن ينه چن» تَحسدونَنَا بلْ« : ن سخن خواهند گفتيمومنان منع شده اند در پاسخ ا

مت ها بهره مند يد از غني خواهيد و نمي ورزيست، بلكه شما نسبت به ما حسد مين
انشان است، و يتشان به سبب عصي دانستند كه محروميدند، مي فهميو اگر م. ميشو

 لَا كَانُوا بلْ« :ن فرموديبنابرا.  دارنديني دييفرهاي و هم كيوي دنييفرهايگناهان هم ك
لِيلًا إِلَّا يفْقَهونَ   .افتندي ي در نميبلكه آنان جز اندك» قَ

  :16- 17 يه يآ
 يسلِمونَ أَو تُقَاتِلُونَهم شَدِيدٍ بأْسٍ أُولِي قَومٍ إِلَى ستُدعونَ الْأَعرَابِ مِنَ لِّلْمخَلَّفِينَ قُل
لِيما عذَابا يعذِّبكُم قَبلُ من تَولَّيتُم كَما تَتَولَّوا وإِن حسنًا أَجرًا اللَّه يؤْتِكُم تُطِيعوا فَإِن  أَ

 يبرا ، يزود  به : بگو ، اند  ورزيده  تخلف  جنگ از  كه  نشين  باديه  اعراب  به
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 يا  بجنگيد آنها با  كه شويد  يم  خوانده فرا نيرومند  سخت  يمردم با  جنگ
  همچنان ،  اگر و داد خواهد نيكو  يپاداش  خدايتان كنيد  اطاعت اگر  شوند  مسلمان

  يم  دردآورعذاب   يعذاب  به را شما برتابيد سر ، ايد  تافته بر سر  اين از  پيش  كه
  كند
سلَى لَيى عمالْأَع رَجلَا حلَى ورَجِ عالْأَع رَجلَا ح لَى ورِيضِ عالْم رَجن حمطِعِ وي اللَّه 

ولَهسرو خِلْهدنَّاتٍ يرِي جا مِن تَجتِهتَح ارن الْأَنْهملَّ وتَوي هذِّبعا يذَابع لِيم  كور بر اأَ
 از ، هركه  و   نيست  يحرج بيمار بر و  نيست  يحرج  لنگ بر و ،  نيست  يحرج
 نهرها  درآن   كه كند  يم  داخل  يبهشتهاي  به را او ، كند  اطاعت  پيامبرش و خدا

  .كند   يم  عذاب  دردآورش  يعذاب  به برتابد سر  كه هر و   است  روان
 ين در جهاد شركت نميه نشين كرد واپسماندگان بادايپس از آنكه خداوند متعال ب

 ي داشته باشند، و از مسلمانان مي آورند، بدون آن كه عذري مييكنند، و عذرها
 به ي نباشد آنان را همراه با خود ببرند، و فقط برايخواهند كه هرگاه جنگ و كارزار

 قُل« :د فرموديماش ني آنكه آنان را آزمايمت همراه آنان باشند، برايدست آوردن غن
لَّفِينَ ه يبه باز پس ماندگان باد» شَدِيدٍ بأْسٍ أُولِي قَومٍ إِلَى ستُدعونَ الْأَعرَابِ مِنَ لِّلْمخَ

 يعني. دي جنگجو و پرقدرت بروي قومين بگو از شما دعوت خواهد شد كه به سوينش
وم فارس و روم و ن قيو ا.  كنندي جنگجو دعوت ميدن با قوميائمه شما را به جنگ

 ين كه مسلمان ميا ايد ي كنيكار ميبا آن ها پ» يسلِمونَ أَو تُقَاتِلُونَهم« . امثالشان بود
قت جنگ و قتال ين است حقيز خواهد بود، و اين دو چي از ايكيجه ي نتيعني. شوند

 به ه راين حالت دادن جزيرا آنان در اي كه جنگجو و قدرتمند هستند ، زيه اقواميعل
 مانده وبر ين خود باقييا بر آي شوند يا مسلمان ميرفت بلكه ين نخواهند پذيمسلم

ف كنند يو پس از آن كه مسلمان ها با آنان بجنگند و آنان را ضع. ديآن خواهند جنگ
ه يا جزي شوند و يا مسلمان ميو  خوار گردند و قدرتشان از دست برود آن  گاه 

  .خواهند پرداخت
ن اقوام پر قدرت و جنگجو يدن با اي كه شما را به جنگيپس اگر از كس» واتُطِيع فَإِن« 

كو ي نيخداوند به شما پاداش» حسنًا أَجرًا اللَّه يؤْتِكُم« د، ي خواند اطاعت  كنيفرا م
« .  كندي است كه خداوند به دنبال جهاد در راه خدا عطا ميخواهد داد، و آن مزد

لَّيتُم كَما تَتَولَّوا وإِن ن تَولُ مدن يش تر از جنگيد هم چنان كه پي بگردانيو اگر رو» قَب
 عذَابا يعذِّبكُم« د، ي گردانيكار با آن ها فرا خواند رويامبر شما را به پي كه پيبا كسان
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ن كه ي راشديلت خلفايه بر فضين آيا.  دردناك خواهد داديبه شما عذاب» أَلِيما
ز دال بر يو ن. دي نماي كردند داللت ميهاد با اقوام جنگجو دعوت ممسلمانان را به ج

  .ن باره واجب استيآن است كه اطاعت از آن ها در ا
 از رفتن به جهاد معذور يان كرد كه در صورت تحقّق آن آدمي را بييسپس عذرها

لَا حرَج الْأَعمى علَى لَيس« :پس  فرمود. است  لَى ورَجِ عرَ الْأَعحلَا ج لَى ورِيضِ عالْم 
رَجن ها اگر در جهاد شركت نكنند بر ي ايعني. ستي نيمار گناهينا و لنگ و بيبر ناب» ح

 ومن« .  شودي دارند كه مانع از شركت آن ها مييچون عذرها. ستي نيآنان گناه
 ها امبرش از آنيو هركس با اطاعت از دستورات خدا و پ» ورسولَه اللَّه يطِعِ

لْه«  آنان اجتناب كند، يد و از نهي نمايفرمانبردار  تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ يدخِ
ارر آن روان است و در ي كند كه رودبارها از زي مييخداوند او را وارد باغ ها» الْأَنْه

 برند وجود يدن آن لذّت مي آن چه كه دل بخواهد و چشم ها از دين باغ ها همه يا
لِيما عذَابا يعذِّبه يتَولَّ  ومن«.دارد  خدا و يو هركس از طاعت و فرمانبردار» أَ

پس تمام .  سازدي گرفتار مي بگرداند خداوند او را به عذاب دردناكيامبرش رويپ
 و مخالفت با ي و كامل در نافرماني واقعيسعادت در اطاعت خداست و بدبخت

  .خداست
  :18- 21 يه يآ

لَقَد ضِير نِ اللَّهؤْمِنِينَ عإِذْ الْم ونَكايِعبي ترَةِ تَحالشَّج لِما فَعفِي م فَأَنزَلَ قُلُوبِهِم 
 با  درخت زير در  كه  هنگام  آن  مؤمنان از خدا قَرِيبا فَتْحا وأَثَابهم علَيهِم السكِينَةَ

  پس  گذرد  يم  چه  ندلشا در  كه  دانست و گشت  خشنود ، كردند  بيعت تو
  ، داد  پاداششان  نزديك  يفتح  به  و كرد  نازل آنها بر  آرامش
غَانِمما كَثِيرَةً وأْخُذُونَهكَانَ يو زِيزًا اللَّها و عكِيمبه  كه بسيار  يغنيمتهاي  به ح  
 تَأْخُذُونَها كَثِيرَةً مغَانِم اللَّه است وعدكُم  حكيم و پيروزمند خدا و  آورند  يم  دست
لْمؤْمِنِينَ آيةً ولِتَكُونَ عنكُم النَّاسِ أَيدِي وكَف هذِهِ لَكُم فَعجلَ  صِرَاطًا ويهدِيكُم لِّ

 و ، آوريد  يم  چنگ  به  كه  است  داده بسيار  غنايم  وعده شما  به خدا مستَقِيما
  تا ، بخشيد  امان  مردمان  آسيب از را شما و  اشتد  يارزان زودتر را  غنيمت ، اين
 .كند  هدايتتان  راست  راه  به و باشد  يعبرت  مؤمنان  يبرا
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لَيها تَقْدِروا لَم وأُخْرَى ع اطَ قَدأَح ا اللَّهكَانَ بِهو لَى اللَّهءٍ كُلِّ عغنايم قَدِيرًا و شَي  
 او و دارد  احاطه   آن  به خدا  آينه هر  ايد  فتهنيا  دست آنها  به هنوز  كه  يديگر

  .تواناست  يكار هر بر
ن كه از مومنان بدان گاه كه ي دهد و ايش خبر ميخداوند متعال از فضل و رحمت خو

د ي كه آنان را رو سفيعتيد؛ بي كردند خشنود گرديعت ميامبر بير آن درخت با پيز
عة يب«عت كه به آن ين بيا. ت آورندنمود و با آن سعادت هر دو جهان را به دس

 شود بدان خاطر صورت گرفت كه يز گفته مين» عة اهل الشجرهيب« و » الرضوان
دن با ي جنگين سخن گفت كه او برايه با  مشركيبيدر روز حد) ص(امبر ي پيوقت
 اهللا يرض(كعبه آمده است، عثمان بن عفان = ن خانه يارت اي زيامده، بلكه براي نيكس
 آمد كه مشركان ير واقعي غيپس از آن خبر.ن امر به مكّه فرستادي ايا برار) عنه

مومنان را كه همراه و ) ص(امبر ين هنگام پيعثمان را به قتل رسانده اند، در ا
عت كردند ي با او بير درختيد  جمع كرد و زي رسيتعدادشان به هزار و پانصد نفر م

پس خداوند متعال خبر داد كه او از . كه با مشركان بجنگند و هرگز  فرار نكنند
ن عبادت  ها و از بزرگ ي از بزرگ تريكيده كه ين حالت خشنود گرديمومنان در ا

فَعلِم ما « .  شوديك مي آن  انسان به خدا نزديله ي بود كه بوسييزهاين چيتر
 كِينَةَالس فَأَنزَلَ« شان بود  دانست، ي را كه در دل هايمانيپس خداوند ا» قُلُوبِهِم 
هِملَيشان بود آرامش را بر آنان  فرو ي كه در دل هايمانيجه به سپاس ايدر نت» ع

  . ت آن ها افزوديفرستاد و بر هدا
امبر از يل شده به پيط تحمي كه به خاطر شراي ايشانيو خداوند از اضطراب و پر

 فرود شاني بر دل هاي خود داشتند آگاه بود، پس آرامشي مشركان در دل هايسو
و فتح »  قَرِيبا فَتْحا وأَثَابهم« .دار و خاطرشان را جمع كرديآورد كه آن ها را پا

ه مشاركت يبيبر بود و در آن به جز اهل حدي را پاداششان كرد كه فتح خيكينزد
ش به عنوان به آن ها داده شده و به پاس يمت هايبر و غنيپس خ. نداشتند

  .دي اش به آنان عطا گرديم برداشتن در راه خشنود شان از خدا و گايفرمانبردار
 »غَانِمما كَثِيرَةً وأْخُذُونَهكَانَ يو زِيزًا اللَّها عكِيمكه آن را ي فراوانيمت هايو غن» ح 

 قوت و عزّت كامل ي دارايعنيم است يز و حكيو خداوند عز. به دست خواهند آورد
  . ره استيز چياست و بر همه چ
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 افتد انتقام يان آن ها و مومنان اتفاق مي كه مي بخواهد، از كافران در هر جنگپس اگر
 يگر ميكدي يله يخواهند گرفت، اما ا و با حكمت است و  مومنان و كافران را به وس

  . دهديش قرار مي كافران مورد آزمايله يد و مومن  را به وسيآزما
 »كُمدعو اللَّه غَانِماتَأْ كَثِيرَةً مرا به شما وعده ي فراوانيمت هايخداوند غن» خُذُونَه 

 شود كه ي مييمت هاي غنين شامل همه يا. دي آوريداده است كه آنه ا را به چنگ م
مت ين غنيو ا» هذِهِ لَكُم فَعجلَ« . امت مسلمان ها به دست خواهند آورديتا روز ق

مت بهره يك غنين يد كه فقط همي گمان نبريعني. تان فراهم ساختيبر را زودتر برايخ
 وكَف« . دين به شما خواهد رسي است كه پس از ايادي زيمت هاي شماست، بلكه غني

دِيالنَّاسِ أَي نكُمديش كنيو خداوند را ستا» عرا از شما ي مردمانيد كه دست تع 
ن ي اپس. دن با شما را داشتند كه به آن عالقمند بودند ي جنگييبازداشت كه توانا

 است از جانب او كه كارتان را يفيده و تخفي است كه خداوند به شما بخشينعمت
 مومنان ي برايمت نشانه اين غنيوتا ا» لِّلْمؤْمِنِينَ آيةً ولِتَكُونَ« .سبك تر كرده است

 ي است براين كه پاداشين و وعده حق خداوند، و ايباشد كه از آن بر خبر راست
مت را مقدر نموده و فراهم ين غني كه ايابند كسين دريقي، و به مومنان، استدالل كنند

  . را هم فراهم خواهد آورديگري ديمت هايآورده غن
 »كُمدِيهيا صِرَاطًا وتَقِيمسد شما را به راه ي نمايتان فراهم مي كه برايو با اسباب»  م

  .دي نمايت ميمان و عمل صالح هدايل كسب علم و ايراست از قب
 تَقْدِروا لَم«  را به شما وعده داده است، يگري دييمت هاين غنيهم چن» وأُخْرَى« 

» اللَّه أَحاطَ قَد« . ديافتن به آن را ندارين خطاب توان دست يكه به هنگام ا» علَيها
 يير و فرمانروايخداوند با قدرتش بر آن  احاطه دارد و بر آن تواناست و تحت تدب

پس قطعا آن چه او بدان  وعده داده . مت را به شما وعده داده استينو آن غ. اوست
 كُلِّ علَى اللَّه وكَانَ« :ن فرموديبنابرا. را خداوند كامال تواناستيش خواهد آمد، زيپ

  . تواناستيزيو خداوند بر هر چ» قَدِيرًا شَيءٍ
  :22- 23 يه يآ

لَوو لَكُم لَا ولِيا يجِدونَ لَا ثُم الْأَدبار الَولَّو كَفَرُوا الَّذِينَ قَاتَ با  كافران اگر نَصِيرًا و و 
  ينم  يياريگر و  دوست  هيچ ديگر و بگريزند  كرده  پشت ، برخيزند  جنگ  به شما
 يابند
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 از  كه  خداست  سنت  تَبدِيلًا اين اللَّهِ لِسنَّةِ تَجِد ولَن قَبلُ مِن خَلَت قَد الَّتِي اللَّهِ سنَّةَ
  .يافت  ينخواه   يدگرگون خدا  سنت در تو و  است  بوده  چنين  پيش
روز ي دهد كه آن ها بر كافران پين جا خداوند به بندگان مومن خود مژده ميدر ا

 لَولَّوا« دند، ي جنگي شدند و با آنان ميخواهد كرد واگر كافران با آن ها روبرو م
اربالْأَد لَا ثُم ونَيا جِدلِي افتند كه ي ي نمي كردند، آن گاه كارسازين پشت ميقيبه » و

لَا« . كارشان را درست كند دن با يافتند كه آن ها را در جنگي ي نمياوريو » نَصِيرًا و
ان ي در مين سنّت الهيو ا.  گشتنديد، بلكه كافران خوار و مغلوب مي نماياريشما 

 يو برا» تَبدِيلًا اللَّهِ لِسنَّةِ تَجِد ولَن« روزنديخدا پان ي گذشته است كه لشكريامت ها
  .افتي ي نخواهيليسنّت خدا تبد

  :24- 25 يه يآ
وهالَّذِي و كَف مهدِيأَي نكُمع كُمدِيأَيم ونْهطْنِ عكَّةَ بِبدِ مِن معأَنْ ب أَظْفَرَكُم هِملَي ع 
 داد  پيروزيتان آنها بر  مكه  بطن در  چون  كه  بصِيرًا اوست ونَتَعملُ بِما اللَّه وكَانَ

  كه  يكارهاي  به خدا و   بازداشت آنها از را شما  ودست شما، از را آنها  دست ،
  بود بينا  و  آگاه كرديد  يم

مكَفَرُوا الَّذِينَ ه وكُمدصنِ وجِدِ عسرَامِ الْمالْح يدالْهكُوفً وعلُغَ أَن امبي حِلَّهلَا ملَوو 
 بِغَيرِ معرَّةٌ منْهم فَتُصِيبكُم تَطَؤُوهم أَن تَعلَموهم لَّم مؤْمِنَات ونِساء مؤْمِنُونَ رِجالٌ
لِيما عذَابا مِنْهم كَفَرُوا الَّذِينَ لَعذَّبنَا تَزَيلُوا لَو يشَاء من رحمتِهِ فِي اللَّه لِيدخِلَ عِلْمٍ  أَ

 نگذاشتند و، بازداشتند  مسجدالحرام از را شما و ورزيدند كفر  كه همانهايند  ايشان
 آنها  كه  يمسلمان   زنان و  مسلمان  مردان اگر  برسد  قربانگاهش  به  يقربان  كه
 درنورديد  يزيرپا را آنها   كه نبود  آن  بيم و نبودند آنها  ميان در شناسيد  ينم را
 خدا و  داشت  يبازنم آنها از  را شما  دست خدا ، شويد  گناه  مرتكب  نادانسته و

 ، بودند  يم جدا يكديگر از اگر  گرداند خود  رحمت  مشمول بخواهد را  كه هر
  .كرديم يم  عذاب دردآور  يعذاب  به را  كافرانشان
دن با ي ها را از شر كافران و جنگن كه آنيش بر بندگانش و ايان منّت خويخداوند با ب

 عنْهم وأَيدِيكُم عنكُم أَيدِيهم كَف الَّذِي وهو« :دي فرمايآن ها در امان قرار داد، م
لَيهِم أَظْفَرَكُم أَنْ بعدِ مِن مكَّةَ بِبطْنِ است كه در درون مكّه دست يياو همان خدا» ع 

ا را از آنان كوتاه كرد، بعد از آن كه شما را بر آنان اهل مكّه را از شما و دست شم
ار ي در اختيمان و قراردادي بعد از آن كه شما بر آن ها بدون پيعني. ديروز گردانيپ
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ن آمده بودند تا به ي مسليشما قرار گرفتند و حدود هشتاد نفر بودند كه به سو
دارند يار و بيها هوشدند كه مسلمان يپس د.  بر آنان حمله ور شونديصورت ناگهان

شان نمودند و خدا به ير كردند اما آن ها را نكشتند، بلكه رهايو آن ها را دستگ
  .مومنان رحم نمود كه آن مشركان را نكشتند

ناست؛ پس هر عمل يد بي كنيو خداوند به آن چه م» بصِيرًا تَعملُونَ بِما اللَّه وكَانَ« 
ش تحت يكوير ني دهد و شما مومنان را با تدبيم را طبق عملش سزا و جزا يكننده ا

  . دهدير خود قرار ميتدب
ق يدن با مشركان تشويان كرد كه مومنان را بر جنگي را بيسپس خداوند متعال امور

 يريامبرش و جلوگيدن آن ها به خدا و پيكفر ورز: د و آن امور عبارتند از ي نمايم
امبر و ي كه پيمسجدالحرام، در حالامبر و همراهانش به يكردن آن ها از ورود پ

 هستند يز آن ها كسانيو ن.  عمره و  بزرگداشت كعبه آمده بودند ي ادايمومنان برا
 كه با خود نگاه داشته يي هاينگذاشتند قربان» محِلَّه يبلُغَ أَن معكُوفًا والْهدي« كه 
 عمره ي هاي كه قربانيي اشان در مكه برسند، جايد به قربانگاه و محل قربانيبود

ن امور ي اي كردند، و همه يري جلوگي ها به محل قربانيپس قربان.  شونديذبح م
 يدن با آن ها منع مي هست كه از جنگياما مانع. ديكار كني شود تا با آن ها پيسبب م

ك محله ين و آن ها در يان مشركي است در ميكند و آن وجود مردان و زنان مومن
ن زنان و مردان يپس اگر ا.  نرسدي كنند كه به آن ها آزاري نميمشخص زندگ

مال ين كه مبادا آن ها پايم اي شناختند، و از بينبودند كه مسلمان ها آن ها را نم
لْمٍ بِغَيرِ معرَّةٌ منْهم فَتُصِيبكُم« شوند،   ي به شما ميانيو آن گاه نادانسته رنج و ز» عِ

ن امر يد و اي گرفتيت و آزار قرار مين ها مورد اذّدن آي در صورت جنگيعني. ديرس
 هم ي اخرويده يو فا. دي شديت مي بود كه شما بر آن متاسف و دچار اذيناپسند

تا هركه را بخواهد غرق رحمت » يشَاء من رحمتِهِ فِي اللَّه لِيدخِلَ« ن كه يداشت و آن ا
ت  كردنشان پس از يكفر، و هدامان به آنان بعد از يپس با د ادن  ا. ش سازديخو

دن با آن ها ين خاطر شما را از جنگيپس بد.  گذاردي، بر آن ها منّت ميگمراه
و اگر مومنان از آن ها » أَلِيما عذَابا مِنْهم كَفَرُوا الَّذِينَ لَعذَّبنَا تَزَيلُوا لَو« . بازداشت

ن صورت يم به اي داديردناك م شدند به كافران عذاب ديدور گشته و از آنان جدا م
 يكار با آنان را مي پيم و به شما اجازه ي داشتيتان روا ميدن با آن ها را برايكه جنگ

  .مي گردانديروز ميم و شما را بر آنان پيداد
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  :26 يه يآ
لِيةِ حمِيةَ الْحمِيةَ قُلُوبِهِم فِي كَفَرُوا الَّذِينَ جعلَ إِذْ  علَى سكِينَتَه اللَّه فَأَنزَلَ الْجاهِ

لِمةَ وأَلْزَمهم الْمؤْمِنِينَ وعلَى رسولِهِ لَها بِها أَحقَّ وكَانُوا التَّقْوى كَ أَهكَانَ وو بِكُلِّ اللَّه 
  يجاهل  تعصب ،  تعصب  به  دل  كه گرفتند  تصميم  كافران  كه  آنگاه علِيما شَيءٍ

  به و فرستاد فرو  مؤمنان و  پيامبرش  دل بر را خود  امشآر نيز خدا  ، سپارند
 بر خدا و بودند تر  شايسته و سزاوارتر  يتقو  به  آنان  كه كرد  الزامشان   يتقو
  .داناست  يچيز  هر

» يةِالْجاهِلِ حمِيةَ الْحمِيةَ قُلُوبِهِم فِي كَفَرُوا الَّذِينَ جعلَ إِذْ« :دي فرمايخداوند  متعال م
 دادند و از نوشتن يشان جايت را در دل هايآن گاه كه كافران تعصب و نخوت جاهل

 عهدنامه ممانعت به عمل  آوردند و از ورود يدر ابتدا» ميبسم اهللا الرحمن الرح« 
 ي كردند و به آن ها اجازه يريو مومنان در آن سال به مكّه جلوگ) ص(امبر خدايپ

ره شدند و به زور وارد يش چيامبر و مومنان بر قريپ« : نديورود ندادند تا مردم نگو
شان بود و باعث شد تا آن يت همواره در دل هاي جاهلين نزعه هايو ا» .دنديمكّه گرد

» الْمؤْمِنِينَ وعلَى رسولِهِ علَى سكِينَتَه اللَّه فَأَنزَلَ« . از گناهان شوندياريها مرتكب بس
ز بر مومنان نازل كرد، و خشم آن ها يامبرش و نيد را بر پو آن گاه خدا آرامش خو

 را بكنند كه با مسلمانان كردند، بلكه آن يرا وادار نكرد تا با مشركان همان برخورد
بند ماندند كه در آن حرمات ي پايطيدند و به شراي ورزييبايها به خاطر حكم خدا شك

 گفتند و به سرزنش سرزنش ي گرفت، و به آن چه مردم ميم قرار مي مورد تعظياله
  .  نكردندييكنندگان اعتنا

 »مهأَلْزَمةَ وى كَلِمو » ال اله اال اهللا«  كه ي تقوي  كلمه يو آن ها را به اجرا» التَّقْو
» وأَهلَها بِها أَحقَّ وكَانُوا« لوازمات آن است ملزم نمود و آنان هم بدان ملتزم شدند، 

 يريآن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند از آن جا  كه از خگران به يو آنان از د
ن يبنابرا. شان وجود داشت  آگاه بود آن ها را سزاوار آن قرار داديكه در دل ها

لِيما شَيءٍ بِكُلِّ اللَّه وكَانَ« :فرمود داناستيزيو خداوند بر هر چ» ع .  
  :27- 28 يه يآ

قَ لَقَددص اللَّه ولَهساالرُّ رقِّ ؤْيخُلُنَّ بِالْحلَتَد جِدسالْم رَامشَاء إِن الْح آمِنِينَ اللَّه 
 فَتْحا ذَلِك دونِ مِن فَجعلَ تَعلَموا لَم ما فَعلِم تَخَافُونَ لَا ومقَصرِينَ رؤُوسكُم محلِّقِينَ

 ،، بخواهد خدا اگر : بود  گفته  كه  پيوست  صدق  به را  پيامبرش  يرؤيا خدا قَرِيبا
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  به  يبيم  هيچ  يب ،  كرده  كوتاه  يمو  يگروه و  تراشيده سر  يگروه ،  ايمن
 جز  و  دانستيد  ينم شما  كه  دانست  يم چيزها او  شويد  يم  داخل  مسجدالحرام

  بود  كرده شما  نصيب  يفتح  ينزديك  همين در  آن
ولَ الَّذِي هسأَر ولَهسى رددِينِ بِالْهقِّ والْح ظْهِرَهلَى لِيينِ علِّهِ الد شَهِيدا  بِاللَّهِ وكَفَى كُ

   همه بر را  دين  آن تا فرستاد  حق  دين و  هدايت  به را  پيامبرش  كه  اوست
  .است  يكاف را  شهادت خدا و  گرداند پيروز  اديان

خداوند خواب را » بِالْحقِّ الرُّؤْيا رسولَه هاللَّ صدقَ لَقَد« :دي فرمايخداوند متعال م
ده بود كه آن را ي دينه خوابيامبر در مديپ. غمبر خود نشان داديراست و درست به پ

ده بود كه آن ها وارد مكّه خواهند شد و ين خواب دياو چن. ارانش رسانديبه اطالع 
ن كه  يآمد و آن ها بدون اش يه پيبي آن چه در حديپس وقت.   كننديكعبه را طواف م

: گفتند) ص(امبري به پياد حرف زدند، حتّين مورد زيوارد مكّه شوند برگشتند در  ا
م كرد؟ يم شد و آن را طواف خواهي كه وارد كعبه خواهيمگر تو به ما خبر نداد

: فرمود» نه« :د شد؟ گفتندين سال وارد خواهيا به شما خبر دادم كه در هميآ« : فرمود
ن يخداوند متعال در ا» .د كرديد شد و آن را طواف خواهيشما وارد آن خواهپس « 

امبر را ي كه خدا خواب پيبه درست» بِالْحقِّ الرُّؤْيا رسولَه اللَّه صدقَ لَقَد« :جا فرمود
 آن محقق گردد و يد واقع شود و صداقت و راستي حتما بايعنيمحقّق خواهد گرداند، 

 الْحرَام الْمسجِد لَتَدخُلُنَّ« . با اصل مساله ندارديافتد تضادير بي تاخنكه وقوع آن بهيا
لِّقِينَ آمِنِينَ اللَّه شَاء إِن حم كُمؤُوسرِينَ رقَصميو به خواست خدا همه » تَخَافُونَ لَا و 

د وارد يده و كوتاه كرده اي سرتان را تراشي كه مويشما در امن و امان و در حال
ت الحرام است و در يم بي تعظين حالت كه مقتضي در ايعني. د شديسجدالحرام خواهم

ل يا كوتاه كردنش آن را تكمي سر يدن مويد و با تراشي كه مناسك را ادا كرده ايحال
 تَعلَموا لَم ما فَعلِم« .د شديد، و در حالت امن و امان وارد مسجد الحرام خواهينموده ا
 آگاه است كه ييپس خداوند از منافع و مصلحت ها» قَرِيبا فَتْحا ذَلِك نِدو مِن فَجعلَ

.  را مقّرر داشتيكيش از وارد شدن به مكّه فتح نزدين پيبنابرا. د ي دانيشما آن را نم
 از مومنان گشته بود و حكمت ي برخيق دل هاين واقعه باعث تشويو از آن جا كه ا

ن يو  ا. ان كرديد خداوند حكمت و منفعت آن را بده داشته بويآن را از آن ها پوش
  .ت و رحمت هستندي خدا سراسر هدايگونه همه احكام شرع
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»  بِالْهدى رسولَه أَرسلَ الَّذِي هو« : و عام خبر داد و فرموديك حكم كلّيسپس از 
 يهد كه انسان را از گمرايت و دانش مفيغمبر خود را با هداي است كه پيخداوند ذات

» الْحقِّ ودِينِ« د، فرستاد، ي  نمايان مير و شر را بي خي دارد و راه هايدور م
 آن حق است، و حق عبارت است از عدل و يژگي فرستاد كه وينين او را با ديهمچن

ه ي كه دل ها را تزكيسته اين حق عبارت است از هر عمل شاياحسان و رحمت، و د
اخالق را پرورش دهد و قدر و منزلت را رفعت د و نَفس ها را پاك گرداند و ينما

 يله ين و رسالتش و به وسي ديله يتا او را به وس» كُلِّهِ الدينِ علَى لِيظْهِرَه« . بخشد
روز بگرداند و آن ها را با متوسل شدن به زور يان پيحجت و برهان قاطع، بر همه اد

  .م شدن و اطاعت  كردن وادار كندير به تسليو شمش
  :29 يه يآ

دمحولُ مسالَّذِينَ اللَّهِ رو هعاء ملَى أَشِداء الْكُفَّارِ عمحر منَهيب ما تَرَاهكَّعا ردجس 
لًا يبتَغُونَ لُهم ذَلِك السجودِ أَثَرِ منْ وجوهِهِم فِي سِيماهم ورِضْوانًا اللَّهِ منَ فَضْ  فِي مثَ

لُهم وراةِالتَّ  سوقِهِ علَى فَاستَوى فَاستَغْلَظَ فĤَزره شَطْأَه أَخْرَج كَزَرعٍ الْإِنجِيلِ فِي ومثَ
جِبعي اعغِيظَ الزُّرلِي بِهِم الْكُفَّار دعو نُوا الَّذِينَ اللَّهمِلُوا آمعاتِ والِحم الصغْفِرَةً مِنْهم 
 و سختگيرند  كافران بر هستند او با  كه  يكسان و ، خدا پيامبر محمد يماعظِ وأَجرًا

  و آيند  يم  سجده  به ، كنند  يم  ركوع  كه  يبين را  آنان   مهربان يكديگر با،
   چهره بر  كه  است  يا  سجده اثر  نشانشان  هستند خدا  يخشنود و فضل  يجويا

  يا  كشته  چون  كه ،  انجيل در و  تتورا در  وصفشان  است  اين   آنهاست
 و بايستد خود  يپاها بر و شود  محكم  جوانه  آن و بزند  جوانه  كه  هستند

 از خدا  آورد  خشم  به را  كافران  كه آنجا تا ، وادارد  يشگفت  به  را  كشاورزان
  به اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان كه را  يكسان  آنها  ميان

  .است  داده وعده  بزرگ  يپاداش  و  آمرزش
 »دمحولُ مسالَّذِينَ اللَّهِ رو هعد يخداوند متعال از پ» مكه يو كسان) ص(امبرش  محم 

ن صفت ها و ي كامل تري دهد كه آن ها دارايبا او بودند از مهاجران و انصار خبر م
آنان بر كافران » الْكُفَّارِ علَى أَشِداء« كه  دهد يو خبر م.  باشندين حاالت ميبزرگ تر
 يت  كوشش خود را مبذول ميروز شدن بر آن ها نهاي در پيعني. ر هستنديسخت گ

ن دشمنانشان در يبنابرا. نندي بي نمي و سختي جز تنديزيدارند و كافران از آن ها چ
  .  شدندرهين بر آن ها چيدند و شكست خوردند و مسلميبرابر آنان خوار گرد
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ك جسم ي دارند، همانند يگر را دوست ميگر مهربانند و همديبا هم د» بينَهم رحماء«
 برادرشان هم ي داشتند برايد و دوست مي پسندي خود ميو  تن،  و هر آنچه را برا

و اما رفتارشان با خالق و خداوند . ن رفتار آن ها با مردم بوديا.  داشتنديدوست م
اد ي زيعني. يني بيآن ها را در حال ركوع و سجده م» سجدا ركَّعا رَاهمتَ« : ن بوديچن

 منَ فَضْلًا يبتَغُونَ« . ن اركان نماز ركوع و سجده استي خوانند كه بزرگ ترينماز م
 يند  فضل و خشنودي جوين عبادت مي ايو آن چه كه در ورا» ورِضْوانًا اللَّهِ

افتن به پاداش يت پروردگار ودست يدن به رضايس مقصودشان ريعني. خداست 
 دهند و ياز بس كه  عبادت انجام م» السجودِ أَثَرِ منْ وجوهِهِم فِي سِيماهم« . اوست

 يشان نورانيشان اثر گذاشته و چهره هاي كنند، در چهره هاي عبادت ميبه خوب
 ييبايز شكوه و زيچون با نماز درونشان روشن گشته و برونشان ن. گشته است

لُهم ذَلِك« . افته استي ف ين وصف كه  خداوند آن ها را بدان توصيا»التَّوراةِ فِي مثَ
لُهم« . نموده در تورات ذكر شده است  ل يفشان در انجيو توص» الْإِنجِيلِ فِي ومثَ

 رَجأَخْ كَزَرعٍ« ن است كه آن ها در تكامل و تعاونشان، يگر است و آن اي ديزيچ
شَطْأَه هرزĤَهستند كه جوانه اش را برآورده آن گاه آن را تنومند يهمانند كشتزار» ف 

ش را برآورده و آن گاه جوانه ها در پابرجا ماندن با او ي جوانه هايعني. ساخته است
  . كنندي ميهمكار

و بر » هِسوقِ علَى  َاستَوى« شوديرومند مي و نين كشتزار قويپس ا» فَاستَغْلَظَ« 
 ي و بارورييبايو به سبب تكامل و ز» الزُّراع يعجِب« ستد، يشان راست ايساقه ها

همانند كشتزار ) ص(ن اصحاب يهمچن.  سازديفراوانش كشاورزان را شگفت زده م
از ي رسانند و مردم همان طور كه به كشتزار نيهستند و همان گونه به مردم سود م

  . زمندندايز نيدارند به آن ها ن
 كه بعدا مسلمان يو چون فرد كوچك تر و كس.  باشديشان ميپس قوت و ساقه ها

گر را در يك ديزد و ي آميش تر اسالم آورده در مي كه پي شود به بزرگ تر و كسيم
 يند، همچون كشتزاري نماي مياري آن ين خدا و دعوت كردن به سويبرپاداشتن د

 شود و آن كشتزار ي آن گاه جوانه ها بارور م آورد ويهستند كه جوانه اش را بر م
 آنان كافران را يله يتا به وس» الْكُفَّار بِهِم لِيغِيظَ« :ن فرموديبنابرا.  گرددي ميقو

 شان را بر ينند و سرسختي بي اجتماع آن ها را ميرا كافران وقتيز. ن كنديخشمگ
 نبرد و كارزار يان هادي با آن ها در مي كنند، و وقتينشان مشاهده ميدشمنان د
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 مِنْهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ اللَّه وعد« .ندي آي شوند به خشم ميروبرو م
سته ي شايمان آورده و كارهاي از آنان  كه ايخداوند به  كسان» عظِيما وأَجرًا مغْفِرَةً

 بودند يكسان) ص(حابپس اص.  بزرگ وعده داده استيكرده اند آمرزش و پاداش
ن رو خداوند آن ها را ياز ا. مان آورده و هم عمل صالح انجام داده بودنديكه هم ا

ا و آخرت ي دني هايمورد آمرزش، قرار داد كه از لوازم آمرزش  مصون ماندن از بد
  .ا و آخرت عطا كردي در دنياست، و به آنان پاداش بزرگ

  هيبيداستان حد

م رحمه اهللا در كتاب يه طور مفّصل و آن گونه كه امام ابن قه را بيبين داستان حديا
ن داستان به صورت يرا پرداختن به ايم، زي كنيان نموده بازگو ميب» ي النبويالهد«

ن داستان يم و اسرار ايم از  مفاهيد، ابن قي نماين سوره كمك ميمشروح بر فهم ا
 ي سال ششم هجريقعده  اليذ: نافع  گفت« :دي گوياو م.  آورديان ميسخن به م

 بن عقبه و ي و قتاده و موسين گفته زهريح  است و اين صحيا. امبر حركت كرديپ
  .ز استيگران نيمحمد بن اسحاق و د

در ماه رمضان حركت ) ص(امبريپ: دي گويت از پدرش ميو هشام بن عروه به روا
 يت بلك غزوه سين درست  نياما ا. رفتيه تحقّق پذيبيكرد و در ماه شوال صلح  حد

  .فتح در رمضان انجام شده است
 آورده است يامبر چهار عمره به جايپ: ت از انس آمده است كه ين به روايحيدر صح

ن چهار ي ايه را از زمره يبي حديو او عمره .  القعهده بوده انديكه همه در ماه ذ
و در . بودندامبر يه هزار و پانصد نفر همراه پيبيدر حد: دي گويعمره بر شمرده و م

ت است ين روايحيز از او در صحيو ن. ن آمده استيز چنيت جابر نين به روايحيصح
 ي أوفيت عبداهللا بن أبين در روايحين در صحيكه هزار و چهارصد نفر بودند و همچن

  .ميصد نفر بوديما هزار و س: دي گويآمده كه م
 رضوان حضور داشتند عتي كه در بيگروه: د بن مسبب گفتميبه سع: دي گويقتاده م

د كه ي گويجابر بن عبداهللا م: من گفتم. هزار و پانصد نفر بودند: چند نفر بودند؟ گفت
د او يخداوند بر او رحم نما: د بن مسبب گفتيآن ها هزار و چهارصد نفر بودند، سع

. دچار توهم و اشتباه شده است، او خودش به من گفت كه هزار و پانصد نفر بودند
ح از  او نقل شده ي صحيتيز در روايح نقل شده است و نيتِ صحي دو روااز جابر

 هفت نفر ي كردند كه هر شتر برايه هفتصد شتر قربانيبياست كه آنه در سال حد
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اده هزار و يسوار و پ: د؟ گفتيشما چند نفر بود: پس به او گفته شد.  شدي ميقربان
ن گفته براء بن عازب و معقل ي و ا.ندي نشيشت تر به دل مين بيا. ميچهارصد نفر بود

و هم .  است كه از آن ها نقل شده استيتين روايح تريسار و سلمه بن أكوع صحيبن 
  .ن استيت بن حزن همي مسين نظر و گفته يچن

 كند يت ميب و او از پدرش روايد بن مسيت از قتاده و او به نقل از سعيشعبه به روا
  . ميامبر بودير همراه پردرخت هزار و چهارصد نفيكه ما در ز

ن يو از ا.  شده استيآن ها هفتصد نفر بودند دچار اشتباه آشكار: دي كه بگويو كس
 هفت ي كرده اند، و هر شتر برايجا استنباط كرده است كه آن ها هفتصد شتر قربان

ح ي كند چون  تصريد داللت نمي گوين بر آن چه او مياما ا.  شدي ميا ده نفر قرباني
 همه ي شده است، پس اگر براي هفت نفر قربانيك شتر براين غزوه ي در اشده كه

  . شده آن ها چهارصد و نو نفر بوده  انديهفتاد شتر قربان
باالخره داستان . د هزار وچهارصد نفر بودندي گويث و در آخر آن مين حديو در هم

قالده را در ) ص(امبريدند پيفه رسي الحلي به دزدين قرار است كه آن ها وقتياز ا
 عمره احرام بست، و ي نمود، و براي انداخت و آن را عالمت گذاريگردن قربان

 از ي خزاعه را به عنوان جاسوس فرستاد تا اطالعاتيه ي از افراد قبيكيش يشاپيپ
ن يآن ها به راه خود ادامه دادند تا ا. اورد و ا و را از احوال آنان آگاه  كنديش بيقر

شان آمد و يبه نزد ا) ص(امبر ين جا جاسوس پيدند، در اين رس عسفايكيكه به نزد
 مقابله يرا برا4ش ي پشت سرگذاشته ام كه احابي را در حاليطائفه كعبه بن لو: گفت
 با تو گرد آورده اند، و آنان با تو يياروي روي را برايي با تو جمع كرده و گروه هاي

  ».ند داشتد و تو را از ورود به كعبه بازخواهيخواهند جنگ
د كه به زنان و يا موافق هستيآ« :با اصحابش مشورت كرد و فرمود) ص(امبريپ

م و آنان را به اسارت ي آنان رفته اند حمله ور شويارين جماعت كه به يكودكان ا
ن باشند ي خود نشستند شكست  خورده و اندوهگيم تا اگر بر سر جايخود درآورد

د آهنگ خانه خدا ي خواهيا آن كه مي!  قطع كند؟و اگر فرار كردند خدا گردن آنان را
خدا و : م؟ ابوبكر گفتي كرد با او كارزا كنيريم و هركس از ورود ما به آن جلوگيكن
 ي جنگ با كسيم و براي دانند، اما ما به قصد انجام عمره آمده ايامبرش  بهتر ميپ
م كرد، آن يرزار خواهان ما و خانه خدا حائل گردد با  او كاي هركس ميم وليامده اين
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 از راه ها يكين كه به يتا ا. همه به راه افتادند. ديفتيپس راه ب: فرمود) ص(امبريگاه پ
م است يش در غمي از قريد به همراه لشكريخالد بن ول: فرمود) ص(امبريدند و پيرس

ن ناگهان گرد و يپس خالد متّوجه آن ها نشد تا ا» .ديپس به سمت راست حركت  كن
ش شتافت تا به ي قرين هنگام شتابان به سويشكر را مشاهده كرد و  او در اغبار ل

هم چنان ) ص(امبريپ. ر خود  ادامه دهديهم چنان به مس) ص(امبريپ. آنان هشدار دهد
د كه از آن جا بر آن ها ي رسيه و گردنه اين كه به ثنير خود ادامه داد تا ايبه مس
اما شتر از » حلّ حلّ« :د و مردم گفتنديخوابن ين جا شترش به زميدر ا.  آديفرود م

امبر يپ. ن افتاده استي به زميچ علتيبدون ه» قصواء: مردم گفتند.  برنخاستيجا
 هم  ندارد بلكه ه مان ين عادتيو چن. فتاده استين نيقصواء بدون علت بر زم«: فرمود

سپس » .تز بازداشته اسين شتر را نيل ابرهه را از رفتن بازداشت اي كه فيچز
شنهاد ي را كه به من پيوه ايسوگند به آن كه جانم در دست اوست هر ش« :فرمود

آن » .رفتيت كرده باشند از آنان خواهم پذي را رعايم الهيكنند و در آن حركت حر
ر داد تا ييامبر راه را تغي بلند شد و پي حركت داد و شتر از جايگاه شترش را از جا

 فرود آمدند كه  مردم به يدند و در كنار چشمه كم آبيسه ريبي حدين كه به انتهايا
دند و ي آب آن را كشيد كه مردم همه ي نپائيريد.  داشتنديزحمت از آن آب بر م
 از تركش خود يريامبر تيپ. ت بردنديشكا) ص(امبر خداي به پيخشك شد و از تشنگ

، قسم به خدا ر را در چشمه قرار دهنديرون آورد و به آنان دستور داد كه آن تيب
از ي نيراب شدند و از آب بين همه سيد  تا اي جوشيوسته از آن چشمه آب ميپ

شان شدند، و يبر آن ها وارد شده بود پر) ص(امبرين كه پيش از ايقر. دنديگرد
را ) ص(سپس عمر بن خطاب.  را به نزد آن ها بفرستديبر آن شد تا مرد) ص(امبريپ

امبر خدا؟ من در مكّه از ي پيا« :عمر گفت.  بفرستد آنانيفرا خواند تا او را به سو
ت و آزار قرار گرفتم به خاطر من ي را ندارم كه اگر مورد اذّي كعبه كسي بنيفه يطا

  » .ن شوديناراحت شود و خشمگ
 شما ي كنند و خواسته يت ميله اش از  او حمايپس عثمان بن عفان را بفرست كه قب

ش ي قريمان بن عفّان را فرا خواند و او را به سوعث) ص(امبريپ» . كنديرا ابالغ م
 يم، بلكه ما برايامده اي جنگ نيش خبر بده كه ما برايبه قر« :فرستاد و به او فرمود

و هم چنان به عثمان دستور داد . »م و آن ها را به اسالم دعوت كني عمره آمده ايادا
 و يروزيو آن ها را به پ برود كه در  مكبه  هستند يكه به نزد مردان و زنان مومن
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ره خواهد كرد ين خود را در مكه چيفتح مژده دهد، و به آن ها خبر دهد كه خداوند د
  . شوديانه نگاه داشته نميمان مخفيگر در آن جا  ايو د

 يكجا م« :ش افتاد، آن ها گفتنديگذرش بر قر» بلدح« ن كه در يعثمان به راه افتاد تا ا
مرا فرستاده است تا شما را به خدا و به اسالم ) ص(امبر خ دايپ« : گفت» ؟يرو

 عمره ي ادايم، بلكه ما برايامده ايدن ني جنگيدعوت كنم و شما را خبر دهم كه ما برا
د به يابان بن سع» !م حال به دنبال كارت برويدي شنيآن چه گفت« :گفتند. »ميآمده ا

مان را سوار بر ن كرد و عثي او آمد و به او خوش آمد گفت و اسبش را زيسو
مسلمان ها . دياسبش نمود و او را پناه داد و پشت سر خود سوار كرد تا به مكّه رس

افت و آن يعثما قبل از ما به كعبه راه « :ش از آن كه عثمان از مكه بازگردد، گفتنديپ
  : فرمود) ص(امبريپ. »را طواف كرد

دن به آن جا باز داشته يس كه ما از ري برم او كعبه را طواف كند در حاليگمان نم« 
 كه او به آن ي دارد در حالي او را از طواف كعبه باز ميچه چز« :گفتند. »ميشده ا
ن است كه كعبه را طواف ي او ايگمان من درباره « :امبر فرموديپ» افت است؟يراه 

مسلمان ها با مشركان درباره » .ميم و با هم طواف كنين كه همراه او باشينكند مگر ا
 يختند، پس مرديه صلح در آمي قضي درباره يختند، پس مرديه صلح در آمي قضي

 ي در گرفت و آن ها به سوير انداخت و جنگيگر از آن گروه تي دي مرديبه سو
گر يكدي از ياد برآوردند و تعدادير و سنگ پرتاب  كردند و هر دو گروه فريگر تيكدي

 عثمان كشته شده است، آنگاه د كهيخبر رس) ص(امبريبه پ. را به گروگان گرفتند
 كه او يدر حال) ص(امبري پيمسلمان ها به سو.عت فرا خوانديامبر اصحاب را به بيپ
دست خودش ) ص(امبريپ. عت كردند كه فرار نكننديدند و با او بير درخت بود شوريز

. عت تمام شد عثمان برگشتي بيوقت. »ن دست عثمان استين ا:را بلند كرد و فرمود
« : عثمان گفت»  ابا عبداهللا؟ي اي شديبه طواف كردن گرد كعبه راض« :ا گفتندمسلمانه
ك يد، سوگند به آن كه جانم در دست اوست اگر ي من پنداشته اي درباره يبدگمان

 كردم تا يم بود كعبه را طواف نميه مقيبيامبر خدا در حدي ماندم و پيسال در مكه م
  . ديامبر آن را طواف نماين كه پيا

آن گاه مسلمان ها . رفتميش از من خواستند تا كعبه را طواف كنم اما من نپذيقر
. عت كردندي مسلمان ها با او بيعت مردم گرفت و همه ي بيامبر را برايپ« :گفتند

 يسار شاخه هايمعقل بن . »سيجد بن ق« عت كردند جز يامبر بيمسلمان ها همه با پ
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 ين كسيامبر نخورند، و اولّي كرد تا به پي مدرخت را نگاه داشته بود و آنها را بلند
عت كرد، به ي بود، و سلمه بن اكوع سه بار با او بيعت  كرد ابوسنان اسديكه با او ب
عت يز همراه شد و بين افراد ني ها، و با آخرين گروه از مردم، و با وسطيهمراه اول

  . كرد
 به يل بن ورقاء خزاعي بدامبر بودنديعت با پين هنگام كه  مسلمانان مشغول بيدر ا

ان اهل تهامه مردمان خزاعه همراه يدر م. له خزاعه آمدي از افراد قبيهمراه گروه
 و عامر بن ي كعب بن لويفه يمن از نزد طا« :ل گفتيبد. امبر بودنديمحرم  اسرار پ

 زنان و كودكان يه فرود آمده اند و حتيبي حدي آب هايكيم، آن ها در نزدي آي ميلو
د و تو را از ورود به مكبه باز يا به همراه آورده اند و آنان با تو خواهند جنگخود ر

  .»خواهند داشت
 عمره ي ادايم، بلكه ما برايامده اي نيدن با كسي جنگيما برا« :فرمود) ص(امبريپ

ده اند و ي از آن دياري بسيان هايز از جنگ به ستوه آمده و زيش نيم، و قريآمده ا
ز مرا با مردم ين كه آنان نيبا آنان سازش خواهم كرد در قبال ااگر بخواهند، من 

ن كنند، وگرنه معلوم ي كه مردم رفته اند بروند، چنيو اگر بخواهند به راه. واگذارند
د قوا كرده اند، و اگر اصرار به جنگ دارند سوگند به ي شود كه استراحت و تجديم

د تا جان از تنم يان خواهم جنگن دعوت با آنيآن كه جانم در دست اوست در راه ا
 ي برايي گويآن چه را م« :ل گفتيبد. ش ببردينكه خداوند كار خودش را پيا ايد يدرآ

  .»آنان باز خواهم گفت
ن مرد به نزد شما يمن از جانب ا« : گفت. ش آمديش قرين كه پيل به راه افتاد تا ايبد

. »مي گوي شما باز ميد سخنانش را براي گفت اگر بخواهي مييزهايآمده ام و چ
، اما »يي ما بگوي برايزيم كه از سخنان او چي نداريازيما ن« :نابخردانشان گفتند
» ن و چنان گفتيچن« :گفت. »ي بازگويده ايآن چه راكه شن« :خردمندانشان گفتند

شنهاد كرده است، پس آن ي به شما پي خوبيبرنامه « :  گفتي بن مسعود ثقفيعروه 
ل گفته يعروه نزد بد» ش او برويپ« :گفتند. »د من نزد او بروم يگذارد و بيريرا بپذ

فرض كن اگر قومت را !  محمديا« :امبر گفتين هنگام عروه به پيدر ا. بود به او گفت
شاوندانش را ي از عرب خويش از تو احدي كه پيده ايا شني، پس آيشه كن ساختير
 از اراذل ي قسم به خدا من مشتي خواهي ميگريز ديشه كن كرده باشد؟ و اگر چير
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سته است كه فرار كنند و  تو را ينم كه اطرافت را گرفته اند و شاي بيو اوباش را م
  ».تنها بگذارند
 يا ما از كنار او مي، آ» را بمك» الت« ...زبان » أُمصص بظَرَ  اللَّاتِ« :ابوبكر گفت

سوگند « :گفت» ابوبكر« :تندگف» ست؟ين كيا« :م؟ عروه گفتي كنيم، او را رها ميزيگر
 ين بر من روا داشته ايش از اي نبود كه پيبه آن كه جانم در دست اوست اگر احسان

امبر سخ يو هم چنان با پ» !! دادميامده ام، پاسخ تو را ميو من هنوز از جبران آن برن
ره يمغ.  گرفتيامبر را ميش پي گفت با دستش ري گفت و هرگاه با او سخن مين م

 ير به دست داشت بر باالين بر سر داشت و شمشي كه كاله آهنيعبه در حالبن ش
  .ستاده بوديامبر ايسرپ

 ير روي شمشيرد با دسته يامبر را بگيش پي خواست ريپس هر وقت كه عروه م
، عروه سرش »امبر دور بداريش پيدست خود را از ر« : گفتي زد و ميدستش را م

 ي بيا« :عروه گفت. » ره بن شعبه هستميمغ« :فتگ» ست؟ي كيا« :را بلند كرد و گفت
ره در يمغ» ! تو آن همه كوشش كردم؟ي رفع آن نرنگ بازيمگر من نبودم برا! وفا

 را كشته و اموالشان را ربوده ي همراه شده بود و تعداديت با گروهيدوران جاهل
با آن اموال رم اما ي پذياسالم تو را م« :امبر فرموديپ. بود، سپس آمد و مسلمان شد

  ». ندارميكار
امبر هرگاه آب دهن ير نظر گرفت، پيرا ز) ص(امبر خداي اصحاب پيسپس عروه مدت

شان آن يافتد بلكه با دست هاين بي گذاشتند كه به زمي انداخت اصحاب آن را نميم
 داد ي به آن ها ميو هرگاه دستور. دندي مالي گرفتند و چهره و بدن خود ميرا م

 برگرفتن قطرات آب ي گرفت براي دادند، و هرگاه وضو مي انجام مشتابان آن را
 زد يامبر حرف ميك بود سر و دست خود را بشكنند، و هرگاه پي او نزديوضو

  ي نگاه نميز به وي آوردند و به خاطر بزرگداشت او تين مييشان را پايصداها
  . شدنديره نميكردند و به او خ

به خدا من نزد پادشاهان !  قوم منيا:  و گفتپس عروه به نزد همراهانش بازگشت
ده ام كه ي را نديپادشاه! سوگند به خدا. يصر و نجاشي و قيرفته ا م، نزد كسر

!  دارندي ميم كنند كه اصحاب محمد، او را بزرگ و گراميارانش او را چنان تعظي
رفت و  گي از آن ها قرار ميكي انداخت در كف دست ياگر آب دهان م! سوگند به خدا

 درنگ و ي داد بي به آن ها ميد، و هرگاه فرماني ماليآن را بر چهره و بدنش م
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 برگرفتن قطرات ي گرفت براي كردند ، و هرگاه وضو ميشتابان دستور او را اجرا م
ن ييشان را پاي زد صداهاي شكستند، و هرگاه حرف مي او سر و دست ميآب وضو

وه و راه ياو به شما ش.  شدنديره نمي خي و آوردند ، و به خاطر بزرگداشت او بهيم
  .ديريشنهاد كرده است پس آن را بپذي را پيدرست

 به يبرو وقت« : گفتد» ش او برومي من پيبگذار« :  كنانه گفتي از بنيآنگاه مرد
 است كه شتران ي است و او از قومين فالنيا« : امبر فرموديك شد پينزد) ص(امبريپ

  » !ديل داري او گسي را به سويوانات قربانيپس ح! د دارني مي را گراميقربان
سبحان اهللا سزاوار « :ان به استقبال او رفتند، گفتيك گوين كردند و لبياصحاب چن

ارانش برگشت يپس آن مرد به نزد . »ن ها از آمدن به كعبه بازداشته شونديست اين
 ي شدن نشانه گذاري قربانيدم كه قالده در گردنشان بود و برايشتران را د« :و گفت

  ».ن ها از آمدن به كعبه بازداشته شونديد ايشده بودند و من معتقدم كه نبا
 به آن يوقت» ن برو:گفتند. »ش او بروميدمن پيبگذار« :مكرز بن حفص بلند شد و گفت

. » باشدي فاسق مين مكرز بن حفص است او مرديا« :امبر فرموديك شد پيها نزد
ل بن ي زد ناگهان سهين هنگا كه او حرف ميدر هم. و شدامبر مشغول گفتگيپس با پ

 يا عهدنامه ايب« :ل گفتيسه. »كارتان آسان شد: فرمود) ص(امبريعمرو آمد، سپس پ
» م يبسم اهللا الرحمن الرح« :سين بنو:سنده را فراخواند و فرموديامبر نوي، پ» ميسيبنو
باسمك « :سيت، بلكه بنوسيم كه چي دانيرحمان را نم! سوگند به خدا« : ل گفتيسه

سوگند به خدا جز بسم اهللا « :مسلمان ها گفتند. ي نوشتيهمان طور كه قبال م» اللهم
  ».ميسي نويگر نمي ديزيم چيالرحمن الرح

 يزين چيس ايبنو« :سپس فرمود» باسمك اللهم: سيبنو« :فرمود) ص(امبريآن گاه پ
 يسوگند به خدا اگر م:  گفتليسه. »است كه محمد رسول اهللا بر آن حكم كرده است

م و با تو ي داشتي تو را از آمدن به خانه خدا باز نميامبر خدا هستيم كه تو پيدانست
من فرستاده و « :فرمود) ص(امبريپ. محمد بن عبداهللا: سيم، بلكه بنويدي جنگينم
محمد بن عبداهللا، در قبال : سيد، پس بنويب كنيامبر خدا هستم، گرچه شما مرا تكذيپ
م عرب ي خواهينه ، چون نم« :ل گفتيسه. »ميد خانه خدا را طواف كنين كه بگذاريا

در سال : سيبلك بنو. ميند كه ما تحت فشار و زور به شما  اجازه ورود داديبگو
  .ن نوشت شديو چن. »دييايد به عمره بي توانينده ميآ
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د يده باشند بايرون هم گي از ما به نزد تو آمدند، گرچه به دياگر افراد« : ل گفتيسه
 كه مسلمان يچگونه فرد! سبحان اهللا« :مسلمان ها گفتند. »يآن ها را به ما بازگردان

  » شود؟يشد و به نزد ما آمده است دوباره به مشركن پس داده م
ش قرار داشت ي كه بر پاهاييرهايل كشان كشان با زنجين حال ابوجندل بن سهيدر ا
ان مسلمان ين كه خودش را به ميكه آمده بود تا ان ميين صورت از پاياو به هم. آمد

م او را از ي است كه طبق آن چه عهد نمودين فردين نخستيا« :ل گفتيسه. ها انداخت
  ».ميم و تمام نكرده ايما هنوز صلح نامه را ننوشته ا« :امبر فرموديپ» . خواهميتو م
ا تو صلح نخواهم  بيزين است سوگند به خدا كه هرگز بر چيپس اگر چن« :ل گفتيسه
. »  بخشم ياو را به شما م« :گفت. »او را به شخص من ببخش« :امبر فرموديپ. »كرد

او را به تو « : مكرز گفت»  كنمين نمينه چن« :گفت» !ن كن؟يچرا؛ چن« :امبر فرموديپ
  ».دميبخش

 ي شوم در حاليا به نزد مشركان برگردانده ميآ!  گروه مسلمانانيا« :ابوجندل گفت
و او در راه » ده ام؟ي كشيد چه رنجيني بيا نميمسلمان شده و نزد شما آمده ام، آكه 

سوگند به : دي گويم)  اهللا عنهيرض(عمربن خطاب. خدا به شدت عذاب داده شده بود
. افته بودي به دلم راه نيدين روز شك و تردي كه اسالم آورده ام جز هميخدا از روز

« :؟ فرموديستيامبر خدا نيمگر تو پ! امبر خداي پيا« :امبر آمدم و گفتميش پيپس پ
پس : گفتم» بله« :ست؟ فرموديم و دشمن ما بر باطل نيستيا ما بر حق نيآ:گفتم» بله

 كه هنوز يم در حاليم و به عقب بازگردي تن در دهينمان به خواريد در كار ديچرا با
بر خدا هستم و او اميمن پ« :ان ما و دشمنانشان حكم نكرده است؟ فرموديخداوند م

  » . كنمي نميچي كند، و من از فرمان او سرپي مياريمرا 
بله، « :م كرد؟ فرموديم آمد و آن را طواف خواهي كه به كعبه خواهيمگر ن گفت: گفتم
« :نه ، فرمود: گفتم» د كرد؟ين سال آن را طواف خواهيا به شما گفتم كه در همي آيول

  ». كرديواف خواه شد و آن را طيپس تو وارد آن خواه
و .  او بازگفتميامبر گفتم بريسپس نزد ابوبكر آمدم و آن چه را به پ: دي گويعمر م

به « :امبر به من داده بود واضافه بر آن گفتي را به من داد كه پيابوبكر همان پاسخ
كه او ! د، سوگند به خداي آي كه مرگ به سراغت ميامبر چنگ بزن تا وقتيدامان پ

  .» انجام دادميادي زيين كارم كارهاي جبران ايبرا« :مر گفتع. »برحق است
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د  و شتران را سر يبلند شو« :فرمود) ص(امبري  نوشتن صلح نامه تمام شد پيوقت
 از مسلمان ها بلند يچ كسيسوگند به خدا ه. »دي سرتان را بتراشيد، سپس موهايببر

امبر يآن ها بلند نشد پك از يچ ي هيوقت: ن گفتيامبر سه بار چنين كه پينشد تا ا
ام سلمه . ان كردي او بيده بود برايبرخاست و نزد ام سلمه رفت و آن چه از مردم د

پس « : گفتيفرمود ، آر» ؟ين كار را دوست داريا تو ايآ! امبر خداي پيا« : گفت
 ي و موي برينكه شترت را سر ميك كلمه حرف نزن تا ايچ كس يرون برو و با هيب

ن كه شترش را يتا ا.  نگفتيچ كس سخنيامبر بلند شد و با هيپ. »ي تراشيسرت را م
  .دي سر خود را  تراشي سر او را بتراشد، و موي را صدا زد كه مويذبح كرد و كس

دن و شروع  ي ها را سربرين را مشاهده كردند بلند شدند و قرباني ايمردم وقت
ك ي، ي از شدت ناراحتك بودين كه نزديگر تا ايكدي سر يدن موهايكردند به تراش

إِذَا جĤءكُم « ه را نازل كردين آي آمدند و خداوند ايسپس زنان مومن. گر را بكشنديد
ن روز عمر دو تا زن كه در دوران يپس در ا» بِعِصمِ الكَوافِرِ.... المومِنَت مهجِرَتِ 

ا صفوان  بيگريه ازدواج كرد و دي با معاويكيشرك همسر او بودند طالق داد، پس 
ه را ين آينه بازگشت و به هنگام بازگشت، خداوند ايامبر به مديآن گاه پ. هيبن ام

 يروزين فتح و پيا ايآ« :عمر گفت. تا آخر» نَايإِنَّا فَتَحنَا لَك فَتَحا مبِ« :نازل فرمود
! امبر خداي پيتو را مبارك باد ا« :اصحاب گفتند» بله« :فرمود» امبر خداي پياست ا
 قُلُوبِ ينَة فِي أَنزَلَ السكين هو الذَّ:سپس خداوند  نازل فرمود» ستي ما چي بهره

  .» نَيالمومِن
  ر سوره فتحيان تفسيپا
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  ر سوره حجراتيتفس

  . باشديه مي آ18 و يمدن

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3ه يآ
  يعلِيم ا سمِيع اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقُوا ورسولِهِ اللَّهِ يديِ بينَ تُقَدموا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

 ، خدابترسيد  از و مگيريد  يپيش او پيامبر و، خدا بر ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان
  داناست و شنوا خدا زيرا

 كَجهرِ بِالْقَولِ لَه تَجهرُوا ولَا بِيالنَّ صوتِ فَوقَ أَصواتَكُم تَرْفَعوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا
ضِكُمعضٍ بعطَ أَن لِببتَح الُكُممأَع أَنتُمرُونَ لَا وآورده  ايمان  كه  يكسان  يا تَشْع  

 بلند يكديگر با  كه  همچنان مكنيدو بلندتر، پيامبر  يصدا از را خود  يصدا ، ايد
  آگاه و شود ناچيز  اعمالتان  كه مگوييد،  سخن بلند وازآ  به او با گوييد  يم  سخن
  .نشويد

 لِلتَّقْوى قُلُوبهم اللَّه امتَحنَ الَّذِينَ أُولَئِك اللَّهِ رسولِ عِند أَصواتَهم يغُضُّونَ الَّذِينَ إِنَّ
  يم  پايين را  انصدايش خدا پيامبر نزد در  كه  يعظِيم كسان وأَجرٌ مغْفِرَةٌ لَهم

  آمرزش  آنهاراست  است  آزموده  يتقو  به را  خدادلهايشان   كه همانهايند آورند
  .بسيار مزد و
امبر يد مودب بود و پيامبرش بايش گاه  خداوند و پيانگر آن است كه در پيه بين آيا

مانِ ي اي دهد كه به مقتضايش را فرمان ميخداوند بندگان مومن خو.  داشتيرا گرام
ز يات او پرهي كنند و از منهيرويند؛ از دستورات خدا پيامبرش عمل نمايبه خدا و پ

د تا به دنبال اوامر خدا حركت كنند  و در همه ي نمايو آن ها را امر م. ندينما
. رندي نگيشيامبرش پيند  وبر خدا و پي نمايرويپ) ص(امبر خدايشان از سنت پيكارها

ن است ادب يا. د و دستور ندهند تا او دستور بدهديگوند تا او سخن بيپس سخن نگو
ن است و ي اش هميامبرش ،و نشان سعادت بنده و رستگاري در برابر خدا و پيقيحق

  . دهدي را از دست مي و نعمت جاودانيشگيبا نبود آن انسان سعادت هم
داشته امبر مقّدم يگر بر گرفته پي دي شده كه گفته كسين نهين جا به شدت از ايدر ا

 از آن واجب يرويد پيامبر مشخّص و واضح گرديث پيشود، پس هرگاه سنّت و حد
سپس خداوند به .  كه باشد مقدم داشته شوديگران هركسيد بر گفته دياست و با
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 يعنيگفته است » بيطلق بن حب« آن گونه كه ي فرمان داد و تقويطور عام به تقو
 ي از نافرمانيد كسب پاداش او، و دوري به امياطاعت از خداوند در پرتو نور اله

 گمان خداوند همه يب» سمِيع اللَّه إِنَّ« . فر  اوي و ترس از كيخداوند در پرتو نور اله
» علِيم« .  شنوديده و پنهان مي پوشيصداها را در همه اوقات و در جاها و جهت ها
ز آگاه يو محال و جانده و امور واجب يو خداوند به ظواهر و درون ها و گذشته و آ

  .است
، دو ي الهيامبر و فرمان دادن به تقواي گرفتن از خدا و پيشي كردن از پيبعد از نه

ن ي عمل به اي است در راستايقين در واقع تشوياسم ارجمند خدا ذكر شده اند و ا
  . آداب مستحسن و برحذر بودن از ضد آن

 صوتِ فَوقَ أَصواتَكُم تَرْفَعوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا« :سپس خداوند متعال فرمود
لَا النَّبِيرُوا وهتَج لِ لَهكه با او ي فرديعني. امبر استين ادبِ سخن گفتن با پيا» بِالْقَو 

 او بلندتر بكند و با آواز بلند با او سخن يش را از صدايد صدايد نباي گويسخن م
اورد و با ادب و نزاكت و بزرگداشت و احترام او ين بييش را پايد صدايد، بلكه بايبگو

 از خودشان قرار دهند و همان يكيامبر را مانند يد پيو نبا. را مورد خطاب قرار دهد
ند ، بلك به هنگام سخن گفتن يند با او سخن بگوي گويگر سخن ميگونه كه با هم د

 بودن حقّش بر امت و گران فرق بگذارند، همان طور كه او در واجبين او و ديد بيبا
مان جز با ي كه ايمان آوردنِ به او و داشتن محبت نسبت به او محبتيواجب بودن ا
 يم آن مي نشود بين  ادب رعايرا اگر ايز.  كنديگران فرق مي گردد با ديآن كامل نم

ت يهمان طور كه رعا.  داندي كه خودش نميع گردد در حاليرود كه عمل بنده ضا
  .رفته شدن اعمال استي از اسباب پاداش و پذيكياه او ش گيادب در پ

 آورند ستود و ين مييامبر پاي خود را نزد پي را كه صدايسپس خداوند كسان
جه دل ي امتحان كرده است، درنتيزگاري پرهيشان را برايخداوند دل ها«:فرمود

سپس آن ها را به آمرزش گناهانشان و .  گشته استيزگاريگاه پرهيشان جايها
 است، ي بزرگ مژده داد كه آمرزش گناهان متضمن دور شدن شر و ناگواريپاداش

 بزرگ يآنان آمرزش و پاداش» عظِيم وأَجرٌ مغْفِرَةٌ لَهم« :دي فرمايهمان گونه كه م
و در .  داندي آن را نميژگي كه جز خداوند متعال وصف و ويدارند؛  پاداش بزرگ

و .  و خشنود باشد، وجود دارديلبد و از آن راضهر آنچه كه دل بط» پاداش بزرگ«
د؛ پس ي آزماي و با مشكالت مين كه خداوند دل ها را با امر و نهي است بر ايلين دليا
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 ي كند و به سويروي او پيبند باشد و از رضامنديهركس به امر و فرمان خدا پا
صفت  او را بر خواسته خود مقدم بدارد از ي اش بشتابد و خشنوديرضامند

ن نباشد معلوم يو هركس چن.  شودي گردد و دلش اصالح مي برخوردار ميزگاريپره
  . را  ندارديزگاري و پرهي از تقوي برخورداريستگياست كه شا

  :4- 5 يه يآ
  يسو  آن از  كه  يآنهاي يعقِلُونَ لَا أَكْثَرُهم الْحجرَاتِ وراء مِن ينَادونَك الَّذِينَ إِنَّ

  .خردانند  يب بيشتر دهند  يم  ندايت ها  حجره
لَوو مرُوا أَنَّهبتَّى صح تَخْرُج هِمرًا لَكَانَ إِلَيخَي ملَّه اللَّهو اگر غَفُور حِيميم صبر ر  

 ، بود  يم بهتر ، برايشان  يرفت  يم آنها نزد و  يآمد  يم  بيرون خود تو تا كردند
  .تاس  مهربان  آمرزنده خدا و
ن نازل شده كه خداوند آن ها را به يه نشي بادي از عرب هايات درباره مردمانين آيا

آن ها سزاوارترند كه  حدود آن چه را : دي فرمايف نموده و مي توصيسنگ دل
آمدند و ) ص(امبرينان نزد پيه نشين باديا. امبرش نازل كرده است نداننديخداوند بر پ

پس صبر .  باشدي همسرانش ميانه و اتاق هادند كه او در خيدند، دي رسيوقت
!  محمديا. د، بلكه او را صدا زدنديايرون بيت ننمودند تا او بينكردند و ادب را رعا

خداوند آن ها را به سبب نداشتن خرد و عقل مذّمت  نمود . رونيا بي بيعني!  محمديا
 و ي خردورزيهاامبر مراعات نكردند، كه از نشانه يچون آن ها ادب را نسبت به پ

  .ت ادب استيعقل رعا
ر ينكه خداوند نسبت به او اراده خي اوست، و ايپس ادب بنده نشانه عقل و خردمند

 غَفُور واللَّه لَّهم خَيرًا لَكَانَ إِلَيهِم تَخْرُج حتَّى صبرُوا أَنَّهم ولَو« :ن فرموديبنابرا. دارد
حِيمشان ي، برايشان برويش اي و پييايرون بيند تا تو ب كرديو اگر آنان صبر م» ر

 آمرزد و نسبت به آن ها ي آنان را مي ادبيبهتر بود و خداوند گناهان بندگان و ب
  . كنديفر و عذاب  مبتال نميمهربان است و بالفاصله آن ها را به سبب  گناهانشان ك

  :6 يه يآ
 فَتُصبِحوا بِجهالَةٍ قَوما تُصِيبوا أَن فَتَبينُوا بِنَبأٍ قٌفَاسِ جاءكُم إِن آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

لْتُم ما علَى يخبر  برايتان  يفاسق اگر ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  ينَادِمِينَ ا فَع  
 از  آنگاه ، برسانيد  آسيب  يمردم  به  ينادان  يرو از مباد  كنيد،  تحقيق آورد
  .شويد  پشيمان  ايد  دهكر  كه  يكار
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ن است كه هرگاه يو آن ا. ت كننديد آن را رعاي است كه خردمندان بايز از آدابين نيا
دن آن يق كنند و به محض شنيد درباره آن خبر تحقي به آن ها رساند باي خبريفاسق

دنِ خبر يق نكردن و بسنده نمودن به شنيباورش ندارند و  اقدام نكنند، چون تحق
 شود تا انسان مرتكب گناه گردد، چون هرگاه خبر او ي دارد و سبب ميخطر بزرگ

 شود ي آن حكم ميرفته شود به موجب ومقتضايهمانند خبر فرد عادل و راستگو پذ
 و ندامت يماني گردد كه باعث پشيع مي به ناحق تلف و ضاييآن گاه جان و مال ها

 كرد؛ پس اگر يق و بررسيقدن خبر فرد فاسق، تحيد به هنگام شني شود، بلكه بايم
ق قرار ينه ها بر صداقت او داللت داشت به آن عمل شود و مورد  تصديل و قريدال
ب شود و يد  تكذي كرد بايل بر دروغگو بودن او داللت مينه ها و داليرد ، و اگر قريگ

ن كه خبر فرد راستگو مقبول است و ي است بر ايلين دليپس ا. به خبر او عمل نشود
ن يبنابرا. د توقف كردي باشد و درباره خبر فاسق بايوغگو مردود مخبر در

رفتند ي معروف بودند پذيي از خوارج را كه به راستگوياري بسيت هايگذشتگان روا
  .هرچند آن ها گناهكار و مجرم بودند

  :7- 8 يه يآ
 حبب اللَّه ولَكِنَّ لَعنِتُّم الْأَمرِ منَ كَثِيرٍ فِي يطِيعكُم لَو اللَّهِ رسولَ فِيكُم أَنَّ واعلَموا

كُملَي لَيكُم وكَرَّه قُلُوبِكُم فِي وزينَه الْإِيمانَ إِ لَئِك والْعِصيانَ والْفُسوقَ الْكُفْرَ إِ أُو مه 
 از، امور از  يبسيار در اگر   شماست  ميان در خدا پيامبر  كه بدانيد و الرَّاشِدونَ
  آن  و  ساخت شما  محبوب را  ايمان خدا  يول  افتيد  يم  رنج  به ببرد  شمافرمان

  اينان  گردانيد  مكروه  نظرتان در را  عصيان و  فسق و كفر و  بياراست  دلتان رادر
  يافتگانند  راه خود
لًا  خدا و ، خدا  جانب از  است  ينعمت و  حكِيم بخشش علِيم واللَّه ونِعمةً اللَّهِ منَ فَضْ
  .است  حكيم و دانا
افته است و يامبر بزرگوار و راهيان شماست و او پيدر م) ص(امبر خدايد كه پيبدان
 يان و شر را مي خود زي خواهد و دلسوز شماست، و شما براير شما را ميخ

  كارها از شماياري كند و اگر او در بسيامبر در آن با شما موافقت نميد كه پيخواه
و خداوند با .  كندي ميي او شما را راهنمايد ولي افتادي كرد به مشّقت مياطاعت م

 يله يز به وسيتان، نيح دادن آن در دل هايدن و ترجيقرار دادن محبت حق و برگز
 دل ها و فطرت ها يرش آن از سوي دالّ بر صحت حق و پذيل و شواهديآنكه دال
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د، ي او برگردي دهد كه به سويق ميا را توفق كه شمين طريز به ايقرار داده است و ن
ان گناهان يو كفر و فسوق گناهان بزرگ و عص. دي آرايتان ميمان را در دل هايا

نكه كراهت و تنفر از ي ايله يكوچك را در نظر شما ناپسند داشته است، آن هم به وس
نكه ي ايله يز به وسيعه نهاده است، ني آن را در دل شما به وديشرّ و عدم اراده 

 شوند كه يند، و سبب مي نماي كه بر فاسد بودن شر داللت ميل و شواهديدال
 كه خداوند نسبت به شر و يز به سبب كراهت و نفرتيرد، و نيسرشت آن را نپذ

  .اصول و علل آن در دل ها قرار داده است
 »لَئِك أُو مونَ هسته و آن را شان آرايمان را در دل هاي كه خداوند ايكسان» الرَّاشِد

 و گناه را در نظرشان ناپسند داشت است يشان قرار داده و كفر و نافرمانيمحبوب ا
نِ استوار و راهِ راست يافته و بر ديپس دانش و اعمالشان سامان . افتگاننديراه 

شان ير آنان گمراهانند كه گناهان بزرگ و كوچك را برايو غ. ده اندياستقامت ورز
اما .  دارنديمان را ناپسند مي كه اي گرداند به گونه ايم يمحبوب و دوست داشتن

شان ي گناه كردند خداوند بر دل هاير خودشان است ، چون آن ها وقتيگناه و تقص
لَما زاغُوا أَزاَغَ اللَّه قُلُوبهم« :مهر نهاد  كه منحرف شدند خداوند دل يپس وقت» فَ

ن بار به ياوردند آن گاه كه نخستين نماي به حق ايو وقت. شان را منحرف گردانديها
  . شان را دگرگون ساختينزدشان آمد خداوند دل ها

لًا«   از فضل و احسان ي كه آن ها به دست آورده اند ناشيريخ» ونِعمةً اللَّهِ منَ فَضْ
افته ي دست يزين چيش به چني خويروين كه با قدرت و نيخدا بر آن هاست، نه ا

 ي مي شكر نعمت را به جاي داند چه كسيو خداوند م» حكِيم لِيمع واللَّه« .باشند
 ي شكر نعمت را به جاي داند چه كسيز مي دهد ، نيق شكر ميآورد، پس به او توف

 ي دهد كه حكمت او اقتضا مي قرار ميي آورد، پس او فضل و لطف خود را در جاينم
  .كند
  :9- 10 يه يآ

 الْأُخْرَى علَى إِحداهما بغَت فَإِن بينَهما فَأَصلِحوا اقْتَتَلُوا نِينَالْمؤْمِ مِنَ طَائِفَتَانِ وإِن
 وأَقْسِطُوا بِالْعدلِ بينَهما فَأَصلِحوا فَاءت فَإِن اللَّهِ أَمرِ إِلَى تَفِيء حتَّى تَبغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا

 ، برخاستند  جنگ  به يكديگر با  مؤمنان از  گروه دو اگر و الْمقْسِطِينَ يحِب اللَّه إِنَّ
  يتعد  كه  آن با ، كرد  يتعد  يديگر بر  گروه  يك اگر و  افكنيد ، يآشت  ميانشان
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  ميانشان ،  بازگشت اگر  پس  بازگردد خدا  فرمان  به تا بجنگيد   است  كرده
 دارد  دوست را  دالنعا خدا  كه ورزيد  عدالت و كنيد برقرار  عادالنه   يصلح

  آينه تُرْحمونَ هر لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا أَخَويكُم بينَ فَأَصلِحوا إِخْوةٌ الْمؤْمِنُونَ إِنَّما
 بر  كه باشد ، بترسيد  خدا از و بيفكنيد  يآشت  برادرانتان  ميان برادرانند  مؤمنان

  .آرد  رحمت شما
 يگر را بكشند نهيكدين كه يگر و از اي بر هم دياوز و تعدن جا مومنان از تجيدر ا

گر به جنگ يكديشده اند، و دستور داده شده اند كه هرگاه دو گروه از مومنان با 
ان آنها ي ميرند و صلح و آشتين شرّ بزرگ را بگي ايد جلويگر مومنان بايپرداختند د

د همه راه يو با.  برقرار شودند تا صلحي نماي گريانجيان آن ها ميبرقرار كنند، و م
رند، پس اگر هر دو گروه صلح كردند چه يش بگي انجامد را در پي كه به صلح مييها

و » اللَّهِ أَمرِ إِلَى تَفِيء حتَّى تَبغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى علَى إِحداهما بغَت فَإِن« بهتر، 
ن كه به يد تا اي كرد با گروه متجاوز بجنگيد ستم و تعيگري از دو گروه بر ديكياگر 
  .  اطاعت از فرمان خدا باز گردديسو

ع نموده اند؛ و آن ي برگردند كه خدا و رسولش آن را تشري احكامي تا به سويعني
دن ين آن جنگيعبارت است از انجام دادن كار خوب و ترك كار شر؛ كه از بزرگ تر

و هرگاه بازگشتند و فرمان » بِالْعدلِ بينَهما صلِحوافَأَ فَاءت فَإِن« . گر استيكديبا 
ت عدالت در آن امر شده يشان دادگرانه صلح و رعايان ايرا شدند در ميخدا را پذ

ق عدالت ، بلكه به ي اوقات ممكن است صلح برقرار شود اما نه به طرياست، چون گاه
.  كه بدان امر شده استستين صلح ني از دو طرف پس ايكيق ستم و تجاوز بر يطر

 ي كه سبب ميگري ديزهايا به خاطر چي يا هم وطني يشاونديد به خاطر خويپس نبا
  .ردي از دو طرف مورد توجه قرار گيكيرون رود يره عدالت بي از دايشود آدم

دالن  گمان خداوند عايد، بيو عدالت را بكار بر» الْمقْسِطِينَ يحِب اللَّه إِنَّ وأَقْسِطُوا« 
ان مردم و در همه ي شان مي را كه در داوري خداوند كسانيعني.  دارديرا دوست م

 يعني.  داردي كنند دوست مي كه به عهده دارند به عدالت رفتار مييت هايمسئول
 كه به ييت هايان مردم و در همه مسئولي شان مي را كه در داوريخداوند كسان

ان يو رفتار عادالنه مرد در م.  دارديست م كنند دويعهده دارند به عدالت رفتار م
  . ن داخل استي حقوقشان در ايخانواده اش و عدالت او در ادا
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 از نور هستند؛ ييدادگران نزد خداوند بر منبرها« :ح آمده استيث صحيو در حد
ار دارند يشان و در آن چه در اختيان خانواده هاي شان و در مي كه در داوريكسان

مومنان برادران » إِخْوةٌ الْمؤْمِنُونَ إِنَّما» « .ندي نماي رفتار ميربه عدالت و دادگ
 كه در يان مومنان بسته است و هر فردي است كه خداوند ميمانين پيا. گرنديكدي

امبرانش و روز ي و پي آسمانيا مغرب باشد و به خدا و فرشتگان و كتاب هايمشرق 
د آن چه را يمومنان با. ر مومنان استا خواهيمان داشته باشد او برادر يامت ايق

 ي خود نميگران هم بپسندند و آن چه را كه براي دي پسندند براي خود ميبرا
ت يبا فرمان دادن به رعا) ص(امبرين پيبنابرا. ز نپسندنديگران ني ديپسندند برا

 را يزي خواهد چي مي كسيو وقت. ديگر حسد مورزيكديبا «  : فرموديمانياخّوت ا
د آن ي كه قصد خريد و در حاليف نكنيمت آن، از آن تعريه منظور باال بردن قبخرد ب
 خواهد ي كه او ميد در حالي نكنيگر دشمنيكديو با . دييافزاي آن ميد بر بهايرا ندار

. دييدن آن كاال منصرف نماين كار او را از خري بخرد تا مبادا ايگري شخص ديكاال
 كند و او يان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نممسلم. ديو بندگان خدا و برادر باش

  ». گرداندي گذارد و او را كوچك نميرا تنها نم
مثال مومن نسبت به « :ت است كه فرموديروا) ص(امبريحن از پين در صحيهمچن

امبر يو پ.  كنديت ميگر را تقويكدي آن ي است كه اجزايمومن همانند ساختمان
امبر فرمان داده اند تا مومنان حقوق يخدا و پ» گر فرو برديانگشتانش را در هم د

ك شدن آن ها به ي و محبت و نزديگر را ادا كنند و به آن چه كه سبب همبستگيكدي
. گر حق دارنديكديان گر آن است كه مومنان بر ين بيا. بند باشندي شود پايگر ميكدي

ت  كه سبب ان مومنان درگرفي مين است كه هرگاه جنگي ايكين حقوق ياز جمله ا
ان يد مي شود، مومنان بايگر ميگر و متنفر شدن آن از همديدور شدن دل ها از هم د

  . ن ببرندي آن ها را از بيبرادرانشان صلح و صفا برقرار كنند و دشمن
 از رحمت خدا ي امر نمود و برخورداريزگاري و پرهيسپس به طور عام به تقو

لَّكُم« : و فرمود حقوق مومنان قرار دادي وادايجه تقويونت ونَ لَعمباشد كه به » تُرْح
ا و آخرت را به ير دني رحمت خدا را به دست آورد خيو هرگاه آدم. شما رحم شود

ن ياوردن حقوق مومنان از بزرگ تريد كه به جا ني نماين داللت مي آورد و ايدست م
ود دارد كه  وجيگريد ديه فواين دو آير از آن چه گذشت در ايغ. موانع رحمت است

  :عبارتند از 
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 از بزرگ يكين ي منافات دارد بنابرايمانيگر با اخّوت ايكديدن مومنان با ي جنگ- 1
  . ره استين گناهان كبيتر
مان با يهمان طور كه ا.  رودين نمي با جنگ و دعوا از بيماني ايمان و برادري ا- 2

ن ي و جماعت هم رود، و مذهب اهل سنّتيان نمير از شرك از ميره غيگناهان كب
  . است

ن كه يد تا ايد با تجاوزگران جنگيجاد صلح و سازش دادگرانه واجب است و باي ا- 3
 ي برگشتن آنها به نحويعنير خدا برگشتند يبه خدا برگردند، و اگر آن ها به حكم غ

ز ين كار ِ آنان جايز نباشد به آن  اعتراف شود و بدان عمل گردد ايبود كه شرعاً جا
  .ستين
شان را به هنگام ادامه ي اموال متجاوزان مصون است، چون خداوند فقط خون ها- 4

  . هاشان رايي مباح قرار داده نه اموال و دارايدادن به تجاوزگر
  :11 يه يآ
لَا منْهم خَيرًا يكُونُوا أَن عسى قَومٍ من قَوم يسخَرْ لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا اء ونِس نم 

لَا أَنفُسكُم تَلْمِزُوا ولَا منْهنَّ خَيرًا يكُنَّ أَن عسى نِّساء زُوا وبِالْأَلْقَابِ تَنَاب بِئْس ماالِس 
لَئِك يتُب لَّم ومن الْإِيمانِ بعد الْفُسوقُ فَأُو مونَ هآورده  ايمان  كه  يكسان  يا الظَّالِم  

  مسخره  آن شايد ، كند  مسخره را ديگر  گروه  مردان از  يگروه  كه مباد ، ايد
 كند  مسخره را ديگر  گروه  زنان از   يگروه  كه مباد و  باشند آنها از بهتر  شدگان

 يكديگر و مكنيد  يعيبجوي  هم از و باشند  آنها از بهتر  شدگان  مسخره  آن شايد ،
 و   آوردن  ايمان از  پس  فسق  عنوان  است  بد  مخوانيد  زشت  القاب  به را

  .ستمكارانند  خود كنند  ينم  توبه  كه  يكسان
» قَومٍ من قَوم يسخَرْ لَا« ن كه يگر است و آن ايكدي از حقوق مومنان بر يكيز ين نيا
 ير مسلمان داللت مي كه بر تحقيا كرداريگر را با سخن و ي دي، گروهيچ گروهيه

ز است و نشان ين كار حرام و ناجاي قرار ندهد، چرا كه اكند مورد استهزار و تمسخر
 كه مورد مسخره قرار گرفته يرا چه بسا فرديز.  باشدي مسخره گر ميگر خودپسند

 ين است، چون مسخره فقط از كسي شود از مسخره كردن بهتر باشد، و اغلب چنيم
) ص(رامبين پيبنابرا.  استي اخالقي هاي زند كه قلبش سرشار از زشتيسر م
سپس » .ر كندي است كه برادر مسلمانش را تحقين كافي شخص همي بديبرا« :فرمود
 با ييب جوي عيعني» لمز«. دي نكنييب جويگر عيكديو از » أَنفُسكُم تَلْمِزُوا ولَا« :فرمود
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 شده و هر دو حرام ي با عمل و كردار، و از هر دو نهييب جويع» همز« زبان، و 
همان طور كه خداوند متعال .  كند وارد جهنّم خواهد شدي مني كه چنيهستند و كس
ّكُلِّ همزَةِ لُّمزَةِيو« : فرموده است ب جو و طعنه زن ي به حال هركس كه عيوا» لُ لِ

 يمانياز مومن به عنوان نفس برادر ا» أَنفُسكُم«  خود ين كه در فرموده يو ا! باشد
ك تن باشند، و هرگاه مومن، يد همانند يبانام برده است بدان جهت ا ست كه مومنان 

ز او را ي نيگري شود تا دين باعث مي قرار دهد اييب جوي را مورد عيگريمومن د
 تَنَابزُوا ولَا« . ردي و تمسخر قرار بگييب جويپس او سبب شده تا مورد ع. مسخر كند
لْقَابِ  كه يدرش را با لقب هركس برايعني. ديگر را با القاب زشت مخوانيو هم د» بِالْأَ

 ين داخل نميستند در اي كه مذموم و زشت نياما القاب. دوست ندارد طعنه نزند
  .باشند

 »بِئْس موقُ االِسالْفُس دعانِ بمان و عمل به شرائع آن ي ايچه بد است كه به جا» الْإِيم
سق و القاب گر به گناه و فيكدي خدا و متّهم كردن ي از اوامر و نواهي گردانيبه رو

و هركس كه توبه نكند » الظَّالِمونَ هم فَأُولَئِك يتُب لَّم ومن« . دي آوريزشت رو
د و با ي خدا برگردد و توبه نمايو بر بنده واجب است كه به سو. شان ستمگرنديا

 حق يش نمودن او در برابر مذّمت ويت خواستن از برادر مسلمانش و ستايحلّال
  . كند را ادايبرادر

 كه به خود يپس مردم دو دسته اند؛ دسته ا» الظَّالِمونَ هم فَأُولَئِك يتُب لَّم ومن« 
 شوند، و ي كنند و رستگار مي كه توبه ميند؛  دسته اي نماي كنند و توبه نميستم م
  .گر وجود نداردي دينها گروهير از ايبه غ

  :12 يه يآ
لَا تَجسسوا ولَا إِثْم الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ كَثِيرًا جتَنِبواا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا غْتَب وي 

 اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقُوا فَكَرِهتُموه ميتًا أَخِيهِ لَحم يأْكُلَ أَن أَحدكُم أَيحِب بعضًا بعضُكُم
ابتَو حِيمپاره زيرا  بپرهيزيد  فراوان  گمان از ، ايد  آورده  ماناي  كه  يكسان  يا ر 

 مكنيد  جو و  جست يكديگر  يپنهان  يكارها در و   است  گناه حد در گمانها از يا ،
  مرده برادر  گوشت   كه دارد  دوست شما از  يك  هيچ آيا  مكنيد  غيبت يكديگر از و

 خدا زيرا بترسيد، خدا  از و   داشت خواهيد  ناخوش را  آن  پس ؟ بخورد را خود
  .است  مهربان و پذير  توبه
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 إِنَّ« :دي فرماي كرده و مي بد نسبت به مومنان نهي از گمان هاياريخداوند از بس
ضعالظَّنِّ ب از ي كه عاريمانند گمان.  از گمان ها گناه هستندي شك برخيب» إِثْم 

 ياريو مانند گمان بد كه با بس. رد هم بر صحت آن وجود نداينه ايقت است و قريحق
ز همراه است، چرا كه اگر گمان بد در دل بماند ي حرام و ناجاياز گفته ها و كارها

 پرواند و سرانجام به گفته ها و ي كند، بلكه همواره آن را مين بسنده نميفقط به ا
فرت  و ني آورد، و در دل او نسبت به برادر مسلمانش بدگماني مي ناروا رويكارها
لَا« . د كه همواره به خالف آن امر شده استي آيد مي پديودشمن وا وسسو » تَج

د يد و آنان را به حال خود واگذاري مسلمانان نباشيب هايد و دنبال عي نكنيجاسوس
 ييزهاي كه اگر آشكار شوند چييد، لغزش هاي كني آنان چشم پوشيو از لغزش ها

گر را ي دي از شما برخيو برخ» بعضًا بعضُكُم غْتَبي ولَا« . گردديست برمال ميناشا
 يزيپشت سر برادرت چ «يعنيد ي فرمايم) ص(امبريبت همان طور كه پيغ. بت نكنديغ

ان ي را بيسپس مثال. »ب در او باشدي كند گرچه آن عي كه او را  ناراحت مييبگو
 لَحم يأْكُلَ أَن أَحدكُم حِبأَي« :پس فرمود.  كنديبت كردن متنّفر مي را از غيكردكه آدم

ك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده اش را يچ يا هيآ» فَكَرِهتُموه ميتًا أَخِيهِ
بت كردن را به خوردن يغ. دي آي بدتان مين همه شما از مرده خواريقيبخورد؟ به 

 از آن نفرت  كه مردم به شدتيه كرده است، كاري كه مرده است تشبيگوشت برادر
د، ي داريپس همان طور كه شما خوردن گوشت برادر مرده تان را ناپسند م. دارند

« .دي كه زنده است ناپسند بداريبت كردنِ برادر و خوردنِ گوشت او را در حاليد غيبا
ر ي پذ گمان خداوند  توبهيد، بيو از خدا پروا بدار» رحِيم تَواب اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقُوا

ق ي دهد توبه كند و به ا و توفي كه به بنده اجازه ميي خدايعني» تّواب«مهربان است؛ 
.   گرددي او باز ميرفتن توبه اش به سويو آن گاه با پذ. دي دهد تا توبه نمايم

 فرا خوانده كه به آن ها يزيخداوند نسبت به بندگانش مهربان است و آن ها را به چ
بت يز از غي است بر پرهيليه دلين آيو ا. ردي پذيا از آن ها م دهد و توبه ريده ميفا
ره است چون خداوند آن را با خوردن گوشت مرده ي از گناهان كبيكيبت ين كه غيو ا
  .ره استين كار از گناهان كبيه كرده و ايتشب

  :13 يه يآ
لَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا  إِنَّ لِتَعارفُوا وقَبائِلَ شُعوبا اكُموجعلْنَ وأُنثَى ذَكَرٍ من خَ

كُمأَكْرَم اللَّهِ عِند إِنَّ أَتْقَاكُم اللَّه لِيميا  ماده و  ينر از را شما ما ،  مردم  يا خَبِيرٌ ع  
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  آينه هر  بشناسيد را يكديگر تا  كرديم ها  قبيله و، جماعتها را شما و   بيافريديم
  .است  كاردان و دانا خدا   شماست  ،پرهيزگارترين خدا نزد شما  ترين  يگرام

ده است، و همه يك جنس آفريك اصل و از ي آدم را از ي دهد كه او بنيخداوند خبر م
 خداوند از يول.  گردنديده شده اند و همه به آدم و حوا بر ميك مرد و زن آفرياز 

 يله ها و گروههاي را قب را پراكنده كرده و آن هاياريآن دو، مردان و زنان بس
گر را يم كرده تا هم ديف كوچك و بزرگ تقسيپس آن ها را به طوا. ده استيگردان

گر ي منسوب نباشد هم ديله و گروهيك مستقل باشد و به قبيرا اگر هريز. بشناسند
 ي نمي را به جايشاوندي كنند و حقوق خوي نميگر همكاريكدي شناسند و با يرا نم

له ي خداوند آن ها را قبي شود، وليه شناخت انجام مين كارها در سايآورند، چرا كه ا
 به شناخت دارند ي كه بستگيگر امورين منافع و ديده تا اي گردانيها و گروهها

پس .  به تقواست يد دانست كه برتريرند و نسب ها مشخص شوند اما بايتحقق پذ
شتر ي است كه بي و آن كسن آنان است،يزگارترين آن ها نزد خداوند پرهي تريگرام
 كه قوم و ينه كس.  كنديش تر از گناه دوريد و بيگران خداوند را اطاعت نماياز د
اما خداوند دانا و با خبر . ف تر باشديا نسبش باالتر و شريش تر باشد يش او بيخو

ك را به آن ي شناسد و هريد مي نماي ميزگاري را كه ظاهرا و باطنا پرهياست و كس
ن كه علم انساب از نظر ي است بر ايليه دلين آيا.  دهديزاوارش است جزا مچه كه س

له و گروه گروه يله قبين منظور آن ها را قبي مطلوب است ، و خداوند به هميشرع
  . ده استيگردان

  :14- 18 يه يآ
 قُلُوبِكُم فِي الْإِيمانُ يدخُلِ ولَما أَسلَمنَا قُولُوا ولَكِن تُؤْمِنُوا لَّم قُل آمنَّا الْأَعرَاب قَالَتِ
  باديه  اعراب رحِيم غَفُور اللَّه إِنَّ شَيئًا أَعمالِكُم منْ يلِتْكُم لَا ورسولَه اللَّه تُطِيعوا وإِن

  شده  تسليم  كه بگوييد  ، ايد  نياورده  ايمان : بگو   آورديم  ايمان : گفتند  نشين
 را  پيامبرش و خدا اگر  و   است  نشده  داخل  دلهايتان در  ايمان هنوز و ،  ايم

  مهربان و  آمرزنده خدا زيرا  ، شود  ينم  كاسته شما  اعمال  ثواب از كنيد  اطاعت
 .است

 وأَنفُسِهِم هِمبِأَموالِ وجاهدوا يرْتَابوا لَم ثُم ورسولِهِ بِاللَّهِ آمنُوا الَّذِينَ الْمؤْمِنُونَ إِنَّما
 او پيامبر و خدا  به  كه هستند  يكسان  مؤمنان الصادِقُونَ هم أُولَئِك اللَّهِ سبِيلِ فِي
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 خدا  راه در  خويش  جان و  مال با و ، اند  نكرده ، شك ديگر و اند  آورده  ايمان
 .راستگويانند  اينان  اند  كرده جهاد

 شَيءٍ بِكُلِّ واللَّه الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما يعلَم واللَّه بِدِينِكُم اللَّه أَتُعلِّمونَ قُلْ
 خدااز   آنكه  حال ؟ كنيد  آگاه  خويش  يديندار از را خدا خواهيد  يم آيا : علِيم بگو

  المع   يچيز هر  به او و  است  آگاه  است  زمين در  چه هر و آسمانها در  چه هر
  .است

لَيكُم يمنُّ اللَّه بلِ إِسلَامكُم علَي تَمنُّوا لَّا قُل أَسلَموا أَنْ علَيك يمنُّونَ أَنْ ع اكُمده 
  به : بگو  گذارند  يم  منت تو بر اند  آورده  اسالم  اينكه صادِقِينَ از كُنتُم إِن لِلْإِيمانِ
  ايمان  به را شما  كه  سبب  بدان خدا  بلكه ، مگذاريد  منت  من بر اسالمتان  خاطر

 .گوييد  يم  راست اگر ، نهد  يم  منت شما بر  است  نموده  راه

لَم اللَّه إِنَّ عي باتِ غَياومضِ السالْأَرو اللَّهصِيرٌ وا بلُونَ هر بِممنهان خدا  آينه تَع  
  .بيناست  كنيد  يم  كه  يكار هر  هب و داند  يم را  زمين و آسمانها

امبر بدون ي دهد كه در زمان پينان خبر ميه نشي از باديخداوند متعال از گفته برخ
آن . د انجام دهند، وارد اسالم شدندي نمايما اقتضا مينش و بدون آن كه آن چه را ايب

مان كامل آورده ي انگار ايعني» ميمان آورده ايا« :ن وجود ادعا كردند و گفتنديها با ا
 آن است كه ين سخن مقتضيرا اي شود، زيمان را شامل مي امور اياند كه همه 

امبرش فرمان داد تا در پاسخ آن ها يخداوند به پ. ن صورت باشديد به ايمان بايا
« د، ي خود نكني براي و باطنيمانِ كامل ظاهري ايادعا: بگو» تُؤْمِنُوا لَّم قُل« :ديبگو

لَمنَا واقُولُ ولَكِن د، چونين بسنده  كنيو به ا. م يوارد اسالم شده ا: ديبلكه بگوئ» أَس» 
افت است، بلكه از ي شما راه نيمان به دل هايهنوز ا» قُلُوبِكُم فِي الْإِيمانُ يدخُلِ َلَما

مان به دل ين صفا و نور ايد، بنابراي طمع و امثال آن مسلمان شده ايا از رويترس و 
ن سخن ي كه اي هنگاميعني»  قُلُوبِكُم فِي الْإِيمانُ يدخُلِ  َلَما«.  وارد نشده استتانيها

ه اشاره به ين بخش از آيدر ا. افته استيتان راه نيمان به دل هايد هنوز ايي گويرا م
ق جهاد و راه خدا ي و توفيقيمان حقي آنان است، چرا كه خداوند با دادن ايحاالت بعد

 يو اگر با انجام كارها» ورسولَه اللَّه تُطِيعوا وإِن« .ز آن ها منّت گذارد اياريبر بس
به  » شَيئًا أَعمالِكُم منْ يلِتْكُم لَا« د، يغمبرش اطاعت كنير و ترك امور شر از خدا و پيخ

د   دهي كاهد، بلكه پاداشتان را به تمام و كمال مي از پاداش اعمالتان نمياندازه ذره ا
 گمان خداوند يب» رحِيم غَفُور اللَّه إِنَّ« . دي دهي را از دست نميزين چيو كوچك تر
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 يد مي او برگردد و  توبه نماي هركس را كه به سويعني. آمرزنده و مهربان است
 الَّذِينَ الْمؤْمِنُونَ إِنَّما« . ردي پذيآمرزد و نسبت به او مهربان است و توبه اش را م

» اللَّهِ سبِيلِ فِي وأَنفُسِهِم بِأَموالِهِم وجاهدوا يرْتَابوا لَم ثُم ورسولِهِ بِاللَّهِ اآمنُو
مان آورده و هم در يغمبرش اي هستند كه هم به خدا و پي تنها كسانيقيمومنان حق

ود مان كامل در قلبش وجيرا هركس با كافران جهاد كند ايراه خدا جهاد كرده اند، ز
مان و انجام دادن دستورات خدا يگران به خاطر اسالم و اي كه با ديدارد، چون كس

 كند، و هركس جهاد نكند ين باره جهاد مي با خودش در ايق اولي كند به طريجهاد م
  . باشد يمانش ميف بودن ايل ضعين دليا

ا ري در آن نباشد، زيمان را مشروط به آن كرد كه شك و گمانيو خداوند صحت ا
مان داشتن ي كه خداوند به اي اموري به تمامين قطعيقيمان سودمند عبارت است از يا

  . ابدي ي به آن راه نميچ شكّي كه هينيقيبه آن دستور داده است، 
 »لَئِكأُو مادِقُونَ همانشان را يشان ايباي زي هستند كه با كارهاينان كسانيا»  الص

ل و برهان دارد و بزرگ ياز به دلي بزرگ ، نيارا راست بودن ادعيق كردند زيتصد
پس  . يشگي همي و رستگاريار خوشبختي باشد كه معيمان مي اين مساله ادعايتر

مان كند و واجبات و لوازم آن را انجام دهد، او راستگو و مومن ي ايهركس ادعا
 ي ادهي او فايست و ادعاي خود صادق نين نباشد در ادعايو هركس چن.  استيقيحق

  . دارديمان در قلب قرار دارد و فقط خداوند از آن آگاهيچون  ا. ندارد
 ي است كه در دل ميزي آگاه كردن خداوند از چي آن به معنيا نفيمان يپس اثبات ا
 قُلْ« :ن فرموديبنابرا.  در رابطه با خداوند استي گماني و بي ادبين بيباشد و ا
 شَيءٍ بِكُلِّ واللَّه الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما يعلَم اللَّهو بِدِينِكُم اللَّه أَتُعلِّمونَ

لِيمكه خداوند يد در حالي سازيمانتان با خبر مين و ايا خداوند را از ديآ: بگو» ع 
 داند ين است مي باشد و همه آن چه را كه در زميهمه آن چه را كه در آسمان ها م

  ! اناست؟ ديزيو او به هر چ
 است كه ي و بدكاريكيمان و كفر و ني شود كه از جمله آن ايز مين شامل همه چيا

 دهد؛ اگر ي داند و طبق آن سزا و جزا مين ها را ميخداوند همه ا. در دل پنهان است
 است از حاالت  ين حالتيا.  دهدي بد ميك و اگر بد باشد سزايخوب باشد پاداش ن

 يا مين ادعا ي با اين كسيچن. مان ندارديقت ايند اما در حق كيمان مي اي كه ادعايكس
ا هدفش ي داناست، و يزي كه خداوند به هر چيخواهد خداوند را آگاه سازد در صورت
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 اتفاق يزين كه آن ها چيغمبر خداست و اين سخن و ادعا منت گذاشتن بر پياز ا
ن خود يآن هاست، و ا يوي دنيست، بلكه از بهره هاينموده اند كه به سودشان ن

 است كه يزيند، و افتخار كردن به چي آفري نمييباي است كه زيزي با چييآرا
قت خداوند بر آن ها منّت يپس در حق. امبر افتخار ورزنديست با آن بر پيسته نيشا
  . گذارديم

 بر آن ي و باطني ظاهري دادن و نعمت هايدن و روزيو همان طور كه خداوند با آفر
 اسالم بر آن ها منّت يت نمودن آن ها به سويمان و هدايهاده، با دادن اها منّت ن
لَيك يمنُّونَ« :ن فرموديبنابرا. ز برتر استي گذارده كه از همه چيبزرگ تر أَنْ ع 
لَيكُم يمنُّ اللَّه بلِ إِسلَامكُم علَي تَمنُّوا لَّا قُل أَسلَموا أَنْ ع اكُمده إِن انِلِلْإِيم كُنتُم 

با اسالم آوردن خود بر : بگو.  گذارند كه اسالم آورده انديبر تو منّت م» صادِقِينَ
مان رهنمود ي اي گذارد كه شما را به سويد بلكه خدا بر شما منّت ميمن منّت مگذار

  .ديكرده است اگر راستگوئ
لَم اللَّه إِنَّ«  عي باتِ غَياومضِ السالْأَرن ي آسمان ها و زمي هايمانا خداوند پنهانه» و

اهاست و در دل ي دري داند مانند آن چه در ژرفايده هستند ميرا كه بر مردم پوش
ا روز آن را پوشانده است، همه يصحراهاست و آن چه كه شب آن را پنهان نموده 

است گ و آن چه در دل ها پنهان ي ري باران و ذره هاي داند و قطره هاين ها را ميا
لَا رطبِ ولَا « : دانديده و پنهان را ميو امور پوش ا تَسقطُ ومكِتَبِ يابِسِ إِلَّا فِيو 

چ دانه يداند، و هين كه خداوند آن را مي افتد مگر اي نمي از درختيچ برگيو ه» نِيمب
ن كه در كتاب يست مگر اي نيچ تر و خشكيست و هين ني زمي هايكي در تاريا

و خداوند به آن چه » تَعملُونَ بِما بصِيرٌ واللَّه« .  ضبط شده است ثبت ويروشنگر
د و آن را به  تمام ي نماي شمارد  ثبت و ضبط ميناست؛ اعمالتان را بر ميد بي كنيم

ش سزا و ي رحمت و حكمت رساي دهد و شما را طبق آن به اقتضايو كمال به شما م
  . دهديجزا م

   حجراتير سوره يان تفسيپا
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   قافير سوره يتفس

  .ه داردي آ45 و يمك

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 4 يه يآ
  ارجمند  قرآن  اين  به  قسم   الْمجِيدِ قاف والْقُرْآنِ ق
  شگفت در،  عجِيب كه شَيء هذَا الْكَافِرُونَ فَقَالَ منْهم منذِر جاءهم أَن عجِبوا بلْ

 : گفتند  كافران  و آمد  سويشان  يا  دهنده  بيم  خودشان  ميان از  اينكه از شدند
 ،  است  عجيب  يچيز  اين

 بار ديگر  شديم  خاك و  مرديم  كه  يزمان بعِيد آيا رجع ذَلِك تُرَابا وكُنَّا مِتْنَا أَئِذَا
  است  محال   يبازگشت  اين ؟  شويم  يم  زنده
نَا قَدلِما عم تَنقُص الْأَرض منَا مِنْهعِندو فِيظٌ ما كِتَابچگونه  خاك  كه  دانيم  يم ح  
  .ماست نزد ،  شده  ينگهدار ، درآن  چيز  همه  كه  يكتاب و   كاست خواهد آنها از

 آن ي كه معاني قرآنيد معني خورد، قرآن مجيد سوگند ميخداوند متعال به قرآن مج
 ها و افتخاران ييكوي دارد و ني فراوانيكت هااد و بريگسترده و واال است و ابعاد ز

 كه ين سخنيو سزاوارتر.  اوصافي و گستردگي بزرگيعني» مجد«آن فراوان است، 
 گذشتگان و ين صفت ها متّصف است قرآن است كه مشتمل بر دانش هايبه ا

 ين كلمات است و داراين فصاحت و بزرگ تري كامل تريندگان است، و دارايآ
 شود و يروي شود تا كامال از آن پين باعث ميو ا.  استين معاني بهترن ويرتريفراگ

 داشته به جا ين كه آن را ارزانيم آن شد و شكر خداوند را به خاطر ايفورا تسل
  .آورد

ن خداوند متعال ي دانند، بنابراي خداوند را نميش تر مردم قدر نعمت هاي بيول
م ين كه بياز ا) ص(امبريب كنندگان پيتكذ» منْهم منذِر جاءهم أَن عجِبوا بلْ« :فرمود
 كه آن ها را از يم دهنده ايشان آمد به شگفت آمدند، بي از خودشان به سويدهنده ا

 داد كه به ي فرمان ميزي داد و آن ها را به چيم مي رساند بيان ميآن چه به آنان ز
اد يتوانستند از او  يامبر از جنس خودشان بود و آن ها مين پيا. سودشان بود

د از ي تعج كردند كه نبايزيپس آن ها از چ. رند و حاالت و صداقت او را بشناسنديبگ



٢٥٨١ 

 يزين چي است كه از چني است عقل كسيه شگفتيآن تعجب كرد بلكه آن چه ما
ن يپس آن چه كافران را وادار به ا» عجِيب شَيء هذَا الْكَافِرُونَ فَقَالَ« . كنديتعجب م

. شان داشته باشندي خردهاياري در هوشين كه نقصيبشان بود نه اي، كفر و تكذكرد
 از دو حالت يكي ين شگفت زدگيآن ها در ا.  شگفت آور استيزين چيا: آن ها گفتند
 و ضعف يت جهالت و نادانين بر نهايا در تعجب خود راستگو  بودند و اي: را داشتند
و .  كندي كه از سخن عاقل تعجب ميانه اويمانند د.   كنديشان داللت ميعقل ها
ا يو .  سخاوتمندان تعجب كنديل و تنگ چشم از سخاوتمندين است كه بخيهمانند ا

پس . فتدي سواركاران جنگجو به تعجب و شگفت بيياروينكه شخص ترسو از رويا
ن كه يا تعجب او جز ايو آ!  دارد؟ياني اگر تعجب كند تعجب كردن او چه زين كسيچن
 يا آن ها تعجب ميگر است؟ و ي ديزياد او باشد چي زي بر جهالت و ستمگريليدل

ن و زشت ين بزرگ تريپس ا.  دانستنديكردند ، و در همان حال اشتباه خود را م
  . استين ستمگريتر
ه م باز زنديم و خاك شدي كه مرديا هنگاميآ» بعِيد رجع ذَلِك تُرَابا وكُنَّا مِتْنَا أَئِذَا« 
 را ي و قدرت كسييآن ها توانا. د و دور از عقل استي بعين بازگشتيم؟ چني شويم

ازمند و ناتوان ي بنده نييز تواناست و از هر جهت كامل است با توانايكه بر همه چ
سه كردند كه  همه ي مقاي داند ، با كسيچ نمي را كه هيسه كردند، و جاهل و نادانيمقا
  . دانديز را ميچ
 »لِ قَدنَاعا مم تَنقُص ضالْأَر مين در دوران زندگي كه ما آن چه را زميبه درست» مِنْه 

م و در كتاب خدا ثبت و ي داني كاهد مي خورد و ميشان ميشان در برزخ از جسدها
ر و يي وجود دارد كه از تغيو نزد ما كتاب» حفِيظٌ كِتَاب وعِندنَا« . ده استيضبط گرد

د ي آي و مرگشان بر سر آنان مياشد و همه آن چه را كه در زندگ بيل محفوظ ميتبد
 خداوند كه ي دانش و آگاهي از گستردگين استدالل حاكيا. ثبت و ضبط كرده است

ن كه او بر زنده كردن مردگان ي باشد، و اي بر آن احاطه ندارد ميجز او كس
  .تواناست

  :5 يه يآ
 بر  كه را  يراست  سخن  ايشان  يمرِيجٍ آر أَمرٍ فِي فَهم جاءهم لَما بِالْحقِّ كَذَّبوا بلْ

  .شد  پريشان و  شوريده   كارشان  پس  شمردند  دروغ بود  آمده آنها



٢٥٨٢ 

ب است و آن ها حق ي كه از آن ها سر زده عناد و تكذيبلكه سخن» بِالْحقِّ كَذَّبوا بلْ« 
 يهنگام» مرِيجٍ أَمرٍ فِي فَهم جاءهم مالَ« ب كردندين انواع صدق است تكذيرا كه باالتر

ز يك چي هستند و بر يشان و كار نابساماني پري حاليشان آمد پس آنان دارايكه برا
، و يوانه ايند دي گوي مي، و گاهيند تو جادوگري گوي ميگاه.  مانندياستوار نم

ظر فاسد خود ك درباره قرآن طبق نين هريو هم چن . يند شاعر هستي گوي ميگاه
پس او در امر و . ب كندي كه حق را تكذين گونه است كسيو ا.  كنند ياظهار نظر م

شان يست و كارهايخته و نابسامان است؛ جهت و ثبات او مشخص ني به هم ريحالت
 كند و آن را يروي كه از حق پياما كس. ستي كه متناقض و به هم بافته ايني بيرا م
  . شودي سخن و كردارش راست و درست مد كار و راه ويق نمايتصد

  :6- 11 يه يآ
نظُرُوا أَفَلَماء إِلَى يمالس مقَهفَو فا كَينَاهنَيا بنَّاهيزا وما واين  به فُرُوجٍ آيا مِن لَه  

  آراسته و ايم كرده  بنا را  آن  چگونه  كه كنند  ينم نظر  سرشان برفراز  آسمان
  ?  نيست  آن در  يفشكا  هيچ و  ايم

ضالْأَرا ونَاهددنَا مأَلْقَيا وفِيه اسِيوتْنَا رأَنبا وجٍ كُلِّ مِن فِيهوهِيجٍ و زرا  زمين ب 
 در منظر  خوش   نباتات  گونه هر از و  افكنديم بلند  يكوههاي  آن در و  گسترديم

  رويانيديم  آن
 خدا  به  كه  يا  بنده هر  يبرا  است  يپند و  يمنِيبٍ بينش عبدٍ لِكُلِّ وذِكْرَى تَبصِرَةً
 ،  آسمان از و الْحصِيدِ وحب جنَّاتٍ بِهِ فَأَنبتْنَا مباركًا ماء السماء مِنَ ونَزَّلْنَا بازگردد

  ،  رويانيديم ، يشدن درو  يها  دانه و باغها  بدان و  فرستاديم  پربركت  يآب
 

لْع لَّها باسِقَاتٍ خْلَوالنَّ   چيده  هم بر  يها  خوشه با بلند  ينخلها نَّضِيد و طَ
لْدةً بِهِ وأَحيينَا لِّلْعِبادِ رِزقًا تًا بيم تا كَذَلِك آب  بدان و باشد  بندگان  رزق الْخُرُوج  ، 

  .است  چنين نيز گور از   آمدن بر   كرديم  زنده را  مرده  سرزمين
ان كرد آنان را فرا خواند تا يب كنندگان و مذّمت آن ها را بي خداوند حالت تكذيوقت
 استدالل ييزهايرند و از آن بر چي بنگرند و عبرت بگي آفاقيات و نشانه هايبه آ
 إِلَى ينظُرُوا أَفَلَم« :پس فرمود.  بر آن امر قرار داده شده اندييند كه نشانه هاينما

ن نگاه ي ايعنيسته اند؟ ي سرشان است ننگريا به آسمان كه بر بااليآ» مفَوقَه السماء
پس آن ها .  استيت آساني، و سفر ندارد، بلكه در نهاي به تحمل سختيازيكردن ن

 آن ياي كه همه زوايچگونه آسمان را به صورت گنبد» بنَينَاها كَيف« بنگرند كه 
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 كنند و از نگاه ي كه حركت ميياره هايسم و با ستاره ها و يبرابر است ساخته ا
ت ين كرانه تا آن كرانه اش در نهاي كه از ايآسمان. مي شوند آراسته ايپنهان م

  .  شودي در آن مشاهده نميب و شكاف و خلليچ عي قرار دارد و هييبايز
 ي از منافع ضروريارين قرار داده و بسي اهل زمي براين آسمان را سقفيخداوند ا

ن يا به زميو آ» مددنَاها والْأَرض« . عه نهاده استيرا در آن به ودانسان ها 
 تواند در آن ي ميواني كه هر حيم، به گونه ايسته اند كه چگونه آن را گسترده ايننگر

ن را به ين زميو ا.  آماده استي استحصال هر نوع منافعين برايمستقر شود، و زم
 فِيها وأَنبتْنَا« .م تا تكان نخورد و پابرجا باشدياله كوه ها محكم و پابرجا نموده يوس
نندگان را شگفت زده ي كه بياه مسرت بخشيو در آن از هر نوع گ» بهِيجٍ زوجٍ كُلِّ مِن
انشان از يم، تا انسان ها و چهارپايانده  اي شود رويشان ميد و موجب شادي نمايم

ن منافع، باغ يان ايو از م. ميده  اير منافعشان آفياهان را براين گيآن بخورند، و ا
مو و يل انگور و انار و ليذ است از قبي خوشمزه و لذيوه هاي را كه مشتمل بر مييها
ن درختان بلند خرما كه  يهمچن. ان كرديژه بيوه ها به طور ويگر انواع ميب و ديس
 كه  رودي آسمان باال مي ادامه دارد و تنه آن به سويده آن تا مدت طوالنيفا
 هم ي رويپس خرما.  توانند به اندازه آن قامت بكشندي از درخت ها نمياريبس

 ي گردد و از آن مي بندگان ميد و روزي آيرون مي آن بيانباشته از خوشه ها
  . كننديز از آن استفاده ميانشان ني كنند و چهارپايره اش ميخورند و ذخ

 كه در اثر نزول باران در ييرهابايله جويله باران و به وسين خداوند به وسيهم چن
ل ي گردد، از قبياند كه درو مي روي را ميي كشتزارهاين روانند دانه هاي زميرو

زها آسمان و ين چيپس نگاه كردن به ا. رهيگندم و جو و ذرت و برنج و ارزن و غ
 را از ي است كه آدمينشي و بييراهنما»  تَبصِرَةً« ن و آنچه كه در آنهاست يزم
 متذكر ي است كه به سبب آن آدميو پند» يوذِكرَ« .  آورديرون مي جهالت بييانيناب
 رساند و ي سود ميا به وين و دني آورد كه در دياد مي را به ييزهاي شود و چيم
 ياد ميامبرانش از آن خبر داده اند به يز به سبب آن آن چه را كه خداوند و پين

ست كه با ي آن بنده ايبرا» منِيبٍ عبدٍ كُلِّلِ« ست، بلكه ي ني هركسين برايآورد، و ا
  . آورده  استي خدا روي به سويرفتن حق، و اجابت دعوتگر الهيد و پذيترس و ام

 ندارند، يب كننده سوديا تكذي گردان و ي شخص روياما نشانه ها و  هشدارها برا
ن ي امر احاصل. ستندي آورند سودبخش نيمان نمي كه اي قوميزها براين چيچون ا
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 بر يلين وجود دارد، دلي كه در آسمان و زمينش مبهوت كننده و شدت و قوتيكه آفر
  .قدرت و كمال خداوند متعال است

 است يلي كه در آنها وجود دارد دليبا و استوارينش زيز و آفريو صنعت شگفت  انگ
فع و و منا.  داناستيزين داوران است و او به هر چين كه خداوند عادل تريبر ا

ن كه رحمت خداوند ي است بر ايلي بندگان قرار دارد دلي كه در آن براييمصلحت ها
ن كه ي است بر ايلي آن دليباينش و نظام زيز را فرا گرفته است و عظمت آفريهمه چ

 يشان به او رويازهاي رفع نيگانه و واال مقام است و همه براي يكتايخداوند متعال 
 ندارد و عبادت و كرنش و ييهمسر و فرزند و همتا است كه ييو خدا.  آورنديم

  .ستي نيمحبت جز او سزاوار كس
ن كه خداوند متعال مردگان ي است برايلين پس از پژمردنش دليو زنده گرداندن زم

 وأَحيينَا« :ن فرموديبنابرا. د تا آن ها را طبق اعمالشان مجازات كندي نمايرا زنده م
لْدةً بِهِ تًا بيكَ مذَلِك ز يز نيم، رستاخين پژمرده را زنده كرده ايو با آن سرزم» الْخُرُوج
 تذكّر داد و هشدار يني و زمي آسمانين نشانه هاي آن ها را با ايوقت. نسان استيبد

ب كنندگان بدان گرفتار شدند، يرا به آن چه تكذيب خود ادامه ندهند زيداد كه به تكذ
  :گرفتار خواهند شد، فرمود

  :12- 15 يه يآ
تكَذَّب ملَهقَب منُوحٍ قَو ابحأَصو پيش الرَّس ودثَماصحاب و  نوح  قوم آنها از  و  
 ، بودند  كرده  تكذيب ثمود و  رس

ادعنُ ووفِرْعانُ وإِخْولوط  قوم و  فرعون و عاد  قوم لُوطٍ و و ،  
ابحأَصكَةِ والْأَي مقَوعٍ وكُلٌّ تُب لَ كَذَّبقَّ الرُّسعِيدِ و فَحتبع  قوم و  ايكه  اصحاب و  ، 

  .شدند  من  عذاب   وعده  مستحق و شمردند  دروغ را  پيامبران  همه
 عاجز  نخستين  آفرينش از جدِيدٍ آيا خَلْقٍ منْ لَبسٍ فِي هم بلْ الْأَولِ بِالْخَلْقِ أَفَعيِينَا
  .شكند در   تازه  آفرينش از را اآنه ،  نه ؟  بوديم  شده

ب كردند مانند نوح كه قومش يامبران بزرگوارشان را تكذيشان ، امت ها پيش از ايپ
ب كردند، و قوم ثمود صالح را، و قوم عاد هود را، و قوم لوط، لوط را ياو را تكذ

شود  ي گفته ميب را و قوم تبع تبع به هر پادشاهيكه شعيو اصحاب ا. ب  كردنديتكذ
 آن ها يامبران را كه خداوند به سويمن حكم كرده است پيكه قبل از اسالم بر 

  .ب كردنديفرستاده بود تكذ
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 بوده است و قوم كدام تبع از تبع ها يامبر چه كسيخداوند به ما خبر نداده كه آن پ
ن ماجرا در آن زمان نزد عرب يب كرده اند، چون واهللا اعلم ايامبرشان را تكذيپ

ل بودند كه داستان و ي اصين قوم جزو آن دسته از عرب هايرا ايبود، زمعروف 
  .ستيده نير عرب ها پوشين واقعه مهم و بزرگ بر سايژه ايسرگذشت آنان به و

ب كردند، ي آن ها فرستاده بود تكذيامبرانشان را كه خداوند به سوين ها همه پيپس ا
را ) ص( كه محمد ي كسانيا او شم. افتي بر آنان تحقق يان گاه وعده عذاب اله

امبر يز نزد خداوند از پيامبران آن ها نيستند ، و پياز آن ها بهتر ن! دي كنيب ميتكذ
 يزند تا به عذابي كه آنان مرتكب شدند بپرهيتيپس، از جنا!  تر نبودنديشما گرام

  .د كه آن ها بدان گرفتار شدنديگرفتار نشو
نش مجدد و زنده شدن در آخرت يبر آفرن ينش نخستيسپس خداوند متعال از آفر

ز بعد از يد آورده است ني پديستيهمان طور كه آن ها را از ن: استدالل كرد و فرمود
 ييد، بعد از آن كه مردند و به استخوان هاي نمايمرگشان آنان را دوباره زنده م

ن درمانده و ينش نخستيا ما در آفريآ» الْأَولِ بِالْخَلْقِ أَفَعيِينَا« .ل شدنديده تبديپوس
 ين شكّيم و در ايست، ما ناتوان و درمانده نبوده اين نيم؟ نه چنيناتوان بوده ا

. د دارندينش مجدد ترديبلكه آنان درباره آفر» جدِيدٍ خَلْقٍ منْ لَبسٍ فِي هم بلْ« ست، ين
ت چون سي در آن نيدين كه ترديد دارند با اي است كه آن ها در آن ترديزين چيا

« :بازگرداندن از آغاز كردن آسان تر است، همان طور كه خداوند متعال فرموده است
 ينش را مي كه آفرييو اوست خدا» هِيده وهو أَهونُ علَيعيبدوا الخَلقَ ثُم ي يوهو الَّذِ

  .ش آسان تر استي گرداند و آن برايآغازد سپس آن را باز م
  :16- 18 يه يآ

لَقَدانَ لَقْنَاخَ والْإِنس لَم نَعا وم وِسسبِهِ تُو هنُ نَفْسنَحو هِ أَقْرَبلِ مِنْ إِلَيبرِيدِ ما حالْو 
 رگ از، زيرا ،  هستيم  آگاه او  نفس  يها  وسوسه از و  ايم  آفريده را  يآدم

  .تريم  نزديك او  به  گردنش
لَقِّيانِ يتَلَقَّى إِذْ  فرا  فرشته دو  آن  كه  يقَعِيد هنگام الشِّمالِ وعنِ يمِينِالْ عنِ الْمتَ

  .گيرند  يم فرا را چيز هر اند نشسته  او  چپ  جانب و  راست  جانب در  گيرنده
 او كنار در  آنكه مگر گويد  ينم  يكالم  عتِيد هيچ رقِيب لَديهِ إِلَّا قَولٍ مِن يلْفِظُ ما

  .است حاضر  يمراقب
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 يي دهد كه او جنس انسان اعم از زنان و مردان را به تنهايخداوند متعال خبر م
 گذرد ي كند و به خاطرش ميده است، و او حاالت انسان و آن چه او را شاد ميآفر
لَيهِ أَقْرَب ونَحنُ« :دي فرماي داند، و ميم ما به او از شاهرگ » الْورِيدِ حبلِ مِنْ إِ

 است كه يزين چيم و ايكتريك تر است نزدي به انسان نزديزيگردنش كه از هر چ
 كه بر ي شود كه همواره خداوند را در نظر داشته باشد؛  خداونديانسان را متذكر م

  .  باشديك ميقلب او آگاه است و به او نزد
 كرده است، و يند كه او را نهي ببيين كه خداوند او را در جايد شرم كند از ايپس با

  .ابد كه به او دستور داده استي نيير جاا او را دي
سند در نظر داشته ي نوي را كه اعمال او را ميد فرشتگان گرامين انسان بايهم چن

 صادر شود و ي از ويا كارينكه سخن يزد از اي بدارد و بپرهيباشد، و آنها را گرام
 إِذْ« :مودن فريبنابرا. ان از آن خشنود نباشديسند كه پرودگار جهانيآنان آن را بنو

لَقَّى لَقِّيانِ يتَ  يافت مي همه اعمال انسان را دريعني» قَعِيد الشِّمالِ وعنِ الْيمِينِ عنِ الْمتَ
 در سمت چپ يگريسد و دي نوي ها را ميكي در سمت راست نشسته و نيكيدارند، 

 انجام دادن كارش آماده است و ين دو برايك از ايسد، و هري نوي ها را ميبد
  . دهديوسته آن را انجام ميپ
 لَديهِ إِلَّا«  آورد، ي را به زبان نميچ سخن خوب و بديانسان ه» قَولٍ مِن يلْفِظُ ما« 

قِيبر تِيدهمان طور كه خداوند .  آماده حضور دارديمگر ان كه نزدش نگهبان» ع
 گمان يو ب» علَمونَ ما تَفعلُونَينَ، ينَ، كِرَاماَ كَتِبيكُم لَحفِظيوإِنَّ علَ« :دي فرمايمتعال م

 يسند و آن چه را مي نوي كه مي مقّرر است، و فرشتگان بزرگواريبر شما نگهبانان
  . داننديد ميكن
  :19- 22 يه يآ

اءتجكْرَةُ وتِ سوقِّ الْمبِالْح ا ذَلِكم كُنت ؛ به مِنْهمرگ  يبيهوش  كه  يراست  تَحِيد  
  .يگريخت  يم  آن از  آنچه  است  ناي رسد  يم فرا

  وعده روز  است  اين  شود  يم  دميده صور در الْوعِيدِ و يوم ذَلِك الصورِ فِي ونُفِخَ
  عذاب  يها

اءتجا نَفْسٍ كُلُّ وهعائِقٌ مهر س شَهِيديم  كه  است  يكس او با و آيد  يم  يكس و  
  .دهد  يم  شهادت  برايش  كه  است  يكس و  راندش
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لَقَد لَةٍ فِي كُنت   غافل  اين از حدِيد تو الْيوم فَبصرُك غِطَاءك عنك فَكَشَفْنَا هذَا منْ غَفْ
  .است  شده  تيزبين ، چشمانت امروز و  برداشتيم  برابرت از  پرده ما   يبود
 »اءتجكْرَةُ وتِ سوقِّ الْمن غافل و ي به نزد ايقير حقو سكرات مرگ بطو» بِالْح
 كُنت ما ذَلِك« . ستي از آن نيزي ندارد و گريات خدا آمد كه بازگشتيب كننده آيتكذ
مِنْه يختي گري است كه از آن ميزين همان چيا» تَحِيد.  
 است ي شود، و آن روزيده ميو در صور دم» الْوعِيدِ يوم ذَلِك الصورِ فِي ونُفِخَ« 

 را ي رساند، و ثوابي را كه به ستمكاران وعده داده بود، به آنان ميد عقابكه خداون
 سائِقٌ معها نَفْسٍ كُلُّ وجاءت« .  دهديكه به مومنان وعده داده بود، به آنان م

شَهِيدامت يگاه قي جاي او را به سويد كه سوق دهنده اي آي مي در حاليو هركس» و
و .  دهد با خود داردي مير و شر او گواهيبر اعمال خ كه يز گواهي برد، نيش ميپ
 دهد و  ين است كه خداوند متعال بندگان را مورد توجه قرار مين دالّ بر ايا

ن يپس ا.  دهديد و  عادالنه آن ها را جزا و سزا مي نماياعمالشان را ثبت و ضبط م
  .د همواره آن را مد نظر قرار دهدي است كه بنده بايزيچ
لَةٍ فِي كُنت لَقَد« :ن فرمودين غافل هستند، بنابرايش تر مردم از اي بيول » هذَا منْ غَفْ

 شود كه يب كننده به صورت سرزنش گفته ميامت به اعراض كننده و تكذيدر روز ق
» غِطَاءك عنك فَكَشَفْنَا« ، ي آن عمل انجام ندادي و برايب كردين روز را تكذيتو ا

 كه قلبت را پوشانده بود و خوابت را فزون كرده بود و به  رايپس اكنون پرده ا
پس » حدِيد الْيوم فَبصرُك« . ميافته بود كنار زده اي ات ادامه ي گردانيسبب آن رو

 وحشتناك را به ين هستند، و انواع شكنجه و عذاب هايزبيامروز چشمانت كامال ت
  .نندي بي ميخوب

ا از يرا بنده در دني دهد، زيبنده را مورد خطاب قرار من كالم ين كه خداوند با ايا اي
 شود و يدار ميامت بيده شده غافل مانده بود اما در روز قي آن آفري كه برايهدف

ش ي كه جبران آن چه كه از دست رفته براي گردد، زمانيخواب غفلت از او دور م
ن آن چه كه در آن اي ترساند، و با بين گونه خداوند بندگان را ميو ا. ستيممكن ن

  . دهديد بندگان را هشدار مي آيب كنندگان ميروز بزرگ بر سر تكذ
  :23- 29 يه يآ

  .ام  كرده  آماده  من  آنچه  است  اين : گويد او  عتِيد موكل لَدي ما هذَا قَرِينُه وقَالَ
  ، بيندازيد  جهنم  به را  يتوز  كينه  ناسپاس عنِيدٍ؛ هر كَفَّارٍ كُلَّ جهنَّم فِي أَلْقِيا
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  شك و بود تجاوزكار و ورزيد  امساك  بخشش از  كه  مرِيبٍ آن معتَدٍ لِّلْخَيرِ منَّاعٍ
  ، آورد  يم

  يخدا يكتا  يخدا با  كه  الشَّدِيدِ آن الْعذَابِ فِي فَأَلْقِياه آخَرَ إِلَها اللَّهِ مع جعلَ الَّذِي
  .بيفكنيد  سختش  عذاب  به  پس داد قرار  يديگر
 پروردگار  يا : گويد او  بعِيدٍ همنشين ضَلَالٍ فِي كَانَ ولَكِن أَطْغَيتُه ما ربنَا قَرِينُه قَالَ
  .بود  يگمراه در  سخت خود او  بلكه  ،  نكردم وادار  يسركش  به را او  من ، ما

  مكنيد  مجادله  من نزد : گويد  يبِالْوعِيدِ م إِلَيكُم قَدمت وقَد لَدي تَخْتَصِموا لَا قَالَ
  .بودم ، گفته   عذاب از  سخن شما با  اين از  پيش  من
لَّامٍ أَنَا وما لَدي الْقَولُ يبدلُ ما لْعبِيدِ وعده بِظَ   به  من و شود  ينم  ديگرگون  من  لِّ

  .كنم  ينم  ستم  بندگان
ن ي كه خداوند همدم و همراه ايفرشته ا» قَرِينُه وقَالَ« :ديفرما يخداوند متعال م

 است كه خداوند آن ها ي از فرشتگانيكي گردان قرار داده است كه يب كننده رويتكذ
ب كننده و يسند آن تكذيند و اعمالش را بنويرا مامور نموده تا آن انسان را حفظ نما

آن چه را » عتِيد لَدي ما هذَا« :دي گوي م گرداند ويامت حاضر مياعمالش را در روز ق
م آماده ي دهم و آن ر ثبت و ضبط نمايكه مقّرر شده بود و بر او و اعمالش نگهبان

  . گردديپس آن گاه انسان طبق عملش مجازات م. كرده ام
لْقِيا« : شودي كه سزاوار جهنّم هستند گفته ميو به كسان » عنِيدٍ كَفَّارٍ كُلَّ جهنَّم فِي أَ

 را  انجام داده است در ياديات خداست و گناهان زي كه مخالف آيهر كافر سركش
  .ديندازيدوزخ ب

مان آورد به ين آن اي اوست كه بزرگ تريش روي را كه پيري خيعني» لِّلْخَيرِ منَّاعٍ« 
 و از.  كنديگران منع مي باشد از خود و ديش ميامبر و فرشتگان و كتاب هايخدا و پ

 كند و ي تجاوز ميو از حدود  اله» معتَدٍ« .دي نماي ميري اش جلوگي و جانيمنافع مال
 شك دارد، پس نه يد الهيو در وعده وع» مرِيبٍ« . دي نماي مي تعديبر بندگان اله

ل به صفات ي و شك و بخل تبدي كند، بلكه كفر و تجاوزگري ميكيمان دارد و نه نيا
 الَّذِي« :ن فرموديده است، بنابراي را برگزيگريخدا معبودان د يز به جاياو گشته اند ن

 را به پرستش گرفته يگري كه به همراه خدا معبود ديكس» آخَرَ إِلَها اللَّهِ مع جعلَ
  . را ندارديان و مرگ و زندگيچ سود و زيار هيش اختي خوي كه براياست، معبود
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 »اهلْقِي او را در ! دي كه همراه او هستي دو فرشته اي پس ا»الشَّدِيد الْعذَابِ فِي فَأَ
  .ن عذاب استي و بزرگ تريد كه سخت تريندازي بيعذاب
 كه ي از او و در حاليزارين اوست با اظهار بي كه همدم و همنشيطانيش» قَرِينُه قَالَ« 

 من او را !پروردگارا» أَطْغَيتُه ما ربنَا« :دي گوي اندازد، مي ميگناهش را به گردن و
 ضَلَالٍ فِي كَانَ ولَكِن«  نداشتم، يليگمراه نساختم، چون من بر او تسلّي و حجت و دل

پس او خودش گمراه و از حق دور .  بودي دور و درازيبلك او  خود در گمراه» بعِيدٍ
 اللَّه  اَألَمرُ إِنَّيطَنُ لَما قُضيوقَالَ الش« :دي فرماي ميگريه ديگشت، همان طور كه در آ

خداوند به شما وعده « :دي گويطان ميابد شي يان مي كار پايوقت» وعدتُّكُم فَأَخلَفتُكُم
  ».قت دارد و من بر شما وعده دادم و خالف آن را كردمين و حقيراست

ش گاه يدر پ» لَدي تَخْتَصِموا« :دي فرمايز و مجادله شان ميخداوند در پاسخ به ست
 قَدمت وقَد«  ندارد، يده اير شما نزد من فاي مجادله و ستينعيد، يزه مكنيمن ست
لَيكُم  يعني. تان هشدار فرستاده بودمين برايش از ايحال آن كه من پ» بِالْوعِيدِ إِ

ل روشن نزد شما آمدند، ي واضح و دالي روشن و حجت هايامبرانم با نشانه هايپ
 يد و جزاي كه درگذشت كرده اييارهاد و شما با كيپس حجت من بر شما اقامه گرد

  .ديده ، نزد من آمده اي گرديآن قطع
 در آن يامكان ندارد كه آن چه خدا گفته و بدان خبر داده خالف» لَدي الْقَولُ يبدلُ ما« 

 بِظَلَّامٍ أَنَا وما« . ستي از گفته خداوند راست تر نيچ گفته و سخنيواقع شود، چون ه
 كه ير و شّريستم بلكه آن ها را بر اساس خيو من نسبت به بندگان ستمگر ن» لِّلْعبِيدِ

 شود و از يشان افزوده نمي هايانجام داده اند جزا و سزا خواهم داد؛ پس به بد
  . گردديشان كاسته نمي هايكين
  :30- 35 يه يآ

مونَقُولُ ي نَّمهلِ لِجتَلَأْتِ هتَقُولُ املْ وزِيدٍ؛ مِن هگوييم  يم را  جهنم  كه  ي روزم :  
  ?  هست   يزيادت  هيچ آيا : گويد  يم ؟  يا  شده پر آيا

لْمتَّقِينَ الْجنَّةُ وأُزلِفَتِ  تا ، بياورند  نزديك  پرهيزگاران  يبرا را  بهشت بعِيدٍ و غَيرَ لِ
  .نباشند دور  آن از

  كننده  توبه هر  به  كه  است  يچيز  همان  ينحفِيظٍ ا أَوابٍ لِكُلِّ تُوعدونَ ما هذَا
  .بودند  داده  اش  وعده  يپرهيزگار
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  رحمان  يخدا از  نهان در  كه را  يمنِيبٍ آنهاي بِقَلْبٍ وجاء بِالْغَيبِ الرَّحمن خَشِي منْ
  ، اند   آمده كار  توبه  يدل با و ترسند  يم

لَامٍ ادخُلُوها بِس ذَلِك موداخل  بهشت  به  يعذاب هر از  امان در : الْخُلُودِ گويند ي  
  .است  يجاودان  روز ، روز  اين  شويد
  آن از بيشتر و  هست بخواهند  چه هر آنجا مزِيد در ولَدينَا فِيها يشَاؤُونَ ما لَهم
  .هست ما نزد

 هلِ لِجهنَّم نَقُولُ يوم« :دي فرماي ترساند، مي كه بندگانش را ميخداوند در حال
لَأْتِ  آن است كه افراد ين براي؟ و ايا پر شده ايآ: ميي گويآن روز كه به جهنّم م» امتَ

شتر يا بيد آي گويو جهنّم م» مزِيدٍ مِن هلْ وتَقُولُ« . شوندي در آن انداخته مياديز
 به خاطر د وي طلبي را ميش ترين و گناهكاران بي همواره مجرميعنيهم هست؟ 

و خداوند وعده داد كه آن را . ردي گين است و بر كافران خشم ميپروردگارش خشمگ
لَأملَأَنَّ جهنَّم مِن الجِنَّةِ « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است. پر خواهد كرد
تا آنگاه كه . بدون شك دوزخ را از جن و انس پر خواهم كرد» نَيوالنَّاسِ أَجمع
 پاك و منزه است يهيف خود را كه از هر تشبي مبارك و شريكوهمند پاپروردگار ش

بس است، بس : دي گوي گردد و ميآنگاه جهنم فشرده م.  گذاردي جهنم ميبر رو
  .است، پرشدم

لِفَتِ«  أُزنَّةُ وتَّقِينَ الْجلْم  يك گردانده ميزگاران نزدي پرهيو بهشت برا» بعِيدٍ غَيرَ لِ
 ي كه در آن هست مشاهده مي و سروريدار و شادي پايمت ها كه نعيشود ، طور

 شود كه از پروردگارشان پروا يك گردانده مي نزدي كسانين بهشت فقط برايا. گردد
داشته و شرك كوچك و بزرگ را ترك كرده و از دستورات پروردگارشان اطاعت 

  .نموده اند
خداوند » أَوابٍ لِكُلِّ وعدونَتُ ما هذَا« : شوديو به صورت خوش آمد به آن ها گفته م

 برند به يدن آن لذّت مي خواهند و چشم ها از دين بهشت و آن چه را كه دل ها ميا
 دهد كه همواره با ذكر و محبت و كمك جستن از خداوند و خواندن يتوبه كنندگان م

 آن چه و بر» ظِيحفِ«.  گرددي خدا بر ميد داشتن به او به سوياو و ترس از او و ام
د و به يخداوند به آن فرمان داده بود محافظت كند و آن را  مخلصانه اطاعت  نما

  . را مراعات كندين صورت آن را انجام داده و حدود الهيبهتر
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 شناخت از پروردگارش در نهان بترسد و به يو از رو» بِالْغَيبِ الرَّحمن خَشِي منْ« 
نند از خدا ي بي كه  مردم او را نمييو در جاد داشته باشد و در نهان يرحمت او ام

 ي ممكن است از روي كنند گاهين است كه مردم حضور دارند و نگاه ميا. بترسد
 كند، بلكه ي داللت نميت و ترس الهين بر خشيپس ا.  باشدي و شهرت طلبياكارير

 لْبٍبِقَ وجاء« . د است كه در نهان و آشكار انسان از خدا بترسدي مفيت و ترسيخش
 ي صفتِ بازگشتِ به سوين دل داراي ايعني. ديش آي توبه كننده پيو با دل» منِيبٍ

 خدا در آن يت و خشنودي است كه رضاييزهاي چي آوردن به سويپروردگار، و رو
  .است

به سالمت وارد بهشت » بِسلَامٍ ادخُلُوها« :  شديكوكار گفته ميزگاران نيو به پره
 هاست و از همه يهمراه با سالمت بودن از همه آفات و بد ورودتان يعني. ديشو

 شود و يشان تمام نميپس نعم ها. د بوديند در امان خواهيامور ناگوار و ناخوشا
 ين روز جاودانگيا» الْخُلُودِ يوم ذَلِك« . ستي در بهشت ني و ناگواريچ ناراحتيه

 در آن يراحت كننده از نايچ چيست و هي در آن ني شود و مرگياست كه تمام نم
  . باشدينم
« شان فراهم است، يآنان در بهشت هر آن چه بخواهند برا» فِيها يشَاؤُونَ ما لَهم« 

 هست كه خداوند به ي پاداش افزونيعني. و افزون بر آن نزد ما هست» مزِيد ولَدينَا
ده ي نشني گوشچي همانند آن را و به هيچ چشمي كه هيزي دارد ؛ چي ميآن ها ارزان
 ين پاداشين و برترين و بزرگ تريو باالتر.  خطور نكرده استيچ انسانيو به دل ه

 دهد نگاه كردن به چهره بزرگوار خودش است و لّذت بردن و بهره مند شدن يكه م
ن يش ايم كه به لطف خوي خواهيپس، از او م. از سخن او و لذّت بردن از قرب اوست

  .ت كنديرا به ما عنا
  :36- 37 ي هيآ

كَملَكْنَا و م أَهلَهن قَبقَرْنٍ م مه م أَشَدطْشًا مِنْهوا بلْ الْبِلَادِ فِي فَنَقَّبحِيصٍ پيش مِن هم  
  يم جو،  و  جست و سير شهرها در و بودند نيرومندتر  كه را  يمردم  چه آنها از

 ?  هست  يگريز  راه آيا  ايم  آورده  هالكت  به ، كردند

  يبرا  سخن  اين شَهِيد در وهو السمع أَلْقَى أَو قَلْب لَه كَانَ لِمن لَذِكْرَى ذَلِك فِي إِنَّ
  .است ياندرز  ، دارند  يم فرا  گوش حضور با  كه  آنان يا  صاحبدالن
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« :دي فرماي و مي ترساني كنند، ميب ميامبر را تكذي كه پيخداوند متعال ، مشركان
كَملَكْنَا و م أَهلَهن قَبم كه ، يش از آنان نابود كردي را پييار امت ّ هايو چه بس» قَرْنٍ م
 »مه م أَشَدطْشًا مِنْهيرومندتر بودند، و آثار و نشانه هاي نيشان بسيآنان از ا» ب 
  . ن داشتندين در زمي تريش تر و قويب

 ساختند و ي محكم و منازل مرتفعي پس دژها»الْبِلَادِ فِي فَنَقَّبوا« :ن فرموديبنابرا
. ران نمودنديبارها را روان ساختند، و آباد كردند و وي كاشتند و جوياديدرختان ز
 هلْ« .  را انكار نمودند نابود كرديات الهيب كردند و آيامبران خدا را تكذي پيپس وقت

  .دي آن ها فرود آ كه بري از عذاب خدا ندارند وقتيز گاهيآن ها گر» محِيصٍ مِن
 إِنَّ« .  از عذاب خدا را از آن ها دور نساختيزيپس قدرت و اموال و فرزندانشان چ

 زنده و ي كه دلي كسين براي در ايبه راست» قَلْب لَه كَانَ لِمن لَذِكْرَى ذَلِك فِي
ات خدا بر ي از آيزي هرگاه چين كسيپس چن.  استيار داشته باشد اندرز بزرگيهوش
 كه ين كسيهم چن.  روديجه مقامش باال ميرد و در نتي پذيوارد شود از آن پند ماو  
ات خدا و با حضور قلب گوش يبه قصد رهنمود شدن به آ»  شَهِيد وهو السمع أَلْقَى« 

 گردان ي كه روياما كس. ت استيز موعظه و شفا و هداي نين كسي چنيدهد، برا
رد، و حكمت ي پذيات را نمي برد، چون آي نميده اي دهد فايات گوش نمياست و به آ

  . كندي را اقتضا نمين كسياب شدن چني راهياله
  :38- 40 يه يآ

لَقَدلَقْنَا و  لُّغُوبٍ ما مِن مسنَا وما أَيامٍ سِتَّةِ فِي بينَهما وما والْأَرض السماواتِ خَ
  يخستگ   هيچ و  آفريديم روز  شش در  آنهاست  ميان را  آنچه و  زمين و آسمانها

  .نرسيد بما
 برابر الْغُرُوبِ در وقَبلَ الشَّمسِ طُلُوعِ قَبلَ ربك بِحمدِ وسبح يقُولُونَ ما علَى فَاصبِرْ
  آفتاب  ازبرآمدن ، پيش  پروردگارت  ستايش در و   كن  يپايدار ، گويند  يم  آنچه

  .يگو  تسبيح  آن  غروب از  پيش و
 او  سجده هر از بعد و  شب از  يا  پاره در نيز السجودِ و وأَدبار فَسبحه اللَّيلِ ومِنَ

  .يگو  تسبيح را
 دهد كه با آن بزرگ يت نافذ خود خبر مين جا خداوند از قدرت بزرگ و مشيدر ا
 فِي بينَهما وما والْأَرض السماواتِ« د، ين مخلوقات را كه آسمان ها هستند آفريتر

ن آن دو است در شش روز ين و آن چه را كه در بيآسمان ها و زم» أَيامٍ سِتَّةِ
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كشنبه آغاز شد ين آن دو است از روز ين و آن چه بينش آسمانها و زميآفر. ميديآفر
 به خداوند ي و رنجين خستگين كه كوچك تريافت بدون ايان يو در روز جمعه پا

 و عظمتش به وجود آورده است، به طور ي رغم بزرگي كه آن را عليپس كس. سدبر
  .سته تر بر زنده گرداندن مردگان توانا استيبهتر و شا

ب ي دهند و تكذي كه نسبت به تو انجام ميو در مقابل مذّمت» يقُولُونَ ما علَى فَاصبِرْ« 
 بگذار و در آغاز روز و در با باش و آن ها را به حال خودي شكيآن چه كه آورده ا

ش پروردگارت مشغول يآخر آن و در اوقات شب و بعد از نمازها به عبادت و ستا
 يدن را آسان مي ورزييباي گردد و شكي خاطر ميه تسليچون ذكر خداوند ما. باش

  .ردي گيكند و انسان به آن انس م
  :41- 45 يه يآ

تَمِعاسو مونَادِ ينَادِ يمِن الْم ندا  نزديك  يمكان از  يمناد  كه  آنگاه قَرِيبٍ و كَانٍم 
 فرادار  گوش دهد  يم

موونَ يعمسةَ يحيقِّ الصبِالْح ذَلِك موبه را  سهمناك آواز  آن  كه  يالْخُرُوجِ روز ي  
  .است ازگور   شدن  بيرون روز ، روز  آن ، شنوند  يم  حق
لَينَا مِيتونُ نُحيِي نَحنُ إِنَّا   بازگشت و  ميرانيم  يم و  كنيم  يم  زنده الْمصِيرُ ما وإِ
  .ماست نزد
موتَشَقَّقُ ي ضالْأَر منْها عسِرَاع شْرٌ ذَلِكنَا حلَي سِيرٌ روز عو بشكافد  زمين  كه  يي 
  .است  آسان ما   يبرا  يگردآور  اين و  آيند  بيرون  شتاب  به آنها
  به ما وعِيدِ يخَاف من بِالْقُرْآنِ فَذَكِّرْ بِجبارٍ علَيهِم أَنت وما يقُولُونَ بِما أَعلَم نَحنُ
  وعده از را،   كه هر  پس   يگوي  ينم زور آنها  به تو و  داناتريم گويند  يم  آنچه
  .ده اندرز  قرآن  به ترسد  يم  من  عذاب

 »تَمِعاسو مونَ ينَادِ ادِيكَانٍ مِن الْمرا كه ي روزيو با گوش دلت بشنو ندا» قَرِيبٍ م 
 در صور يعني دهد ين ندا در مي از زميكي نزديه السالم از جاي علي اسرافيمناد

 هولناك و وحشتناك ي كه آن صدايروز» بِالْحقِّ الصيحةَ يسمعونَ يوم« .  دهديم
رون يدر آن روز از قبرها ب» الْخُرُوجِ يوم ذَلِك« نوند،  شيست مي در آن نيرا كه شكّ

 إِنَّا« :ن فرموديبنابرا. رون آوردي آن ها را بييند و خداوند تواناست كه به تنهاي آيم
إِلَينَا ونُمِيت نُحيِي نَحنُ و موصِيرُ يتَشَقَّقُ الْم ضالْأَر منْهم كه يي گمان مايب»  ع

ن ي كه زميروز.  ماستيم و بازگشت به سويراني ميم و مي كنينده ممردگان را ز
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اد ندا دهنده را كه يو شتابان فر» سراعاَ« رود، ي شكافد و كنار مياز فراز مردمان م
آن » يسِيرٌ علَينَا حشْرٌ ذَلِك« . كنندي  خواند اجابت ميامت فرا ميگاه قيآن ها را به جا

 خداوند ي حشر كردن آن ها برايعني.  ما آسان استي و براييروز، روز گردهم آ
  .ستي در آن ني و مشقّتيچ خستگيآسان است و ه

 ين ميند و تو را اندوهگي گويما به آن چه آنان به تو م» يقُولُونَ بِما أَعلَم نَحنُ« 
 كه چگونه مورد ي دانيم تو مي داني ما آن را بهتر ميپس وقت. ميسازد از تو آگاهتر

م و تو را در برابر دشمنانت ي گردانيت را آسان مي و چگونه كارهايجه ما هستتو
ددلت شاد و خاطرت جمع باشد، و بدان كه ما از خودت نسبت يپس با. مي دهي مياري

ن كه منتظر وعده ي ماند جز اي نميت باقي برايزيپس چ. ميبه تو مهربانتر هست
لَيهِم أَنت وما« .ي ، كنيبردارامبران اولوالعزم الگوي و از پيخداوند باش ارٍ عبو » بِج

م دهنده يبلكه تو فقط ب» إِنَّما أَنت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ« . يستيتو بر آنان مسلطّ ن
 يخَاف من بِالْقُرْآنِ فَذَكِّرْ« :ن فرموديبنابرا.  هستيتگري هداي هر قومي و برايهست
 يعنيو پند دادن .  ترسد با قرآن پند بدهيشدار خدا م را كه از هيپس كس» وعِيدِ

ز ي و پرهيح دادن و انجام دادن آن، و نفرت داشتن از بدير و ترجيدوست داشتن خ
 پند يو كس. ن ها را قبول داردي هستند و عقل اي فطرين ها اموريكردن از آن، كه ا

 ي نميد و هشدار الهيو اما آن كس كه از وع.  ترسد ي ميرد كه از هشدارالهي پذيم
 گردد تا يو حجت بر او اقامه م. ردي پذي آورد آن را نميمان نميترسد و به آن ا

امده ي نزد ما نيم دهنده و مژده دهنده ايچ بيه» رِيرِ و لَا نَذِيما جĤءنَا مِن بشِ« دينگو
  .است
   قافير سوره يان تفسيپا
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  اتي ذارير سوره يتفس

  .ه استي آ60 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 6 يه يآ
 ،، پراكنند  يم  خاك  كه  يبادهاي  به ذَروا سوگند والذَّارِياتِ

 ، گرانبار  يابرها  به وِقْرًا سوگند فَالْحامِلَاتِ

  ، روانند  يآسان  به  كه  يكشتيهاي  به يسرًا سوگند فَالْجارِياتِ
  ، كارهايند  كننده  تقسيم  كه  يرشتگانف  به سوگند أَمرًا و فَالْمقَسماتِ

  ،  است  راست دهند  يم  وعده را شما  آنچه  لَصادِقٌ كه تُوعدونَ إِنَّما
  .است  يآمدن جزا روز لَواقِع و الدينَ وإِنَّ
 در آن يادي بزرگ كه منافع و مصالح زيده هاين آفرين جا خداوندِ راستگو به ايدر ا

 خورد كه وعده اش راست است و روز جزا و ياست سوگند مها قرار داده شده 
  . تواند آن را دفع كندي نميزيچ چيمحاسبه قطعا خواهد آمد و ه

م يار عظي كه بسيم از آمدن روز جزا و محاسبه خبر داد، روزيخداوند صادق عظ
را ياديل زي اثبات آن برهان ها و دالياد كرد، و برايت آن قسم ياست، و بر حتم 

 كنند و عمل كنندگان از  عمل يب ميب كنندگان آن را تكذيمه نمود، پس چرا تكذاقا
 و ي كه به سختييسوگند به بادها» ذَروا والذَّارِياتِ« ! گردانند؟ي مي آن رويبرا
 كه آب فراوان را با ييو سوگند به ابرها» وِقْرًا فَالْحامِلَاتِ« .  دارندي پراكنده مينرم

  . رسانديده مي كه خداوند با آن به بندگان و شهرها فا دارنديخود بر م
و آسمان .  در حركت هستندي كه به آسانيو سوگند به ستارگان» يسرًا فَالْجارِياتِ« 

 مردم با آن راه خود را يا و خشكي دري هايكي شود و در تاريبا آن ها آراسته م
و سوگند به » أَمرًا لْمقَسماتِفَا« . برنديده ميابند و با عبرت گرفتن از آن فاي يم

ك از آن ها را يپس هر.  كنندير ميم و تدبي كه به اذن خدا كارها را تقسيفرشتگان
 او  مقّدر يا و آخرت بر گماشته و از آن چه براي دني از كارهاير كاريخداوند به تدب
  . ورزدي نميز در آن كوتاهي كند و نيشده تجاوز نم

  :7- 9 يه يآ
مالسكِ و ذَاتِ اءوباست  ستارگان  به  آراسته  كه  آسمان  به سوگند الْح  ،  
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لٍ لَفِي إِنَّكُمخْتَلِفٍ كه قَوگوييد ، يم  گون  گونه  سخن شما  م  
ؤْفَكي نْهنْ عاز م اند  خواسته  منصرفش  كه  آن گردد  منصرف  حق أُفِك  

ن يكو است كه به چي ني راه هاي آسمان كه داراو سوگند به» الْحبكِ ذَاتِ والسماء« 
 ي مانند آن گاه كه باد آن را به حركت در مي حوض ها ميگ ها و آب هايو بافت ر

 قَولٍ لَفِي« درباره او ! دي كنيب ميرا تكذ) ص( كه محمدي كسانيشما ا» إِنَّكُم« . آورد
د يي گوي مير است و برخجادوگ: ديي گوي ميد؛ برخي داريسخن گوناگون» مخْتَلِفٍ

رت و يگر سخن ها كه  نشانگر حيوانه است، و ديد ديي گوي ميكاهن است، و بعض
. ن است كه آن چه آن ها بر آن هستند باطل و پوچ استيو دال بر ا. د آن هاستيترد
 »ؤْفَكي نْهنْ عم مان بازگردانده شده ي شود هركس كه از اياز آن بازگردانده م» أُفِك
اختالف گفته .  گردان شده باشدي خداوند منصرف و روينيقيل يشد، و از دالبا
آورده ) ص( كه محمدي است بر باطل بودن سخنانشان، اما سخن راستيليشان دليها

 كند و يق ميگر را تصدي دي از آن برخياست هماهنگ و هم گون  است و برخ
است بر يلين دليست، و اي در آن ني در آن وجود ندارد و اختالفيتناقض و تضاد 
ولَو كَانَ مِن « .  خداوند استين كه از سوي است بر ايلي آن و دليصحت و درست

اَيهِ اختِلَفَا كَثَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيعِند غَ ر خداوند بود در آن اختالف يو اگر از جانب غ» رَ
  .افتندي ي مياديز
  :10- 14 يه يآ

  :  دروغگويان  آن بر باد  الْخَرَّاصونَ مرگ قُتِلَ
  .اند  مانده فرو  جهل در  غفلت  به  كه  ساهونَ آنان غَمرَةٍ فِي هم الَّذِينَ

  ? بود خواهد  يك جزا روز پرسند  يالدينِ م يوم أَيانَ يسأَلُونَ
موي ملَى هفْتَنُونَ روز النَّارِ عدكنن  يم  عذابشان ،  آتش بر  كه  است  يي  

  آن  است  اين : بچشيد را خود  تَستَعجِلُونَ عذاب بِهِ كُنتُم الَّذِي هذَا فِتْنَتَكُم ذُوقُوا
  .طلبيديد  يم  شتاب  به  كه  يچيز
ات او را ي دروغ بستند و آي را نابود كند كه بر ويخداوند كسان» الْخَرَّاصونَ قُتِلَ« 

ن ببرند، همان يله باطل، حق را از بيسانكار كردند و در صدد آن برآمدند تا به و
 غَمرَةٍ فِي هم الَّذِينَ« . دانندي دهند كه نمي به خداوند نسبت مييزهاي كه چيكسان

  . سرگشته اندي كه در ورطه كفر و جهالت و گمراهيكسان» ساهونَ
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 چه وقت  پرسنديامت ميبِ روز قي شك و تكذياز رو» الدينِ يوم أَيانَ يسأَلُونَ« 
ن از حالت و سرانجامشان يبنابرا.  پندارنديد مي آن را بعيعنيمبعوث خواهند شد؟ 

 كه با ي و باطني ظاهريدي كه به سبب پليروز» يفْتَنُونَ النَّارِ علَى هم يوم« .مپرس
  .نندي بيخود دارند در آتش، عذاب م

 يزيامد چيرا اثر و پيد زي را بچشعذاب آتش» فِتْنَتَكُم ذُوقُوا« : شوديبه آنها گفته م
 كه آن ها را به كفر و يشيل آزمايد، از قبياست كه به سبب آن دچار فتنه شده بود

 كه شما به آن گرفتار شده يعذاب» تَستَعجِلُونَ بِهِ كُنتُم الَّذِي هذَا« .  برگردانديگمراه
فرها ي از  انواع كپس اكنون. ديدي ورزيدن آن شتاب مي است كه در فرا رسيزيد چيا

  .ديرها و خشم و عذاب بهره ببريو شكنجه ها و زنج
  :15- 19 يه يآ

  .باشند  ساران  چشمه كنار و باغها در  وعيونٍ پرهيزگاران جنَّاتٍ فِي الْمتَّقِينَ إِنَّ
  داشته  ارزانيشان خدا را  محسِنِينَ آنچه ذَلِك قَبلَ كَانُوا إِنَّهم ربهم آتَاهم ما آخِذِينَ
  ، نيكوكاربودند ، آن از  پيش زيرا  اند  گرفته  است
لِيلًا كَانُوا   ، خوابيدند  يم را  شب از  ييهجعونَ اندك ما اللَّيلِ منَ قَ

  ، كردند  يم استغفار سحر  هنگام  به يستَغْفِرُونَ و هم وبِالْأَسحارِ
  يحق  محروم و  سائل  يبرا  اموالشان در والْمحرُومِ و ائِلِلِّلس حقٌّ أَموالِهِم وفِي
  .بود

ده ين پاداش رسيزگاران و اعمالشان كه به سبب آن به ايان پاداش پرهيخداوند در ب
زگاران كه تقوا و اطاعت از خدا را شعار ي گمان پرهيب» الْمتَّقِينَ إِنَّ« :دي فرماياند م

 كه يي بهشت خواهند بود، باغ هايان باغ هايدر م» نَّاتٍج فِي« خود ساخته بودند، 
ا دارند و ي در دني از آن ها هماننديوه ها را در بردارند كه برخيانواع درختان و م

ده اند و ي كه چشم ها مانند آن را نديوه  ها و درختانيم.  ندارنديريا نظي در دنيبرخ
« .  خطور نكرده استيچ كسيل هده اند و تصور آن به ديگوش ها اخبار آن را نشن

 ياري آبين چشمه هاين باغ ها با اي روان هستند، و ايان چشمه هايو در م» وعيونٍ
  . جوشانندي نوشند و آن را مي شوند و بندگان از آن ميم

ن باشد كه خداوند همه يه اي آياحتمال دارد كه معن» ربهم آتَاهم ما آخِذِينَ« 
 دهد و ي سازد و همه انواع نعمت ها را به آنان مي را برآورده م اهل بهشتيآرزوها
 كه خشنود و شادمان هستند و ي دارند در حاليافت مين نعمت ها را دريآنان ا
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رون آورده شوند و به ي خواهند از آن بيند و نمي جوي آن را نمي براينيگزيجا
  . خواهند يش تر از آن نمي شود كه بي از نعمت داده ميك اندازه ايهر

ا باشد و آن ها اوامر و يزگاران در دنين ، صفت و  حالت پرهيو احتمال دارد كه ا
 شاد آن را فرا گرفته و از ي با شرح صدر و دليعني. رندي گي خداوند را فرا مينواه

  . نندي گزي مين صورت دوري شده اند به كامل تريآن چه نه
 ين بخشش هاين ها از بهتريداده ا ي كه خداوند به آن ها اوامر و نواهيپس كسان

اما .  آورند و  منقاد شونديرند و شكر آن را به جايد آن را فرا بگي هستند كه باياله
ك تر است چون خداوند وصف آن ها و اعمالشان را ياق عبارت نزدي اول به سيمعن

ن كه به يش از اينان پي ا»محسِنِينَ ذَلِك قَبلَ كَانُوا إِنَّهم« ان داشته است كه يا بيدر دن
 آن ها عبادت پروردگارشان را يكوكاريو ن. كوكار بوده انديابند نين نعمت دست يا

نند ي بينند و اگر او را نمي بي شود كه او را چنان بپرستند كه انگار  او را ميشامل م
 ها ده به آني  كردن با بندگان خدا با رساندن فايكين نيهم چن. ند ي بياو آن ها را م

شان و استفاده از مقام و ي برايرخواهيا خيا علم، يو  احسان با آن ها با دادن مال 
گر ي از منكر و دير به آنان و امر به معروف و نهيت خود در راه رساندنِ خيموقع

  . شوديك را شامل مي نيراه  ها
ت يكّ كه در مليواناتيردستان و حي كردن با زييكوي كردن با سخن نرم و نيكي نيحتّ
  .ن داخل استي باشند در ايگران ميا مربوط به دي هستند و يآدم

 كردن در عبادت خالق، نماز شب است كه دالّ بر يكين انواع احسان و نيو از بهتر
 ما اللَّيلِ منَ قَلِيلًا كَانُوا« :ن فرموديبنابرا. اخالص و هماهنگ بودن زبان و قلب است

ش تر شب را با عبادت ياما ب. ن در شب اندك استكوكاران خوابشاين» يهجعونَ
 ياد مي  كنند و خدا را ي خوانند و تالوت ميند؛ نماز مي نماي ميپروردگارشان سپر

  . كنندي ميكنند و دعا و زار
آنان » يستَغْفِرُونَ هم« ش از بامداد، ي پي اندكيعنيو به  هنگام سحر » وبِالْأَسحارِ« 

ان ي  كنند پس نمازشان تا سحر ادامه دارد، سپس در پايزش ماز خداوند طلب آمر
 كنند، همانند آمرزش ينند و از خداوند متعال طلب آمرزش مي نشينماز شب م

  .  طلبدي بخشوده شدن گناهش آمرزش مي كه برايخواستن گناه كار
گر ي خاص خود را دارد كه در ديژگيلت و ويو آمرزش خواستن به هنگام سحر فض

مان و يف اهل ايهمان طور كه خداوند در  توص.  را ندارديژگي و وين برتريااوقات 
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و آنان كه سحرگاهان طلب آمرزش » نَ بِاألسحارِيوالمستَغفِر« :طاعت فرموده است
  .ندي نمايم
 ي برايشان حق واجب و مستحيو در مال ها» والْمحرُومِ لِّلسائِلِ حقٌّ أَموالِهِم وفِي« 
 آن ي  كنند، و براي كه از مردم طلب و سوال ميي آن هايمندان است، براازين
  .  خواهندي نميزي كه از مردم چيانينوايب
  :20- 23 يه يآ

  ،  است  يعبرتهاي  يقين  اهل  يبرا  زمين در لِّلْموقِنِينَ و آيات الْأَرضِ وفِي
لَا أَنفُسِكُم وفِي   ? بينيد  ينم آيا   دتانخو وجود در نيز تُبصِرُونَ و أَفَ
 در  شده  وعده شما  به  چه هر و شما  رزق تُوعدونَ و وما رِزقُكُم السماء وفِي

  .است  آسمان
براء فَومضِ السالْأَرو قٌّ إِنَّهثْلَ لَحا مم پروردگار  به سوگند  تَنطِقُونَ پس أَنَّكُم 

  .است  يحتم ، گوييد   يم  سخن  كه  آنچنان ،  سخن  اين  كه  زمين و آسمانها
« :دي فرماي  خواند مي كه بندگانش را به تفكّر و عبرت گرفتن فرا ميخداوند در حال

ن ي است و ايين كنندگان نشانه هايقي ين برايو در زم» لِّلْموقِنِينَ آيات الْأَرضِ وفِي
ن ي است كه در زمياهانين و گاها و نهرها و درختاين و كوه ها و دريشامل خود زم

شد و به فلسفه آن فكر كند او را به عظمت يانديزها بين چيقرار دارند كه هركس در ا
ن ير بودن احسانش و به اي اش و فراگيي فرمانرواين مخلوقات و گستردگيننده ايآفر

 ن دريو هم چن.  كندي مييدا و پنهان را در بر گرفته است راهنمايكه دانش او امور پ
 است كه نشانگر آن است خداوند يي عبرت ها و حكمت ها و رحمت هايوجود آدم

 آورند، و بر ي ميشان به او رويازهاي رفع نيكتاست و او واالمقام است و همه براي
  .ده استيافريهوده نيد كه خلق را بي نماين داللت ميا

شما كه عبارت است از باران و  ي روزيو ماده » تُوعدونَ وما رِزقُكُم السماء وفِي« 
ا و ي كه در دنييز جزايتان مقّرر نموده، و ني كه خداوند برايوي و دنيني ديانواع روز

 كه مقدر ييزهاير چي شود، همه همانند سايآخرت از جانب خدا به شما وعده داده م
  . شوندي خدا نازل ميشده است از سو

ار ي هوشي كه هر فردي نمود طوريورادآيان كرد و آن ها را ي نشانه ها را بيوقت
.  او حق و درست استياد كرد كه وعده و جزاي شود، خداوند متعال سوگند يآگاه م

پس . ه نموديز كه سخن گفتن است تشبين چين و آشكارتري تريهيو آن را به بد
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سوگند به پروردگار » قُونَتَنطِ أَنَّكُم ما مثْلَ لَحقٌّ إِنَّه والْأَرضِ السماء فَورب« :فرمود
 ي او حق است ، همان گونه كه شما سخن مين كه وعده  خدا و جزايآسمان ها و زم

د ين نبايد هم چني نداريديپس همان طور كه در سخن گفتن خود شك و ترد. دييگو
  .دي داشته باشيديز و جزا شك و  ترديدرباره رستاخ

  :24- 37 يه يآ
  به  ابراهيم  يگرام  مهمانان  داستان الْمكْرَمِينَ آيا إِبرَاهِيم ضَيفِ حدِيثُ أَتَاك هلْ
  ?  است  رسيده تو
لَيهِ دخَلُوا إِذْ ا فَقَالُوا علَامقَالَ س لَامس منكَرُونَ آنگاه قَوگفتند و آمدند او نزد  كه  م : 

  .ايد ناشناخته ، يمردم شما ،  سالم  : گفت   سالم
لَ فَرَاغَ لِهِ ىإِ اء أَهلٍ فَجمِينٍ در بِعِجو  رفت خود  كسان نزد  شتابان و  نهان س 

  .آورد  يفربه  گوساله
هفَقَرَّب هِملَي لَا قَالَ إِ  خوريد  ينم چرا  : گفت و  گذاشت  نزدشان  به را  تَأْكُلُونَ طعام أَ

?  
سجفَأَو ملَا قَالُوا خِيفَةً مِنْه تَخَف شَّرُوهبلِيمٍ و بِغُلَامٍ وگفتند  شد  بيمناك آنها از ع : 
  .دادند   مژده دانا  يفرزند  به را او و   مترس
 و آمد  فريادزنان  زنش عقِيم و عجوز وقَالَت وجهها فَصكَّت صرَّةٍ فِي امرَأَتُه فَأَقْبلَتِ

  .نازايم  يپيزال  من  : گفت و زد  يرو بر
   است  گفته  اينچنين تو پروردگار : الْعلِيم گفتند الْحكِيم هو إِنَّه ربكِ قَالَ ككَذَلِ قَالُوا

  .داناست و  حكيم او و
  ? ايد  آمده كار  چه  به ،  رسوالن  يا  : الْمرْسلُونَگفت أَيها خَطْبكُم فَما قَالَ
  ، اند  فرستاده تبهكار ، يمردم بر را ما :  گفتندمجرِمِينَ قَومٍ إِلَى أُرسِلْنَا إِنَّا قَالُوا

  . بباريم  سرشان بر  كلوخ  يها  تكه طِينٍ تا من حِجارةً علَيهِم لِنُرْسِلَ
  متجاوزان  يبرا  پروردگارت  جانب از آنها بر  لِلْمسرِفِينَ كه ربك عِند مسومةً
  .اند  گذاشته  نشان

 بودند  آورده  ايمان  كه را  يكسان  همه  الْمؤْمِنِينَ پس مِنَ فِيها كَانَ من فَأَخْرَجنَا
  .برديم  بيرون

لِمِينَ و منَ بيتٍ غَيرَ فِيها وجدنَا فَما سفرمانبرداران از  خانه  يك جز شهر  آن در الْم  
  .نيافتيم
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لَّذِينَ آيةً فِيها وتَرَكْنَا  از  كه  يكسان  يبرا  سرزمين  آن در الْأَلِيم و ابالْعذَ يخَافُونَ لِّ
  .گذاشتيم   يباق  ينشان ترسند  يم دردآور  عذاب

ا خبر شگفت يآ»  الْمكْرَمِينَ إِبرَاهِيم ضَيفِ حدِيثُ أَتَاك هلْ« :دي فرمايخداوند متعال م
 بودند كه ينده است؟ آن مهمانان فرشتگايم به تو رسي ابراهيز مهمانان گراميانگ

 هالك كردن قوم لوط فرستاده بود، و به آن ها فرمان داد تا بر يخداوند آن ها را برا
  .م آمدنديپس آن ها به صورت مهمان نزد ابراه. ز گذر كننديم نيابراه

لَام قَالَ سلَاما فَقَالُوا علَيهِ دخَلُوا إِذْ«  س منكَرُونَ قَورد م وايآن گاه كه بر ابراه» م
 ناشناس يشما گروه. سالم بر شما: م درپاسخ گفتيسالم بر تو، ابراه: شدند و گفتند

 يو تا آن ها خود را معرف. دي كنيد، پس دوست دارم كه خودتان را معرفيهست
  .نكردند آنان را نشناخت

لِهِ إِلَى فَرَاغَ«  كنديراني خانواده اش رفت تا از مهمانان پذيپس آهسته به سو» أَه  .» 
 را آورد و نزد آنان گذاشت تا يسپس گوساله فربه ا» إِلَيهِم سمِينٍ فَقَرَّبه بِعِجلٍ فَجاء

لَا« :گفت. از آن بخورند  يپس وقت» خِيفَةً مِنْهم فَأَوجس« !د؟ي خوريا نميآ» تَأْكُلُونَ أَ
 كنند در دل خود از آن ها احساس ترس و ي آن دست دراز نميد كه به سويد
 انجام يمترس، و او را به آن چه كه برا: آن ها گفتند» تَخَف لَا قَالُوا« . حشت نمودو

لِيمٍ بِغُلَامٍ وبشَّرُوه« . دادنش آمده بودند خبر دادند دانا كه اسحاق ياو را به فرزند» ع 
  .ه السالم بود مژده دادنديعل
د با يم مژده را شني زن ابراهيوقت» هاوجه فَصكَّت صرَّةٍ فِي امرَأَتُه فَأَقْبلَتِ« 

 ين از جنس آن  حالتيا.  بر چهره خود زدي ايلياد جلو آمد و سي و فريخوشحال
 كه معمول و متداول نباشد يدن حالتي آور و ديدن سخن شادياست كه در حالت شن

 يا ميدن به ياز كجا من فرزند: و گفت» عقِيم عجوز وقَالَت« .  دهديبه زنان دست م
گر فرزند به ين سن ديده ام كه زنان در اي رسير شده و به سنّي كه پيآورم در حال

ت باردار شدن را يم هستم و اصال صالحيدر ضمن من نازا و عق!  آورند؟يا نميدن
.  شونديا آمدن فرزند ميك از آن ها مانع به دنيپس دو مانع وجود دارد كه هر. ندارم

ء يخاً إِنَّ هذَا لَشَي شَيوهذَا بعلِ« :ان كرده استي هود بو مانع سوم را در سوره
  . استيبيز عجين چي گمان ايب.  استيرمردين شوهرم پيو ا» بيعجِ
د ين امر را مقّدر و واجب نموده است پس نبايخداوند ا: گفتند» ربكِ قَالَ كَذَلِك قَالُوا« 

.  گمان خداوند فرزانه داناستيب» الْعلِيم حكِيمالْ هو إِنَّه« .  تعجب كرديدر قدرت اله
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 و يي دهد و داناي مناسبش قرار مي را در جايزي است كه هر چيي او خدايعني
د و سپاس او را در يم فرمان او باشيپس تسل.  را فرا گرفته استيزي اش هر چيآگاه

  .دي آوريش به جايبرابر نعمت ها
كارتان : ه السالم به فرشتگان گفتيم عليابراه» الْمرْسلُونَ اأَيه خَطْبكُم فَما قَالَ« 
 ي كار مهميد كه خداوند آن ها را برايم فهميد؟ چون ابراهي خواهيست و چه ميچ

 ي قوميهمانا ما به سو: گفتند» مجرِمِينَ قَومٍ إِلَى أُرسِلْنَا إِنَّا قَالُوا« . فرستاده است 
دن به خدا و يو آن ها قوم لوط بودند كه با شرك ورز. ميگناهكار فرستاده شده ا

ك يچ يش از آن ها هي كه پيغمبرشان و انجام دادن كار زشتِ هم جنس بازيب پيتكذ
  .ت نشده بود، جرم و گناه كرده بودندين جنايان مرتكب اياز جهان

 ييتا بر آنان سنگ ها» لْمسرِفِينَلِ ربك عِند طِينٍ؛ مسومةً من حِجارةً علَيهِم لِنُرْسِلَ« 
 اسم ين سنگ ها نزد پروردگارت نشاندار شده و بر هر سنگيم و ايزياز گل فرو ر

. صاحب آن نوشته شده است چون آن ها اسراف كرده و از حد تجاوز كرده اند
د خداوند عذاب را از آن ها دور يم با آن ها درباره قوم لوط مجادله كرد تا شايابراه

م أَعرِض عن هذَآ إِنَّه قَد جĤء أَمرُ ربِّك وإِنَّهم يابرَهي« :م گفته شديپس به ابراه. ديانم
 گمان فرمان ي بگردان، بين روياز ا! مي ابراهيا» رُ مردودِيهِم عذَاب غَيءات

  .  خواهد آمد كه بر نخواهد گشتيپروردگارت آمده است و بر آن ها عذاب
آن » الْمسلِمِينَ منَ بيتٍ غَيرَ فِيها وجدنَا الْمؤْمِنِينَ؛ فَما مِنَ فِيها كَانَ من فَأَخْرَجنَا« 

ك خانه از يآن جا جز . ميرون آوردي از مومنان را كه درآن جا بودند بيگاه كسان
ه السالم بود ، به جز همسرش كه او از هالك يو آن خانه لوط عل. ميافتيمسلمانان ن

لِيم الْعذَاب يخَافُونَ لِّلَّذِينَ آيةً فِيها وتَرَكْنَا« .  بودشدگان  كه ي كسانيو در آن برا» الْأَ
رند و ي گيم كه از آن عبرت مي گذاشتي بر جاي ترسند نشانه اياز عذاب دردناك م

  .نديامبرانش راستگويفر است و پي دانند كه خداوند سخت كيم
  :داستان وجود داردن ي كه در ايحكمت ها و احكام

 بندگانش نقل ي خداوند متعال براساس حكمت خود داستان خوبان و بدان را برا- 1
  .رند و بدانند كه سرانجام آنها چه بوده استيكرده تا از آنها عبرت بگ

ه السالم را بازگو كرده است يل عليم خليلت ابراهي خداوند در آغاز داستان، فض- 2
  .ندي نمايداللت م او يكه بر مهم بودن ماجرا
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ه السالم است كه يل عليم خلي ابراهي از سنّت هاي و مهمان نوازي مهمان دار- 3
ن يو خداوند در ا.  كننديروين او پيو امتش دستور داده از آئ) ص(خداوند به محمد

  . ستوده استيم را به خاطر مهمان نوازيجا ابراه
ان كرد كه مهمانان يون خداوند ب داشته شود چيد با عمل و سخن گرامي  مهمان با- 4

ان ي داشت، و خداوند بيم آن ها را گرامي ابراهيعني بودند يه السالم گراميم عليابراه
ان كرد كه ين بي به عمل آورد همچنييرايم با عمل و سخن از آن ها پذيكرد كه ابراه

  . هستنديآن ها نزد ما هم گرام
 مهمانان و مسافران بود چون آن ها ي برايه السالم پناهگاهيم علي خانه ابراه- 5

م يابراه. ت كرده و ابتدا سالم كردنديبدون اجازه وارد خانه او شدند اما ادب را رعا
 را ذكر  يه ايز سالم آن ها را كامل تر از سالمشان جواب داد، چون او جمله اسمين

  .كرد كه دالّ بر ثبوت و استمرار است
 كند يد خود را معرفي ارتباط با او دارد بايعا نويد ي آي كه نزد انسان مي كس- 6

  . داردياديد زين كار فوايچون  ا
 ناآشنا يقوم» قَوم منكِرُونَ« : اش در حرف زدن كه فرموديم و نرمي ادب ابراه- 7

ن دو كلمه با هم فرق دارند كه تفاوت يو ا. شما را نشناختم» أَنكَرتُكُم« :د و نگفتيهست
  .آن مشخّص است

 ، همان است كه هر چه زودتر ييكوين نيچون بهتر.  از  مهمانييرايدر پذ شتاب - 8
ش را ي زود و شتابان رفت و خوراك مهمان هايليم خين ابراهيبنابرا. انجام شود

  .آورد
 آماده شده است اگر يگري كس دي كه قبل از آمدن  مهمان ذبح شده و برايواني ح- 9

همان . ن بزرگداشت مهمان است يلكه است، بي به او نينيبه مهمان داده شود توه
  . بودندين كرد و  خداوند خبر داد كه مهمانانش گراميه السالم چنيم عليطور كه ابراه

را ي داشته بود، زيم ارزاني را به ابراهي فراواني خداوند كرم و سخاوتمند- 10
ش ي پا ازي نبود كه از بازاز يازيهمواره خوراك در خانه اش آماده و حاضر بود و ن

  .اورديه ها بيهمسا
ل خداوند و سردار يكه او خلي كرد در حالييرايم خودش از مهمانانش پذي ابراه- 11

  . بوديمهمان نواز
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ش آن ها گذاشت و خوراك را يك كرد و پيم خوراكشان را به آن ها نزدي ابراه- 12
ن يچون ا. ديد غذا بخوريا برويد، يبفرمائ: ديگر نگذاشت كه به آن ها بگوي دييدر جا

  .كار آسان تر و راحت تر بود
 كه عذا را به آن ها ي با آن ها سخن گفت به خصوص وقتيم با مهرباني ابراه- 13
لَا تَأكُلُونَ« : به آن ها گفتيم با مهربانيابراه. داد د، و يبخو: ونگفت. دي خوريا نميآ» أَ
ن كلمات خوب و يد چنيد باي نماي ميروي كه از او پيپس كس. گر نگفتي ديا كلمه اي

  .و امثال آن. د يبه ما افتخار بده: ديمثال بگو. دي را بگويسته ايشا
د ترس را از او دور  كند و هراس او را به آرامش يد باي ترسي از كسي اگر كس- 14
» لَا تَخَف« : گفتنديد به ويم از فرشتگان ترسي ابراهيهمانت طور كه زمان. ل كنديتبد

ن خبر دادند بعد از آن كه از آن ها احساس ي آفريده شادو او را به آن مژ. مترس
  .ترس نموده بود

 بر چهره اش زد و يليد كه سي رسييبه جا» ساره«م ي همسر ابراهي شدت شاد- 15
  .  مشاهده نشده بودي كه قبال از وياد برآورد؛ كاريفر
 يرام دانا گيم و همسرش ساره را با مژده دادنشان به فرزندي خداوند ابراه- 16

  .داشت
  :38- 40 يه يآ

لْنَاه إِذْ موسى وفِي سنَ إِلَى أَرولْطَانٍ فِرْعبِينٍ و بِسآنگاه  يموس در  است  يعبرت م  
  .فرستاديم ، فرعون نزد آشكار  يبرهان با را او  كه

  : گفت و دكر  اعراض  نيرويش  همه با او مجنُونٌ و أَو ساحِرٌ وقَالَ بِرُكْنِهِ فَتَولَّى
  .يا  ديوانه يا  است  يجادوگر
فَأَخَذْنَاه هنُودجو مذْنَاهفِي فَنَب مالْي وهاو و لِيمبه و  فروگرفتيم را  لشكرهايش و م  

  .بود  مالمت  مستوجب او و   افكنديم دريا
جزات ن كه خداوند او را با نشانه ها و معي و ايو در داستان موس» يوقَال موس« 

 كه از ي كساني است براي فرعون و اشراف قومش فرستاد نشانه ايروشن به سو
 فَتَولَّى« ل آشكار آمد، ين دلي با اي كه موسيپس وقت.  ترسنديعذاب دردناك م

ب و طعنه را ين عي برتافت و به آن توجه نكرد و بزرگ تريفرعون از حقّ رو» بِرُكْنِهِ
ا آن چه آورده يست؛ ي ني از دو حال خاليموس» مجنُونٌ أَو ساحِرٌ« :به او زد و گفت

وانه است و عقل ندارد و ين كه ديا ايست، و ي است و حقّ نيجادو و شعبده باز
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 بود كه آن ها به ين در صورتيا. د مواخذه شودي زند نباي كه از او سر ميهركار
تعال همان طور كه خداوند م.  راستگوستي دانست كه موسيخصوص فرعون م

لُواَيوجحدوا بِها واستَ« :فرموده است عا وم ظُلمهأَنفُس Ĥيو آنان از رو» قَنَهته 
و . ن داشتنديقيت آن ي آن را انكار كردند و در دل به حقّانيي جوي و برتريستمگر
لĤَءِ إِلَّا رب السموتِ واألَ« : به فرعون گفتيموس وأَنزَلَ ه Ĥم لِمتئِرَلَقَد عĤصرضِ ب «
 نازل  يين ها را جز به عنوان رهنمودهاين اي كه خداوند آسمان ها و زمي دانيتو م

انش را يپس او و لشكر» ملِيم وهو الْيم فِي فَنَبذْنَاهم وجنُوده فَأَخَذْنَاه« . نكرده است
پس خداوند . ر بودم و او سركش و گناه كايا انداختيم و آن ها را در دريگرفتار كرد

  .او را با تمام قدرت به عذاب گرفتار كرد
  :41- 42 يه يآ

لْنَا إِذْ عادٍ وفِي سأَر هِملَيع و الرِّيح قِيمكه  آنگاه عاد  قوم در  است  يعبرت نيز الْع  
  .فرستاديم آنها بر را  عقيم باد
لَيهِ أَتَت شَيءٍ مِن تَذَر ما إِلَّا ع لَتْه عچون  آنكه مگر نوزيد چيز  هيچ كَالرَّمِيمِ بر ج  

  .نهاد  يجا بر  اش  پوسيده  ياستخوان
لْنَا إِذْ« . له معروف عاديدر قب»  عادٍيف«  است، يه عبرتي آن ها نشانه و مايو برا سأَر 
هِملَيع الرِّيح قِيمچ يم كه هي بر آنان فرستادي خبر و بركتيآنگاه كه تندباد ب» الْع

ه السالم را يامبرشان هود  علي آمد كه آن ها پين عذاب وقتيو ا.  در آن نبوديريخ
 ي كه ميزيبر هر چ» كَالرَّمِيمِ جعلَتْه إِلَّا علَيهِ أَتَت شَيءٍ مِن تَذَر ما« .ب كردنديتكذ
خداوند آن ها را با .  گرداندي خشك و پودر شده ميد آن را مانند  استخوان هايوز
 ي است بر كمال قدرت و قدرتمنديلين دليا.  شان هالك كرديود قدرت و توانمندوج

 يچي كه از فرمانش سرپي كند، و او از كساني او را درمانده نميزيچ چيخداوند كه ه
  .كنند، انتقام خواهد گرفت

  :43- 45 يه يآ
  كه  آنگاه ثمود  قوم در  ستا  يعبرت نيز حِينٍ و حتَّى تَمتَّعوا لَهم قِيلَ إِذْ ثَمود وفِي
  .شويد چندبرخوردار   يزمان تا : شد  گفته آنها  به

  پروردگارشان  فرمان از  ينظُرُونَ آنان وهم الصاعِقَةُ فَأَخَذَتْهم ربهِم أَمرِ عنْ فَعتَوا
  .فروگرفتشان   صاعقه نگريستند  يم  كه  همچنان و زدند سرباز
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  انتقام  ييارا و نتوانستند  منتَصِرِينَ ايستادن كَانُوا وما قِيامٍ مِن عوااستَطَا فَما
  .نداشتند

 »ِ ه ي است، آن گاه كه خداوند صالح عليو در قوم ثمود نشانه بزرگ»  ثَموديوفِ
دند، و يب كردند و با او مخالفت ورزي آنان فرستاد و او را تكذيالسالم را به سو
ن نشانه يد آورد، اما ايش پدي راهنما و روشنگر براي عنوان نشانه اخداوند شتر را به

 عنْ حِينٍ؛ فَعتَوا حتَّى تَمتَّعوا لَهم قِيلَ إِذْ« .فزودي به آنان نيزيز چي و گريجز سركش
 بهره يدتتا م: آن گاه كه به آنان گفته شد» ينظُرُونَ وهم الصاعِقَةُ فَأَخَذَتْهم ربهِم أَمرِ

 بزرگ و ي كردند آن گاه صدايچيپس آنان از فرمان پروردگارشان سرپ. ديمند شو
  . كردنديمرگبار صاعقه آن ها را فرا گرفت و با چشمان خود به عذابشان نگاه م

 »مقَون نُوحٍ ولُ ما« . زند و خود را از عذاب نجات بدهنديآن ها نتوانستند برخ» قَبمو 
  .ندي نماياريو نتوانستند خود را » صِرِينَمنتَ كَانُوا

  :46 يه يآ
مقَون نُوحٍ ولُ مقَب ما كَانُوا إِنَّهمكه ،  گرفتيم فرو، را  نوح  قوم  پيش از فَاسِقِينَ و قَو  
  .بودند  نافرمان  يقوم

ب كردند و از فرمان خدا يه السالم را تكذي كه قوم نوح، نوح علين وقتيهم چن
 بر آن ها فرو ي نمودند خداوند آنان را هالك كرد و از آسمان آب فراوانيچيسرپ

ن يو ا.  نگذاشتي را بر جايفرستاد و همه آنان را هالك ساخت و از كافران كس
  . كنندي ميچي است كه از فرمان او سرپيعادت و سنّت خدا درباره كسان

  :47- 51 يه يآ
 ما  كه حقا و  برافراشتيم نيرو  به را  آسمان لَموسِعونَ؛ و اوإِنَّ بِأَيدٍ بنَينَاها والسماء
  .تواناييم
ضالْأَرا وفَرَشْنَاه مونَ و فَنِعاهِدگسترندگانيم نيكو  چه و ،  گسترديم را  زمين الْم.  

لَّكُم زوجينِ خَلَقْنَا شَيءٍ كُلِّ ومِن باشد ،  ايم  دهبيافري  يجفت چيز هر از تَذَكَّرُونَ و لَع 
  .گيريد  عبرت  كه

 از را شما  من بگريزيد خداوند  يسو  به  مبِينٌ؛ پس نَذِيرٌ منْه لَكُم إِنِّي اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا
  .آشكارم  يا  دهنده  بيم او  جانب
لَها اللَّهِ مع تَجعلُوا ولَا   يديگر  يخدا يكتا  يخدا اب مبِينٌ و نَذِيرٌ منْه لَكُم إِنِّي آخَرَ إِ
  .دهم   يم  بيم او  جانب از را شما  من  مپرستيد را
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و آسمان را با » بِأَيدٍ بنَينَاها والسماء« : دي فرمايان قدرت بزرگش ميخداوند با ب
 ين و آن چه روي زمي براي بنا نموده و آن را محكم كرده و آن را سقفيتوانمند

 آن را يو ما همواره گوشه و كرانه ها» لَموسِعونَ وإِنَّا« . ميان است قرار داده  يزم
چ يم، كه هي داري بندگان خود گشاده و فراوان مي را برايو روز. مي بخشيوسعت م
ن كه به يست مگر اي جهان نياها و گوشه هاي در دل صحراها و قعر دريجنبنده ا

 دهد يش آن قدر به او مين خوو خداوند از احسا.  رسدي مي به آن روزياندازه كاف
 كه بخشش او همه مخلوقات را فرا يپس پاك است خداوند. از سازدي نيكه او را ب
  .ده ها را فرا گرفته استي كه رحمت او همه آفريو خجسته است خداوند. گرفته است

 »ضالْأَرا وآن  توانند در يم كه مي خلق قرار داده اي براين را بستريو زم» فَرَشْنَاه
 در آن قرار ييو راه ها. نندي كنند و بنشيخانه بسازند و درخت بكارند و كشاورز

ن يله آن به مقاصد خود برسند و منافعشان را در زمي توانند به وسيم كه ميداده ا
 قابل استفاده و يو از آن جا كه بستر و فرش ممكن است از جهت. ندين نمايتام

ن صورت ياوند خبر داد كه آن را به بهتر نامناسب، خديو از جهت. مناسب باشد
ك يو چه ن» الْماهِدونَ فَنِعم« :ز ستوده و فرمودين چيگسترده است، و خود را بر ا

 بندگانش ي كه آن چه رحمت و رحمتش اقتضا نموده براييم، خدايده ايگستران
  !گسترانده است

 لَعلَّكُم« م، يدي دو نوع نر و ماده آفريوانيو از هر ح» زوجينِ خَلَقْنَا شَيءٍ كُلِّ ومِن« 
ن مقّدر يو چن. دياد آوري داشته ي خداوند را كه به شما ارزانيتا نعمت ها» تَذَكَّرُونَ

د كه نر و ماده ياد آوري را به يو حكمت اله.  نر و ماده باشدي دارايوانينموده هر ح
ت آن ي دادن و تربوانات گردانده است تا به پرورشي همه حيبودن را سبب بقا

  .ديتان به دست آي برايجه منافع فراوانيد و در نتيبپرداز
 يش فراخواند كه موجب ترس از خدا و رويدن در نشانه هايشي بندگان را به انديوقت

ات خدا يشه كردن در آي فرمان داد كه از تامل و انديزي شوند به چيآوردن به او م
 فرار از آن چه خدا در يعني.  خداستيسو شود، و آن فرار به يز حاصل ميهمان چ

 آوردن به آن چه در ظاهر و باطن دوست دارد؛ يظاهر و باطن دوست ندارد و رو
 طاعت و يت به سويمان و از معصي اي علم و از كفر به سويز از جهالت به سويگر

 كه تمام يد به راستيزها را كامل نماين چيپس هركس ا. يادآوري ياز غفلت به سو
 از او دور شده و به مقصود و مراد خود يرا كامل نموده و هر امر نامطلوبن يد
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ده است، چون بازگشت يش را فرار نامي خويو خداوند بازگشت به سو. ده استيرس
 او ي هاست و در بازگشتن به سوي انواع هراس ها و ناگوارير او داراي غيبه سو

پس بنده از .  استي و رستگار و سعادتيت و شادي و امنّيانواع امور دوست داشتن
زد و از هر آن چه كه بترسد از ي گرير او مي قضا  و تقدي به سوير  الهيقضا و تقد
 بترسد به همان يزيپس به هر اندازه كه انسان از چ. زدي گري خدا ميآن به سو

  .  كندي خدا فرار مياندازه از آن به سو
.  هستميم دهنده آشكاري شما از جانب او بينا من براهما» مبِينٌ نَذِيرٌ منْه لَكُم إِنِّي« 
لَا« . هستميم دهنده و ترساننده آشكاري ترسانم و بي شما را از عذاب خدا ميعني و 

ن از جمله يا. دي را انباز مسازيگريو با خداوند معبود د» آخَرَ إِلَها اللَّهِ مع تَجعلُوا
 خداست و انسان يز به سويفرار و گرن اصل ي خداست ، بلكه ايفرار كردن به سو

ان و قبرها و يل بت ها و همتاير از خدا از قبيگر به غي ديد از برگرفتن معبوديبا
 شوند فرار كند و ترس و عبادت را خاص ي خدا پرستش مي كه به جاييزهايگر چيد

 ي او رويد داشته باشد و او را بخواند و فقط به سويد و تنها به او اميخداوند نما
  آورد

  :52- 53 يه يآ
ا كَذَلِكلِهِم مِن الَّذِينَ أَتَى من قَبولٍ مسلَّا ر  بر  سان  مجنُونٌ بدين أَو ساحِرٌ قَالُوا إِ
  يجادوگر : گفتند ، آنكه جز نشد  مبعوث  يپيامبر بودند  پيش  اين از  كه  يآنهاي
  .است  يا  ديوانه يا ،  است

 ،  نه ؟ بودند  كرده  وصيت را يكديگر كار  بدين طَاغُونَ؛ آيا قَوم هم بلْ بِهِ أَتَواصوا
  .بودند  يطاغ  يمردم خود

ك ي خدا شري را براين مشركان كساني دهد كه اگر اي مييامبرش را دلجويخداوند پ
ند كه او ي گوي مي كنند و درباره او سخنان زشتيب ميامبر را تكذي دهند و پيقرار م

ب كنندگان يوه مجرمان و تكذين گفته ها همواره شيان پاك و بدور است ان سخنياز ا
ن كه قومش او را ي را نفرستاده مگر  ايامبريچ پيپس خداوند ه. امبران بوده استيپ

  .  متهم كرده انديوانگيا دي و يبه جادوگر
 است انشان سر زدهينيشين ها و از پي كه از اييا گفته هايآ: دي فرمايخداوند متعال م

ن است ين كرده اند؟ پس اگر چنيگر تلقيكديه نموده و آن را به يگر را به آن توصيكدي
ست ، بلكه ين نين چنيا»طَاغُونَ قَوم هم بلْ« ست، يب نين سخنان عجياتّفاقشان بر ا
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گر يكديان همانند يدن و طغي سركشند كه دل ها و اعمالشان در كفر ورزين ها قوميا
ه ي آن ها برآمده همگون و شبيان و سركشيشان كه از طغيفته هاجه گياست، در نت

نَ يوقَالَ الَّذ« :همان طوركه خداوند متعال فرموده است. ن استيقت هميو حق. هم است
لِّمنَا اللَّه أو تَأتِيعلَمونَ لَولَا يلَا  ّثلَ قَولِهِم تَشَبيةُ كَذَلِك قَالَ الذِّينĤَ ءايكَ هت نَ مِن قَبلِهِم مِ

 ما ي برايا معجزه ايد، ي گويچرا خداوند با ما سخن نم« : و كافران گفتند» قُلُوبهم
دل « :ن ها گفتندي همانند سخن ايشان بوده اند سخنيش از اي كه پيد؟ كساني آينم
ن داشتن به حقّ و يقيشان در ين مومنان كه دل هايهم چن. »شان همگون استيها

مان يامبرانشان ايگر است شتابان به پيكديه ي آن شبطلب نمودن آن و تالش در راه
 آن ها را خطاب ي داشتند و با سخنانيم نموده و گراميآوردند و آن ها را تعظ

  .سته آن هاستينمودند كه شا
  :54- 55 يه يآ

 نخواهد  مالمت را تو  كس ، شو  رويگردان آنها از ،  بِملُومٍ پس أَنت فَما عنْهم فَتَولَّ
  .كرد

  .افتد  سودمند را  مؤمنان ، اندرز  كه  بده الْمؤْمِنِينَ اندرز تَنفَع الذِّكْرَى فَإِنَّ وذَكِّرْ
 گردانده ي كه از حقّ روي دهد تا از كسانيامبرش فرمان ميخداوند متعال به پ

ا را به آن ها توجه نكن و آن ه» عنْهم فَتَولَّ« : بگردانديب كرده اند رويامبررا تكذيوپ
تو به خاطر گناه آن ها » بِملُومٍ أَنت فَما« . مواخذه ننما و به كار خودت مشغول باش

فه ات را يفه تو فقط رساندن است و تو وظي بلكه وظيري گيمورد سرزنش قرا نم
  .ي رسانده ايام خدا را كه به همراه آن فرستاده شده اي و پيانجام داده ا

 مومنان را يادآوري ي كن كه به راستيادآوريو » الْمؤْمِنِينَ تَنفَع ىالذِّكْرَ فَإِنَّ وذَكِّرْ« 
  .سودمند خواهند كرد

  : دو نوع استيادآوري
 دانند يف نشده و مردم آن را نمي آنچه كه به طور مشروح و مفصل تعريادآوري- 1

 شناسند، خداوند عقل ها يو عقل و سرشت فقط به صورت خالصه و مجمل آن را م
 دهند واز شّر و يح مير را دوست دارند و آن را ترجين سرشته است كه خي ارا بر

و هر .  مطابق استي و عقلين امور فطريعت خداوند با اي متنفر هستند، و شريبد
و كمال پند دادن و .  باشدي ميادآوريق پند دادن و يعت از مصادي شريامر و نه
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 نهفته و بدان امر شده يزيچ كه در ي و منافعير و خوبي آن است كه خيادآوري
  . گردديادآوري شده ي كه از آن نهييان هاياست ، تذكر داده شود و ز

ه ي بر آن ساي مومنان مشخّص و معلوم است اما غفلت و فراموشي آن چه برا- 2
شه يشان تكرار شود تا در اذهانشان ري گردد و برايادآوريافكنده است به آنان 

 كه يد آمد؛ همتيشان نشاط و همت پدي آن عمل كنند و برادار شوند و بهيبدواند، و ب
و خداوند متعال خبر داده .  شود تا آن ها استفاده ببرند و مقامشان باال روديسبب م

مان و ترس از خدا و ي دهد چون ايده مي و پند دادن به مومنان فايادآورياست كه 
 و پند يادآوريشود تا  ي باعث مي وي كردن از خشنوديروي آوردن به او و پيرو

 يخداوند متعال م. دادن به آن ها سودمند باشد و موعظه در وجودشان اثر بگذارد
هرگاه پند و » يتَجنَّبها األَشقَي ، ويخشَيذَّكَّرُ من ي ، سيفَذَكرِّ إِن نَّفَعتِ الذِّكرَ« :ديفرما

 ترسد پند و  يا م كه از خديرا كسياندرز سودمند واقع شود پند و اندرز بده، ز
  . گرداندي مين فرد از آن رويو بدبخت تر. اندرز خواهد گرفت

 داشته باشد پند يرش پند و اندرز آمادگي پذيمان باشد و براي كه فاقد اياما كس
 كه ين شوره زاريهمانند زم.  سودمند نخواهد بودين كسي چني برايادآوريدادن و 
د يايشان بي براين گروه اگر نشانه و معجزه ايا.  آن نداردي برايده ايچ فايباران ه
  .نندي آورند مگر آن كه عذاب دردناك را ببيمان نميبه آن ا

  :56- 58 يه يآ
لَقْت وما لَّا والْإِنس الْجِنَّ خَ  خود  پرستش  يبرا جز را  انس و  لِيعبدونِ جن إِ

  .ام  نيافريده
  ينم و  خواهم  ينم  يرزق آنها يطْعِمونِ از أَن رِيدأُ وما رزقٍ من مِنْهم أُرِيد ما

  .كنند  اطعام مرا  كه  خواهم
  صاحب  اوست و   دهنده  يروز  الْمتِينُ خداست الْقُوةِ ذُو الرَّزاقُ هو اللَّه إِنَّ

  .استوار  سخت  ينيروي
امبران را يهمه پده و ي آن آفري است كه خداوند جن ها و انسان ها را براين هدفيا

 خداوند ين هدف پرستش و بندگيو ا.  آن دعوت كننديمبعوث كرده است تا به سو
 برگرداند از ي و روي آوردن به ويد همراه با شناخت و محبت او و روياست كه با

 به يو كمال عبادت بستگ. ن متوقّف بر معرفت خداوند متعال باشديوا. ر او باشديغ
ه هر اندازه بنده شناخت خداوند دارد بلكه هر اندازه بنده شناخت خداوند دارد بلك
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.  نسبت به پروردگارش داشته باشد عبادت او كامل تر خواهد بوديش تريشناخت ب
پس آن ها را . ده است ي است كه خداوند بندگان را به خاطر آن آفريزيو  عبادت چ

  . داشته باشديازيده كه به آنان نيافرين ني ايبرا
 خواهم، و ي نمي ايچ روزياز آنان ه» يطْعِمونِ أَن أُرِيد وما رزقٍ من مِنْهم يدأُرِ ما« 
از از ي ني برتر است خداوندِ توانگر بيپاك و بس!  خواهم كه مرا خوراك بدهندينم
ر ي وغي ضروريازها و خواسته هاي باشد، بلكه همه در همه نيازمند كسين كه نيا

  .او هستندازمند يش ني خويضرور
 در يچ  جنبنده اي فراوان دارد و هي گمان خداوند روزيب» الرَّزاقُ هو اللَّه إِنَّ« 

 اش بر خداوند است و قرارگاه و آرامگاه ين كه روزيست مگر اين نيآسمان ها و زم
 كامل است و ي قدرت و توانمنديو خداوند دارا» الْمتِينُ الْقُوةِ ذُو« . دانديآن را م

ش در ظاهر و باطن يده است و با قدرت كامل خوين را آفرييجرام بزرگ باال و پاا
پس هر آنچه . ده ها نافذ استيت و خواست او در همه آفريد و مشّي نمايتصرف م

 از دست او يچ فرار كننده اي شود و هي شود، و هرچه نخواهد نميخدا بخواهد م
و .  بلند كندي تواند سرِ نافرمانينمچ كس ي او هيي رود و در برابر فرمانروايدرنم

ن  است كه رزق خود را به تمام جهان رسنده است، و از ي او اييازقدرت و توانا
ده يشان از هم پاشي اوست كه مردگان را پس از آن كه استخوان هايقدرت و توانمند
 ا پرندگان و درندگان آني دور برد ي تند آن ها را با خود به جاهايشد و هم بادها
ا دراعماق ي خشك و صحراها پراكنده گشتند و يابان هايد و در بيها را فرو بلع

 شوند و ين ها از او گم نميك از ايچ ي گرداند و هيد شدند ، زنده ميا ناپديامواج در
 و يپس پاك است خداوند قو.  كاهدين چه اندازه از اجسادشان را مي داند كه زميم
  .رومندين
  :59- 60 يه يآ

 از را،  ستمكاران  يستَعجِلُونِ اين فَلَا أَصحابِهِم ذَنُوبِ مثْلَ ذَنُوبا ظَلَموا لِلَّذِينَ فَإِنَّ
  شتاب  به  پس  داشتند   يارانشان  كه  يا  بهره همانند  است  يا  بهره  عذاب
 نخواهند  من از  يچيز

 را آنها  كه روز  آن از ،  كافران بر  يدونَ وايوع الَّذِي يومِهِم مِن كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فَويلٌ
  .اند  داده  وعده
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بهره » ذَنُوبا« ستم كرده اند ) ص(ب محمدي كه با تكذيهمانا كسان» ظَلَموا لِلَّذِينَ فَإِنَّ« 
ن يب  كنندشان چنياران ستمگر و تكذي از عذاب و شكنجه دارند هم چنانكه يو سهم
د به شتاب وقوع  عذاب را از من يپس نبا» يستَعجِلُونِ افَلَ« . داشته انديبهره ا

 كه يب كننده ايپس هر تكذ.  است يكيچون سنّت خداوند درباره امت ها . بخواهند 
 خدا برگردد قطعا عذاب يد و به سويب خود ادامه دهد بدون آن كه توبه نمايبه تكذ

امت ي قيداوند آن ها را از رون خيبنابرا. ر شودي ديبر او واقع خواهد شد گرچه مدت
لَّذِينَ فَويلٌ« :برحذر داشت و فرمود  به يپس وا» يوعدونَ الَّذِي يومِهِم مِن كَفَرُوا لِّ
امت يو آن روز ق!  كه به آن وعده داده شده انديده اند از روزيحال آنان كه كفر ورز

رها بسته يند و به زنج شوياست كه در آن روز به انواع عذاب و شكنجه ها گرفتار م
ست كه آن ها را از عذاب خدا ي نيچ كسي ندارند و هيادرسيچ فريپس ه. خواهند شد

  .مي جوئين عذاب به خداوند پناه مينجات دهد از ا
  اتي ذارير سوره يان تفسيپا
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   طورير سوره يتفس

  .ه استي آ49 و يمك

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 16 يه يآ
  ، طور  كوه  به  والطُّورِ قسم

  ،  شده  نوشته ، كتاب  به  قسم مسطُورٍ و وكِتَابٍ
  ،  گشاده  يا  صفحه منشُورٍ در رقٍّ فِي

 ، المعمور  بيت  به  قسم الْمعمورِ و والْبيتِ

  ،  افراشته بر  سقف  اين  به  قسم الْمرْفُوعِ و والسقْفِ
 ،  ماالمال  يدريا ، به  قسم الْمسجورِ و والْبحرِ

  .است  يشدن  واقع  پروردگارت  عذاب  لَواقِع كه ربك عذَاب إِنَّ
 نيست  يا  كننده  دفع را  آن دافِعٍ و مِن لَه ما

موي وراء تَمما روز السروبچرخد  سخت  آسمان  كه  يم ،  
  ، وندش  روان  شتاب  به كوهها سيرًا و الْجِبالُ وتَسِيرُ
لْمكَذِّبِينَ پس يومئِذٍ فَويلٌ   :  كنندگان  تكذيب بر  يوا ، روز  آن در  لِ
  .خويشند  باطل  يكارها  سرگرم  كه  يلْعبونَ آنان خَوضٍ فِي هم الَّذِينَ
موونَ يعدنَارِ إِلَى ي نَّمها روز جعكشند  جهنم  جانب  به قهر  به را آنها  كه  يد :  
  انگاشتيد  يم  دروغش  كه  يآتش  آن  است  تُكَذِّبونَ اين بِها كُنتُم الَّتِي النَّار هذِهِ

  ? بينيد  ينم شما يا  جادوست  اين تُبصِرُونَ آيا لَا أَنتُم أَم هذَا أَفَسِحرٌ
  آتش  تَعملُونَ به كُنتُم ما ونَتُجزَ إِنَّما علَيكُم سواء تَصبِرُوا لَا أَو فَاصبِرُوا اصلَوها

 برابر در را شما  نكند  يتفاوت ، نكنيد صبر يا كنيد صبر،  آن بر  خواه  آييد در
  .دهند  يم كيفر ، ايد  كرده  يم  كه  يكارهاي

 ي گران قدر است براي حكمت هايرنده ين امور بزرگ كه دربرگيخداوند بزرگ به ا
 يب كنندگان سوگند مي تكذيزگاران و سزاياداش پرهز و پيت رستاخياثبات حقّان

 آن با ي است كه خداوند بر بااليسوگند خورد و آن كوه» طور«پس به . خورد
و .  كردي را وحيه الصالة و السالم سخن گفت و به او احكامي بن عمران عليموس
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ند كه ش بوديات بزرگ خدا و از نعمت هاي بر او وامتش بود و از آين احكام منّتيا
  . توانند ارزش آن را برشمارنديبندگان نم

احتمال دارد كه منظور از آن لوح . و سوگند به كتاب نوشته شده » مسطُورٍ وكِتَابٍ« 
و احتمال دارد كه منظور از . ز را نوشته استيمحفوظ باشدكه خداوند در آن همه چ

اوند آن را نازل ن كتاب هاست و خديم باشد كه برتريكتاب نوشته شده قرآن كر
ان را در بردارد و مشتمل بر ينيان و پسيشنيت پي كه خبر و حكايفرموده در حال

  . ندگان استي گذشتگان و آيدانش ها
 يننده ايچ عاقل و بي نوشته شده كه آشكار است و بر هيدر ورق» منشُورٍ رقٍّ فِي« 

  .ستيده نيپوش
 آسمان هفتم يست كه بر بااليآباد و آن خانه او قسم به خانه » الْمعمورِ والْبيتِ« 

 باشد و هر روز هفتاد هزار يله فرشتگان بزرگوار آباد مياست و همواره به وس
 كنند، هرگاه از آن ي مي شوند و در آن پروردگارشان را بندگيفرشته وارد آن م

 تيب«و گفته شده كه .  رسديامت نوبت بازگشت به آن ها نميخارج شود تا روز ق
 كه يرانيكعبه است كه با طواف كنندگان و نمازگزاران و با زا= ت الحراميب» المعمور

همان طور كه خداوند در . ند در هر وقت آباد استي ايبه قصد انجام حج و عمره م
و سوگند به » نِيوهذا البلَدِ األَم« :دي فرمايت الحرام قسم خورده و ميگر به بي ديه ايآ
  .نين شهر اميا

ن است و مردم به قصد انجام حج و عمره كه ي زمين خانه هاي كه برتريانه او خ
 يند، خانه اي آي آن مي باشد به سوي بزرگ آن مي از اركان اسالم و ارزش هايكي

ه پاداش و ثواب مردم و يل آن را ساخته اند و خداوند آن را مايم و اسماعيكه ابراه
سزاوار است كه خداوند به آن سوگند  ين خانه ايچن.  امن قرار داده استيمحلّ

  .د و به حرمت آن سوگند بخورديان نمايسته آن را بيبخورد و عظمت شا
 آسمان كه خداوند آن را يعنيو سوگند به سقف برافراشته، » الْمرْفُوعِ والسقْفِ« 

رد، و ي گي اش را از آن ميين روشناين قرار داده كه زمي مخلوقات و زمي برايسقف
 شوند و خداوند باران ياب مي آن راهيبا استفاده از عالمت ها و نشانه هامردم 

  . كندي را از آن نازل ميرحمت و انواع روز
 سرشار از آب كه خداوند آن را پر كرده و يايو سوگند به در» الْمسجورِ والْبحرِ« 

عت يطب ين كه به اقتضاين منع كرده است با اي زمي شدن بر رويان و جارياز طغ
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ا را ي حكمت خداوند اقتضا نموده است كه درين را بپوشاند، ولي زميست روي بايم
و گفته . ندي نماين زندگي زميوانات بتوانند روي شدن باز دارد تا انواع حياز جار

امت آب آن به آتش ي باشد كه روز قي بر افروخته شده ميبه معن» مسجور«شده كه 
  . گرددي شود و سرشار از انواع عذاب ميش ما سراپا آتي گردد و دريل ميتبد
ن ها از يند كه اي نماين داللت مي كه خداوند به آن سوگند خورده است بر اييزهايچ

  .  باشندي او مي و توانمنديگانگيل ي خدا هستند و دالينشانه ها
 ابعذَ إِنَّ« :پس فرمود. دي تواند مردگان را زنده نماين هستند كه او مي بر ايليو دال
كبر اقِعكندي شود و خداوند خالف وعده نميقطعا عذاب پروردگارت واقع م» لَو  . »

 كند يري عذاب خدا و جود ندارد كه از آن جلوگي برايباز دارنده ا» دافِعٍ مِن لَه ما
 از  دست او يچ فرار كننده اي گردد و هيره نمي بر قدرت خداوند چيزيچ چيچون ه
 يان كرد كه عذاب در آن واقع مي وصف و حالت آن روز را بسپس.  روديدر نم

 كه آسمان به چرخش و تكان و يروز» مورا السماء تَمور يوم« :شود، پس فرمود
  .ابدي ي و لرزش آن  ادامه ميد و آشفتگي آيجنبش در م

مانند ابرها به  شوند و هيشان بركنده ميو كوه ها از جاها»  سيرًا الْجِبالُ وتَسِيرُ« 
ند، سپس ي آي مختلف درمي شده به رنگ هايحركت در آمده و مانند پنبه حلّاج

سپ انسان . امت استين ها به خاطر وحشت روز قي گردند و همه ايپراكنده م
  ! ف در آن روز چگونه خواهد بود؟يضع
 را يغم و اندوه و ترسست كه هر نوع عذاب و يل كلمه ايو» لِلْمكَذِّبِينَ يومئِذٍ فَويلٌ« 

سپس .  شوندين ها گرفتار ميب كنندگان به همه ايدر آن روز تكذ.  شوديشامل م
ل گشته يب حق سزاوار وي كه به سبب تكذيان كرد؛ كسانيب كنندگان را بيحالت تكذ

 باطل خود ي كه سرگرم كارهايكسان» يلْعبونَ خَوضٍ فِي هم الَّذِينَ« :اند، پس فرمود
ق باطل يب حق و تصدي است كه تكذيانباري و دانش و پژوهش آن ها علوم زهستند

به خالف .  خردان استي جاهالن و بيشان كارهايو  اعمال و كارها. را در بردارد
سته يشان شايد و كارهايمان بر آن ها هستند كه علومشان مفيق و ايآن چه اهل تصد

  . است
 »موونَ يعدنَّ نَارِ إِلَى يهجا معآتش جهنّم ي كه با قهر و خشونت به سويروز» د 

 شوند و با لومه و سرزنش به آن ها گفته يشان كشانده ميبرده شده و بر چهره ها
  :  شوديم
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د ي پنداشتي است كه آن را دروغ مين همان آتشيا» تُكَذِّبونَ بِها كُنتُم الَّتِي النَّار هذِهِ« 
 جز خدا ي كه مقدار و حالت آن را كسي را؛ عذابيشگيد عذاب هميپس امروز بچش

  . داندينم
د؟ يني بين كه شما نميا اين جادو است يا ايآ» تُبصِرُونَ لَا أَنتُم أَم هذَا أَفَسِحرٌ« 

ن يات بر همياق آيهمان طور كه س. احتمال دارد كه اشاره به آتش و عذاب باشد
خ به آن ها ينند به صورت توبيب را بب آن ها آتش و عذاي وقتيعني.  كنديداللت م
ا يد، يده ايقت ندارد حال آن كه آن را دي است كه حقيين جادويا ايآ« :  شوديگفته م

ز ين چيد بلكه به اينش و دانش نداشتي بيعني» د؟ينيد ببي توانستيا نمين كه در دنيا
دن هر دو  بويد و حجت بر شما اقامه نشده است؟ و پاسخ منتفيجاهل و ناآگاه بود

ن كالم سات و از همه ياما سحر و جادو آشكار است كه قرآن راست تر. ز استيچ
نش و دانش نداشتند مسئله ين كه آن ها بيو اما ا. جهات با جادو متضاد است

امبران آنها را فرا ين است بلكه خداوند حجت را بر آن ها اقامه نمود و پيبرخالف ا
 بر آن اقامه شد كه آن ييل و حجت هايو دال. اورند يبمان ين روز ايخواندند تا به ا

  . دهدين امور مدلل و واضح قرار ميرا از بزرگتر
 كه شما را از هر سو در بر يد به صورتيوارد آن شو» اصلَوها« و احتمال دارد كه 

 الَ أَو فَاصبِرُوا« .  رسديتان مي پوشاند و آتش به دل هايتان را ميرد و بدن هاي گيم
 يعني. كسان استيتان يد برايي نمايتابيد چه بي  كنييبايچه شك» علَيكُم سواء تَصبِرُوا

 ي از شما در كنار برخي ندارد و برخيده ايدنتان در برابر آتش فاي ورزييبايشك
ن عذاب از يگر احساس آرامش نخواهد كرد، و عذاب از شما كاسته نخواهد شد و ايد
 و مشقّت آن آسان ي بورزد سختييباياه بنده بر آن شكست كه هرگي نييزهايچ

ن ي گرفتار شده اند، بنابراين عذابيو آن ها به سبب اعمال ناپاكشان به چن. شود
فر يد كي كه خودتان كرده اييتنها برابر كارها» تَعملُونَ كُنتُم ما تُجزَونَ إِنَّما« :فرمود
  .دي شويداده م

  :17- 20 يه يآ
  .نعمتند و بهشتها در  ونَعِيمٍ پرهيزگاران جنَّاتٍ فِي تَّقِينَالْم إِنَّ

  به  پروردگارشان  آنچه الْجحِيمِ؛ از عذَاب ربهم ووقَاهم ربهم آتَاهم بِما فَاكِهِينَ
  .است  داشته  نگه  جهنم  عذاب  از را آنها خدا و ، شادمانند  است  داده آنها



٢٦١٧ 

 و بخوريد ايد  كرده  كه  يكارهاي  پاداش  تَعملُونَ به كُنتُم بِما هنِيئًا بواواشْرَ كُلُوا
  .باد  گوارايتان  بياشاميد
 ،  چيده  هم كنار  يتختها  آن عِينٍ بر بِحورٍ وزوجنَاهم مصفُوفَةٍ سرُرٍ علَى متَّكِئِينَ

  .نيمگردا ، يم  همسرشان را  حوريان  زنند  يم  تكيه
زذكر نمود تا هم يزگاران را نيان كرد، نعمت پرهيب كنندگان را بيفر تكذي كيوقت
. د به سر ببرنديان ترس و اميم داده باشد و دل ها در ميق كرده باشد و هم بيتشو

ز از ي كه با انجام دادن دستورات و پرهي گمان كسانيب» الْمتَّقِينَ إِنَّ« :پس فرمود
فِي« ز نموده اند، ي و عذاب خداوند پروا داشته و پرهينودات از خشم وناخشيمنه 

 ي خروشان و منظره هاي هستند كه درختان پرشكوفه و نهرهاييدر باغ ها» جنَّاتٍ
و در ناز و » مٍيونَعِ« .  آراسته آن باغ ها را فرا گرفته انديز و منزل هايشگفت انگ

  . باشدي ميبدن و ي و روحي قلبين شامل نعمت هايو ا. نعمت هستند
از آن چه پروردگارشان به آنان داده شاد و خوشحالند و » ربهم آتَاهم بِما فَاكِهِينَ« 

 كه خداوند به آن يري وصف ناپذي برند و از نعمت هاي و لذّت از آن بهره ميبا شاد
 پنهان ي وي براي لذّت بخشي داندكه چه نعمت هايچ كس نميها داده خوشحالند و ه

و خداوند آنان را از عذاب دوزخ محفوظ » الْجحِيمِ عذَاب ربهم ووقَاهم« .  استشده
 است به آن ها داده است و از آن يپس هر آن چه را كه دوست داشتن. داشته است

 كرده اند كه ييه ترس و وحشت است آنان را نجات داده است، چون كارهايچه ما
  .ز كرده اندي كند پرهين چه خدا را ناخشنود مخداوند دوست داشته است، و از آ

د و يد بخوري ها كه دوست داريدنيها و نوشيو از انواع خوردن» واشْرَبوا كُلُوا« 
  . تان باديو نوش و گوار» هنِيئًا« د، ياشاميب

 يك و گفته هاي نيد به سبب كارهايافته ايآن چه بدان دست » تَعملُونَ كُنتُم بِما« 
 و يآنان با راحت» مصفُوفَةٍ سرُرٍ علَى متَّكِئِينَ« . دياست كه انجام داده اخوبتان 

 كه با انواع پرده ها آراسته شده اند و در كنار هم قرار گرفته ييآرامش بر تخت ها
ف نمود كه در كنار هم و ين گونه توصيو خداوند تخت ها را ا.  زننديه مياند تك

د و نشانگر آن باشد كه يشان داللت نمايبايب زي و ترتتا بر كثرت آن. ف هستنديرد
 ي از نعمت هايپس وقت.  كنندي مي زندگي و شاديند و با مهرباني آيآن ها گردهم م

 ي نميچ انساني برخودار شدند، آن گونه كه در تصور هي و جسمي و روحيقلب
 يچ انساني هبا كه به دلي گوارا و مجالس زي هايدنيذ و نوشي لذي هايگنجد، خوردن
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 جز با آن ها كامل ي ماند كه شادي مي باقي كند، بهره مند شدن از زنانيخطور نم
ئت و ي دارند كه از نظر هيان كرد آن ها همسرانيپس خداوند متعال ب.   شودينم

 وزوجنَاهم« :ن فرموديبنابرا.  باشندينش و اخالق از همه زن ها كامل تر ميآفر
 يم و آن ها زناني آوري آنان در مي درشت چشم را به همسريرهاو حو» عِينٍ بِحورٍ

 باشند كه ي اخالق خوب مي برخوردار هستند و هم داراي ظاهرييبايهستند كه از ز
ان را ي جهانيافتند و عقل هايرت بي آن ها به حييباينندگان از زي شود بين باعث ميا

» نيعِ«. ندي آن ها پر بگشايه سواق و عالقه بيك است كه دل ها از اشتيند و نزديبربا
 آن يدي و سفياهي دلكش دارند كه سيي كه چشم هايي درشت چشم ، حورهايعني

  .باستيار زيبس
  :21- 28 يه يآ

 من عملِهِم منْ أَلَتْنَاهم وما ذُريتَهم بِهِم أَلْحقْنَا بِإِيمانٍ ذُريتُهم واتَّبعتْهم آمنُوا والَّذِينَ
 در  فرزندانشان و آوردند  ايمان خود  كه  يكسان رهِينٌ كَسب بِما امرِئٍ كُلُّ شَيءٍ
  پاداش از و  كنيم  يم  ملحق آنها  به را  فرزندانشان  كردند  پيرويشان ،  ايمان

  .است  خويشتن كار گرو در  يكس هر  كه  كاهيم  ينم  هيچ  عملشان
 و  ميوه ، بخواهند  كه  گونه هر از  پيوسته يشْتَهونَ و مما ولَحمٍ هةٍبِفَاكِ وأَمددنَاهم

 .كنيم  يم  عطايشان ،  گوشت

لَا فِيها لَغْو لَّا كَأْسا فِيها يتَنَازعونَ در و ستانند  يم  جام و دهند  يم  جام آنجا تَأْثِيم 
  .گناه  ابارتك  نه  و باشد  بيهوده  سخن  نه  آن در  كه ،

طُوفيو هِملَي انٌ عغِلْم ملَّه مكْنُونٌ غالمانشان لُؤْلُؤٌ كَأَنَّهدر  پنهان مرواريد  چون  م 
  .چرخند  يم  گردشان  به ،  صدف
  ، كنند  يم يكديگر  به  يرو  كنان  يتَساءلُونَ پرسش بعضٍ علَى بعضُهم وأَقْبلَ
لِنَا فِي بلُقَ كُنَّا إِنَّا قَالُوا شْفِقِينَ م أَهكسانمان ، ميان در  اين از  پيش : گويند  يم  ، 
  .ترسيديم  يم خدا از ما تنها
  عذاب از را ما و نهاد  منت ما بر خدا  السمومِ پس عذَاب ووقَانَا علَينَا اللَّه فَمنَّ

  .داشت  نگه  سموم
 او  كه ،  خوانديم  يم را او  اين از  پيش الرَّحِيم ما الْبرُّ هو نَّهإِ نَدعوه قَبلُ مِن كُنَّا إِنَّا

  .است  مهربان و  كننده  احسان
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ن از كمال نعمت بهشت است كه خداوند فرزندان اهل بهشت را به خودشان ملحق يا
 به يعني كرده اند، يرويمان آوردن از پدران خود پي كه در اي گرداند، فرزندانيم

 يروي كه از پدرانشان صادر شده به آنان ملحق شده اند، پس اگر پيماني اي واسطه
 آنان يق اولي باشد كه از خودشان صادر شده باشد به طريمانينمودنشان به سبب ا
  .شونديبه پدرانشان ملحق م

 گرداند و به مقام و منزلت يپس خداوند آن ها را در بهشت به پدرانشان ملحق م
له عمل و كردار خود به آن مقامات نرسند، و يچه آن ها به وس رساند، گريآنان م

ن يبا وجود ا. ش تر گرددي دهند تا ثوابشان بين كار را به پاداش پدرانشان انجام ميا
  . كاهدي از اعمالشان را نميزيخداوند چ

ن هستند و خداوند فرزندانشان را يز چني گمان ببرد كه اهل دوزخ نيممكن است كس
ن خداوند خبر داد كه حكم هر دو سرا بهشت و يبنابرا. د ي نمايحق مبه آن ها مل

ن است كه ي ايو از جمله عدالت اله.  عدالت استيست چرا كه دوزخ سراي نيكيجهنم 
»  رهِينٌ كَسب بِما امرِئٍ كُلُّ« :ن فرمودي دهد، بنابرايچ كس را بدون گناه عذاب نميه

  .هركس در گروه عمل خود است
 بر دوش يچ كسي كشد و بار گناه هي را بر دوش نميگريچ كس بار گناه ديپس ه

ن يد آن، اي از فوايكي معترضه است و ين جمله ايو ا.  شوديگر گذاشته نمي ديكس
  .دي نماياست كه توهم مذكور را رفع م

 ير خودمان به اهل بهشت مي فراگيو همواره از فضل گسترده و روز» وأَمددنَاهم« 
 كه يذي لذيوه هايب و  انواع مي از انگور، انار، سيوه ايهر م» بِفَاكِهةٍ« . ميرسان

 ولَحمٍ« .  خورنديگر اضافه بر آن چه مي دييوه هايم، و مي دهيبخواهند به آنان م
 يره به آن ها مي پرندگان و غي كه بخواهند از گوشت هايو هرگوشت»  يشْتَهونَ مما
  . ميده
 »عتَنَازا ونَيا فِيهجام يعنيرند ي گيگر ميكدي را از دست يو در بهشت جام» كَأْس 
 دهند و نوجوانان، شراب يگر ميرند و به هم دي گيگر ميكدي شراب را از دست يها

در بهشت » تَأْثِيم ولَا فِيها لَغْو لَّا« . گرداننديوان ها و پارچ ها بر آن ها ميرا با ل
 ندارد و آن چه كه در آن گناه است وجود يده ايكه فا يهوده و گفتاري بيسخن

ن ي شود و آن اي محقّق ميزسوميز وجود نداشته باشند چين دو چيندارد، و هرگاه ا
د و دل ها ي نماي است كه جان ها را شاد ميزگيكه سخن آن ها در بهشت سالم و پاك
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ند و از ي نماي مينيگر همنشين صورت با هم ديآنان به بهتر.  گردانديرا خوشحال م
انگر ين بيو ا.  گرداندي شنوند كه آن ها را مسرور مي مييزهايپروردگارشان فقط چ

  . است و آن ها را دوست دارديآن است كه خداونداز آن ها راض
 »طُوفيو هِملَيانٌ علْم شان ي كه خدمتگزار ايو نوجوانان» مكْنُونٌ لُؤْلُؤٌ كَأَنَّهم لَّهم غِ

ا يبا هستند گويوسته گرداگرد آنان در چرخش و گردشند و از بس كه زي پهستند
 آنان و انجام دادن ي خدمتگزاري پنهانِ در صدف هستند و برايدهايمروار
ن نشانگر آن است كه آنان از يو ا.  كننديرامون آن ها رفت و آمد ميشان پيكارها

  .باشدينان مش آي برخوردارند، و دالّ بر كمال آساي فراوانينعمت ها
 كنند و در مورد امور يگر مي به هم ديو رو» يتَساءلُونَ بعضٍ علَى بعضُهم وأَقْبلَ« 
در رابطه با آن چه كه آن ها را » قَالُوا« .  كننديگر پرسش ميكديا و احوال آن از يدن

ما » مشْفِقِينَ نَاأَهلِ فِي قَبلُ كُنَّا إِنَّا« :ندي گوي و سرور رسانده است مين شاديبه ا
م يم، پس از ترس و بيمناك بوديمان بيان خانواده هايا در مين در دنيش از ايپ

  . م يمان پرداختيب هايم و به سبب آن به اصالح عيخداوند گناهان را ترك نمود
لَينَا اللَّه فَمنَّ«  قَا« . ق دادن به ما بر ما منّت گذارديت و توفيخداوند با هدا» عونَاو 

ذَابومِ عمار داغ حفظ كرديو ما را از عذاب سوزان و بس» الس .  
م كه ما را از ي خواندياد مين او را به فريش از ايهمانا ما پ» نَدعوه قَبلُ مِن كُنَّا إِنَّا« 

اد خواندن ين به فريا.  نعمت برسانديعذاب شعله ور دوزخ دور بدارد و به سرا
 همواره با انجام انواع عبادت ها به او يعني. ستن است عبادت و خوايشامل دعا

  . مي خواندياد ميم و در همه اوقات او را به فري جستيتقّرب م
 »إِنَّه ورُّ هالْب ي و مهربانيكياز جمله ن. كوكار مهربان استي گمان او نيب» الرَّحِيم 

رداند و از د و ما را وارد بهشت گين است كه از ما خشنود گردياش به ما ا
  .ش و عذاب جهنّم نجات دادي خويناخشنود

  :29- 43 يه يآ
لَا بِكَاهِنٍ ربك بِنِعمتِ أَنت فَما فَذَكِّرْ نُونٍ پندشان وجنعمت  بركت  به تو  كه ،  ده  م  

  .مجنون   نه و  يهست  كاهن  نه  پروردگارت
قُولُونَ أَمشَاعِرٌ ي صبِهِ نَّتَرَب بينُونِ ياا ريبرا ما و  است  يشاعر : گويند  يم لْم  
  .روزگاريم  حوادث منتظر  يو
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 شما با نيز  من  كه بمانيد منتظر شما : الْمتَرَبصِينَ بگو منَ معكُم فَإِنِّي تَرَبصوا قُلْ
  .كشم  يم انتظار

أَم مرُهم تَأْمهلَام ذَا أَحبِه أَم مه ماين  به  روياهايشان را  آنان آياطَاغُونَ  قَو  
  هستند،  يطاغ  يمردم خود يا  كشانده پندارها

قُولُونَ أَمي لَه ل تَقَوؤْمِنُونَ يا لَّا بآنها ،  نه   است  ساخته خود را  قرآن : گويند  يم ي 
  .آورند  ينم  ايمان

لْيأْتُوا لِهِ بِحدِيثٍ فَ   آن مانند  يسخن ، گويند  يم  راست صادِقِينَ اگر كَانُوا إِن مثْ
  .بياورند

لِقُوا أَم  خود يا اند  آمده پديد  يخالق  هيچ  يب الْخَالِقُونَ آيا هم أَم شَيءٍ غَيرِ مِنْ خُ
  ? خويشند  خالق

اتِ خَلَقُوا أَماومالس ضالْأَرل ووقِنُونَ يا لَّا ب؟ اند  كرده  خلق را  زمين و آسمانها ي 
  .اند  نرسيده  يقين  به ،  نه
أَم مهخَزَائِنُ عِند كبر أَم مطِرُونَ يا هيصيا ؟  آنهاست نزد  پروردگارت  خزاين الْم 
  ? اند  تسلطيافته  يچيز بر
أَم ملَه لَّم ونَ ستَمِعسأْتِ فِيهِ يم فَلْيهتَمِعسلْطَانٍ مبِينٍ يا بِساز  كه ددارن  ينردبام م 
 آشكار  يحجت  داده فرا  گوش ، آنكه  پس ؟ دهند  يم فرا  گوش و روند  يم باال  آن

  .بياورد
أَم لَه نَاتالْب لَكُمنُونَ وپسران را شما و  است  دختران را خداوند يا؛ الْب  ?  
أَم مأَلُهرًا تَسم أَجن فَهغْرَمٍ مثْقَلُونَ يا مپرداخت و  يطلب  يم  يمزد آنها از م  

  ?  است دشوار آنها بر  غرامت
أَم مهعِند بالْغَي مونَ يا فَهكْتُبنويسند  يم و دانند  يم  غيب  علم ي ?  
ونَ أَمرِيدا يدكَفَرُوا فَالَّذِينَ كَي مونَ يا هكِيدكافران اما ؟ كنند  يحيلت خواهند  يم الْم  

  .ندگرفتار  حيلت  به خود
أَم ملَه لَه  يكتا  يخدا جز  است  يخداي را آنها يشْرِكُونَ يا عما اللَّهِ سبحانَ اللَّهِ غَيرُ إِ
  .سازند  يم  شريكش   چه هر از يكتا  يخدا  است  منزه ؟

 دهد به همه  مردم اعم از مسلمان و كافر يفرمان م) ص(امبرش يخداوند متعال به پ
افتگان به سبب يق ي تا حجت خدا بر ستمگران اقامه شود، و توفپند و اندرز بدهد

ب كنندگان و ي تكذي دهد كه به گفته هايامبر فرمان ميو به پ. ت شوندياندرز او هدا
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 دارند توجه يامبر باز ميله آن مردم را از اطاعت پي كه به وسيت و آزار و سخنانياذ
ن مردم ي دانند او دورتريكه خودشان مند ي گويامبر مي درباره پيآن ها سخنان. نكند
ند ي نمايامبر را بدان متّهم مين پي را كه مشركين هر نقصيبنابرا.زهاست ين چياز ا

تو به فضل و لطف » بِكَاهِنٍ ربك بِنِعمتِ أَنت فَما« : نمود و فرمودياز او نف
 يبي غي خبرهاد و ازي آي نزد اومي است كه جنّيكاهن كس . يستيپروردگارت كاهن ن

  .زد ي آميك سخن راست را با صد دروغ در مي رساند و يبه او م
، بلكه از همه مردم عقلت كامل ي باشي، و فاقد عقل نميستيوانه نيود» مجنُونٍ ولَا« 

 و از همه مردم راستگوتر و كامل تر و ين دورتر هستياطيتر است و از همه ، از ش
  .ي باشيبزرگوارتر م

 »قُ أَمدر ي سراي است كه شعر ميشاعر:ندي گوي درباره او ميو گاه» شَاعِرٌ ولُونَي 
و شعر را به او »  لَهينبغَيوما علَّمنَه الشِعرَ وما « :دي فرمايكه خداوند ميحال

منتظر » الْمنُونِ ريب بِهِ نَّتَرَبص« . سزاوار اوست ييم و نه شعر سراياموخته اين
  .مي شوي شود و از دست او راحت ميرد كارش تمام مي بميپس وقتم، يمرگ او هست

 منَ معكُم فَإِنِّي« د، يمنتظر مرگ باش» تَرَبصوا« :  شان بگويياوه سرايدر پاسخ » قُل«
ا به ي خود ي از سوي گمان من منتظرم تا خداوند شما را به عذابيب»الْمتَرَبصِينَ

  . ديله ما گرفتار نماي به وسيعذاب
 »أَم مرُهم تَأْمهلَامذَا أَحكه درباره تو گفته اند از خرد و يب و سخنانين تكذيا ايآ» بِه 

ن يرا عاقل تري دارند، زين است چه بدعقل و خرديشان برآمده است؟ اگر چنيعقل ها
ن سخن را دروغ و باطل ين سخن و حق تريوان قرار داده و راست تريانسان را د
 قَوم هم أَم« . دور هستندين خرديز از داشتن چنيوانگان ني قطعا د.انگاشته اند

 واداشته ين سخناني شان، آن ها را به گفتن چني و سركشيا ستمگري» طَاغُونَ
ند پس، از ي ندارد كه بر آن توقّف نماي حدين است و سركشيت  هميو واقع! است؟

  .دي آي برمي و كار كه از حد تجاوز كرده است هر سخنيفرد سركش و كس
 »قُولُونَ أَمي لَه د قرآن را از پ: ندي گويا ميآ» تَقَول« !ش خود ساخته است؟يمحملَّا ب 

« .  گفتندي نمين سخناني آوردند چنيمان مي آورند، و اگر ايمان نميبلكه ا» يؤْمِنُونَ
لْيأْتُوا د كه او قرآن را از يي گوير راست م اگيعني» صادِقِينَ كَانُوا إِن مثْلِهِ بِحدِيثٍ فَ

دو قرآن شما يغ هستيح و بليوا زبان و فصيش خود ساخته است، شما هم عرب شيپ
  .دياوريده كه هم چون آن را بيرا به مبارزه طلب
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د، آن گاه مخالفت شما درست خواهد بود، وگرنه به صداقت ياوريپس همانند آن را ب
شما وهمه انسان ها و جن ها جمع شوند د، پس اگر يو راست بودن آن اقرار كن

ا به يد يز قرار داريان دو چين در ميبنابرا. دياورينخواهند توانست همانند قرآن را ب
 يد و از باطلي ورزي ميا دشمنيد و ي كنيد و به رهنمود آن اقتدا مي آوريمان ميآن ا

  .ديي نماي ميرويد پيكه از بطالن آن آگاه هست
 »رِ مِنْ خُلِقُوا أَمءٍ غَيشَي أَم مكه  يه آن هاست با امرين استدالل عليا» الْخَالِقُونَ ه 

ن ي عقل و ديا از مقتضايم شوند و يا در برابر حق تسلي سازد كه يآنان را ناچار م
 كنند و ي خداوند را انكار ميگانگين است كه آن ها يان آن امر ايو ب. رون رونديب
ن مستلزم آن است كه آن ها منكر آنند كه خداوند يو اند ي نمايب ميامبرش را تكذيپ

ن ي از ايكيه از ين قضيقت ايده است، و عقال و شرعا ثابت است كه حقيآن ها را آفر
  :ستي نيسه  حالت خال

. رممكن استين محال و غيده شده اند و اي آفريدگاريچ آفرين كه آن ها بدون هيا اي
رممكن است، چون ين هم محال و غي اند كه ادهيشتن را آفرين كه خودشان خويا ايو 

ن دو امر باطل باشند و ي ايوقت. اورديد بي خودش را پدي شود كه كسيتصور نم
ن كه خداوند ي گردد و آن ايناممكن بودنشان روشن گردد حالت سوم ثابت و مقّرر م

ر ن معبود به حق تنها خداوند است كه عبادت سزاوايبنابرا. ده استيآن ها را آفر
  .ستي جز او نيچ كسيه
 »لَقُوا أَم  ين استفهاميده اند؟ اين را آفريا آسمان ها و زميآ» والْأَرض السماواتِ خَ

ده اند تا يافرين را ني آن ها آسمان ها و زميعني.  كندي داللت ميد نفياست كه بر تاك
ب يبلكه تكذ» يوقِنُونَ لَّا بل« .ار واضح استي بسيزين چيكان خدا باشند و ايشر

 و يل شرعيستند كه به سبب آن از دالي نينيقي و ي آن چنان علم كافيكنندگان دارا
  . استفاده ببرنديعقل
 »أَم مهخَزَائِنُ عِند كبار ي رحمت پروردگارت در اختينه هايا خزانه ها و گنجيآ» ر
اهند محروم ب كنندگان است كه هركس را بخواهند بدهند و هركس را بخوين تكذيا

امبرش ي دهند كه خداوند نّبوت را به بنده و پين خاطر اجازه نمي به  ايعنيند؟ ينما
 رحمت خداوند هستند، در ينه هايا آن ها سرپرستان گنجيبدهد كه گو) ص(محمد
 در يزين چي باشند كه چنين ميرتر و خوارتر از ايار حقي كه آن ها بسيحال
ار يز در اختي خودشان را نيان و مرگ و زندگيو زپس آن ها سود . ارشان باشدياخت
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ا يآ» ايوةِ الدني الحيشَتَهم فِينَهم معِيقسِمونَ رحمت ربِّك نَحنُ قَسمنَا بيأَهم « ندارند 
ان آن ها يا مي شان را در دني كنند؟ ما زندگيم ميآن ها رحمت پروردگارت را تقس

ره ي چين كه آن ها بر خلق خدا و ملك الهيا اي» صيطِرُونَالْم هم أَم« .ميم كرده ايتقس
  .ازمندنديست، بلكه آنان عاجز و  نين نيو مسلّط هستند؟ چن

 »أَم ملَه لَّم ونَ ستَمِعسباال يا به ملكوت اعلي دارند و يب اطالعيا آن ها از غيآ» فِيهِ ي 
شان ير از اي دهند كه غي م خبرييزهاي دهند آن گاه از چي روند و گوش فرا ميم

پس گوش فرا دهنده » مبِينٍ بِسلْطَانٍ مستَمِعهم فَلْيأْتِ«  داند؟يگر آن را نمي ديكس
 يلي تواند دلياورد، و از كجا مي آشكار بيليد دلي است بايزين چي چنيشان كه مدعيا

  ارائه بدهد؟ 
 كند مگر يب آگاه نميز غ را ايچ كسيداست و او هي پنهان و پيرا خداوند دانايز
ن يكه برتر) ص(پس اگر محمد. دي نماي را، كه به آن چه بخواهد  او را آگاه ميامبريپ
گر ي و ديد الهيد خداوند و وعي آنان است و به توحيشواين و پيامبران و داناتريپ

  جز آن چه خداوند به او آموخته است يزين حال چين خبر داده، با اياخبار راست
ن يك از اي و جهالت باشند، كدام يب كنندگان اهل ضاللت و سركشيند، و تكذ داينم

  ! دو مخبر سزاوار آن است كه خبرش قبول گردد؟
 اقامه ييل و حجت هاي اثبات آن چه از آن خبر داده داليامبر براين كه پيژه ايبه و

اند شبهه  گردند، و آن ها بر آن چه ادعا كرده ي مين قطعيقينموده است كه باعث 
  .  ارائه داده باشنديلين كه دلي مطرح نكرده اند، گذشته از ايا

 »أَم لَه نَاتالْب لَكُمنُونَ ود پسران سهم او هستند و يا آن گونه كه ادعا نموده ايآ» الْب
 ين كه براي ايكي: دي داريپس شما دو امر ممنوع را اعالم م! دختران سهم شما؟

پس ! دي داري خدا مقّرر مين نوع آن را برايد و ناقص تري داريخداوند فرزند مقّرر م
  ن به خدا وجود دارد؟ي بزرگ تر از ايا طعنه ايآ

 »أَم مأَلُهرًا تَسغ رسالت از آن ها مزد و يدر مقابل تبل! امبري پين كه ايا اي» أَج
 بر دوش آنان يرانكه همچون بار گ» مثْقَلُونَ مغْرَمٍ من فَهم« !؟ي طلبي ميپاداش
 يست، بلكه تو عالقمند هستين ني كند و آنان از تاوان آن گرانبارند؟ چني مينيسنگ

 ي كه اموال هنگفتي، و حاضر هستيم دهي آن ها را تعليچ مزد و پاداشيكه بدون ه
  .نديك گويرند و دعوت تو را لبي تا آن ها رسالت تو را بپذيخرج كن
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مان ي و علم و ايشان را به دست آوري تا دل هاي دهيم ياموال» مولفة القلوب« و به 
  .ردي بگيشان جايدر دل ها

 »أَم مهعِند بالْغَي مونَ فَهكْتُبرا يبيب دارند، پس آن ها امور غيا نزد خود علم غيآ» ي 
امبر خدا از آن اطالع يافته اند كه پيب اطالع ي از غيجه به اموريسند، در نتي نويم
ب كه دارند با او به مخالفت برخاسته اند؟ معلوم ي از غيآن گاه با علم! ت؟افته اسين

امبر از ي سواد و جاهل و گمراه هستند، و علم و دانش پي بياست كه آن ها ملّت
ك يچ ي آگاه كرده است كه هيزهايب او را به چيش تر است، و خداوند از غيگران بيد

  .افته اندياز خلق خدا از آن  اطالع ن
د و ي نمايشان داللت مي هستند كه بر فساد گفته هاي و عقلي نقلين ها همه راه هايو ا
 أَم« .دي نمايم ميوه ترسين شين و واضح ترين راه ها بطالن سخن آن ها را به بهتريا

اَيكَ« ، ي از تو و از آن چه آورده اييب جوي خواهند با عيا آن ها ميآ» يرِيدونَ د «
 فَالَّذِينَ« ند؟ين تو را باطل كرده و كارت را نابود نمايله آن ديوس بزنند تا به يرنگين

ان آن به ي گردد و زيرنگ كافران به خودشان بر ميپس مكر و ن» الْمكِيدونَ هم كَفَرُوا
ن نمود و كافران هر چقدر توانستند يو خداوند چن.  خودشان باز خواهند گشتيسو
ره ينش را چيروز گرداند و ديمبرش را بر آن ها پايدند اما خداوند پيله ومكر ورزيح

  .ل گرداندينمود و آن ها را خوار و ذل
 »أَم ملَه لَه ر از اهللا معبود يا غيآ!  جز خداوند دارند؟يا آنان معبوديآ» اللَّهِ غَيرُ إِ
« ! م داشته باشند؟يان او بيدوار باشند و از زي دارند كه به سود و نفع او اميگريد

بانَسا اللَّهِ حمشْرِكُونَ عپس .  ورزنديپاك و منّزه است خداوند از آن چه شرك م» ي
.  و عبادت ندارديگانگي در يكيچ شري ندارد، و هيي در فرمانروايكيچ شرياو ه

 ي باطل بودن پرستش معبودهايعني. ن استي كه آورده شده هميومقصود از كالم
و آن چه مشركان بر آن هستند . دي گرديل قطعي دالنيان فساد آن با اير از اهللا و بيغ

ش نماز گزارده شود ي كه سزاوار است كه پرستش گردد و براي باشد و كسيباطل م
 خواستن خاص او باشد  خداوند است كه ي عبادت و دعايو سجده برده شود و دعا

 يادي زيكوي نيمعبود به حق است واسماء  و صفات او كامل هستند، و صفت ها
  . انجام داده استيادي زيباي زيارد و كارهاد
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كتاست و يگانه و ي خورد؛ ي است كه شكست نمي و قدرتي شكوه و بزرگيپس دارا
پس بزرگ و .  شودي آورده ميازها به او روي رفع نيآن قدر  واال است كه برا

  .ستوده و بزرگوار است خداوند قادر و دانا
  :44- 46 يه يآ

 از  يا  قطعه  كه بنگرند مرْكُوم اگر سحاب يقُولُوا ساقِطًا السماء نَم كِسفًا يرَوا وإِن
  متراكم   است  يابر : گويند  يم ، افتد  يم فرو  آسمان
مهتَّى فَذَرلَاقُوا حي مهموقُونَ پس فِيهِ الَّذِي يعصدر  كه را  يروز تا واگذار را آنها  ي 

  .بنگرند رسند  يم  هالكت  به  آن
موغْنِي لَا يي منْهع مهدئًا كَيلَا شَيو مرُونَ روز هنصبه  هيچ  مكرشان  كه  يي  

  .برنخيزد  ياريشان  به  كس و نكند سود  حالشان
 برتافته اند وبه يقت رويب كننده حق از حقين كه مشركان تكذيان ايخداوند در ب

 اثبات حق آورده شود آن ها از ي برايلي اگر هر دل:دي فرماي آورده اند ميباطل رو
 كِسفًا يرَوا وإِن« . نخواهند كرد و با آن ها به مخالفت برخواهند خواستيرويحق پ
 از ي روشن پاره و تكّه بزرگيو اگر از آسمان از ن شانه ها» ساقِطًا السماء منَ

 است كه به طور ين ابريا: ند ي گويم» وممرْكُ سحاب يقُولُوا« . افتديعذاب بر آنان ب
 كنند ينند توجه نمي بي كه ميي به نشانه هايعني.  هم انباشته شده استي رويعيطب

  . آموزنديو از آن درس عبرت نم
لَاقُوا حتَّى فَذَرهم« :ن فرمودي ندارند بنابراين ها جز عذاب و شكنجه عالجيو ا ي 

مهموفِيهِ الَّذِي ي صقُونَيبرسند كه در يآنان را به حال خود واگذار تا به آن روز» ع 
 شوند كه ي گرفتار ميامت است كه در آن به عذابي شوند و آن، روز قيهوش ميآن ب

  .ستيف نياندازه و  مقدار آن قابل توص
 »موغْنِي لَا يي منْهع مهدئًا كَيشان  به حالين سوديرنگشان كمتري كه نيروز» شَي

ا يگرچه در دن.  كندي از عذاب خدا را از آن ها دور نميزين چينخواهد داشت و كمتر
امت يپس در روز ق.  كنندي مي زندگيله آن اندك زماني ورزند كه به وسي ميرنگين
شان باطل خواهد شد و از عذاب ي گردد و تالش هايرنگ و توطئه آن ها نابود مين

  . شوندي  نمياريو آنان » ينصرُونَ مه ولَا« . ابندي ي نمييخدا رها
  :47- 49 يه يآ
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لَّذِينَ وإِنَّ   ستم  كه  يكسان  ييعلَمونَ برا لَا أَكْثَرَهم ولَكِنَّ ذَلِك دونَ عذَابا ظَلَموا لِ
  .دانند  ينم  بيشترينشان   يول ،  عذاب  اين جز  است  يعذاب  هم باز ، كنند  يم

  فرمان برابر تَقُوم در حِينَ ربك بِحمدِ وسبح بِأَعينِنَا فَإِنَّك ربك لِحكْمِ واصبِرْ
 ،  يبرخاست  كه  يهنگام و   يماي  چشمان برابر در تو  كه  باش شكيبا  پروردگارت

 يگو  تسبيح  پروردگارت  ستايش  به

  هنگام  به و  شب از  يا  پاره در  يگو  سبيحت النُّجومِ و وإِدبار فَسبحه اللَّيلِ ومِنَ
  .ستارگان  شدن ناپديد

امت ذكر كرد خبر داد كه آن ها قبل از ي خداوند عذاب ستمگران را در روز قيوقت
 شود كه آن ها با كشته شدن يا مين شامل عذاب دني دارند و ايامت هم عذابيروز ق
ن به عذاب يهم چن. ند ي آيرفتار مر گشتن و اخراج شدن از شهرها به آن ها گيو  اس

 دانند، يش ترشان نمي بيول» يعلَمونَ لَا أَكْثَرَهم ولَكِنَّ« . شونديقبر و برزخ گرفتار م
  . مانده اندي شود باقيفر ميرا بر آن چه كه باعث عذاب و شدت كيز

ه داد، به ب  كنندگان ارائي تكذي را بر باطل بودن گفته هايلي خداوند حجت و داليوقت
 يعي و تشريريامبر دستور داد تا به آن ها توجه نكند و با التزام به فرمان تقديپ

 را يو به او وعده داد كه و.  ورزدييبايپروردگار و با استقامت نمودن بر آن شك
و به . ي گمان تو تحت  نظر و حفاظت ما هستيب» بِأَعينِنَا فَإِنَّك« .حفاظت خواهد  كرد

پس .  قرار دهدييباي شكي برايله و كمكيداد كه ذكر و عبادت را وساو فرمان 
 با يزي خي كه در شب از خواب بر ميو هنگام» تَقُوم حِينَ ربك بِحمدِ وسبح« :فرمود

  .يح گويش پروردگار تسبيستا
 انجام ي براين است كه وقتيه اي آيا معني. ام شب امر شده استين جا به قيدر ا

 ينكه ميل اياد نما، به دلي ي پروردگارت را به پاكيزي خي پنج گانه بر مينمازها
اد ي ي از شب او را به پاكيو در پاره ا» النُّجومِ وإِدبار فَسبحه اللَّيلِ ومِنَ« :ديفرما

و نماز . يح او را بگوي در آخر شب تسبيعني نهان شدن ستارگان، يز در پيكن و ن
  .واهللا اعلم.  استن داخليصبح در ا

   طورير سوره يان تفسيپا
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   نجمير سوره يتفس

  .ه داردي آ62 و يمك

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 18 يه يآ
  ، شد  پنهان  چون  ستاره  آن  به  هوى قسم إِذَا والنَّجمِ

  رفته  كج  راه  به  نه و  شده  گمراه  نه شما يار ، غَوى كه وما صاحِبكُم ضَلَّ ما
  .است
  .گويد  ينم  يهو  يرو از  سخن الْهوى و عنِ ينطِقُ وما
لَّا هو إِنْ   .شود  يم  يوح بدو  آنچه جز  سخن  اين  يوحى نيست وحي إِ

هلَّمع ى او شَدِيداست  داده  تعليم نيرومند  بس  فرشته  آن را الْقُو  :  
  .يافت استيال  كه  ينيروي  فَاستَوى صاحب مِرَّةٍ ذُو

وهلَى و بِالْأُفُقِ وبود  آسمان بلند  كناره  به او الْأَع.  
نَا ثُملَّى سپس دشد  نزديك بسيار و شد  نزديك  فَتَد ،  

  تر  نزديك يا ،  كمان دو قدر  به أَدنَى تا أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ
  كرد  يوح كند  يوح بايد  چه هر خود  بنده  به خدا أَوحى و ما عبدِهِ إِلَى فَأَوحى

  نشمرد  دروغ ديد  كه را  آنچه  رأَى دل ما الْفُؤَاد كَذَب ما
ونَهارلَى أَفَتُما عرَى آيا مكنيد ، يم  جدال او با بينيد  يم  آنچه در ي ?  

لَقَدو آهبديد  هم بار ديگر را أُخْرَى او نَزْلَةً ر ،  
عِند ةِسِدى نزد رنْتَهيالمنته  سدره الْم  ،  

  .است  درخت  آن نزد  بهشت  آرامگاه  الْمأْوى كه جنَّةُ عِندها
  ، پوشيد  يم خود در  يچيز را  سدره  كه  ييغْشَى وقت ما السدرةَ يغْشَى إِذْ
  نگذشت در حد از و نكرد خطا  طَغَى چشم وما الْبصرُ زاغَ ما
أَى لَقَداتِ مِنْ رهِ آيبرَى هر ررا  پروردگارش  بزرگ  آيات از  يا  پاره  آينه الْكُب 
  .بديد

خداوند متعال به ستاره سوگند خورده است بدانگاه كه در آخر شب در افق پنهان 
ن نشانه يچون در ا. دي آيابد و روز مي يان مي كند و شب پاي شود و غروب ميم
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ح آن است كه يو صح.  كند خداوند به آن قسم بخورديب مجاي است كه اي بزرگيها
 يخداوند به ستارگان قسم م.  باشدياسم جنس است و شامل همه ستارگان م» نجم«

 يبين مناسبت عجيست، چون در اي ني الهي در صحت وحيديخورد كه شك و ترد
ان نت بخش آسمان قرار داده است، هم چنين كه خداوند ستارگان را زياست و آن ا

امبران ي كه از پين هستند و اگر نبود دانشينت بخش زمي آن زيامدهاي و پيكه وح
 يكيدتر از تاري شدي افتادند كه بسي در ميكي مانده است، مردم به چنان تاريبرجا

  .  استيشب ظلمان
. ن كه در دانش و هدف خود گمراه باشد منّزه استيامبر از اياد نمود كه پيو سوگند 

كو ي ني هدفي و دارايافته و هاديامبر در علم خود راهي آن است كه پن مستلزميو ا
 بر آن هستند كه دانش آن ها فاسد يبرعكس آن چه اهل گمراه. رخواه خلق باشديخ

  .و قصد و هدفشان باطل است
 و ييادآور شود كه آن ها راستگويتا آن ها را . ار شماي» صاحِبكُم« :و فرمود

  . ستيده نيدانند و كار و بارش بر آن ها پوش يامبر را مي پيابيراه
 ي اش نميال نفساني و هوس و امي هويو سخنان او از رو» الْهوى عنِ ينطِقُ وما« 

لَّا هو إِنْ« . باشد  كه بر او يزگاريت و پرهيامبر جز آن چه از هدايپ» يوحى وحي إِ
ث از جانب خدا ي كه سنّت و حددي نماين داللت مي كنند، و اي نميروي شود پي ميوح
وأَنزَلَ اللَّه « :همان طور كه خداوند متعال فرموده است.  شودي ميامبرش وحيبر پ
. سنت را بر تو نازل فرموده است= و خداوند كتاب و حكمت » ك الكِتَب والحِكمةَيعلَ

ن ييدر تب دهد و يامبر در آن چه از خداوند خبر ميد كه پي نماين داللت ميو بر ا
 گردد، ي و هوس صادر نمي هوي معصوم است چون  كالم او از رويعت الهيشر

  . شودي ميد كه بر او وحي آي بر ميبلكه از وح
ن و يروندتيه السالم نيل عليان آورد، معلّمش جبرئيامبر سخن به ميسپس از معلّم پ

ل يجبرئ» الْقُوى شَدِيد علَّمه« :پس فرمود. ن فرشتگان استين و فاضل تريكامل تر
امبر فرود آورده ي را بر پيرومند است وحيار نيه السالم كه در ظاهر و باطن بسيعل

و بر رساندن .  باشدي مي آن چه خداوند دستور داده است قوياو بر اجرا. است
ن تواناست كه يز بر اين. ن از ربودن آن تواناستياطي شيريامبر و جلوگي به پيوح

 است يوه اين شيو ا. ستي داخل كند كه از آن ني را به وحيزيطان چينگذارد ش
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ن ي را توسط اينكه وحي از جانب خداوند بزرگ؛ و آن اي حفظ و حراست وحيبرا
  .ن فرستاده استي و امي قويفرستاده 

» فَاستَوى« . استي و باطني ظاهرييبايكو، و زي و اخالق ني توانمنديدارا» مِرَّةٍ ذُو« 
 كه يدر حال» الْأَعلَى بِالْأُفُقِ وهو« . ستاديالسالم راست و درست اه يل عليپس جبرئ

 يپس روح. ن بلندتر و برتر است، قرار داشتياو در جهت بلند و افق آسمان كه از زم
  .  توانند به آن برسندين نمياطي است كه شياز ارواح علو

 »نَا ثُملَّى« . ك شدي نزد)ص(امبرش ي به پي رساندن وحيل برايسپس جبرئ» دو » فَتَد
و به اندازه » أَدنَى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ« .  و آسمان بلند بر او فرود آمدياز افق اعل
امبر يك شدن او به پين بر كمال نزديو ا. ك شديا كمتر از آن به او نزديدو كمان 
  .  نبوده استيل واسطه ايان  او و جبرئيد، و نشانگر آن است كه مي نمايداللت م

ه السالم آن چه را از يل عليله جبرئيپس خداوند به وس» أَوحى ما عبدِهِ إِلَى فَأَوحى« 
« .  نمودي رساند، وحيد به بنده خدا ميعت بزرگ و خبر درست و راست را كه بايشر
 نمود يح را كه خداوند به او وييده اش وحيامبر و ديدل پ» رأَى ما الْفُؤَاد كَذَب ما

  . انكار نكرد و چشم و گوش و قلبش با آن متفق بود
امبر آن را يو پ.  نموده استي كه خداوند بر او وحيي است بر كمال وحيلين دليو ا

دلش آن چه را كه . ستي درآن نيديچ شك و ترديل فرا گرفته كه هي از جبرئيطور
دارد منظور نشانه و احتمال .  نكرديب نكرد و در آن شكّيده بود تكذيچشمانش د

ن يقيد و او با قلب و چشم به آن يدر شب معراج د) ص(امبر ي است كه پي بزرگيها
  .مه مذكور درست استيه  كريل آين در تاوينمود و هم

امبر در شب معراج و سخن ي پيدن پروردگار از سويو گفته شده كه منظور از آن د
امبر ياند و ثابت كرده اند كه پده ي از علما برگزيارين را بسيو ا. گفتن با اوست

ه يل علياما قول اول درست است و منظور جبرئ. ده استيا ديپروردگارش را در دن
ل را به ي محمد جبرئيعني. دي نمايه بر آن داللت مياق آيهمان طور كه س. السالم است
ا، همان طور كه ير آسمان دني زيك بار در افق اعليده است؛ ي دوبار ديصورت اصل

به آسمان ) ص(امبر ي كه پي آسمان هفتم در شب معراج؛ شبيو بار دوم باال. گذشت
  :ن فرموديبنابرا.  باال برده شديها
 »لَقَدو آهد جبرئ» أُخْرَى نَزْلَةً راو ي كه به سويگر در حالي ديل را باريو همانا  محم 

ار ي؛ و آن درخت بس»ي المنتهسدرة«نزد » الْمنْتَهى سِدرةِ عِند« . دي آمد ديفرود م
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 شود، يده مينام» يسدرة المنته«ن درخت ي آسمان هفتم و اي است بر بااليبزرگ
 و ي گردد و آن چه از وحي مي رود به آن منتهي باال مين به سويچون هرچه از زم

سدرة «ن يا به خاطر ايو . دي آي گردد از آن فرود مي خداوند نازل ميره كه از سويغ
 ي چون آن بااليعني.  شودي مي شود كه علم مخلوقات بدان منتهيده مي نام»يالمنته

. گري ديليا به خاطر مسايو .  استين قرار دارد پس آن در اوج بلنديآسمان ها و زم
 و ي كه محل ارواح علوييد؛ جايل را در آن جا ديجبرئ) ص(پس محمد. و اهللا اعلم 
  .ك شودي تواند به آن نزدي نميدي پلچ روحي و هيطانيچ شيباست كه هيپاك شده ز

جنّت نزد آن درخت است كه همه انواع نعمت ها در آن فراهم »  الْمأْوى جنَّةُ عِندها« 
 شوند، يابد و دل ها به آن عالقمند مي ي كه همه آرزوها در آن تحقّق مياست ، طور

  .فتم  است آسمان هين جا و باالي است بر آن كه بهشت در باالتريلين دليو ا
 پوشاند ي خدا آن را مي بزرگ از سويآن گاه كه امر» يغْشَى ما السدرةَ يغْشَى إِذْ« 

» طَغَى وما الْبصرُ زاغَ ما« .  دانديكه وصف و حالت آن را جز خداوند عزوجل نم
ن يو ا. امبر به راست و چپ از مقصود و هدف منحرف نشد و به خطا نرفتيچشم پ

 را در آن جا قرار ي قرار گرفت كه خداوند ويياست كه در جا) ص(امبري پكمال ادب
ن نوع ادب ين كامل تريو ا. د و از آن تجاوز نكردي نورزيداد و در انجام آن كوتاه

دن به روش ي ورزي گرفته است و كوتاهيشيندگان پياست كه در آن از گذشتگان و آ
 خداوند او را بدان دستور داده به ن كه بنده به آن چهيا: ردي گير صورت مي زيها

 ي انجام دهد كه در آن كوتاهيا آن را به صورتيآن عمل نكند و آن را انجام ندهد 
ا به يد، و يا در انجام آن افراط نماي بورزد، يا در انجام دهد كه در آن كوتاهيبورزد، 
 و يزها از منتفين چيو همه ا.  انجام دهد كه به چپ و راست منحرف شوديصورت

  . دور است
 »أَى لَقَداتِ مِنْ رهِ آيبرَى ربزرگ ي از  نشانه هاياو در شب إسرا بخش» الْكُب 

  . گر نشانه ها را مشاهده كرديل بهشت وجهنّم و ديپروردگارش از قب
  :19- 25 يه يآ

تُمأَفَرَأَي زَّى آيا اللَّاتالْعايد  ديده را عزا و  الت و ?  
  ? را ديگر  يسوم  بت  آن  منات الْأُخْرَى و لِثَةَالثَّا ومنَاةَ
الذَّكَرُ أَلَكُم لَه دختر را او و باشد پسر را شما الْأُنثَى آيا و ?  
ةٌ إِذًا تِلْكمعدالت  خالف  است  يتقسيم  ضِيزَى اين قِس  
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لَّا هِي إِنْ  إِلَّا يتَّبِعونَ إِن سلْطَانٍ مِن بِها للَّها أَنزَلَ ما وآباؤُكُم أَنتُم سميتُموها أَسماء إِ
  ينامهاي جز نيستند  يچيز اينها الْهدى ربهِم من جاءهم ولَقَد الْأَنفُس تَهوى وما الظَّنَّ
  نفرستاده آنها بر  يدليل  هيچ خداوند  و  ايد  داده آنها  به  پدرانتان و، خود  كه

  جانب از  آنكه  حال و روند  يم  خويش   نفس  يهوا و  گمان  يپ از تنها   است
  .اند  كرده  راهنماييشان خدا
انِ أَما لِلْإِنسنَّى آيا ماست  حاصل  برايش كند آرزو  يآدم  چه هر تَم  ?  

لَّهِ لِ   .خداست  آن از دنيا  هم و  آخرت  والْأُولَى هم الĤْخِرَةُ فَ
ن و فرمان دادن به پرستش پروردگار ين راستيت و ديدا خداوند آن چه را از هيوقت
ان كرد، بطالن آن چه را كه  يآورده است ب) ص(گانه دانستن او، كه  محمديو 

  . ان نموديز بيمشركان بر آن هستند ن
ستند و سود و ي از صفات كمال را دارا نيزيچ چي كه هييزهاياز جمله پرستش چ

 هستند كه مشركان و پدران گمراه و ي معنيب ي رسانند، بلكه نام هاي نميانيز
جاد  كرده اند كه سزاوار ي آن ها اي براي باطلي نموده و نام هاينادانشان نام گذار

  . ستنديآن ن
ن هستند به ي كه چنييپس معبودها. فتنديگر گمراهان را با آن فريپس آن ها خود و د

 كرده اند يكه آنان نام گذار يي باشند و انبازهاي سزاوار پرستش نمياندازه ذره ا
.  باشند مشتق اندي كه معبودها بدان متصف مين پنداشته اند از اوصافيبه ناحق چن

 سزاوار پرستش است گرفته و بر بت خود يكه به معن» اله«را از » الالت« آن ها 
 ين گونه نام هايا. را از منّان گرفته اند» مناة«ز و يرا از عز» يالعز« و .  نهاده اند

ش گرفته و به خود جرأت داده اند كه با او ي را منحرف كرده و راه الحاد را در پياله
ن بهره از عقل و خرد يپس هركس كه كم تر.  ندارندين نام ها معنيو ا. شرك بورزند

  . داندين اوصاف را ميداشته باشد باطل بودن ا
 »الذَّكَرُ أَلَكُم لَه ش دختران را به خدا نسبت ير باطل خوا به گمان و پندايآ» الْأُنثَى و
م ستمگرانه ين تقسيا» ضِيزَى قِسمةٌ إِذًا تِلْك« د و پسران از آن شما هستند؟ ي دهيم
 ي است كه بنده مخلوق بر خداوند خالق برتريمي باالتر از تقسي است، و چه ستميا

  .ديي گوي واال و پاك و منّزه است خداوند از آن چه ميبس! داده شود؟
لَّا هِي إِنْ«  ن ها فقط يا» سلْطَانٍ مِن بِها اللَّه أَنزَلَ ما وآباؤُكُم أَنتُم سميتُموها أَسماء إِ

چ حجت يد و خداوند هي كرده اي است كه شما و پدرانتان آن ها را نام گذاريينام ها
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اوند درباره  بر صحت باور و مذهبتان نازل نكرده است و هر آن چه كه خديليو دل
ن برگرفته يين و آي نازل نكرده باشد باطل و فاسد است و به عنوان ديليصحت آن دل

  . شودينم
ش گرفته ي كه در پي كنند تا به راهي نميروي پيليش خودشان از دلين آن ها پيهم چن
 كرده است يارين سخنشان ين داشته باشند، بلكه آن چه كه آن ها را بر ايقياند 

 يال نفساني است كه اميي ارزش و شرك و بدعت هايو پوچ ، و جهالت بگمان فاسد 
 ي برايزه اي از گمان، انگيرويآنان چز پ.  كشاندي آن ميشان آن ها را به سو

لَقَد« :ن فرموديبنابرا. ت انديكارشان ندارند چرا كه فاقد دانش و هدا م واءهن جم 
هِمبى رديعني. ت آمده است ي آنان هدايوردگارشان برا پريحال آن كه از سو» الْه 

از ي كه بندگان بدان نيد و نبوت و همه  مطالبي توحي آمده كه آن ها را به سويزيچ
  .دي نماي مييدارند راهنما

ان كرده و چنان ين صورت بين و روشن ترين موارد را خداوند به كامل تريو همه ا
و .  كندي ميي هدف راهنمايرا به سو انسان يزيش از هر چيان نموده است كه بيب

گران از آن ي شود تا آن ها و دي بر آن اقامه نموده كه باعث مييل و حجت هايدال
 ي حجت و عذريچ كسي هيل، برايان روشنگر و ارائه دليپس بعد از ب. ندي نمايرويپ

  . نمانده استيباق
و سرانجام آن  از گمان است يرويو از آن جا كه آن چه آن ها بر آن هستند پ

ت ي و نهاي خردين حالت  كمال بي ماندن بر اي است، باقيشگيشقاوت و عذاب هم
ب ي پرورانند و فري در سر ميياالت و آرزوهاين آن ها خي است، با وجود ايستمگر

  . خورنديم
 رسد اعتراض ي كند هر آن چه آرزو كند بدان مي كه ادعا مين خداوند بر كسيبنابرا

لْإِنسانِ أَم« :پس فرمود: دي گوي دروغ مين  فرديت كه چنان داشينمود و ب تَمنَّى؛  ما لِ
لَّهِ لِ آخرت ! ي رسد؟آريا انسان هر آن چه را كه آرزو كند بدان ميآ» والْأُولَى الĤْخِرَةُ فَ
 ي دهد و به هركس كه بخواهد نميا از آن خداست پس به هركس بخواهد ميو دن

  . شوديل آن ها انجام نميست و طبق مي آنان نيارو آرزوهين امر پيدهد، و ا
  :26 يه يآ
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 يشَاء لِمن اللَّه يأْذَنَ أَن بعدِ مِن إِلَّا شَيئًا شَفَاعتُهم تُغْنِي لَا السماواتِ فِي ملَكٍ من وكَم
 مگر ، ندهد سود  هيچ  شفاعتشان  كه آسمانند در  فرشتگان بسيار  چه ويرْضَى؛ و

  .باشد خشنود و دهد  رخصت خواهد  كه هر  يبرا خدا  كه  پس   آن از
 ي كند و گمان مير از اهللا را پرستش مي كه فرشتگان و  غيخداوند با اعتراض بر كس

 ي كند، ميش شفاعت ميامت نزد خداوند براي بخشد و روز قيبرد كه به او سود م
 در يار فرشتگان مقّرب و بزرگواريه بسچ» السماواتِ فِي ملَكٍ من وكَم« :ديفرما

اد ي كه آن ها را به فري كسيكه برا» شَيئًا شَفَاعتُهم تُغْنِي لَا« آسمان ها هستند كه 
ده ي بخشند و فاي نميد بسته سوديخوانده و دست به دامانشان شده و به آن ها ام

  . رسانندي نميا
 كه ي هركسيبعد از آن كه خداوند برا» ويرْضَى يشَاء نلِم اللَّه يأْذَنَ أَن بعدِ مِن إِلَّا« 

ن ي ايكي: د دو شرط وجود داشته باشدي حتما بايعني. بخواهد و بپسندد اجازه دهد
 ي شود راضي او شفاعت مي كه برايكه خداوند متعال اجازه شفاعت بدهد، و از كس

 خدا  ي خالصانه برا شود كهيرفته مي پذيو معلوم است كه فقط عمل. و خشنود باشد
پس . عت انجام دهدي دهد آن را مطابق شري كه آن را  انجام ميرد و كسيانجام بگ

 از شفاعتِ شفاعت  كنندگان ندارند چرا كه آن ها درِ رحمت يچ بهره ايمشركان ه
  . خود بسته اندين مهربانان را به رويمهربان تر

  :27- 30 يه يآ
  آخرت  به  كه  الْأُنثَى آنان تَسمِيةَ الْملَائِكَةَ لَيسمونَ الĤْخِرَةِبِ يؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ إِنَّ

  .نامند  يم  زنان  ينامها  به را  فرشتگان ندارند  ايمان
لَّا يتَّبِعونَ إِن عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهم وما  را  اينان شَيئًا، الْحقِّ مِنَ يغْنِي لَا الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ إِ

 پندار و كنند يم   يپيرو خود پندار از تنها   نيست  يدانش  هيچ گويند  يم  بدانچه
  .نيست  يكاف  حقيقت  شناخت  يبرا

رِضن فَأَعن علَّى من تَوذِكْرِنَا ع لَمو رِداةَ إِلَّا ييا پس الْحنْياز  كه  يكس از نيز تو  الد 
  .كن  اعراض جويد  ينم  را  يدنيو  يزندگ زج و شود  يم  رويگردان ما  سخن
م ذَلِكلَغُه بنَ مإِنَّ الْعِلْمِ م كبر وه لَمن أَعن ضَلَّ بِمبِيلِهِ عس وهو لَمنِ أَعى  بِمتَداه
   يم  گمراه او  طريق از  كه  آن  به تو پروردگار   است  همين  دانششان  يمنتها
  .است داناتر افتد  يم  دايته  راه  به يا شود
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ند و به ي نمايب ميامبرانش را تكذي دهند و پيك قرار مي خدا شري كه برايكسان
 يياورده اند گفته ها و كارهايمان ني آورند به سبب آن كه به خدا ايمان نميآخرت ا

 ياز جمله م.  باشديامبرش ميعت خدا و پي زند كه مخالف با شرياز آن ها سر م
پس آن ها پروردگارشان را از داشتن فرزند منّزه . »نديرشتگان دختران خداف« :نديگو

  .ده اندي داشته و آن ها را زن ناميندانسته و فرشتگان را گرام
ن باره به آن ها ي خدا در اي ندارند؛ نه از سويحال آن كه آن ها بدان علم و آگاه

 ين داللت ميها بر اامبرش، و نه سرشت ها و خِرَدي پيده و نه از سوي رسيدانش
كتاست و يگانه يو خداوند از داشتن فرزند و همسر منّزه و پاك است چرا كه او . كنند
 از او زاده ي زاده شده و نه كسي است كه نه از كسييخدا.  باشدياز مي ني بيتنها

و فرشتگان بزرگوار، مقّرب بارگاه خداوند هستند و .  نداردييچ همتاي شود و هيم
از آن چه » ومرُونَيفعلُونَ ما يعصونَ اللَّه أَمرَهم ويلَّا «. ت او بسته  اندكمر به خدم

  .ابند انجام دهندي كنند و هر آن چه را فرما ي نميچيخداوند به آن ها فرمان دهد سرپ
 كنند و آن گمان است كه انسان را ي ميروي پين باره از سخن زشتيو مشركان درا
د در آن يند چون حق باي نشين نميقي ي كند، و به جاي نمازي نيقت بياز حق و حق

  . روشن استيل و حجت هاي كه برآمده از دالينيقين باشد؛ يقي
 كردن از يروين است و هدف آن ها پي كه ذكر شدند چنيوه كساني و از آن جا كه ش

 باشد، خداوند ي و هوس ميال و هوي از خواسته ها و اميرويست و هدفشان پيحق ن
 ي كه قرآن بزرگ است روي كه از ذكر و پند الهيامبرش فرمان داد تا از كساني پبه

د و سودمند ي كه به قرآن پشت كرده از علوم مفيرا كسيز.  بگردانديگردانده  اند رو
. ن استيت هدف او همي نخواسته است و نهايزي چيوي دني گردانده و جز زندگيرو

ش يا و لذّت هاين ها منحصر به دنيالش ا خواهد، پس تيو معلوم است كه آن را م
  . آورنديد آن را به دست مياي كه به دست بي باشد، و از هر راه و به هر صورتيم
 »م ذَلِكلَغُه بنَ منتهايا» الْعِلْمِ ما  كسان.  دانش آنان استين ممان ي كه به آخرت ايام

 يپس هدف آن ها سرا.  عقل و خرد هستندي كنند دارايق ميدارند و آن را تصد
ن دانش هاست و علوم آن ها از كتاب ين و بزرگ تريآخرت است و علوم آن ها برتر

ت ي را كه سزاوار هدايو خداوند كس. برگرفته شده است) ص(امبرش يخدا و سنّت پ
ت يسته هداي را كه شاين كسيد و هم چني نمايت مي شناسد و او را هداياست بهتر م

 ي به احوال او آگاه تر است و او رابه حال خودش واگذار م شناسد ويست بهتر مين
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ن يبنابرا.  شوديجه آن فرد از راه خدا گمراه مي گرداند، در نتيكند و خوارش م
» اهتَدى بِمنِ أَعلَم وهو سبِيلِهِ عن ضَلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِنَّ« :خداوند متعال فرمود

 كه ي كه از راه او گمراه شده داناتر است و به كسيكس گمان پروردگارت به يب
 مناسب و يش را در جايپس خداوند فضل و لطف خو. افته داناتر استيت يهدا
  .  دهد يسته قرار ميشا
  :31- 32 يه يآ

لَّهِ  الَّذِينَ زِيويج عمِلُوا بِما أَساؤُوا الَّذِينَ لِيجزِي الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما ولِ
 تا  است  زمين در  چه هر و آسمانها در  چه هر  خداست  آن بِالْحسنَى از أَحسنُوا
  پاداش  نيكشان كردار  به را  نيكوكاران و دهد كيفر  اعمالشان برابر در، را  بدكاران

 بِكُم أَعلَم هو الْمغْفِرَةِ واسِع ربك نَّإِ اللَّمم إِلَّا والْفَواحِش الْإِثْمِ كَبائِرَ يجتَنِبونَ الَّذِينَ
 أَعلَم هو أَنفُسكُم تُزَكُّوا فَلَا أُمهاتِكُم بطُونِ فِي أَجِنَّةٌ أَنتُم وإِذْ الْأَرضِ منَ أَنشَأَكُم إِذْ

   يگناه  هآنك جز كنند  يم  اجتناب زشتيها و  بزرگ  گناهان از  كه  يكسان اتَّقَى بِمنِ
 ، شما   به او و  است  وسيع تو پروردگار  آمرزش  كه بدانند زند سر آنها از كوچك
  آگاه ، بوديد   پنهان  مادرتان  شكم در  كه  آنگاه و  بيافريدتان  زمين از  كه  آنگاه

  .شناسد  يم بهتر را  پرهيزگار  كه  اوست  مدانيد  گناه  يب را  خويشتن   است تر
 و يي است و در فرمانرواي هستي دهد كه او فرمانروايمتعال خبر مخداوند 
ن است يگانه است و همه آن چه كه در آسمان ها و زميا و آخرت تنها و ي دنيپادشاه

 كند و ي بزرگ در بندگانش تصرف ميو او چون پادشاه. ملك خدا و از آن  او است
 شود و آن ها را امر ي ميارعت او بر آن ها جير او در آن ها نافذ است و شريتقد
 دهد و ي دهد، به فرمانبردار پاداش مي  كند آنان را جزا مي ميا نهيد و ي نمايم

 را كه بد كرده يتا كسان» عمِلُوا بِما أَساؤُوا الَّذِينَ لِيجزِي« .  دهديفر ميگناهكار را ك
فر سخت يداده اند ك كه انجام يگر گناهانيل كفر و دي از قبي بديفر كارهاياند به ك

 ييكوي كه عبادت خداوند را به نيو به كسان» بِالْحسنَى أَحسنُوا الَّذِينَ ويجزِي« . بدهد
 حالت آن ها يعني. ك بدهدي رفتار كرده اند پاداش نيكيانجام داده و با خلق خدا به ن

رگارشان ، و  پروين خشنوديك گرداند و باالتر و بزرگ تر از ايا و آخرت نيرا در دن
  . باشدي آن مي به بهشت و نعمت هايابيدست 

» والْفَواحِش الْإِثْمِ كَبائِرَ يجتَنِبونَ الَّذِينَ« :ان كرد و فرموديسپس حالتشان را ب
 يعني. نندي گزي ميره دوري ها جز گناهان صغيره و زشتي كه از گناهان كبيكسان
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انجام آن فرمان داده و ترك كردن آن از  دهند كه خداوند به ي را انجام ميواجبات
  . ره استيگناهان كب

، قتل و امثال آن از گناهان يدن شراب، رباخواريل زنا، نوشيره از قبيو گناهان كب
لَّا« . نندي گزي ميند و از آن دوري نمايبزرگ را ترك م به جز گناهان كوچك » اللَّمم إِ

 بنده آن ي كه هر از چند گاهيا گناهانيو  ورزد، يكه انجام دهنده آن بر آن اصرار نم
 ين گناه طوريا.  شوديار كم و به ندرت مرتكب آن ها مي دهد و بسيرا انجام م

كوكاران خارج شود، ين كه بنده آن را انجام داد از زمره نيست كه به محض  اين
 آورده شود و در ي اگر انجام داده شود و در ضمن آن واجبات به جاين گناهانيچن
 آورده شود و محرّمات ترك شوند تحت آمرزش خداوند يمن آن واجبات به جاض

 ربك إِنَّ« :ن فرموديبنابرا.  را فرا گرفته است يزي كه هر چيرند؛ آمرزشي گيقرار م
اسِعغْفِرَةِ وآمرزش گسترده است و اگر آمرزش او ي گمان پروردگارت دارايب» الْم 

  . شدندي ها و مردم هالك مينبود آباد
چ ي افتاد و خداوند هين فرو مي زمي اش نبود آسمان رويو اگر گذشت و بردبار

  .  گذاشتي نمين باقي زمي را رويجانور
گر و هر ي پنج گانه و هر جمعه و تا جمعه دينمازها« :فرمود) ص(امبرين پيبنابرا

تند به  افيان آن دو  اتّفاق مي هستند كه ميگر، كفّاره گناهانيرمضان تا رمضان د
 وإِذْ الْأَرضِ منَ أَنشَأَكُم إِذْ بِكُم أَعلَم هو« .»ز شوديره پرهي كه از گناهان كبيشرط
طُونِ فِي أَجِنَّةٌ أَنتُمب اتِكُمهكه شما را بر يخداوند متعال به حاالت شما و به ضعف» أُم 

د و ي ورزي مي او سستي از فرمان هايارين كه در انجام بسيآن سرشته است و ا
  . حرام در وجود شما استي انجام كارهاي كه براي فراوانيزه هايانگ

د آگاه تر ي در برابر آن نداري كه دارند و موانع قويادي زيو گناهان و جاذبه ها
د ين پدي كه خداوند شما را از زمي شود، از زمانيو ضعف در شما مشاهده م. است

د، گرچه يف و ناتوان هستيد همواره ضعيبودآورد و آن گاه كه در شكم مادرانتان 
 در شما به وجود آورده كه شما را بر انجام آن چه بدان دستور داده ييرويخداوند ن

  .ديف و ناتوان هستي همواره ضعيد، ولي نماياست كمك م
 اقتضا ي و كَرَم ربانين حاالت شما آگاه است حكمت الهيپس، از آنجا كه خداوند به ا

ش گرداند و با احسان خود شما ي را غرق رحمت و آمرزش و عفو خونموده تا شما
به خصوص اگر بنده در همه اوقات به . را بپوشاند و گناهان را از شما دور كند
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 انجام دهد كه يي پروردگارش باشد و در اكثر اوقات بكوشد تا كارهايدنبال خشنود
 كه پروردگارش را از يناهانزد؛ گيد و از گناهان بگريك نماياو را به پروردگارش نزد

  .  گرداندياو ناخشنود م
ن بخشندگان است ي زنند پس خداوندت بخشنده تري سر مي از آدمي گناهانياما گاه

 ين فرديپس قطعا چن. و نسبت به بندگانش از مادر به فرزندش مهربانتر است
.  كنديك است و خداوند همواره او را اجابت ميهمواره به آمرزش پروردگارش نزد

  .دييأَنفُسكُمم پس، از پاك بودن خود سخن مگو تُزَكُّوا فَلَا« :ن فرموديبنابرا
» اتَّقَى بِمنِ أَعلَم هو« .ديي خود سخن مگويزگيش نزد مردم از پاكي با ستودن خويعني

 دارد و ي در قلب جايزگاري و پرهيزگاران داناتر است، چون تقويخداوند به پره
 كه در دل يزگاري و پرهيكيآگاه است و مطلع است و انسان را طبق نخداوند از قلب 

  . كنندي از عذاب خدا را از شما دور نميزيچ چيو مردم ه.  دهديدارد جزا م
  :62- 33 يه يآ

تلَّى آيا الَّذِي أَفَرَأَييديد شد  رويگردان تو از  كه را  آن تَو  ? 

لِيلًا وأَعطَى   ورزيد  يم  بخل  انفاق در و شيدبخ  يم  وأَكْدى اندك قَ
هأَعِند لْم   ? بيند،  يم و دارد  غيب  علم يرَى آيا فَهو الْغَيبِ عِ

أَم أْ لَمنَبا يفِ فِي بِمحى يا صوسخبر  يب  آمده  يموس  يها  صحيفه در  آنچه از م 
  ?  است  مانده

رَاهِيمإِبفَّى يا الَّذِي وكرد ادا را  رسالت  حق  كه ،  ابراهيم از و ?  
  ? ندارد بر را  يديگر  گناه بار  كس  هيچ  أُخْرَى كه وِزر وازِرةٌ تَزِر أَلَّا

  كرده خود  آنچه جز  يپاداش  مردم  يبرا  : اينكه سعى و ما إِلَّا لِلْإِنسانِ لَّيس وأَن
  ?  نيست اند

  آيد نظر در او  كوشش  كه زودا يرَى و سوف سعيه وأَنَّ
ثُم زَاهجزَاء يفَى الْجدهند  تمام  يپاداش او  به  سپس الْأَو  

 توست پروردگار ،  همه  راه  پايان الْمنتَهى و ربك إِلَى وأَنَّ

أَنَّهو وه ككَى و أَضْحأَبگرياند  يم و خنداند  يم  كه  اوست و  
أَنَّهو وه اتأَ أَما وويكند  يم  زنده و ميراند  يم  كه  اوست ح  
أَنَّهنِ خَلَقَ ويجالْأُنثَى و الذَّكَرَ الزَّواست  آفريده را  ماده و نر  يجفتها  كه  اوست و  

،  
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 شود  يم  ريخته  رحم در،  كه  آنگاه ،  نطفه تُمنَى از إِذَا نُّطْفَةٍ مِن

  كند  زنده ديگر بار را  آن  كه  است خداوند بر و رَىالْأُخْ النَّشْأَةَ علَيهِ وأَنَّ
أَنَّهو وأَقْنَى و أَغْنَى هدهد  يروز و كند نياز  يب  كه  اوست و  
أَنَّهو وه برَى و ريشعر  ستاره پروردگار  اوست الشِّع  
أَنَّهو لَكا أَهادكرد  هالك را  پيشين  قوم  آن ، عاد  كه  اوست الْأُولَى و ع ،  

ودثَما وقَى و فَمنگذاشت  يباق  هيچ ثمود از أَب  
مقَون نُوحٍ ولُ مقَب مكَانُوا إِنَّه مه أَطْغَى و أَظْلَمكه ، را  نوح  قوم آنها از  پيش و  

  ، بودند تر  سركش و ستمكارتر
  كرد نابود را  مؤتفكه نيز أَهوى و والْمؤْتَفِكَةَ

 پوشد فرو بايد  چه هر ، را  قوم  آن پوشيد فرو غَشَّى و ما هافَغَشَّا

آلَاء فَبِأَي كبى پس راريكن  يم  شك  پروردگارت  ينعمتها از  يك  كدام  به  تَتَم  

?  
  پيشين  دهندگان  بيم همانند  است  يا  دهنده  بيم  اين الْأُولَى النُّذُرِ منَ نَذِيرٌ هذَا

زِفَةُ قيامتا أَزِفَتĤْرسيد، فرا  ل  
سا لَيونِ مِن لَهنكند  آشكارش خداوند جز  كَاشِفَةٌ كس اللَّهِ د  
  ? ايد  افتاده  شگفت در  سخن  اين از تَعجبونَ آيا الْحدِيثِ هذَا أَفَمِنْ

لَا وتَضْحكُونَ كُونَ و وگرييد  ينم و خنديد  يم تَب ?  
أَنتُمونَ و وامِدايد  شده  غافل شما س  

  .بپرستيد را او و كنيد  سجده را خدا  واعبدوا پس لِلَّهِ فَاسجدوا
 كه به عبادت يده اي را دي حالت كسيا زشتيآ» أَفَرَأَيت« : دي فرمايخداوند متعال م

 بذل و ي گرداند؟ اگر اندكيگانه دانستن او مامور شد سپس از آن رويپروردگار و 
چون احسان و .  دهدي ورزد و نميرا ادامه نخواهد داد بلكه بخل مد آن يبخشش نما

عت او چنان است كه از عبادت يست بلكه طبي اونيعي و  عادت طبي خويكوكارين
ن خودش ي ماند و با وجود اي گرداند و بر انجام دادن كار خوب استوار نمي ميرو

 دهد كه ي قرار ميي كند و خودش را در جاي پاك بودن ميد و ادعاي ستايرا م
  .خداوند او را در آن مقام قرار نداده  است

 »هأَعِند بِ عِلْمالْغَي ورَى فَهيب را مي پنهان و  غيايب دارد پس او دنيا او علم غيآ» ي 
 بندد و به خود جرأت داده تا ينكه بر خدا دروغ ميا ايدهد؟ يند و از آن خبر ميب

شتن شده است، يد از خويف و تمجيادت، و تعر گرداندن از عبيرو = يمرتكب زشت
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ب ندارد ي داند كه  علم غيچون م.  است يقت حالِ چنان كسانين ، حقيهمانگونه كه ا
امبر يب كه پي از علم غيب كند، اخبار قاطعي علم غين كه اگر ادعايو به فرض ا

 ن نشانگريو ا. دي نمايآن را آورده است برخالف سخن او داللت م) ص(معصوم
  .باطل بودن سخن  اوست

 »أَم أْ لَمنَبا يفِ فِي بِمحص رَاهِيمإِبى؛ ووسفَّى الَّذِي معيا ايآ» وب، به آن ي ِ غين مد
 كه همه يميم بوده است با خبر نشده است؛ ابراهي و ابراهي موسيفه هايچه در صح

 يش هاي آزماي تمامن را انجام داد و ازين و دستورات خدا و اصول و فروع ديفرام
 از يكي بوده است كه ياديفه ها احكام زين صحيو در ا. رون آمديخداوند سربلند ب

 وازِرةٌ تَزِر أَلَّا« ان داشته است كه ين آن ها عبارت است از آن چه خداوند بيمهم تر
رأَن وِزأُخْرَى؛ و سانِ لَّيلَّا لِلْإِنس  را بر دوش يگريچ كس بار گناه ديه» سعى ما إِ
 يعني.  نداردي كه كرده است بهره و پاداشيي كشد و انسان جز بهره كارهاينم

 آورد و عمل و تالش ي كه انجام داده است به دست ميك و بديهركس پاداش عمل ن
  . كشديگر را بر دوش نمي ديچ كس گناه كسيو ه.  رسديگران به او نميد
 شود، پس يده مين كه حاصل تالش او در آخرت ديو ا» يرَى سوف سعيه وأَنَّ« 

 يسپس جزا» الْأَوفَى الْجزَاء يجزَاه ثُم« . شوديكش از عمل بدش جدا ساخته ميعمل ن
ك كه ي پاداش كامل در برابر آن دسته از اعمال نيعني.  شوديكامل عمل به او داده م

اعمال زشت كه كامال زشت  كامل در برابر آن دسته از يو سزا. باشنديك ميكامال ن
ستند، يك و زشت ني كه به طور كامل نيك و زشتيو آن دسته از اعمال ن. هستند
 كه همه مردم به ييك و زشت بودنشان دارند؛ پاداش و سزاي برحسب نيپاداش

  . ندي ستاي مين دادگريند و خداوند را در بر ابر اي نماي اقرار ميعدالت خداوند
 يش پروردگار ميشان سرشار از ستاي شوند و دل هاينّم م اهل دوزخ وارد جهيحتّ

 كنند كه آن يند و اعتراف مي نماي خودشان اقرار ميباشد و به كمال حكمت او و بد
ن جا وارد كرده ي رسانده و خود را به بدتريين جايشتن را به چنيها خودشان خو

  .اند
 به يا زنده سوديه باشند گران خواه مردي ثواب عبادات به دي كه معتقدند اهدايكسان

لْإِنسانِ لَّيس وأَن« :ه استدالل كرده اندين آي رساند، به ايآنها نم لَّا لِ آنان » سعى ما إِ
لْإِنسانِ لَّيس وأَن« :چون خداوند متعال فرموده است: ندي گويم  يو برا» سعى ما إِلَّا لِ

 يدن محصول تالش كسيس رسش تالش كرده است، پيست جز آنچه كه برايانسان ن
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ن داللت يه بر اي تامل دارد چون آين استدالل جاياما ا. ه استين آي اي منافيگريبه د
 آن تالش ي  ندارد جز آن چه كه خود كرده و برايد كه انسان بهره و پاداشي نمايم

  . ستين درست است و اختالف در آن نينموده  است، ا
گر چنان چه كار ي دينسان از تالش و عملكرد كس كند كه اين داللت نمياما بر ا

 و يي جز دارايزيهمان گونه كه انسان چ.  شوديخودش را به او ببخشد بهره مند نم
 يد كه اگر كسي آين الزم نمي از اي باشد ، ندارد، ولي كه تحت تصرف خودش ميمال

  .رديد مال او قرار نگي را به او بخشيزياز مال خودش چ
 گردند و مردم با زنده ي او باز مي به سويو همانا كار» الْمنتَهى ربك ىإِلَ وأَنَّ« 

 گردند و در همه حاالت ي پروردگارت بر ميز به سويشدن پس از مرگ و رستاخ
ت به ير كماالت در نهايعلم و دانش و حكمت و رحمت و سا.  اوستيبازگشت به سو

  . گردندي مياو منته
 »أَنَّهو وه ككَى أَضْحأَبه را فراهم آورده ي و  اوست كه اسباب خنده و گريعني» و

ن باره حكمت ي در ايو او تعال. و اندوه استير و شرّ و شادياست، و آن عبارت از خ
ان ي آورد و از ميو تنها اوست كه به وجود م» وأَحيا أَمات هو وأَنَّه« . فراوان دارد

 كند آنان را ي مي آورد و آن ها را امر و نهيجود م كه خلق را به ويو كس.  برديم
ا كرده اند ي كه در دنييپس از مرگشان دوباره زنده خواهد كرد و در برابر كارها

ن كه اوست كه جفت ها را يو ا» الزَّوجينِ خَلَقَ وأَنَّه« .آنان را سزا و جزا خواهد داد
ده ينر و ماده را آفر» والْأُنثَى كَرَالذَّ« :ح داد و فرموديسپس آن را توض. ده استيآفر

پس خداوند .  شوديوانات و انسان ها مين اسم جنس است و شامل همه حيو ا.  است
  .ده استي همه آن ها را آفرييبه تنها

ن از بزرگ يو ا.  شوديخته مي بدانگاه كه در رحم رياز نطفه ا» تُمنَى إِذَا نُّطْفَةٍ مِن« 
ن كه همه ي است، و اي در توانمنديگانه بودن ويخداوند و ل كمال قدرت ين داليتر
 به وجود آورده، آن گاه آن ها را رشد يزيوانات كوچك و بزرگ را از آب ناچيح

ا به يشان ي رسند سپس اي گرداند تا سرانجام به رشد مطلوب ميداده و كامل م
  . افتدياه فرو مگين جاين و پست  تريا به نازل تريابد و ي ين مقام ارتقا ميباالتر
 علَيهِ وأَنَّ« :ن، بر اعاده آن استدالل نمود و فرمودينش نخستيان آفرين با بيبنابرا
پس خداوند مردگان . د آوردن دوباره بر عهده خداستين كه پديو ا» الْأُخْرَى النَّشْأَةَ
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 يعاد گردهم مي روز مي آورد و آن ها را برايرون ميرا دوباره از گورها زنده ب
  . دهدي كه كرده اند سزا و جزاشان ميي هاي ها و بديكيآورد و در برابر ن

 »أَنَّهو ول تجارت و  انواع كسب ها و ي از قبيو با فراهم آوردن امور زندگ»  أَغْنَى ه
و بندگانش را از انواع » وأَقْنَى« .از گردانده استي نيره بندگان را بيحرفه ها وغ
 باشند و مالك ي كه آن را دارا ميد كرده است به گونه ا بهره منيياموال و دارا

  است كه به آن ها خبر داده كه همه نعمت ين از نعمت الهيو ا. زها هستندي چياريبس
 را به ي شود تا بندگان او را سپاس گزارند و ويها از آن اوست و  او باعث م

  . بپرستنديگانگي
 »أَنَّهو وه برَى رست كه به ي ستاره ايشعر. يت پروردگار شعرو اوس» الشِّع
خداوند با آن كه پروردگار . ده  انديمعروف بود و آن را مرزم نام»  العبوريالشعر«

چون .  باشدي ميان كرد كه او پروردگار ستاره شعريژه بيز است به طور ويهمه چ
ن چه آن پس خداوند متعال خبر داد كه آ.  شديت پرستش مياّم جاهلّين ستاره در ايا

 يزين چير خداوند قرار دارند پس چنيده شده اند و تحت تدبي پرستند خود آفريها م
  . تواند در كنار خداوند معبود قرار داده شوديچگونه م

 »أَنَّهو لَكا أَهادو آن ها قوم عاد . ن را هالك كردين كه او عاد نخستيو ا» الْأُولَى ع
 يب كردند خداوند آن ها را با تند باديرا تكذ كه هود يه السالم بودند، وقتيعل
  .رانگر نابود و هالك ساختيو
 »ودثَمخداوند صالح را . ه السالم بودنديثمود قوم صالح عل. و ثمود را هالك كرد» و

ب كردند آن گاه خداوند شتر ماده را به ي ثمود فرستاد پس آن ها او را تكذيبه سو
 زدند و صالح را يها فرستاد اما آن ها شتر را پ آن يعنوان نشانه و معجزه به سو

و از آن ها » أَبقَى فَما« . جه خداوند آن ها را هالك و نابود كرديدر نت. ب  كردند يتكذ
  . نگذاشت بلكه همه آنان را نابود ساختي را باقيچ كسيه
 »مقَون نُوحٍ ولُ مقَب مكَانُوا إِنَّه مه أَطْغَى أَظْلَمز قوم نوح را قبل از آنان هالك يو ن» و

پس خداوند آنان را . ن امت ها ستمگرتر و سركش تر بودند يكرد و آنان از همه ا
  .هالك كرد و غرق نمود

 خداوند به آن ها يعني» أَهوى« ه السالم هستند يآن ها قوم لوط عل» والْمؤْتَفِكَةَ« 
 آنان را يخداوند شهرها.  نداده استيبان را چنان عذايك از جهانيچ ي داد كه هيعذاب

 ما فَغَشَّاها« :ن فرموديبنابرا.  از گلِ باراندييرو رو كرد و بر آن ها سنگ هايز
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ف كرد آن شهر و ي توان آن را توصي از عذاب دردناك كه نميمقدار بزرگ» غَشَّى
  .ار را فرا گرفت و فرو پوشانديد
 »آلَاء فَبِأَي كبى رارخداوند و فضل يك از نعمت هايبه كدام !  انساني پس ا»تَتَم 

چ ي خداوند آشكار هستند و به هي؟ چون نعمت هاي ورزي ميدياو شك و ترد
 كه بندگان دارند از جانب يو هر نعمت.  در آن وجود ندارديد و شكّيصورت ترد

  . كندي رنج ها را دور نميچ احديخداست و جز خدا ه
ن ينخست) ع(، محمد بن عبداهللاي هاشميشيامبر قرين پيا» الْأُولَى لنُّذُرِا منَ نَذِيرٌ هذَا« 
 ي آمده اند و به آن چه او به آن دعوت ميامبرانيز پيش از او نيست، بلكه پيامبر نيپ

  . كند دعوت كرده اند
 دعوت او باطل قرار يليرد؟ و با چه دلي گيپس چرا رسالت او مورد انكار قرار م

ست؟ مگر او يامبران بزرگوار نيا اخالق او همانند اخالق و رفتار پيآ شود؟ يداده م
  ! كند؟ي نمي نهي كند و از هر شرّ و بدير دعوت نمي و خيبه هر خوب

 ياورده است؟ قرآني به آن راه ندارد نييچ سوي را كه باطل از هيميا او قرآن كريآ
 را كه ياوند كسانا خديآ! ده است؟ي خداوند فرزانه ستوده نازل گرديكه از سو

 عذاب را از يزيب كرده اند هالك نكرده است؟ پس چه چيش از او  تكذيامبران پيپ
 يب ميزگاران را تكذي پرهيشوايامبران و پيد كه محمد سرور پي نماي دور ميكسان
  ! كنند؟

 »زِفَةُ أَزِفَتĤْآن يده و عالمت هايك گرديك شده و وقت آن نزديامت نزدي قيعني» ال 
 كه به يد و  عذابيايامت بيهرگاه ق» كَاشِفَةٌ اللَّهِ دونِ مِن لَها لَيس« . ار شده استآشك

سپس .  تواند آن را دور كنديچ كس نميآن ها وعده داده شده است فرا رسد ه
ب يهستند و آن چه را كه قرآن آورده است تكذ) ص( را كه منكر رسالت محمديكسان

 ين سخن تعجب ميا از ايآ» تَعجبونَ الْحدِيثِ هذَا أَفَمِنْ« :د نمود و فرمودي كنند تهديم
ن سخن است تعجب يف ترين و شرين و برترين سخن كه بهتريا از اي آيعني! د؟يكن
د كه با امور و حقائق معروف ي داني ميعير طبي و غير عادي غيد و آن را امري كنيم

   مخالف است؟ يعيو طب
ان ي است كه هرگا بي عناد آن هاست وگرنه قرآن سخن وين از جهالت و گمراهيا

 بردار ي است و شوخيد گفته آن قطعي بگويزي گردد و هرگاه چيق ميشود تصد
 تكه و پاره يت الهي نازل شود كوه را از خشين قرآن بزرگ اگر بر كوهيا. ست ين
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شه ي و صالح هستند خرد و انديستگي شاي را كه داراين قرآن افراديا. ديخواهد د
  .  بخشد ي ميمان و درستكاريد و به آن ها اي افزايم

 است كه از قرآن ي كسي و گمراهي خرديد از آن تعجب كرد بيبلكه آن چه كه با
 يد و آن را به مسخره مي خنديو به آن م» تَبكُونَ ولَا وتَضْحكُونَ« .  كنديتعجب م

 قرآن و گوش فرا دادن به آن به يدن امر و نهيد با شنين كه انسان ها بايد، با ايريگ
 آن متاّثر شوند ودل ها نرم گردند يكويدن اخبار راست و نيد آن و شنيوعده و وع

  .ان شونديو چشم ها گر
 »أَنتُمونَ وامِدبر و اندي خبر هستيو شما از آن غافل و ب» سدن در آن يشيد و از تد

پس اگر شما خدا را . ست شماي و گمراين نشانگر كم خرديد و اي باشيغافل م
ن حالت كه يد در اي نمودي او را در همه حاالت طلب ميد و خشنودي كرديعبادت م

« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا. دي گرفتي دانند قرار نميخردمندان آن را ننگ م
  . ديي نمايد و او را بندگي خدا سجده كنيپس برا» واعبدوا لِلَّهِ فَاسجدوا

لت سجده ي است بر فضيليژه امر شده دلي خدا به طور وي سجده كردن بران كه بهيا
را روح عبادت خشوع و يو نشانگر آن است كه سجده راز عبادت ومغز آن است، ز

 است كه بنده با آن ين حالتين و باالتري خداست و سجده بزرگ تري برايفروتن
ن عضو يف تريشر كند و ي ميد چون دل و جسمش فروتني نماي ميكرنش و فروتن
 يسپس به عبادت و بندگ. گذارد ي شود مي كه پا گذاشته ميين و جايخود را بر زم

 ي و باطني ظاهريكردن به طور عام فرمان داد كه شامل تمام آن كارها و گفته ها
  . پسنددي شود كه خداوند آن ها را دوست دارد و ميم
  ر سوره نجميان تفسيپا
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  ر سوره قمريتفس

  .ه استيآ 55 و يمك
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 5 يه يآ

  .گرديد  پاره دو  ماه و شد  نزديك  الْقَمرُ قيامت وانشَقَّ الساعةُ اقْتَرَبتِ
 ، يرو ، ببينند  يا  معجزه اگر مستَمِرٌّ و سِحرٌ ويقُولُوا يعرِضُوا آيةً يرَوا وإِن

  .ستا  بزرگ  يجادوي : گويند و بگردانند
  يهواها  يپ از و كنند  يم  تكذيب مستَقِرٌّ و أَمرٍ وكُلُّ أَهواءهم واتَّبعوا وكَذَّبوا
  .است   يهدف را  يكار هر و  روند  يم  خويش
لَقَدم واءهنَ جاء ما الْأَنبرٌ و فِيهِ مجزْداز  كه  است  آمده  يخبرهاي  برايشان م 

  .دارد  يم باز  گناهشان
  .ندهند  سودشان  دهندگان  بيم  يول   تمام  است  يالنُّذُر حكمت تُغْنِ فَما بالِغَةٌ حِكْمةٌ

ده است اما با يك شده و زمان آن فرا رسيامت نزدي دهد كه قيخداوند متعال خبر م
دن آن ي فرا رسي انگارند و برايامت را دروغ ميب كنندگان همواره قين تكذيوجود ا
 دهد كه بر ي نشان مي بزرگيو خداوند به آن ها نشانه ها.  كننديرا آماده نمخود 

پس، .  آورديمان مي  اين نشانه هايدن چني كنند و انسان با ديامت داللت ميآمدن ق
 يداللت م) ص(امبر محمد بن عبداهللا ي كه بر صحت پيين نشانه هاي از بزرگ تريكي

 از امور ييزهايان از او خواستند به آن ها چب كنندگي تكذين است كه وقتيد اينما
 او داللت كنند، ييام و راستگوي پيخارق العاده نشان دهد كه بر صحت و درست

 ماه اشاره كرد و آن گاه ماه به فرمان خداوند شكاف يبا انگشت به سو) ص(شانيا
ز آن بر  ايس و تكه اي قبي از آن بر كوه ابيتكّه ا. م شديمه تقسيبرداشت و به دو ن

  .قعان قرار گرفتيكوه قع
معجزه  و . ن معجزه و نشانه بزرگ را مشاهده كردنديگران از ايو مشركان و د

ب دهد و با ي را بكند و مردم را فرين كاري تواند چني نمي كه انسان معمولينشانه  ا
 را مشاهده كردند كه همانند آن را يزيآنان چ.  را انجام دهدين كاري چنيچشم بند

معجزه ) ص(ش از محمديامبران پي از پيكي يده بودند كه برايده بودند، بلكه نشنيند
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ران و شگفت زده شدند و ين معجزه حيپس، از ا. ن معجزه رخ داده باشدي همانند ايا
  . بهره آنان شوديريافت و خداوند نخواست كه خيشان راه نيمان به دل هايا

 ي شما از كسانيول. ما را جادو كرده استمحمد : رت زده شدند و گفتندين حيبنابرا
د كه از سفر برگشته و نزد شما آمده اند، چرا كه اگر محمد بتواند شما را يبپرس

  .دي را كه حضور نداشته  اند جادو نماي تواند كسانيجادو كند نم
 كه از سفر برگشته بودند سوال كردند و آن ها به آنان خبر دادند ين از كسانيبنابرا
 هم يو هر كار» مستَقِرٌّ أَمرٍ وكُلُّ« : را مشاهده كرده اند، آن گاه گفتنديزين چيكه چن

ده است، بلكه از يت و آخرت نرسي تاكنون كار به نهايعني.  مانديثابت و ماندگار م
ق كرده است در باغ ي كه تصديد ، آن گاه كسين به بعد كار به سرانجام خواهد رسيا

و .  شودي خداوند بهره مند ميد و از آمرزش و خشنودري گي بهشت قرار ميها
  . مانديشه مي همي و عذاب خدا برايب كرده است در ناخشنودي كه تكذيكس

ت ي خواهند از هداي ندارند و نمين كه آن ها هدف درستيان ايخداوند متعال با ب
لَقَد« :دي فرماي كنند ميرويپ م واءهنَ جاء ما الْأَنبزْ فِيهِ مرٌمجاز اخبار بازدارنده » د

 دارد نزد آنان آمده است، و ي شان باز مي در گمراهيآن چه كه آن ها را از سركش
ان اقامه ي تا حجت بر جهانيعني.  رسا از جانب خداوند استيحكمت» بالِغَةٌ حِكْمةٌ« آن 

 تُغْنِ افَم« .  نداشته باشديلي بر خداوند دليچ كسيامبران هيشود و بعد از آمدن پ
م « :دي فرمايچون خداوند متعال م.  بخشدي نميپس هشدار سود» النُّذُرءتهĤلَو جو
 آورند تا يمان نمياد اي نزدشان بيو اگر هر نشانه ا» ميرَوا العذَاب األَلِي يةٍ حتَّيكُلُّ ءا

  .ننديآن كه عذاب دردناك را بب
  :6- 8 يه يآ

 ،  كننده  دعوت  آن  كه روز  آن در  نُّكُرٍ پس شَيءٍ إِلَى الداعِ عيد يوم عنْهم فَتَولَّ
  .شو  رويگردان  ايشان از خواند،   يم فرا  ناخوش  يچيز  به را  آنان

 در  ذلت  منتَشِرٌ نشان جرَاد كَأَنَّهم الْأَجداثِ مِنَ يخْرُجونَ أَبصارهم خُشَّعا
  .آيند ، يم بيرون  قبرها از  پراكنده  يملخها  چون   است آشكار  چشمانشان

  آن  يسو  به  گرفته باال را عسِرٌ سرها يوم هذَا الْكَافِرُونَ يقُولُ الداعِ إِلَى مهطِعِينَ
  .است  يدشوار روز  اين :گويند  يم  كافران  شتابند  يم  كننده  دعوت

ت ي هداي برايمعلوم است كه چاره ا: دي فرمايم) ص(امبرش يخداوند متعال به پ
پس .  ماندي نمي گرداندن از آن ها باقي جز رويزيست و چيب كنندگان نيتكذ
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 بزرگ و وحشتناك ي بگردان و منتظر باش تا روزياز آنان رو» عنْهم فَتَولَّ« :فرمود
 است كه فرا خواننده يوزر» نُّكُرٍ شَيءٍ إِلَى الداعِ يدع يوم« رد، و آن يآن ها را فرا گ

 خواند و انسان ها ي فرا مينديز ناخوشايه السالم است مردمرا به چيل عليكه اسراف
ل در يپس اسراف. ده اند يندتر و دردناك تر از آن را ندي ناخوشايهرگز منظره ا

امت يزند و در محل قي خيشان بر مي آن مردگان از گورهاي دمد و با صدايصور م
  .ندي آيگرد م

شان را فرا گرفته است چشمانشان ي كه دل هاياز ترس و وحشت» أَبصارهم خُشَّعا« 
 جرَاد كَأَنَّهم« ند، ي آيرون مياز گورها ب» الْأَجداثِ مِنَ يخْرُجونَ« . فروهشته است

 يي آن ها ملخ هايي كنند گويگر برخورد ميكديادند و به  يو از بس كه ز» منتَشِرٌ
  . ادنديار زين پراكنده شده اند و بسيكه در زمهستند 

 ين داللت ميو  ا.  كنندي فرا خواننده را اجابت ميشتابان ندا» الداعِ إِلَى مهطِعِينَ« 
 دهد تا در محل ي كند و به آن ها فرمان ميد كه فرا خواننده آن ها را دعوت مينما
 يد و شتابان آن را پاسخ مني گويك ميپس آن ها دعوتش را لب. امت حاضر شونديق

ن يا: ندي گوي كه عذابشان آماده است ميكافران» عسِرٌ يوم هذَا الْكَافِرُونَ يقُولُ« .دهند
بر » رِيسيرُ ينَ غَي الكَفِريعلَ« :دي فرمايهمانطرو كه خداوند متعال م.  استيروز سخت

  . مومنان سهل و آسان استي برايعني. ستيكافران آسان ن
  :9- 17 يه يآ

تكَذَّب ملَه قَب موا نُوحٍ قَونَا فَكَذَّبدبقَالُوا عنُونٌ وججِرَ پيش مدازنوح  قوم اينها از  و  
  به و   است  ديوانه : گفتند  و كردند  تكذيب را ما  بنده  بودند  كرده  تكذيب

 .راندند  دشنامش

 ،  ام  شده  مغلوب  من : خواند را  پروردگارش وفَانتَصِرْ  مغْلُوب أَنِّي ربه فَدعا
  بكش  انتقام
  به  كه  يآب  يرو  به را  آسمان  يدرها نيز ما منْهمِرٍ و بِماء السماء أَبواب فَفَتَحنَا
  .گشوديم  ريخت  يم  شدت

  شكافتيم ها  چشمه  زمين از وقُدِر  قَد أَمرٍ علَى الْماء فَالْتَقَى عيونًا الْأَرض وفَجرْنَا
  .آمد گرد بود  شده مقدر  كه مقدار  آن  به  آب تا

لْنَاه محلَى واحٍ ذَاتِ عرٍ و أَلْوسدداشت ميخها و ها  تخته  كه  يكشت  آن بر را او و  
  .كرديم سوار
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  كه  يكسان  يجزا بود  اين  شد  روان ما، نظر كُفِرَ زير كَانَ لِّمن جزَاء بِأَعينِنَا تَجرِي
  ورزيدند كفر
 آيا   ساختيم  يا  نشانه را  يكشت  آن  آينه هر مدكِرٍ و مِن فَهلْ آيةً تَّرَكْنَاها ولَقَد
  ?  هست  يا گيرنده پند  هيچ

فذَابِي كَانَ فَكَينُذُرِ پس عبود  چگونه  من  يدادنها  بيم و  عذاب  و ?  
لَقَدرْنَا وسلْ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يكِرٍ و مِن فَهدآن از تا  كرديم ادا  آسان را  قرآن  اين م  
  ? هست  يا گيرنده پند آيا گيرند پند
 يب ميامبرش را تكذيان كرد كه پي را بي حاالت كساني خداوند تبارك و تعاليوقت

 برحذر داشت كه  به حال آنان ندارد، آنان رايچ نفع و سوديات هين كه آيكنند، و ا
ش از آنها را هالك نمود و  عذابش را بر آنان فرود يب كنندگان پيچگونه خداوند تكذ

 ي است كه خداوند او را به سويامبرين پينوح اول. ان كرديپس قوم نوح را ب. آورد
  . بت پرستان فرستاديقوم

آن ها از ترك  فرا خواند اما يگانه پرستيگانه و ي يپس نوح آن ها را به شناخت خدا
لَا « :دند و گفتنديگفتن شرك امتناع ورز اَ واعوا سدنَّ ولَا تَذَرتَكُم والِهونَّ ءلَا تَذَر

اَ يغُوثَ وي و » غوثي«و » سواع«و » ود«د و ي خود را رها نكنيمعبودها» عوقَ ونَسرَ
شكار آن ها را  و آيو نوح شب و روز و در پنهان. دييرا ترك ننما» نسر«و » عوقي«

امبرشان ي پييب جوي و عي جز عناد و سركشيزي كرد اما دعوت آن ها چيدعوت م
آنان بنده » مجنُونٌ وقَالُوا عبدنَا فَكَذَّبوا« :ن جا فرمودين در ايبنابرا. فزوديبه آنان ن
 كه ي كردند كه شرك و گمراهيچون ادعا م. وانه استيد: ب كردند وگفتند يما را تكذ

 خواند و آن چه ي است كه عقل به آن فرا ميزيآن ها و پدرانشان بر آن هستند چ
 يوانگان آن را ابراز مي است و فقط ديه السالم آورده است جهالت و گمراهينوح عل
عت ثابت است يدگاه عقل و شري كه از ديقيو نوح را دروغگو انگاشتند و حقا! دارند

 روشن و ي نوح آورده بود حق بود و عقل هارا وارونه جلوه دادند، چرا كه آن چه
 كرد، و آن چه آن ها بر آن بودند ي مييت و نور و رشد راهنماي هدايسالم را به سو
 نوح آن ها يو قوم نوح، او را از خود راندند، و وقت» وازدجِرَ« . بوديجهالت و گمراه

مان يقط به اآن ها ف.  خدا دعوت كرد با خشونت با او رفتار كردنديرا به سو
ت و آزار ي توانستند او را اذيب او بسنده نكردند، بلكه تا آن جا كه مياوردن و تكذين

  .ت و آزار شده انديامبران دچار اذين گونه كه همه پيكردند و ا
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من » مغْلُوب أَنِّي« :اد خواند و گفتين هنگام نوح پروردگارش را به فريپس در ا
 از يار اندكيچون تعداد بس. شدن بر آن ها را ندارمره ي چييمغلوب شده ام و توانا

پس نوح دعا . مان آورده بودند و آن ها توان مقابله با قومشان را نداشتنديقومش ا
 يه ايو در آ. رياز آنان انتقام بگ! ايبار خدا» فَانتَصِرْ« . كرد كه من شكست خورده ام

اً ينَ دينَ الكَفِر األَرضِ مِيرب لَا تَذَر علَ« :گر فرموده استيد ي كسيه! ايبار خدا» ار 
  . و زنده مگذارين باقي زمياز كافران را رو

 يخداوند متعال م. رفت و از قومش انتقام گرفتيپس خداوند خواسته نوح را پذ
 تند و فراوان ي آسمان را با آبيپس درها» منْهمِرٍ بِماء السماء أَبواب فَفَتَحنَا« :ديفرما
پس آب به . مين چشمه ها جوشانديو از زم» عيونًا الْأَرض وفَجرْنَا« . ميودگش

ن چشمه يخت و از  تمام زمي ري و خارق العاده از آسمان فرو ميعير طبيصورت غ
نكه ي ندارد گذشته از ايي از تنور كه معموال آب در آن معنايد، حتي جوشيها م

پس آب » الْماء فَالْتَقَى« .  آب برآمد استيچشمه آب باشد، چون تنور محل آتش
 كه مقّدر شده بود و خداوند ي كاري اجرايبرا» قُدِر قَد أَمرٍ  َعلَى«ن، يآسمان و زم

  .ختندي ستمگران سركش ثبت كرده بود به هم آميفر برايدر ازل آن را به عنوان ك
 »لْنَاه محلَى واحٍ ذَاتِ عرٍ أَلْوسدخ ها ي كه از تخته ها و ميرا بر  كشتبنده مان نوح » و

 كه ي در حاليو كشت» بِأَعينِنَا تَجرِي« . ميم و نجاتش داديساخته شده بود سوار كرد
 كه نوح بر آن سوار يمان آورده بودند و با انواع مخلوقاتي كه به او اينوح و كسان

كرد تا غرق   ي را حفاظت ميو خداوند كشت. كرده بود  تحت نظر ما در حركت بود
آن چه با نوح » كُفِرَ كَانَ لِّمن جزَاء« . ن نگهبان و كارساز استينشود و او بهتر

ب كردند و كفر ين بودكه قومش او را تكذيم پاداش ايم و او را از غرق نجات داديكرد
چ ي را ادامه داد و هي آن ها را دعوت كرد و دستور الهيدند و او با بردباريورز

 يه ايهمان طور كه خداوند متعال در آ.  انجام فرمان خدا بازنداشت او را ازيزيچ
ّنًا وبرَكتِ علَيلَ يق« :گر فرموده است يد لَينُوح اَهبِط بسلَمِ مِ عو يككعن ممٍ مِّمأُم  «

 است يي كه بر تو و ملت هايي از جانب ما و بركت هايبا سالمت!  نوحيا« : گفته شد
  .»ايستند فرو بكه همراه تو  ه

م و آن ها را عذاب داده و ين باشد ما قوم نوح را هالك كردي ايو احتمال دارد كه معن
«  است كه ي طبق قرائتين معنيو ا.  كفر و عنادشان بودين به سزايم و  ايخوار نمود

  .  كَفَرَ خوانده استيعني» كاف«را با فتح » كُفِر
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لَقَد«  ا وةً تَّرَكْنَاهلْ آيكِرٍ مِن فَهدو همانا داستان نوح و قومش را به عنوان نشانه » م
 يچيامبران سرپيرند، و هركس از پيران از آن پند بگيم تا پند پذي گذاشته ايبرجا يا

. ر هالك خواهد كردي سخت و فراگيد خدا او را با  عذابيكند و با آن ها مخالفت نما
امبرش نوح ين كه خداوند به پي و ا گرددي جنس آن بر مير به كشتين كه ضميا ايو
 گذاشت، يان مردم باقي را مي سازيه السالم آموخت سپس خداوند صنعت كشتيعل

ش مهربان ي كند كه خداوند نسبت به خلق خويين راهنماي را به اي آدميتا وجود كشت
نش و صنعت شگفت  يو تا دالّ بر كمال قدرت و آفر. است و به آن ها توجه دارد

  .اوند باشدز خديانگ
رد و ذهن و فكرش ي هست كه از نشانه ها پند بگيريا پندپذيپس آ» مدكِرٍ مِن فَهلْ« 

 وضوح و يت روشنيات در نهايرا آيد؟ زيد مشغول نماي آيات برميرا به آن چه از آ
عذاب دردناك خداوند و !  مخاطبيا» ونُذُرِ عذَابِي كَانَ فَكَيف« .  قرار دارنديآسان

  ؟ يدي گذارد چگونه دي نمي باقيچ كس حجتي هي دادن او را كه براميب
 »لَقَدرْنَا وسلْ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يكِرٍ مِن فَهدم را ساده و ين قرآن كريو بدون شك ما ا» م

 يم به گونه اي حفظ كردن و تلّفظ آسان نموده ايم و كلماتش را برايآسان گردانده ا
ن سخن و يچون قرآن بهتر.  شوديده و فرا گرفته مي فهميه آسانم آن بيكه مفاه
ار روشن و واضح است و يح آن بسير و توضي را در بردارد و تفسين معنيراست تر

 دهد و ي به او ميت آسانياورد خداوند مقصود او را در نهاي بيهركس به آن رو
 و ي و امر و نهشامل همه حالل و حرام و احكام» ذكر«و .  گردانديش سهل ميبرا

 شود كه ين ميد و  اخبار راستيد مفياحكام جزا و موعظه ها و عبرت ها، و عقا
ر آن از همه ين دانش قرآن از لحاظ حفظ تفسيبنابرا. رندي پذيعامالن از آن پند م

.  باشديعلوم آسان تر است و به طور مطلق از همه دانش ها مهم تر و بزرگ تر م
 از سلف در يبرخ.  شودي مياريد در آن يبنده آن را بجو است كه هرگاه يديعلم مف

 وجود داشته باشد بر آموختن علم قرآن ياگر طالب علم: ه گفته اندين آيرابطه با ا
 آورند و از ي خواهد تا به قرآن روين خداوند از بندگانش ميبنابرا.  شودي مياري

 يريرنده و پند پذياد گيا يآ» رٍمدكِ مِن فَهلْ« :رند چنان كه فرموده استيآن پند بگ
  !وجود دارد؟
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تكَذَّب ادع فذَابِي كَانَ فَكَينُذُرِ قوم عبيم و  عذاب  پس  كردند  تكذيب عاد  و  
  ? بود  چگونه  من  يدادنها

لْنَا إِنَّا سأَر هِملَي ا عرًا رِيحرْصمِ فِي صوسٍ يتَمِرٍّ ما نَحسو  نحس  يروز در نهاآ بر م 
  ،  فرستاديم  سخت  يباد  يطوالن
تَنزِع النَّاس مكَأَنَّه ازجنقَعِرٍ كه نَخْلٍ أَعيها  ريشه همانند ،  زمين از را  مردمان  م  

  كند،  يم بر ،  نخل  كنده  يجا از
فذَابِي كَانَ فَكَينُذُرِ عذاب عبود  چگونه  من  يدادنها  بيم و  و ?  
لَقَدرْنَا وسلْ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يكِرٍ و مِن فَهدآن از تا  كرديم ادا  آسان را  قرآن  اين م  
  ?  هست   يا  گيرنده پند آيا  گيرند پند

ه السالم را به عنوان يخداوند هود عل. من اقامت داشتندي بود كه در يله معروفيعاد قب
د و پرستش خداوند دعوت نمود اما  يآنان را به توح آن ها فرستاد و يامبر به سويپ

 فِي«  رايديار تند و شديباد بس» صرْصرًا رِيحا« ب كردند، آن گاه خداوند ياو را تكذ
 داشتند بر ي و عذاب دردناكي كه بدبختيك روز شوم، روزيدر » مستَمِرٍّ نَحسٍ يومِ

  .افتيآنان فرستاد و هفت شب و هشت روز ادامه 
 »تَنزِع ي كند و به هوا مين بر ميد و تند بود مردم را از زمياز بس كه شد» النَّاس 

«  شدند كه ي مي شود و آن ها طوري زد و نابود مين ميبرد سپس آن ها را به زم
مكَأَنَّه ازجنقَعِرٍ نَخْلٍ أَعدرختان ي تنه هايياجسادشان بعد از مرگشان گو» م 
 كه يبه راست. ن انداخته است يخ كنده و به زمياد آن ها را از  هستند كه بييخرما

 كَانَ فَكَيف« !  شوندي ارزش مي او بيار براي بكنند بسي خدا را نافرمانيمردم وقت
  م چگونه بود؟يپس عذاب من و هشدارها» ونُذُرِ عذَابِي

چ ي هي است كه براي بس دردناك است و هشداريد گفت كه سوگند به خدا عذبيبا
لَقَد« . گذاردي نمي باقيليكس عذر و دل رْنَا وسلْ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يكِرٍ مِن فَهدو به » م

 هست؟ يريا پندپذيم، پس آي آسان گردانده ايري قرآن را به منظور پندپذيراست
خداوند متعال از آن جا كه نسبت به بندگانش مهربان است و به آن ها توجه دارد و 

ن مطلب را ي خواند، اي بخشد فرا مي ميشان را بهبودياين و دني ها را به آن چه دآن
  . آسان گردانده  استيري پند پذيد كه قرآن را براي نمايتكرار م

  :23- 32 يه يآ
تكَذَّب ودكردند  تكذيب را  دهندگان  بيم ثمود  بِالنُّذُرِ قوم ثَم.  
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 همانند  يانسان از اگر : وسعرٍ گفتند ضَلَالٍ لَّفِي إِذًا إِنَّا نَّتَّبِعه واحِدا منَّا أَبشَرًا فَقَالُوا
  ،  باشيم  ديوانه و  گمراه  كنيم  يپيرو خود

هِ الذِّكْرُ أَؤُلْقِيلَينِنَا مِن عيلْ بب وه او  به خدا  كالم ما  همه  ميان از أَشِرٌ آيا كَذَّاب 
  .است  خودخواه   يدروغگوي او ،  نه ؟  است  شده القا

  خودخواه  يدروغگو  كه  دانست خواهند الْأَشِرُ فردا الْكَذَّاب منِ غَدا سيعلَمونَ
  كيست

  آزمايششان  يبرا را شتر  ماده  آن واصطَبِرْ ما فَارتَقِبهم لَّهم فِتْنَةً النَّاقَةِ مرْسِلُو إِنَّا
  صبركن  و  باش  مراقبشان  پس   فرستيم  يم

مئْهنَباء أَنَّ وةٌ الْممقِس منَهيتَضَرٌ و شِرْبٍ كُلُّ بحميانشان  آب  كه  يبگو آنها  به م  
  رود  يم ، آب  سر  به او باشد  كه هر  نوبت   شده  تقسيم
 را  آن و  فتبرگر شمشير او و دادند ندا را  فَعقَرَ يارشان فَتَعاطَى صاحِبهم فَنَادوا

  كرد  يپ
فذَابِي كَانَ فَكَينُذُرِ عذاب عبود  چگونه  من  يدادنها  بيم و  و ?  

  سهمناك آواز  يك آنها بر الْمحتَظِرِ ما كَهشِيمِ فَكَانُوا واحِدةً صيحةً علَيهِم أَرسلْنَا إِنَّا
  .ندشد گوسفند آغل   خشك  يعلفها  آن همانند  پس  فرستاديم

لَقَدرْنَا وسلْ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يكِرٍ و مِن فَهدآن از تا  كرديم ادا  آسان را  قرآن  اين م  
  ?  هست   يا  پندگيرنده آيا  گيرند پند
 »تكَذَّب ودامبرشان ين حجر بودند، و پي در سرزميله معروف و مشهوريثمود قب» ثَم

ك دعوت نمود و ي شريگانه و بي را به عبادت خداوند  آن هايه السالم وقتيصالح عل
  . م داد، با او مخالفت كردنديآن ها را از عذاب ب

 تكبر و يب كردند و خود را از او برتر داشتند و از روزيپس آن ها صالح را تكذ
 يرويپست يك انسان كه فرشته نيچگونه از » نَّتَّبِعه واحِدا منَّا أَبشَرًا« : گفتنديسركش

گران كه نزد مردمان از ما بزرگ تر هستند ين او از خود ماست و از ديهم چن. ميكن
ن صورت ياگر در ا» إِذًا إِنَّا« . ك نفر استين او ي باشد، با وجود ايواال و مهم تر نم

آن ها . م بوديوانه و بدبخت خواهيد» وسعرٍ ضَلَالٍ لَّفِي« م، همانا ي كنيرويما از او پ
امبر يرفتند كه پي گفتند آن ها نپذي و شقاوتشان ميخن را به سبب گمراهن سيا

 دانستند كه يب و ننگ نمين را عياما ا.  پنداشتنديب مين امر را عيانسان باشد و ا
  . كنندي را پرستش مييدرخت و سنگ و مجسمه ها
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 »لْقِي لَيهِ الذِّكْرُ أَؤُ نِنَا مِن عيرا يند و وحي گزياوند اورا مان همه ما خديچگونه از م» ب 
ن يده شود؟ ايان ما برگزي از مي او سبب شده كه ويژگي كند؟ كدام ويبر او نازل م

امبران ين اعتراض دعوت پي كردند و همواره با ايب كنندگان مي بود كه تكذياعتراض
ن شان گفته اند پاسخ آيامبران به امت هاين گفته كه پي كردند و خداوند با ايرا رد م

ّثلُكُم ولَكِنَّ اللَّه « :ها را داده است لَيقَالَت لَهم رسلُهم إِن نَّحنُ إِلَّا بشَرُ مِ نُّ عن يمم 
 يم، وليستي همچون شما نييما جز انسان ها: امبرانشان گفتنديپ» شĤَء مِن عِبادِهِي

اخالق و خداوند صفات و .  گذارديخداوند بر هركس از بندگانش كه بخواهد منّت م
 حمل رسالت پروردگارشان ي داشته است كه با آن برايامبران ارزاني به پيكماالت

ن از رحمت و يو ا.  را به خود  اختصاص داده اندي الهي گردند و وحيسته ميشا
 يامبران انسان بوده  اند، و اگر فرشته بودند انسان ها نمي است كه پيحكمت اله

ب ي كرد تكذيامبران را از فرشتگان مقّرر مي و اگر پ.رنديتوانستند از  آن ها فرا بگ
  . گرفتيكنندگان را هر چه زودتر عذاب فرا م

ب كردن او بود، ي گفتند تكذيامبرشان صالح مي كه به پيمنظور قوم ثمود از سخن
بلكه او » أَشِرٌ كَذَّاب هو بلْ« : در حق او نمودند و گفتندين حكم ستمگرانه ايبنابرا

چقدر ! شان را زشت بگردانديخداوند رو. اد استي او زيد و بدي گويغ ماد درويز
رخواه يان خينادان و ستمگر بودند و چقدر با سخنان زشت و سخت با راستگو

 شان شدت گرفت خداوند آن ها يان و سركشي كه طغيپس وقت.  كردنديبرخورد م
  .فر و عذاب كرديرا گرفتار ك

ش بر آن ها بود  و آن ين نعمت هايكه از بزرگ ترپس خداوند ماده شتر را فرستاد 
 امتحان و يو برا» لَّهم فِتْنَةً« .  كرديت ميدند و همه را كفاي دوشير آن را ميها ش

با باش و يپس بر دعوت كردن خود شك» واصطَبِرْ فَارتَقِبهم« . آزمون آن ها بود
 يمان ميا اين آينتظر باش و ببا مي.  باش كه بر آن ها فرود خواهد آمديمنتظر عذاب

   ورزند؟يا كفر ميآورند 
 »مئْهنَباء أَنَّ وةٌ الْممقِس منَهيان آن ي كنند مي كه استفاده مييو به آنان خبر ده آ» ب

گر يك روز ديك روز نوبت ماده شتر است و يم شده است؛ يها و ماده شتر تقس
 يو هركس كه نوبتش باشد بر سر آب م» تَضَرٌمح شِرْبٍ كُلُّ« . نوبت آب آن هاست

  .دي آيد و هركس كه نوبتش نباشد بر سر آب نميآ
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ن فرد ي كه بدبخت تري زد كسيارشان را كه شتر را پيپس همان » صاحِبهم فَنَادوا« 
و » فَعقَرَ« .  را كه به او دادند اطاعت كرديو دستور» فَتَعاطَى« له بود صدا زدند، يقب

  . زدي را پشتر
 »فذَابِي كَانَ فَكَينُذُرِ عين عذاب بود و خداوند بانگيپس عذاب خدا سخت تر» و 

 شان فرستاد كه  همه را نابود كرد و صالح و ي نابودي را برايمرگبار و زلزله ا
  .مان آورده بودند نجات دادي را كه همراه او ايكسان

لْنَا إِنَّا«  سأَر هِملَيةً عحيةً صاحِدزدند ين كه شتر را پيپس از چهار روز، بعد از ا» و 
 فَكَانُوا« . ه السالم آن را سر داديل عليم كه جبرئي فرستاديبر آنان بانگ مرگبار

.  درآمدنديده و خُرد شده اياه خشكي به صورت گيپس آنان همگ» الْمحتَظِرِ كَهشِيمِ
.  كندي ميان در آغل جمع آوري درآمدند كه صاحب چهارپاياه خشكيا مانند گي

م و به سبب آن مانند ي مسلط كردين است كه بر آن ها بانگ مرگباري  ايخالصه معن
انش ي كند تا به چهارپاي مي شدند كه هركس بخواهد آن را جمع آورياهان خشكيگ

لَقَد« . بدهد رْنَا وسلْ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يكِرٍ مِن فَهدي كه قرآن را برايو به درست» م 
   هست؟يريا پند پذيم، پس آي آسان گردانده ايپندپذر

  :33- 40 يه يآ
تكَذَّب مكردند  تكذيب را  دهندگان  بيم لوط  بِالنُّذُرِ قوم لُوطٍ قَو  

لْنَا إِنَّا سأَر هِملَي ا عاصِبم لُوطٍ آلَ إِلَّا حنَاهيرٍ ما نَّجحانگيزبر  رمل  يباد آنها بر بِس 
  .رهانيديم  سحرگاه  را آنها  كه لوط  خاندان بر مگر ،  فرستاديم

  سپاس  كه را  آنان و ما  جانب از بود  ينعمت شَكَرَ من نَجزِي كَذَلِك عِندِنَا منْ نِعمةً
  .دهيم  پاداش  چنين گويند
لَقَدم وهطْشَتَنَا أَنذَرا بواربيم با  يول  ترسانيدشان ما  سخت  انتقام بِالنُّذُرِ از، فَتَم  

 برخاستند  جدال  به  دهندگان

لَقَدو وهداون رفِهِ عنَا ضَيسفَطَم منَهيذَابِي فَذُوقُوا أَعنُذُرِ از عيكار او  مهمان و  
  بيم و  عذاب بچشيد  پس   گردانيديم كور را  چشمانشان نيز ما  خواستند  زشت
  مرا  يدادنها

وم لَقَدهحبكْرَةً صب ذَابتَقِرٌّ هر عسوقتشان سر  به پايدار  يعذاب  بامدادان  آينه م  
  آمد

  بچشيد مرا  يدادنها  بيم و  من  عذاب  ونُذُرِ پس عذَابِي فَذُوقُوا
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لَقَدرْنَا وسلْ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يكِرٍ و مِن فَهدآن از تا  كرديم ااد  آسان را  قرآن  اين م  
  ?  هست   يا  گيرنده پند آيا  گيرند پند
 »تكَذَّب مگانه كه ي قومش را به پرستش خداوند يه السالم وقتيلوط عل» لُوطٍ قَو
ك از يچ يش از آنان هي كه پي ندارد فرا خواند و آنان را از شرك و كار زشتيكيشر
ب كردند و دروغگوش انگاشتند و يذ كرد، او را تكيان مرتكب آن نشده بود نهيجهان

 كه به صورت ي فرشتگاني خود ادامه دادند، حتي هايدن و زشتيبه شرك ورز
 قومش خبر شدند شتابان آمدند تا با آن ها كار زشت يش لوط آمدند وقتيمهمان پ

  .انجام دهند
نانش و از لوط خواستند تا به آن ها اجازه دهد تا با مهما! خداوند آن ها را لعنت كند
ه السالم دستور داد كه يل عليآن گاه خداوند به جبرئ. عمل زشت را انجام دهند

امبرشان آن ها را از گرفتار شدن به  عذاب خدا و يچشمانشان را كور گرداند و پ
  .اما آن ها درباره هشدارها شك كردند» بِالنُّذُرِ فَتَماروا« . ترسانده بوديفر الهيك
 »لَقَدو هحبكْرَةً مصب ذَابتَقِرٌّ عسدار آن ها را فرا ي كوبنده و پايو بامدادان عذاب» م

 نشان دار آن ها را يرو رو كرد و با سنگ هايارشان را زيگرفت، و خداوند د
و خداوند لوط و خانواده اش را به پاداش آنكه شكر پروردگارشان . سنگباران نمود

  . پرستش كرده بودند از اندوه بزرگ نجات داد آورده بودند و تنها او رايرا به جا
  :41- 55 يه يآ

لَقَداء ونَ آلَ جوبيم فِرْع آمدند  فرعون  خاندان نزد  دهندگان  النُّذُر  
لِّها بĤِياتِنَا كَذَّبوا  نيز ما  كردند  تكذيب را ما  آيات  مقْتَدِرٍ همه عزِيزٍ أَخْذَ فَأَخَذْنَاهم كُ
  مقتدر  يپيروزمند ، گرفتن  فرو  چون  گرفتيم فرو را آنها

كُمرٌ أَكُفَّارنْ خَيم لَئِكُم أُو رَاءةٌ لَكُم أَمرِ آيا فِي بايشان از شما  كافران الزُّب  
  ? هستيد امان  در  كه  است  آمده كتابها در يا نيرومندترند

قُولُونَ أَمنُ ينَح مِيعنتَصِرٌ يا جخيزيم  يم بر  انتقام  به  يهمگ ما  كه گويند  يم م  ? 

زَمهيس عملُّونَ الْجويرَ زودا وبكرده  پشت و شود  منهزم  جمع  آن  كه الد  
  بازگردند

  قيامت و  است  قيامت آنها  گاه  وعده  وأَمرُّ بلكه أَدهى والساعةُ موعِدهم الساعةُ بلِ
  است تلختر و بالخيزتر

  جنونند و  يگمراه در  وسعرٍ مجرمان ضَلَالٍ فِي الْمجرِمِينَ إِنَّ
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موونَ يبحسلَى النَّارِ فِي يع وهِهِمجذُوقُوا و سقَرَ روز مبه ، را آنها  كه  يس  
  را سقر  عذاب بچشيد  : كه كشند  جهنم در ،  صورت

  ايم  آفريده  اندازه  به را چيز هر  مابِقَدرٍ خَلَقْنَاه شَيءٍ كُلَّ إِنَّا
لَّا أَمرُنَا وما   چشم  هم  آن ،  است  فرمان  يك تنها ما  بِالْبصرِ فرمان كَلَمحٍ واحِدةٌ إِ
  است  يزدن  هم بر

لَقَدلَكْنَا وأَه كُماعلْ أَشْيكِرٍ كسان مِن فَهديمكرد  هالك ، بودند شما همانند  كه را،  يم   
  ?  هست  يا  گيرنده پند آيا

  دفترهاست در اند  كرده  كه  يكار الزُّبرِ هر فِي فَعلُوه شَيءٍ وكُلُّ
  است  مكتوب  يكوچك و  بزرگ كار مستَطَرٌ هر وكَبِيرٍ صغِيرٍ وكُلُّ
 جويبارانند كنار و باغها در  ونَهرٍ پرهيزگاران جنَّاتٍ فِي الْمتَّقِينَ إِنَّ

  توانا  يفرمانراي نزد ،  پسنديده  يجايگاه مقْتَدِرٍ در ملِيكٍ عِند صِدقٍ مقْعدِ فِي
 »لَقَداء ونَ آلَ جوفِرْع كه هشدارها به سراغ فرعون و قومش يو به درست» النُّذُر 

 آن ها فرستاد و او را با نشانه ها و معجزات روشن ي را به سويخداوند موس. آمد
گران نشان ي را به آن ها نشان داد كه به ديي هايكرد و عبرت ها و آموختند ييتا

ب كردند آن گاه خداوند آن ي را تكذي الهيات و نشانه هاياما آن ها همه آ. نداده بود
  .ا غرق نموديانش را در دري توانا ، پس او و لشكريروزمنديفر دادن پيها را ك

. است) ص(ب كنندگان محمديشتن مردم وتكذن داستان ها برحذر دايان ايمنظور از ب
امبر را ين پي كه برتريين بت هايا ايآ» أُولَئِكُم منْ خَيرٌ أَكُفَّاركُم« :ن فرموديبنابرا
 كه خداوند هالك ييب كنندگان بهتر هستند، آن هايب كرده اند از آن تكذيتكذ

ابند ين است از عذاب نجات نان از آن ها بهترند ممكيپس اگر ا! ان كرد؟يشدنشان را ب
قت ي در حقيول.  شرور بدان گرفتار شدند ي گرفتار نشوند كه آن انسانهايو به عذاب

» الزُّبرِ فِي برَاءةٌ لَكُم أَم« .ستندين ها اگر از آن ها بدتر نباشند بهتر نيست و اين نيچن
 يمانيشما عهد و پامبران نازل كرده است به ي كه بر پيين كه خداوند در كتاب هايبا ا

د كه طبق آن چه خداوند خبر داده و وعده داده ين باوريداده است و آن گاه شما بر ا
  د؟يافتگان هستياست نجات 

 كه متضمنّ حكمت ي الهيست، بلكه  عقال و شرعاً امكان ندارد كه در كتاب هاين نيچن
ن يافتن چنيت  ثبت شده باشد، چون نجاي آن ها برائت و نجاتيو  عدالت هستند برا
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امبر خدا را دروغگو انگاشته اند ين پين و محترم تري كه برتريب كننده ايمعاندان تكذ
  .ستيمطابق حكمت ن

ره يله آن چي داشته باشند و به وسي ماند كه آن ها قدرتي مين احتمال باقيپس تنها ا
ما » منتَصِرٌ يعجمِ نَحنُ« :ندي گوين خداوند خبر داد كه آن ها ميبنابرا. روز گردنديو پ

  .ميدهي مياريگر را يك ديم و ير هستي شكست ناپذيگروه
 سيهزَم« :ن كه شكست خواهند خورد فرمودي آن ها و ايان ناتوانيخداوند متعال با ب

عملُّونَ الْجويرَ وبو همان گونه .  كنندين گروه شكست خواهند خورد و پشت ميا» الد
» بدر«بود اتفّاق افتاد و خداوند گروه بزرگشان را در روز ر داده يكه خداوند خ

شكست داد و سران و بزرگشان » بدر«شكست داد و سران و بزرگشان را در روز 
 نمود ياريامبرش و گروه مومنان را ين و پيدند و خداوند ديكشته شدند و خوار گرد

  .روز گردانديو پ
 كه يي شوند؛ آن هاي آن گردآورده م دارند كه دري آن ها موعدين، همه يبا وجود ا

ن يبنابرا. ا بهره مند شدندي دني كه از لذّت هاييا گرفتار عذاب شدند، و آن هايدر دن
 يامت وعده گاه آنان است و در آن جزا داده ميبلكه ق» موعِدهم الساعةُ بلِ« :فرمود

امت بزرگ يق» وأَمرُّ أَدهى والساعةُ« . شوديشوند و دادگرانه حق از آن ها گرفته م
  . شودي است كه تصور ميزيتر و دشوارتر از همه آن چ

اد و گناهان ي زيت  هاي كه مرتكب جنايكسان» وسعرٍ ضَلَالٍ فِي الْمجرِمِينَ إِنَّ« 
ا گمراه هستند و از علم و ي در دنين كسانيره شده اند، چنيل شرك و غيبزرگ از قب

امت در عذاب ي باشند و روز قي دهد دور مياز عذاب نجات م كه آن ها را يعمل
 رسد يشان مي گردد و به دل هاي كه در اجسامشان شعله ور ميدردناك و در آتش

  .خواهند بود
 »موونَ يبحسلَى النَّارِ فِي يع وهِهِمجن يف تريشان كه شري كه بر چهره هايروز» و

 شوند، و يده ميرد در دوزخ كشي گيا درد مگر اعضيش تر از ديعضو آن هاست و ب
درد و رنج و » سقَرَ مس ذُوقُوا« : شوديو به آن ها گفته م.  گردند ين گونه خوار ميا

  .دي آتش دوزخ را بچشيخشم و شعله ها
ن شامل يو ا. م يده اي را به اندازه مقّرر آفريزيما هر چ» بِقَدرٍ خَلَقْنَاه شَيءٍ كُلَّ إِنَّا« 
ده ي آفريين ها را خداوند به تنهايهمه ا.  شودين ميي باال و پايايمه مخلوقات و دنه

  . نداشته استينش آن مشاركتيچ كس در آفريگر ندارند و هي ديننده اياست و آفر
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ش علم و قلمش بر آن رفته است در وقت ي كه از پيده ها را طبق نقشه ايخداوند آفر
 كه دارند يير معلوم و همراه با همه صفت هاو زمان مشخّص و به اندازه و مقدا

 إِلَّا أَمرُنَا وما« :ن فرموديبنابرا.  خداوند آسان استين كار برايو ا. ده است يآفر
 پس يست، مانند چشم به هم زدنيك كلمه نيفرمان ما جز » بِالْبصرِ كَلَمحٍ واحِدةٌ

 همانند به هم زدن چشم كه  شود،يپس م! باش: دي گوي به آن ميزيهرگاه خداوند چ
  .ردي گي  انجام ميچ سختيچ ممانعت و بدون هي هيب
 »لَقَد لَكْنَا وأَه كُماعشما را يش از شما بوده و كارهاي را كه پيو همانا كسان» أَشْي 

 مِن فَهلْ« . ميب كرده اند هالك و نابود كرده ايامبران را تكذيكرده و همانند شما پ
 در مورد گذشتگان و يوه الهي هست تا بداند كه سنت و شيريا پند پذي آپس» مدكِرٍ

و همان طور كه حكمت او اقتضا نموده تا آن بدكاران را هالك !  است؟يكيندگان يآ
  .ستي نيچ فرقين دو گروه هين ها هم مثل آن ها هستند و بيكند ا

 ي كه انجام داده اند در كتاب هايدك و بيو هر كار ن» الزُّبرِ فِي فَعلُوه شَيءٍ وكُلُّ« 
 يو هر كوچك و بزرگ» مستَطَرٌ وكَبِيرٍ صغِيرٍ وكُلُّ« .  نوشته شده استيريتقد

 را دانسته و نزد يزير و قضا است؛ خداوند هر چيقت تقدين حقيو ا.  باشديمكتوب م
 يپس هر آن چه خدا بخواهد م. خودش در لوح محفوظ نگاشته و ثبت  كرده است

 رسد امكان نداشته ي شود و هر آن چه كه به انسان ميشود و هر آن چه نخواهد نم
  .ده امكان نداشته كه به او اصابت نكنديكه به او نرسد و هر آن چه كه به  انسان رس

 او از خدا پروا داشته اند و ي و ترك نواهي كه با انجام اوامر الهيكسان» الْمتَّقِينَ إِنَّ« 
 پر يدر باغ ها» ونَهرٍ جنَّاتٍ فِي« ز كرده اند يره پرهيره و صغين كباز شرك و گناها

 است كه يي كه در آن نعمت هايبارها هستند؛ بهشتيناز و نعمت بهشت و در كنار جو
چ يده و به دل و تصور هي آن را نشنيچ گوشيده و هي همانند آن را نديچ چشميه

ده و ي رسيوه هايدرختان شكوفا با مل ي از قبيي خطور نكرده است؛ نعمت هايانسان
 ي هايدني ها و نوشيبا و خوردني بلند و منازل زي روان و قصرها و كاخ هاينهرها

 يابي خداوند و دستيبا و رضامندي زي و باغچه هاي بهشتيذ و گوارا و حورهايلذ
آنان در » تَدِرٍمقْ ملِيكٍ عِند صِدقٍ مقْعدِ فِي« :ن فرموديبنابرا.  او يكيبه قرب و نزد
گر از آن چه يو د. رندي گي توانا قرار ميين نزد فرمانرواي راستيمقام و منزلت

خداوند ما را از زمره .  كند مپرسيپروردگارشان از جود خودش به آن ها عطا م
  .مان محروم نسازدي هاي كه نزد اوست به سبب شّر و بديريآنان بگرداند و از خ
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   قمرير سوره يان تفسيپا
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   رحمنير سوره يتفس

  .ه استيآ78 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 13 يه يآ
  رحمان  يالرَّحمنُ خدا

لَّمداد  تعليم را  الْقُرْآنَ قرآن ع  
  بيافريد را  انسان الْإِنسانَ، خَلَقَ
هلَّمانَ به عيآموخت  گفتن او  الْب  

سرُ الشَّمالْقَمانٍ آفتاب وبسحركتند در مقرر  يحساب  به  اهم و  بِح  
مالنَّجرُ والشَّجانِ و ودجسكنند  يم  اش  سجده  درخت و  گياه ي  

  نهاد بر را ترازو و  برافراخت را  الْمِيزَانَ آسمان ووضَع رفَعها والسماء
  مكنيد تجاوز ترازو در الْمِيزَانِ تا فِي تَطْغَوا أَلَّا

 كنيد  رعايت  عدالت  به را  كردن  الْمِيزَانَ وزن تُخْسِرُوا ولَا بِالْقِسطِ زنَالْو وأَقِيموا
  مكنيد  يفروش  كم و

ضالْأَرا وهضَعداد قرار  مردم ، يبرا را  لِلْأَنَامِ زمين و  
  كه  ييها  خوشه با ، نخلها و  هاست  ميوه  آن الْأَكْمامِ در ذَات والنَّخْلُ فَاكِهةٌ فِيها
  غالفند در

بالْحفِ ذُو وصانُ و الْعحالرَّيگياهان نيز و كاهند با  همراه  كه  يهاي  دانه و  
  خوشبو

ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
. آغاز كرده است» الرَّحمنُ« ش ين سوره بزرگ و گران قدر را خداوند با نام خويا

 لطف و ير بودن احسان و فراواني رحمت و فراگي كه نشانگر گستردگيهمان اسم
  .فضل اوست

 يني ديان كرد؛ نعمت هايد بي نمايسپس آن چه را كه بر رحمت او و آثار آن داللت م
ش بندگان را از آن ها ي كه خداوند به لطف و مرحمت خوي و اخرويويو دن
ش انسان ها و جن ها را يان هر نوع از نعمت هايو بعد از ب. ردار كرده استبرخو
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» تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي« :دي فرماي آورند، و مي كند تا شكر او را به جايگوشزد م
  !د؟ي كنيب و انكار مي پروردگارتان را تكذيك از نعمت هايپس كدام 

 »لَّمقرآن را به بندگانش آموخته و آن ينمود كه او كلمات و معانان يپس ب» الْقُرْآنَ ع 
 است كه با آن بر ين منّت و مرحمتين بزرگتريو ا. شان آسان گردانده استيرا برا

ن ين كلمات و واضح تري و با بهتري را به زبان عربيبندگان رحم نموده و قرآن
 ي برحذر مي شرّ و بد را در بردارد و از همه انواعير و خوبيم كه هر نوع خيمفاه

  . آن ها نازل كرده استيدارد برا
ده ي محكم آفري كامل و اسكلتيين شكل و با اعضايانسان را در بهتر» الْإِنسانَ خَلَقَ« 

لَّمه« .  داده استيوانات برتريژه اش بر همه حي ويايو به سبب گو انَ عيبه او » الْب
م ي و تعليانيم بين شامل تعليو ا. ان كنديبد يآموخته است تا آن چه را كه در دل دار

 داده يوانات برتريگر حي كه خداوند با آن انسان را بر دييايپس گو.  استينوشتار
  . داشته استي است كه به انسان ارزاني الهين نعمت هاياست از بزرگتر

 »سرُ الشَّمالْقَمانٍ وبسن است و به خداوند از آن جا كه نسبت به بندگان مهربا» بِح
ده و آن ها را چنان مسخر نموده است كه يد را آفريت دارد ماه و خورشيآن ها عنا
ده و آن دو را به حركت درآورده تا با گردش آن يق و مقّرر شده آفري دقيطبق حساب

  .ن شود و شمارگان سال ها و حساب را بداننديها منافع بندگان تام
 »مالنَّجرُ والشَّجا ودجسن پروردگارشان را يو ستارگان آسمان و درختان زم» نِي
ن ي تامي كنند و براي مي برند و كرنش و فروتني او سجده مي شناسند و برايم

  . كنندي آن مسخر كرده است عمل ميمنافع بندگان كه خداوند آن ها را برا
 يده هاي آفري برايسقفو آسمان را برافراشته و » الْمِيزَانَ ووضَع رفَعها والسماء« 
ان بندگانش ي در گفتارها و كردارها را در مين قرار داده است و عدالت و دادگريزم

ست، بلكه همان گونه كه ي معروف نيزان تنها ترازويو منظور از م. مقّرر كرده است 
 باشد ؛ يز در آن داخل مي معروف نيم منظور عدالت است ، و ترازويذكر كرد

له آن امور ي كه به وسيي شود و مساحت هايا وزن كرده مين اش كه با آييترازو
له آن امور ناشناخته ثبت و ي كه به وسيقي گردند، و حقايناشناخته ثبت و كنترل م

 شود و با آن ي ميان مخلوقات داوريله آن مي كه به وسيقي شوند و حقايكنترل م
 أَلَّا« :ن فرموديبنابرا. استداخل » زانيم«همه در .  گردديان آن ها عدالت برقرار ميم

 خداوند ترازو را مقّرر كرده تا شما در حقوق و كارها از حد  يعني» الْمِيزَانِ فِي تَطْغَوا
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 كرد و كارها به عقل شما يو اگر خداوند داد و سنجش را مقّرر نم. ديتجاوز نكن
ان است ين مين و آن چه را كه در اي؛ آسمان ها و زميد فساد و تباهي گرديواگذار م

  . گرفتيفرا م
د در ترازو و سنجش به عدالت ي توانيو تا آن جا كه م» بِالْقِسطِ الْوزنَ وأَقِيموا« 

 آن را يعني. دياوريان ني در ميو در ترازو كاست» الْمِيزَانَ تُخْسِرُوا ولَا« .ديرفتار كن
« . ان استيو طغد، كه آن جور و ستم يد، و به خالف و ضد آن عمل نكنيناقص نكن
ضالْأَرا وهضَعلْأَنَامِ و  خلق ين را با ضخامت و حاالت مختلف آن برايو زم» لِ

و .  آن خانه بسازندي باشد، و رويشان بستريرند و برايگستراند تا بر آن قرار بگ
 آن حركت يآن ها را شخم بزنند و در آن نهال بكارند و چاره حفر كنند در راه ها

از دارند استفاده يمعادن آن و از همه آن چه كه در آن هست و به آن نند و از ينما
  .ببرند

» فَاكِهةٌ فِيها« : را كه در آن وجود دارد نام برد و فرمودي ضروري هايسپس خوراك
ل انگور ي دهند از قبيوه مي هستند كه مي هست و آن همه درختانييوه هاين  ميدر زم

 پوشش ي خرمايو درخت ها» الْأَكْمامِ ذَات النَّخْلُو« . رهيب و غير و انار و سيانج
وه يل به ميد و تبدي آيرون مي كه خوشه خرما آهسته و كم كم از آن بيپوشش. دار 

م و مسافر آن را به عنوان توشه ي كنند و مقيره مي خورند و ذخي شود و از آن ميم
 يوه ها محسوب مين مي است و از بهتريذيوه لذيخرما  م. ندي نماي ميخود نگهدار

  . شود
 »بالْحفِ ذُو وصشود و يو دانه كه ساقه و خوشه دارد و از آن قسمت دور م» الْع 

ن شامل دانه گندم و جو و ذرت و يو ا.  كننديره استفاده ميان و غياز كاه آن چهارپا
  . شوديبرنج و ارزن م

 باشد كه  انسان ها يي هاي خوراكاحتمال دارد كه منظور همه. حانيو ر» والرَّيحانُ« 
و خداوند به طرز . ن جا عام بر خاص عطف شده استي خورند، و آن  گاه در ايم

ن يو احتمال دارد كه منظور هم.  داردي مي را به بندگانش  ارزانيعام و خاص روز
 ي كه به مشام مي خوشيحان معروف است و خداوند با فراهم آوردن انواع بوهاير

  . گردند بر بندگانش منّت گذارده استي مي شادرسد و باعث
ان ي شوند بيرت مشاهده ميش را كه با چشم و بصي از نعمت هاياري كه بسيوقت

ش را به آن ها يكرد و انسان و جن را مخاطب  قرار داد، مجددا خداوند نعمت ها
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 و يني ديز نعمت هاك ايكدام » تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي« :گوشزد نمود و فرمود
 دادند آن گاه كه ي كه جن ها پاسخ خوبيد ؟ به راستي كنيب مي خداوند را تكذيويدن
 را تكرار ين گفته الهيشان هر وقت ايا.  آن ها خواندين سوره را برايا) ص(امبريپ
ز نعمت  ايزيچ چيه! پروردگار« : گفتنديجن ها م» تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي«  كرديم
سته است كه بنده ين شايبنابرا. »ش تو را سزاستيم، پس ستاي كنيب نميت را تكذيها

د و سپاس گزارد و ي او ذكر شوند به آن اعتراف نماي خداوند برايهرگاه نعمت ها
  .ش كندين نعمت ها ستايخداوند را به خاطر ا

  :14- 16 يه يآ
  سفال  چون  يا  شده  خشك  گل از را  يآدمكَالْفَخَّارِ  صلْصالٍ مِن الْإِنسانَ خَلَقَ

  بيافريد
  دود  يب  يا  شعله از را  جن نَّارٍ و من مارِجٍ مِن الْجانَّ وخَلَقَ
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 خداوند بر ين از نعمت هايا» تُكَذِّبانِ« تا » إِنسانَالْ خَلَقَ« :سپس خداوند متعال فرمود

« .  دهديز خود را به آن ها نشان مينش شگفت انگيبندگانش است و آثار قدرت و آفر
ر ياز گِل خم» كَالْفَخَّارِ صلْصالٍ مِن« ه السالم را يپدر انسان ها آدم عل» الْإِنسانَ خَلَقَ

 سفال ي داد كه مانند صداي ميي آن گاه صداد، وي كه خشك شده بود آفريشده ا
  .بود
از » نَّارٍ من مارِجٍ مِن« س لعنت خدا بر او باد را يو پدر جن ها ابل» الْجانَّ وخَلَقَ« 

ن بر شرافت يو ا. دي كه آغشته به دود بود آفريا زبانه ايزبانه صاف و خالص آتش 
 كه ماده محكم و يشده است ، خاكده يد كه از خاك آفري نمايماده انسان داللت م

 منافع فراوان است، برخالف ماده جن ها كه آتش است و محل سبك ين و دارايمت
  . و تجاوز و شرارت و فساد استيسر
 بود از جانب خدا بر آن ها، ين منّتيان كرد و اينش انسان و جن را بي ماده آفريوقت

ب ي پروردگارتان را تكذيك از نعمت هايپس  كدام » تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي« :فرمود
  د؟ي كنيم
  :17- 18 يه يآ

بنِ رشْرِقَيالْم برنِ؛ پروردگار ويغْرِبمغرب دو پروردگار و  مشرق دو الْم  



٢٦٦٤ 

ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان ، ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
د و ماه و ستارگان ي است كه خورشييزهاياوند متعال، پروردگار همه آن چخد

د و ماه ي است كه خورشيي كنند، و پروردگار همه آن هايدرخشان بر آن ها طلوع م
 يو هر آن چه در جهان هست.  كننديد آن ها غروب مي از دي مدتّيو ستارگان برا

ن جا فرمود كه دو مشرق و ياوند او خد.  باشنديت او مير و ربوبياست همه تحت تدب
 يي كند و در زمستان از جاي طلوع مييد در تابستان از جايچون خورش. دو مغرب

  .گري ديي كند و در زمستان از جاي غروب مييز در تابستان در جاين. گريد
  :19- 23 يه يآ

رَجنِ مرَيحانِ دو الْبلْتَقِي رسيدند  هم  به تا راند  پيش را دريا ي ،  
  .نشوند در  هم  به تا  است  يحجاب  يبغِيانِ ميانشان لَّا برْزخٌ بينَهما
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
خْرُجا يمانُ از اللُّؤْلُؤُ مِنْهرْجالْمآيد  يم  بيرون  مرجان و مرواريد ، دو  آن و.  
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
وندند و ي پيآن ها به هم م.  شور استياين و دريري شيايا دريمنظور از دو در

  شوند اما خداونديخته ميجه آميزد و در نتي ري شور مياين در دريري شيايدر
 تجاوز نكند و يگري به محدوده ديكين قرار داده است تا ي از زميانشان مانعيم

  .ك ممكن باشدياستفاده از هر
 ي مياريشان را آبي نوشند و با آن درختان و كشتزارهاين مردم ميري شياياز در
د و ي گردد و مرواريد مي تولي شود و ماهيزه مي شور هوا پاكيايو با در. كنند

  :ن فرموديبنابرا.  شودي و لنج ها ميو قرارگاه كشت. دي آيبه دست ممرجان از آن 
  :24- 25 يه يآ

لَهارِ ووالْج تĤَنشرِ فِي الْمحلَامِ و الْبدر  كه  كوه همانند  يكشتيهاي  اوراست كَالْأَع 
  .روند  يم دريا
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  روردگارتانپ  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 ي شكافند و به حكم  خداوند در آن حركت ميا را مي ها را كه دريو خداوند كشت

 سازند و از ي ها را  انسان ها مين كشتيا.  بندگانش مسخّر گردانده استيكنند برا
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 شوند و ي مانند و مردم بر آن سوار مي بزرگ ميبس كه بزرگ هستند چون كوه ها
از يند، و آن چه ني نمايش را بر آن ها حمل مي خويشان و  انواع اموال تجارياكااله

  . زنندي ها بار ميدارند بر كشت
ن يد و اي نماي ها را محافظت مين كشتين است اي كه نگهبان آسمان ها و زميخداوند

پس » ذِّبانِتُكَ ربكُما آلَاء فَبِأَي« :ن فرموديبنابرا.  بزرگ پروردگار استياز نعمت ها
  د؟ي كنيب مي پروردگارتان را تكذيك از نعمت هايكدام 

  :26- 28 يه يآ
  ،  فناست  دستخوش  است  زمين  يرو بر  چه فَانٍ هر علَيها منْ كُلُّ

  اكرام و  جاللت  صاحب پروردگار  ذات والْإِكْرَامِ و الْجلَالِ ذُو ربك وجه ويبقَى
  .ماند  يم  يباق  كه  توست
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از ، يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 ين هستند، و همه مخلوقات فنا مي زمي كه رويهمه انسان ها و جن ها و جانوران

.  ماندي ميرد باقي مي روند و تنها خداوندِ زنده كه هرگز نمين ميشوند و از ب
ن ي و شكوه است و از اي عظمت و بزرگي كه داراي خداونديعني» والجالل واالكرامذ«

 فضل و ي گستردگيعنياكرام .  اكرام استي شود و دارايم و بزرگداشت ميرو تعظ
 دارد، و ي ميده اش را گرامي كه خداوند با آن دوستان و بندگان برگزيبخشش

م ي و تعظي آورند و او را بندگيم او ي دارند و رو به سويدوستانش او را دوست م
 پروردگارتان را يك از نعمت هايپس كدام » تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي« .  كننديم

  د؟ي انگاريدروغ م
  :29- 30 يه يآ

أَلُهسن ياتِ فِي ماومضِ السالْأَرمٍ كُلَّ ووي وو آسمانها در  كه  كس شَأْنٍ هر فِي ه 
  .است  يكار  در روز هر او و ،  اوست  درگاه  سائل  ستا  زمين
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 ي جود و لطف فراوان و گسترده مياز است و او داراي نياو از همه مخلوقاتش ب

شان را با زبان حال و زبان يازهايند و همه  نازمنديده ها بدو نيپس همه آفر. باشد
 توانند از يك چشم به هم زدن و كمتر از آن نمي خواهند، و به اندازه يگفتار از او م

  .از باشندي نيخدا ب
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 ي مي را غنيري است؛ فقي در كاريهر روز» شَأْنٍ فِي هو يومٍ كُلَّ « يو او تعال
 بخشد، و ي ميد ،و به قومي نمايان م را جبريگرداند و شكستِ شكست خورده ا

 آورد و ين مي را پائيراند و كسي ميد و مي نمايزنده م. دي نماي را محروم ميگروه
اشتباه .  دارديگر باز نمي دي او را از پرداختن به كاريچ كاري برد، هي را باال ميكس
 ي در نميندگان او را از پاي جوي كند و اصرارِ اصراركنندگان و خواسته طوالنينم

ش ما و اهل يپس پاك و منّزه است  خداوند بخشنده بزرگوار كه بخشش ها. آورد
. ن و آسمان ها را پوشانده و لطف او همه خلق را در همه لحظات فراگرفته استيزم

ن كه به آن ها نعمت بدهد ي كه گناه گناهكاران او را از ايپاك و برتر و واالست كس
  .  دارديباز نم

 ندارند او را از جود و ي كه نسبت به او و لطفش آگاهيراني فقيازين يو اظهار ب
ان ي است بين كه خداوند خبر داده است هر روز در كاريو ا.  كنديبخشش منع نم

 كه ي است كه ازل مقّدر نموده است و همواره آن ها را در اوقاتيرهاير و تدبيتقد
 و فرمان ي و امر و نهينيام دن همان احكيو ا.  كنديد اجرا ميحكمت او اقتضا نما

  . شونديا بر بندگانش اجرا مين دني او هستند كه در ايري تقديها
ابد و خداوند آن را نابود كند كه آن چنان عدالت يان ينش پاي كه جهان آفرياما زمان

 ي دهد كه بندگان به سبب آن او را ميش را به آن ها ميو فضل و احسان فراوان خو
 ين را از سرايو آن جاست كه مكلّف. كتاستيگانه و يند كه او  دانيشناسند و م

  . دي نماي منتقل ميشگي همي زندگانيش به سرايآزما
  :31- 32 يه يآ

  .رسيد  خواهيم شما  حساب  به ،  آدميان و  جنيان  يا الثَّقَلَانِ أَيها لَكُم سنَفْرُغُ
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
« منظور از . مي شويده فارغ مي كه زمان آن فرا رسي احكامي اجراينك برايا

د به حساب و يا انجام داده اي كه در دني طبق اعمالين است كه به زوديا» سنَفْرُغُ
  .م پرداختيمجازات شما خواه

  :33- 34 يه يآ
 فَانفُذُوا والْأَرضِ السماواتِ أَقْطَارِ مِنْ تَنفُذُوا أَن استَطَعتُم إِنِ والْإِنسِ الْجِنِّ معشَرَ يا
لَّا تَنفُذُونَ لَا   كناره از  كه توانيد  يم اگر ،  آدميان و  جنيان  گروه  يبِسلْطَانٍ ا إِ
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 با مگر  رفت يدنتوان  بيرون  يول  رويد  بيرون ، رويد  بيرون زمين و، آسمانها  يها
 .يقدرت   داشتن

ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 و ضعفشان و به ي كند و آنان را به ناتوانيامت جمع ميگاه قيخداوند آن ها را در جا

 يپس به آن ها م. هد ديش خبر ميت و قدرت خوي و نفوذ مشّييكمال فرمانروا
 السماواتِ أَقْطَارِ مِنْ تَنفُذُوا أَن استَطَعتُم إِنِ والْإِنسِ الْجِنِّ معشَرَ يا« : ديفرما

لَّا تَنفُذُونَ لَا فَانفُذُوا والْأَرضِ د راه و ي توانياگر م!  گروه جن و انسيا» بِسلْطَانٍ إِ
اما ! دين كار را بكنيد، ايرون روي خداوند بييواطه فرمانريد كه از حيدا كني پيروزنه ا

. دي داشته باشين كه قدرت كامليد مگر ايرون روي خداوند بييد از فرمانرواي توانينم
ن سود و ي كه مالك كوچك تري خواهند داشت در حالين قدرتيو آن ها از كجا چن

  !ستند؟ي خود ني برايان و مرگ و زندگيز
 آهسته يد و جز صداي گويا اجازه خداوند سخن نمچ كس جز بين جا هيپس در ا

ردستان و ثروتمندان يامت پادشاهان و بردگان و سران و زيو در روز ق. ي شنوينم
  .كسان هستنديران همه برابر و يو فق

  :35- 36 يه يآ
 ددو  يب  يا  شعله شما تَنتَصِرَان بر فَلَا ونُحاس نَّارٍ من شُواظٌ علَيكُما يرْسلُ

  .كرد نتوانيد  مقابله  او با  پس ،  شعله  يب  يدود يا ، شود  فرستاده
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 يرْسلُ« :ان كرد و فرموديشان آماده كرده است بيسپس آن چه را كه در آن روز برا

كُملَياظٌ اعن شُوو .  شودي از آتش بر شما فرستاده ميشعله خاص» نَّارٍ م »اسنُحو «
ز ين دو چي ايعني. خته با دود باشدي شود كه آمي از آتش گفت ميبه شعله ا

 كنند و ي شوند و همه شما را از هر طرف احاطه ميند بر شما فرستاده ميناخوشا
ر از خدا وجود دارد كه ي غيد و نه كسي كنياريد خود را ي توانيآن گاه نه خودتان م

  .دي نماياريشما را 
 است از جانب او و آن ها را ي خداوند نعمتيم دادن بندگان از سويو از آن جا كه ب

 گرداند، منّت يب آن ها مين بخشش ها را نصي رساند و بهترين مراتب ميبه باالتر
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ك از يپس كدام » تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي« :ان كرد و فرمودين باره بيش را در ايخو
  د؟ ي كنيب مي پروردگارتان را تكذينعمت ها

  :37- 40 يه يآ
  يرنگ ، شود  شكافته  آسمان  كه  كَالدهانِ آنگاه وردةً فَكَانَت السماء انشَقَّتِ فَإِذَا
  .داشت خواهد  چرم  رنگ  چون  سرخ
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  پس تُكَذِّب 

?  
  يآدمي و  يجن  هيچ  گناه از روز  آن در  جانٌّ پس ولَا إِنس ذَنبِهِ عن يسأَلُ لَّا فَيومئِذٍ
  .نپرسند
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  انپروردگارت  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 يامت آسمان مي روز قي ها و وحشت هاي به سبب سختيعني» السماء انشَقَّتِ فِذَا«

  .  شوندي گردند و ستارگان آسمان پراكنده ميك ميد و ماه تاريشكافد و خورش
 »ةً فَكَانَتدرانِ وهت ترس و اضطراب مانند مِس گداخته شده» كَالدو آسمان از شد 
لَا إِنس ذَنبِهِ عن يسأَلُ لَّا تُكَذِّبانِ؛ فَيومئِذٍ ربكُما آلَاء فَبِأَي« .  شوديم انٌّ وپس » ج

 از يچ انس و جنّيد؟ و هي انگاري پروردگارتان را دروغ ميك از نعمت هايكدام 
 يالم از آن چه كه اتّفاق افتاده است مورد سوال استعيعني شود يده نميگناهش پرس

  .  شوديواقع نم
 خواهد بندگان را ينده است و ميدا و پنهان و گذشته و آي پيچون خداوند متعال دانا

كوكاران و ي نيو برا.  كه از حاالت آن ها دارد جزا و سزا دهدي  ايطبق آگاه
همان .  شوندي قرار داده است كه با آن شناخته مييامت نشانه هايبدكاران در روز ق

 كه يروز» ض وجوه وتَسود وجوه يوم تَبي« :د متعال فرموده استطور كه خداون
  . گردندياه مي سيي شوند و چهره هايد مي سفييچهره ها

  :41- 42 يه يآ
رَفعونَ يرِمجالْم ماهؤْخَذُ بِسِيماصِي فَيامِ كافران بِالنَّوالْأَقْدنشان  به را  و  

  .گيرند ، يم  پاهايشان و سر جلو  يمو از و شناسند  يم  صورتشان
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
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 گناهكاران ي ها و پاهايشاني پيعني» الْمجرِمونَ؛ تُكَذِّبانِ يعرَف« : ن جا فرموديدر ا
 ي جهنّم كشانده مي شوند و به سوي انداخته م شود و آن گاه در دوزخ يگرفته م

 كه اوضاع و احوال يدر حال. پرسديخ از آن ها ميشوند و خداوند با سرزنش و توب
 خواهد حجت رسا و حكمت شكوهمند ي داند اما خداوند متعال ميآن ها را بهتر م

  .  خلق اظهار دارديش را برايخو
  :43- 45 يه يآ

  دروغش  مجرمان  كه  است  يجهنم  همان  الْمجرِمونَ اين بِها يكَذِّب الَّتِي جهنَّم هذِهِ
  .پنداشتند  يم

  .گردند  يم  جوشان  آب و  آن  ميان در  اكنون آنٍ و حمِيمٍ وبينَ بينَها يطُوفُونَ
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
 را يد خداوندي كه وعده و وعي گردد به كساني كه جهنّم برافروخته مي هنگاميعني

ن است يا» الْمجرِمونَ بِها يكَذِّب الَّتِي جهنَّم هذِهِ« : شودي كردند، گفته ميب ميتكذ
بارك ب كردنشان آن ها را مي انگاشتند پس تكذي كه گناهكاران آن را دروغ ميدوزخ

 ي آن را كه سزايرهايد كه عذاب دوزخ و شكنجه و آتش سوزان و زنجيباد و با
  . بشان است بچشنديتكذ
 آن و ي جهنّم و آتش و شعله هايان طبقه هايو در م» حمِيمٍ وبينَ بينَها يطُوفُونَ« 
ار سرد جهنم يرند و در قسمت بسي گيار داغ و سوزان است قرار مي كه بسين آبيب

پس » تُكَذِّبانِ ربكُما آلَاء فَبِأَي« . شوندي ست گرفتار ميت و شدت سرديكه در نها
  د؟ي كنيب مي پروردگارتان را تكذيك از نعمت هايكدام 

  :46- 65 يه يآ
  پروردگارش  پيشگاه  به  ايستادن از  كه را  كس جنَّتَانِ هر ربهِ مقَام خَاف ولِمنْ

  .است   بهشت ود باشد  ترسيده
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  .درختانند از پر دو  أَفْنَانٍ آن ذَواتَا
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  .است  يجار  چشمه دو ، دو  آن تَجرِيانِ در عينَانِ يهِمافِ
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ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را،  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  .هست  قسم دو  يا  ميوه  گونه هر از آنجا زوجانِ در فَاكِهةٍ كُلِّ مِن فِيهِما
ا اءآلَ فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  كه  يبسترهاي دانٍ بر الْجنَّتَينِ وجنَى إِستَبرَقٍ مِنْ بطَائِنُها فُرُشٍ علَى متَّكِئِينَ

 در  بهشت  دو  آن  يها  ميوه و اند  زده  تكيه  است  استبرق از  آسترشان
  .باشد  دسترسشان

ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
لَهم إِنس يطْمِثْهنَّ لَم الطَّرْفِ قَاصِرَات فِيهِنَّ لَا قَبانٌّ در وبه جز  كه  يزنان  آنجاست ج  

  دست آنها  به  يجن و  يآدم   هيچ  بهشتيان از  پيش و ، ننگرند  خويش شوهر
  است  نزده
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  مرجان و  ياقوت والْمرْجانُ همانند الْياقُوت كَأَنَّهنَّ
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار، را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  ?  است  ينيك جز  ينيك  پاداش الْإِحسانُ آيا إِلَّا الْإِحسانِ جزَاء هلْ

ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  .است ديگر  بهشت دو آنها جز تَانِ وجنَّ دونِهِما ومِن
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  يسياه  به  متمايل  يسبز  شدت از مدهامتَانِ

ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  تانپروردگار  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
ز كه يزگاران را نيان كرد، پاداش پرهيد، بي آي آن چه را كه بر سر گناهكاران ميوقت

 كه يو كس» جنَّتَانِ ربهِ مقَام خَاف ولِمنْ« :ان كرد و فرموديده اند بياز خداوند ترس
چه را كه جه آن يده باشد در نتيستادن در حضور او ترسياز پروردگارش و از ا

 كرده ترك گفته و آنچه را كه خداوند فرمان داده است ،  انجام داده، يخداوند نه
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ن است كه دو باغ خواهد داشت كه ظروف آن و ساختمان ي اين كسيپاداش چن
 است كه در مقابل ي از دو باغ پاداشيكي. شان و آن چه در آن هاست طالستيها

 ي به پاداش انجام طاعت ها به او عطا ميگري شود، و ديات به او داده ميترك منّه
  .گردد

 متنّوع و يدر آن ها نعمت ها» أَفْنَانٍ ذَواتَا« ن دو باغ آن است كه يو از اوصاف ا
چ يده و هي آن ها را نديچ چشمي كه هي و باطني ظاهري هست؛ نعمت هايگوناگون

ن باغ ها يو در ا.  خطور نكرده استيچ انسانيده و تصور آن به دل هي نشنيگوش
ن شاخه ها ي دارند و در اي نرمي هست كه شاخه هايياد و شكوف هايدرختان ز

  .  هستيذ فراوانيده لذي رسيوه هايم
ش آن يدو چشمه روانند كه آنها به دلخواه خو» تَجرِيانِ عينَانِ« ن دو باغ يو در ا

وه ها ي از همه انواع  ميعني» زوجانِ فَاكِهةٍ كُلِّ مِن فِيهِما« .  جوشاننديچشمه ها را م
 فُرُشٍ علَى متَّكِئِينَ« .  دارديگري لذّت و رنگ ديك دو نوع است و هر نوعياز هر

 اهل بهشت و وصف نشستن آن ها بر آن ين صفت فرش هايا» إِستَبرَقٍ مِنْ بطَائِنُها
ت و و حال.  زننديه مي و آرامش هم چون پادشاهان بر آن تكياست كه با راحت

 داند و قسمت ي جز خداوند متعال نمي شان را كسييباين فرش ها و زيوصف ا
شم است پس قسمت ين ابريرند از بهتري گين قرار مي زمين فرش ها كه روين ايريز

 يعني» دانٍ الْجنَّتَينِ وجنَى« ! نند چگونه خواهد بود؟ي نشي شان كه بر آن مييباال
 يستاده و كسي در دسترس است كه فرد نشسته و اك وين دو باغ نزدي  ايوه هايم

  . دارديده به آن دسترسيكه خواب
.  هست كه چشم فرو هشته اندياني در آن  كاخ ها حوريعني» الطَّرْفِ قَاصِرَات فِيهِنَّ« 
با يار زي چشمانشان فقط به شوهرانشان معطوف، از آن جا كه شوهرانشان بسيعني

ز فقط به آن ها چشم يا دوست دارند، شوهرانشان نو خوب هستند و كامال آن ها ر
 باشند و آن ها را به شدت دوست دارند و يبا ميار زيدوخته اند چون آن ها بس
  .وصالشان لذّت بخش است

 از جن و انس قبل از آنان به آنها يچ احدي هيعني» جانٌّ ولَا قَبلَهم إِنس يطْمِثْهنَّ« 
 كنند و ي ميكو شوهرداري نيقه ينكه به طريبه سبب ادا نكرده است و ي پيدسترس

ن ي و مالحت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به همي ناز و دلبريدارا
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ن به ياقوت و مرجان هستند، و ايانگار آنان » والْمرْجانُ الْياقُوت كَأَنَّهنَّ« :جهت فرمود
  .  است آناني منظر و رخساره ييباي آنان و زيخاطر صفا

لَّا الْإِحسانِ جزَاء هلْ«   انجام ييكوي كه پرستش خداوند را به نيا كسيآ» الْإِحسانُ إِ
 دارد كه با دادن پاداش فراوان و ين پاداشيداده و به بندگان سود رسانده است جز ا

 ي براين دو باغ عاليا.  شوديكي سالم با او ني بزرگ و نعمت و زندگيرستگار
  .باشند يمقّربان م

گر است كه ساختارشان و ين دو باغ ، دو باغ ديو جز ا» جنَّتَانِ دونِهِما ومِن« 
 و ياز شدت سرسبز» مدهامتَانِ« ن دو باغ يو ا. شان از نقره استي هايآراستن
  . باشندياه رنگ مي سيخرّم

  :66- 78 يه يآ
  .هست  جوشنده هموار  چشمه دو ، دو  آن نَضَّاخَتَانِ در عينَانِ فِيهِما
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  .هست انار و  هست  نخل و  هست  ميوه ، دو  آن ورمانٌ در ونَخْلٌ فَاكِهةٌ فِيهِما
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان ، ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  .يرو زيبا و  سيرت  نيك  است  يزنان آنجا حِسانٌ در خَيرَات فِيهِنَّ
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
ورح اتورقْصامِ حورا فِي مها  خيمه در مستور  ينالْخِي  
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
نَّ لَمطْمِثْهي إِنس ملَهلَا قَب انٌّ پيش ودست آنها  به  يجن و  يآدم  هيچ  بهشتيان از  ج  

  .است  نزده
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
  تكيه نيكو  يفرشها و سبز  يبالشها حِسانٍ بر وعبقَرِي خُضْرٍ رفْرَفٍ علَى متَّكِئِينَ

  .زنند  يم
ا آلَاء فَبِأَيكُمبانِ پس ركنيد  يم انكار را  پروردگارتان  ينعمتها از  يك  كدام  تُكَذِّب 

?  
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كارتَب ماس كبلَالِ ذِي رالْإِكْرَامِ بزرگ الْجصاحب  آن تو پروردگار  نام ، است  و  
  .اكرام و  جاللت

و در » فَاكِهةٌ فِيهِما« . در آن دو باغ دو چشمه جوشان است» نَضَّاخَتَانِ عينَانِ فِيهِما« 
وه ها خرما و انار هستند كه ين آن ميت و مهم تروه ها موجود اسيآن باغ ها انواع م

  .  دارنديمنافع فراوان
با وجود يرت و زيك سيزنان ن» حِسانٌ خَيرَات«  بهشت يدر همه باغ ها» فِيهِنَّ« 

 ييباين از حسن و زيهم چن.  هستند ي و حسن ظاهرييباي زيدارند و آن ها هم دارا
  . وش اندام و خوش اخالقندن كه خيخالصه ا. ز برخوردارندي نيباطن
 »ورح اتورقْصامِ فِي ممه ي در خيعنيمه ها، يان نگه داشته شده در خيحور» الْخِي
 همسرانشان آماده  كرده ي كه از لولو هستند نگه داشته شده اند و خود را براييها
ود به  كند كه آن ها را از وري نمين را نفيمه ها ايو محبوس بودن آن ها در خ. اند

همان طور كه دختران .  بهشت به گشت و گذار نپردازنديباغ ها منع كنند و در باغ ها
  .  كننديح مي روند و تفري پوشش هستند به باغ ها ميپادشاهان كه محجبه و دارا

 »نَّ لَمطْمِثْهي إِنس ملَه لَا قَبو انٌّ؛ فَبِأَيا آلَاء جكُمبتَّكِ رانِ؛ ملَى ئِينَتُكَذِّبفْرَفٍ عخُضْرٍ ر 
قَرِيبعانٍ وسبز رنگ است كه بر آن يشان بالش هاين دو باغ متكّاهاياهل ا» حِس 

 آنان قرار دارند و يمن گاه هاي نشي است كه در بااليي زنند، و آن بسترهايه ميتك
 ي فرش هاو» حِسانٍ وعبقَرِي« .  برخوردارندييبايار زي و منظره بسياز درخشندگ

 از ين آن را به نوعيبنابرا.  شوديبا گفته ميبه  منسوجات ز» يعبقر«. بايمنقّش ز
  . شودي جنس و منظره و نرم بودن آن مييباي وصف نمود كه شامل زييبايز

ح ي هستند ، همان طور كه خداوند متعال تصرير از آن دو باغ اولين دو باغ غيو ا
  .گر استيو جز آن دو باغ دو باغ د» نَّتَانِومِن دونِهِما ج« :نموده است

گر را با آن  اوصاف يف نموده كه دو باغ دي توصي را با اوصافيو دو باغ اول
در آن دو » انِينَانِ تَجرِيهِما عيفِ« :پس درباره باغ اول فرمود. ف نكرده استيتوص

در » نَضَّاخَتَانِ نِعينَا« :گر فرموديف دو باغ ديو در توص. باغ دو چشمه روان است 
  .آن دو باغ دو چشمه جوشان است

.  باشد ي زند و جوشان است معلوم مي كه فواره ميو فرق چشمه روان با چشمه ا
و . ار دارندي بسيدرختانشان شاخه ها» ذَواتĤَ أَفنَانِ« : فرموديو درباره دو باغ اول
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مِن » هِمِاَيفِ« : فرمودي اوليتان درباره دو يهم چن. ن را نگفت يگر ايدر مورد دو باغ د
  . دو نوع استيوه ايدر آن دو باغ از هر م» كُلٍّ فَكِهةِ زوجانِ

وه و درخت يدر آن دو، م» ورمانٌ ونَخْلٌ فَاكِهةٌ فِيهِما« :گر فرموديو درباره دو نوع د
  .خرما و  انار است

« : فرمودي اوليدو تا يو در باره .ف معلوم و مشخّص استيو تفاوت هر دو توص
لَيمنَّكِئِ نَينَ عجا مِن إِستَبرَقِ وطَائِنُهنَّتَي فُرُشِ بانِي الجكه ييبر فرش ها» نِ د 

ن باغ ها در دسترس ي ايوه هايه زده اند و ميم است تكيشم ضخيآسترشان از ابرا
 علَى كِئِينَمتَّ« :بلكه فرمود. گر نگفتين مطالب را در مورد دو باغ دي ايول. است 
ه زده يبا و منقّش تكي زي سبز و بسترهايبر بالش ها» حِسانٍ وعبقَرِي خُضْرٍ رفْرَفٍ

  .اند
« : كه در دو باغ اول قرار دارند گفتيف زنان و همسران مومنيو در رابطه با توص

رباره دو و د. ده  فروهشته هستندي ديانيدر آن باغ ها حور» هِنَّ قَصِرَت الطَّرفِ يفِ
مه ها نگاه داشته يبا كه در خي زيزنان» الْخِيامِ فِي مقْصورات حور« :گر فرموديباغ د

لَّا اإلِحسنُ « : گفتي اوليو در مورد دو تا. شده اند ا پاداش يآ» هل جزَآء اإلِحسنِ إِ
به د كه آن ها به عنوان پاداش ي نماين داللت مي است ؟ پس ايكي جز نيكوكارين
ن كه دو تا باغ يو ا. ن گفتير چنياما درباره دو باغ اخ.  شوند يكوكاران داده مين

  . استي دو باغ اولي مقدم كرده است نشانگر برتري اخري را بر دو تاياول
 يده مي شود، و فهميگر معلوم مي دي بر دو تايلت دو باغ اوليزها فضين چيپس با ا

ده يقان و بندگان برگزيامبران و صديل پيقرّب از قب بندگان ميشود كه آن باغ ها برا
  . عموم مومنان آماده شده اندير برايو دو تا باغ اخ. خداوند آماده گشته اند

 يچ گوشيده و هي آن را نديچ چشمي است كه هييزهايك از باغ ها چيو در هر
دلش و هر آن چه كه انسان . امده استي نيچ دليده و به تصور هياخبارش را نشن

  .دن آن لذّت ببرند در آن باغ ها فراهم  استيبخواهد و چشم ها از د
 و آرامش به يش و خشنوديت آسايرند در نهاي گين باغ ها قرار مي كه در ايو كسان
و فكر . ندي بي را بهتر از خودش نميگريك از آن ها ديچ ي كه هيي برند تا جايسر م

 فضل ي گستردگيوقت.  قرار داشته باشدچ كس بهتر از او در ناز و نعمتي كند هينم
» والْإِكْرَامِ الْجلَالِ ذِي ربك اسم تَبارك« :ان كرد، فرموديش را بيو احسان خو
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 آشكار و مجد و ي شكوهمندير او فراوان است و دارايپروردگار تو بزرگ است و خ
  .  داردي مي كامل است و دوستانش را گراميبزرگ
   رحمني ر سورهيان تفسيپا
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   واقعهير سوره يتفس

  .ه استي آ96 و يمك

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 12 يه يآ

  ، شود  واقع  قيامت  الْواقِعةُ چون وقَعتِ إِذَا
سا لَيتِهقْعةٌ كه لِونيست  دروغ  هيچ  شدنش ، واقع در  كَاذِب  ،  

  برافرازنده را  يهگرو و  است  كننده خوار را  يرافِعةٌ گروه خَافِضَةٌ
  ، بلرزد  يسخت  به  زمين  كه  رجا آنگاه الْأَرض رجتِ إِذَا

  ، شوند  يمتالش  يتمام  به كوهها بسا و الْجِبالُ وبستِ
اء فَكَانَتبا و هثنبگردند  پراكنده  يغبار  چون م ،  
كُنتُما واجوباشيد  گروه  سه ثَلَاثَةً شما أَز :  

ابحنَةِ فَأَصميا الْمم ابحنَةِ يك أَصميحال  چه  سعادت  اهل ، سعادت  اهل  يالْم  
 ? دارند

ابحأَصةِ وشْأَما الْمم ابحةِ ديگر أَصشْأَمحال  چه  شقاوت  اهل   شقاوت  اهل ، الْم  
  ? دارند

  افتاده  پيش  اينك و بودند  جسته  سبقت  كه آنها ، ديگر  السابِقُونَ سه والسابِقُونَ
  .اند

لَئِكونَ اينان أُوقَرَّبمقربانند  الْم ،  
  نعمت پر  يبهشتها النَّعِيمِ در جنَّاتِ فِي

 ي است خبر مي گردد و رخ دادن آن قطعيامت كه واقع ميخداوند متعال از حالت ق
 و يل عقليست، چون داليامت نيدر وقوع ق يچ شكّيه» كَاذِبةٌ لِوقْعتِها لَيس« :دهد كه 

« . ند و حكمت خداوند متعال دالّ بر آن استي نماي آشكار، بر آن داللت مينقل
 رساند،و ين مي برد و به  اسفل سافلين ميي از مردمان را پايگروه»  رافِعةٌ خَافِضَةٌ
 ين مييش را پاين كه صدايا اي.  رساند ين ميي علّي برد و به اعلي را باال ميگروه

 برد به يو آن را باال م.  شنوديك است مي كه فقط آن كس كه نزديآورد به گونه ا
 كه آن ي برد به گونه ايو آن را باال م.  شنودي كه آن كس كه دور است ميگونه ا
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ن به حركت و يآن گاه كه زم» رجا الْأَرض رجتِ إِذَا« .  شنوديكس كه دور است م
  . دياضطراب درآ

 يزه و متالشيزه ريو آن گاه كه كوه ها ر» منبثا هباء بسا؛ فَكَانَت الْجِبالُ وبستِ« 
 شود ي مين طوري كه زميگردند و به صورت گرد و غبار پراكنده شوند، به گونه ا

چ ي صاف و مسطح كه هيداني، و به صورت مي است و نه نشانه ايكه نه در آن  كوه
  .دي آيست در مي در آن نيبيفراز و نش

 »كُنتُما واجوك و بدتان به سه گروه يطبق اعمال ن!  مخلوقاتيو شما ا» ثَلَاثَةً أَز
« :ح داد و فرمودي سه گانه را توضيسپس حاالت گروه ها. د شديم خواهيتقس

ابحنَةِ فَأَصميا الْمم ابحنَةِ أَصمييعني؟ يي هاي ها، چه سمت راستيسمت راست» الْم 
  !  دارنديچقدر سعادتمند هستند و چه وضع و حال خوب

 »ابحأَصةِ وشْأَما الْمم ابحةِ أَصشْأَمي ها چه وضع و حال بديو سمت چپ» الْم 
ا در  انجام ي كه در دنيو كسان» الْمقَرَّبونَ السابِقُونَ؛ أُولَئِك والسابِقُونَ« ! دارند
 يگران وارد بهشت ميش ديشاپي گرفته اند در آخرت پيشيگران پياز د خوب يكارها
  . شوند

ن يي علّين اند  مقّرب درگاه خداوند هستند و در اعلي كه چنيكسان» النَّعِيمِ جنَّاتِ فِي« 
  . بهشت خواهند بوديست در باغ هاي باالتر از آن نيچ منزلي كه هيو در منازل بلند

  :13- 16 يه يآ
لَّةٌ   ،  پيشينيان از  يالْأَولِينَ گروه نَم ثُ

  ، اند  آمده  يپ از  كه آنها از  ياندك الĤْخِرِينَ و منَ وقَلِيلٌ
  ،  مرصع  يتختهاي موضُونَةٍ بر سرُرٍ علَى

لَيها متَّكِئِينَ تَقَابِلِينَ رو عاند  زده  تكيه آنها بر  هم  يرو  به م.  
ره ين امت و غيان ايشني از پياديگروه ز» الْأَولِينَ منَ ثُلَّةٌ«  كه ذكر شدند يين هايو ا

انگر آن است ين بيا. ان هستنديني از پسيو گروه اندك» الĤْخِرِينَ منَ وقَلِيلٌ« . هستند
 كه بعد از آنان آمده اند فاضل تر هستند چون ين امت از كسانين افراد ايكه نخست
 يو مقّربان كه خواص خلق م.  باشنديان امت مينيشيش ترشان از پيمقّربان پ

 خواهند نشست كه با طال و نقره و گوهر ييبر تخت خا» موضُونَةٍ سرُرٍ علَى« باشند
  . داند آراسته شده اندي كه فقط  خدا ميي هايگر آراستنيو د
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لَيها متَّكِئِينَ«  ه زده  يگر تكيد هم ي روبروين  تخت ها با كمال آرامش و راحتيبر ا» ع
  .نندي نشي هم مي مودبانه روبرويو آن ها با محبت و همدل» متَقَابِلِينَ« . اند
  :17- 26 يه يآ

طُوفي هِملَيانٌ علْد   ، چرخند  يم  گردشان  جوان  همواره  يمخَلَّدونَ پسران وِ
  .است  يجار جويها در  كه  يشراب از  يجامهاي و، ابريقها و قدحها با
  .شوند  بيهوش  نه و گيرند درد سر  نه  نوشيدنش ينزِفُونَ از ولَا عنْها يصدعونَ الَ

  .گزينند  يم بر خود  كه  يهاي  ميوه يتَخَيرُونَ و مما وفَاكِهةٍ
  .بخواهند  چه هر  پرنده  گوشت يشْتَهونَ و مما طَيرٍ ولَحمِ
ورحچشم  درشت  حوران عِينٌ و و  ،  
  صدف در  يمرواريدهاي الْمكْنُونِ همانند اللُّؤْلُؤِ كَأَمثَالِ
  .اند  كرده  يم  كه  يكارهاي  پاداش  به  يعملُونَ همه كَانُوا بِما جزَاء

لَا لَغْوا فِيها يسمعونَ لَا ا در وآلود  گناه  نه و شنوند لغو  سخن  نه آنجا تَأْثِيم  
لَّا لَاماجز لَاماس قِيلًا إِ سالم ،  سالم  : سخن  يك س  
 »طُوفي هِملَي انٌ عونَ وِلْدخَلَّدابٍ؛ مارِيقَ بِأَكْوأَبكَأْسٍ ون وعِينٍ مخدمت يبرا» م 

» كَأَنَّهم لُولُو مكنُونُ« با كه يار زي بسيشان نوجواناني ها و  انجام دادن كارهايبهشت
ر يي شوند و تغير نمي بوده و پيشگيهستند و جاودان و  همده ي پوشيانگار درها

 شراب يزها و جام هاي رود، با  كوزه ها و آب ري كنند و سنِ آن ها باال نمينم
 بدون ييپارچ ها» اكواب« .  گردندي ندارد بر گرد آنان مي و آفتيماريچ بيگوارا كه ه
ن  اهل بهشت، شراب ناب را جوانا.  باشندي دسته دار ميپارچ ها» قيابار« دسته، و 

  . آورندي آنان به گردش در مين ظروف ، برايبا ا
رند آن  گونه كه مردم از ي گيدن آن شراب سردرد نمياز نوش» عنْها يصدعونَ لَا« 

لَا« . رندي گيا سردرد ميدن شراب دنينوش نزِفُونَ وو نه عقل و شعور خود را از » ي
  . دهنديا عقل خود را از دست ميشندگان شراب دن  دهند آن طور كه نويدست م

ا ي از آن ها در دني كه در بهشت هستند و نمونه برخيين كه همه نعمت هايخالصه ا
: دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م.  ندارنديچ آفت و عوارضيز وجود دارد هين

ر طَعمه وأَنهرُ مِّن خَمرِ لَّذَّةِ يتَغَّي لَّم رِ ءاسنِ وأَنهرُ مِّن لَّبنِيهĤ أَنهرُ مِّن مĤءِ غَيفِ« 
 ييست و رودبارهاي كه بدبو ني از آبييرود بارها » ينَ وأنهرُ مِّن عسلِ مصفّيلِلّشَّرِب
  نوشندگان ي از شراب كه براييبارهاير نكرده است و جويير كه طعم آن  تغياز ش
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 خالص و پالوده در بهشت وجود  از عسلييبارهايگوارا و لذّت بخش است و جو
  . دارد
 شود از يافت ميا ي را كه در دنين جا شراب بهشت را ذكر نمود و هر نوع آفتيدر ا

نند و بخواهند، به يوه را كه برگزيو هر نوع م» يتَخَيرُونَ مما وفَاكِهةٍ« .  كرديآن نف
» يشْتَهونَ مما طَيرٍ ولَحمِ« . شان فراهم خواهد بودين صورت برايباترين و زيكامل تر

ا ي كه بخواهند كباب شده ي كه بخواهند به هر صورتيو از گوشت  انواع پرندگان
  . شان فراهم خواهد شديگر كه بخواهند براي ديا به صورتيپخته شده و 

 »ورحبا ياه و درشت و زي سيبا چشم خواهند داشت كه چشماني زيو حوران» عِينٌ و
« .  رودي او به شمار مييباي زين نشانه هاي چشم زن از بزرگ ترييبايز. دارند

 هستند كه يبا و درخشاني تازه و زيدهايانگار آن ه ا مروار» الْمكْنُونِ اللُّؤْلُؤِ كَأَمثَالِ
ن رنگ را دارد و ي بهتريدين مرواريد پنهان بوده اند، چنيد و باد و خورشيره دياز دا
 ي بهشتين صورت حورهايپس به  هم. ستي آن موجود ن دريبيچ صورت عيبه ه

  .با  است ي  ندارند بلكه آنان اوصافشان كامل و زيبيچ عيه
 يننده را خوشحال ميد و بي نماي جز آن چه دل را شاد ميو هرچه در آن ها فكر  كن

 كَانُوا بِما جزَاء« . آن ها فراهم شده استين نعمت كه برايا. افتي يكند  نخواه
لُونَيمكرده اندي است كه مييبه پاداش كارها» ع   .  

ك داده و يز به آنان پاداش نيك كرده اند خداوند ني نيپس همان طور كه آن ها كارها
 لَغْوا فِيها يسمعونَ لَا« .  بخشدي و ناز و نعمت را به تمام و كمال به آنها ميرستگار

ز ي شنوند،نيده نمي فاياوه و بيهوده و يب ي بهشت سخنيدر باغ ها»  تَأْثِيما ولَا
  .  شنوندينده اش را گناهكار كند نمي كه گويسخن

زگان است ي پاكيزه، چون بهشت سرايمگر سخن خوب و پاك» سلَاما سلَاما قِيلًا إِلَّا« 
 است بر حسن ادب اهل بهشت در مخاطب يلين دليو ا.  نخواهد بوديو در آن جز پاك
ه ين مايش ترين سخن و بين كه سخن آنها بهتري است بر ايليگر، دليقرار دادن هم د

 ياز خداوند م.  به دور استي است كه از هر لغو و گناهي دل هاست و سخنيشاد
  .ش از اهل بهشت بگردانديم كه ما را به لطف خويخواه

  :27- 40يه يآ
ابحأَصمِينِ وا الْيم ابحمِينِ اما أَصچه  سعادت  اصحاب ،  سعادت  اصحاب الْي  

  ? دارند  حال
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  ، خار ، يب سدر  درخت زير مخْضُودٍ در سِدرٍ فِي
  ،  شده  چيده يكديگر بر  اش  ميوه  كه  يموز  درخت منضُودٍ و وطَلْحٍ
  ،  دايم  يا  سايه و ممدودٍ وظِلٍّ
 ،  يجار  همواره  يآب مسكُوبٍ و وماء

  ، بسيار  يا  ميوه وكَثِيرَةٍ  وفَاكِهةٍ
  .بازدارند  آن از را  كس  نه و گردد  يم  منقطع  نه  ممنُوعةٍ كه ولَا مقْطُوعةٍ لَّا

  ارجمند  يزنان مرْفُوعةٍ و وفُرُشٍ
  يآفريدن ،  بيافريديم ما را  زنان  إِنشَاء آن أَنشَأْنَاهنَّ إِنَّا

لْنَاهنَّ عا و فَجكَاراختيمس  دوشيزگان أَب  
  ، خويشند  همسران  أَتْرَابا معشوق عرُبا

  سعادت  اصحاب  يالْيمِينِ برا لِّأَصحابِ
لَّةٌ   ،  پيشينيان از  يالْأَولِينَ گروه منَ ثُ

  .اند  آمده  يپ از  كه  يگروه الĤْخِرِينَ و منَ وثُلَّةٌ
ان يه  كرده است بياران راست و سعادتمندان تهي يسپس آن چه را كه خداوند برا

.  دارنديار خوبي حالت بسيعني» الْيمِينِ أَصحاب ما الْيمِينِ وأَصحاب« : كرد و فرمود
شان گرفته شده و ي هستند كه خارهايان درختان سدريدر م» مخْضُودٍ سِدرٍ فِي« 
 ي خار و شاخه هايده و به جاي خراب آن قطع گرديده شده است و شاخه هايبر

ه گسترده و ي چون سايي هايژگيوه قرار داده شده است، و درخت سدر وي ممضر
  . باشديه آن را دارا ميافتن انسان در سايآرامش 

ذ و ي لذيوه ايد و مي روي است كه در صحرا ميدرخت بزرگ» طلح» «منضُودٍ وطَلْحٍ« 
ب ها و  از آياريان بسيدر م» مسكُوبٍ وماء« . خوشمزه دارد و خوشمزه است

 ولَا مقْطُوعةٍ لَّا؛ كَثِيرَةٍ وفَاكِهةٍ« .  جوشان هستندي روان و چشمه هاينهرها
 شوند و يافت نمي وقت ها يستند كه در بعضيا ني دنيوه هاي همانند ميعني» ممنُوعةٍ

 فصل ها در دسترس هستند و به دست آوردنشان مشكل است، بلكه يفقط در برخ
دن و  استفاده از آن راحت است يشه وجود دارند و چيره و هم بهشت هموايوه هايم

  . داردي كه باشد به آن دسترسيو انسان در هر حالت
ن فرش ها و بسترها ي تخت ها هستند و اي كه بر باالييو بسترها» مرْفُوعةٍ وفُرُشٍ« 

 إِنَّا «.  دانديت آن ها را نمي ماهيد هستند و جز خدا كسيشم و طال و مروارياز ابر
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 كه با يدنيم اما آفريد آورده ايده و پديما زنان اهل بهشت را آفر» إِنشَاء أَنشَأْنَاهنَّ
لْنَاهنَّ« . ستير ني كه فناپذيدن كاملي كند؛ آفريا فرق مينش دنيآفر عا فَجكَاريعني» أَب 

  .ميده ايزه گردانيكوچك و بزرگ آن ها را دوش
 و زنان ي بهشتين شامل حورهايو ا. سند و هم سن و سالهمسر پ» أَتْرَابا عرُبا« 

زه هستند و همواره يو آن ها در همه  حاالت و همواره دوش.  گردديا مياهل دن
فته همسرش و ي شود كه شي گفته ميبه زن» عروب«.  باشنديفته همسران خود ميش

زند دل ها را  كه هرگاه حرف بيبا و دلكش داشته باشد، زني زيئتيدلداده او باشد و ه
و شنونده دوست دارد كه حرفش تمام نشود .  كنديد و انسان را مدهوش مي ربايم

  . خواندي آور ترانه مي شاديبا و نغمه هاي زي كه با آن صدايبه خصوص وقت
 و سرور ي او نگاه كند دلش سرشار از شادييباي است كه اگر شوهر به ادب و زيزن
و . دي نمايگر برود آن جا را پر از عطر و نور ميد يي به جاييو اگر از جا.  گردديم

ز زنان هم سن و سال ين» اتراب«.  شوديز شامل ميزش را نيعشوه و ناز به هنگام آم
پس زنان اهل بهشت .  استين سن جواني و سه سال كه كامل تريهستند، س

 باشند؛ نه خود ناراحت ي ميهمسرپسند و هم سن و سال هستند و هماهنگ و راض
  . باشندي و سرور ميه شادي كنند بلكه مايگران را ناراحت مي شوند و نه ديم
 منَ وثُلَّةٌ؛ الْأَولِينَ منَ ثُلَّةٌ« .  ها فراهم شده اندي بهشتي برايعني» الْيمِينِ لِّأَصحابِ« 

 از يادياران دست راست و سعادتمندان هستند شمار زين گروه كه يا» الĤْخِرِينَ
  . اننديني از پسيادي و شمار زانيشنيپ
  :41- 57 يه يآ

ابحأَصالِ وا الشِّمم ابحالِ اما أَصچه  شقاوت  اصحاب ،  شقاوت  اصحاب الشِّم  
  ? دارند  حال
  جوشانند ، آب و  سموم باد وحمِيمٍ در سمومٍ فِي

  ،  سياه دود از  يا  سايه يحمومٍ در من وظِلٍّ
  خوش  نه و سرد  كَرِيمٍ نه لَاو بارِدٍ لَّا

ملَ كَانُوا إِنَّهقَب تْرَفِينَ اينان ذَلِكبودند  نعمت و ناز در  اين از  پيش  م  
  ورزيدند  يم اصرار  بزرگ  گناهان بر الْعظِيمِ و الْحِنثِ علَى يصِرُّونَ وكَانُوا
  يزمان آيا : گفتند  يم لَمبعوثُونَ و أَئِنَّا عِظَاماو تُرَابا وكُنَّا مِتْنَا أَئِذَا يقُولُونَ وكَانُوا

  ، كنند  يم  رازنده  ما  هم باز  شديم  استخوان و  خاك و  مرديم ما  كه



٢٦٨٢ 

اؤُنَا أَولُونَ يا آبرا ما  نياكان الْأَو ?  
  يپ از  كه آنها و ندا  بوده  پيش از  كه  آنان ، را  همه : والĤْخِرِينَ بگو الْأَولِينَ إِنَّ قُلْ

  ، بودند   آمده  شان
  بود خواهند  معين روز  آن  گاه  وعده در  معلُومٍ همه يومٍ مِيقَاتِ إِلَى لَمجموعونَ

ثُم ا إِنَّكُمهونَ آنگاه الضَّالُّونَ أَيكَذِّبكننده  تكذيب  گمراهان  يا شما  الْم  ،  
  خورد، خواهيد  زقوم  درختان قُّومٍ ازز من شَجرٍ مِن لĤَكِلُونَ

  كرد خواهيد پر را خود  يشكمها الْبطُونَ و مِنْها فَمالِؤُونَ
  نوشيد خواهيد  جوشان  آب  آن سر بر الْحمِيمِ و مِنَ علَيهِ فَشَارِبونَ
 نوشد  يم  آب  تشنه شتر  كه نوشيد  يم  چنان الْهِيمِ شُرْب فَشَارِبونَ

  جزا روز در  غذايشان  است  الدينِ اين يوم لُهمنُزُ هذَا
لَقْنَاكُم نَحنُ لَا خَ لَو   ? كنيد  ينم  تصديق چرا  پس ،  ايم  آفريده را شما تُصدقُونَ ما فَ
 »ابحأَصالِ واست كه اعمال بد انجام داده اندي ها و كسانيمنظور جهنّم» الشِّم  .

 ها سزاوار آن هستند پس خبر داد كه آن ها يرد كه جهنّمان كي را بييفرهايخداوند ك
ن باد سوزان آن ها را به يدر آتش باد جهنم خواهد بود و ا» وحمِيمٍ سمومٍ فِي« 

شان يد كه روده هاي را خواهند نوشيار داغي كند و آب بسيشدت آشفته و ناراحت م
  . گردانديرا قطع م

« . خته با دود است قرار خواهند داشتيه آتش جهنّم كه آميدر سا» يحمومٍ من وظِلٍّ« 
ن دود يان اي غم و اندوه، آن ها را ميعني.  باشديخنك و خوب نم» كَرِيمٍ ولَا بارِدٍ لَّا

 اثبات ضد آن ي ضد، به مثابه يرا نفيشان ندارد، زي براير و خوبيچ خيفراگرفته و ه
فرگرفتار كرده است و ين كين را به اان كرد كه آناي را بييسپس كارها.  باشديم

شان آن ها را مغرور كرده بود و ياي دنيعني» متْرَفِينَ ذَلِك قَبلَ كَانُوا إِنَّهم« :فرمود
پس آرزو و .  بردند، و خوشگذران بودندي آن كار كرده و از آن لذّت ميبرا
 كه ي و رفاهيرانك غافل گردانده بود، پس خوشگذياالتشان آنها را از انجام عمل نيخ

  . استين نوع خوشگذرانيخداوند آنان را به خاطر آن مذمت كرده است عبارت از ا
 دادند و از يو آن ها گناهان بزرگ را انجام م» الْعظِيمِ الْحِنثِ علَى يصِرُّونَ وكَانُوا« 

 شدند بلكه بر آن چه يمان نمي كردند و از انجام گناهان پشيآن توبه نم
 كه ياديدند پس با گناهان زي ورزي كرد اصرار ميشان را ناخشنود مپروردگار
  . ستند به نزد پروردگارشان آمده اندي نيبخشودن
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« : گفتنديد دانستن آن مي كردند و با بعيو آن ها زنده شدن پس از مرگ را انكار م
چگونه پس از آن كه » الْأَولُونَ آباؤُنَا ؛ أَو لَمبعوثُونَ أَئِنَّا وعِظَاما تُرَابا وكُنَّا مِتْنَا أَئِذَا
ا پدران يآ! م؟ي شويم زنده ميل گشتيم و به خاك و استخوان تبديم و خشك شديمرد

« :ن محال است، خداوند در پاسخ آن ها فرموديا!  شونديخته ميز برانگين ما نينخست
همانا مردمان : بگو» معلُومٍ يومٍ مِيقَاتِ إِلَى والĤْخِرِينَ؛ لَمجموعونَ الْأَولِينَ إِنَّ قُلْ
 ينّ كه خداوند براي معين همه را خداوند زنده خواهم كرد و در روزين و پسيشيپ

 را كه يي كارهاي آورد، و سزا و جزاهايبندگانش مقّدر نموده همه آنان را گرد م
  .  دهديكرده اند به آن ها م

 »ثُم ا إِنَّكُمهد و راه يت گمراه شده اي كه از راه هداي كسانيسپس شما ا» ونَالضَّالُّ أَي
و آن چه را از حق و ) ص(امبريو پ» الْمكَذِّبونَ« ! ديش گرفته  اي را در پيگناه و زشت
از » زقُّومٍ من شَجرٍ مِن لĤَكِلُونَ« د، يب كرده ايد كه با خود آورده است تكذيوعده و ع

« . د خوردينِ درخت است خواهين و زشت تريوترن و بدبيدرخت زقوم كه بدتر
 شود يآن چه باعث م. د كرديتان را از آن پرخواهيو شكم ها» الْبطُونَ مِنْها فَمالِؤُونَ

ش از حد است كه جگرشان ي بي زقوم از آن بخورند گرسنگيتا آن ها با وجود زشت
و . ده شودشان از جا كني دل هايك است از گرسنگيرا به جوش آورده و نزد

 كند و ي دهد و چاق ميرو ميند نه انسان را ني نماي مي كه با آن رفع گرسنگيخوراك
  . دي نماي را برطرف مينه گرسنگ
ده ين خوراك آب داغ و جوشي اي است و رويدنين نوشي آن ها بدتريدنيو اما نوش

شدت  كه به ين آب را همانند شترانيو ا.  جوشدي كه در شكم ها مي نوشند؛ آبيم
 است كه شتران بدان مبتال يماري بينوع» ميه« ن كه يا اي نوشند، و يتشنه هستند م

  . گردنديرآب نميشوند و سيم
افت آن ها در ي و ضي، مهمانيدنين آشامين خوراك و ايا» الدينِ يوم نُزُلُهم هذَا« 

 بر ش فرستاده و آن راي خود از پيافت را خودشان براين ضيروز جزاست و ا
نَ ءامنُوا يإِنَّ الَّذ« :دي فرمايخداوند متعال م. ح داده اندي خدا ترجيافت و مهمانيض

لَاَيها لَا ينَ فِيوعمِلوا الصلِحتِ كَانَت لَهم جنَّت الفِردوس نُزُالً ، خَلِد َ  يب» بغُونَ عنَها حوِ
افت آن ي بهشت ضيهاسته كرده اند باغ ي شايمان آورده و كارهاي كه ايگمان كسان

  .  طلبنديگر را نمي ديزي آن چي مانند و به جاي باشد و آنان در آن جاودانه ميها م
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 خَلَقْنَاكُم نَحنُ« :ان كرد و فرمودي را بر زنده شدن پس از مرگ بيل عقليسپس دل
لَا لَو ا را د و شمي نبوديزيچ چيم پس از آن كه هيد آورده ايما شما را پد» تُصدقُونَ فَ

 تواند ين كار تواناست نمي كه بر ايا كسيآ. م يده اي آفري و ناتوانيبدون خستگ
ن ين آن ها را به خاطر ايبنابرا.  تواناست يزياو بر هر چ! يمردگان را زنده كند؟ آر

چون آن ها آن چه را كه . كه به زنده شدن پس از مرگ باور ندارند سرزنش كرد
ن كه ي كنند و آن  اي پس از مرگ است مشاهده مبزرگ تر و مهم تر از زنده شدن

  .د آورده استيخداوند آنان را از عدم پد
  :58- 62 يه يآ

  ? ايد  ديده ريزيد  يم  بيرون  كه را  يمن  آن تُمنُونَ آيا ما أَفَرَأَيتُم
أَأَنتُم لُقُونَه   ?  ايم  رينندهآف ما يا آفرينيد  يم را او شما الْخَالِقُونَ آيا نَحنُ أَم تَخْ
 و  ساختيم مقدر شما بر را  مرگ بِمسبوقِينَ ما نَحنُ وما الْموت بينَكُم قَدرنَا نَحنُ

  كه  نيستيم  آن از  ناتوان
 شما همانند  يقوم شما  يجا  تَعلَمونَ به لَا ما فِي ونُنشِئَكُم أَمثَالَكُم نُّبدلَ أَن علَى

  .بيافرينيم نو از خبريد ، يب  آن از  كه  يصورت  به را ماش و  بياوريم
لَقَدو تُملِم لَا الْأُولَى النَّشْأَةَ ع لَو   به چرا ، آگاهيد  نخست  آفرينش از تَذكَّرُونَ شما فَ
  ? نياوريد  يادش

د؟ يد فكر كرده ايزي ري كه در رحم همسران مينش خود از نطفه ايا درباره آفري آ
دگار ي آفريا خداونديد؟ يده ايد را آفري آيد مين نطفه و آن چه از آن پدياا شما يآ

 و يان زن و شوهر دوستياست كه شهوت را در وجود زن و مرد قرار داده و م
  ! گردد؟يد مثل ميمحبت برقرار كرده كه سبب تول

دالل نش دوباره استين بر آفرينش نخستين خداوند آن ها را فراخواند تا از آفريبنابرا
لَقَد« :كنند و فرمود و تُملِم لَا الْأُولَى النَّشْأَةَ عنش ي شما آفريو به راست» تَذكَّرُونَ فَلَو

ن كه يد به اي آوريمان نميد؟ چرا ايري پذيد، پس چرا پند نمين را دانسته اينخست
  ز تواناست؟ينش دوباره تان نينش شما توانا بوده است بر آفري كه بر آغاز آفريكس
  :63- 67 يه يآ

  ? ايد  ديده كاريد  يم  كه را  يچيز تَحرُثُونَ آيا ما أَفَرَأَيتُم
أَأَنتُم ونَهعتَزْر نُ أَمونَ آيا نَحايم  روياننده ما يا  رويانيدش  يم شما الزَّارِع  ?  
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نَشَاء لَو لْنَاه عا لَجطَامح لْتُم لَ   ساختيم  يم  خاشاكش  خواستيم  يم تَفَكَّهونَ اگر فَظَ
  .بمانيد  شگفت در تا
  ،  دادگانيم باد بر  ثروت ما : لَمغْرَمونَ گويند إِنَّا
  .ماندگانيم  نصيب  يب محرُومونَ ما نَحنُ بلْ
د و  عبادت ين نعمت به توحيله اي بر بندگانش است و آن ها را به وسين منّت الهيا

واند كه با فراهم كردن درختان و  خي خود فرا ميش و بازگشت به سويخو
 ي فراهم مين كاشتن رزق و روزيكشتزارها به آن ها نعمت داده است، چرا كه از ا

 يازهاي توانند منافع و نيانسان ها نم.  شودي انسان برآورده ميازهايشود و ن
ند و حق ين كه بتوانند شكر آن را ادا نمايبرآورده شده خود را بشمارند چه رسد به ا

 أَأَنتُم« :ش را به آن ها گوشزد نمود و فرموديپس منّت خو.  آورندي را به جاآن
ونَهعتَزْر نُ أَمونَ نَحا شما آن يا آيد؟ ي آوريرون مين بيا شما آن را از زميآ» الزَّارِع
 يوه ايد تا دانه و مي آوريرون ميوه آن را بيا شما خوشه و ميد؟ و آي دهيرا رشد م

  ده گردد؟ يرس
ده ين نعمت را به شما بخشين كار را انجام داده و اي ايين كه خداوند به تنهايا اي

د و در آن ي زنين را شخم مين است كه زميد اي دهي كه شما انجام مياست؟ تنها كار
ش از يرد و بي گي صورت ميين چه كارهايد كه بعد از اي دانيد سپس نمي كاريتخم م

ن ين به آن ها گوشزد نمود كه ايبا وجود ا. دير ندايگري كار دييز تواناين نيا
د ي نماي از خطرها قرار دارد اما خداوند آن را حفاظت مياريكشتزارها در معرض بس

 لَو« :ن فرموديبنابرا. ديي از آن استفاده نماي گذارد تا مدت زماني ميتان باقيو برا
 خشك و ياهي آن را به گيوه هايم كشتزار و مياگر بخواه» حطَاما لَجعلْنَاه نَشَاء

لْتُم« . مي كنيل مي ندارد تبديده ايپرپر شده كه سود و فا لَ آن گاه به » تَفَكَّهونَ فَظَ
 را خرج ياديد و مخارج زيش رنج برده ايده شدن آن بعد از آن كه برايسبب خشك

 ي رود و ميان مي تان از ميد و شادي شويمان ميد و پشي خوريد حسرت ميكرده ا
  :دييگو
د كه ما را از ي به ما رسييو بال. ميان شديهمانا ما دچار نقصان و ز» لَمغْرَمونَ إِنَّا« 
 يد، و ميان شده ايد و دچار زيد كه از كجا آمده اي دانيآن گاه م.  درآورديپا
د ييش بگويپس خداوند را با ستا. مي بهره هستيبلكه ما ب» محرُومونَ نَحنُ بلْ« :دييگو
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د و كشتزارتان را ي نماي گذارده و آن را كامل ميانده و باقيتان رويه آن ها را براك
  .دي بهره باشير و سود آن بي كند كه از خي مبتال نميبه آفت

  :68- 7 يه يآ
تُماء أَفَرَأَيونَ آيا الَّذِي الْمايد  ديده نوشيد  يم  كه را  يآب تَشْرَب ?  

أَأَنتُم وهلْتُم  يا فرستيد  يم فرو ابر از را  آن شما الْمنزِلُونَ آيا نَحنُ أَم الْمزْنِ مِنَ أَنزَ
  ?  ايم  فرستنده فرو ما
نَشَاء لَو لْنَاه عا جاجلَا أُجگردانيديم  يم  تلخ را  آن  خواستيم  يم تَشْكُرُونَ اگر، فَلَو   

  ? گوييد  ينم  سپاس چرا  پس
ان كرد، ي بر خوراك دادن به بندگانش بيرا مبنش ي خداوند متعال نعمت خويوقت

ن آب را در ياگر خداوند ا: فرمود. ادآور شديز ي نوشند را ني كه مينيرينعمت آب ش
د آن را ي توانستي كرد شما انسان ها نميتان فراهم نمي داد و برايدسترس قرار نم

ن گاه به سبب  آورد و آين ميين خداوند است كه آب را از ابر پايا. ديبه دست آور
 شود يره مين آب ذخيند و در داخل زمي آيد مين پدي زمي در روييباران، رودبارها

ن است كه ي اي الهيو از نعمت ها.  شوند ي جوشان روان ميو چاه ها و چشمه ها
 از ي گرداند استفاده اين و گوارا كرده است و اگر آن را شور و تلخ ميريآب را ش

 كه به يپس چرا خداوند متعال را به خاطر نعمات» تَشْكُرُونَ لَافَلَو« .  شديآن برده نم
  د؟ي گزاريشما داده است شكر نم

  :71- 74 يه يآ
تُمأَفَرَأَي ونَ آيا الَّتِي النَّارايد  ديده افروزيد  يم  كه را  يآتش  آن تُور ?  

أَأَنتُم ا أَنشَأْتُمرَتَهشَج نُ أَمنشِؤُونَ آيا نَحما يا ايد  آفريده شما را  ختشدر الْم 
  ?  ايم  آفريننده

لْمقْوِينَ ما ومتَاعا تَذْكِرَةً جعلْنَاها نَحنُ  ، رهنورد  مسافران  يبرا و  يهشدار را  آن لِّ
  .ساختيم  يمتاع

حبمِ فَسبِاس كبظِيمِ به ريگو  تسبيح خود  بزرگ پروردگار  نام  الْع.  
. از باشندي ني توانند از آن بي است كه مردم نمي ضروريت ها از نعميكين يو ا

اج دارند، يشان به آتش احتيازهاي از نياري رفع بسي از كارها و براياريمردم در بس
 يد و مي نمايد آورده گوشزد مي كه از درختان پديپس خداوند آن ها را به آتش

وند آتش را از درخت سبز د آورند و خداي توانند درخت آتش را پديمردم نم: ديفرما
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 شود و يل مي افروزند و به آتش تبدي درختان را بر ميمردم چوب ها. ده استيآفر
  . كنندياز خود را برآورده سازند آن را خاموش ميچون ن

لْنَاها نَحنُ«  عم تا نعمت ي بندگان قرار داده اي برايما آن را تذّكر» تَذْكِرَةً ج
اد ي گناهكاران آماده  كرده است به يا كه خداوند براپروردگارشان و آتش جهنم ر

 ناز و نعمت ي سراي قرار داده تا بندگانش را به سوين را هشداريو ا. آوردند 
  . بهشت سوق دهد

خداوند . م ي رهگذران قرار داده اي برايله و منفعتيو آتش را وس» لِّلْمقْوِينَ ومتَاعا« 
ش ي استفاده مسافران قرار داده، چون مسافر بيبراان كرد كه آن را يژه بيبه طور و
 يا همه سراين است كه دنيد به خاطر ايشا. دي نمايگران از آن استفاده ميتر از د

 پروردگارش مسافر ي شود به سوي كه متولد ميسفر و گذر است و بنده از زمان
  .است

ا قرار داده و آن ين دني مسافران در اي برايله اين آتش را كاال و وسيپس خداوند ا
  .  اندازديدان آخرت مي جاوياد سراي گردانده كه آن ها را به يادآوريرا پند و 

سپاس و . ندي نمايجاب ميان كرد كه بر بندگان ايش را بي از نعمت هاي شماريوقت
« :اد كنند و فرمودي ي و بزرگي آورند؛ فرمان داد تا او را به پاكيعبادت او را به جا

حبمِبِ فَساس كبظِيمِ ران كن كه اسماء و يش پروردگار بزرگت را بي و ستايپاك» الْع
 ياو را با قلب و زبان و اعضا.  ر و احسانات او فراوان استيصفاتش كامل و خ

 يش است وسزاوار است كه شكر او به جايش بگو، چون  او سزاوار ستايبدنت ستا
ه شود و فراموش نگردد و اطاعت شود ادآوردي او نشود؛ به يآورده شود و ناسپاس

  .ردي اش انجام نگيو نافرمان
  :75- 87 يه يآ

لَا   ستارگان  غروبگاه  به سوگند  النُّجومِ پس بِمواقِعِ أُقْسِم فَ
إِنَّهو ملَقَس ونَ لَّولَمو تَع ظِيمبزرگ بدانيد اگر  است  يسوگند  اين ع  
هر لَقُرْآنٌ إِنَّه قدر  يگرام  است  يقرآن  اين ،  آينه كَرِيم ،  
  مكنون  يكتاب مكْنُونٍ در كِتَابٍ فِي
لَّا يمسه لَّا   نزنند  آن بر  دست  پاكان جز،  الْمطَهرُونَ كه إِ

  است  جهانيان پروردگار  جانب از  شده  الْعالَمِينَ نازل رب من تَنزِيلٌ
  ? انگاريد  يم  دروغ را  سخن  اين هِنُونَ آيامد أَنتُم الْحدِيثِ أَفَبِهذَا
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  يم قرار  آن  انگاشتن  دروغ در را خود  نصيب تُكَذِّبونَ و أَنَّكُم رِزقَكُم وتَجعلُونَ
  ? دهيد
لَا لَو لْقُوم پس بلَغَتِ إِذَا فَ رسد  گلوگاه  به  جان  كه  آنگاه چرا  الْح ،  
أَنتُمكنيد  ينم  تكذيب ، نگريد  يم  هنگام  اين در شما  وتَنظُرُونَ حِينَئِذٍ و ?  
 شما  يول  تريم  نزديك او  به شما از تُبصِرُونَ ما لَّا ولَكِن مِنكُم إِلَيهِ أَقْرَب ونَحنُ

  .بينيد  ينم
لَا لَو   ، نداريد باور را  قيامت مدِينِينَ اگر غَيرَ كُنتُم إِن فَ

  .گردانيد  بازش ، گوييد  يم  راست صادِقِينَ اگر مكُنتُ إِن تَرْجِعونَها
 ين اوقات به وجود ميخداوند به ستارگان و محل غروبشان و آن چه خداوند در ا

پس . دي نماياد مي كند سوگند ي اش داللت ميگاني او و يآورد و بر عظمت و بزرگ
 لَّو لَقَسم إِنَّهو« :اد شده است بزرگ جلوه داد و فرمودي را كه به آن سوگند يزيچ

ن سوگند بدان جهت بزرگ ي بزرگ است و ايد آن سوگنديواگر بدان» عظِيم تَعلَمونَ
 يدن و غروبشان نشانه ها و عبرت هايياست كه در ستارگان و حركتشان و فروگرا

  .  هستي شماريب
 اد شده كه حقي اثبات آن سوگند خورده شده قرآن است و سوگند يآن چه كه برا

 در آن نهفته ياري فراوان دارد و دانش بسير و خوبيست و خي در آن نياست و شكّ
  .دي آي شود و به دست مي از كتاب خدا استنباط مير و دانشياست و هر خ

د خلق پنهان و ي نگاشته شده است كه از چشم و ديدر كتاب» مكْنُونٍ كِتَابٍ فِي« 
ن قرآن در لوح محفوظ ي ايعني.  باشدين كتاب پنهان لوح محفوظ ميده است و ايپوش

  .  مورد بزرگداشت استينوشته شده است و نزد خداوند و فرشتگانش در مالء اعل
 است كه ي باشد كه در دست فرشتگانيو احتمال دارد منظور از كتاب پنهان كتاب

ن ين است كه ايمنظور ا.  فرستدين مييش پاي و رسالت خويخداوند آن ها را با وح
ر دادن و يي تغي برايطان ها پنهان است و آن ها قدرتيز نگاه و دسترس شكتاب ا

  .ا كاستن از آن را ندارنديافزودن به آن 
 كه خداوند آن ها را از آفت ها و يجز فرشتگان بزرگوار» الْمطَهرُونَ إِلَّا يمسه لَّا« 

 يبه قرآن دست نمجز پاكان .  كننديب ها پاك گردانده قرآن را لمس نميگناهان و ع
 ين مطلب اشاره ميه به ايآ.  ندارنديطان به آن دسترسي و شيديپس اهل پل. زنند
  . باشد به قرآن دست بزندي كه پاك نميست كسيز نيد كه جاينما
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 يش ذكر شد از سوي كه براي بزرگين قرآن با صفت هايا» الْعالَمِينَ رب من تَنزِيلٌ« 
 و يني دي كه بندگانش را با نعمت هايده است؛ خداوندان نازل شيپروردگار جهان

 كه با آن بندگانش را يتين پرورش و تربيو بزرگ تر.  دهدي پرورش ميويدن
ن قرآن است كه منافع و مصالح هر دو جهان را در يپرورش داده است ، نازل كردن ا

وده كه  در حق بندگانش نمين قرآن رحمت و لطفيخداوند با نازل كردن ا. بردارد 
  . آورندي توانند به جايسپاس آن را نم

از جمله آن چه كه بر آن ها واجب است آن را  انجام دهند و آشكارش كنند و به 
» مدهِنُونَ أَنتُم الْحدِيثِ أَفَبِهذَا« :ن فرموديبنابرا. ن كالم استي آن فرا خوانند ايسو

 و زخم زبانشان ييب جوي عن ك تاب بزرگ و پند استوار را از ترس مردم ويا ايآ
 سزاوار پنهان شدن است كه يست ، بلكه سخنيسته نين كار شايد؟ اي داريده ميپوش

م حق است و هركس با آن به ياما قرآن كر. صاحبش به آن اعتماد نداشته باشد
 شود ي است كه پنهان داشته نميكالم.  شوديمبارزه و كشمكش بپردازد مغلوب م

  . گردديبلكه آشكار م
 ي كه به آنان روزيو در مقابل منّت و احسان اله» تُكَذِّبونَ أَنَّكُم رِزقَكُم وتَجعلُونَ« 

ند ما به ي گوي گزارند و مي  كنند و نعمت خداوند را سپاس نميبش ميداده است تكذ
م و نعمت را به ين نعمت ها برخوردار شده ايز و به سبب باران از ايسبب فالن چ

د شكر خداوند را به خاطر يا نبايآ.  دهندي آن را نداده است، نسبت مگر كهي ديكس
د كه  احسان و نعمت را بر شما فرو فرستاد تا از فضل و ياوري بياحسانش به جا

زه رفع يب و كفر سبب و انگيد كه تكذيش تر به شما بدهد؟ هان بدانيش بيلطف خو
  . شودينعمت و آمدن عذاب م

لَغَ إِذَا فَلَولَا«  تِب أَنتُم؛ ولْقُومنُ حِينَئِذٍ الْحنَحتَنظُرُونَ؛ و هِ أَقْرَبلَي  لَّا ولَكِن مِنكُم إِ
! د؟ي كنين حال نگاه مي رسد و شما در اي كه روح به حلقوم ميچرا هنگام» تُبصِرُونَ
 شما يك تر هستند، ولي ما و فرشتگان از شما به او نزدي كه علم و آگاهيدر صورت

  .ديني بينم
لَا«  لَو ده يد كه شما پس از مرگ زنده گرداني برياگر گمان م» مدِينِينَ غَيرَ كُنتُم إِن فَ
چرا روح را به » تَرْجِعونَها« د، يني بيد و جزا نمي دهي پس نميد و حسابي شوينم

حال آن كه ! د؟يي گوياگر شما راست م» صادِقِينَ كُنتُم إِن« د؟ي گردانيبدن باز نم
 كه يد به حقّيا بايپس . ديد كه از بازگرداندن روح ناتوان هستي كنيما اقرار مش
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د، و يريش بگين كه راه عناد و مخالفت را در پيا ايد، يآورده است اقرار كن) ص(محمد
  .د سرانجام بد شما مشخّص خواهد شدين  كنياگر چن

  :88- 96 يه يآ
  ، باشد  مقربان از اگر اما الْمقَرَّبِينَ، مِنَ كَانَ إِن فَأَما

حانٌ فَرَوحيرنَّةُ وجنعمت پر  بهشت و  يروز و  آسايش  اوست  ينَعِيمٍ برا و  
  : باشد  سعادت  اصحاب از اگر اما الْيمِينِ و أَصحابِ مِنَ كَانَ إِن وأَما

لَامفَس ابِ مِنْ لَّكحمِينِ پس أَصاست  مسال  سعادت  اصحاب از را تو  الْي.  
  ، باشد  گمراه  كنندگان  تكذيب از اگر اما الضَّالِّينَ و الْمكَذِّبِينَ مِنَ كَانَ إِن وأَما
  ، كنند  مهمانش  جوشان  آب  حمِيمٍ به منْ فَنُزُلٌ

  .آورند در  دوزخش  به جحِيمٍ و وتَصلِيةُ
  .است  يقين و  تراس  يسخن  سخن  الْيقِينِ اين حقُّ لَهو هذَا إِنَّ

حبمِ فَسبِاس كبظِيمِ ريگو  تسبيح  بزرگت پروردگار  نام  به  پس  الْع.  
ب كنندگان گمراه را ياران راست، و تكذي سه گانه مقّربان، و يخداوند حاالت گروه ها

سپس  حاالت آن ها را به هنگام مرگ در آخر . ان كرديامت ، در آغاز سوره بيدر ق
پس اگر مرده از مقّربان » الْمقَرَّبِينَ مِنَ كَانَ إِن فَأَما« : نمود و فرمودانيسوره ب

 كه با انجام واجبات و مستحبات و ترك حرام و مكروه و يدرگاه خداوند باشد؛ كسان
 دارند يش و شاديآنان آسا» فَرَوح«  گردانند، يك ميمباحات، خود را به خداوند نزد

 يحان كلمه جامعير» وريحانٌ« .  برخوردار خواهند بوديروح و ي قلبيو از نعمت ها
 ي ها را شامل ميدني ها و آشاميل خوردني از قبي جسمياست كه همه انواع لذت ها

  .شود
ر ين از باب تعبيو ا.  باشدياه خوشبو كه معروف مي گيحان به معنيو گفته شده كه ر

در .  پرناز و نعمتيو باغ ها» نَعِيمٍ وجنَّةُ«  باشدي از جنس عام آن ميزيبه نوع چ
 اخبار آن يچ گوشيده و هي تاكنون آن را نديچ چشمي هست كه هييزهاين باغ ها چيا

 كه مقّرب يپس كسان.  خطور نكرده استيچ انسانيده و تصور آن به دل هيرا نشن
داده زها مژده ين چيبارگاه خداوند باشند به هنگام احتضار و در حالت نزع روح به ا

همان طور . نديك است به پرواز در آي آن نزدي كه ارواح از شادي شوند؛ مژده ايم
هم ينَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَموا تَتَنَّزلُ علَيإِنَّ الَّذ« :كه خداوند متعال فرموده است 

لَا تَحزَنُوا وأّبشِروا بِالجنَّّةِ لَّا تَخَافُوا و لَئِكَةُ أَ ون؛ نَحنُ أَولِي الَّتالمدكُم فِي كُنُتم تُوعوĤي 
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ِيوةِ الُّدنيالح ها ما تَدعونَ ؛ نُزُلَا مِّن ي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تَشتَهِي االَخِرَةِ ولَكُم فِيا وفِ
 يداري، سپس پا»پروردگار ما اهللا است« : كه گفتندي گمان كسانيب» ميغَفُورِ رح

د و ين مباشيد واندوهگينترس« :ندي گويند و مي آي آنان فرشتگان فرود مدند، بريورز
م هر آن چه كه يما دوستان شما هست. ديد شاد باشي شوي كه وعده داده ميبه بهشت
 از جانب يو آن به عنوان مهمان. »ا استيد در بهشت مهيد و دوست بداريبخواه

  . پروردگار آمرزنده مهربان است
آنان را »  االَخِرةيا وفِيوةِ الدني الحي فِيلَهم البشر« :دي فرماي كه مين فرموده الهيو ا

ن بشارت و مژده، ير شده كه اين تفسيچن. ا و آخرت مژده استي دنيدر زندگان
  . باشديا مي دنيبشارت در زندگان

 هستند يا كسانآن ه. اران راست باشديو اگر از » الْيمِينِ أَصحابِ مِنَ كَانَ إِن وأَما« 
كه واجبات را انجام داده و محرّمات را ترك گفته اند، گرچه از آن ها در انجام پاره 

 ي آنان خلليگانه پرستيمان و ي كه به اي اي سرزده، كوتاهيف كوتاهي از وظايا
لَام« : شودين ها گفته ميك از ايپس به هر. وارد نكرده است س ابِ مِنْ لَّكحأَص 

 رسد به او ي به آن ها مي وقتيعني. اران دست راستت درودت بادي ي از سو»الْيمِينِ
 شود از همه آفت ها و بالها و عذاب به ين كه به او گفته ميا ايو .  كنندي ميسالم

فر ي كه از عذاب و كي، كساني ها هستي چون تو از دست راستيدور و سالمت هست
  .  باشنديدر امان م

لِيةُحمِيمٍ منْ فَنُزُلٌ«  تَصحِيمٍ ؛ وافت يند، ضي آي كه به نزد پروردگارشان ميهنگام» ج
رد ي گي كه از همه سو آن ها را فرا ميآنان عبارت است از وارد شدن به آتش؛ آتش

  . كمك بطلبنديو هرگاه از شدت تشنگ.  رسديشان ميو به دل ها
 يبا آب جوشان» رَاب وسأء ت مرتَفَقَاً الوجوه َ بِئس الشَّيشوِيغَاثُوا بِمĤءِ كَالمهلِ ي« 

 و يدنيچه بد نوش.  شودياد آن ها پاسخ داده مي كند به فريكه صورت ها را كباب م
  ! استيگاهيچه بد جا

ك و بدشان سزا ي نيآن چه خداوند ذكر نمود كه بندگان را در مقابل كارها» هذَا إِنَّ« 
 در آن يدي است كه شك و تردينيقيحق و » ينِالْيقِ حقُّ لَهو« و جزا خواهد داد، 

 به بندگانش نشان يل قطعين باره داليو خداوند در ا. ابدي يست، و قطعا تحقق مين
 چشند و ين جزا را ميا اي كه خردمندان چنان باوردارند كه گوييداده است تا جا
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ش يرگ ستان نعمت بزيپس آن ها خداوند را به خاطرا.  كننديقت آن را مشاهده ميحق
  .ندي نمايم

پس نام پروردگار بزرگت »  الْعظِيمِ ربك بِاسمِ فَسبح« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا
 برتر و واالتر است، يپاك و منزّه است پروردگار بزرگ ما و بس. اد كني يرا به پاك

ان يانش پروردگار جهيو ستا. ندي گويو به دور است از آن چه ستمگران و منكران م
  . پاك و خجسته و بس فراوانيشيرا سزاست، ستا

   واقعهير سوره يان تفسيپا
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  دي حدير سوره يتفس

  .ه استي آ29 و يمدن

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  : 1- 6 يه يآ
حبلَّهِ س  ، گويند  يم  تسبيح را الْحكِيم خداوند الْعزِيزُ وهو والْأَرضِ السماواتِ فِي ما لِ
  .است  حكيم و پيروزمند  او و ،  است  زمين و آسمانها در،  چه هر
لَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَريِي وحي مِيتيو وهلَى وءٍ كُلِّ عيقَدِيرٌ فرمانرواي شَي  

  .تواناست چيز برهر  و ميراند  يم و كند  يم  زنده   اوست  آن از  زمين و آسمانها
ولُ هخِرُ الْأَوĤْالالظَّاهِرُ واطِنُ والْبو وهءٍ بِكُلِّ واوست شَي لِيمظاهر و آخر و  اول  ع 
  .داناست  يچيز هر  به او و ،  باطن و

واتِ خَلَقَ الَّذِي هاومالس ضالْأَرامٍ سِتَّةِ فِي وأَي ى ثُمتَولَى اسرْشِ عالْع لَم عا يم لِجي 
 ما أَينَ معكُم وهو فِيها يعرُج وما السماء مِنَ ينزِلُ وما مِنْها يخْرُج وما ضِالْأَر فِي

كُنتُم اللَّها ولُونَ بِممصِيرٌ تَعآفريد روز  شش در را  زمين و آسمانها  كه  اوست ب  
  زمين از ار  چه هر و رود فرو  زمين در را،  چه هر   پرداخت  عرش  به  سپس
  يم ، رود باال  آسمان بر را  چه هر و آيد فرو  آسمان  از را  چه هر و آيد  بيرون
  .بيناست كنيد  يم  كه  يكار هر  به و  شماست  همراه باشيد   كه جا هر و  داند
لَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرإِلَى واللَّهِ و عفرمانرواي تُرْج وراز  زمين و هاآسمان  يالْأُم 
  .گردد   يم باز خدا  به كارها  همه و ،  اوست  آن

ولِجلَ يارِ فِي اللَّيالنَّه ولِجيو ارلِ فِي النَّهاللَّي وهو لِيمورِ از بِذَاتِ عديم  شب الص  
  چه هر  به و، افزايد   يم  شب  به و كاهد  يم روز از و افزايد  يم روز  به و كاهد

  .است  آگاه گذرد  يم دلها رد
 دهد كه همه ي اش خبر ميي فرمانروايخداوند متعال از عظمت و شكوه و گستردگ

ر ناطق و جمادات، يوانات ناطق و غيل  حين است از قبيآن چه در آسمان ها و زم
 يست منّزه ميسته شكوهش ني كنند و او را از آن چه شاياد مي يخداوند را به پاك

ن است به عبادت پروردگارشان مشغولند و يآن چه در آسمان ها و زمو همه . دانند
« :ن فرموديبنابرا. ان استي در آن ها نمايم قدرت او هستند و آثار حكمت الهيتسل
وهزِيزُ والْع كِيمبا حكمت استيو او توانا» الْح .  
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ازمند ي نن به طور عامييان شده كه همه م خلوقات در جهان باال و پاين جا بيدر ا
نش جهان ي باشند و قدرت او همه را فراگرفته و حكمت او در آفريپروردگارشان م

رش ي فراگييسپس خداوند از فرمانروا. ان استيز نماي و فرمانش در هر چيهست
 آسمان ها ييفرمانروا» ويمِيت يحيِي والْأَرضِ السماواتِ ملْك لَه« :خبر داد و فرمود

ننده ي  اوست آفريعني.  گردانديراند و زنده مي مين خداوند است و او من از آيو زم
  .  دهنده و كارساز آن هايمخلوقات و اوست روز

 »وهلَى وءٍ كُلِّ عتواناستيزيو او بر هر كار و هر چ» قَدِيرٌ شَي  . »ولُ هاو » الْأَو
دا است كه باالتر از يو پ» رُوالظَّاهِ« ست، ي نبوده و نيزين است كه قبل از او چيشيپ

 بِكُلِّ وهو« .ستي نيزيدا است كه نهان تر از او چيو ناپ» والْباطِنُ« . ستي نيزياو چ
دا و پنهان و رازها ي او امور پيو علم و آگاه.  داناست يزيو او به هر چ» علِيم شَيءٍ

  .ن را فراگرفته استين و پسيشيده و امور پيو امور پوش
 »واتِ خَلَقَ الَّذِي هاومالس ضالْأَرامٍ سِتَّةِ فِي وكه آسمان ها و يياوست خدا» أَي 
ن روز آن يكشنبه شروع شد و آخرينش از روز يآفر. دين را در شش روز آفريزم

سته و يسپس بر عرش خودش آن گونه كه شا» الْعرْشِ علَى استَوى ثُم« . جمعه بود
  . دي، بلند و مرتفع گردسزاوار شكوه او است

 »لَمعا يم لِجضِ فِي يره كه به داخل يدانه ها و موجودات زنده و باران و  غ» الْأَر
وانات و ياهان و درختان و حيو گ» مِنْها يخْرُج وما« .  داندي شوند را مين وارد ميزم
رات و يو تقد» السماء نَمِ ينزِلُ وما« .  دانديند را مي آيرون مين بيره كه از زميغ

و » فِيها يعرُج وما«  داند يد مي آي را كه از آسمان فرود ميي هايفرشتگان و روز
 ي روند ميره را كه در آسمان ها باال ميفرشتگان و ارواح و دعاها و اعمال و  غ

 هم چنان كه .ديو او با شماست هر كجا كه باش» كُنتُم ما أَينَ معكُم وهو« . داند
لَّا هو رابِعهم ولَا خَمسةٍ إِلَّا يكُونُ مِن نَّجويما « :خداوند متعال فرموده است   ثَلَثَةِ إِ

لَّا هو معهم أَيهو سادِسهم وآل أَدنَ لĤَ أَكثَرَ إِ و ا كَانُواي مِن ذَلِكيچ گفتگويه» نَ م 
و اگر پنج تا . ن آن هاستيخداوند چهارمن كه يست مگر ايان سه تن ني ميمحرمانه ا

ن باشند، هركجا كه باشند يش تر از ايا بين آن ها خداست، و اگر كم تر يباشند ششم
  .خدا با آن هاست

د داد ين وعده و  عيق علم و اطالع است، بنابراي خدا با همه مخلوقات از طريهمراه
و خداوند به » بصِيرٌ تَعملُونَ مابِ واللَّه« :كه مقابل اعمال جزا خواهد داد و فرمود
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 ي كه  انجام ميك و بدي نيناست و در برابر كارهاي زند بي كه از شما سر مييكارها
 آسمان ييفرمانروا»والْأَرضِ السماواتِ ملْك لَه« . د شما را جزا و سزا خواهد داديده

ند و در آن ها آن گونه كه ند، و همه بنده او هستي آفرين از آن اوست؛ او ميها و زم
ش ي خوي خود را بنابر حكمت الهي وشرعيريد و اوامر تقدي نمايبخواهد تصرف م

  . گذارديدر آن ها به اجرا م
 ي خدا برگردانده ميو كارها و انجام دهندگان آن به سو» الْأُمور تُرْجع اللَّهِ وإِلَى« 

د و ي نماياو پاك را از ناپاك جدا م شوند آن گاه يپس بندگان نزد او حاضر م. شوند
 يفر مي  كار بدش كي دهد و بدكار را به سزايكش جزا ميكوكار را به پاداش كار نين

  . دهد
 »ولِجلَ يارِ فِي اللَّيالنَّه ولِجيو ارلِ فِي النَّهگرداند آن يشب را در روز داخل م» اللَّي 

سپس روز را در شب .  شونديآرام م پوشاند و ي ميكيگاه شب آن ها را با تار
 گردد ي بندد و جهان روشن مين رخت بر مي از زميكي گرداند  وآن گاه تاريداخل م

  . روندي و منافعشان مي  كنند و به دنبال زندگيو بندگان حركت م
 را  كوتاه يكي گرداند و يو خداوند همواره شب را در روز و روز را در شب داخل م

ن كه فصل ها به ي شوند تا اين طور كوتاه و بلند مي كند و همي مي را طوالنيگريو د
پس با بركت و . دي آي مخلوقات به دست مي براياديند و منافع زي آيوجود م

 برتر و باالتر است خداوند بزرگوار يان و بسيخجسته است خداوند پروردگار جهان
 بِذَاتِ علِيم وهو« .  به بندگانش داده استي و باطني ظاهريبخشنده كه نعمت ها

پس هركس را كه . ناستيان است بينه جهانيو او به آن چه در دل و س» الصدورِ
 يت او نباشد خوار مي گرداند و هركس را كه سزاوار هدايسته باشد موفق ميشا
  .دينما
 آمنُوا فَالَّذِينَ فِيهِ فِينَمستَخْلَ جعلَكُم مِما وأَنفِقُوا ورسولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا:7- 11 يه يآ

أَنفَقُوا مِنكُمو مرٌ لَهبه  كه  مال  آن از و بياوريد  ايمان  پيامبرش و خدا  كَبِيرٌبه أَج  
 و  آورده  ايمان را  كه هر شما  ميان از  كنيد  انفاق  است  رسانده  شما  به  وراثت
  دهند  فراوانش  يمزد ،  كرده   انفاق
 كُنتُم إِن مِيثَاقَكُم أَخَذَ وقَد بِرَبكُم لِتُؤْمِنُوا يدعوكُم والرَّسولُ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ لَا ملَكُ وما

  را شما پيامبر  آنكه  حال و آوريد  ينم  ايمان خدا  به  كه را شما  مؤْمِنِينَ چيست
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  شما از داريد باور راگ و ، بياوريد  ايمان  پروردگارتان  به  كه كند  يم دعوت
  ?  است  گرفته  پيمان

ونَزِّلُ الَّذِي هلَى يدِهِ عباتٍ عنَاتٍ آييكُم بخْرِجنَ لِياتِ مإِنَّ النُّورِ إِلَى الظُّلُمو اللَّه بِكُم 
اوست لَرَؤُوف حِيمكند  يم  نازل را  روشن  آيات خود  بنده بر  كه  يخداي  آن  ر 

  .است  مهربان و  مشفق شما  به خدا زيرا  آورد  يروشناي  به  يازتاريك را، اشم تا
لَّا لَكُم وما لِلَّهِ اللَّهِ سبِيلِ فِي تُنفِقُوا أَ اتِ مِيرَاثُ واومضِ السالْأَرتَوِي لَا وسنْ مِنكُم يم 
 وكُلا وقَاتَلُوا بعد مِن أَنفَقُوا الَّذِينَ منَ رجةًد أَعظَم أُولَئِك وقَاتَلَ الْفَتْحِ قَبلِ مِن أَنفَقَ
دعو نَى اللَّهسالْح اللَّها ولُونَ بِممحال و كنيد  ينم  انفاق خدا  راه در چرا و خَبِيرٌ تَع  
 از  پيش  كه  آنان شما  ميان از ؟  زمين و آسمانها   ميراث  خداست  آن از  آنكه
  به و اند  كرده  انفاق  فتح از بعد  كه  آنان با  رفته   جنگ  به و  كرده  انفاق  فتح

  نيك  وعده  همه  به خدا و   است فراتر  آنان  درجت نيستند  برابر اند  رفته  جنگ
  .است  آگاه كنيد  يم  كه  يكار هر   به و  دهد  يم

 را خدا  كه  كَرِيم كيست أَجرٌ ولَه لَه اعِفَهفَيضَ حسنًا قَرْضًا اللَّه يقْرِض الَّذِي ذَا من
 ? يابد نيكو   يمزد و ، كند  چندانش دو او  يبرا تا دهد  الحسنه  قرض

امبر آورده يامبرش و به آن چه پي دهد تا به او و پيخداوند بندگانش را فرمان م
كه خداوند در  ي دهد تا از اموالين آن ها را فرمان ميهم چن. اورنديمان بياست ا

ن ساخته، اتفاق كنند تا بنگرد با آن چه يدست آن ها قرار داده و آنان را در آن جانش
ن كار را ذكر كرد و آن ين كار دستور داد پاداش اي آن ها را به ايسپس وقت.  كننديم

 كه يكسان» رٌكَبِي أَجرٌ لَهم وأَنفَقُوا مِنكُم آمنُوا فَالَّذِينَ« :ق نمود و فرموديها را تشو
مان آورده و هم در راه خدا بذل و بخشش كرده اند پاداش يغمبرش ايهم به خدا و پ

 ي به سرايابي پروردگار و دست ين پاداش آن ها خشنودي دارند و بزرگ تريبزرگ
 مومنان و ي كه خداوند آن را برايدار آن است، بهشتي پايبهشت و نعمت ها

  .مجاهدان آماده كرده است
 ي خواند و عدم وجود مانع برايمان آوردن فرامي كه آن ها را به ايزه ايسپس انگ

 والرَّسولُ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ لَا لَكُم وما« :دي فرمايد و مي نمايان ميمان آوردن را بيا
وكُمعدلِتُؤْمِنُوا ي كُمبِرَب قَدأَخَذَ و ؤْمِنِينَ كُنتُم إِن مِيثَاقَكُمشما را از يزيچه چ» م 

امبران و ين پين و بزرگوارتريبهتر) ص( كه محمدي دارد در حاليمان آوردن باز ميا
  .  خواندي خدا فرا مي است كه شما را به سوين دعوتگريبهتر
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 كه با خود يد و به حقّيد تا شتابان دعوت او را اجابت كني نمايجاب مين ايپس ا
د اگر شما ياوريمان بيمان گرفته كه  ايپو از شما عهد و . ديك بگوئيآورده است لب

  .ديمومن هست
ن و ين اكتفا نموده است كه بهترين از آن جا كه به شما لطف دارد فقط به ايبا جود ا

د نموده و با ييامبر را با معجزات تأيت جهان شما را دعوت كند، بلكه پين شخصيبرتر
  .  كرده  استييهنما روشن شما را به راست بودن آنچه كه آورده راينشانه ها

 است كه بر بنده يخداوند ذات» بينَاتٍ آياتٍ عبدِهِ علَى ينَزِّلُ الَّذِي هو« :ن فرموديبنابرا
 كه روشن هستند و خردمندان را بر ياتي آيعني.  كندي روشن نازل ميه هاياش آ

 ينيقيو ن كه آن حقّ و راست يامبر آورده و بر اي همه آن چه كه پيصحت و درست
امبر به يتا با فرستادن پ» النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ منَ لِيخْرِجكُم« .  كنندي ميياست راهنما

 كه خداوند بر دست او نازل كرده است شما را از ي شما و كتاب و حكمتيسو
  .مان برساندياورد و به نور علم و ايرون بي جهالت و كفر بي هايكيتار
ه خداوند نسبت به شما لطف دارد و در حقّ شما مهربان است،  آن است كين برايو ا

 لَرَؤُوف بِكُم اللَّه وإِنَّ« .  كه خداوند از مادر نسبت به فرزندش مهربان تر استيطور
حِيمو خداوند نسبت به شما بخشنده مهربان است» ر.  

لَّا لَكُم وما«  لَّهِ اللَّهِ سبِيلِ فِي تُنفِقُوا أَ ز شما را از يچه چ» والْأَرضِ السماواتِ يرَاثُمِ ولِ
 ير را در بر مي خي دارد، راه خدا كه همه راه هايانفاق كردن در راه خدا باز م

 يزيد حال آن كه شما چي و بخل بورزي شود تا تنگ چشميز باعث ميرد؟ چه چيگ
ا شما از يآمد و رون خواهد يا از دست شما بي تان ييد بلكه همه اموال و دارايندار

 است بر ي به صاحبش كه خداوند تبارك و تعالييد شد، آن گاه دارايآن ها جدا خواه
  . گردديم

د و فرصت را يمت بشماريد، انفاق را غني را در دست داري كه  امواليپس مادام
  .ديمت بدانيغن

 الَ« :ان كرد و فرمودي بيسپس خداوند تفاضل اعمال را برحسب حاالت و حكمت اله
لَئِك وقَاتَلَ الْفَتْحِ قَبلِ مِن أَنفَقَ منْ مِنكُم يستَوِي أُو ظَمةً أَعجرنَ دمِن أَنفَقُوا الَّذِينَ م 

دعقَاتَلُوا بده اند با انفقا يش از فتح انفاق كرده اند و جنگي از شما كه پيكسان» و
ن جا فتح يمنظور از فتح در ا. ستنديكسان و برابر نيكنندگان و جهادگران پس از فتح 

مان صلح امضاء شد كه از بزرگ يش پيامبر و قريان پيه است، آن گاه كه ميبيحد
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افت و مسلمان ها با كافران در ي باشد و در آن اسالم گسترش ين فتوحات ميتر
  .ن ممكن شدي دعوت كردن به ديختند و بدون مخالفتِ كسيآم

 يدند و اسالم قدرت و عزّت بزرگيسالم گرو به ايادي زين وقت گروه هايپس در ا
 آن مسلمان ي كه اهالينين فتح جز در سرزميو مسلمان ها قبل از ا. به دست آورد

 كه از يكسان.   ن دعوت كنندي توانستند به دينه و  توابع آن نميشده بودند مانند مد
ت و ياذّ شدند مورد ي مسلمان مين بودند وقتي مشركيگر شهرهايا دين مكّه يسرزم

. ش از فتح هراس داشتندي كه پين كسانيبنابرا.  گرفتند و هراس داشتنديآزار قرار م
ده اند پاداش و يش از فتح مسلمان شده و انفاق كرده و جنگي كه پين كسانيبنابرا

 كه بعد از فتح اسالم آورده و انفاق ي دارند نسبت به كسانيمقام بزرگ تر و برتر
  .نموده و جهاد كرده اند

شگامان و بزرگان ين پيبنابرا. دي نماين را اقتضا ميز ايهمان طور كه حكمت ن
 يل شدن براي قايو از آن جا كه برتر. اصحاب اغلب قبل از فتح مسلمان شده بودند

جاد ين توهم را ايآن دسته از مسلمانان كه قبل از فتح اسالم آورده و انفاق كرده اند ا
 و ي كاستي داده شده اند نوعيران بر آنان برترگي كه دي كند كه چه بسا كسانيم
و خداوند » الْحسنَى اللَّه وعد وكُلا« :ن توهم را رد كرد و فرموديب دارند، خداوند ايع

 كه قبل از فتح اسالم آورده و  انفاق كرده و ي هم به كسانيعنيك از آنان، يبه هر
اسالم آورده و انفاق نموده و جهاد  كه بعد از فتح يجهاد نموده اند و هم به كسان
 اهللا عنهم داللت يلت همه  اصحاب رضين بر فضيو ا. كرده اند وعده بهشت داده است

  . داده و آن ها را وعده بهشت داده استي كند كه خداوند به مومن بودنشان گواهيم
 »اللَّها ولُونَ بِممپس هركدام از شما .ناستيد، بي كنيو خداوند به آن چه م» خَبِيرٌ تَع 

  . دهديرا براساس آنچه كه انجام داده است، پاداش م
ق نمود تا در راه خدا انفاق كنند چون جهاد در راه خدا بدون  يسپس آن ها را تشو

 الَّذِي ذَا من« :پس فرمود. ستيسر ني جهاد مي سامان دهيانفاق و بذل اموال برا
قْرِضي نًا قَرْضًا اللَّهسدهد و آن انفاق و بذل و ييكويكه به خدا قرض نست يك» ح 

ت او از مال و ي خداست و مطابق با رضايزه است كه خالصانه برايبخشش پاك
 را ين بذل و بخششي است كه چنين از لطف خداونديو ا.  شودي حالل داده مييدارا

 همه از آن  او است و همه بنده او ييده است حال آن كه مال و دارايقرض نام
  . گرداند و او بزرگوار و بخشنده استين برابر ميو وعده داده كه آن را چند. تندهس
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 روشن و ي ِ هر انسانيازمندي كه نيامت است؛ روزين دو چندان كردن در روز قيو ا
ن يبنابرا. ازمند استيك نين پاداش ني به كوچك تريو هر انسان.  گردديآشكار م

  :فرمود
  :12- 15 يه يآ

موؤْمِنِينَالْ تَرَى يؤْمِنَاتِ مالْمى وعسم يهنَ نُوريب دِيهِمانِهِم أَيمبِأَيو شْرَاكُمب موالْي 
نَّاترِي جا مِن تَجتِهتَح ارا خَالِدِينَ الْأَنْهفِيه ذَلِك وه زالْفَو ظِيممردان  كه  يروز الْع  
  يم  راستشان سمت در، و  پيشاپيش  ننورشا  كه  يببين را  مؤمن  زنان و  مؤمن
 و  است  روان نهرها   آن در  كه  است  يبهشتهاي  به  بشارتتان روز  آن در  رود
  است  يبزرگ  يكامياب  اين و ، ماند خواهيد جاويد  آن در

موقُولُ ينَافِقُونَ يالْم نَافِقَاتالْملَّذِينَ و  ارجِعوا قِيلَ نُّورِكُم نمِ نَقْتَبِس انظُرُونَا آمنُوا لِ
اءكُمروا وا فَالْتَمِسنُور م فَضُرِبنَهيورٍ ببِس لَّه ابب اطِنُهةُ فِيهِ بمالرَّح ظَاهِرُهمِن و 

لِهِ قِب ذَابآورده  ايمان  كه  يكسان  به  منافق  زنان و  منافق  مردان  كه  يروز الْع  
  بازگرديد دنيا  به : گويند   گيريم  يفروغ  نورتان از تا كنيد  يدرنگ: گويند ، يم اند
 ،  باشد  يدر ديوار  آن بر  كه برآورند  يديوار  ميانشان  بطلبيد نور ازآنجا و

  .عذاب  آن  بيرون و باشد  رحمت  آن  درون
مونَهنَادي لَم لَكِنَّكُم بلَى قَالُوا معكُم نَكُن أَ و أَن فَتَنتُمكُمفُس تُمصتَرَبو تُمتَبارو غَرَّتْكُمو 
انِيتَّى الْأَماء حرُ جغَرَّكُم اللَّهِ أَمبِاللَّهِ و شما با ما آيا  كه دهند ندا را آنها و الْغَرُور 
 انتظار  به و افكنديد بال در را  خويشتن شما اما  ،  يبل : گويند  يم ؟  نبوديم  همراه

 در خدا  فرمان  كه  آنگاه تا  بفريفت را شما آرزوها  و بوديد  شك در و نشستيد
  كرد  مغرورتان  خدا  به  شيطان و رسيد
موؤْخَذُ لَا فَالْيي ةٌ مِنكُميلَا فِدكَفَرُوا الَّذِينَ مِنَ و اكُمأْوم النَّار هِي لَاكُم وم بِئْسو 

   آتش  جايگاهتان   كافران از  نه و پذيرند  يا  فديه شما از  نه امروز الْمصِيرُ و
  .است  يسرانجام بد و   شماست سزاوار  آتش  است

 يامت، ميمان و لذّت بردن مومنان از آن در روز قيلت ايان فضيخداوند متعال با ب
 يوقت» وبِأَيمانِهِم أَيدِيهِم بينَ نُورهم يسعى والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِينَ تَرَى يوم« :ديفرما
 گردند و مردم در ي نور ميك و بيد و ماه تاري شود و خورشيامت برپا ميكه ق
 گردد، در آن هنگام زنان و ي جهنّم نصب ميرند و پل صراط روي گي قرار ميكيتار

 آنان و از سمت راستشان با يش رويد كه نورشان پي ديمردان مومن را خواه
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مان و نور خود در آن محل دشوار و يله ايآن ها به وسپس . شتاب در حركت است
مان خود نور دارد و در آن وقت بزرگ ي روند و هركس به اندازه ايوحشتناك جلو م

 مِن تَجرِي جنَّات الْيوم بشْرَاكُم« : شودين مژده به آن ها داده شده و گفته ميتر
امروز شما را مژده باد به باغ »  الْعظِيم الْفَوز هو ذَلِك فِيها خَالِدِينَ الْأَنْهار تَحتِها

ن است يا. دي است و در آن جا جاودانه اي آن جارير كاخ هاي كه رودبارها از زييها
  . بزرگيرستگار

 ين و لذّت بخش است چون تماميريار شي آن ها بسين مژده برايسوگند به خدا كه ا
  . از آن ها دور شده استيمر ناگوار و نامطلوبافته و هر اي آن ها تحقق يخواسته ها

 روند و منافقان يله نورشان راه مينند كه به وسي بي منافقان، مومنان را ميوقت
« :ندي گوي مانند به مومنان ميران مي ها حيكي گردد و در تارينورشان خاموش م

م و به ينور شما برگردد تا از يبه ما مهلت و فرصت ده» نُّورِكُم مِن نَقْتَبِس انظُرُونَا
م تا از عذاب يله آن حركت كنيم و به وسيريم تا از نور شما برگيله آن حركت  كنيوس

به پشت « : شوديبه آن ها گفته م» نُورا فَالْتَمِسوا وراءكُم ارجِعوا قِيلَ« .ميابينجات 
ست پس  اگر خواسته شما ممكن ايعني. »ديي بجويد و نوريا برگرديسرتان و به دن
  .ا محال است و امكان ندارديد، حال آن كه بازگشت به دنيبه عقب برگرد

 »م فَضُرِبنَهيورٍ بشودي زده ميوار و دژ محكميان مومنان و منافقان ديپس م» بِس  .
 »لَّه ابب اطِنُهةُ فِيهِ بمالرَّح ظَاهِرُهلِهِ مِن وقِب ذَابن است داخل آن كه رو به مومنا» الْع

منافقان مومنان را .  باشد و خارج آن كه رو به منافقان است عذاب استيرحمت م
ا ما با شما يا در دنيآ» معكُم نَكُن أَلَم« :ندي گوي مي زنند و با تضّرع و زاريصدا م
م و جهاد ي گرفتيم و روزه نمي خوانديو نماز نم» ال اله اال اهللا « مي گفتيم و نمينبود
 يم» بلَى قَالُوا« !م؟ي داديد انجام نمي دادي كه شما انجام مي و همان كارمي كردينم
م ي دادي را كه ما انجام ميد و در ظاهر همان كاريا با ما بوديشما در دن! يبل« :نديگو
 يت درست انجام ميمان و بدون ني اعمال شما منافقانه بود و بدون ايد، ولي كرديم

  . شد
 »لَكِنَّكُمفَتَنتُ وم كُمأَنفُس تُمصتَرَبو تُمتَبارشما خود را گرفتار فتنه و بال يول» و 

ست ي در آن نيدي شك و ترديد و در خبر خداوند كه جايد و چشم به راه ماندينمود
د ي گمان برديعني باطل شما را گول زد، يو آرزوها» الْأَمانِي وغَرَّتْكُم« . ديشك كرد
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د آورد، ي آورند شما هم به دست خواهين چه مومنان به دست مد كه آيو آرزو كرد
  .دين و باور نداريقيحال آن كه شما 

ن كه مرگ به سراغ شما آمد و شما در آن حالت زشت قرار يتا ا» اللَّهِ أَمرُ جاء حتَّى« 
ن است كه طايبنده شيو فر. فتيبنده شما را فريو فر» الْغَرُور بِاللَّهِ وغَرَّكُم« . ديگرفت

د و به وعده يدا كردينان پي شما آراست و آن گاه شما به آن اطميكفر و شك را برا
  .ديق كرديد و خبرش را تصديآن  اعتماد نمود

 »موؤْخَذُ لَا فَالْيي ةٌ مِنكُميلَا فِدپس امروز هم از شما و هم از » كَفَرُوا الَّذِينَ مِنَ و
ن طال را به ي دو برابر زميپس اگر به اندازه ا.  شوديمرفته ني پذيچ بالگردانيكافرا ه

گاه شما آتش يجا» النَّار مأْواكُم«  شود، يرفته نميد از شما پذيه بپردازيعنوان فد
اور و سرپرست شماست و شما را به آغوش يآتش كه » مولَاكُم هِي« . دوزخ است

  ! استيه بد سرنوشتو آتشِ دوزخ چ» الْمصِيرُ وبِئْس  ْ«. ردي گيم
ه، يةُ ؛ و مĤ أَدرئَك ما هِينُه؛ فَأُمه هاوِيوأَما من خَفَّت موزِ« :دي فرمايخداوند متعال م

 او سبك باشد بداند كه بازگشتگاهش ي هايكي نيپس اما هركس كه كفه » ةُينَار حامِ
  .ن است زبانه زيآتش! ستي كه آن چي دانيو تو از كجا م. دوزخ است

  :16- 17 يه يآ
أْنِ أَلَملَّذِينَ ي  كَالَّذِينَ يكُونُوا ولَا الْحقِّ مِنَ نَزَلَ وما اللَّهِ لِذِكْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَن آمنُوا لِ

لَيهِم فَطَالَ قَبلُ مِن الْكِتَاب أُوتُوا ع دالْأَم تفَقَس مهكَثِيرٌ قُلُوبو منْهآيا ونَفَاسِقُ م 
  سخن ، آن و خدا ياد برابر در  دلهايشان  كه  است  نرسيده  آن  وقت را  مؤمنان

   پيش  كه نباشند  يمردم  آن همانند ؟ شود  خاشع ،  است  شده  نازل  كه  حق
   يبسيار و شد  سخت  دلهايشان آمد بر  يمدت  چون و  داديم  كتابشان  ازاين

  شدند نافرمان
لَّكُم الĤْياتِ لَكُم بينَّا قَد موتِها بعد الْأَرض يحيِي اللَّه أَنَّ اعلَموا قِلُونَ بدانيد لَعكه تَع  

  بيان  يروشن  به برايتان  را  آيات ما  كند  يم  زنده  مردنش از  پس را  زمين خدا
  .دريابيد  عقل  به  كه باشد ،  كرديم

ان كرد ي و زنان و مردان منافق را در جهان آخرت ب حالت زنان و مردان مومنيوقت
 خواند، مومنان را ي پروردگار فرا مي كه دل ها را به كرنش و خشوع برايامر

لَّذِينَ يأْنِ أَلَم« : شود و فرموديشان فروتن نميسرزنش كرد كه چرا دل ها  أَن آمنُوا لِ
تَخْشَع مها اللَّهِ لِذِكْرِ قُلُوبمقِّ مِنَ نَزَلَ ويده كه دل هايا وقت آن فرا نرسيآ» الْح 
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 ي الهيع فرمان هايابد و مطيمومنان در برابر ذكر خدا كه قرآن است بلرزد و كرنش 
  ند؟ ي نمايرويآن را آورده است پ) ص(شود و از آن چه از حقّ نازل شده و محمد

افتن آن يخضوع  خداوند و ي و كرنش قلب براي فروتني به تالش براين جا آدميدر ا
ن يو به ا. ق شده استي كه خداوند نازل كرده است تشويدر برابر كتاب و حكمت

اد ي را در هر وقت به ي و احكام شرعيد مواعظ الهيب شده كه مومنان بايترغ
  . اورند و خود را محاسبه كننديب
 نباشند يو مانند كسان» الْأَمد يهِمعلَ فَطَالَ قَبلُ مِن الْكِتَاب أُوتُوا كَالَّذِينَ يكُونُوا ولَا« 

ابد و كامال يشان خشوع ي آن ها نازل فرمود تا دل هايكه خداوند كتاب را برا
ده و يدار نماندند بلكه روزگار بر آنان به درازا  كشيفرمانبردار باشند اما آن ها پا

  .تن رفيما نو باورشان از بيافت و آن گاه  اي شان ادامه ي خبريغفلت و ب
 »تفَقَس مهكَثِيرٌ قُلُوبو منْهاز آن ها ياريسپس سنگدل شدند و بس» فَاسِقُونَ م 

از دارند كه آن چه را خداوند نازل كرده است ين نيدل ها در هر وقت به ا. بدكارند
اد ين غافل شوند چون غفلت از يد از ايند و حكمت را تكرار كنند و نباي نمايادآوري

 ي شود تا هرگز از چشم ها به سبب خوف الهي گردد و باعث مي ميلخدا سبب سنگد
  . ر نشودياشك سراز

لَّكُم الĤْياتِ لَكُم بينَّا قَد موتِها بعد الْأَرض يحيِي اللَّه أَنَّ اعلَموا«  قِلُونَ لَعد كه يبدان» تَع
ان كرده ي بي شما به روشنيات را براي گرداند و ما آين مرده را زنده ميخداوند زم

 ي خدا عقل ها را بر شناخت و معرفت الهيات و نشانه هايچون آ. ديم تا خرد ورزيا
 ي زنده گردانده مين را پس از پژمردگي كه زمين كه خداوندي كنند، و اي مييراهنما

 كه ييتواند مردگان را پس از مرگشان زنده بگرداند و آن گاه آن ها را طبق كارها
 گرداند ين را با آب باران زنده و خرّم مي كه زميخداوند. اند جزا و سزا بدهدكرده 

ه ين آيو ا. ديامبرش نازل فرموده زنده نماي كه بر پي مرده را با حقّي تواند دل هايم
اب نشود و از ي راهيات خداونديله آي به وسيد كه هر كسي نماين داللت ميبر ا

  . نكند عقل و خرد ندارديار فرمانبردي الهين هايدستورات و آئ
  :18- 19 يه يآ

كَرِيم  أَجرٌ ولَهم لَهم يضَاعف حسنًا قَرْضًا اللَّه وأَقْرَضُوا والْمصدقَاتِ الْمصدقِينَ إِنَّ
   الحسنه  قرض خدا  به  كه  يا  دهنده  صدقه  زنان و  دهنده  صدقه  مردان  به خدا
  نيكوست  ياجر را آنها نيز و ، دهد  يم  پاداش  چندان دو ، دهند يم
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لَئِك ورسلِهِ بِاللَّهِ آمنُوا والَّذِينَ أُو ميقُونَ هداء الصدالشُّهو عِند هِمبر ملَه مرُهأَج 
مهنُورالَّذِينَ ووا كَفَرُوا وكَذَّباتِنَا ويĤِب لَئِكأُو ابححِيمِ أَصو خدا  به  كه  يسانك الْج 

 نزد در  شهيدان و  راستكارانند و،  راستگويان ، اند  آورده  ايمان  پيامبرانش
 ما  آيات و كافرند  كه وآنها خويشند  نور و  پاداش  صاحب  هستند  پروردگارشان

  .جهنمند در ، كنند  يم  تكذيب را
«  كنند، يار صدقه و انفاق مي كه بسينهمانا كسا» والْمصدقَاتِ الْمصدقِينَ إِنَّ« 

ن ي دهند به ايكو مي كه به خداوند قرض نيو كسان» حسنًا قَرْضًا اللَّه وأَقْرَضُوا
 كه در راه ييزهايند، چي نماير صرف مي خيشان را در راه هايصورت كه مال ها

و » كَرِيم رٌأَج ولَهم«  گردد، يره ميشان نزد پروردگارشان ذخي بخشند برايخدا م
شان در بهشت آماده ي است كه خداوند برايزي دارند و آن چيآنان پاداش ارزشمند

  . دانديزان آن را نميچ كس مقدار و مي كه هييزهايكرده است؛ چ
مان يا. مان آوردنديغمبرش اي كه به خدا و پيو كسان» ورسلِهِ بِاللَّهِ آمنُوا والَّذِينَ« 

ند و آن عبارت ي نماي است كه قرآن و سنّت بر آن داللت ميزينزداهل سنّت همان چ
  .ق قلب و اقرار با زبان و عمل با قلب و زبان و جوارحياست از تصد

ن يبنابرا.  شودين مي دي و باطني ظاهرين هاين شامل تمام دستورات و آئيپس ا
كه   هستند ي كسانيعني. قان هستندين امور را داشته باشند صدي كه همه ايكسان

 والشُّهداء« . امبران استين تر از مقام پيمقام آن ها باالتر از مقام عموم مومنان و پائ
عِند هِمبر ملَه مرُهأَج مهنُوردان نزد پروردگارشان از پاداش و نور خود يو شه» و

  .برخوردارند
ر دو ان هيبهشت صد درجه است و م« : ح آمده استيث صحيهمان طور كه در حد

ن مقام ها را يخداوند ا. ن و آسمان فاصله وجود دارديمقام و درجه، به اندازه زم
 و رفعت آنان ي شدت و بلندين مقتضيو ا» . مجاهدان راه خدا آماده كرده استيبرا

  . شان از خداوند متعال استيكيو نزد
دند و ي كه كفر ورزيو كسان»  الْجحِيمِ أَصحاب أُولَئِك بĤِياتِنَا وكَذَّبوا كَفَرُوا والَّذِينَ« 
ل صدقه يات انواع مردم از قبين آيدر ا. اننديشان دوزخيات ما را دروغ انگاشتند ايآ

يان ذكر شده اند، صدقه دهندگان كسانيدان و دوزخيقان و شهيدهندگان و صد 
  كردن با مردم و بذل و بخشش به آن ها در حديكين كارشان نيهستند كه بزرگ تر
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 يتوان است، به خصوص آن ها با انفاق مال خود در راه خدا مردم را بهره مند م
  .سازند
ن صادق يقيد و يمان و عمل صالح و علم مفي هستند كه مراتب ايز كسانيقان نيصد

 حكم او ي اعالي هستند كه در راه خدا برايدان كسانيو شه. را كامل گردانده اند
ان، كافران هستند؛ يو دوزخ. كرده و كشته شده اندده و جان و مالشان را فدا يجنگ

  .ب كرده انديات خدا را تكذي كه آييآن ها
 ماند كه خداوند در سوره فاطر آن ها را ذكر كرده است و آن ي ميگر باقي ديگروه
 كه واجبات را انجام داده و آن چه را كه خداوند از آن يانه روان هستند؛ كسانيها م
  . ته اند كرده است ترك گفينه

 سرزده يي هاي از حقوق خدا و حقوق بندگانش از آن ها كوتاهي برخياما درادا
شان ي از كارهايفر پاره اي روند، گرچه كي سرانجام به بهشت مين كسانيچن. است

  .ديرا خواهند د
  :20- 21 يه يآ

 والْأَولَادِ الْأَموالِ فِي وتَكَاثُرٌ بينَكُم رٌوتَفَاخُ وزِينَةٌ ولَهو لَعِب الدنْيا الْحياةُ أَنَّما اعلَموا
 الĤْخِرَةِ وفِي حطَاما يكُونُ ثُم مصفَرا فَتَرَاه يهِيج ثُم نَباتُه الْكُفَّار أَعجب غَيثٍ كَمثَلِ
ذَابع غْفِرَةٌ شَدِيدمنَ وانٌ اللَّهِ مرِضْوا وماةُ ويالْح االدلَّا نْي   كه بدانيد الْغُرُورِ متَاع إِ
  وافزون ، يفروش فخر و  آرايش و  يبيهودگ و  است  بازيچه  ياينجهان  يزندگ
  كافران  روييدنيهايش   كه  است  وقت  به  يباران همانند  اوالد و  اموال در  يجوي
  خاك و  است  تهگش زرد   كه  يبين و شود  يم  پژمرده  سپس  افكند  شگفت  به را

  يگروه  نصيب و  است   سخت  عذاب  يگروه  نصيب  آخرت در و   است  شده
  نيست  فريبنده   يمتاع جز دنيا  يزندگ و  او  يخشنود و خدا  آمرزش
 ذِينَلِلَّ أُعِدت والْأَرضِ السماء كَعرْضِ عرْضُها وجنَّةٍ ربكُم من مغْفِرَةٍ إِلَى سابِقُوا
  يبرا الْعظِيمِ الْفَضْلِ ذُو واللَّه يشَاء من يؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِك ورسلِهِ بِاللَّهِ آمنُوا

   يپهنا  همسان  آن  يپهنا  كه  يبهشت و  پروردگارتان  آمرزش  به  رسيدن
  به   كه  يكسان  يبرا  بهشت  اين  گيريد  يپيش يكديگر بر ،  است  زمين و آسمانها

 از  است   يبخشايش  اين   است  شده مهيا ، اند  آورده  ايمان  پيامبرانش و خدا
  صاحب  خدا  كه ، دارد  يم  ارزانيش خواهد  يم  كه هر  به  كه خدا  جانب

  ،  است  بزرگ يبخشايش
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 يان ميا را بيا و اهل دني دنييدهد و هدف نهايا خبر ميقت دنيخداوند متعال از حق
 كنند و دل ها با آن ي مي است؛ جسم ها در آن بازيچه و سرگرميا بازيارد كه دند

آن ها را .  شوديده ميا پرستان ديان دنيت در مين واقعيمصداق ا.  شونديسرگرم م
  كنند و از وعده و ي مياد خدا سپري و غفلت از ي كه عمر خود را با سرگرميني بيم

  . تند دارند غافل هسيش روي كه پييدهايوع
 يبه خالف كسان.  گرفته انديچه و سرگرمين خود را به بازي كه ديني بيآن ها را م

 با ذكر خدا و ين كساني چنيدل ها. ندي نمايت مي آخرت فعاليدار هستند و برايكه ب
 كنند كه ي مي سپريي آباد است و آن ها اوقات خود را با كارهايمعرفت و محبت اله

« . دي نمايك مي كه آنان را به خدا نزدييو سود دارد؛ كارهاگران نفع ي آنان و ديبرا
 ها و خانه ها و قصرها و ي و سواريدنيش در لباس و خوراك و نوشيو آرا» وزِينَةٌ

گران ي خواهد به خود ببالد و بر ديك ميو هر» بينَكُم وتَفَاخُرٌ« .ره است يمقام و غ
ره يگران برتر و بر آن ها چيا از ديدن كند كه در امور يد و تالش مي نمايفخرفروش

لَادِ الْأَموالِ فِي وتَكَاثُرٌ« .  برخوردار گردديش تريباشد، و از شهرت ب الْأَوك يهر» و
ا و يدوست دارندگان دن.  داشته باشديگري از ديش تري و فرزند بيي خواهد دارايم

قت يا و حقي كه دنيكسبه خالف . ه هستندين آيكه به آن دل بسته اند مصداق ايكسان
 و ماندن تصور يداري قرار داده و آن را محل پايآن را شناخته و و آن را گذرگاه

 پردازد كه او را به خدا يگران به رقابت مي با ديي در كارهاين كسيچن.  كندينم
 رسانند و ي بهشت مي را برگرفته كه او را به سراييله هاي كنند، و وسيك مينزد

 داشته باشد، يش تري كوشد تا از او اموال و فرزندان بي ميكسند كه يهرگاه بب
  . كند با انجام اعمال صالح با او به رقابت بپردازديتالش م

 بارد و ين ميه كرد كه بر زمي تشبي زد و آن را به بارانيا مثالي دنيپس خداوند برا
 يته من آراسيند و زمي روي خورند به سبب آن ميوانات مي كه مردم و حياهانيگ

 كه نظر و همت آن ها ي آورد؛ كسانياهان ِ آن، كشاورزان را به شگفت ميگردد و گ
 برد و ين مي كند و از بياهان را خشك مين گيآن گاه خداوند ا. ا متمركز استيبر دن

چ يده و هي نروئياهي و گي گردد، انگار كه اصال در آن سبزين به حالت اول بر ميزم
  . نداشته استيدنيبا و دي زيگاه منظره ا

د و ي نمايبا و شكوفاست و هرگاه او بخواهد از آن استفاده مي زي آدميا برايز دنين
ابد، اما ي ي خود گشوده ميش را به روياورد درهاي بي از امور آن رويهرگاه به امر



٢٧٠٦ 

 ين رود صاحبش آن را از دست مين باشد كه از بي چنير الهيا هرگاه  تقدين دنيهم
ا و ثروت يك كفن از دني با يا دست خاليد و ي نماي را از آن برطرف مدهد و تسلّط

 خود قرار يي را هدف نهايياين دني كه چنيپس هالك باد كس.  شوديش جدا ميخو
ت و ي رساند فعاليده ميو اما آن چه كه فا.  كنديت مي آن تالش و فعاليداده و برا
 ي شود و برايره ميبش ذخ صاحي براين عملي جهان آخرت است و چنيتالش برا

 عذَاب الĤْخِرَةِ وفِي« :دي فرماين خداوند متعال ميبنابرا. شه با او همراه خواهد بوديهم
غْفِرَةٌ شَدِيدمنَ وانٌ اللَّهِ مرِضْوسخت و هم آمرزش و يو در آخرت هم عذاب» و 

خارج ن دو حالت يت آخرت از اي وضّعيعني.  خدا خواهد بودي از سويخشنود
رها و طوق ها و يان زنجيا عذاب سخت در آتش جهنم و قرار گرفتن در ميست؛ ين

 اش بوده و بر ييا هدف نهاي است كه دني كسين براي باشد، و اي آن ميخطرها
 را كفران و ي الهييب كرده و نعمت هايات خدا را تكذيارتكاب گناه جرأت نموده و آ

 يفرها را دور مي آمرزد و كي ها را ميد بدن كه خداونيا ايو .  كرده استيناسپاس
قت ي گرفته و حقي است كه در بهشت جاي كسين برايو ا.  گردديد و خشنود مينما
  . جهان آخرت انجام داده  استيا را شناخته و تالش خود را برايدن

ل يا نگردد و به آخرت متماي خوانند تا برده و بنده دنين امور انسان را فرا ميپس ا
ه يا جز ماي دنيو زندگان» الْغُرُورِ متَاع إِلَّا الدنْيا الْحياةُ وما« :ن فرمودينابراب. شود
ازها يله آن ني شود و به وسي است كه از آن استفاده ميي كااليعني. ستيب نيفر

 كه يو فقط كسان. ب آن را خورد و به آن دل بستيد فريپس نبا.  گردديبرطرف م
  . گردندي خورند و از خداوند غافل ميا را ميب دنيست فرف ايعقل و خودشان ضع

ت او و يدن به آمرزش خداوند و رضاي رسيگر برايكدي گرفتن از يشي به پيسپس
ل توبه نصوح ين با انجام و فراهم آوردن عوامل آمرزش از قبيبهشت فرمان داد، و ا

 رود ياه م كه ظن گنيي جستن از گناهان و از جايد و دوريو آمرزش خواستن مف
ت خداوند و ي جلب رضايد با عمل صالح وتالش براين بايهم چن. ر استيامكان پذ

 يدن به خشنودي رسي كردن با مردم برايكيانجام عبادت ها به نحو احسن و ن
 ين مي را كه منجر به ايين خداوند كارهايبنابرا.  گرفتيشيگر پيخداوند از هم د

لَّذِينَ أُعِدت والْأَرضِ السماء كَعرْضِ عرْضُها وجنَّةٍ« :ان كرد و فرموديشوند ب  آمنُوا لِ
ن ي آسمان و زميش مانند پهناي كه پهناي بهشتيد به سويو بشتاب» ورسلِهِ بِاللَّهِ

اصول و . مان آوردنديامبرش اي آماده شده است كه به خدا و پي كسانياست و برا
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 يؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِك« . امبرانش داخل هستنديپمان آوردن به خدا و ين در ايفروع د
م كه يان كرديتان بي براييم و در آن راه هايان كردي شما بيآن چه كه برا» يشَاء من

ز ي رساند، ني را به جهنّم مي كه وييز راه هاي رساند، و نيانسان را به بهشت م
 به دست يكه پاداش بزرگ الهم كه فضل خدا عبارت از آن است يان كرديتان بيبرا
  . باشدين منّت و فضل خداوند بر بندگانش مي از بزرگ تريكيد يآ
 »اللَّهظِيمِ الْفَضْلِ ذُو وتواند او يچ كس نمي فضل بزرگ است و هيو خداوند دارا» الْع 

د، بلكه او همان طور است كه خود را ستوده، و يرا آن گونه كه سزاوار است بستا
  .ندي ستاي است كه بندگانش او را ميشيستاباالتر از 

  :22- 24 يه يآ
لَّا أَنفُسِكُم فِي ولَا الْأَرضِ فِي مصِيبةٍ مِن أَصاب ما  إِنَّ نَّبرَأَها أَن قَبلِ من كِتَابٍ فِي إِ

لَى ذَلِكسِيرٌ هيچ اللَّهِ عآنكه از  پيش مگر نرسد  جانتان  به يا  مال  به  يمصيبت  ي  
  ،  است  آسان خدا بر  اين و   است  شده  نوشته  يدركتاب ،،  بيافرينيمش

لَا ا لِكَيولَى تَأْسا عم لَا فَاتَكُم وا وا تَفْرَحبِم آتَاكُم اللَّهلَا و حِبخْتَالٍ كُلَّ يبر فَخُورٍ تا م 
   يم  ندستتا  به  بدانچه و نباشيد  اندوهگين رود  يم  دستتان از  آنچه

  : ندارد  دوست را  يا  ستاينده خود متكبر  هيچ خدا و  نكنيد  يآيدشادمان
  كه  الْحمِيد آنان الْغَنِي هو اللَّه فَإِنَّ يتَولَّ ومن بِالْبخْلِ النَّاس ويأْمرُونَ يبخَلُونَ الَّذِينَ
 ، شود  يم رويگردان   كه ره و  دارند  يم وا  بخل  به را  مردم و ورزند  يم  بخل
  .است  يستودن و نياز  يب خدا  كه بداند

 أَصاب ما« :دي فرماي دهد و ميش خبر مير خوير بودن قضا و تقديخداوند از فراگ
 ين به وقوع نمي در زمييچ رخداد و باليه» أَنفُسِكُم فِي ولَا الْأَرضِ فِي مصِيبةٍ مِن
 يم در كتابيد آوريش از آن كه آن را پديد مگر پ دهيوندد و به شما دست نميپ

 شود كه به  انسان ها دست ي را شامل مييبت هاين همه مصيو ا. نوشته شده است
و همه آن ها اعم از كوچك و بزرگ در لوح محفوظ ثبت .  ر و شريل خي دهد از قبيم

ن را  گنجد بلكه خردمنداي است كه در عقل ها نمين امر بزرگيو ا. ده استيگرد
  . خداوند آسان استين كار براي گرداند اما ايران ميح

 ير و شرّيرد و خي بگين قاعده نزد آن ها جاين آگاه كرد تا ايخداوند بندگان را از ا
پس .  كننديابين قاعده بسنجند و و ارزيد در چارچوب اي آيش ميشان پيرا كه برا

 كه به آن عالقمند يزيند؛ چن و ناراحت نشوي آن چه از دست داده اند اندوهگيبرا
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ن در لوح محفوظ نوشته شده ي دانند كه ايبوده و به آن چشم دوخته بودند، چون م
و به آن چه خداوند به . ستي دور كردن آن ني برايپس راه. رديد انجام پذياست و با

 دانند كه آن ها با قدرت ي و تكّبر شاد نشوند چون ميي خودستايآن ها داده از رو
اورده اند بلكه در پرتو فضل و منّت خدا آن را كسب يت خود آن را به دست نيلو فعا

 نموده و ي مشغول شدند كه نعمت ها را ارزاني كسيد به شكرگزاريبلكه با. كرده اند
چ يخدا ه» فَخُورٍ مخْتَالٍ كُلَّ يحِب لَا واللَّه« :ن فرموديبنابرا. رنج ها را دور كرده است 

 كند و آن را به خود نسبت ي فخر مي الهي را كه به نعمت هاييتاخودپسند خودس
همان طور كه .  گردانند دوست نداردي دهد و نعمت ها او را سركش و غافل ميم

ّنَّا قَالَ إِنَّما أُوتِ« :خداوند متعال فرموده است  لَيثُم إِذا خَولنَه نِعمةَ مِ ع ل يتهعِلمِ عِلم ب 
يه كه ي دانشين را از رويا: دي گويم مي به او بچشانيرگاه طعم رحمتو ه»  فِتنَه 

  . استيشين آزمايست بلكه اين نير چنيداشته ام به من داده شده است ، خ
 ي كه دو كار زشت را با هم انجام ميكسان» بِالْبخْلِ النَّاس ويأْمرُونَ يبخَلُونَ الَّذِينَ« 

 يكي است؛ ي انسان كافي و بدي بدناميو كار بران دي از ايكيدهند كه انجام دادن 
 به ين كه آدميگر ايو د.  واجب استي است كه بر آدميدن و ندادن حقوقيبخل ورز
د و با گفتار و كردار يدن خود بسنده نكند بلكه مردم را هم به آن امر نمايبخل ورز

ن رفتار يا به اش مردم ريد و با گفتار و  كردار خويش مردم را هم به آن امر نمايخو
 ين به خاطر آن است كه او از اطاعت پروردگارش رويق كند و اي زشت تشويو خو

 ي بگرداند به كسيهركس از اطاعت خدا رو» يتَولَّ ومن« برتافته است اما بداند كه 
  . به خداوند نخواهند رسانديانين زي رساند و كوچك تري نميانيجز خودش ز

 اش يازي نياز و ستوده است و بي نيچرا كه خداوند ب» الْحمِيد الْغَنِي هو اللَّه فَإِنَّ« 
اوست . ن از آن اوستي آسمان ها و زميي و فرمانرواياز لوازم ذات اوست و پادشاه

كو و هر ي ني هر اسمياو ستوده است و دارا. از گردانده است ي نيكه بندگانش را ب
د يش است و بايزها سزاوار ستاين چي بر ا باشد ويبا مي زي كامل و هر  كاريصفت

  .رديد قرار بگيش و بزرگداشت و تمجيمورد ستا
  :25- 27 يه يآ

لْنَا لَقَدسلَنَا أَرسنَاتِ ريأَنزَلْنَا بِالْبو مهعم الْمِيزَانَ الْكِتَابو قُوملِي طِ النَّاسبِالْقِس 
لْنَا  بِالْغَيبِ ورسلَه ينصرُه من اللَّه ولِيعلَم لِلنَّاسِ ومنَافِع يدشَدِ بأْس فِيهِ الْحدِيد وأَنزَ

 و  كتاب آنها با و  فرستاديم  روشن  يدليلها با را  پيامبرانمان ما عزِيزٌ قَوِي اللَّه إِنَّ
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   آن در  كه را  آهن و  كنند  عمل  عدالت  به  مردم تا  كرديم  نازل رانيز ترازو،
   يكس  چه بداند خدا تا ،  فرستاديم فرو  است  مردم  يبرا  يمنافع و  سخت ينيروي

  .است پيروزمند  و توانا خدا زيرا  كند  يم  ييار را  پيامبرانش و او ،  ناديده  به
لَقَدلْنَا و سا أَرنُوح رَاهِيمإِبلْنَا و عجا فِي وتِهِميةَ ذُروالْكِ النُّبوم تَابتَدٍ فَمِنْههكَثِيرٌ مو 
منْهفرزندانشان  ميان در و  فرستاديم  رسالت  به را  ابراهيم و  نوح فَاسِقُونَ ما م  
  بيشترينشان  يول بودند  يافتگان  هدايت  بعضيشان   نهاديم  كتاب و،  نبوت

  نافرمانان
نَا ثُملَى قَفَّيلِنَا آثَارِهِم عقَفَّ بِرُسنَاوى ينِ بِعِيساب مرْيم نَاهآتَيلْنَا الْإِنجِيلَ و عجفِي و 

 ابتِغَاء إِلَّا علَيهِم كَتَبنَاها ما ابتَدعوها ورهبانِيةً ورحمةً رأْفَةً اتَّبعوه الَّذِينَ قُلُوبِ
 منْهم وكَثِيرٌ أَجرَهم مِنْهم آمنُوا الَّذِينَ ينَافĤَتَ رِعايتِها حقَّ رعوها فَما اللَّهِ رِضْوانِ
 از را  مريم  بن  يعيس و   فرستاديم  ايشان از  پس را  پيامبرانمان  سپس فَاسِقُونَ

  و  رافت  پيروانش  دل در و ،  داديم را  انجيل او  به و  كرديم  روانه آنها ، يپ
 ، ايم   نكرده مقرر آنها بر ما اند  آورده  بدعت  هب  كه  يرهبانيت و   نهاديم  رحمت

  آن از  ما  نگزاردند بسزا را  آن  حق  يول ، جستند  يم خدا  يخشنود  آن در اما
  بيشترينشان   يول  داديم  پاداش ، بودند  آورده  ايمان  كه  يكسان  به  ميان

  .بودند  نافرمان
لَنَا لْنَاأَرس لَقَد« :دي فرمايخداوند متعال م سنَاتِ ريغمبران ي كه ما پيبه راست» بِالْب

 است كه بر راست و حقّ ييل و نشانه هايم و آن داليل روشن فرستاديخود را با دال
لْنَا« . كنند يامبران آورده اند داللت ميبودن آن چه پ و همراه آنان » الْكِتَاب معهم وأَنزَ

 شود كه ي ميي است و شامل همه كتاب هاكتاب اسم جنس. ميكتاب را فرستاد
 شان نازل كرده يوي و دنينيت  مردم و كسب منافع دي ارشاد و هدايخداوند برا

  .است
 عدالت در گفتارها و  يزان به معنيم. ميزان را فرو فرستاديو م» والْمِيزَانَ« 

 و امبران با خود آورده اند سراسر عدالت است و اوامري كه پينيد. كردارهاست
 و قصاص و حدود و قانون ارث و يي آن در معامالت با مردم و در امور جزاينواه

 تا يعني. تا  مردم به داد رفتار كنند» بِالْقِسطِ النَّاس لِيقُوم« . ره دادگرانه استيغ
  . شمار خود عدالت را اجرا كننديل منافع بي و تحصين الهي آئيمردم به خاطر اجرا
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 عدالت است يعت كه اجرايامبران در اصل و اساس شرين كه پيا است بر يلين دليا
 عدالت با ي عدالت با توجه به زمان ها هستند گرچه اجرايمتّفق هستند گرچه اجرا

 فِيهِ الْحدِيد وأَنزَلْنَا« .  داردي مختلفيتوجه به زمان ها و احوال گوناگون، صورت ها
أْسب ي است و آالت جنگي فراوانيرويم كه در آن نيادار نموده يو آهن را پد» شَدِيد 

 ييو سودها» لِلنَّاسِ ومنَافِع« .  شوديره از آن ساخته ميهمانند سالح و زره و غ
 كه يمانند انواع صنعت ها و حرفه ها و ظروف و آالت كشاورز.  مردم دارديبرا

از نداشته ين وجود دارد، كه به آهن يزين چي كه كم ترييهمه از آهن هستند تا جا
  .باشد

 »لَمعلِيو ن اللَّهم رُهنصي لَه سربِ وش را با يو تا خداوند بازار امتحان و آزما» بِالْغَي
ده است كه نازل فرموده و با آهن يا آهن كه آن را آفري كه نازل فرموده و ييكتاب ها

 قبل از يعنير نهان امبرش را دي را كه او و پيده است برپا دارد و كسيكه آن را آفر
ب قبل از يمان در حالت غيرا ايز. د مشخّص گرداندي نماي مياريق ي حقايمشاهده 

 كه بعد از يمانياما ا.  دهديده مين كه انسان آن را با چشم خود مشاهده كند فايا
مان ي نخواهد داشت چون در آن وقت ايده ايب باشد فاي غيايق و دنيمشاهده حقا

« .  خواهد بود و به ناچار همه باور خواهند كردي و اضطراريرك امر ضرويآوردن 
 كند و ي او را ناتوان نميزيچ چي گمان خداوند تواناست و هيب» عزِيزٌ قَوِي اللَّه إِنَّ
ن است كه آهن ي او ايو از جمله توانمند.  رودي از دست او در نميچ فراركننده ايه

 قدرت يو از نشانه ها.  شونديز آن ساخته م اي قويد آورده است كه ابزارهايرا پد
 او و ين است كه بر انتقام گرفتن از دشمنان خود تواناست ولي خداوند ايو توانمند

 ياري را كه در نهان او را يد تا كسي آزمايله دشمنانش ميدوستان خود را به وس
  . كند مشّخص گردانديم

ن ين دو ديكرده است چون با ان جا كتاب و آهن را در كنار هم ذكر يخداوند در ا
 دهد، كتاب كه به اذن خداوند يش را برتر قرار ميد و كلمه خوي نماي مياريخود را 

د آورده است كه ي عدالت پدي اجراي آورد و هر دو را خداوند براي را ببار ميروزيپ
امبرانش آن ين او كه توسط پيعت و آئي و كمال شرين امر به حكمت و كمال الهياز ا
  .  شودي برده ميان داشته است پيا بر

م يده نوح و ابراهيامبران برگزيان كرد از پيامبران را به طور عموم بي نبوت پيوقت
لَقَد« :پس فرمود. نام برد كه در دودمان آن ها نبوت و  كتاب را قرار داده است و 
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لْنَا وإِبرَاهِيم نُوحا أَرسلْنَا عجا فِي وتِهِميةَ ذُروالنُّب الْكِتَابنوح و يو به راست» و 
امبران ي پيعني. ميان فرزندانشان نبوت و كتاب قرار داديم و در ميم را فرستاديابراه

اب گشته و فرمان يامبران راهيله دعوت پين همه از فرزندان به وسين و پسيشيپ
و » فَاسِقُونَ هممنْ وكَثِيرٌ« . بردار آن ها شدند و از رهنمودشان اطاعت كردند

  .امبرانش منحرف و خارج شدنديشان با اطاعت خداوند و پي از اياريبس
» نَيومĤ أَكثَرُ النَّاسِ ولَو حرَصت بِمومِن« :همان طور كه خداوند متعال فرموده است 

. ي باشيصيمان آوردن آن ها حريمان نخواهند آورد گرچه تو بر ايش تر مردم ايو ب
 »نَاقَ ثُملَى فَّيلِنَا آثَارِهِم عنَا بِرُسقَفَّيى ونِ بِعِيساب مرْيامبران يو به دنبال آنان پ» م

ه ي عليسيخداوند ع. مي آنان آورديم را در پي پسر مريسيم و عيخود را فرستاد
 ي كه ادعاي است؛ كسانيان كرد چون بحث در مورد نصاريژه بيالسالم را به طور و

 برتر ي از كتاب هايكيل را كه يو انج» الْإِنجِيلَ وآتَينَاه« .  را دارنديسي از عيرويپ
و در دل » ورحمةً رأْفَةً اتَّبعوه الَّذِينَ قُلُوبِ فِي وجعلْنَا« . مي است بدو عطا كردياله
همان طور كه . ميش قرار دادي و بخشاي كردند مهربانيروي كه از او پي كسانيها

نَ يهود والَّذينَ ءامنُوا اليلَتَجِدنَّ أشَد النَّاسِ عدوةَ لِلَّذ« :دي فرمايمتعال مخداوند 
ّلَّذ لَتَجِدنَ أَقرَبهم مودةَ لِ نُوا الَّذيأَشرَكَوا وامرينَ ءم ينَ قَالُوا إِنَّا نَصبِأَنَّ مِنه ذَلِك 

ن مردم يد كه دشمن تري ديبدون شك خواه» ونَ ستَكبِرُينَ ورهبانَا وأَنَّهم لَا يسيقِّس
ن مردم به مومنان از نظر يك تريو نزد. ان و مشركان هستنديهودي مومنان يبرا

 دانشمندان ي، چون آن ها دارا» مي هستيما نصار« : هستند كه گفتندي كسانيمهربان
ر و  نرم تي دل هاين نصاريبنابرا.  ورزندي هستند و تكّبر نميين هايرنشيو د

ه السالم ي عليسيعت عي بود كه بر شرين زمانيگران داشتند، اما اي از ديمهربان تر
  .بودند

 كه خود آن را به وجود آوردند و آن را يت و عبادتيو رهبانّ» ابتَدعوها ورهبانِيةً« 
بر خود واجب كردند و خود را بدان ملزم نمودند، خداوند آن را بر آن ها فرض 

شتن را به آن ملزم كرده بودند و هدفشان از يبلكه آن ها خودشان خو. ودنكرده ب
» رِعايتِها حقَّ رعوها فَما« ن يبا وجود ا. ت خداوند بودين كار به دست آوردن رضايا

:  كردنديپس آن ها از دو جهت كوتاه. اوردندي نيرا انجام ندادند و حقّ آن را به جا
ن كه آن چه را كه ي را به وجود آوردند و دوم اين عبادتينش خود چين كه از پي ايكي
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و . ن استيپس غالبا حالت آن ها چن. بر خود الزم و واجب كرده بودند انجام ندادند
  .  باشنديع فرمان خدا مي از آن ها مطيبرخ

مان يا) ص( كه محمد يپس كسان» أَجرَهم مِنْهم آمنُوا الَّذِينَ فĤَتَينَا« :ن فرموديبنابرا
مانشان پاداش يك برحسب ايمان داشتند خداوند به هري هم ايسيآوردند و به ع

را ) ص( محمديعنيشان بدكارند، ي از اياريو بس» فَاسِقُونَ منْهم وكَثِيرٌ« . دهديم
  .م خارج هستندي كنند و از اطاعت و صراط مستقيب ميتكذ
  :28- 29 يه يآ
لَينِ يؤْتِكُم بِرَسولِهِ وآمِنُوا اللَّه اتَّقُوا اآمنُو الَّذِينَ أَيها يا  لَّكُم ويجعل رحمتِهِ مِن كِفْ

 از ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا رحِيم غَفُور واللَّه لَكُم ويغْفِرْ بِهِ تَمشُونَ نُورا
 مزد دوبار  خويش  رحمت از را شما تا بياوريد  ايمان  پيامبرش  به و بترسيد خدا
  كه  بيامرزدتان و بجوييد  راه  آن  يروشناي در كه كند  عطا  ينور را شما و  بدهد
  .است   مهربان  آمرزنده خدا
 هِيؤْتِي اللَّهِ بِيدِ الْفَضْلَ وأَنَّ اللَّهِ فَضْلِ من شَيءٍ علَى يقْدِرونَ أَلَّا الْكِتَابِ أَهلُ يعلَم لِئَلَّا
  هيچ خداوند  بخشايش  به  كه بدانند  كتاب  اهل تا  الْعظِيمِ الْفَضْلِ ذُو واللَّه يشَاء من

  يارزان خواهد  كه هر  به  كه  اوست  دست  به  بخشايش   اين و ندارند  دسترس
  .است  عظيم يبخشايش  را خدا و ، دارد  يم

 و ي كه به موسي باشند؛ كسانن جا اهل كتاب مورد خطابياحتمال دارد كه در ا
 كند تا به ين جا به آن ها امر ميخداوند در ا. مان آورده انديهما السالم اي عليسيع

امبر خدا يزند و به پيند و از خدا بترسند و از گناهان بپرهيمانشان عمل نماي ايمقتضا
آن ها از ن كار را بكنند به يد اگر آن ها اي فرمايخداوند م. اورنديمان بيا) ص(محمد

لَينِ« ش يرحمت خو  پاداش يكيمان به محمد و ي پاداش ايكي دهد؛ يدو پاداش م» كِفْ
 باشد كه اهل كتاب و يو احتمال دارد كه فرمان عام. غمبر خودشانيمان به پيا
و خداوند آنان را دستور . ن طور است يگران همه در آن داخل هستند و ظاهرا هميد
ن، ظاهرو ي است كه همه ديزيتقوا چ. ت كنندي را رعاي و تقواورنديمان بي دهد تا ايم

ن فرمان بزرگ يو اگر آن ها از ا. باطن آن و اصول و فروعش در آن داخل هستند
لَينِ« اطاعت كنند، خداوند  ش را به يدو بهره و دو پاداش از رحمت خو» رحمتِهِ مِن كِفْ

 يكي.  داندي جز خداوند نمي كسن پاداش راي بخشد كه اندازه و حالت ايآن ها م
 به خاطر يا پاداشي ، و يزگاري پاداش در برابر تقوا و پرهيگريمان و ديپاداش ا
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دن از آن چه خداوند از آن ي گزيز و دوري به خاطر پرهيگري از اوامر، و ديرويپ
ن است كه خداوند پاداش آن ها را ين كه منظور از دو پاداش ايا اي كرده است و ينه

 دهد كه در ي قرار ميتان نوريو برا» تَمشُونَ نُورا لَّكُم ويجعل« .  دهديار مهر ب
 ي به شما عطا مي دهد و نوريت مي به شما علم و هدايعني. دي كنيپرتو آن حركت م
 يد و گناهانتان را مي كنيله آن حركت مي جهالت به وسي هايكيكند كه در تار

  .آمرزد
 »اللَّهظِيمِ لِالْفَضْ ذُو ون يپس چن.  فضل و بخشش فراوان استيو خداوند دارا»   الْع

 كه فضل و يست؛ خداوندياد ني كه فضل فراوان دارد زي در برابر كسيپاداش فراوان
ك چشم به ي به اندازه يچ مخلوقيپس ه. ن را فراگرفته استيلطف او آسمان ها و زم

  . بهره باشديب ي تواند از فضل الهيا كمتر از آن نميهم زدن و 
لَّا«  لَم لِئَ علُ يلَّا الْكِتَابِ أَه م يان كرديتان بيما برا» اللَّهِ فَضْلِ من شَيءٍ علَى يقْدِرونَ أَ

مان آورد از فضل و احسان يامبرش اياورد و از خدا بترسد و به پيمان بيكه هركس ا
ار يز فضل خدا را در اخت ايزيچ چيخدا برخوردار خواهد شد تا اهل كتاب بدانند كه ه

 فضل و ي توانند جلوي فاسد خودشان نمي طبق عقل ها و خواست هايعني. ندارند
» يدخُلَ الجنَّةَ إِلَّا من كَانَ هوداً أَو نَصريلَن « :ندي گويآن ها م. رندي را بگيلطف اله

 و گمان ها و.  باشديا نصراني يهودي كه يهرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر كس
  .  پرورانندي در سر مي درباره فضل الهياالت فاسديخ

 را ي الهيمان آورده و  تقوايا) ص( كه به محمد يپس خداوند متعال خبر داد كسان
 داده خواهد شد و ي دارند و به آن ها نوريشه كرده اند دو پاداش از رحمت الهيپ

 اللَّهِ بِيدِ الْفَضْلَ  وأَنَّ«و تا اهل  كتاب بدانند كه .  گردديب آن ها مي نصيآمرزش اله
 دهد؛ يفضل در دست خداوند است و آن را به هركس كه بخواهد م» يشَاء من يؤْتِيهِ

 ذُو واللَّه« . ش عطا كنديد تا به او از فضل خوي اقتضا نمايهركس كه حكمت اله
ه و مقدار آن را  است كه اندازي آن چنان فضل بزرگيو خداوند دارا»  الْعظِيمِ الْفَضْلِ

  . ن كرديي توان تعينم
  دي حدير سوره يان تفسيپا



٢٧١٤ 

   مجادلهير سوره يتفس

  .ه استي آ22 و يمدن

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 4 يه يآ
قَد مِعس لَ اللَّهالَّتِي قَو ادِلُكا فِي تُججِهوتَشْتَكِي زاللَّهِ إِلَى و اللَّهو عمسا يكُمراوإِنَّ تَح 
اللَّه مِيعصِيرٌ خدا سآمده  مجادله  به تو، با  شوهرش  باره در  كه را  يزن  سخن ب  

 ، شنود  يم را شما  يگو و  گفت خدا و  شنيد ، كند  يم  شكوه  خدا  به و  است
  .بيناست  و شنوا زيرا
لَّا أُمهاتُهم إِنْ مأُمهاتِهِ هنَّ ما نِّسائِهِم من مِنكُم يظَاهِرُونَ الَّذِينَ لَدنَهم اللَّائِي إِ و مإِنَّهو 

  كه  يكسان شما  ميان از غَفُور لَعفُو اللَّه وإِنَّ وزورا الْقَولِ منَ منكَرًا لَيقُولُونَ
  مادرانشان ، نشوند  مادرانشان ، زنانشان  كه بدانند كنند  يم ظهار را  زنانشان
  يم  كه  است  دروغ و ناپسند  يسخن و ، اند  زاييده را آنها  كه هستند  يفقطزنان
 .است  آمرزنده و   است  گذرنده در  گناهان از خدا و  گويند

 يتَماسا أَن قَبلِ من رقَبةٍ فَتَحرِيرُ قَالُوا لِما يعودونَ ثُم نِّسائِهِم مِن يظَاهِرُونَ والَّذِينَ
لِكُم  ، كنند  يم ظهار را  زنانشان  كه  يآنهاي خَبِيرٌ تَعملُونَ بِما واللَّه بِهِ تُوعظُونَ ذَ
 ، يابند  تماس يكديگر با  آنكه از  پيش ، شوند يم   پشيمان اند  گفته  آنچه از  آنگاه
  يكارهاي  به خدا و دهند  يم شما  به  كه  است  يپند  اين كنند آزاد  يا  بنده بايد
  .است   آگاه كنيد  يم  كه

 فَإِطْعام يستَطِع لَّم فَمن يتَماسا أَن قَبلِ مِن متَتَابِعينِ شَهرَينِ فَصِيام يجِد لَّم فَمن
لْكَافِرِينَ اللَّهِ حدود وتِلْك ورسولِهِ بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا ذَلِك مِسكِينًا سِتِّينَ لِ و ذَابع اما أَلِيم 
  يپ  ماه دو بايد،  ، يابند  تماس يكديگر با  آنكه از  پيش ، نيابند  يا  بنده  كه  يكسان
  بدان  اين و  دهد  طعام  را  مسكين  شصت ، نتواند  كه  آن و  بدارند  روزه  يپ در

  يبرا و   خداست حدود اينها  بياوريد  ايمان  پيامبرش و خدا  به  كه  است  سبب
  .دردآور  است  يعذاب  كافران

 كه زنش از او به خدا ي از انصار نازل شده اند،؛ مرديمه درباره مرديات كرين آيا
امبر به بحث و مجادله پرداخت، چون شوهرش يت برد و درباره شوهرش با پيشكا

 شده و به ي و بعد از آن كه از آن زن صاحب فرزنداني طوالنيبعد از زندگان
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ت را به يپس زن شكا. ل شده بود او را بر خود حرام كرديده تبد سالخوريرمرديپ
ن بار درخواستش را تكرار ين باره سخن گفت و چنديامبرش رساند و در ايخدا و پ

 وتَشْتَكِي زوجِها فِي تُجادِلُك الَّتِي قَولَ اللَّه سمِع قَد« :پس خداوند متعال فرمود. كرد
د كه درباره ي را شني خداوند سخن زنيبه راست» تَحاوركُما يسمع واللَّه اللَّهِ إِلَى

 ي برد، و  خداوند گفتگويت مي كرد و به خدا شكايهمسرش با تو بحث و مجادله م
 صداها ي گمان خداوند شنواست و همه يب» سمِيع اللَّه إِنَّ« .  شنوديشما دو تا را م

ناست و يو ب» بصِيرٌ« .  شنوديازها ميبودن ن رغم گوناگون يرا در همه اوقات و عل
ن جا يدرا. ندي بيك مي و تاري ظلماني در شبياه را بر صخره سنگيدن مورچه سيخز

  ييناي و بييشنوا: دي فرماي دهد و مينا بودن خود خبر ميخداوند از كمال شنوا و ب
ن يه اخداوند همه امور كوچك و بزرگ را احاطه كرده است، و در ضمن اشاره ب

.  كندين زن بدان گرفتار شده است دفع مي را كه اييت و بالياست كه خداوند شكا
 الَّذِينَ« :ان كرد و فرموديگر را به طور  عام بين، حكم آن زن و حكم زنان ديبنابرا

لَّا أُمهاتُهم إِنْ أُمهاتِهِم هنَّ ما نِّسائِهِم من مِنكُم يظَاهِرُونَ  از يكسان» ولَدنَهم ياللَّائِ إِ
أنتِ «: دين كه شوهر به زنش بگويظهار عبارت از ا.  كننديشما كه با زنانشان ظهار م

 از يگريا هر زن دي. يتو بر من هم چون پشت مادرم هست» ي كَظَهرِ أُميعلَ
  .يتو بر من حرام هست»  حرَاميأنتِ علَ« :ديا بگوي. محارمش

ن ي خداوند ايمادرم هست» ظهر« من همانند پشت يتو برا گفتند يو چون آن ها م
» أُمهاتِهِم هنَّ ما نِّسائِهِم من مِنكُم يظَاهِرُونَ الَّذِينَ« :د، پس فرموديعمل را ظهار نام

 چگونه يعني. ستندي كنند، آنان مادرانشان ني از شما كه با زنانشان ظهار ميكسان
پس آن ها چگونه ! قت ندارد؟ي دانند حقيه آن ها م كيسخن! ندي گوين سخن را ميا

ه ي آورند و همسرانشان را به مادرانشان كه آن ها را زاده اند تشبيآن را بر زبان م
   كنند؟ يم

 منكَرًا لَيقُولُونَ وإِنَّهم« : بزرگ و زشت قرار داد و فرمودين را كارين خداوند ايبنابرا
 لَعفُو اللَّه وإِنَّ« .ندي گوي گمان آن ها سخن زشت و دروغ ميو ب» وزورا الْقَولِ منَ

از او سرزده باشد و ي كه مخالفتيو خداوند بخشنده آمرزنده است و هركس» غَفُور 
  .  آمرزديد خداوند او را ميآن را با توبه نصوح جبران نما

» يعودونَ« يعلما در مورد معن» قَالُوا مالِ يعودونَ ثُم نِّسائِهِم مِن يظَاهِرُونَ والَّذِينَ« 
 كه شوهر با آن ي با زنيزش جنسي اراده آميعني: ندي گوي مياختالف كرده اند؛ بعض
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  كند كفّاره مذكور بر او ين  اراده اين كه چنيظهار كرده است، و شوهر به محض ا
زش ي قبل از آمدين كه خداوند در مورد كفّاره گفته است كه باي شود ، و ايواجب م

  .دي نماين مفهوم داللت ميباشد بر هم
 ثُم« و .  استيزش جنسيقت همان آميدر حق» يعودونَ« يو گفته شده كه معن

د، چون آن چه آن ها گفته اند كه بر ي نماي داللت مين معنيبر هم» قَالُوا لِما يعودونَ
  . باشديزش ميآن ها حرام است آم
م عبارت ين تحري اي در كار بود، كفاره يهرگاه برگشت»  ف«و بنا بر هر دو قول

ن يگر چني ديه اي مومن، همانگونه كه در آيآزاد كردن برده ا» رقَبةٍ تَحرِيرُ« است از 
ا يد آزاد گردد خواه مرد باشد ي كه بايا كسين بنده يا. ش ذكر شده است ي برايديق

 من« .  رسانديكار كردنِ او ضرر م در امان باشد كه به يوبي كه از عيزن به شرط
 ي كه با آن ظهار كرده خودداريزش با زنيبر شوهر الزم است از آم» يتَماسا أَن قَبلِ
  . ك برده را به عنوان كفاره سوگند خود آزاد كندين كه يد تا اينما
 »ظُونَ ذَلِكُمشما داده  است كه بهيم درس و پنديان كرديتان بي كه برايحكم» بِهِ تُوع 
ان يتان بي كه با آن ذكر شده است براي حكم ظهار به همراه هشداريعني.  شوديم
  . ب و هشدار استيا ترهيب يان حكم به همراه ترغي بيبه معن» وعظ«چون .  شوديم

ك برده بر او ياورد كه آزاد كردن ياد بي كه به يپس هركس بخواهد ظهار كند وقت
و خداوند »  خَبِيرٌ تَعملُونَ بِما واللَّه« .دي نماي ميارالزم است ، از ظهار كردن خودد

 ي كه كرده است جزا و سزا ميك را طبق كاريد آگاه است و هري كنيبه آن چه م
  .دهد
 فَإِطْعام يستَطِع لَّم فَمن يتَماسا أَن قَبلِ مِن متَتَابِعينِ شَهرَينِ فَصِيام يجِد لَّم فَمن« 

ن صورت كه برده يابد كه آن را آزاد كند به اي ني برده ايپس اگر كس» مِسكِينًا سِتِّينَ
د آن را نداشته باشد كه بخرد و آزاد كند بر او واجب يا پول خري نداشته باشد و يا

رد و قبل از آن كه زن و شوهر با ي بدون فاصله روزه بگياپياست كه دو ماه پ
 روزه يي توانايو اگر كس. ن كفّاره را بدهديد ايند بازش كني و آميكيگر نزديكدي

  . ر خوراك بدهديد به شصت نفر فقيگرفتن را نداشت با
 بدهد كه آنان ي شود به اندازه اي كه در شهر آنان استفاده ميا آن ها را از خوراكي

به ر ين كه به هر فقيا اي. ن گفته اندين چني از مفسرياريت كند، آن طور كه بسيرا كفا
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ه پرداخت شود، ي بدهد كه در فطريي هايگر خوراكيا دياندازه نصف صاع  گندم و 
  .ن گفته انديگر از مفّسري ديآن گونه كه گروه

 بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا«  آن است كه يم برايح داديم و توضيان كردي شما بي كه برايحكم
گر ين حكم و دي به ايبندي با پا  تايعني. دياوريمان بيغمبرش ايتا به خدا و پ» ورسولِهِ

ن خداوند و ي به احكام و فراميبنديرا پايز. دياوريمان بياحكام و عمل كردن به آن ا
ن از جمله ين است و ايمان هميمان است، بلكه مقصود و هدف از ايعمل به ان جزو ا

  . كندي گردد و رشد ميمان با آن كامل مي است كه ايامور
 »تِلْكو وددد يد به آن وارد شد و نباي است كه نباين حدود مقّرر شده الهيو ا» هِاللَّ ح

لْكَافِرِينَ« . دي ورزيد كوتاهيز نباياز آن تجاوز كرد و در انجام آن ن و » أَلِيم عذَاب ولِ
 از احكام وجود دارند كه عبارتند يات شمارين آيدر ا.  دردناك دارنديكافران عذاب

  : از 
ن زن گرفتار و يت ايسبت به بندگانش و توجه او به آن ها كه شكا لطف خداوند ن- 1

 رفع ي را به طور كلّين گرفتاريان نمود و مشكل او را حل كرد، و ايده را بيرنج د
ن مشكل گرفتار ي هركس كه به ايش آن را براي خوينمود و با حكم و دستور كلّ

  .شود حل نمود
با زنانشان » نِّسائِهِم من« :دي فرمايد م ظهار به همسر اختصاص دارد چون خداون- 2

 شود بلكه از ين ظهار شمرده نميزش ظهار كرد اي با كنيپس اگر مرد.  كننديظهار م
ن يد كه در اي كه آب و غذا را بر خود حرام نماينوع حرام كردن حالل است مانند كس

  . شوديفقط كفّاره قسم الزم م
ازدواج نكرده است اعتبار ندارد، همانطور كه  كه هنوز با آن ي ظهار كردن با زن- 3

  .ا نه، اعتبار ندارديطالق قبل از عقد چه مشروط و معلق باشد 
 منَ منكَرًا« :ده استي زشت و دروغ نامي ظهار حرام است چون خداوند آن را سخن- 4

  » وزورا الْقَولِ
آنان » أُمهاتِهِم هنَّ ما« :دي فرمايان نموده و مي خداوند حكم و حكمت آن را ب- 5

  .ستنديمادرانشان ن
: دين كه بگويمثل ا.  خود صدا بزندي مكروه است كه مرد زنش را به نام محرم ها- 6
  .ه حرام استين، شبيره ، چون ايو غ»  خواهرميا» «  مادرميا« 
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 كه ظهار كرده است از گفته خود ي شود كه شوهري واجب مي كفّاره زمان- 7
ن كه ين كه به محض اينه ا. ان شدي كه در دو قول گذشته بي اختالفبازگردد، طبق

  .ديظهار كرد بر او كفاره الزم آ
ه يزه است چون در آيا مرد جاي دو كفّاره آزاد كردن برده، كوچك و بزرگ و زن - 8

  . آزاد كنديد برده ايبه طور مطلق گفته شده كه با
. ردي انجام بگيزش جنسيد قبل از آمياا روزه باشد بي كفّاره اگر آزاد كردن برده - 9

ان كرده است، به خالف كفّاره خوراك دادن كه در يد بين قيهمان طور كه خداوند با ا
  .ز استيزش جايهنگام خوراك دادن آم

ن ين باشد كه در ايزش اي كردن و آميكي كفّاره قبل از نزديد حكمت اداي شا- 10
 يكي كه عالقمند به نزديچون وقت دهد يصورت شوهر بهتر و زودتر كفاره را م

 را  انجام ين كاري تواند چنيكردن با همسرش باشد و بداند كه بدون دادن كفاره نم
  . كنديدهد هرچه زودتر به دادن كفّاره اقدام م

ر را ير خوراك بدهد و اگر خوراك شصت نفر فقين و فقيد به شصت نفر مسكي با- 11
« :ست، چون خداوند فرموده استيز نيجاا  كمتر از شصت نفر داد يك نفر يبه 

امكِينًا سِتِّينَ فَإِطْعآزاد كردن برده و دو ماه و روزه گرفتن را يياگر توانا» مِس 
  .ر خوراك بدهديد به شصت نفر فقينداشت با

  :5 يه يآ
لْنَا وقَد لِهِمقَب مِن الَّذِينَ كُبِت كَما كُبِتُوا ورسولَه اللَّه يحادونَ الَّذِينَ إِنَّ  بينَاتٍ آياتٍ أَنزَ

لْكَافِرِينَ  و  ذليل ورزند  يم  مخالفت  پيامبرش و خدا با  كه  يمهِينٌ كسان عذَاب ولِ
  نازل  روشن  يآيات ما  اند  شده خوار  پيشينيانشان  كه  همچنان  ، شوند  يم خوار
  .كننده خوار  است  يراعذاب  كافران  و  كرديم

 يامبرش مخالفت مي كه با خدا و پي گمان كسانيب» ورسولَه اللَّه يحادونَ الَّذِينَ  إِنَّ«
ار زشت مانند ي بسي كنند خصوصا با  انجام كارهاي ميورزند و از آن ها نافرمان

لِهِم مِن الَّذِينَ كُبِت كَما كُبِتُوا«  كردن با دوستان خدا، يدن و دشمنيكفر ورز قَب «
شان بوده اند يش از اي كه پي شوند همان طور كه كسانيل ميمخالفان خدا خوار و ذل

  . كارشان خوار گشته انديبه سزا



٢٧١٩ 

 در برابر خدا نخواهند  داشت چون خداوند حجت را بر مردم اتمام ين ها حجتّيو ا
و ق يله آن حقاي ارائه داده كه به وسيلي را نازل كرده است و داليات روشنيكرده و آ

  . گردنديمقاصد روشن م
افتگان و يد از راه ي كند و به آن عمل نمايرويل پيات و دالين آيپس هركس از ا
لِلْكَافِرِينَ« . رستگاران است ورزند، يات كفر مين آي كه به ايو كسان» و  »ذَابع 

 و تكبر يي جويپس همان طور كه آن ها با برتر.  دارنديعذاب خواركننده ا» مهِينٌ
  . گردانديل ميز آن ها را خوار و ذلي، اعراض كرده اند خداوند نيات الهير مقابل آد
  :6- 7 يه يآ

موي مثُهعبي ا اللَّهمِيعم جئُهنَبا فَيمِلُوا بِمع اهصأَح اللَّه وهنَسو اللَّهلَى وءٍ كُلِّ عشَي 
 اند  كرده  كه  يكار از را  آنان ، دكن  يم  زنده را  همگان خدا  كه  يشَهِيد روز

   برده ياد از خود چند هر ،  است  كرده  شماره را آنها  اعمال خدا  سازد  يم   آگاه
  است  يچيز هر بر ناظر خدا و ، اند
أَنَّ تَرَ أَلَم اللَّه لَمعا ياتِ فِي ماوما السمضِ فِي وا الْأَركُونُ مى مِن يولَ نَّج لَّا اثَةٍثَ  هو إِ

مهابِعلَا ر ةٍ وسلَّا خَم  ما أَينَ معهم هو إِلَّا أَكْثَرَ ولَا ذَلِك مِن أَدنَى ولَا سادِسهم هو إِ
  كه  يا  ندانسته آيا علِيم شَيءٍ بِكُلِّ اللَّه إِنَّ الْقِيامةِ يوم عمِلُوا بِما ينَبئُهم ثُم كَانُوا
 نجوا  هم با  كس ، سه   هيچ ؟ داند  يم  است  زمين و آسمانها در را  چه هر خدا

  آنكه مگر نباشند   كس  پنج  هيچ و  آنهاست  چهارمين خداوند  آنكه مگر نكنند
 و  آنهاست با مگرخدا  باشند  كه جا هر  كمترازاين  نه و  آنهاست  ششمين خداوند

  به  قيامت روز در را همه   سپس   آنهاست با خدا  نكهآ مگر ،  اين از بيشتر  نه
  .است  آگاه چيز  همه بر  خدا زيرا  كند  يم  آگاه ، اند  كرده  كه  يكارهاي

 كه خداوند مردم را زنده يروز» جمِيعا اللَّه يبعثُهم يوم« :دي فرمايخداوند متعال م
پس آن » عمِلُوا بِما فَينَبئُهم« زند، ي خيشان برمي گرداند و همه شتابان از گورهايم

را خداوند از همه آن چه كه كرده ي دهد، زي كه كرده اند خبرشان ميك و بديگاه به ن
ك و بد آن ها رادر لوح محفوظ نوشته يو خداوند كار ن» اللَّه أَحصاه« . اند آگاه است

 كه يدرحال» ونَسوه« . نديماو به فرشتگان دستور داده است تا آن را ثبت و ضبط ن
اد برده اند، اما خداوند حساب آن را نگاه ي را كه كردهاند از يانجام دهندگان، كار

  .داشته است



٢٧٢٠ 

 »اللَّهلَى وءٍ كُلِّ عشَي بر . ز گواه و حاضر و ناظر استيو خداوند بر همه چ» شَهِيد
ن يبنابرا.  حاضر و ناظر استها گواه ويدگي ها و پوشيآن چه آشكار است و بر پنهان

 كه ي كوچك و بزرگيزهاين كه او به همه چيش خبر داد و اي خوي آگاهياز گستردگ
  . باشدين است آگاه ميدر آسمان ها و زم

لَاثَةٍ نَّجوى مِن يكُونُ ما«  لَّا ثَ  مِن أَدنَى ولَا سادِسهم هو إِلَّا خَمسةٍ ولَا رابِعهم هو إِ
لَا لِكذَ لَّا أَكْثَرَ و  ييگر رازگويست كه با همدي نيچ سه نفريه» كَانُوا ما أَينَ معهم هو إِ

ن ينكه خداوند ششميشان است، ونه پنج نفر مگر اين اينكه خداوند چهارميكنند مگر ا
  .نكه او هرجا كه باشند با آنان  استيش تر مگر اين و نه بيشان است و نه كمتر از ايا
 كه ي ايين است كه علم خدا همراه آن هاست و از رازگوين همراه بودن اينظور از ام

» علِيم شَيءٍ بِكُلِّ اللَّه إِنَّ« :ن فرموديبنابرا.  كنند آگاه و با خبر استيگر ميكديبا 
  :سپس خداوند متعال فرمود.  تواناستيزيخداوند به هرچ! هان

  :8- 9 يه يآ
وا ينَالَّذِ إِلَى تَرَ أَلَمنِ نُهى عوالنَّج ونَ ثُمودعا يوا لِمنُه نْهنَ عوتَنَاجيبِالْإِثْمِ و 

 فِي ويقُولُونَ اللَّه بِهِ يحيك لَم بِما حيوك جاؤُوك وإِذَا الرَّسولِ ومعصِيتِ والْعدوانِ
لَا أَنفُسِهِمنَا لَوذِّبعي ا اللَّهنَقُولُ بِم مهبسح نَّمها جنَهلَو صي صِيرُآيا فَبِئْسكه را آنها الْم  

 سر از بودند  شده ، منع  آن از  كه را  يكار  كه  ينديد بودند  شده  منع نجوا از
 كنند  يم نجوا  هم با پيامبر  از  ينافرمان و  يدشمن و  گناه  يبرا  هم باز و گرفتند

  بدان را تو خدا  كه گويند  يم  سالم  را تو  يا  گونه  به ، آيند  يم تو نزد  چون و ؟
  گوييم  يم  بدانچه را خداما چرا  : گويند  يم  دل در و ،  است  نگفته  سالم  گونه
 بد  اين و ، شوند  يم  داخل  بدان   است  يكاف  برايشان  جهنم ؟ كند  ينم  عذاب

  .است  يسرانجام
لَا تَنَاجيتُم إِذَا آمنُوا ذِينَالَّ أَيها يا  الرَّسولِ ومعصِيتِ والْعدوانِ بِالْإِثْمِ تَتَنَاجوا فَ

لَيهِ الَّذِي اللَّه واتَّقُوا والتَّقْوى بِالْبِرِّ وتَنَاجوا   آورده  ايمان  كه  يكسان  يا تُحشَرُونَ إِ
 پيامبر از  ينافرمان و  يدشمن و  گناه   باب در ، كنيد  يم نجوا يكديگر با اگر ، ايد

  كه  يخداي  آن از  كنيد نجوا  يپرهيزگار  و  ينيك  باب در  بلكه ، مكنيد نجوا
  .بترسيد آييد  يم گرد او نزد  همگان

 انجام كار ي برايين رازگوي ايش تر، و گاهيا بين دو نفر ي بيي رازگويعني ينجو
پس خداوند مومنان را فرمان داد كه .  انجام كار بدي براي شود و گاهيخوب انجام م
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 گفته يبه هر كار خوب و هر عبادت» بر«كلمه .  نجوا كننديزگاري و پرهيكيدرباره ن
 ي ترك همه كارهايعني حقّ خدا و حق بندگانش ، و تقوا ي ادايعني» بر«.  شوديم

  .حرام و گناه
 و نجوا يي رازگوييرهاي درباره چ كند و فقطي اطاعت مين فرمان الهيپس مومن از ا

 ي مي خدا دوريند و از نافرماني  نمايك ميزها او را به خدا نزدي كند كه آن چيم
 كند و درباره انجام گناه و ي مي توجهي بياما فرد بدكار به فرمان اله. كنند

 پردازد، مانند منافقان كه ي مييغمبر به نجوا و رازگوي از پي و نافرمانيدشمنانگ
  .داشتند) ص(امبري با پيوه اين رفتار و شيچن

 كه يو هنگام» اللَّه بِهِ يحيك لَم بِما حيوك جاؤُوك وإِذَا« :دي فرمايخداوند متعال م
ند كه خداوند بدان گونه تو را سالم ي گوي تو را سالم ميند به گونه اي آينزد تو م

و در دل » أَنفُسِهِم فِي ويقُولُونَ« .ندي گويم به تو سالم ي ادبي با بيعني. نگفته است
 يپس چرا خداوند ما را به خاطر آن چه م» نَقُولُ بِما اللَّه يعذِّبنَا لَولَا« :ندي گويخود م

   دهد؟ يم عذاب نمييگو
 باشد به آن يدا و پنهان مي پي كه دانايند اما خداوندي گوين را در دلشان ميآن ها ا

ن كه بالفاصله گرفتار عذاب ي كنند و از اي ميي  اعتناين باره بي در ايعني. آگاه است
  . ستين كارشان ممنوع ني برند كه  اي شوند گمان مينم

 جهنَّم حسبهم« . كندي دهد اما فراموش نمياو مهلت م: د ي فرمايو خداوند متعال م
لَونَها صي صِيرُ فَبِئْساست و داخل آن خواهند شد و چه بد دوزخ آنان را بس » الْم

 ي كه هر نوع عذاب و بدبختي جهنّم آن ها را بسنده است؛ جهنّميعني!  استيگاهيجا
 يله آن عذاب داده ميد و به وسي نمايدر آن فراهم است و از هر سو آنان را احاطه م

  !  است جهنّميگاهيو بد سرانجام و جا» الْمصِيرُ فَبِئْس« . شوند
مان ي از منافقان هستند كه به ظاهر ايا افرادين جا ذكر شده اند ي در ا كهيكسان

 كنند انگار كه نسبت ين گونه خطاب ميرا ا) ص(امبريآورده اند و در دل كافرند و پ
 از اهل كتاب هستند يا كسانيند، و ي گوي كه دروغ ميره دارند، در حاليبه او  اراده خ

 ي مرگ بر تو ايعني» ا محمديك يالسام علَ« :ندسالم نمودند و گفت) ص(امبريكه به پ
  !محمد

  :10 يه يآ
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 اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا شَيئًا بِضَارهِم ولَيس آمنُوا الَّذِينَ لِيحزُنَ الشَّيطَانِ مِنَ النَّجوى إِنَّما
لْيتَوكَّلِ اللَّهِ وعلَى  خواهد  يم  كه  است  شيطان ركا  كردن نجوا  آينه الْمؤْمِنُونَ هر فَ

 آنها  به ، خداوند  فرمان  به جز ،  يزيان  هيچ  آنكه  حال و، كند  محزون را  مؤمنان
  .كنند  توكل خدا بر  كه بايد  مؤمنان  و  رساند  ينم
ه مومنان ي بر توطه علي دشمنان مبني و نجواييرازگو» الشَّيطَانِ مِنَ النَّجوى إِنَّما« 

ن يو هدف از ا» آمنُوا الَّذِينَ لِيحزُنَ« . ف استيطان ضعيان است و مكر شطياز ش
 بِإِذْنِ إِلَّا شَيئًا بِضَارهِم ولَيس« . ن سازدين است تا مومنان را اندوهگيمكر و توطئه ا

چراكه خداوند به .  به آنان برسانديانيچ زي تواند هيو جز به اراده خداوند نم» اللَّهِ
ت خواهد كرد، و آنان را بر دشمنانشان يان وعده داده است كه آن ها را كفامومن

و توطئه »  إِلَّا بِأَهلِهِييقُ المكرُ السيحيولَا « :دي فرمايخداوند متعال م. دي نمايروز ميپ
  . گردديو مكر بد  فقط به اهل آن بر م

ان ي و مكر ورزند ز كنندييغمبر ودشمنان مومنان هرچند رازگويپس دشمنان خدا و پ
 رسد ي به مومنان نميانيچ زي گردد، و هي به خودشان بر ميين توطئه و رازگويا

لْيتَوكَّلِ اللَّهِ وعلَى« .مگر آن چه كه خداوند مقّرر نموده است د يو با» الْمؤْمِنُونَ فَ
شته نان دايند و بر او اعتماد كنند و به وعده خدا اطميمومنان بر خداوند توكل نما

د خداوند او را از مكر دشمنان محافظت يباشند، چون هركس بر خداوند توكّل ن ما
  .ش او را بسنده خواهد بودياين و دنيد و در امر دي نمايم
  :11 يه يآ
 وإِذَا لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجالِسِ فِي تَفَسحوا لَكُم قِيلَ إِذَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

لْم أُوتُوا والَّذِينَ مِنكُم آمنُوا الَّذِينَ اللَّه يرْفَعِ فَانشُزُوا انشُزُوا قِيلَ  بِما واللَّه درجاتٍ الْعِ
  مجالس در گويند را شما  چون ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا خَبِيرٌ تَعملُونَ

   كه گويند  چون و  دهد  گشايش شما كار در خدا تا كنيد باز  يجا كنيد،  باز  يجا
  دانش   كه را  يكسان و اند  آورده  ايمان  كه را  يآنهاي خدا  برخيزيد برخيزيد،

  .است  آگاه كنيد  يم  كه  يكارهاي  به خدا و ، برافرازد  يدرجات  به اند يافته
گرد هم  ي آموزد كه هرگاه در مجلسين جا به بندگان مومنش ادب ميخداوند در ا

از داشت كه ي شود ني كه بر آنان وارد مي از كسانيكيا ي از آنان، يكيآمدند و 
ش باز كنند تا مقصود حاصل ي كند كه جا برايش جا باز  كنند، ادب اقتضا ميبرا
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 دهد ي مياو به برادرش جا.  شودي متوجه او نمياني جا باز كند زيو اگر كس. شود
  . اش از نوع عمل استند و پادي ببيانين كه زيبدون ا

 قِيلَ وإِذَا« .  آورديش مي برادرش جا باز كند خداوند در كارش گشايپس هركس برا
« د،يزيش آمده است برخي كه پيو هرگاه به شما گفته شد به خاطر كار» انشُزُوا

 يين كارهايچون انجام دادن چن. ديزي انجام آن كار برخيبالفاصله برا» فَانشُزُوا
 كه يمانيمان را برحسب علم و ايمان است و خداوند مقام اهل علم و اي انشانه علم و

 يو خداوند به آن چه م» خَبِيرٌ تَعملُونَ بِما واللَّه« .  برديبه آن ها داده است باال م
ر كرده ي دهد؛ اگر كار خيش جزا و سزا ميد آگاه است و هركس را طبق كارهايكن

در .  دهدي بد ميو اگر كار بد كرده باشد به او سزا دهد يك ميباشد به او پاداش ن
ت ينت و ثمره علم رعايان شده كه زيلت علم اشاره شده است و بيه به فضين آيا

  . آن استيآداب و  عمل به مقتضا
  :12- 13 يه يآ
 لَّكُم خَيرٌ ذَلِك صدقَةً منَجواكُ يدي بينَ فَقَدموا الرَّسولَ نَاجيتُم إِذَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

  چون ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا رحِيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ تَجِدوا لَّم فَإِن وأَطْهرُ
  يبرا  اين  بدهيد  صدقه  كردنتان نجوا از  پيش ،، كنيد نجوا پيامبر با  كه خواهيد

 و  آمرزنده خدا ، نيافتيد  يچيز  صدقه  يبرا واگر   است تر  پاكيزه و بهتر شما
  .است  مهربان
وا أَن أَأَشْفَقْتُممنَ تُقَديب يدي اكُموقَاتٍ نَجدفَإِذْ ص لُوا لَمتَفْع تَابو اللَّه كُملَي وا عفَأَقِيم 
  پيش ترسيديد آيا تَعملُونَ بِما بِيرٌخَ واللَّه ورسولَه اللَّه وأَطِيعوا الزَّكَاةَ وآتُوا الصلَاةَ

 را شما  توبه  هم وخدا  ايد  نداده  صدقه  كه  حال ؟ بدهيد ها  صدقه  كردن نجوا از
 كنيد  اطاعت  پيامبرش و ازخدا  و بدهيد  زكات و بگزاريد نماز  پس ،  است  پذيرفته

  .است  آگاه كنيد  يم  كه  يكارهاي  به خدا  كه ،
ن يصدقه بدهند، ا) ص(امبري با پيي دهد كه قبل از رازگوي مومنان فرمان مخداوند به

ن يم كنند چون ايرا تعظ) ص(امبرين گونه پياموزند و اي آن است تا آن ها ادب بيبرا
ش ير و پاداش شما بين كار خي با ايعني. زه تر استي مومنان بهتر و پاكيم برايتعظ
 ها احترام نگذاشتن به يد كه از جمله ناپاكي شوي ها پاك مي گردد و از آلودگيتر م

پس به مومنان امر شد كه . دهي فاي بييت ادب با  كثرت رازگويو عدم رعا) ص(امبريپ
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 كه به علم يص كسي تشخي است برايزانيار و مين معيقبل از نجوا صدقه بدهند و ا
  . كندي از دادن صدقه پروا نمين كسير عالقمند است، چنيو خ

 باشد از آن جا ير نداشته باشد و منظورش فقط پرحرفي به خيعالقه او هركس كه 
امبر دشوار ي كه بر پيي دارد؛ نجوايامبر دست بر ميد صدقه بدهد از نجوا با پيكه با
 ي كه صدقه اياما كس.  صدقه دادن را دارديي است كه تواناي كسين برايو ا. است

دشوار نكرده بلكه از او گذشت نموده و  او يابد كه بپردازد خداوند كار را براي ينم
 ين كه صدقه اي او بدون ايرا برا) ص(امبري با پييده است و رازگوي را بخشيو

  .ز قرار داده استيبپردازد جا
امبر صدقه ي با پييش از هر نجواي ترسند كه پيد كه مومنان مي خداوند متعال ديوقت

شان آسان گرداند و آن ها را ي براشان دشوار بود، پس كار راين كار برايبدهند، و ا
و فقط .  نداده اند مواخذه نكردييش از نجوا  كردن صدقه هاين كه پيبه خاطر ا

ن امر منسوخ نشده است ي ماند كه ايامبر و بزرگداشت او باقياحترام گذاشتن به پ
  .امبر و بزرگداشت اوستيشگاه پيت ادب در پين رعايچون منظور از ا

د انجام شوند اطاعت  كنند، ي كه بايفرمان داد از دستورات بزرگخداوند به مومنان 
تان آسان نبود، هرچند كه محض ياگر دادن صدقه برا» تَفْعلُوا لَم فَإِذْ« :سپس فرمود

 يست اجرايست، چرا كه شرط ني ني انجام ندادن آن كافين كار برايآسان نبودن ا
د هرچند كه بر يد بنده آن را اجرا نمايد آسان باشد بلكه باي بنده حتما بايفرمان برا

و خداوند هم » علَيكُم اللَّه وتَاب« :د كرد و فرمودين رو آن را مقياز ا. دياو دشوار آ
ط آن و همه حدود و يپس نماز را با اركان و شرا» الصلَاةَ فَأَقِيموا« . ديشما را بخش
د ي را كه در اموالتان واجب است بپردازيتو زكا» الزَّكَاةَ وآتُوا« د ي داريلوازمش برپا

  .ديو به مستحقان بده
ن دو عبادت را يپس هركس ا.  باشندي مي و مالي بدنين دو عبادت مادر عبادت هايا

 كه حقوق خداوند و حقوق بندگانش را انجام ي انجام دهد به راستيبه صورت شرع
غمبرش يو از خدا و پ» ورسولَه هاللَّ وأَطِيعوا« :ن بعد از آن فرموديبنابرا. داده است
غمبرش با يپس اطاعت خدا و پ.  استين دستور الهيرترين فراگيد و اياطاعت كن

ق آن چه از آن ي كرده اند و تصديز از آن چه از آن نهياطاعت از اوامرشان و پره
  .ن داخل استي در اي شرعيخبر داده اند و تجاوز نكردن از حدود و مرزها
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ن يبنابرا. ك انجام دادن استين امور اعتبار دارد اخالص و نيانجام اآن چه در 
پس خداوند . د آگاه استي كنيو خداوند به آن چه م» تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ واللَّه« :فرمود

 داند و آگاه است كه به چه صورت آن را انجام داده اند و خداوند ياعمالشان را م
  . دهدين دارد به آن ها جزا مشاي كه از دل هايطبق اطلّاع

  :14- 19 يه يآ
ا الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَملَّو ا تَومقَو غَضِب هِم اللَّهلَي ا عم مه نكُملَا م و ملِفُونَ مِنْهحيلَى وع 

  خشم آنها بر خدا  كه  يمردم با  كه را  كسان  آن  يا  نديده يعلَمونَ آيا وهم الْكَذِبِ
  يم خود و   ايشان از  نه و شمايند از  نه  اينان ؟ ورزيدند  يدوست ،، بود  گرفته
 خوردند  يم سوگند  بردروغ  كه دانند

دأَع اللَّه ما لَهذَابا عشَدِيد ماء إِنَّها سلُونَ خدا كَانُوا ممعسخت  يعذاب  برايشان ي  
  است ناپسند  كنند  يم  كه  يكارهاي زيرا   است  كرده  آماده

لَهم اللَّهِ سبِيلِ عن فَصدوا جنَّةً أَيمانَهم اتَّخَذُوا   يسپر  سوگندهايشان مهِينٌ از عذَاب فَ
 خوار  يعذاب  آنهاست  يبرا   پس  اند  شده  رويگردان خدا  راه از و  اند  ساخته
  .كننده

لَادهم لَاو أَموالُهم عنْهم تُغْنِي لَن نَ أَوئًا اللَّهِ مشَي لَئِكأُو ابحالنَّارِ أَص ما هفِيه 
 و جهنمند  اهل  نكند سود خدا  خشم برابر در  برايشان  اوالدشان و  خَالِدونَ اموال

  جاودان  آن  در
موي مثُهعبي ا اللَّهمِيعلِفُونَ جحفَي ا لَهلِفُونَ كَمحي ونَ لَكُمبسحيو ملَى أَنَّهءٍ عأَلَا شَي 
مإِنَّه مونَ روز هيبرا  كه  همچنان ، كند  يم  زنده را آنها  همه خدا  كه  يالْكَاذِب  
  يسود  كه پندارند  يم و خورد خواهند  قسم  هم او  يبرا خوردند ، يم  قسم شما

  .دروغگويانند  كه باشيد  آگاه  برد خواهند
 حِزْب إِنَّ أَلَا الشَّيطَانِ حِزْب أُولَئِك اللَّهِ ذِكْرَ فَأَنساهم الشَّيطَانُ علَيهِم حوذَاستَ

  يادشان از را خدا  نام و  است  شده  چيره آنها بر  الْخَاسِرُونَ شيطان هم الشَّيطَانِ
  .كنندگانند  زيان  شيطان  حزب  كه  باش  آگاه  شيطانند  حزب ايشان   است  برده

گر ي و  ديهود و نصاري كه يي دهد؛ آن هاي حالت منافقان خبر ميخداوند از زشت
ن ين است و بزرگ تريرند كه خداوند بر آن ها خشمگي گي مي را به دوستيكسان

ن ها نه از مومنان هستند و نه از يا.  را به دست آورده اندين الهيبهره از خشم و نفر
لĤَ إِلَينَ ذَلِك لĤَ إِلَينَ بيبِمذَبذَ« . كافران آلءِ ووءِي هĤَلوان سرگردان و ين ميدر ا»  ه



٢٧٢٦ 

ن منافقان در ظاهر و باطن يپس ا. ن ها هستند و نه با آن هايدودل هستند؛ نه با ا
  .ستند، چون باطن آن ها با كافران استيمومن ن

ن حالت يمومنان است واو نه در ظاهر و باطن با كافران هستند چون ظاهر آن ها با 
ف كرده است، حال آن كه به دروغ ين حالت توصيآن هاست كه خداوند آنان را با ا

 كه مومن ي خورند كه مومن هستند در حاليپس آن ها سوگند م.  خورنديسوگند م
 را ين است كه خداوند عذاب سختين خائنانِ فاسق ودروغگو اي ايپس سزا. ستندين

ن ها چه كار يا.  آن ها آماده كرده استي داند براي نميرا كسكه  اندازه و حالت آن 
د و لعنت و عذاب ي نماي كرده اند كه خداوند را ناشخنودمي كنند، چون كاري ميبد

 يشان را سپريآنان سوگندها» جنَّةً أَيمانَهم اتَّخَذُوا« .  گردانديرا بر آن ها واجب م
امبر و مومنان خود را محافظت يش خدا و پله آن از سرزنيقرار داده اند كه به وس

 است كه يراه خدا همان راه. گران را از راه خدا بازداشته اندي كنند، پس خود و ديم
 رساند و ي پرناز و نعمت  بهشت ميرد او را به باغ هايش بگيهركس آن را در پ

 كه  استي ماند راهي او ميش روي كه پيهركس از راه خدا بازداشته شود تنها راه
  . رسانديانسان را به جهنّم م

 »مفَلَه ذَابهِينٌ عآن ي دارند، چون وقتيش روي پينان عذاب خواركننده ايپس ا» م 
 سرباز زده اند خداوند آن يات الهي از آيمان آوردن به خدا و فرمان برداريها از ا

ن فرصت  شود و نه به آنايك لحظه از آن ها دور نمي كه يشگيها را با عذاب هم
  . گرداندي شود خوار ميداده م

 از يزيفرزندان و اموالشان چ» شَيئًا اللَّهِ منَ أَولَادهم ولَا أَموالُهم عنْهم تُغْنِي لَن« 
.  از پاداش به آنها خواهند داديعذاب خدا را از آن ها دور نخواهند كرد، و نه بهره ا

 »لَئِكأُو ابحالنَّارِ أَص ها مونَ فِيهانند و همواره در آن خواهند ينان دوزخيا» خَالِد
 كند ي زندگيوه ايو هركس بر ش.  شوند و در آن جاوداننديرون نميبود و از آن ب

  . ردي ميوه ميبر همان ش
 يشان سوگند مي زنند و برايا مومنان را گول ميسپس منافقان همان طور كه در دن

 ي كند برايامت كه خداوند همه آن ها را زنده مي قم، روزيخورند كه ما مومن هست
 خوردند، و گمان ي مومنان سوگند مي خورند همان طور كه برايخداوند سوگند م

د ي هستند، چون كفر و نفاق و  عقايزين سوگند خوردنشان بر چي برند كه در ايم
 دهد يب مين كه آن ها را فريده است تا ايشه دوانيج در اذهانشان ريباطلشان به تدر
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 يآن ها دروغ م. ردي گي  هستند و پاداش به آن تعلّق ميزي برند كه بر چيو گمان م
ده يدا و پنهان است فاي پيش خداوند كه دانايند و مشّخص است كه دروغ گفتن پيگو
  .  ندارديا

ره شده و يطان بر آن ها چيشان اتّفاق افتاده به خاطر آن است كه شيو آن چه برا
اد خدا را ياد خدا غافل كرده و ي آن ها آراسته است و آنان را از يا براشان ريكارها

 يزي آن ها چيطان دشمن آشكار است و جز شر برايش. از خاطرشان برده است
طان فقط بدان يش» رِيكُونُوا مِن أَصحبِ السعيدعوا حِزبه ليإِنَّما « .  خواهديگر نميد

  .اهل دوزخ باشند كند تا از يخاطر گروهش را دعوت م
 »لَئِك أُو طَانِ حِزْبإِنَّ أَلَا الشَّي طَانِ حِزْبالشَّي مطان ينان حزب شيا» الْخَاسِرُونَ ه

ا و خانواده  خود ين و دني كه ديانكارند؛ كسانيطان زيد كه حزب شيبدان! هان. هستند
  .را از دست داده اند

  :20- 21 يه يآ
لَئِك ورسولَه اللَّه يحادونَ الَّذِينَ إِنَّ پيامبرش و خدا با  كه  ياألَذَلِّينَ كسان فِي أُو  

  .شدگانند  ذليل  زمره در ورزند  يم  مخالفت
كَتَب نَّ اللَّهلِب  و  من  البته  : كه  داشته مقرر عزِيزٌ خدا قَوِي اللَّه إِنَّ ورسلِي أَنَا لَأَغْ

  .است پيروزمند و توانا  خدا زيرا   شويم  يم پيروز  پيامبرانم
دن و ارتكاب گناه به ي كه با كفر ورزي كسيهشدار است برا. د و هشدار استين نويا

 هشدار داده است كه خوار ين كسيخداوند به چن. زديامبرش برخيمخالفت با خدا و پ
. ديروز نخواهد گردي نخواهد داشت و هرگز پييكوي نيو پست خواهد شد و سرانجام

امبران يمان آورد و از آن چه پيامبرش اي كه به خدا و پي كسيد است براينوو 
  .  كنديرويآورده اند پ

 شود كه فتح و يد داده مي از حزب رستگار خداوند است و نوين كسيپس چن
ست كه خالف آن ين وعده ايو ا. ا و آخرت از آن او خواهد بودي در دنيروزيپ

 راستگو ين وعده را خداوند ِ توانايابد چون اي ير نمييرفت و تغيصورت نخواهد پذ
  . تواند انجام دهديداده است كه هرچه بخواهد م

  :22 يه يآ
 كَانُوا ولَو ورسولَه اللَّه حاد منْ يوادونَ الĤْخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ يؤْمِنُونَ قَوما تَجِد لَا

ماءهآب أَو منَاءهأَب إِخْ أَومانَهو أَو مشِيرَتَهع لَئِك أُو فِي كَتَب انَ قُلُوبِهِمم الْإِيمهدأَيو 
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 عنْهم اللَّه رضِي فِيها خَالِدِينَ الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ ويدخِلُهم منْه بِرُوحٍ
لَئِك عنْه ورضُوا أُو إِنَّ أَلَا اللَّهِ حِزْب اللَّهِ حِزْب مونَ هفْلِحرا  يمردم  يياب  ينم  الْم 

 و خدا با  كه  يكسان با،  يول ، باشند  آورده  ايمان  قيامت روز و خدا  به  كه
 يا  پدران ،  مخالفان   آن چند هر ، كنند  يدوست ورزند  يم  مخالفت  پيامبرش
  به و  زده  ايمان  رقم دلشان  بر داخ  باشند آنها  قبيله يا و  برادران يا  فرزندان

 نهرها  آن در  كه  يبهشتهاي   به را آنها و  است  كرده  ياريشان خود از  يروح
  آنان و  است خشنود آنها از خدا  باشند  جاودانه آنجا در  آورد در  است  يجار
  .ارانندرستگ خدا  حزب  كه  باش  آگاه ،  خدايند  حزب  اينان  خشنودند خدا از نيز

 حاد منْ يوادونَ الĤْخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ يؤْمِنُونَ قَوما تَجِد لَا« :دي فرمايخداوند متعال م
اللَّه ولَهسري كردن با كافران با هم جمع نميامت و دوستيمان به خدا و روز قيا» و 

 يشته باشد به اقتضامان دايامت اي كه واقعا به خدا و روز قيشوند و هر بنده ا
 ي مياورده اند دشمنيمان ني كه اي نموده و با كسانيمان دوستيمانش با اهل  ايا

  .ن مردم به او باشنديك تريمان ندارند نزدي كه ايين هايورزد، گرچه ا
ن ي كه چنيو كسان. افته استين است ، كه ثمره و هدف آن تحقّق ي هميمان واقعيا

 شود و يشان كاشته است و هرگز متزلزل نميدل هامان را در يهستند خداوند ا
 هستند كه  يو آن ها كسان.  گذاردي نميريمان آنها تاثيدها و شبهات در ايترد

  .  داده استييش و با مدد و احسان خود آنان را تواناي و معرفت خويخداوند با وح
ز در يت ن دارند و در جهان آخري پاكين جهان زندگاني هستند كه در ايآن ها كسان

ن ي بهشت خواهند بود كه در آن باغ ها هر آن چه دل بخواهد و چشم ها از ديباغ ها
 ي كه خشنودين نعمت هاين و بزرگ تريآن ها از بهتر. آن لذّت ببرند فراهم است

 كه يي گردند و به خاطر انواع نعمت هاي خداوند است برخوردار ميشگيهم
 گردند، اما يز پروردگارشان خشنود مپروردگارشان به آنان عطا نموده است ا

ن با دشمنان خدا يمان دارد، با وجود ايامت ايد به خدا و روز قيهركس كه ادعا نما
 يمانين ايمان را پشت سرانداخته است دوست بدارد، چني را كه اي كند و كسيدوست
  باشد كه آن رايليد دلي باي صحت هر كاريبرا.   ندارديقتيال است، و حقيفقط خ
 يق نمي ندارد و ادعا كننده را تصديده اي صرفِ فايپس ادعا. ديد نمايق و تائيتصد
  .كند
   مجادله ير سوره يان تفسيپا
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   حشرير سوره يتفس

  .ه استي آ24 و يمدن
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 10 يه يآ
حبلَّهِ س   تسبيح را الْحكِيم خداوند زُالْعزِي وهو الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لِ
  .حكيم و پيروزمند اوست  و   است  زمين در  چه هر و آسمانها، در  چه هر گويند

والَّذِي ه لِ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ أَخْرَجمِن الْكِتَابِ أَه ارِهِملِ دِيشْرِ لِأَوا الْحم أَن ظَنَنتُم 
 يحتَسِبوا لَم حيثُ مِنْ اللَّه فَأَتَاهم اللَّهِ منَ حصونُهم انِعتُهمم أَنَّهم وظَنُّوا يخْرُجوا
قَذَففِي و قُلُوبِهِم بونَ الرُّعخْرِبم يوتَهيب دِيهِمدِي بِأَيأَيؤْمِنِينَ وتَبِرُوا الْما فَاعأُولِي ي 

 كافر  كه را  كتاب  اهل از  يسانك بار  نخستين  كه  يخداي  آن  اوست الْأَبصارِ
 آنها  روند  بيرون  كه پنداشتيد  ينم شما و راند  بيرون  هايشان  ازخانه ،، بودند

  نگهدارشان خدا برابر در  كه  هست  آن  توان را  حصارهاشان پنداشتند يم نيز
   ندلشا در و آورد  تاخت آنها بر كردند  ينم را  گمانش  كه  يسوي از خدا  باشد

   مؤمنان  دست  به و خود  دست  به را خود  يها  خانه  كه  چنان ، افكند وحشت
  .بگيريد  عبرت ،  بصيرت  اهل  يا  پس  كردند يم  خراب
  نه النَّارِ اگر عذَاب الĤْخِرَةِ فِي ولَهم الدنْيا فِي لَعذَّبهم الْجلَاء علَيهِم اللَّه كَتَب أَن ولَولَا

  عذاب به  دنيا در ، بود  كرده مقرر آنها بر را ديار  ترك خدا  كه بود  آن
  .سپرد  يم  آتش  عذاب  به  آخرتشان در و كرد  يم  گرفتارشان

ذَلِك مشَاقُّوا بِأَنَّه اللَّه ولَهسرن ومشَاقِّ وي فَإِنَّ اللَّه اللَّه كيفر  به  اين الْعِقَابِ و شَدِيد 
  يم  مخالفت خدا با،   كه هر و ، ورزيدند  مخالفت  پيامبرش و خدا با  كه بود  آن

  .كند  يم  عقوبت  يسخت  به خدا  كه بداند ورزد
 الْفَاسِقِينَ هر ولِيخْزِي اللَّهِ فَبِإِذْنِ أُصولِها علَى قَائِمةً تَرَكْتُموها أَو لِّينَةٍ من قَطَعتُم ما

  فرمان به  ، گذارديد  يباق  اش  ريشه بر را  آن يا ، بريديد  كه را  يخرماي  درخت
  .گردند خوار  نافرمانان تا بود خدا
لَيهِ أَوجفْتُم فَما مِنْهم رسولِهِ علَى اللَّه أَفَاء وما لٍ مِنْ علَا خَيلَكِنَّ رِكَابٍ وو لِّطُ اللَّهسي 

لَه سلَى رن عشَاء مي اللَّهلَى وءٍ كُلِّ عپيامبر  به  داراييشان از خدا  آنچه و قَدِيرٌ شَي 
  بلكه ، بوديد  تاخته  آن بر  يشتر يا  بااسب شما،  كه نبود  آن ، داد  غنيمت خود
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 قادر  يچيز هر بر خدا و ، سازد  يمسلطم بخواهد   كه هر بر را  پيامبرانش خدا
  .است

لَ اللَّه أَفَاء ما ولِهِ ىعسلِ مِنْ رلَّهِ الْقُرَى أَه لِلرَّسولِ فَلِ لِذِي وى وى الْقُرْبتَامالْيو 
 الرَّسولُ آتَاكُم وما مِنكُم الْأَغْنِياء بينَ دولَةً يكُونَ لَا كَي السبِيلِ وابنِ والْمساكِينِ

ا فَخُذُوهمو اكُمنَه نْهوا عاتَّ فَانتَهقُواو إِنَّ اللَّه اللَّه خدا  كه  يغنيمت  آن الْعِقَابِ شَدِيد 
 و پيامبر و  خداست   آن از  است  كرده  پيامبرش  نصيب ها  قريه  مردم از

  تاميان ،  مانده   راه در  مسافران و  مسكينان و  يتيمان و  خويشاوندان
 هر از و بستانيد، داد  شما  به پيامبر  چه هر  نشود  دست  به  دست  توانگرانتان

  .است  عقوبت سخت خدا  كه  بترسيد خدا از و  كنيد  اجتناب كرد  منع را شما  چه
لًا يبتَغُونَ وأَموالِهِم دِيارِهِم مِن أُخْرِجوا الَّذِينَ الْمهاجِرِينَ لِلْفُقَرَاء  اللَّهِ منَ فَضْ

  مهاجران  آن از  غنايم نيز الصادِقُونَ هم أُولَئِك ولَهورس اللَّه وينصرُونَ ورِضْوانًا
 خدا  يخوشنود و  فضل ، طلب  در  اموالشان و  سرزمينشان از  كه  است  يفقير
  .راستگويانند  اينان ،  كنند  يم  ييار را  پيامبرش و خدا و اند  شده  رانده

لَيهِم هاجرَ منْ يحِبونَ قَبلِهِم مِن والْإِيمانَ الدار تَبوؤُوا والَّذِينَ لَا إِ ونَ وجِدفِي ي 
ورِهِمدةً صاجا حمؤْثِرُونَ أُوتُوا ميلَى وع أَنفُسِهِم لَوكَانَ و ةٌ بِهِماصن خَصموقَ وي 

نَفْسِهِ شُح لَئِك فَأُو مونَ هفْلِحديار در  مهاجران  آمدن از  پيش  كه  يكسان و الْم 
 اند  كرده  مهاجرت  سويشان  به  كه را  يآنهاي ، اند   آورده  ايمان و اند  بوده خود

 حسد  احساس  دل در شود  يم  داده را  مهاجران آنچه  از و  دارند  يم  دوست
 و  باشند نيازمند خود چند هر دهند  يم  ترجيح  خويش بر را  ديگران و ، كنند  ينم

  .رستگارانند باشند  مانده  درامان   خويش  بخل از  هك  آنان
لَا بِالْإِيمانِ سبقُونَا الَّذِينَ ولِإِخْوانِنَا لَنَا اغْفِرْ ربنَا يقُولُونَ بعدِهِم مِن جاؤُوا والَّذِينَ و 
  ايشان  پس از  كه  يكسان حِيمر رؤُوف إِنَّك ربنَا آمنُوا لِّلَّذِينَ غِلا قُلُوبِنَا فِي تَجعلْ
  ايمان ما از  پيش  كه را ما  برادران و، ما ، ما پروردگار  يا : گويند  يم ، اند  آمده

   مده  يجا ما  دل در ، اند  آورده  ايمان  كه را  يكسان  كينه و بيامرز اند  آورده
  .يهست  مهربان  و  مشفق تو ، ما پروردگار  يا
 بودند كه در يفه بزرگير طاي نضيبن.  شوديده مير نامي نضي بنن سوره، سورهيا

مبعوث شد و ) ص(امبري پيوقت. ساكن بودند) ص(امبرينه در زمان پي از مديگوشه ا
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ز يدند آن ها نيامب كفر ورزي كه به پيانيهوديگر ينه هجرت كرد به همراه ديبه مد
  . بدو كافر شدند

مان صلح امضا يه او بودند پينه همساير مد كه ديهودي يله هايامبر با قبيسپس پ
امبر نزد آن ها رفت و با آن ها سخن يك شش ماه بعد از رخداد جنگ بدر، پينزد. كرد

 ياري كشته بود او را يه ضمري كه عمرو بن اميي هايه كالبيگفت تا در پرداخت د
از تو را ينن تا ين جا بنشي ابالقاسم ، ايم كرد اين خواهيآن ها گفتند چن. ندينما

  . ميبرآورده ساز
طان ير با هم به نجوا و خلوت پرداختند و شي نضيان بنيهودي از يآن گاه  برخ

دند يامبر را كشيبا جلوه داد و نقشه كشتن پيشان مقّرر شده بود زي را كه برايشقاوت
 سر ي بام ببرد و آن را روين سنگ را بااليك از شما حاضر است ايو گفتند كدام 

ن آن ها عمرو بن جحاش ي تريشق. اندازد تا سنگ به سرش بخورديب) ص(امبريپ
  . كنمين كار را ميمن ا: گفت

د، سوگند به خدا كه او از آن چه اراده كرده ين مكنيچن: سالم بن مشكم به آن ها گفت
. ان ما و  اوستي است كه مين كار شما شكستن عهديد با خبر خواهد شد و ايا

پس . ديان با خبر گرديهودي شد و از قصد يامبر وحيد به پ خداونيبالفاصله از سو
وستند يارانش به او پينه رهسپار شد و ي مدي خود برخاست و به سويشتابان از جا

 يان ميهوديارانش را از آن چه ي) ص(امبريپ! مي و متوجه نشديبرخاست: و گفتند
  .خواستند انجام دهند با خبر كرد

د و در كنار يرون بروينه بياز مد« : فرستاد و فرمود را نزد آن هايكس) ص(امبريپ
 دهم و هركس را بعد از آن يمن به شما ده روز مهلت م. دينه ساكن مباشيمن در مد
 بود كه آن ها مشغول يبعد از آن چند روز» .نم گردنش را خواهم زديده روز بب

 يول منافق، فرد بن سلينه بودند كه عبداهللا بن ابي خروج ازمديآماده كردن خود برا
د، من دو هزار نفر دارم كه يرون نروين خود بياز سرزم: را نزد آن ها فرستاد و گفت

 يله بنيهمراه شما وارد قلعه اتان خواهند شد و در دفاع از شما خواهند مرد، و قب
ان يهوديس  وسردار يرئ.  خواهند كردياريمانانتان از غطفان شما را يظه و هم پيقر
 نزد يدوار شد و قاصدي به آن چه عبداهللا منافق گفته بود ام بن اخطبييح
 يم، هرچه كه مي رويرون نمين خود بيما از سرزم: فرستاد و گفت) ص(امبريپ

  . بكنيخواه
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 آن ها حركت كردند و ير گفتند و بلند شدند به سويارانش تكبيو ) ص(امبريآن گاه پ
 يمسلمان ها قلعه ها. تبه دوشت داش) ع( طالبي بن ابين را عليپرچم مسلم

  و هم يدند و عبداهللا بن ابي گزيراندازي آن ها تيانرا محاصره كرده و به سويهودي
آن ها را محاصره كرد ) ص(امبريپ. انت كردنديله غطفان به آن ها خيمانانشان از قبيپ

  .  آن ها را قطع نمود و آتش زديو درختان خرما
پس . مي شوينه خارج مياز مد: و گفتند را نزد رسول خدا فرستادند يآن ها كس

نه خارج شوند، و از يشان از مديرسول خدا اجازه داد كه خودشان و زن و بچه ها
امبر فرمود كه حقّ  ياما پ. ك شتر را با خود بردندي هاشان بار ِ يياموال و دارا

لحه  و اسييپس رسول خدا همه اموال و دارا. شان را با خود ببرنديندارند اسلحه ها
 يفه بني مانده از طاي برجايو تمام اموال و اسلحه ها. مت بردي آنان را به غنيها

امبر آن را به يو پ.  رسول خدا و مصالح مسلمانان بودير به طور خالص براينض
امبر خود يد پيعا» ءيفَ«چرا كه خداوند آن را به رسم . م نكرديصورت خُمس تقس

) ص(پس رسول خدا.  نتاختنديا شترياسب  تصاحب آن يد و مسلمانان برايگردان
رون ي بي  ابن اخطب بزرگ آنان از جمله ييو ح. رون رانديبر بي خيآنان را به سو
شان را به يافت و اسلحه هايطره يشان سين و خانه هايپس بر زم. راندگان بود

ن داستان آنان بود، يا. ر بوديشمش) 340(كاله، و ) 50(سپر، و ) 50(مت برد كه يغن
  .ت كرده انديره روايآن چنان كه اهل س

 آن چه كه در يان نمود تمامي آغاز كرد كه در آن بين سوره را طوريخداوند متعال ا
ز در يو همه چ.  كنندي برند در برابر عظمت او كرنش مين به سر ميآسمان ها و زم

ست، ره و غالب ايز چي است كه بر همه چي باشد چون او توانمنديبرابر او فروتن م
نش و فرمان خود با حكمت است يست و او در آفري او دشوار ني برايزيچ چيپس ه
ست مشروع ي در آن نيند و آن چه را كه مصلحتي آفريهوده نمي را بيزيچ چيو ه
  . حكمت اوستي كند كه مقتضاي ميد، و فقط كاري نماينم

 ينِ اهل كتاب بنامبرش را بر كافراين است كه پي خداوند ايمانه ي حكياز جمله كارها
ن و يد، و آن ها را از سرزميروز گردانيانت كردند پيامبر خي كه به پير وقتينض

ن خروج و يرون راندنشان اوليو ب. رون رانديوطنشان كه به آن انُس گرفته بودند ب
آن ها از . بر آن ها مقّرر داشت) ص(امبرشي بود كه خداوند به دست پي وطنيجال
  .رون رفتنديبر بي خينه به سويمد
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ز از وطن خود يگر ني دين بار، باري كند كه آن ها عالوه بر ايمه داللت ميه كرين آيا
رون يز بيبر نيآن ها را از خ) ص(امبرين بود كه پيو آن ا. رون رانده خواهند شديب

 ظَنَنتُم ما« . رون رانديان را هم بيهودي يبازمانده ها) ص(شان عمريراند و بعد از ا
ن و خانه يان از سرزميهوديد كه ي كرديشما مسلمان ها گمان نم» رُجوايخْ أَن
 وظَنُّوا« .  داشتند و قدرتمند بودندي محكميرون بروند، چون آن ها دژهايشان بيها

شان آنان را از عذاب خدا يو گمان بردند كه دژها» اللَّهِ منَ حصونُهم مانِعتُهم أَنَّهم
ب داد ي محكم آن ها را فريدند و دژهاي خود بالين به دژهاينابراب.   كنديمحافظت م

 ييچ كس توانايد و هي به آن ها نخواهد رسيو گمان بردند كه در آن جا گزند
ن مقّرر كرده بود كه دژها و ياما خداوند چن.  به آن ها را نخواهد داشتيدسترس

 ، يد و در برابر فرمان  اله از عذاب خداوند را از آن ها دور نخواهد كريزيقلعه ها چ
 لَم حيثُ مِنْ اللَّه فَأَتَاهم« :ن فرموديبنابرا.  نخواهد داشتيده ايقدرت و دفاع فا

 كه به سراغشان آمد كه گمان نبرده بودند از آن جا ييپس خداوند از جا» يحتَسِبوا
خداوند در دل » عبالرُّ قُلُوبِهِم فِي وقَذَف« ن بود كه يو آن ا.  شونديگرفتار م

  .شان ترس و هراس انداختيها
ن لشكر خداوند است و اگر يد، كه به مثابه بزرگ تري ترس و هراس شديعنيرعب 

آن چه آن ها گمان .  افاقه نخواهد كردييرويچ ساز و برگ و نيرد هيدشمن را فرابگ
 در آن  بودكه خود رايي كند قلعه و دژهاي بردند كه خطر را از آنان دور ميم

اما .  بردنديحفاظت نموده و در آن سنگر گرفته بودند و در پناه آن آسوده به سر م
ر يل خواهد گشت، و هركس به غير از خداوند  اعتماد كند خوار و ذليهركس كه به غ

  . جانش خواهد شديز باليد همان چيه نماياز خداوند تك
 و ييباي و شكيداري محل پادل ها. ان فرود آمديهودي ي بر دل هاي آسمانيپس امر

 دل ي و هراس، قدرت و توانمندين امر آسمانيپس ا.  باشنديا ترس و ضعف مي
 دفع آن ي قرار داد و براي آن ضعف و ترس و بزدلين برد و به جايشان را از بيها

« :ن فرموديبنابرا. دي آن ها گرديگر براي دين ترس، دشمنيو ا.  نداشتند يچاره ا
 خود و يشان را با دست هايخانه ها» الْمؤْمِنِينَ وأَيدِي بِأَيدِيهِم يوتَهمب يخْرِبونَ
ز صلح كردند كه ين چيامبر بر اي كردند چون آن ها با پيران مي مومنان ويدست ها

شان را ي از خانه هايارين رو بسياز ا. شان با خود ببرنديفقط به اندازه بار شترها
  .منهدم و خراب كردند
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خانه . ره شدنديار خوب ساخته بودند، و مومنان بر آن ها چي كه آن را بسيي هاخانه
پس آن ها بودند كه بر خود . شان را منهدم كردنديشان را خراب و دژها و قلعه هايها
  .ت كردند  و به خود ضربه زدنديجنا
 كه يسان كيو ا! رتي صاحبان خرد و بصيپس ا»  الْأَبصارِ أُولِي يا فَاعتَبِرُوا« 

 است كه ين درست عبرتيچون ا. ديريپند و عبرت بگ! دي كامل هستي عقل هايدارا
 و هوس خود ي كه مخالف حقّ هستند و از هوي برخورد خداوند با كسانيچگونگ

 ي كه قدرتشان به آنان سوديي شود، آن هاي  كنند از آن شناخته مي ميرويپ
 به يت كند، بدانگاه كه فرمان الهشان نتوانست آنها را حفاظيد و قلعه هاينبخش

و . پس آن ها به سبب گناهانشان مورد شكنجه و عذاب قرار گرفتند. سراغشان آمد
 است ، و آن چه اعتبار دارد عموم مفهوم و  موضوع است نه ي كلّين موضوع امريا

  . ل خاص آنيسبب و دل
ن كه  ي شود، و ار درست عبرت گرفتهي نضيد كه از سرنوشت بني نمايه امر مين  آيا

 ي خردورزي كه جاييم و حكمت هايسه گردند و در مفاهيگر مقايكديامور مشابه با  
مان ي شود و ايرت نافذ مي گردد و بصين كار عقل كامل ميدن است، و با ايشيو اند
شه صورت ي رساند تامل و اندي ميقيابد و انسان را به فهم و درك حقي ي ميفزون

  . رديگ
 كه سزاوار آن بودند ييفرهايان به همه كيهوديعال خبر داد كه سپس خداوند مت

لَولَا« :ن فرموديبنابرا. ف داديدند بلكه خداوند به  آن ها تخفينرس أَن و كَتَب اللَّه 
هِملَيلَاء عكرد به عذاب ي را بر آنان مقّرر نميار و آوارگيو اگر خداوند ترك د» الْج 

 به آن ها يوي آن ها گرچه عذاب سخت دنيول. دند شيا گرفتار مي در دنيگريد
 جز ي آن را كسيد در آخرت عذاب آتش دوزخ را دارند كه شدت و سخ تينرس

ده و يفرشان به آن ها رسين كنندكه  عذاب و كيد چنيپس آن ها نبا.   دانديخداوند نم
گ تر و  آن ها آماده كرده بزري كه خداوند در آخرت برايرا عذابيتمام شده است، ز

  .كامل تر است
 »ذَلِك مشَاقُّوا بِأَنَّه اللَّه ولَهسرغمبرش ين بدان خاطر است كه آنان با خدا و پيا» و

 از خدا و رسولش يچي سرپيده و به مبارزه برخاسته اند و براي ورزيدشمن
« . ن استي درباره  او همي روزد سنت الهيده اند، و هركس ه با خدا دشمنيكوش
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 ورزد بداند كه يو هر كس با خداوند  دشمن» الْعِقَابِ شَدِيد اللَّه فَإِنَّ اللَّه يشَاقِّ ومن
  . فر استيخداوند سخت  ك

و مسلمان ها را سرزنش كردند كه چرا درختان خرما و  ) ص(امبرير، پي نضيله بنيقب
 است، از ياهن كار فساد و  تبيگر درختان را قطع كرده است، و  ادعا نمودند كه ايد
خداوند متعال خبر داد كه .  قرار دادندييب جوين را  مورد طعنه و عين رو مسلميا

به » اللَّهِ فَبِإِذْنِ«  مسلمانان ي گذاشتن آن از سويدن درختان خرما و بر جايبر
 آن بوده تا خداوند يو برا» الْفَاسِقِينَ ولِيخْزِي« . فرمان و اذن خداوند بوده است

  .  را خوار و رسوا بگرداندبدكاران
 باشد ين كار عذابيد تا ايد و بسوزانيشما را مسلّط كرد تا درختانشان را قطع كن

 يو تا ضعف و ناتوان. ا گرددي شان در دنيي و رسوايه خواري آن ها و مايبرا
ن كه خداوند چگونه آن ها ير و اي نضيله بنين بود حالت قبيا. كاملشان مشخّص شود

  . فر دادي كايرا در دن
 أَفَاء وما« :پس فرمود.  رسدي ميشان به چه كسيان كرد كه اموال و كاالهايسپس ب

لَى اللَّهولِهِ عسر مر كه خداوند ي نضي بنيعني ين آبادي اهل اي از دارائييزهايچ» مِنْه
لَيهِ أَوجفْتُم فَما«  داشت، يامبرش ارزانيبه پ لٍ مِنْ علَا خَي گروه يشما ا» بٍرِكَا و 

  . دي را نتاخته بودي من دست آوردن آن اسبان و شترانيبرا! مسلمان ها
انتان بلكه يد؛ نه خودتان و نه چهارپاي نبرده اي به دست آوردن آن رنجي برايعني

ن اموال بدون زحمت به يان ترس و هراس انداخت و  ايهودي يخداوند در دل ها
 علَى واللَّه يشَاء من علَى رسلَه يسلِّطُ اللَّه  ولَكِنَّ«:ن  فرموديبنابرا. ديدست شما رس

 گرداند  و يره ميغمبرانش را بر هركس كه خداوند چي خداوند پيول»  قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ
چ امر محال و ين  است كه هي ايو از كمال قدرت اله.  تواناستيزيخداوند بر هر چ

  .  نداردييروي در برابر او نيچ قدرتمندي و هست،ي او ناممكن ني برايناممكن
 شود كه بدون جنگ و به حق از كافران ي گفته ميدر اصطالح فقها به اموال» ءيف«

ان فرار كردند و آن را از ترس يهودي اش كه ييمانند مال و دارا.  شوديستانده م
ه مستحق  كي شود، چون از كافرانيده مينام» ءيف «ين ماليچن. ن رها نمودنديمسلم
  . برگشته است كه حقّ كامل در آن دارندييستند به مسلمان هايآن ن

 رسولِهِ علَى اللَّه أَفَاء ما« ان داشته  است، يهمان طور كه خداوند ب» ءيف«يحكم كل
 ها كه خداوند به ي آبادي اهالي هاييهر آن چه از اموال و دارا» الْقُرَى أَهلِ مِنْ
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امبر و چه بعد از ي چه در زمان پين به طور كلّيه است، هم چن داشتيغمبرش ارزانيپ
لِلَّهِ«  را به دست آورد، ين اموالي كه حكومت را در دست دارد اگر چنياو كس  فَ

ن  اموال متعلّق به خدا يا» السبِيلِ وابنِ والْمساكِينِ والْيتَامى الْقُرْبى ولِذِي ولِلرَّسولِ
  . ان و در راه ماندگان  استينوايمان و بيتيغمبر و يندان پشاويغمبر و خويوپ
ءِ يواعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِّن شَ«  :ست كه در سوره انفاق آمده استيه ايه آيه شبين آيا

لَذِ ولِ ولِلرَّس و سهيفَأَنَّ لِلَّهِ خُمي والي القُربكيتَمسالمبي وابنِ السد هر يو بدان» لِينِ و
غمبر و يك پنجم آن از آن پيد ي آوريمت به دست مين چه كه به صورت  غنآ

مت به پنج ين غنيپس . ان ودر راه ماندگان استينوايمان و بيتيشاوندان او و يخو
ن ي و كلّ مسلميغمبرش در مصالح و منافع عموميسهم خدا و پ:  رسديگروه م
 هاشم و فرزندان ي بنيعنيامبر يشاوندان پيك پنجم آن به خويو .  گردديصرف م
  .ه زن و مردشان برابر استي رسد هركجا كه باشند، و سهميمطلب م

ك پنجم ي هاشم در ين خاطر با بني عبد مناف بدين بنيري مطلب به خالف سايبن
 هاشم يامبر و بنيش پي كه قري طالب وقتيك  هستند چون در ورود به شعب ابيشر

مان بستند يدن و قهر كردن از آن ها پيرز وي كردند و بر دشمنيك اقتصاديرا تحر
آن ها :  عبدالمطلب فرموديدر مورد بن) ص(امبرين پيبنابرا.  هاشم همراه بودنديبا بن

  . ت و در اسالم مرا تنها نگذاشتند و از من جدا نشدنديدر زمان جاهل
 است كه پدرش را از دست داده و يم  كسيتي.  رسديم ميتيك پنجم به مستمندان يو 
ك پنجم يو .  رسديك پنجم به فقرا ميو . ده استينوز به سن رشد و بلوغ نرسه

خداوند .  ار غربت مانده اند و مخارج سفر ندارندي است كه در ديسهم مسافران
  .ن افراد مشخّص منحصر گردانديرا در ا» ءيف«م يتقس
 »كُونَ لَا كَيولَةً ينَ دياء بالْأَغْنِي مندان دست به دست نگردد، به ن ثروتيتا ب» مِنكُم

 ي فساد بزرگين امريگر افراد ناتوان و عاجز نرسد، كه قطعا از چني كه به ديگونه ا
  .  خواهد داديرو

ن او منافع و مصلحت يعت و آئي كردن از فرمان خدا و شريرويهمان طور كه در پ
 دستور يت قاعده و  اصل كلّين خداوند به رعايبنابرا.  وجود داردي شماري بيها

 يامبر برايآن چه پ» فَانتَهوا عنْه نَهاكُم وما فَخُذُوه الرَّسولُ آتَاكُم وما« :داد و فرمود
د و آن چه شما را از آن بازداشته ي آورده است آن را اجرا كنيشما از احكام اله

  .دياست از آن دست بكش
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امبر ي كه پيو هر حكم. د شوين و ظاهر و باطن آن مين شامل اصول و  فروع ديو ا
غمبر يد به آن چنگ بزنند و آن را اجرا كنند و مخالفت با فرمان پي دهد بندگان بايم

د همانند دستور  خداوند الزم االجرا است و يامبر بگويو هر آن چه پ. ستيز نيجا
و مقدم . اوردي بي ترك  كردن آن  عذريد و برايچ كس اجازه ندارد آن را ترك نمايه

  .ستيز نيامبر جاي بر سخن و حكم پيچ كسي سخن هداشتن
را دل ها و ارواح و يسپس خداوند مردم را فرمان داد  تا از او بترسند و پروا كنند ز

 است كه يزگاريله تقوا و پرهي گردند و به وسي آباد مي الهيا و آخرت با تقوايدن
 يتقوا و بع كردن يو با ضا. دي آي بزرگ به دست مي و رستگاريشگيسعادت هم

پس . دي آي به سراغ انسان مي و عذاب جاودانگيشگي به آن شقات و هميياعتنا
 گمان خداوند يد، بيو از خداوند بترس» الْعِقَابِ شَدِيد اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقُوا« :فرمود

 و هوس و  ي كردن از هويرويفر است و هركس تقوا را ترك  كند و پيسخت ك
  . دهديفر ميح دهد او را سخت كيرا ترج نفس يخواسته ها

ان ي را بيم به افراد مشخّصيافتن غنايسپس خداوند متعال حكمت و سبب اختصاص 
. رديم به آن ها تعلّق گين كه آن ها سزاوار كمك هستند و سزاوارند كه غنايكرد، و ا
ل ي از قبي دوست داشتنيزهايا مهاجر هستند كه چيان كرد كه  آن ها يپس ب
ش را به خاطر خداوند و به خاطر محبت ين و  اموال خود و دوستان  خويسرزم

ا ي هستند كه به مقتضايانين ها راستگويا. امبر ترك كرده و هجرت نموده ا ند يپ
 دشوار، صداقت يش عمل كرده اند و با  اعمال صالح خود و عبادت هايمان خ وي
  .مان خود را ثابت نموده انديا

گر يش را با جهاد و هجرت ودي خوي كند اما ادعايمان مي ايعا كه اديبه خالف كس
له اوس و خزرج يا انصار هستند از قبين مستحقان يو ا. عبادت ها ثابت نكرده است

) ص(امبريمان آوردند، و پيامبرش ايل و رغبت خود و بدوناجبار به خدا و پيكه با م
مان را  يو دارالجهره وداراال محافظت  كردند، ي دادند و او را از هر دشمنيرا جا

د كه به آن مراجعه كردند ي مومنان گردي برايل به پناهگاهينكه تبديآماده نمودند تا ا
ن خدا و ي ها محل مبارزه با دي كه همه شهرها و آباديو زمان. و به آن پناه بردند

  .ندي توانستند اقامت نماينه ميالنه شرك و فساد بود مسلمان ها فقط در  مد
افت و ين كه اسالم گسترش ي شدند تا اين به انصار پناهنده مياوران دي  همواره پس

 يش تر شد و دل هايقدرت گرفت و روز به روز تعداد مسلمانان و قلمرو اسالم ب



٢٧٣٨ 

ر يمان و قرآن فتح كردند و كشورها و شهرها را با شمشيله علم و ايمردم را به وس
  . زه گشودنديو ن

 را يكسان» إِلَيهِم هاجرَ منْ يحِبونَ« ن بود كه يشان ايباي زيانصار از جمله صفت ها
ن به خاطر آن است كه آن ها يو ا.  دارنديشان هجرت كرده اند دوست ميكه به نزد ا

 دارند و هركس ين رو دوستان خدا را دوست ميغمبرش را دوست دارند از ايخدا و پ
 مما حاجةً صدورِهِم فِي يجِدونَ ولَا« .ند داريد دوست مي نمايارين خدا را يرا كه د
 كه خداوند به آنان يي خود نسبت به مهاجران به خاطر نعمت هايو در دل ها» أُوتُوا

 آن ي و سالم بودن دل هاين نشانگر پاكي ورزند و اينه نميداده است حسد  و ك
د و پاك و به دور نه و حسيانت و كيشان از خين است كه دل هايهاست ودالّ بر ا

د كه مهاجران از انصار برتر هستند چون خداوند اول از ي نماين داللت ميو ا. است
 يي هايلت ها و برترياد نموده و خبر داده  است كه  انصار به خاطر فضيمهاجران 
د كه خداوند ي نماين داللت ميو ا.  ورزندين دارند نسبت به آنان حسد نميكه مخاجر
گران نداده است، چون مهاجران هم هجرت ي داده كه به انصار و دييزهايبه آن ها چ
  . نموده اندياريامبر را يكرده و هم پ

 انصار به سبب ي از صفت هايكي» خَصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُسِهِم علَى ويؤْثِرُونَ« 
 ي بخشندگن نوعيثار كامل تريا. افته اندي يگران برتري بر ديثار و از خودگذشتگيا

ازمند است ي را كه دوست دارد و به آن نييزهاين كه  انسان اموال و چياست، و ا
  . گران خرج كندي ديبرا

 جز از اخالق ين امريچن. گران بدهدياز مبرم داشته باشد آن را به ديو ضمن آن كه ن
ز سرچشمه آن محبت خداست كه آن را بر محبت و ين. دي آي وارسته بر نمييو خو
ن مورد است داستان ياز هم.  آن مقدم داشته انديال نفس و لذّت هايسته ها و امخوا

ح ياو مهمانش را بر خودش ترج. ه در رابطه با او نازل شده است ي كه آيمرد انصار
دند تا يداد و غذا را به مهمان داد و خود و خانواده و فرزندانش گرسنه خواب

  .ر بخوابديمهمانشان س
ثار و از خود ي ايدن ناپسند، و هركس كه دارايده است، و بخل ورزي پسنديثار  امريا

وقَ شُح نَفسِهِ يومن « : كه از آفت بخل مصون مانده استي باشد به راستيگذشتگ
 ين كسانيو هركس كه از بخل نفس خود مصون گردد چن» فَأُولَئِك هم المفلِحونَ

مل مصون بودن از بخل در همه و مصون بودن نفس از بخل شا. قطعا رستگارند 
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پس هرگاه بنده از بخل نفس خود .  است كه انسان بدان امر شده استييزهايچ
ن را با عالقه ين فرامي كند و اين خدا و رسولش را اجرا ميمصون باشد نفس او فرام

  . دهديو شرح صدر انجام م
 ي داشتنش دوستيند گرچه براي گزي مي كرده است دوريو از آن چه كه  خدا نه

ز اموال خود را در راه خدا و ين. باشد، و نفس و شهوت، او را به انجام آن فرا بخواند
 ي را به دست ميابي و كامين كار رستگاري  كند و با ايت او خرج ميطلب رضا

 كه از بخل نفس  خود مصون نباشد و به بخل  مبتال گردد و در يبه خالف كس. آورد
  . استي كه اساس و ماده هر شرّ و بديشد؛ بخلل باي بخيريانجام هر كار خ

ان هستند؛  يشوايامبر و پياران بزرگوار پين دو گروه وارسته اصحاب و يپس ا
افته اند كه آنان كه بعد از آن ها آمده ي دست يي هايلت ها و خوبي كه به فضيكسان

لمانان و ن ها برجستگان و سران مسيپس ا. ده انديل نگردي نايي هاياند به چنان خوب
  . زگاران گشته انديرهبران پره

ر آن ها ي است كه در مسيلت كافين فضيند همي آي كه پس از آن ها مي  كسانيو برا
 را كه به آن ها يانينيشين خداوند پيبنابرا. نديحركت كنند و به رهنمود آنان اقتدا نما

 كه بعد  از يو كسان» دِهِمبع مِن جاؤُوا والَّذِينَ« :ان كرد و فرمودياقتدا نموده اند ب
 خود و همه ي برايرخواهيدر قالب خ» يقُولُونَ« ند، ي آيا مين و  انصار به دنيمهاجر

لِإِخْوانِنَا لَنَا اغْفِرْ ربنَا« :ندي گويمومنان م قُونَا الَّذِينَ وبانِ سما و ! پروردگارا» بِالْإِيم
  .امرزي گرفته اند بيشيپمان آوردن از ما يبرادران ما را كه در ا

ش از آن ي كه پيل اصحاب و كساني است كه همه  مومنان گذشته را از قبيين دعايو ا
مان است كه مومنان از ين از فضائل ايو ا.  شوديها و بعد از آن ها بوده اند شامل م

مان مشاركت ي كنند، چون همه در ايگر دعا ميكدي ي برند و برايگر استفاده ميكدي
وند ين پي كند، و به سبب ايجاد مي ايوند برادريان مومنان پيمان است كه ميو ادارند 

  . دارنديگر را دوست ميكدي كنند و يگر دعا ميكدي يبرا
گر يشان نسبت به همدي در دل هاينه ايان كرد كه كين دعا بين خداوند در ايبنابرا

 ي برايرخواهيو خ ينه نباشد ضد آن كه  محبت و دوستيندارند، و هرگاه در دل ك
ند مومن ي آي را كه پس از اصحاب ميو خداوند كسان. ردي گي ميگر است جايهمد

مان ين كه در اي است بر ايليدل» بِالْإِيمانِ سبقُونَا« :ندي گوي ميقلمداد نمود، چون وقت
رو اصحاب يمان و  اصول آن پيد و ايآوردن با گذشتگان مشاركت دارند و در عقا
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ن وصف كامل فقط بر آن ها ي باشند كه اين ها اهل سنت و جماعت ميو ا. هستند
  . كنديدا ميصدق پ

 يند و از خداوند براي نمايان كرد كه به گناهان اقرار ميخداوند صفت آن ها را ب
شان نسبت به برادران يند تا در دل هاي نماي كنند و تالش ميگر طلب آمرزش ميكدي

 كنند مستلزم آن است ين دعا  را ميآن ها كه ا.  نداشته باشندينه ايمومن خود ك
 ي پسندد براي خود مي را كه برايزيگر را دوست داشته باشند و هركس چيكدي

ا مرده است ي كه زنده يز بپسندد و در بودن و نبودن برادرش و در زمانيبرادرش ن
  .رخواهش باشديخ
. گر دارنديكديكه بر ن از جمله حقوق مومنان است يد كه اي نمايمه داللت ميه كريآ

 كه بر يان برد، دو اسمي مومنان را با دو اسم بزرگوار خداوند به پايسپس دعا
از جمله . ندي نماي اش نسبت به بندگان داللت ميكمال رحمت خداوند و شدت مهربان

ق داده است تا حقوق خدا و بندگانش ين است كه به مومنان توفيرحمت و رأفت او ا
ن ها ين امت هستند و  اي اي سه گانه، گروه هاين گروه هايپس ا. اورنديرا به جا ب
 شود كه ي مصرف مييمت در جاي باشند و مسلّم است كه غنيمت ميسزاوار غن

مت هستند، خداوند ما را از  ين ها اهل غنيو ا. ن در آن باشديمصلحت و منفعت مسلم
  !زمره آنان بگرداند

  :11- 14 يه يآ
قُولُونَ نَافَقُوا ذِينَالَّ إِلَى تَر أَلَمي انِهِملِ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ لِإِخْولَئِنْ الْكِتَابِ أَه تُمأُخْرِج 

لَا معكُم لَنَخْرُجنَّ و نُطِيع ا فِيكُمدا أَحدإِن أَبو لْتُم  إِنَّهم يشْهد واللَّه لَنَنصرَنَّكُم قُوتِ
 بودند، كافر  كه  كتاب  اهل از خود  ياران  به  كه  يا  نديده را  منافقان آيا لَكَاذِبونَ

 شما زيان  به و  آييم  يم  بيرون شما با نيز ما ، كنند  اخراج را شما اگر : گفتند يم
 و ؟  كنيم   يم  ياريتان جنگيدند شما با اگر و كرد  نخواهيم  اطاعت  كس  هيچ از

 گويند  يم  دروغ  كه داند  يم خدا  آنكه  حال

لَئِن معهم يخْرُجونَ لَا أُخْرِجوا لَئِنْ لَا قُوتِلُوا و مرُونَهنصلَئِن ي و مرُوهلُّنَّ نَّصولَي 
اربالْأَد رُونَ اگر لَا ثُمنصبه اگر و  نشوند  بيرون آنها با ، كنند  اخراج را آنها ي  

  دشمن  به برخيزند  ياريشان  به  هم راگ و ، كنند  ينم  بيايندياريشان   جنگشان
 نبينند  ييار  يرو  پس كنند   يم  پشت
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لَأَنتُم ةً أَشَدبهورِهِم فِي ردنَ صاللَّهِ م ذَلِك مبِأَنَّه مونَ وحشت لَّا قَوفْقَهدل در شما  ي  
  يابند  ينم در فهم   به  كه هستند  يمردم زيرا   خداست  بيم از بيشتر آنها
لَّا جمِيعا يقَاتِلُونَكُم لَا  شَدِيد بينَهم بأْسهم جدرٍ وراء مِن أَو محصنَةٍ قُرًى فِي إِ

مهبسا تَحمِيعج مهقُلُوبشَتَّى و ذَلِك مبِأَنَّه مقِلُونَ لَّا قَوعجنگ شما با  يهمگ  آنان ي  
 با  سخت آنها  ديوار  پس يااز ،، باشد  بارويشان  كه  يهاي  قريه در مگر نپيوندند
 ،  جداست  هم از  دلهاشان  آنكه  حال  و  پنداريشان  يم  يكدل تو  دشمنند يكديگر

  .خردند  يب  يمردم  كه
 كه به برادران اهل يي كند؛ آن هايان مي حالت  منافقان را بيسپس خداوند شگفت

 لَئِنْ« :ندي  گويم و به اهل كتاب مي كني مياري دهند كه شما را يكتاب خود قول م
تُمنَّ أُخْرِجلَنَخْرُج كُمعلَا مو نُطِيع ا فِيكُمدا أَحدرون كنند ما هم با يهرگاه شما را ب» أَب

م ي نكنياريا بترساند تا شما را يم آمد و هركس ما را سرزنش كند يرون خواهيشما ب
  .م  كردياز او اطاعت نخواه

كار شود يو اگر با شما جنگ و پ» لَكَاذِبونَ إِنَّهم يشْهد واللَّه لَنَنصرَنَّكُم قُوتِلْتُم وإِن« 
 كه ين وعده اي دهد كه آنان در اي ميم كرد و خداوند گواهي خواهياريقطعا شما را 

  . دهند دروغگو هستنديب ميبا آن برادران اهل كتاب خود را فر
 يب و نفاق و بزدليست چون دروغ، صفت آنهاست و مكر و فريد ني بعن از آن هايو ا

ب كرد، و همان طور كه ين خداوند آن  ها را تكذيبنابرا. را همواره به  همراه دارند
شان ياگر از خانه ها» أُخْرِجوا لَئِنْ« :خداوند خبر داده بود  اتفاق افتاد، و فرمود

منافقان به همراه آن ها » معهم يخْرُجونَ الَ« رون رانده شوند و آواره گردند، يب
كار  كردن يدن و پيرون نخواهند رفت، چون وطن خود را دوست دارند و بر جنگيب

  .  باشنديستند، و به عهد خود وفادار نميبا نيشك
 رسانند، ي نمياريو اگر با آنان كارزار شود به آنان » ينصرُونَهم لَا قُوتِلُوا ولَئِن« 
رد و در ي گي آن ها را فرا مي گردد و سستي مي بر آن ها مستوليكه ترس و بزدلبل

 ولَئِن« . گردانندياز دارند خوارشان مي كه برادرانشان به شدت به آن ها نيزمان
مرُوهلُّنَّ«  كنند، ياريو به فرضاگر آن ها را » نَّصولَي اربالْأَد رُونَ لَا ثُمنصقطعا » ي
 گذارند و خداوند ي جنگند و پا به فرار مي نميعني. زندي گرياهند كرد و مپشت خو

  .  كندي نمياريهم آن ها را 
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 أَشَد« ن است كه  ترس از شما مومنان، ين امر واداشت ايو آن چه آن ها را بر ا
پس . ش از هراس آنان از خداستيشان بي اينه هايدر س» اللَّهِ منَ صدورِهِم فِي رهبةً

 كه يش تر از ترسشان از خداست و آن ها ترس از مخلوقيآن ها ترسشان از شما ب
 كه يننده اي خودش ندارد بر ترس از آفري را برايانين سود و زيرا كوچك ترياخت

  .ان و دادن و ندادن در دست اوست مقّدم داشته  انديسود و ز
 »ذَلِك مبِأَنَّه مونَ لَّا قَوفْقَههستند كه مراتب  ين خاطر است كه آنان قومن بدايا» ي 

دن كامل و يو فهم.  كنندي فهمند و عواقب كارها را تصور نميق آن را نميامور و حقا
د و محبت به او بر محبت و ترس ين است كه ترس از خداوند و امي ايدرك واقع

  .گران مقدم باشديد
لَّا جمِيعا يقَاتِلُونَكُم لَا«  آنان به صورت دسته » جدرٍ وراء مِن أَو محصنَةٍ قُرًى فِي إِ

كار با ي در پيعني.  جنگنديوارها نميا از پشت دي محكم و ي جز در پس دژهايجمع
ا يرند و ي و قلعه ها پناه بگين كه در آباديشما ثابت قدم و مصمم نخواهند بود مگر ا

ه بر قلعه ها يت كه آن ها با تك ممكن اسين مواقعيوارها باشند، در چنين كه پشت ديا
ده باشند، و ين كه بر اثر شجاعت خودشان جنگيشان مقاومت كنند، نه ايوارهايو د

  .ن مذّمت استين بزرگ تريا
 »مهأْسب منَهيب آن ها در . ان خودشان سخت استيعداوت و جنگشان در م» شَدِيد

ف است و يمانشان ضعياست كه ان يبلكه آفتشان ا.  ندارندي شان آفتييجسم و توانا
 گمان يني بي آن ها را گرد هم ميوقت» جمِيعا تَحسبهم« :ن فرموديستند بنابرايمتّحد ن

. شان پراكنده استيحال آن كه دل ها» شَتَّى وقُلُوبهم«  كه متّحد هستند، ي بريم
  .گر حسد و نفرت دارنديكدي نسبت به يعني
 »ذَلِك مبِأَنَّه قَوقِلُونَ لَّا معن هستند، و اگر عقل يآن ها چون عقل و خرد ندارند چن» ي

ن يشتن خوارتري خويدند و براي گزي خود بر ميداشتند آن چه را كه بهتر است برا
 ي مياريگر را يكدي گشتند و ي شدند و همدل ميدند و متّحد مي پسنديوه را نميش

  . نمودندي شان كمك ميوي و دنيني منافع ديگر را در راستايو هم د. كردند
  :15- 17 يه يآ

لَهم أَمرِهِم وبالَ ذَاقُوا قَرِيبا قَبلِهِم مِن الَّذِينَ كَمثَلِ و ذَابهمانند ع هستند  يآنهاي أَلِيم 
 گرفتار نيز دردآور  يعذاب   به و  چشيدند را  خويش  گناه  وبال  پيش  يچند  كه

  شد خواهند
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لَما اكْفُرْ لِلْإِنسانِ قَالَ إِذْ يطَانِالشَّ كَمثَلِ  رب اللَّه أَخَاف إِنِّي منك برِيء إِنِّي قَالَ كَفَرَ فَ
  من  : گفت ، شد كافر  چون  شو كافر  : گفت  يآدم  به  كه  شيطان الْعالَمِينَ همانند

 سمتر  يم  جهانيان پروردگار  آن ، خدا از  من   بيزارم تو  از

  آن  الظَّالِمِينَ سرانجامشان جزَاء وذَلِك فِيها خَالِدينِ النَّارِ فِي أَنَّهما عاقِبتَهما فَكَانَ
  ستمكاران كيفر  است ، اين  باشند  آن در  جاودانه و افتند  آتش  به دو هر  كه شد

ها گرفت و طعم  امبرش را از آنين خوارشدگان اهل كتاب كه خداوند انتقام پيداستان ا
 كه به آنها وعده داده ي  كسانيا به آنها چشاند و از سوي و ذلت را در دنيخوار

ش از ي پي است كه اندكي نشدند، همچون داستان كسانياري شان كنند، ياريبودند 
با جلوه يشان زيشان را برايطان كارهايش بودند كه شيآن ها كفّار قر. نان بودنديا

ّيلِب لَكُم اللَا غَا« :داد و گفت نِ إِ مِنَ النَّاسِ و يوم تِ الفَئَتَانِ نَكَصا تَرَآءلَم  جار لَّكُم فَ
ّنكُم إِنّي برِيهِ وقَالَ إِنِّي عقِبيعلَ چ كس از مردم بر يامروز ه»  ما لَا تَرَونَي أَري ء مِ

  . ره نخواهد شد و من همراه شما هستميشما چ
من از «: طان به عقب فرار كرد و گفتي هم قرار گرفتند شي دو گروه رو در روي وقت

ب خودشان را يپس آنان فر» .ديني بينم كه شما نمي بي ميزيزارم، من چيشما ب
 نرساندند و عذاب يب دادند كه به آنان سوديگر آن ها را فري ديز كسانيخوردند، ن

وارد شدند به گمان » بدر«ن كه با تكبر و غرور به محليرا از آنان دور نكردند تا ا
  . رسنديامبر و مومنان داشتند مي كه درباره پيين كه آن ها به آرزويا

روز گرداند و بزرگان و سرانشان  يامبرش و مومنان را بر آن ها پياما خداوند پ
از .  پا به فرار گذاشتندي از آن ها به اسارت در آمدند و برخيكشته شدند و تعداد

ش را يطعم كارشان و سرانجام شرك و تجاوز خو» أَمرِهِم لَوبا ذَاقُوا« ن رويا
 يو در آخرت عذاب دردناك» أَلِيم عذَاب ولَهم« ا بود، ين عذابشان در دنيا. دنديچش

  . دارند
 قَالَ إِذْ الشَّيطَانِ كَمثَلِ« ب دادند، ي كه برادران اهل كتاب خود را فريمثال منافقان

 ي كفر را برايعني. كافر شو: طان است كه به انسان گفتيمانند مثال ش» اكْفُرْ لِلْإِنسانِ
طان را خورد و كافر يب شي انسان فريوقت. با جلوه داد و او را بر آن فراخواندياو ز

ن كارها فرا ي كه با او دوست بود و او را به ايطاني گرفتار آمد، شيشد و به بدبخت
 إِنِّي قَالَ«  جست، و يزاريزان شد و بيه از او گر نرساند بلكيده اي خواند، به او فايم

رِيءب نكإِنِّي م أَخَاف اللَّه بالَمِينَ رزارم، من از خداوند ، يمن از تو ب: گفت» الْع
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 ندارم و ي دور  كردن  عذاب از تو قدرتي من برايعني.  ترسميان ميپروردگار جهان
  . برسانم توانم به تو سوديك ذره نميبه اندازه 

طان  است و دعوت داده شده كه يو سرانجام دعوت دهنده كه ش» عاقِبتَهما فَكَانَ« 
 آنان در آتش دوزخ يهر دو» فِيها خَالِدينِ النَّارِ فِي أَنَّهما« ن شد كه يانسان است ا

اَ إِنَّم« :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م. هستند و در آن جاودانه خواهند بود
 دهد يطان گروهش را دعوت مي گمان شيب» رِيكُونُوا  مِن أَصحبِ السعيدعو حِزبه لِي

  .ان باشنديتا از دوزخ
 »ذَلِكزَاء وو كفر ي كه در ستمگري ستمكاران است؛ كسانين سزايو ا» الظَّالِمِينَ ج 

و . هستندگر متفاوت يكديگر مشاركت دارند، گرچه در شدت عذاب با يدن با همديورز
 خواند و با ي باشد؛ او آن ها را فرا ميطان با همه دوستانش ميوه شين عادت و شيا
ن كه در ي كشاند تا ايانشان است مي آن چه كه به زيب، آن ها را به سويله و فريح

ن هنگام از آن يدر ا. ردي گي، آن ها را فرا مي افتند و  اسباب هالكت و نابوديدام م
  .   كشدي و از آن ها دست مدي جوي ميزاريها ب

 را از او يطان اطاعت كند قابل سرزنش است چون خداوند آدمي كه از شيو كس
نش مرتكب ي بيد از روي كه اقدام به اطاعت از او  نمايپس كس. برحذر داشته است

  . نداردي عذرين كسي شود و چنيگناه م
  :18- 21 يه يآ
 بِما خَبِيرٌ اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقُوا لِغَدٍ قَدمت ما نَفْس ولْتَنظُرْ للَّها اتَّقُوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

 كه  بنگرد بايد  كس هر و  بترسيد خدا از ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يتَعملُونَ ا
  يم   كه  يكارهاي  به خدا  كه بترسيد خدا از   است  فرستاده  چه  فردايش  يبرا

 است  آگاه كنيد

  كسان  آن الْفَاسِقُونَ از هم أُولَئِك أَنفُسهم فَأَنساهم اللَّه نَسوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا ولَا
  كنند  فراموش را  خود تا كرد  چنان نيز خدا و كردند  فراموش را خدا  كه مباشيد
  نافرمانند  ايشان

 و  آتش  الْفَائِزُونَ اهل هم الْجنَّةِ أَصحاب الْجنَّةِ أَصحابو النَّارِ أَصحاب يستَوِي لَا
  .كاميافتگانند خود  بهشت  اهل  نيستند برابر  هم با  بهشت  اهل
ذَا أَنزَلْنَا لَولَى الْقُرْآنَ هلٍ عبج تَها لَّرَأَيا خَاشِععدتَصنْ مةِ ماللَّهِ خَشْي تِلْكو ثَالُالْأَم 

 از ،  كرديم  يم  نازل  كوه بر را  قرآن  اين يتَفَكَّرُونَ اگر لَعلَّهم لِلنَّاسِ نَضْرِبها
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  كه  است  يمثالهاي  اين و   يديد  يم  خورده  شكاف  و  ترسيده را  آن خدا  خوف
  .روند فرو فكر به شايد  ،  آوريم  يم  مردم  يبرا

د، و آن ترس ي نمايمان اقتضا ميش را به آن چه كه ايخداوند متعال بندگان مومن خو
 دهد يد، و به آن ها فرمان مي نمايداست امر مياز خدا در همه حاالت و در پنهان و پ

ت ي به  عمل آورده است رعايا از آنهيتا آن چه را كه خداوند به آن امر نموده و 
شند، چون يانديدر آن بانشان در آن است بنگرند و يا زيكنند، و به آن چه كه سود 

 گرفتن در بهشت ي جاين خود قرار دهند و براي آخرت را نصب العيآن ها وقت
رسانند ي كه انسان را به بهشت مييش تر در انجام دادن كارهايت بدهند بياهم 

ا آن ها را از ي شود و يدن به بهشت ميكوشش خواهند نمود و از آن چه كه مانع رس
  .  خواهند كردي دارد دورير آن باز ميحركت در مس

 دهند، آگاه است و اعمالشان بر ي كه بدانند خداوند به آن چه آن ها انجام ميز وقتين
 ي گردد و  خداوند آن را فراموش نميع نمي  ماند و نزد او ضايده نميخداوند پوش

ست يمه اصل و قاعده ايه كرين آيا. ندي شود تا بكوشند و تالش نماين باعث ميكند ا
شتن بپردازد، پس اگر در خود ين كه انسان خودش را محاسبه كند و به خوي ايابر

 كه او را ي از اسبابي گردانيدن از آن، و توبه نصوح و رويافت با دست كشي يلغزش
 از اوامر يد كه در انجام  امريو اگر د. دي رساند آن را جبران نمايبه آن لغزش م

ل را در وجود ين را جبران كند و فضاد آيده است تالش نماي ورزي كوتاهياله
  . از پروردگارش كمك بخواهدي انجام دادن اوامر الهيش رشد دهد ، و برايخو

 ير و كوتاهي داشته است با تقصي كه خداوند به او ارزانييو منّت ها و نعمت ها
 شود تا او قطعا شرم  ين كار باعث ميسه  كند، و اي كه از او سر زده است مقاييها
 حقّ او ياد برده و از ذكر او و اداي آن است كه بنده را از يقيت حقي محروم.كند

  .  آورده باشندي نفس خود رويال و خواسته هايغافل شده و به ام
بلكه خداوند آن ها را از آن چه كه .  به خود نرسانده انديده اي فاين كسانيقطعا چن

و . ان مند شده انديدو جهان ز باشد  غافل گردانده  است و در هر يبه مصلحتشان م
ست چون آنان بدكارند و از ي بر سرشان رفته است كه امكان جبران آن نيچنان كاله

  . خداوند گرفتار آمده اندي هاياطاعت پروردگارشان منحرف شده و به نافرمان
امتش از ي قي فرديت كرده و از آن چه كه براي را رعاي الهي كه تقوايا كسيپس آ

 سالم با ي بهشت و زندگي از باغ هاي فكر كرده و سزاوار برخوردارش فرستادهيپ
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دان و يقان و شهيامبران و صديل پي كه خداوند بر آن ها انعام نموده از قبيكسان
 را يكسان است كه از ذكر خدا غافل بوده و حقوق الهي يصالحان شده است با كس

 يديترد! ده است؟ي گردا بدبخت شده و سزاوار عذاب آخرتيفراموش كرده و در دن
  . باشنديانكاران ميست كه گروه اول رستگارانند و گروه دوم زين

ش يان  كرد و آن ها را در كتاب بزرگ خوي بندگانش بي را براي  خداوند مطالبيوقت
 آن ي كند تا آن ها به آن چه خداوند آنان را به سويجاب مين اي نمود، ايامر و نه

شان چون كوه يق نموده است بشتابند، هرچند كه دل هايفرا خوانده و بر آن تشو
 نازل شود از ترس خداوند كرنش كنان از ين قرآن اگر بر كوهيچون ا. سخت باشد

  .ده خواهد شديهم پاش
 توانند در برابر ي  كوه ها هم نمياد است كه حتّير قرآن بر دل ها چنان زي تأثيعني

ن مواعظ يرآن به طور مطلق بزرگ تر قيرا مواعظ و اندرزهايز. آن مقاومت كنند
 باشد و ي فراوان مي قرآن مشتمل بر حكمت ها و مصالحيهستند و اوامر و نواه

چ تكلّف و تناقض و يار آسان است و هي انسان بسي براين اوامر و نواهيانجام ا
  . باشندي مناسب مي هر كسي و براي هر زمان و مكانيست و براي در آن نيدشوار

 زند و حرام و حالل را ي مردمان مثال ها ميمتعال خبر داد كه او براسپس خداوند 
دن يشيند، چون انديشند و تدبر نماينديات او بيدهد تا در آيح مي بندگانش توضيبرا

ر و ي خيد و راه هاي گشاي انسان مي علم و دانش را براينه هايات خداوند گنجيدر آ
پس .  داردي باز ميل اخالقير انجام فضا گرداند و او را بي او روشن ميشرّ را برا

  .ستي آن سودبخش تر نيدن در قرآن و تدبر در معانيشي بنده از اندي برايزيچ چيه
  :22- 24 يه يآ

وه لَا الَّذِي اللَّه لَه لَّا إِ   يخداي  الرَّحِيم اوست الرَّحمنُ هو والشَّهادةِ الْغَيبِ عالِم هو إِ
  مهربان و  بخشاينده و آشكار و  نهان  يدانا   نيست او جز  يخداي  هيچ   يگانه
  است
وه لَا الَّذِي اللَّه لَّا إِلَه لَام الْقُدوس الْملِك هو إِ ؤْمِنُ السمِنُ الْميهزِيزُ الْمالْع اربالْج 

 جز  يديگر  يخدا  هيچ  كه  يگانه  يخدا  يشْرِكُونَ اوست عما اللَّهِ سبحانَ الْمتَكَبرُ
  بخش  يايمن ،  است  عيب هر از  يعار ، ، است پاك  ،  است فرمانروا ،  نيست او

 از و   است بزرگوار و  است  جبروت با ،  است پيروزمند  ،  است  نگهبان ،  است
  است  منزه دهند  يقرارم  شريك  او  يبرا  چه هر
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وه ارِئُالْ الْخَالِقُ اللَّهب روصالْم اء لَهمنَى الْأَسسالْح حبسي ا لَهاتِ فِي ماومالس 
  بخش  صورت ،  است آفريدگار  كه  يخداي  اوست  الْحكِيم الْعزِيزُ وهو والْأَرضِ

  يتسبيحگو  است  زمين و آسمانها در  چه هر  اوست   آن از نيكو  ياسمها ،  است
  .است  حكيم و  پيروزمند او و هستند او
 او ي خداوند و صفات وااليكوي ني از نام هاياريمه مشتمل بر بسيات كرين آيا

چ ي كه هيين تنها اوست؛ خدايپس خداوند خبرداد كه  معبود به حقّ و راست. هستند
رش ير فراگير و تدبين به خاطر كمال و احسان فراگيو ا. ستي جز او نيمعبود به حقّ

 از عبادت و ير از او باطل و پوچ است و سزاوار ذره اي غيدو هر معبود باشيم
ن يار كوچك تري خودش اختي باشد، چون ناتوان و ناقص است و برايپرستش نم
  .  را ندارد يانيسود و ز

ف نمود كه به آن چه از نگاه مخلوق ير توصي فراگيسپس خودش را به علم و آگاه
شتن را به يو خو.  كنند آگاه و داناستيشاهده مپنهان است و آن چه كه مخلوق م

ن كه رحمت او به هر موجود يز را در بر گرفته است ، و ايرش كه همه چيرحمت فراگ
  .ف نمودي رسد توصي ميزنده ا

ان داشت كه او معبود همه است، و تنها او معبود به حقّ است و او ين را بيسپس ا
ن همه مملوك خدا هستند و يياال و پاپس جهان ب.  استيصاحب و پادشاه همه هست

  .ر او قرار دارنديازمندند و تحت تدبيهمه به او ن
 »وسالْقُد لَامباشد، و خداوند بزرگ يب و نقص ميخداوند منّزه و سالم از هر ع» الس 

 و بر يب و نقصيبر پاك بودن از هر ع» قدوس« مجد و عظمت است، چون يو دارا
 كه  يخداوند» الْمؤْمِنُ« . دي نمايو شكوهش داللت معظمت خداوند در صفات 

ق ي واضح تصديل قاطع و حجت هايله  معجزات روشن و داليامبرانش را به وسيپ
 ي تواند جلوي نمي شود  و كسيتوانمند است و هرگز مغلوب نم» الْعزِيزُ« . دي نمايم

  .ابر او فروتن استز در بريره است و همه چيز چيرد، بلكه او بر همه چياو را بگ
 »اربده ها در يره است و همه آفريره كه درهمه بندگان چيخداوند جبار و چ» الْج

ر يد و فقي نماي كه شكست خورده را جبران ميخداوند. برابر او مغلوب و فروتن اند
ب يا و عظمت است و از همه عي كبري كه دارايخداوند» الْمتَكَبرُ« .  كنديرا توانگر م

پاك است خداوند از آن چه » يشْرِكُونَ عما اللَّهِ سبحانَ« .  و ستم ها پاك استها
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است كه مشركان او ييزهاين منّزه قرار دادن خداوند از همه چيو ا.  كننديانباز او م
  .را بدان وصف كرده اند

 »وه ارِئُ الْخَالِقُ اللَّهالْب روصرگر يهمه مخلوقات وتصوننده ياوست خداوند، آفر» الْم
» خلق«به صفات » مصور«و » ءيبار«و » خالق« : كوي نين نام هايو ا. رها يهمه تصو

چ كس ي باشند و هي مختص به خداوند ميتعلق دارند كه صفات» ريتقد«و » ريتدب«و 
  .ستيك نيدر آنها با خدا شر

 »اء لَهمنَى الْأَسسدارد كه ي شمارياد و بي زيك دارد، نام هاي نياو نام ها» الْح 
 يعنيك هستند، ي او نين همه نام هاي داند، با وجود اي جز  او تعداد آن ها را نميكس
 ين صفت ها داللت مين بزرگ تري باشند، بلكه بر كامل تري صفات كمال ميدارا
  .ستي نيب و  نقصيچ صورت در آن عيند و به هينما

 دارد و هركس آن ها ينام ها را دوست من  است كه خداوند آن يك بودنشان ايو از ن
ز دوست دارد كه بندگان، ي پسندد، ني دارد و ميز دوست ميرا دوست بدارد او را ن

و از كمال خداوند و . شان را از او بطلبنديازهاين نام ها فرا بخوانند و نياو را با ا
 در ن است كه همه آن چه ي او ايك و صفات واالي ني او از نام هايبرخوردار

ند و ي ستاي ميازمندند و او را به پاكين هستند همواره به او نيآسمان ها و زم
.  دهديش به آنان ميپس، هر آن چه را كه لطف خو.   خواهنديشان را از او ميازهاين
 »وهزِيزُ والْع كِيمچ ي شود و هيو او توانمند ِ با حكمت است؛ هرچه بخواهد م»  الْح
  .ابدي ي انجام نميكمت و مصلحت جز بر اساس حيزيچ
   حشرير سوره يان تفسيپا
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   ممتحنهير سوره يتفس

  .ه استيآ13 و يمدن

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 9 يه يآ
لِياء وعدوكُم عدوي تَتَّخِذُوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا لْقُونَ أَو  واكَفَرُ وقَد بِالْمودةِ إِلَيهِم تُ

 خَرَجتُم كُنتُم إِن ربكُم بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا أَن وإِياكُم الرَّسولَ يخْرِجونَ الْحقِّ منَ جاءكُم بِما
لَيهِم تُسِرُّونَ مرْضَاتِي وابتِغَاء سبِيلِي فِي جِهادا  وما أَخْفَيتُم بِما أَعلَم وأَنَا بِالْمودةِ إِ

لَ أَعن نتُممو لْه فْعي مِنكُم اء ضَلَّ فَقَدوبِيلِ سايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا الس ، 
  يدوست  طرح  آنان با شما  مكنيد اختيار،  يدوست  به را خود  دشمن و  من  دشمن

  ايمان  است  آمده شما بر كه   يحق  سخن  به  ايشان  آنكه  حال و افكنيد  يم
 و پيامبر ، بوديد  آورده  ايمان خويش  پروردگار ، خدا  به  كه  سبب  بدان و  ندارند
  بيرون  من  يرضا  طلب و  من  راه در جهاد   يبرا  كه  گاه  راندند  بيرون را شما

 داريد  يم  پنهان  چه هر  به  من و كنيد،  يم   يدوست آنها با  نهان در ، رويد  يم
  گشته  منحرف  راست  راه از ، كند  چنين  كه هر  و   ترم  آگاه سازيد  يم آشكار يا

  است
 لَو وودوا بِالسوءِ وأَلْسِنَتَهم أَيدِيهم إِلَيكُم ويبسطُوا أَعداء لَكُم يكُونُوا يثْقَفُوكُم إِن

  يم  زبان و  دست  آزارتان  به و كنند  يم  يدشمن ، بيابند را شما تَكْفُرُونَ اگر
  گرديد كافر نيز شما  كه دارند  دوست  گشايندو

لَا أَرحامكُم تَنفَعكُم لَن و كُملَادأَو موةِ يامفْصِلُ الْقِيي نَكُميب اللَّها ولُونَ بِممصِيرٌ  تَعب
  ميانتان  خدا   فرزندانتان  نه ، كنند سود  برايتان  خويشاوندان  نه  قيامت روز در

  بيند  يم را  اعمالتان و افكند  يم  يجداي
قَد كَانَت ةٌ لَكُمونَةٌ أُسسفِي ح رَاهِيمالَّذِينَ إِبو هعقَالُوا إِذْ م مِهِمرَاء إِنَّا لِقَوب مِنكُم 

 حتَّى أَبدا والْبغْضَاء داوةُالْع وبينَكُم بينَنَا وبدا بِكُم كَفَرْنَا اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ ومِما
لَّا وحده بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا  مِن اللَّهِ مِنَ لَك أَملِك وما لَك لَأَستَغْفِرَنَّ لِأَبِيهِ إِبرَاهِيم قَولَ إِ
لْنَا علَيك ربنَا شَيءٍ إِلَيك أَنَبنَا وإِلَيك تَوكَّ صِيرُ والْم  

 و شما از، ما  كه گفتند خود  قوم  به  كه  آنگاه ، بودند  يو با  كه  يكسان و  ابراهيم
 ما  ميان و  شمريم  يم كافر را شما و  بيزاريم پرستيد  يم يكتا  يخدا جز  آنچه از
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  يكتاايمان  يخدا  به  كه  يوقت تا بود خواهد  يتوز  كينه و  يدشمن  هميشه شما و
  كه  گفت را  پدرش   ابراهيم  كه  آنگاه مگر  بودند  يمقتداي نيكو  برايتان ، بياوريد

  يا  كنم  دفع ازتو  را خدا  عذاب  توانم  ينم زيرا ،  طلبم  يم  آمرزش تو  يبرا
  يهست تو  سرانجام  و  آورديم  يرو تو  به و  كرديم  توكل تو بر ، ما پروردگار

لْنَا لَا ربنَا عاغْفِرْ كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فِتْنَةً تَجنَا لَنَا وبر إِنَّك زِيزُ أَنتا الْع كِيمپروردگار  يالْح 
 و پيروزمند تو  كه بيامرز را ما و   دارندمان خوار  كافران  كه  مكن  چنان را ما ، ما

  يحكيم
كَانَ لَقَد لَكُم ةٌ فِيهِمونَةٌ أُسسن حو كَانَ لِمرْجي اللَّه والْيوخِرَ مĤْن الملَّ وتَوفَإِنَّ ي اللَّه 
وه آنها الْغَنِي مِيدو خدا از  كه  يكسان  يبرا : شما  يبرا هستند  يمقتداي نيكو ، الْح 

  است  يستودن و نياز  يب خدا ، شود  رويگردان  كه هر و  ترسند  يم ، قيامت  روز
 غَفُور واللَّه قَدِيرٌ واللَّه مودةً منْهم عاديتُم الَّذِينَ نَوبي بينَكُم يجعلَ أَن اللَّه عسى

 پديد  يدوست ورزيد  يم  يدشمن آنها با  كه  يكسان و شما  ميان خدا رحِيم شايد
  است  مهربان و  آمرزنده خدا و  است قادر خدا  آورد

 تَبرُّوهم أَن دِيارِكُم من يخْرِجوكُم ولَم الدينِ فِي اتِلُوكُميقَ لَم الَّذِينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم لَا
  عدالت و  كردن  ينيك از را شما خدا الْمقْسِطِينَ يحِب اللَّه إِنَّ إِلَيهِم وتُقْسِطُوا
  نرانده  بيرون  سرزمينتان از و اند  نجنگيده ، دين در شما با  كه  آنان با  ورزيدن

  دارد  دوست كنند  يم رفتار  عدالت  به  راكه  يكسان  خدا  دارد  ينم باز ، ندا
 علَى وظَاهرُوا دِيارِكُم من وأَخْرَجوكُم الدينِ فِي قَاتَلُوكُم الَّذِينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم إِنَّما

أَن إِخْرَاجِكُم مهلَّون تَومو ملَّه تَولَئِ ي فَأُوك مونَ هاز خدا  كه  نيست  اين جز الظَّالِم 
 خود  سرزمين از و اند جنگيده   دين در شما با  كه  يكسان با  ورزيدن  يدوست

 و  دارد باز را شما اند  كرده  يهمدست   راندنتان  بيرون در يا اند  رانده  بيرونتان
  .بود خواهد  ستمكاران  از ورزد  يدوست آنها با  كه هر
 يمه داستان حاطب بن ابيات كرين آين گفته اند كه سبب نزول اي از مفسرياريسب

ن ي از مشركيحاطب به بعض. امبر درصدد غزوه فتح بودي كه پيهنگام. بلتعه است
 آن ها حركت كرده يبه سو) ص(امبري نوشت و به آن ها خبر داد كه پيمكّه نامه ا

ن يو ا. ديت آن ها را جلب نمايمان كار توجه و حي خواست با  ايحاطب م. است
  . اسالم انجام نداديد داشتندر مبانيا تردي نفاق يكارش را از رو
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 ياز ماجرا) ص(امبر يپ.  داد تا آن را به مكه برساندين نامه را به دست زنياو ا
 را فرستاد و نامه را يد و قبل از آن كه آن زن به مكه برسد كسانيحاطبه با خبر گرد

ش آورد كرد ي پيزگرفتند و حاطب را مورد سرزنش قرار داد اما او  عذراز آن زن با
  .رفتيآن را پذ) ص(امبريكه پ
ان شده ي شده و بي كردن با كافران و مشركان نهيات به شدت از دوستين آيدر ا

ه الصالة والسالم يم علين ابراهيمان تضاد دارد و با آئي با آن ها با اياست كه دوست
  كند كه به شدت از يجاب ميز برخالف عقل و خرد است، چون عقل اين. مخالف  است
 يه شما صرف مي اش را عليي كه تمام توانايز كرد به خصوص دشمنيدشمن پره

پس خداوند متعال .  شمارديمت مي ضربه زدن به شما  غنيكند و فرصت را برا
لَيهِم تُلْقُونَ أَولِياء وعدوكُم يعدو تَتَّخِذُوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا« :فرمود » بِالْمودةِ إِ

دن ي ورزي كردن با مومنان و دشمنيمان خودتان كه دوستي ايبه مقتضا!  مومنانيا
  . د، چرا كه دشمن اسالم دشمن خدا و مومنان استيبا دشمنان اسالم است عمل كن

 كردن با آن ها ي دوستيبراشما . دي نكنيپس شما با دشمن خدا و دشمن خود دوست
ان خودتان و آنان به يد كه اسباب محبت را در مي كني ميد و سعي ورزيشتاب م

د، و معلوم است هرگاه محبت حاصل شود، به دنبال آن كمك كردن و يدست آور
 شود و از جمله يمان خارج مي ايره ي از دايد، آنگاه آدمي آي نمودن ميدوست

  .  گردديكافران م
را او با ي و مرّت  است زيرد فاقد جوان مردي بگيه كافر را به دوست كيو كس

 خواهند و با يان را نمي جز زيزي اوچين دشمنان خدا كه برايسرسخت تر
 ير آنان را مي كه خيزند پروردگاري خيز بر ميپروردگارشان به مخالفت و ست

و از !  كند ؟ي ميد دوستي نمايق مير امر كرده و بر آن تشويخواهد و آنها را به خ
ن است كه ي خواند اي كردن با كافران فرا مي كه مومن را به دشمنيجمله  امور

ن بزرگ يده اند و اي مومنان آمده است كفر ورزي كه برايقتيكافران به حقّ و حق
  . ن مخالفت  استيتر

در . دي كنند كه شما گمراه هستين شما را قبول ندارند و ادعا ميپس كافران اصل د
و . ده انديست كفر ورزي در آن نيديچ شك و تردي كه هي كه آن ها به حقيلحا

 داشته باشد كه بر صحت گفتار  او داللت يليرد امكان ندارد دليهركس كه حقّ را نپذ
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د كه آن را ي نماي داللت ميرفتن حق بر باطل بودن سخن كسيد، بلكه محض نپذينما
  .ردي پذينم

غمبر و شما يپ» وإِياكُم الرَّسولَ يخْرِجونَ« است كه ن ي آن ها با شما ايو از دشمن
 ي كنند و شما را از وطنتان آواره ميرون ميارتان بين و ديمومنان را از سرزم

به خداوند كه » ربكُم بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا أَن« د كه ين نداري جز ايو شما گناه. ندينما
اورند و يمان بيد همه به او  اي كه بايدگارد؛ پروريمان آورده ايپروردگارتان است ا

 ي ظاهري كنند، چون خداوند آن ها را پرورش داده و به آن ها نعمت هاياو را بندگ
ن واجبات است ين امر كه واجب تري آن ها از ايپس وقت. ده استي بخشيو باطن

 به  با شما برخاستند و شما رايد، به دشمنياعراض كردند، و شما آن را انجام داد
  . رون راندنديارتان بين و ديمان آوردنتان از سرزميخاطر ا

 ي  او باقي براين و عقل و مرّوتيچ ديد هي نماي با كافران دوستيپس اگر كس
 يا مانعين گونه هستند و جز ترس ي اي كه در هر زمان و مكانيكافران! نخواهد ماند؟

 فِي جِهادا خَرَجتُم كُنتُم إِن« .  داردي آنان را از ضربه زدن به مسلمانان باز نميقو
 كلمه يرون آمدنتان جهاد در راه خدا و اعالياگر هدف از ب» مرْضَاتِي وابتِغَاء سبِيلِي

 يعني. دين دستور عمل كني اي پروردگار است پس به مقتضاي او و كسب خشنودي
 كار بزرگ نيد، چون  اي ورزيد و با دشمنان خدا دشمني كنيبا دوستان خدا دوست

 است كه انسان را به خدا ييزهاين چين جهاد در راه خداست و از بزرگ تريتر
  . شودي او حاصل مين كار خشنوديد و با اي نمايك مينزد
لَيهِم تُسِرُّونَ«  لَنتُم وما أَخْفَيتُم بِما أَعلَم وأَنَا بِالْمودةِ إِ كردن ي چگونه دوستيعني» أَع 

د ي كنيد خداوند به آن چه شما پنهان مي دانين كه ميد با اي داريا پنهان مبا كافران ر
 مومنان ي كردن شما با كافران برايپس اگر دوست! د آگاه است؟ي سازيا آشكار مي

ده نخواهد بود و خداوند ي خداوند پوشيده باشد و از آن خبر نداشته باشند برايپوش
  . دهديداند جزا و سزا مين ها م كه در مورد آير و شرّيبندگان را طبق خ

لْه ومن«  فْعي مِنكُم اء ضَلَّ فَقَدوبِيلِ سكند يو هركس از شما با كافران دوست» الس 
 كه از راه راست منحرف ين كه خداوند او را برحذر داشته است ، به راستيبعد از ا

 و عقل و مروت عتيش گرفته كه با شري را در پيشده و گم گشته است، چون او راه
  . مخالف استيانسان
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دن ي ورزيان كرد تا مومنان را به دشمني آنان را بيسپس خداوند متعال شدت دشمن
ابند و فرصت آزار ياگر شما را ب» يثْقَفُوكُم إِن« :پس فرمود. ديك نمايبا آن ها تحر

لَيكُم واويبسطُ أَعداء لَكُم يكُونُوا« . رساندن به شما را داشته باشند دشمنان » أَيدِيهم إِ
.  كنندي شما دراز مي به سوي خود را به بديآشكار شما خواهند بود و دست ها

  .  زنندي كشند و مي شما را ميعني
 يره به سويل دشنام و غيو با سخنان بد و ناراحت  كننده از قب» بِالسوءِ وأَلْسِنَتَهم« 

ن يا. ديو دوست دارند كه  كفر ورز» تَكْفُرُونَ لَو وودوا« . ندي گشايشما زبان م
د كه ما به خاطر ياوريل بياگر دل.  خواهندي است كه از شما ميزيت چينها
لَا أَرحامكُم تَنفَعكُم لَن« د كه يم، بداني كني مي و  اموال با كافران دوستيشاونديخو و 

كُملَادأَو موةِ يامفْصِلُ الْقِيي يبنَكُم اللَّها ولُونَ بِممصِيرٌ تَعشاوندانتان و يخو» ب
د، و ي به حال شما نخواهند بخشيچ سوديفرزندان و اموالتان در برابر عذاب خدا ه

. ناستيد بي كني خواهد كرد و خداوند به آنچه ميان شما داوريامت خداوند ميروز ق
 كردن با آن ها به يكه دوست كردن با كافران ين شما را از دوستيپس به خاطر ا

  . باشد برحذر داشته استيانتان ميز
 »قَد كَانَت ةٌ لَكُمونَةٌ أُسسفِي ح رَاهِيمالَّذِينَ إِبو هعيدر زندگ!  گروه مومنانيا» م 

آن . كوستي نييتان سرمشق و الگوي كه همراه او بودند برايم و مومنانيره ابراهيوس
ن يد كه از آئيافته ايد هستند چون شما فرمان يسته و مفيا شييتان الگويها برا
  .دي كنيرويكتاپرست پيم يابراه

ه يم علي كه ابراهيهنگام» اللَّهِ دونِ مِن تَعبدونَ ومِما مِنكُم برَاء إِنَّا لِقَومِهِم قَالُوا إِذْ« 
 خدا ي به جا كه همراه او بودند از قوم مشركشان و از آن چهيالسالم و مومنان

 خود را نسبت به آن ها ي جستند سپس با صراحت دشمنيزاري كردند بيپرستش م
به شما كفر » والْبغْضَاء الْعداوةُ وبينَكُم بينَنَا وبدا بِكُم كَفَرْنَا« :اعالم داشتند و گفتند

ر شده د آمده و آشكاينه پدي و كيشه دشمني همين ما و شما برايم و بيده ايورز
  . است

م و ي ورزي ميم و با جسم با شما دشمنينه و نفرت داري در دل نسبت به شما كيعني
 است كه ي و تا وقتيشگيهم» أَبدا«  ندارد، بلكه ي وقت و زمانين نفرت و دشمنيا

ن كه تنها به يتا ا» وحده بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا حتَّى« . ديدن خود ادامه دهيشما به كفر ورز
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ل ي و محبت تبدي رود و دوستيان مينه از مي و كيد، پس آنگاه دشمنيمان آوريا اخد
  . خواهد شد

د بپاخاستند و در انجام يمان و توحي كه همراه او با ايم و كساني ابراهيپس در زندگ
 ي خدا انجام مي كه فقط براييد، و در همه عبادت هايمان و توحيدادن لوازمات ا

لَّا« . ستي نيين سرمشق و الگو شما مومنايدادند برا م يك خصلت ابراهيمگر در » إِ
 قَولَ« ن است كه يد و آن اي نمائين خصلت از او الگوبرداريد در ايكه شما حقّ ندار

رَاهِيمم او را ي ابراهيوقت. م كه آزر نام داشت كافر و مخالف بوديپدر ابراه» لِأَبِيهِ إِب
« : گفتيم به ويد ابراهيرفتن آن امتناع ورزيز پذد دعوت كرد و او ايمان و توحيبه ا

  . تو از خداوند آمرزش خواهم خواستيبرا» لَك لَأَستَغْفِرَنَّ
 يزيار چيت اختي كه در برابر خداوند برايدر حال» شَيءٍ مِن اللَّهِ مِنَ لَك أَملِك وما« 

كه از خواندن د است يش پروردگارم دعا خواهم كرد، اميت پي برايرا ندارم ول
م اقتدا يز به ابراهين چيد در ايپس شما مومنان حقّ ندار. د نگردميپروردگارم ناام

ن ين كار از آئيما در ا: دييد و بگويي مشركان دعا نمايد كه برايد ، و حقّ نداريكن
ان داشته و ين كار بيم را در ايم، چون خداوند عذر ابراهي كني ميرويم پيابراه

لَّا عن موعِدِةَ وعدهĤ إِيم لِأَبِيما كَانَ استِغفَار إِبرَاهو« :فرموده است لَما تَبيهِ إِ نَ لَه ياه فَ
 رَّأَ مِنهلَّهِ تَب ّ  ي پدرش فقط به خاطر وعده ايم برايآمرزش خواستن ابراه» ، أَنَّه عدو لِ

م از او يراه كه روشن شد پدرش دشمن خداست ابيبود كه به او داده بود، و وقت
  .  جستيزاريب

 هست ييكوي ني كه همراه او بودند  الگويم و كساني شما مومنان در ابراهيو برا
 او نهادند و به ياد خواندند و بر او توكل نمودند و رو به سوي كه خدا را به فريوقت

لَيك ربنَا« :ش اعتراف كردند و گفتندي خوي و كوتاهيناتوان لْنَا ع در ! روردگاراپ» تَوكَّ
 يان مي رساند و دور شدن آنچه به ما زيده ميبه دست آوردن آن چه به ما فا

  . مين باره به تو اعتماد كرده ايم و در ايرساند بر تو توكل نموده ا
 »كإِلَي نَا ويك مي تو و به همه آن چه كه ما را به تو نزديو به طاعت و خشنود» أَنَب 

 ي خوب ميم و در انجام كارهاي كنين باره تالش مي در اپس ما. مي آورده ايكند رو
 حاضر شدن در يپس برا. مي گردي تو باز ميم كه به سوي دانيم و ما ميكوش

ك يم كه ما را به تو نزدي دهي انجام مييم و كارهاي كنيشگاه تو خود را آماده ميپ
  .دينما
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لَّذِينَ فِتْنَةً تَجعلْنَا لَا ربنَا«  به سبب گناهانمان كافران را بر ما ! پروردگارا» اكَفَرُو لِّ
  كنند يمسلط مگردان كه اگر آن ها بر ما مسلط شوند ما را به فتنه و عذاب گرفتار م

ز آن خودشان ين.  دارندي باز ميني توانند ما را از انجام  امور دي كه مييو تا جا
 برند يتند گمان مروز هسينند كه پي آن ها ببي شوند چون وقتيدست خوش فتنه م

  .مي باشيكه آن ها بر حقّ بوده و ما بر باطل م
 را يي هايو گناهان و بد» لَنَا واغْفِرْ« . ندي افزاي خود ميپس آن گاه بر كفر و سركش

 را كه در انجام اوامر از ما سر زده است يي هايامرز و كوتاهيم بيكه مرتكب شده ا
  .ببخش

 و با حكمت يره ايز چيتو بر همه چ! پروردگارا» الْحكِيم زِيزُالْع أَنت إِنَّك ربنَا« 
 و حكمت يپس به بركت توانمند. ي دهي خودش قرار مي را در جايزي و هر چيهست
مان را يب هايامرز و عيروز بگردان و گناهانمان را بيش ما را بر دشمنانمان پيخو

  .اصالح گردان
در » حسنَةٌ أُسوةٌ فِيهِم لَكُم كَانَ لَقَد« :و فرمودد يد كرد كه به آن ها اقتدا كنيسپس تأك
ست بلكه ي آسان ني هركسي براين الگوبرداريكوست و اي نيتان سرمشقيآنان برا

 خدا و روز يبه لقا» الĤْخِرَ والْيوم اللَّه يرْجو كَانَ لِمن«  آسان است كه ي كسيبرا
 بنده هر كار سخت و ياشت پاداش برامان و چشمديدوار است، چون ايامت اميق

 يد و باعث مي نمايش اندك مي را براي گرداند، و هر فراواني را آسان ميدشوار
را ي كند، زيد و از آن ها الگوبرداريامبران  اقتدا نمايشود تا او به بندگان صالح و پ

  .  داندين كار ميازمند اياو خودش را ن
 گردان شود يامبران روي جستن به پيت خدا و تأسو هركس از اطاع» يتَولَّ ومن« 

 الْغَنِي هو اللَّه فَإِنَّ« .  رساندي نمياني رساند و به خداوند زيان ميفقط به خودش ز
مِيدچ ي باشد و به هي مطلق مي توانگرياز است و داراي نيچرا كه خداوند ب» الْح

ش ستوده يت و صفات و كارهاو در ذا.  ندارديازيش نيده هاي از آفريصورت به كس
 يسپس خداوند متعال خبر داد دشمن.  شوديش مي كارها ستاياست و او بر همه 

 ادامه دارد كه كافران به شرك و كفر خود ادامه يمومنان با مشركان و كافران تا وقت
 ياورند مودت و دوستي بيمان رويدهند و اگر از كفر و شرك دست بردارند و به ا

 ياز بازگشت و رو!  مومنانيپس ا.  خواهد شدي گردد و با آن ها دوستي برميمانيا
  .ديد نباشيمان نااميآوردن كافران به ا
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ن يد خداوند بيچون شا» مودةً منْهم عاديتُم الَّذِينَ وبينَ بينَكُم يجعلَ أَن اللَّه عسى« 
 ين دوستيد آورد كه سبب ايپد يد دوستي داشته اي كه با آنان دشمنيشما و كسان

 تواناست و از آن يزيو خداوند بر هر چ» قَدِيرٌ واللَّه« . مان استيبازگشت آن ها به ا
 غَفُور واللَّه« . گر استي به حالت ديت دل ها و برگرداندن آن از حالتيجمله هدا

حِيمت كه آن را سيش بزرگ ني برايچ گناهيو خداوند آمرزگار و مهربان است و ه» ر
  .ست كه آن را نپوشاندي نيبيچ عيامرزد و هين
لَي الَّذيعِباديقُل « ةِ اللَّهِ ينَ أسرَفُوا عحممي أَنفُسِهِم لَا تَقنَطُوا مِن رج عاً يغفِرُ الذُّنُوب

از رحمت !  بندگان من كه بر خود تجاوز كرده انديا« :بگو» ميإِنَّه هو الغَفُور الرَّحِ
 گمان او يب.  آمرزدي كه خداوند همه گناهان را ميد، به راستيد نباشيد ناامخداون

  ». آمرزگار مهربان است
د داده شده ي از مشركان اشاره شده و به آن نويه به اسالم آوردن برخين آيدر ا

ش و احسان از يستا. ن هم اتفاق افتادي كه دشمنان مومنان بودند و اياست ؛ مشركان
دن با كافران ي ورزيمه كه مسلمانان را بر دشمنيات كرين آي ايوقت. آن خداست

وند ي گذاشت و از پيير به سزايند نازل شدند در وجود مومنان تاثي نمايك ميتحر
شاوندان ي از خوي با برخيشاونديوند خوي آن عمل كردند و از پيكامال به محتوا

 كرده يند از آن نهن در آن چه خداويز كردند و گمان بردند كه ايمشرك خود پره
  .است داخل است

پس . ستين امر حرام داخل ني خبر داد كه در اين خداوند آن ها را از مورديبنابرا
 أَن دِيارِكُم من يخْرِجوكُم ولَم الدينِ فِي يقَاتِلُوكُم لَم الَّذِينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم لَا« :فرمود

مرُّوهتُقْسِطُوا تَبإِ وهِمإِنَّ لَي اللَّه حِبقْسِطِينَ يكردن با يكيخداوند شما را از ن»  الْم 
ن با ي در امر ديستند وليشاوند شما نيا خويشاوندان شما هستند ي كه خويمشرك ان
د، و اگر با آن ها ي داريرون نكرده اند باز نميارتان بيده اند و شما را از ديشما نجنگ

ز يست چون آن ها با شما سر ستي بر شما نيد گناهيار كن برقريشاوندي خويرابطه 
گرد ين امر تحت پي اين جهت براي كنند، به هميرون نميارتان بيندارند و شما را از د

وإِن « :همان طور كه خداوند در مورد پدر و مادر كافر فرموده است . ديري گيقرار نم
لَا تُطِعمها وصاحِبهما فِس لَك بِي ما لَي أَن تُشرِك بِيجهداك علَ ا ي الدنيهِ عِلم فَ

اگر : دي گوي كه مسلمان است و پدر و مادرش كافرند ميخداوند به فرزند» معرُوفا
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 از آن ها يك من قرار دهي شري داني را كه نميزيپدر و مادرت از تو خواستند تا چ
  . با آن ها رفتار كنيكي و نيا به خوبياطاعت مكن و در دن

 علَى وظَاهرُوا دِيارِكُم من وأَخْرَجوكُم الدينِ فِي قَاتَلُوكُم الَّذِينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم إِنَّما« 
أَن إِخْرَاجِكُم مهلَّونتان ي دارد كه به خاطر دي باز ميخداوند تنها شما را از كسان» تَو

گران را يرون كرده اند و بر اخراجتان ديبتان يده اند و شما را از خانه هايبا شما جنگ
 كردن يكياما خداوند شما را از ن. دي كرده اند از آن كه آنان را دوست بداريبانيپشت

 با يكين موضوع در عموم امرِ به ني نكرده است، بلكه ايشما با آن ها نه
  .گر انسان ها داخل استيشاوندان و ديخو
لَّهم ومن«  تَوي لَئِكفَأُو مونَ هكه آنان را دوست بدارند آنانند كه يو كسان» الظَّالِم 

 كردن يپس اگر دوست.  كردن استين ستم برحسب و اندازه دوستيستمكارند و ا
ن ي كند و پائيرون ميره اسالم بي خواهد بود كه انسان را از داين كفري باشد ايكامل

  . ترند آساني سخت تر و برخي هست كه برخين مراتبيتر از ا
  :10- 11 يه يآ
لَم اللَّه فَامتَحِنُوهنَّ مهاجِرَاتٍ الْمؤْمِنَات جاءكُم إِذَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا انِهِنَّ أَعفَإِنْ بِإِيم 

 لَهنَّ حِلُّونَي هم ولَا لَّهم حِلٌّ هنَّ لَا الْكُفَّارِ إِلَى تَرْجِعوهنَّ فَلَا مؤْمِنَاتٍ علِمتُموهنَّ
لَا أَنفَقُوا ما وآتُوهم و نَاحج كُملَي نَّ أَن عوهنَّ إِذَا تَنكِحوهتُمنَّ آتَيهورلَا أُج سِكُوا وتُم 
لِكُم أَنفَقُوا ما ولْيسأَلُوا أَنفَقْتُم ما واسأَلُوا الْكَوافِرِ بِعِصمِ  واللَّه كُمبينَ يحكُم اللَّهِ حكْم ذَ
لِيمع كِيممهاجرت  كه  يمؤمن  زنان  چون ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا ح  
  اگر  پس   است داناتر  ايمانشان  به خدا   بيازماييدشان ، آيند  نزدتان ، به اند  كرده

  مردان بر   اينان زيرا  مگردانيد  بازشان  كافران نزد ، اند  آورده  ايمان  كه دانستيد
  كافران  آن  چه  هر و  نيستند  حالل آنها بر نيز كافر  مردان و نيستند  حالل كافر
 و كنيد نكاح را  آنها اگر و  بپردازيد اند  كرده  هزينه  زنان  گونه  اين  يبرا

 هر و  مداريد نگه را  خود كافر  زنان و  ايد  نشده  يگناه  مرتكب بدهيد را  مهرشان
 از اند  كرده  هزينه چه هر نيز  آنها و بخواهيد كافر  مردان از ايد  كرده  هزينه  چه

  حكيم و دانا او و كند يم  حكم شما   ميان خدا   خداست  حكم  اين  بخواهند شما
  .است
 ما مثْلَ أَزواجهم ذَهبت الَّذِينَ فĤَتُوا فَعاقَبتُم الْكُفَّارِ إِلَى أَزواجِكُم منْ شَيء فَاتَكُم وإِن

 و  پيوست كفار  به شما  زنان از  ييك اگر و مؤْمِنُونَ بِهِ أَنتُم الَّذِي اللَّه واتَّقُوا أَنفَقُوا
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  به اند  رفته  زنانشان  كه  يكسان  به ، برخاستيد   كافران از  انتقام  به  آنگاه
 ايد  آورده  ايمان او  به  كه  يدايخ از و بپردازيد  اند  كرده  كه  يا  هزينه  ميزان

  .بترسيد
مان بست كه ين پين صلح نمود و بر ايامبر با مشركيه انجام شد پيبي صلح حديوقت

د به مشركان برگردانده يايهركس از مشركان مسلمان شود و نزد مسلمان ها ب
 اما.  شودي و عام است كه زنان و مردان را شامل مي كلّين امريو ا. خواهد شد

 نكرده است يامبر را از بازگرداندن آن ها به نزد مشركان نهيخداوند درباره مردان پ
ن صلح از ي كه بسته شده عمل شود و صلح كامل بگردد ، كه اين گونه به شرطيتا ا

  .ن مصالح بوديبزرگتر
 دربرداشت يادياما از آن جا كه بازگرداندن زنان مومن به مشركان، مفاسد ز

ان دستور داد كه هرگاه زنان مومن هجرت كردند و به نزد آن ها خداوند به مومن
ند تا صداقتشان يازمايمانشان شك كردند آن ها را بيآمدند و مومنان در صداقت ا

ن گونه ي بخورند تا اي موكديآشكار گردد و از آن ها بخواهند تا سوگندها
صادقانه نباشد، ك زن مهاجر يمان يصداقتشان آشكار شود چون احتمال دارد كه ا

  . باشديويگر اهداف دنيا ديبلكه به خاطر عالقه به همسر با شهر 
ن گونه به شرط عمل يد به مشركان برگردانده شوند تا اي نبودند بايو اگر مومن واقع

ا بدون آزمودن به يافتند يو اگر مومنان آن ها را آزمودند و آن ها را صادق . گردد
  .را به كافران بازنگردانند بردند آن ها يصداقت آن ها پ

 كافران حاللند و نه ينه آن زنان مومن برا» لَهنَّ يحِلُّونَ هم ولَا لَّهم حِلٌّ هنَّ لَا« 
عت آن ي است كه قانون گذار شرين مفسده بزرگيا.  آن ها حاللنديمردان كافران برا

ن صورت ي ، به ات كرده استي به شرط را رعايز وفايرا مدنظر قرار داده است و ن
شان يه و آن چه كه براي كه هجرت كرده اند مهريكه به شوهرانِ كافر زنانِ مومن

 ندارد كه مسلمان ها با آن ها ين وقت اشكاليو در ا. خرج كرده اند پرداخت شود
 به شرط ي داشته باشند ولين شرك شوهرانيند گرچه آن زنان در سرزميازدواج نما

 يه زنان را بدهند، و همان طور كه زن مسلمان براي مهرآن كه مردان مومن نفقه و
 كه بر كفر خودش باشد به جز اهل كتاب كه ازدواج با يست تا وقتيمرد كافر حالل ن

لَا« :دي فرماين خداوند متعال ميبنابرا. ز است يآن ها جا سِكُوا ومِ تُمافِرِ بِعِصو » الْكَو
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 كرده يز تمسك جستن به عقد زنان كافر نه ايوقت. ديبه عقد زنان كافر تمسك مجوئ
  . استيق اولي از ازدواج با آن ها به طرياست نه

 كافران يهرگاه زنان شما مرتد شدند و به سو!  مومنانيا» أَنفَقْتُم ما واسأَلُوا« 
 را ي كافران مخارجيد چون وقتيد از آن ها بخواهيبرگشتند آن چه را خرج كرده ا

ز در يرند مسلمانان ني گي طلبند و ميمان شده صرف كرده اند م زنان مسليكه برا
  .رندي بگيزيد چي كافران بازگشته اند باين كه همسرانشان به سويمقابل ا

ل رضاع ي از قبين كه هرگاه عقد زن و شوهر به خاطر مسئله اي است بر ايلين دليو ا
لِكُم« . ه را بپردازديد مهريد شوهر بايره باطل گرديا غي ان ي كه بيحكم» اللَّهِ حكْم ذَ

« . ح داده استيان كرده و  توضي شما بيشد حكم و دستور خداست كه آن را برا
اللَّهو لِيمع كِيمد است يتان مفي را كه براي با حكمت است و احكاميو خداوند دانا» ح

  . دارديتان مشروع ميش آن را براي داند و طبق حكمت و رحمت  خويم
 از همسرانتان مرتد شد و به يو اگر كس» الْكُفَّارِ إِلَى أَزواجِكُم منْ شَيء فَاتَكُم وإِن« 

همان طور » أَنفَقُوا ما مثْلَ أَزواجهم ذَهبت الَّذِينَ فĤَتُوا فَعاقَبتُم« .  كافران رفتيسو
ند و ي نمايك م از همسرانشان كه آن ها را تريكه قبال گذشت كافران در عوض كسان

 ي كه همسرش به سوي كنند، پس مسلمانيافت مي دريزيند چي آينزد مسلمان ها م
 همسرش خرج يمت آن چه برايد مسلمان ها از مال غنيزد و مرتد شود، بايكفار بگر

  .كرده است به او بدهند
. ديد بترسيمان داري ا كه به اويو از  خداوند»  مؤْمِنُونَ بِهِ أَنتُم الَّذِي اللَّه واتَّقُوا« 

  .ديزگار باشي طلبد كه همواره پرهين را ميمان داشتن شما به خدا ايپس ا
  :12 يه يآ
 يسرِقْنَ ولَا شَيئًا بِاللَّهِ يشْرِكْنَ لَّا أَن علَى يبايِعنَك الْمؤْمِنَات جاءك إِذَا النَّبِي أَيها يا

لَا يزْنِينَ ولَا قْتُلْنَ ونَّ يهلَادلَا أَوأْتِينَ وتَانٍ يهبِب فْتَرِينَهنَ ييدِيهِنَّ بلِهِنَّ أَي جأَرلَا وو 
صِينَكعرُوفٍ فِي يعنَّ مهايِعتَغْفِرْ فَباسنَّ ولَه إِنَّ اللَّه اللَّه غَفُور حِيماگر ، پيامبر  يا ر 

 خدا با را  كس  هيچ ، كه شرط  بدين ، ندكن  بيعت تا آمدند تو نزد  مؤمن  زنان
  كه را  يفرزند و رانكشند خود  فرزندان و نكنند زنا و نكنند  يدزد و نكنند  شريك

  نيك  يكارها در و  ندهند  نسبت او  به  دروغ  به  نيست  شوهرشان  آن از
 خدا  كه ،  هبخوا  آمرزش خدا  از  برايشان و  كن  بيعت آنها با ، نكنند تو  ينافرمان

  .است  مهربان و  آمرزنده
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 است كه بر انجام يعت كردن با زنانيوه بيه ذكر شده است ، شين آي كه در ايطيشرا
اما در . عت كرده اند كه بر مردان و زنان در همه اوقات واجب استي بيدادن واجبات

از ) ص(امبري كند و پيمورد مردان مسئله با توجه به حاالت و مراتب آن ها فرق م
عت كردن با او ي بيآن چه خدا به او فرمان داده بود اطاعت كرد، و هرگاه زنان برا

 كرد و يعت ميامبر با آن ها بي شدند پي بند ميط پاين شراي آمدند و به اينزدش م
 ي خواست و آن ها را در زمره مومنان داخل ميشان از خداوند آمرزش ميبرا

  . گرداند
 مقّرر  ندارد بلكه خداوند را يكين كه با خدا شريبر ا» شَيئًا بِاللَّهِ كْنَيشْرِ لَّا أَن علَى« 

لَادهنَّ يقْتُلْنَ ولَا« . ندي پرستش نماييبه تنها ت يو آن گونه كه زنان دوران جاهل» أَو
لَا« .  كردند فرزندانشان را نكشنديفرزندان خود را زنده به گور م زْنِينَ وو زنا » ي

  .  كردندين مي از زنان فاحشه چنيارين طور كه بسنكنند، آ
 تهمت زدن و دروغ يعنيبهتان » وأَرجلِهِنَّ أَيدِيهِنَّ بينَ يفْتَرِينَه بِبهتَانٍ يأْتِينَ ولَا« 

د تهمت بزنند خواه مسئله به آن ها ي نبايچ حالتين زنان به هي ايعني. گرانيبستن بر د
و در هر » معرُوفٍ فِي يعصِينَك ولَا« . گرانيا به دي و شوهرانشان مربوط باشد

 كه تو صادر يند چون هر فرماني نمايچيد از تو سرپي نباي دهي كه به آن ها ميزمان
بت از نوحه يد آن ها را به هنگام مصيو از آن جمله با. كوستي خوب و ني كنيم

 يادهايردن و سردادن فر كردن چهره و  دعا  كيبان و زخمي و پاره كردن گرييسرا
 كه ذكر شد ي امورياگر به همه» فَبايِعهنَّ« .د از تو اطاعت كنندي و باي بازداريجاهل

 كه از آن يي هاي كوتاهيو برا» اللَّه لَهنَّ واستَغْفِرْ« . عت كني بند شدند با آن ها بيپا
 يب» رحِيم غَفُور لَّهال إِنَّ« . ها سرزده است از خداوند آمرزش بخواه تا شاد شوند

و .  توبه كاران فراوان استي اش براييكوي گناهكاران و نيگمان آمرزش خداوند برا
 را فرا گرفته و احسان او همه خلق را در بر يزيمهربان است و رحمت  او هر چ

  .گرفته است
  :13 يه يآ
 يئِس كَما الĤْخِرَةِ مِنَ يئِسوا قَد علَيهِم اللَّه غَضِب قَوما تَتَولَّوا لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

ابِ مِنْ الْكُفَّارحورِ أَصبر خدا  كه  يمردم با ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا  الْقُب 
  آن  كه  همچنان ، نوميدند  آخرت از  اينان  مكنيد  يدوست است ، گرفته  خشم آنها

  .نوميدند  آخرت از گورند در  اينك   كه  يكافران
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د و از ي جوئيت او را ميد و رضايمان دارياگر شما به پروردگارتان ا!  مومنانيا
لَّوا لَا« د، ي كنيز مي او پرهيناخشنود ا تَتَومقَو غَضِب اللَّه هِملَي ي دوستيبا گروه»  ع 

آن ها خشم گرفته خداوند به خاطر كفرشان بر . ن استيد كه خدا بر آنان خشمگينكن
آن كافران از » الĤْخِرَةِ مِنَ يئِسوا قَد« .  شودي كافران را شامل مين همه ياست و ا

ن كه با آن ها يد از ايزيپس بپره.  ندارندير آخرت محروم اند و از آن بهره ايخ
  اشان توافق ي با آنان در شرّ و شرك ورزيد كه آن گاه به سبب دوستي كنيدوست
  .د، همان طور كه آن ها محروم شدندير آخرت محروم شويجه از خير نتد، دينمائ
د شده اند همان طور كه يآنان از آخرت ناام»   الْقُبورِ أَصحابِ مِنْ الْكُفَّار يئِس كَما« 

ن خواهند يقيند به يقت را مشاهده نماي به جهان آخرت بروند و حقيكافران وقت
ن باشد كه آن ها از ي ايو احتمال دارد كه معن. ارند از آخرت نديدانست كه بهره ا

ده اند، پس اقدام آن ي آن را انكار كرده و به آن كفر ورزيعنيد شده اند يآخرت ناام
 يدي و ناامي گرداند و موجبات عذاب الهي كه خدا را ناخشنود مييها به انجام كارها

دند همان طور ياز آخرت ناامست آن ها يد نيد از آن ها بعي  نماياز آخرت را فراهم م
ا منكر زنده شدن پس از مرگ هستند از بازگشتِ گورخفتگان به ي كه در دنيكه كافران

  .دندي خدا نااميسو
   ممتحنهير سوره يان تفسيپا
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  ر سوره صفيتفس

  .ه استي آ14 و يمدن
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
حبلَّهِ س  گويند  تسبيح را الْحكِيم خدا الْعزِيزُ وهو الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لِ
  .حكيم پيروزمندو   اوست و ،  است  زمين در و، آسمانها در  چه هر
 چرا ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يتَفْعلُونَ ا لَا ما تَقُولُونَ لِم آَمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

  ? بنديد   ينم  كارشان  به  كه گوييد  يم  يسخنان
  يچيز  كه آيد  يم  خشم  به  سخت تَفْعلُونَ خداوند لَا ما تَقُولُوا أَن اللَّهِ عِند مقْتًا كَبرَ

  .نياوريد  يجا  به و بگوييد
ز در برابر او ين كه همه چي اش را و اين جا خداوند متعال عظمت و توانمنديدر ا

 واال و خجسته است خداوند و همه آن چه در آسمان ها و . دارديان ميفروتن است ب
ند و ي نمايس خداوند مشغولند و او را پرستش ميح و تقدين هستند به تسبيزم
  . خواهنديشان را از او ميازهاين
 »وهزِيزُ وره استيز چي اش بر همه چييو او توانمند است و با توانا» الْع . »كِيمالْح «

  .نش  فرمان خود فرزانه و با حكمت استيو در كارها و آفر
چرا ! ديمان آورده اي كه اي كسانيا» تَفْعلُونَ لَا ما تَقُولُونَ لِم آَمنُوا الَّذِينَ أَيها يا« 
د و ي گوئير را مي چرا سخن خوب و خيعنيد؟ ي دهيد كه انجام نميي گوي را ميزيچ

د و بسا خود ي كنيق مي و به آن تشودي ستائيد و بسا خود را مي كنيق ميبه آن تشو
 ي كه خودتان آن را انجام نميد، در حاليد كه آن كار را انجام داده اي ستائيرا م
 يد و بسا خودتان را از آن منّزه و پاك مي داريو مردم را از كار بد باز م. ديده
  .دي دهيد و آن را انجام مي كه خود به آن ملوث هستيد در حاليدان

 كه ييزهاين چيست، و از بزرگتري مومنان نيسته ي شاين حالت زشتين چنيپس ا
.  دهديد كه  انجام نمي را بگويزين است كه بنده چي شود ايموجب خشم خداوند م

د قبل از همه خودش آن را انجام ي دهد باي كه به كار خوب فرمان مين كسيبنابرا
. از آن كار بد دور باشدش از همه يد بي دارد باي كه از كار بد باز ميدهد و كس

أَتَامرُونَ النَّاس بِالبرِ وتَنسونَ أَنفُسكُم وأَنتُم تَتلُونَ الكِتَب « :دي فرمايخداوند متعال م
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د، حال ي كنيد و خود را فراموش مي د هي فرمان ميكيا مردم را به نيآ» أَفَلَا تَعقِلُونَ
د يوما أُر« :ه السالم گفتيب عليو شعد؟ ي ورزيا خرد نميآ! دي خوانيآن كه كتاب را م

 دارم با ي خواهم در آن چه شما را از آن باز مينم»  مĤ أُنهكُم عنهيأَن أُخَالِفُكم إلَ
  .شما مخالفت كنم

  :4 يه يآ
 دارد ، دوست مرْصوص خدا بنيانٌ كَأَنَّهم صفا سبِيلِهِ فِي يقَاتِلُونَ الَّذِينَ يحِب اللَّه إِنَّ

  به  سرب با را  اجزايش   كه  يديوار همانند ،  يصف در او  راه در  كه را  يكسان
  .جنگند  يم ، باشند  داده پيوند  هم

اد ي كند و به آنها يك مي جهاد در راه خودش تحرين جا خداوند بندگانش را برايدر ا
ن نظم و يند و اده و مرتب در راه خدا جهاد كني به هم چسبي دهد كه در صف هايم

گر يكديان مجاهدان برقرار گردد و آن ها به كمك ي شود تا مساوات ميت باعث ميترب
 رفت ي به جنگ ميوقت) ص(امبرين پيبنابرا.  شونديبشتابند و موجب هراس دشمن م

ه نكنند يگر تكي داد تا بر همديش قرار ميك را در جاي كرد و هريف ميارانش را ردي
ن گونه كارها يبد. فه اش را انجام دهديد و وظيحل خود توجه نما به ميبلكه هر گروه

  .دي  آي شوند و كمال مطلوب به دست ميانجام م
  :5 يه يآ

لَما إِلَيكُم اللَّهِ رسولُ أَنِّي تَّعلَمونَ وقَد تُؤْذُونَنِي لِم قَومِ يا لِقَومِهِ موسى قَالَ وإِذْ  فَ
  : گفت خود  قوم  به  يموس و الْفَاسِقِينَ الْقَوم يهدِي لَا واللَّه قُلُوبهم اللَّه أَزاغَ زاغُوا

 بر خدا پيامبر  من  كه دانيد يم   آنكه  حال ، آزاريد  يم مرا چرا ،  من  قوم  يا
  بگردانيد  حق از را  دلهاشان نيز  خدا شدند  رويگردان  حق از  چون ؟  هستم شما

  .كند  ينم  هدايت را  افرمانن  مردم خدا و
 آن ها را به خاطر عملكردشان و به ي كه موسيو هنگام» لِقَومِهِ موسى قَالَ وإِذْ« 

امبر خداست سرزنش ي دانستند او پي كه مي دادند در حالين كه او را آزار ميخاطر ا
چرا با گفته ها و » إِلَيكُم هِاللَّ رسولُ أَنِّي تَّعلَمونَ وقَد تُؤْذُونَنِي لِم« :كرد و گفت

 شما يد من  فرستاده خدا به سوي دانيد حال آن كه مي دهيتان مرا آزار ميكارها
د از دستورات او  اطاعت يد مورد بزرگداشت و احترام باشد و بايامبر بايو پ! هستم؟

  !  درنگ اجرا گردد؟ي دهد بي كه ميشود و هر فرمان
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ن ي آنان نسبت به مردم بعد از احسان خداوند باالترامبران كه احسانيآزار دادن پ
آن ها . م است ي است و انحراف از صراط مستقيت جسات و زشتياحسان است نها

 اللَّه أَزاغَ زاغُوا فَلَما« :ن فرموديبنابرا. م را شناختند اما آن را رها كردنديصراط مستق
مهين رويفر ايشان را به كيخداوند دل ها گردان شدند ي عمال از حقّ رويوقت» قُلُوب 
 خود انتخاب كرده و به آن خشنود بودند منحرف ساخت و به آن ها ي كه برايگردان
 خبر نبودند و فقط سزاوار شرّ يسته ي نداد چون آنان شايابيت و راهيق هدايتوف

  . بودند
 »اللَّهدِي لَا وهي ميعني.  كنديت نمياران را هداو خداوند گروه بدك» الْفَاسِقِينَ الْقَو 

 آنان شده است و يشگيل به صفت همي كند كه كار بد تبديت نمي را هدايكسان
  . ت شدن ندارندي هداي برايقصد

 از جانب خدا ي رساند كه گمراه شدن بندگان ظلمين مطلب را ميمه ايه كرين آيا
خته است، بلكه به اورند كه خدا ما را گمراه سايل بي توانند دليست و بندگان نمين

 هستند كه ي سازد، چون آن ها كسانيسبب خودشان خداوند آن ها را گمراه م
 ي خود بسته اند، و به سزايت را پس از آن كه آن را شناخته اند به رويدروازه هدا

 يشان را دگرگون مي سازد و دل هاين عمل، خداوند آن ها را گمراه و منحرف ميا
لِّب أَفتِدتَهم وأَبصرَهم كَما « :دي فرمايت همان طور كه م اسين عدالت الهيو ا. كند ونُقَ

شان را يو دل ها و چشم ها» عمهونَ ينِهم ي طُغيومِنُوا بِهِ أَولَ مرَّةِ ونَذَرهم فِي
اوردند، و آنان يمان ني و حق اين بار به وحيم همان گونه كه نخستي سازيدگرگون م

  .مي كني كه سرگردان هستند رها ميحال اشان در يرا در سركش
  :6- 9 يه يآ

لَيكُم اللَّهِ رسولُ إِنِّي إِسرَائِيلَ بنِي يا مرْيم ابنُ عِيسى قَالَ وإِذْ  يدي بينَ لِّما مصدقًا إِ
لَم أَحمد اسمه بعدِي مِن يأْتِي بِرَسولٍ ومبشِّرًا التَّوراةِ مِنَ  قَالُوا بِالْبينَاتِ جاءهم افَ
 بر خدا پيامبر  من ،  اسرائيل  يبن  يا  : گفت  مريم  بن  يعيس و مبِينٌ سِحرٌ هذَا
  به و ،  كنم  يم  تصديق  است  بوده  من از  پيش  كه را  يتورات ، هستم شما

  چون   دهم  يم  بشارتتان ،  است احمد  نامش و آيد  يم  ازمن  بعد  كه  يپيامبر
  آشكار  است  يجادوي  اين : گفتند ، آمد خود  روشن آيات  با پيامبر  آن

 الْقَوم يهدِي لَا واللَّه الْإِسلَامِ إِلَى يدعى وهو الْكَذِب اللَّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم ومنْ
    الظَّالِمِينَ كيست
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  اسالم به  را او  كه  يحال در ، بندد  يم  دروغ اخد  به  كه  كس  آن از ستمكارتر

  كند  ينم  هدايت را  ستمكاران خدا و ؟ كنند  يم  دعوت
 خواهند  يالْكَافِرُونَ م كَرِه ولَو نُورِهِ متِم واللَّه بِأَفْواهِهِم اللَّهِ نُور لِيطْفِؤُوا يرِيدونَ

 ،  است  نورخويش ، كننده  كامل خدا  يول ندكن  خاموش  دهانهايشان  به را خدا نور
  .آيد  ناخوش را  كافران  چه اگر
ولَ الَّذِي هسأَر ولَهسى رددِينِ بِالْهقِّ والْح ظْهِرَهلَى لِيينِ علِّهِ الد  كَرِه ولَو كُ

   راستين  دين و  هدايت با  همراه را خود پيامبر  كه  يخداي  آن  الْمشْرِكُونَ اوست
  .آيد   ناخوش را  مشركان چند هر ، گرداند پيروز  اديان  همه بر را او بفرستادتا

 پسر يسي كه عي دهد؛ كسانيل در گذشته خبر مي اسرائي جهت بنيخداوند از عناد ب
 ي بنيا» إِلَيكُم اللَّهِ رسولُ إِنِّي إِسرَائِيلَ بنِي يا« :م دعوتشان كرد و به آنان گفتيمر

  .  شما هستميمن فرستاده خدا به سو! لياسرائ
ر فراخوانم و شما را از شرّ و ي خي خداوند مرا فرستاده است تا شما را به سويعني

 آن چه يد كرده است، و از جمله ييل آشكار تأيو مرا با معجزات و دال.  بازدارميبد
 مِنَ يدي بينَ لِّما امصدقً« :ن  است كه يد اي نمايكه بر راستگو بودن من داللت م

ن ي آن چه از آئيعني.  كنميق ميش از من بوده است  تصدي را كه پيتورات» التَّوراةِ
  . ز آورده امي با خود آورده است من ني و تورات كه موسي آسمانيها

امبران با ي آوردم كه پي با خود ميزي كردم چي ميامبري پيو اگر من به دروغ ادعا
و تورات به آمدن من خبر و مژده داده است پس من همراه با . رده انداويخود ن
  .ق تورات مبعوث شده اميتصد

د و ي آي كه بعد از من ميغمبريو به پ» أَحمد اسمه بعدِي مِن يأْتِي بِرَسولٍ ومبشِّرًا« 
پس . ست اياو محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب هاشم.  دهمينام او احمد است مژده م

د و به ي نمايق ميامبران گذشته را تصديامبران، پير پيه السالم ماند ساي عليسيع
ان كه آن ها به شدت ي دهد، به خالف دروغگويد مژده مي آي كه بعد از او ميامبريپ

  . با آن ها مخالف انديامبران مخالف هستند و در اوصاف و اخالق و امر و نهيبا پ
با » بِالْبينَاتِ«  به آمدن او مژده داده بوديسيكه ع) ص( محمديوقت» جاءهم فَلَما« 

 است كه ي نمود او همان كسيل روشن نزد آن ها آمد كه داللت ميمعجزات و دال
با حقّ » مبِينٌ سِحرٌ هذَا قَالُوا« امبر بر حقّ خداست، ي آمدنش را مژده داده و پيسيع
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 يليو خ.  آشكار است يين جادويگفتند اب كردند و يمخالفت كردند و آن را تكذ
د روشن تر است جادوگر ي كه رسالتش واضح است و از خورشيامبريب است پيعج

  .  شوديقرار داده م
ن وجود دارد؟ رسالت ي بزرگتر از ايا اتهام و دروغين هست؟ و آي باالتر از ايا ذلتيآ
و نسبت دادند كه از  را به ايزي كردند و چيامبر را كه مشخص و معلوم نبود نفيپ

  .ز دورتر استيهمه مرد از آن چ
 كه بر خدا يست ستمكارتر از كسيو ك» الْكَذِب اللَّهِ علَى افْتَرَى مِمنِ أَظْلَم ومنْ« 

 ي كه عذريگر را، در حالي ديا دروغين دروغ را بر او ببندد يدروغ بندد؟ چه ا
لَ يدعى«  ندارد، چون  او ينداشته و حجت  شود يبه  اسالم فراخوانده م» الْإِسلَامِ ىإِ

و » الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي لَا واللَّه« . ده استيش روشن گرديت اسالم برايل حقانيو دال
 خود ي كه همواره بر ستمگريي كند؛ آن هايت نميخداوند گروه ستمكاران را هدا

 و يچ روشنگري كند، و هي نم آن ها را از ستمشان دوريچ اندرزيقرار دارند و ه
 كه در مقابل حقّ يبه خصوص ستمگران.  داردي آن ها را از ستم كردن باز نميليدل
« :ن درباره آنها فرموديبنابرا.  كنندياريستاده اند تا آن را كنار بزنند و باطل را يا

 خواهند حقّ را يپوچشان م ين ها با گفته هايا» بِأَفْواهِهِم اللَّهِ نُور لِيطْفِؤُوا يرِيدونَ
 يقت ندارد، و كسين سخنان حقيند، حال آن كه ايرد كنند و نور خدا را خاموش نما

  . داند كه آن ها بر باطل هستندي مينش است به روشني بيكه دارا
 »اللَّهو تِمنُورِهِ م لَوو نش را بر عهده گرفته ي كردن دياريو خداوند » الْكَافِرُونَ كَرِه
امبران را به همراه آن فرستاده است كامل خواهد ي كه پيز حقي ضامن آن است، و نو

ن ها به اتمام خواهد رساند هرچند كافران يش را در همه سرزميكرد و نور خو
 ي خود را براي هايي توانايدوست داشته باشند ، و چون دوست ندارند همه 

 كه آن  ها مغلوب و شكست خورده د بدانندي برند، اما بايخاموش كردن آن به كار م
  .خواهند بود

 كند تا آن را خاموش يد را با دهان فوت مي است كه خورشيمثال آن ها مثال كس
راد سالم يدند و نه عقل و خردشان از نقص و ايپس كافران به هدفشان رس. دينما

ان كرد و ين اسالم را بي دي و معنوي حسي و غلبه يروزيسپس سبب پ. ماند
ن يت و ديغمبرش را با هداياو پ» الْحقِّ ودِينِ بِالْهدى رسولَه أَرسلَ الَّذِي هو« :دفرمو

  .سته فرستاديد و عمل شاي با علم مفيعني. حقّ فرستاد 
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 كند و انسان را به يت مي بهشت هداي خدا و به سراي كه به سويبا علم و دانش
« .  سازديا و آخرت رهنمون ميدن منافع ين سخن اعمال و اخالق و به سويبهتر
  . ن حقّ فرستاديو با د» الْحقِّ ودِينِ

 آن را گردن نهاد و براساس آن پروردگار ين و نواهيد فرامي كه بايني ديعني
 يچ خلليست و هي در آن نيبي كه حقّ و صدق  است و عينيد. ان پرستش شوديجهان

 جسم و يه راحتيا و ارواح و ما دل هي آن غذاي شود بلكه فرمان هايبدان وارد نم
 كرده است باعث در امان ماندن از شرّ و يو ترك كردن آن چه از آن نه. تن است 
به همراه آن مبعوث شده ) ص(امبري كه پين حقيت و ديپس هدا.  شوديفسا د م
 است ي است كه تا جهان باقيلين دلي اوست و ايل و برهان بر راستگوين دليبزرگتر

  . گردديش تر مينش او بيشد بينديش تر بير است و هرچند عاقل در آن بداي و پايباق
 »ظْهِرَهلَى لِيينِ علِّهِ الد ن را به ين دي تا ايعني. ره بگردانديان چيتا آن را بر همه اد» كُ

ر يله شمشين را به وسين ديره بگرداند و اهل ايان چيل بر همه اديله حجت و دليوس
ره و برتر است و امكان ندارد ين در همه اوقات چيپس د. ديروز نمايگران پيبر د

  . ره شودي آن را شكست دهد و بر آن چيزيچ
 جلب ين اگر آن را انجام دهند و در پرتو ن ور آن حركت  كنند و براياما اهل د
چ كس در مقابل آن ها يند هي نمايروي آن پي خود از رهنمودهايوي و دنينيمنافع د

  . ره خواهند گشتيان چيد و آن ها بر اهل همه ادستي تواند باينم
ن  اسالم يند كه منتسب به دين اكتفا نمايع كنند و فقط به اين را ضاياما هرگاه د

ن اسالم سبب ي آنان به دي توجهي نخواهد داشت و بيده ايشان فاين برايباشند ا
سلمانان و هركس اوضاع و حاالت  م. خواهد شد تا دشمنان بر آن ها مسلط شوند

  . خواهد بردين امر پي كند به اي را بررسيصدر اسالم و مسلمانان بعد
  :10- 14 يه يآ
لِيمٍ ا عذَابٍ منْ تُنجِيكُم تِجارةٍ علَى أَدلُّكُم هلْ آَمنُوا الَّذِينَ أَيها يا   كه  يكسان  يأَ

  راه دهد  دآوررهاييتاندر   عذاب از  كه  يتجارت  به را شما آيا ، ايد  آورده  ايمان
  ?  بنمايم

لِكُم وأَنفُسِكُم بِأَموالِكُم اللَّهِ سبِيلِ فِي وتُجاهِدونَ ورسولِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ  لَّكُم خَيرٌ ذَ
  جان و  مال با خدا  راه در و ، بياوريد  ايمان  پيامبرش و خدا  تَعلَمونَ به كُنتُم إِن

  .باشيد دانا اگر ،  است بهتر شما  يبرا  اين و  كنيد جهاد   خويش
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 جنَّاتِ فِي طَيبةً ومساكِنَ الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ ويدخِلْكُم ذُنُوبكُم لَكُم يغْفِرْ
  ونشدر  كه  يبهشتهاي  به و آمرزد  يم را شما  الْعظِيم گناهان الْفَوز ذَلِك عدنٍ
  داخل جاويد  يبهشتها در  پاكيزه و  خوش  يهاي  نيزخانه و،  است  يجار نهرها

  .است  يبزرگ  يپيروز   اين و ، كند  يم
  كه ديگر  ينعمت الْمؤْمِنِينَ و وبشِّرِ قَرِيب وفَتْح اللَّهِ منَ نَصرٌ تُحِبونَها وأُخْرَى
 را  مؤمنان و ،  نزديك   يفتح و خداوند  جانب از  است  ينصرت : داريد  دوستش
  .ده  بشارت

 منْ لِلْحوارِيينَ مرْيم ابنُ عِيسى قَالَ كَما اللَّهِ أَنصار كُونوا آَمنُوا الَّذِينَ أَيها يا
 إِسرَائِيلَ بنِي من طَّائِفَةٌ فĤََمنَت اللَّهِ أَنصار نَحنُ الْحوارِيونَ قَالَ اللَّهِ إِلَى أَنصارِي
  كه  يكسان  يا  ظَاهِرِينَ فَأَصبحوا عدوهِم علَى آَمنُوا الَّذِينَ فَأَيدنَا طَّائِفَةٌ وكَفَرَت
  حواريان  به  مريم   بن  يعيس  كه  همچنان ، باشيد خدا  ياران ، ايد  آورده  ايمان
  ياران ما : گفتند   حواريان ؟ كنند  يم  ييار خدا  راه در مرا  يكسان  چه  : گفت
 ما  شدند كافر  يگروه  و آوردند  ايمان  اسرائيل  يبن از  يگروه  پس   هستيم خدا

  .شدند پيروز تا  كرديم مدد   دشمنانشان ضد بر بودند  آورده  ايمان  كه را  يكسان
ان مومنش و آن ن مهربانان به بندگي است از جانب مهربان ترييه و راهنماين توصيا

ن هدف ي كه به باالتري كند؛ تجارت و هدفي ميين تجارت راهنمايها را به بزرگتر
دار و ي پايافت و به نعمت هاي توان از عذاب دردناك نجات يله آن مياست و به وس

ان داشت كه دال بر يب» هل» «شنهاديپ«مطلب را به صورت . دا كردي دست پيشگيهم
 ي آن مي به سوي شود و هر عاقلي بدان  عالقمند مي ارندهين است هر عبرت گيا

« :ست؟ فرمودي كه چنان با ارزش است چيتجارت: دي گوي ميپس انگار كس. شتابد
مان يو مشخص است كه  ا. ديمان آورديغمبرش ايبه خدا و پ» ورسولِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

م و يق كنيآن ها را تصد است كه خداوند فرمان داده ييزهايق قاطع چيكامل، تصد
. ن آن جهاد در راه خداست ي مستلزم اعمال جوارح است و بزرگتريمانين ايچن

 با ي مقابله يبرا» وأَنفُسِكُم بِأَموالِكُم اللَّهِ سبِيلِ فِي وتُجاهِدونَ« :ن فرموديبنابرا
هدف شما د و يتان را خرج كنيد و مال هاييتان را فدا نمايدشمنان اسالم جان ها

د اعمالتان را در ي تواني كه مييد تا جاي كلمه او باشد، و باين خدا و اعالينصرت د
تان ناخوش خواهد يد گرچه خرج كردن  اموال دشوار است و براين راه خرج كنيا
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لِكُم« :د كه ياما بدان. بود  تان بهتر است اگرين كار برايا» تَعلَمونَ كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ ذَ
  .ديبدان

 است و ي بر دشمنان است و عزّت كه با ذلت منافيروزي را كه پيوير دنيچون خ
ر جهان آخرت را با به يز خين. رزق فراوان و سعه صدر را به دست خواهد آورد

ن پاداش يبنابرا. د كرديفرش حاصل خواهي و نجات از كيدست آوردن پاداش خداوند
  :ان كرد و فرموديآخرت را ب

 يره ميره و صغين شامل گناهان كبيا.  آمرزديگناهان شما را م» ذُنُوبكُم لَكُم يغْفِرْ« 
 برد، گرچه گناهان ين ميمان به خداوند و جهاد در راه او گناهان را از بيشود چون ا

لْكُم« . ره باشنديكب  در ييو شما را به باغ ها» الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ ويدخِ
 صاف و زالل ي از آبييبارهاير كاخ ها و اتاق ها ودرختان آن جوي آورد كه زيم

ز يز روان است و نير نكرده نيي كه طعم آن تغيري از شيي  است و رودبارهايجار
ز ي باشد و ني مي نوشندگان لذت بخش است جاري از شراب كه براييرودها
 ي در باغ هايوه اينوع م از عسل صاف و ناب روان است و آن ها از هر ييرودها

  .بهشت برخوردارند
 هر نوع يبا و بلند كه دارايزه و زيو منازل پاك» عدنٍ جنَّاتِ فِي طَيبةً ومساكِنَ« 
نند كه انگار ي بيان، ساكنان آن را چنان ميگر بهشتي كه ديي هستند ، تا جاييبايز

  . هستندي و غربي شرقيستارگان درخشان در كرانه 
شان طالست و ي خشت هاي آن برخيبا است كه ساختمان هايزل بهشت چنان زو منا
 آن از لولو و مرجان درشت يمه هايو خ.  نقره ساخته شده اندي با خشت هايبرخ

ن رنگ ي بهتري منازل از زمرد و جواهر رنگارنگ كه دارايو بعض. بافته شده است
رون درونشان و يد از بهستند ساخته شده اند و از بس كه درخشان و شفاف هستن

 هستند كه وصف ييباي چنان  حسن و زيو دارا.  شوديده ميظاهر آن از باطنش د
 يان خطور نكرده است و تا وقتي از جهانيچ كسير است و تصور آن به دل هيناپذ

  .ندي توانند آن را درك نماي آن استفاده نكنند نمييباينند و از زيآن را نب
 داد از ير نمي كامل و فنا ناپذينشيان آفريند به بهشتن حالت اگر خداويپس در ا

 تواند يش نميده هايك از آفريچ ي كه هيپس پاك است خداوند.  مردندي ميشاد
د، بلكه او همان طور است كه خودش را ستوده است و باالتر يش او را كامال بگويستا

 با بركت  آورند و خجسته وي ميش آن را به جايده هاي است كه آفريشياز ستا
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 قرار ي و شكوهييبايد آورده و در آن چنان زي بهشت را پدي كه سراياست خداوند
  .دي ربايشان را ميد و دل هاي نمايران مي خلق را حيداده است كه عقل ها

ن است ياز جمله حكمت او ا.  حكمت كامل استي كه دارايواال و برتر است خداوند
 كردند ي كه در آن هست نگاه ميينعمت هادند و به ي ديكه اگر بندگان بهشت را م

ش با رنج ها يا كه نعمت هاي دني ماند، و زندگيدنِ به آن ها باز نميچ كس از رسيه
ده ي، عدن نام»جنّت« و .  در برنداشتيشان حالوتي شود برايناگوار و ناخوش م

  شوند ويرون نمي مانند و هرگز از آن بيشه در آن مي هميشده، چون اهل جنت برا
ن است يبا و همين  است پاداش بزرگ و زيا. ندي جوي آن نمي براينيگزيجا

  .ن پاداش جهان آخرت استيو ا. ستي مانند آن نيچ رستگاري بزرگ كه هيرستگار
گر ي ديزيو چ» تُحِبونَها وأُخْرَى« :ان داشتين بيا را چنين تجارت در دنياما پاداش ا

ن است كه خداوند يا» اللَّهِ منَ نَصرٌ« د كه ي آوريد به دست مي داريرا كه دوست م
 به ي بر دشمنان عزت و شاديروزي گرداند و با پيروز ميشما را بر دشمنانتان پ

ره اسالم يله آن قلمرو و داي كه به وسيكيو فتح نزد» قَرِيب وفَتْح« . دي آوريدست م
ن پاداش يپس ا. دي آي فراوان به دست ميله  آن روزيابد و به وسي يش ميگشا

  .مومنان مجاهد است
گران به جهاد بپردازند، خداوند ي كه دي كه جهاد نكرده اند به شرطيگرياما مومنان د
 وبشِّرِ« : گرداند، و فرموده استيد نميز از فضل و احسان خودش نااميآن ها را ن
مانش يك طبق ايا و آخرت مژده بده كه به هريو مومنان را به  پاداش دن» الْمؤْمِنِينَ

همان .  رسنديپاداش داده خواهد شد گرچه آن ها به  اندازه مجاهدان در راه خدا نم
هركس خشنود باشد كه خداوند پروردگارش ، و « :فرموده است) ص(امبريطور كه پ
  ». گرددي او واجب ميامبرش باشد بهشت براينش، و محمد پياسالم د
 يتكرار كن ا: ن تعجب  كرد و گفتيز اث است اين حدي اي كه راويد خدريابوسع

  .ن جمله را تكرار كرديامبر هميو پ! امبر خدايپ
 هر دو ي برد و فاصله يگر هست كه بنده را صد درجه باال مي ديپاداش: سپس گفت
ن يا:  گفتيد خدريابوسع. ن استيگر به اندازه فاصله آسمان و زميكديدرجه با 

  .جهاد در راه خدا، مسلم: امبر فرمودي است؟ پيزيپاداش چه چ
 كه ي كسانيا» اللَّهِ أَنصار كُونوا آَمنُوا الَّذِينَ أَيها يا« :سپس خداوند متعال فرمود

ن با انجام دادن يد و اين خدا باشياوران ديتان يبا گفته ها و كارها! د يمان آورده ايا
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ن و ي مخالفان دگران، و جهاد باي آن بر دي اجرايدن براين خدا و كوشياحكام د
ن با جهاد با يهم چن. ابدي يستند تحقق مي اي در مقابل آن مي و جانيقت كه ماليحق
 كند، پس با ي شبهات و گمان خود حقّ را رد ميله يابد كه به وسي ي تحقق ميكس

ن يد دي باي و  اقامه حجت بر او برحذر داشتن مردم از وين كسيل چنيشكستن دل
  . كردياريخدا را 

ق يامبر و تشوياد گرفتن كتاب خدا و سنت پين خداوند ي كردن دياري جمله و از
سپس خداوند مومنان را .  باشدي از منكر ميگران به آن، و امر به معروف و نهيد

 ابنُ عِيسى قَالَ كَما« :ند و فرمودي نمايق نمود تا از گذشتگان صالح الگوبرداريتشو
مرْيينَ مارِيونْ لِلْحارِيأَ ميچه كس:  آن ها را گوشزد كرد و گفتيسيع» اللَّهِ إِلَى نص 
  . زدي خين خدا همراه من به پا مي كردن دياري كند و در ي مياريمرا 

ان يحوار! د؟ياي بكنم همراهم باشد و به هرجا كه حركت  كنم همراه من بيو هركار
 از ي و كسانيسيم، پس عيا هستن خدياوران ديما » اللَّهِ أَنصار نَحنُ« :شتابان گفتند

» إِسرَائِيلَ بنِي من طَّائِفَةٌ فĤََمنَت« . كردنديارين خدا را يان كه همراه او بودند ديحوار
« مان آوردند، يان اي و حواريسيل به سبب دعوت عي اسرائي از بنيپس گروه

رفتند ين ها را نپذدند و دعوت آيل كفر ورزي اسرائي از بنيو گروه» طَّائِفَةٌ وكَفَرَت
  .آن گاه مومنان با كافران جهاد كردند

م و آن ها يپس مومنان را بر دشمنانشان توان داد» عدوهِم علَى آَمنُوا الَّذِينَ فَأَيدنَا« 
و مومنان بر دشمنانشان »   ظَاهِرِينَ فَأَصبحوا« . ميروز گردانديرا بر دشمنانشان پ

ن او دعوت ي ديد و به سوياوران خدا باشي!  امت محمديپس شما ا. ره گشتنديچ
ره خواهد ي خواهد كرد و شما را بر دشمنانتان چياريز شما را يد، و خداوند نيكن

  .  كردياري راكه قبل از شما بودند يهمان طور كه كسان. نمود
   صفير سوره يان تفسيپا
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   جمعهير سوره يتفس

  .ه استي آ11 و يمدن
 

 الرحيم منالرح اهللا بسم

  :1 يه يآ
حبسلَّهِ ي  را الْحكِيمِ خدا الْعزِيزِ الْقُدوسِ الْملِكِ الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لِ
  يفرمانروا   آن ،  است  زمين در  چه هر و آسمانها، در  چه هر گويند  يم  تسبيح

  .را  حكيم پيروزمند  آن ، را  عيب از  پاك
ع ي كنند و مطياد مي ين است خداوند را به پاكيه كه در آسمان ها و زمهمه آن چ

 ييند چون كامل و فرمانرواست، و فرمانرواي نمايفرمان او هستند و او را پرستش م
  . ر او هستندين از آن اوست، پس همه تحت تدبي جهان باال و پائيو پادشاه

ره يزها چيو بر همه چ» الْعزِيزِ «  است،يب و نقصيمعظّم و پاك از هر ع» الْقُدوسِ« 
 ين صفت هايپس ا. م استينش و فرمان خود حكيو در آفر» الْحكِيمِ« .  باشديم

  . خواننديك فرا مي شريگانه و بي را به پرستش خداوند يبزرگ آدم
  :2- 4 يه يآ

وثَ الَّذِي هعينَ فِي بيولًا الْأُمسر منْهتْلُو مي هِملَي اتِهِآ عي زَكِّيهِميو مهلِّمعيو الْكِتَاب 
  يب  يمردم  ميان  به  كه  يخداي  اوست مبِينٍ ضَلَالٍ لَفِي قَبلُ مِن كَانُوا وإِن والْحِكْمةَ

 و  كتاب و بخواند آنها بر را  آياتش تا، داشت   مبعوث  خودشان از  يپيامبر  كتاب
  ، بودند آشكار  يگمراه در  ازآن  يشپ   چه اگر  بياموزد  حكمتشان
  به هنوز  كه ديگر  يگروه بر و  الْحكِيم الْعزِيزُ وهو بِهِم يلْحقُوا لَما مِنْهم وآخَرِينَ

  حكيم و پيروزمند  اوست و  اند  نپيوسته آنها
ؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكن يشَاء مي اللَّهظِ الْفَضْلِ ذُو وبه  كه  خداست  نعمت  يمِ اينالْع  
  .است  بزرگ   يبخشايش را خدا و دارد  ارزانيش خواهد  كه هر
 »وثَ الَّذِي هعينَ فِي بيولًا الْأُمسر منْهسوادان يان بي كه در مياوست كس» م 
 ي است كه كتاب و رسالتيكسان» نييام«منظور از .  از خودشان مبعوث كرديامبريپ

  . بودند كه از اهل كتاب نبودنديگر كسانين ها عرب ها و ديا. تندنداش
ن نعمت بزرگ بر آن ها منّت نهاد چون آن ها فاقد دانش و خبر يپس خداوند با دادن ا

 بردند و بت ها و درختان و سنگ ي به سر مي آشكارين در گمراهيبودند و قبل از ا



٢٧٧٣ 

رومندشان يرنده را دارا بودند؛ نوانات دي و رفتار حي كردند و خويها را پرستش م
  . امبران كامال ناآگاه بودندي پي خورد و آن ها نسبت به علوم و دانش هايناتوان را م

ان آن ها مبعوث كرد كه آن ها نسب و  ي از خودشان را در ميغمبريپس خداوند پ
ل غمبر نازين پيو خداوند كتابش را بر ا.  دانستندي او و صداقتش را ميباياوصاف ز

 گردند بر ين ميقيمان و يات قاطع او را كه موجب ايو آ» آياتِهِ علَيهِم يتْلُو« :فرمود
 آن ها ي دارد و اخالق فاضله را برايو آنان را پاك م» ويزَكِّيهِم« .  خوانديآن ها م

د و آنان را ي نمايق مي كند و آن ها را بر آن تشويان مي گوناگون بيبه صورت ها
  . داردي زشت باز مي و رفتارهااز اخالق

 »مهلِّمعيو ةَ الْكِتَابالْحِكْمآموزد كه علوم يو علم كتاب و سنت را به آن ها م» و 
ن يه از دانشمندتريم و تزكين تعليآن ها بعد از ا. ندگان را در بر دارديگذشتگان و آ

 كامل يتند و داران قرار گرفيان اهل علم و ديشوايافراد جهان شدند بلكه آن ها پ
  .ن رهنمود و رفتار شدندين اخالق و بهتريتر

افته و رهبران يت يان هدايشوايپ. ت كردنديگران را هدايت شدند و ديخودشان هدا
ن يه و كاملترين هديبزرگتر) ص(امبرين پيپس خداوند با فرستادن ا. زگار گشتنديپره

  .نعمت را به آن ها عطا كرد
ز ي سوادان ني ها بين امير از ايگر غي ديو بر كسان» بِهِم يلْحقُوا مالَ مِنْهم وآخَرِينَ« 

 لَما« ن اهل كتابيند، همچني آين ها مي كه بعد از ايمنت نهاد كه عبارتند از كسان
ر از يگر غي دي باشد كه خداوند بزرگ بر كسانين معنياحتمال دارد به ا» بِهِم يلْحقُوا

ستند كه دعوت ي نيامده اند و در عصر كسانينهاد كه هنوز نز منت ي ها نين اميا
  .افته  انديم دريامبر را به صورت مستقيپ

ز ي ها نين امير از ايگر غي دين باشد كه خداوند بر كسانيه  اي آيو احتمال دارد معن
ن باشد ياحتمال دارد منظور ا. ده انديشان نرسي به ايمنّت نهاد كه در فضل و برتر

ن باشد كه در يد منظور ايا شاي. ده انديشان نرسي به ايا در فضل و برتركه آن ه
چون .  درست استيستند و بعد از آن ها خواهند آمد، و هر دو معنيزمان آن ها ن

ان آن ها مبعوث كرد و او را مشاهده كردند و يغمبرش را در مي كه خداوند پيكسان
افته اند ي دست يي هايها و برتر يژگيافتند، به ويم دعوتش را دريبه صورت مستق

 و حكمت خداوند است كه ين از توانمندي تواند به آن ها برسد، و ايچ كس نميكه ه
امبران را مبعوث نموده و يان آن ها پيهوده رها نكرده است بلكه در ميبندگانش را ب
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ن فضل بزرگ خداوند است كه آن را به هركس از يو ا.  كرده استيآن ها را امر و نه
گر نعمت ي و دي روزي و فراوانين از نعمت تندرستيو ا.  دهديبندگانش بخواهد م

 يچ نعمتيپس ه.  كه خداوند به بندگانش عطا كرده است بهتر و برتر استيوي دنيها
  .ستي است بزرگ تر نيشگي و سعادت هميابين كه اساس كامياز نعمت د

  :5- 8 يه يآ
 الْقَومِ مثَلُ بِئْس أَسفَارا يحمِلُ الْحِمارِ كَمثَلِ يحمِلُوها لَم ثُم التَّوراةَ حملُوا الَّذِينَ مثَلُ

 آنها بر  تورات  كه  يكسان  مثل الظَّالِمِينَ الْقَوم يهدِي لَا واللَّه اللَّهِ بĤِياتِ كَذَّبوا الَّذِينَ
  يم  حمل را  يكتابهاي  كه  خراست   آن  مثل كنند  ينم  عمل  بدان و  گشته  تحميل

 و  اند  شمرده  يم  دروغ را خدا آيات   كه  يمردم  داستان  است  يداستان بد  كند
  كند  ينم  هدايت را  ستمكاران خدا
لِياء أَنَّكُم زعمتُم إِن هادوا الَّذِينَ أَيها يا قُلْ ونِ مِن لِلَّهِ أَوا النَّاسِ دنَّوفَتَم والْمإِن ت 

ادِقِينَ بگو كُنتُمخدا  دوستان شما  كه پنداريد  يم  گاه هر ، يهود  قوم  يا : ص 
  گوييد  يم  راست اگر كنيد  مرگ  يتمنا  پس ، ديگر  مردم ، نه ، هستيد

  كه  ياعمال  سبب  به  آنان بِالظَّالِمِينَ و علِيم واللَّه أَيدِيهِم قَدمت بِما أَبدا يتَمنَّونَه ولَا
  به خدا و  كرد نخواهند مرگ   يتمنا هرگز ، اند  شده  مرتكب  اين از  پيش

  داناست  ستمكاران
 والشَّهادةِ الْغَيبِ عالِمِ إِلَى تُرَدونَ ثُم ملَاقِيكُم فَإِنَّه مِنْه تَفِرُّونَ الَّذِي الْموت إِنَّ قُلْ

 خواهد در را شما گريزيد  يم  آن از  كه  يمرگ  آن : تَعملُونَ بگو كُنتُم بِما فَينَبئُكُم
  كه  يكارهاي  به تا گردانند  يم بر آشكارا و  نهان  يدانا  آن  نزد را شما و  يافت
  .سازد آگاهتان  ايد  كرده

امبر درس ي كه پيان داشت؛ امتين امت بيش را بر ايخداوند منّت و احسان خو
چ يا و مناقب خاص آنان را ذكر نمود كه هيو مزا. ان آن ها مبعوث شد يده در منخوان
ان ينيان و پسينيشين امت درس نخوانده از پيا.  رسدينه به آن ها نمين زمي در ايكس
 يشيشرفته هستند پي و دانشمندان پي رباني كردند علماي از اهل كتاب كه ادعا ميحت

  . گرفتند
 كه خداوند تورات را بر دوش آن ها ييان و نصارايهوديان كرد يسپس خداوند ب

ند اما آن را چنان ياموزند و به آن  عمل نمايگذاشت و به آنان فرمان داد كه آن را ب
 ندارند و يلت و برتريچ فضيفه خود را انجام ندادند هيت نكردند و وظيد رعايكه با
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ا خر از يپس آ. ر شده باشد چند بر آن بايي است كه كتاب هايمثال آن ها همانند خر
  ! كند؟ي كه بر پشت دارد استفاده مييكتاب ها

ن كه بهره اش از يا ايلت است؟ ي فضين كه بارش كتاب است دارايا به خاطر ايو آ
هود است ي ين مثال علماي كند؟ پس اين است كه آن ها را حمل مين كتاب ها فقط ايا

  كردن از يروين حكم آن پيزرگتركه به آن چه در تورات است عمل  نكردند كه ب
 ين است بهره اي كه چنيا كسيپس آ.  است كه محمد آورده استيو قرآن) ص(محمد

ن مثال با حاالت ين جهت اي حجت از توران دارد؟ به هميان و اقامه ي و زيجز ناكام
  .آن ها مطابقت دارد

 »ثَلُ بِئْسمِ موا الَّذِينَ الْقَواتِ كَذَّبيĤِات خدا را ي كه آيچه بد است مثال گروه» هِ اللَّ ب
 يامبر ما و صحت آن چه آورده است داللت مي كه بر صداقت پياتيدروغ انگاشتند؛ آ

  . كند
 »اللَّهدِي لَا وهي متا يعني.  كنديت نميو خداوند گروه ستمكاران را هدا» الظَّالِمِينَ الْقَو 

 منافعشان يخداوند آن ها را به سو و عناد صفت آن هاست ي كه ستمگريوقت
  . كنديت نميهدا

 دانند بر باطل هستند و ادعا ين  است كه آن ها ميهود اي و  عناد يو از جمله ستمگر
ن يبنابرا. گر مردماني كنند كه خودشان بر حقّ و دوستان خدا هستند ، نه ديم

قتا يد كه حقييو گياگر راست م: ديغمبرش را فرمان داد تا به آن ها بگويخداوند پ
ن امر ساده است چون يد، و اي مرگ  كنيآرزو» الْموت فَتَمنَّوا« ديدوستان خدا هست

 ماندند و به مبارزه ي باز نمي دانستند كه بر حق هستند از مبارزه طلبيآن ها اگر م
و اگر .  آوردندي مي اشان قرار داد روييل راستگوي كه خداوند آن را دلي ايطلب

  . ندي گوين نشانه آن است كه دروغ ميرزو نكنند پس امرگ را آ
 مرگ نكردند معلوم شد كه به باطل بودن آن چه بر آن هستند ي آن ها آرزويوقت

و به خاطر » أَيدِيهِم قَدمت بِما أَبدا يتَمنَّونَه ولَا« :ن فرموديبنابرا.  باشنديآگاه م
 كه به خاطر يرا آرزو نخواهند كرد؛ گناهان كه م رتكب شده اند هرگز مرگ يگناهان

و خداوند به ستمكاران آگاه » بِالظَّالِمِينَ علِيم واللَّه« . آن از مرگ وحشت دارند
  .ده بمانديشان بر او پوشي هاي از ستمكاريزيپس امكان ندارد چ.است

شدت  مرگ نخواهند كرد بلكه به ي كه كرده اند آرزوييآن ها گرچه به خاطر كارها
د مرگ به ي دهد، بلكه حتما باين آن ها را نجات نميزند، اما اي گرياز مرگ م
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سپس بعد .  كرده استي كه خداوند آمدن آن را بر بندگان قطعيد، مرگيايسراغشان ب
دا ي پي خداوند دانايامت به سويق در روز قياز مردن و كامل شدن اجل ها همه خال

 كه كرده اند با ير و شريه خداوند آن ها را از خ شوند آن گايو پنهان بازگردانده م
  . كنديخبر م

  :9- 11 يه يآ
لَاةِ نُودِي إِذَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا مِ مِن لِلصوةِ يعما الْجوعوا اللَّهِ ذِكْرِ إِلَى فَاسذَرو 

عيالْب لِكُم   يندا  چون ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا تَعلَمونَ كُنتُم إِن لَّكُم خَيرٌ ذَ
 باشيد دانا اگر  كنيد رها را ستد و داد و بشتابيد نماز ، به ، دهند در  جمعه روز نماز

  است بهتر  برايتان  كار  اين ،
 كَثِيرًا اللَّه واذْكُرُوا اللَّهِ فَضْلِ مِن وابتَغُوا الْأَرضِ فِي فَانتَشِرُوا الصلَاةُ قُضِيتِ فَإِذَا

لَّكُم ونَ و لَّعرا خدا  رزق و شويد  پراكنده  زمين در ،  يافت  پايان نماز  چون تُفْلِح 
  شويد رستگار  كه باشد  كنيد ياد  فراوانش  كنيدو  طلب
 اللَّهوِ منَ يرٌخَ اللَّهِ عِند ما قُلْ قَائِما وتَرَكُوك إِلَيها انفَضُّوا لَهوا أَو تِجارةً رأَوا وإِذَا
  يم  پراكنده بينند  يا  بازيچه يا  يتجارت  چون و  الرَّازِقِينَ خَيرُ واللَّه التِّجارةِ ومِنَ
  آنچه : بگو  كنند  يم رها  ايستاده  همچنان را تو روندو ، يم  آن  جانب  به و شوند

  دهندگان  يروز  هترينب خدا و   است بهتر  تجارت و  بازيچه  از  خداست نزد در
  .است

 آن يخداوند متعال بندگان مومن خود را به حضور در نماز جمعه و شتافتن به سو
در » يسع«منظور از .  دهدي شود فرمان مي نماز جمعه ندا داده مي كه براياز هنگام

ن كارها قرار ين كه آن را از مهمتريت دادن به آن است، و اي و اهمين جا اقدام فوريا
 وذَروا« .  شده استي نماز نهي كه از آن به هنگام رفتن به سويدنيرد، نه آن دودا

عيد و به يد و فروش را ترك كني نماز جمعه اذان گفته شد خري كه برايو هنگام» الْب
  .دي نماز برويسو

 يد و فروش و از سپريتان از مشغول شدن به خرين برايا» لَّكُم خَيرٌ ذَلِكُم« چون 
»  تَعلَمونَ كُنتُم إِن« .  باشد بهتر استيض مين فري وقت نماز فرض كه موكدترشدن

ن يا را بر ديدارتر است، و هركس دنيد آن چه نزد خداوند است بهتر و پاياگر بدان
 برد كه سود ي گشته است، اما او گمان ميقيان حقي كه دچار زيح دهد به راستيترج

  . كه نماز تمام شوديد و فروش است تا وقتيرن امر به رها كردن خيا.  برديم
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لَاةُ قُضِيتِ فَإِذَا«  ضِ فِي فَانتَشِرُوا الصكسب ي نماز گزارده شد در پيسپس وقت» الْأَر 
و از آن جا كه مشغول شدن به تجارت ممكن است . دين پراكنده شويو تجارت در زم

ن يد تا اياد كنيار ي او را بساد خدا غافل گرداند خداوند فرمان داد كهيانسان را از 
 يعني. دياد كنيار يو خداوند را بس» كَثِيرًا اللَّه واذْكُرُوا« :پس فرمود. گونه جبران شود

« . دياد كنيدن و بر پهلو و درهمه حاالت خدا را يستادن و خوابيدر حالت نشستن و ا
لَّكُم ونَ لَّعن اسباب ي خدا از بزرگتراد كردنيار يد، چون بسيتا رستگار شو» تُفْلِح

  . ت استي و موفقيرستگار
نند به ي ببي ايو چون تجارت و سرگرم» إِلَيها انفَضُّوا لَهوا أَو تِجارةً رأَوا وإِذَا« 

رون ي و تجارت از مسجد بي آن سرگرمي به هوايعني.  شوندي آن پراكنده ميسو
 ي كنند در حاليستاده رها ميو تو را ا» ماقَائِ وتَرَكُوك« .  كنندير را رها ميشده و خ

امبر خطبه ي كه پين در روز جمعه بود ، در حاليا. ي كنيراد مي مردم خطبه ايكه برا
  .نه شدي وارد مدي خواند ناگهان كاروانيم

د و آن ها در مسجد بودند سپس از مسجد ين كاروان به گوش مردم رسيخبر ورود ا
آن .  خواهند رها كردنديستاده بود و خطبه مي كه ايالامبر را در حيرون آمدند و پيب

ز ادب را ي كردند و ني آن شتاب ميست براي بايدند كه نمي شتاب ورزي كاريها برا
  .ت نكردنديرعا
 ي كه نزد خداوند است برايپاداش: بگو» التِّجارةِ ومِنَ اللَّهوِ منَ خَيرٌ اللَّهِ عِند ما قُلْ« 

 كند از ي داند و بر عبادت خدا مداومت مير ملزم ميبه انجام امر خ كه خود را يكس
ند، ي به دست آي اهداف ماديله آن برخي و تجارت بهتر است، گرچه به وسيسرگرم

رد، ي گير آخرت را از دست انسان مي هستند و خين رفتنين مقاصد اندك و از بياما ا
  .نخواهد گرفت ي را از دست آدمياما صبر كردن بر طاعت خدا روز

 »اللَّهرُ ودهندگان است، پس هركس از خدا ين روزيو خداوند بهتر»   الرَّازِقِينَ خَي 
 را در يات فوائدين آيا.  بردي رسد كه گمانش را نمي مي به او روزييبترسد از جا

  :بردارند كه عبارتند از
  . آن بشتابنديست بر مومنان و بر آن ها واجب است به سويضه اي نماز جمعه فر- 1
 هست كه گوش فرا دادن به آن واجب است، چون يضه اي دو خطبه روز جمعه فر- 2

د به يپس خداوند دستور داده كه با. ر شده استين جا به دو خطبه تفسيذكر در ا
  . راد دو  خطبه شتافتي م حل ايسو
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  . ت اذان جمعه و امر كردن به آني مشروع- 3
ن به خاطر آن يو ا. ذان جمعه و حرام بودن آند و فروش بعد از اي از خري نه- 4

 يد كه هركاري نماين داللت مي شود تا واجب از دست برود، و اياست كه باعث م
 شود انجام دادن آن در يز باشد اگر باعث از دست رفتن واجبيگرچه در  اصل جا

  .ستيز نيآن وقت جا
 كه در آن يو كس نماز جمعه دستور داده  شده است، ي به حضور در خطبه ها- 5

و از الزمه حضور . حضور نداشته باشد مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته است
  .ت سكوت استيرعا
ل يسته است كه به هنگام تماي آورده شاي كه به عبادت خداوند روي بنده اي برا- 6

 را كه نزد خداوند يل و پاداشي و تجارت و شهوت ها، فضاي سرگرمينفس به سو
 خداوند را بر خواسته و ي شود تا خشنودين امر باعث مي كه ااد آوردياست به 

  .ح دهدي نفس ترجيهوا
   جمعه ير سوره يان تفسيپا
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   منافقانير سوره يتفس

  .ه استي آ11 و يمدن
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 6 يه يآ
 يشْهد واللَّه لَرَسولُه إِنَّك يعلَم واللَّه اللَّهِ لَرَسولُ إِنَّك نَشْهد قَالُوا الْمنَافِقُونَ جاءك إِذَا
 تو  كه  دهيم  يم  شهادت ، :گويند ، آيند تو نزد  منافقان  لَكَاذِبونَ چون الْمنَافِقِينَ إِنَّ

 دهد  يم  شهادت خدا و  يهست  پيامبرش تو  كه داند  يم خدا   يهست  خدا پيامبر
  دروغگويند   منافقان  كه

  يسوگندها يعملُونَ از كَانُوا ما ساء إِنَّهم اللَّهِ سبِيلِ عن فَصدوا جنَّةً أَيمانَهم اتَّخَذُوا
  يم  آنچه ، ، حقيقت   به و اند  كرده  اعراض خدا  راه از و اند  ساخته  يسپر خود
 است ناپسند كنند

ذَلِك منُوا بِأَنَّهآم كَفَرُوا ثُم لَى فَطُبِعع قُلُوبِهِم مونَ اين لَا فَهفْقَهاست  سبب  بدان  ي  
 در  آنان و نهاد مهر  دلهاشان  بر نيز خدا  شدند كافر  سپس ، آوردند  ايمان  كه
  يابند  ينم

لِهِم تَسمع يقُولُوا وإِن أَجسامهم تُعجِبك رأَيتَهم وإِذَا لِقَو مكَأَنَّه خُشُب نَّدسةٌم 
 را آنها  چون يؤْفَكُونَ أَنَّى اللَّه قَاتَلَهم فَاحذَرهم الْعدو هم علَيهِم صيحةٍ كُلَّ يحسبونَ

  سخنشان به  بگويند  سخن  چون و ، آيد  يم  خوش  ظاهرشان از را تو  يببين
 بر را يآواز  هر   داده  تكيه ديوار  به هستند  يچوبهاي  يگوي  يده  يم  گوش
 كجا  به  بكشد خدايشان   كن حذر آنها از  دشمنانند  ايشان پندارند  يم خود  زيان

  ? شوند  يم  منحرف
 وهم يصدونَ ورأَيتَهم رؤُوسهم لَووا اللَّهِ رسولُ لَكُم يستَغْفِرْ تَعالَوا لَهم قِيلَ وإِذَا

  آمرزش  برايتان خدا پيامبر تا بياييد  كه شود  گفته آنها  به  مستَكْبِرُونَ چون
  .كنند  يم  يگردنكش و  اعراض  كه  يبين  يم  پيچند  يم ،سر،  بخواهد
 الْقَوم يهدِي لَا اللَّه إِنَّ لَهم اللَّه يغْفِرَ لَن لَهم تَستَغْفِرْ لَم أَم لَهم أَستَغْفَرْت علَيهِم سواء

   ينخواه  آمرزش  چه و  يبخواه  آمرزش  برايشان  چه ، نكند  يالْفَاسِقِينَ تفاوت
  .كند  ينم  هدايت را  نافرمان  مردم خدا و  آمرزيد نخواهد   خدايشان
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افت و قدرت گرفت ينه آمد و اسالم در آن شهر گسترش يبه مد) ص(امبري پيوقت
به ظاهر خود را مومن نشان دادند و در له اوس و خزرج ينه از قبي مدي از اهاليافراد

 ين مي آن كه مقام و خون و اموالشان مصون بماند چنيآن ها برا. باطن كافر بودند
 شوند تا يان كرد كه با آن صفات شناخته ميشان را بيپس خداوند صفت ها. كردند

 اءكج إِذَا« :پس فرمود. ز كنند و آنان را بشناسندين گونه بندگان از آن ها پرهيا
 إِنَّك نَشْهد« :ندي گويند به دروغ مي كه منافقان نزد تو آيهنگام» قَالُوا الْمنَافِقُونَ
 دادن ين گواهيو ا. يم كه تو  فرستاده خدا هستي دهي ميما گواه» اللَّهِ لَرَسولُ

 به يازيامبر خدا نيد پيي تأين كه برايمنافقان به صورت دروغ و نفاق است با ا
  .ستيدن آنها ن دايگواه

 »اللَّهو لَمعي إِنَّك ولُهلَرَس اللَّهو دشْهنَافِقِينَ إِنَّ يونَ الْمداند يو چون خداوند م» لَكَاذِب 
 ي دهد كه منافقان در گفته و ادعاي مي، و خداوند گواهي باشيكه تو فرستاده خدا م

  . ندارندين باوريقتا چنيند و آنان حقيخود دروغگو
 قرار داده اند كه در پشت آن ي خود را سپريآنان سوگندها» جنَّةً أَيمانَهم اتَّخَذُوا« 

پس » اللَّهِ سبِيلِ عن فَصدوا« .  كنندين كه به نفاق متهم شوند محافظت ميخود را از ا
ز كه از حالت آن ها خبر ندارند از يگران را نيخودشان را از راه خدا بازداشته و د

 چه بد است آن چه يبه راست» يعملُونَ كَانُوا ما ساء إِنَّهم« .  دارنديدا باز مراه خ
 دهند و در درون كافر  هستند و به ي كنند كه به ظاهر خود را مومن نشان ميآنان م

  . خورنديدروغ قسم م
 »ذَلِك منُوا بِأَنَّهآم كَفَرُوا ثُم لَى فَطُبِعع آن ها آراسته يه نفاق را براآن چ»  قُلُوبِهِم 

مان آورده سپس كافر ي مانند، بلكه ايدار نميمان پاين سبب است كه آنان بر  ايبه ا
ر وارد دل ي كه هرگز خيشان مهر نهاده شد به گونه اي شوند پس بر دل هايم
 رساند درك يو آن چه را كه به آنان سود م» يفْقَهونَ لَا فَهم« .  گردديشان نميها
  . شناسندي كند نمين مي كنند و آن چه كه منافع آن ها را تاميمن
كر و ي پيپي و خوش تيني بي كه آنان را ميو هنگام» أَجسامهم تُعجِبك رأَيتَهم وإِذَا« 

لِهِم تَسمع يقُولُوا وإِن« . داردي واميبدنشان تو را به شگفت ند يو اگر سخن بگو» لِقَو
 زنند از گوش ي از بس كه خوب حرف ميعني، ي دهين گوش فرا مبه سخنان آنا

  .ي بريدادن به سخنانشان لّذت م
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ن ي اي كند، اما آن سويباست و انسان را شگفت زده ميشان زيپس بدن و گفته ها
 كَأَنَّهم« :ن فرموديبنابرا. ستي نيسته خبريحرف ها را از اخالق درست و رهنمود شا

ةٌ خُشُبنَّدسده يه داده شده اند؛ فايوار تكي هستند كه به ديي آن ها تخته هاييگو» م
  .  شودي نميد آدمي از آنان  عايزيان چي ندارند و جز زيا

لَيهِم صيحةٍ كُلَّ يحسبونَ«  شان ي بزدل و ترسو هستند و دل هايلياز آن جا كه خ» ع
د آن ها آگاه ي از ترديكس ترسند كه يشان است و ميد در دل هايف است و ترديضع

 يقيدشمن حق» الْعدو هم« شان يپس ا.  پندارندي را بر ضد خود مياديشود، هر فر
 است كه انسان ياند چون دشمن آشكار و مشخّص بهتر و خطرش كمتر از دشمن

 كه ي دهد در حاليب، خود را دوست نشان مي شود و با مكر و فريمتوجه آن نم
  .دشمن آشكار است

 »مهذَرفَاح مقَاتَلَه ؤْفَكُونَ أَنَّى اللَّهشان را ينان برحذر باش، خداوند ايپس، از ا» ي
 يده است به سويل آن روشن گردين اسالم بعد از آن كه داليبكشد، چگونه از د

 وإِذَا« .  شوندي رساند منحرف مي به آن ها نمي سوديان و بدبختي كه جز زيكفر
د تا ييايب» اللَّهِ رسولُ لَكُم يستَغْفِرْ تَعالَوا« :ن منافقان گفته شودين به او چو» لَهم قِيلَ

تان آمرزش بخواهد و احوال شما ي آن چه از شما سر زده است برايغمبر خدا برايپ
 لَووا«  ورزند، يرفته شود آن ها به شدت امتناع ميابد و اعمالتان پذيسامان 
مهؤُوسدهنديچ ميشان را پيامبر سرهاي امتناع از طلب دعا از پيه و به نشان» ر .  

 »متَهأَيرونَ ودصم يهتَكْبِرُونَ وسكه از حقّ ي به خاطر نفرتيني بيو آن ها را م» م 
، از ي و با عناد و سركشيني گردانند و آن ها با خود بزرگ بي ميدارند از آن رو

  . ورزنديرفت حق، امتناع ميپذ
 آن ها دعا  كند يامبر براي شوند تا پيكه فراخوانده مي حالت آن ها به هنگامپس
امدند يامبر نيامبر است كه آن ها نزد پين از لطف خداوند نسبت به پين است و ايچن

  .ديشان طلب آمرزش نمايتا برا
لَيهِم سواء«  ع تَغْفَرْتأَس ملَه أَم تَغْفِرْ لَمتَس مغْ لَن لَهفِرَي چون در حقّ آنان » اللَّه
را خداوند آنان را نخواهد ي، زيا نخواهي يشان آمرزش بخواهيكسان است كه براي

رون هستند و كفر را ي فاسق و منحرفند و از اطاعت خدا بيد چون آنان قوميبخش
 يده ايد فاي آن ها طلب امرزش نمايامبر براين اگر پيبنابرا.  دهنديح ميمان ترجيبرا

استَغفُرِ لَهم أَو لَا تَستَغفِرِ « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م. هد داشتنخوا
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ِ ا يشان آمرزش بخواه يبرا» غفِرَ اللَّه لَهم ينَ مرَّةَ فَلَن يلَهم إِن تَستَغفِر لَهم سبعِ
 هرگز خداوند آن ها را ي آنان طلب آمرزش كنيآمرزش مخواه، اگر هفتاد بار برا

  .ديبخشنخواهد 
ت نخواهد ي گمان خداوند گروه فاسقان را هدايب» الْفَاسِقِينَ الْقَوم يهدِي لَا اللَّه إِنَّ« 

  .كرد
  :7- 8 يه يآ

مقُولُونَ الَّذِينَ هلَى تُنفِقُوا لَا ينْ عم ولِ عِندستَّى اللَّهِ رنفَضُّوا حلَّهِ ي  خَزَائِنُ ولِ
 بر : گويند  يم  كه همانهايند  اينان يفْقَهونَ لَا الْمنَافِقِينَ ولَكِنَّ والْأَرضِ السماواتِ

  آنكه  حال و  شوند  پراكنده  گردش از تا مدهيد ، يچيز ، خدايند پپامبر گرد  كه آنها
  .فهمند  ينم  منافقان  يول  خداست  آن  از  زمين و آسمانها  خزاين
لَّهِ الْأَذَلَّ مِنْها الْأَعزُّ لَيخْرِجنَّ الْمدِينَةِ ىإِلَ رجعنَا لَئِن يقُولُونَ  ولِرَسولِهِ الْعِزَّةُ ولِ

لْمؤْمِنِينَ  ،  بازگرديم  مدينه  به  چون : گويند  يم يعلَمونَ لَا الْمنَافِقِينَ ولَكِنَّ ولِ
 و خدا  آن از  عزت  كرد خواهند  بيرون  آنجا از را  ذليالن ،  عزت  صاحبان
  .دانند  ينم منافقان   يول   است  مؤمنان و  پيامبرش

اران ي كه اجتماع يو مسلمان ها داشتند وقت) ص(امبري كه با پيآن ها از شدت دشمن
امبر مشاهده ي پيدند و شتاب آن ها را در راه رضامندي ديامبر واتحاد آن ها را ميپ
 حتَّى اللَّهِ رسولِ عِند منْ علَى نفِقُواتُ لَا« : گفتندي كردند به گمان فاسد خود ميم

د تا ي ندهيزيد و چيغمبر خدا هستند بذل و بخشش نكني كه نزد پيبه آنان» ينفَضُّوا
  .پراكنده شوند
 ياري ي  منافقان نبود مسلمان ها براي بردند اگر اموال و بخشش هايآن ها گمان م

 كه از يرا منافقانيزهاست، زين چيت ترن از شگفيو ا.  شدندين خدا متحد نميكردن د
ن  ي كوشند چنين و آزار رساندن به مسلمان ها مي نمودن دي خواريهمه مردم برا

.  شناسندي خورند كه حقائق را نمي گول آن را مي  كنند، و فقط كساني مييادعا
لَّهِ« :ن خداوند متعال در پاسخ گفته شان فرموديبنابرا » والْأَرضِ اتِالسماو خَزَائِنُ ولِ
 را به هركس كه ين از آن خداست پس او روزي آسمان ها و زمينه هايو گنج

 هركس كه ي را براي دهد، و اسباب روزي دهد و به هركس كه بخواهد نميبخواهد م
 ي هركس كه بخواهد اسباب آن را دشوار ميد و براي نمايبخواهد آسان و فراهم م

  .كند
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ن ين چنيابند، بنابراي ي فهمند و در نمي منافقان نميول»  يفْقَهونَ لَا ينَالْمنَافِقِ ولَكِنَّ« 
 در ي روزينه هاين است كه گنجي كه مفهوم آن اي آورند؛ سخني را بر زبان ميسخن

  .  باشدير نظر و خواست آن ها ميدست آن ها و ز
اگر به : ندي گويمنافقان م» الْأَذَلَّ مِنْها لْأَعزُّا لَيخْرِجنَّ الْمدِينَةِ إِلَى رجعنَا لَئِن يقُولُونَ« 
رون خواهند كرد ي تر اشخاص خوار و ناتوان را بين افراد گراميقيم به ينه برگرديمد
 در گرفت كه ين و انصار سخنانين مهاجري كه بيع بود، وقتيسي مرين در غزوه يا. 

دار شد و آن چه در يان پدن هنگام نفاق منافقيدر ا. ديباعث  كدورت خاطرشان گرد
مثال ما و :  ابن سلول گفتيد و بزرگشان  عبداهللا بن ابيشان بود آشكار گرديدل ها

سگ خود را فربه كن تا :  است كه گفته اندين همانند ضرب المثلي مهاجريعنين ها يا
 مِنْها زُّالْأَع لَيخْرِجنَّ« م، ي گردينه بر مياگر به مد: و عبداهللا گفت.  تو را پاره كن

  . رون خواهند كردي تر اشخاص خوار و ناتوان را بيافراد گرام» الْأَذَلَّ
امبر و ي پنداشت و پي مياو خود و برادران منافق خود را افراد با قدرت و گرام

ن يبنابرا. ه برعكس بودي كه قضي شمرد در حاليروانش را خوار و ناتوان ميپ
لِلَّهِ« :خداوند متعال فرمود ولِهِ لْعِزَّةُا ولِرَسؤْمِنِينَ ولِلْمو عزت از آن خدا و رسول » و

 و با عزت هستند و منافقان و برادران كافرشان ين ها گرامياو و مومنان است پس ا
 دانند، ين را نمي منافقان ايول»  يعلَمونَ لَا الْمنَافِقِينَ ولَكِنَّ« .  باشنديل ميخوار و ذل

ده يب عقيده اند كه آن ها افراد توانمند و با عزت هستند، آن ها فرن ادعا نمويبنابرا
. ندي گوي مين سخني چني سركشي را خورده اند كه بر آن هستند و از رويباطل

  :دي فرمايسپس خداوند متعال م
  :9- 11 يه يآ
لَادكُم ولَا أَموالُكُم تُلْهِكُم لَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا ن أَون اللَّهِ ذِكْرِ عملْ وفْعي ذَلِك لَئِك فَأُو 
مذكر از را شما  اوالدتان و  اموال ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا الْخَاسِرُونَ ه 
  است زيانكار كند  چنين  كه هر  كه ، ندارد  مشغول خود ، به خدا

لَا رب فَيقُولَ الْموت أَحدكُم يأْتِي أَن قَبلِ من رزقْنَاكُم ما مِن وأَنفِقُوا إِلَى أَخَّرْتَنِي لَو 
 خدا  راه در  ايم  داده  روزيتان  آنچه از الصالِحِينَ منَ وأَكُن فَأَصدقَ قَرِيبٍ أَجلٍ
 چرا ،  من پروردگار  يا : بگويد و رسد فرا  رامرگ   ييك  آنكه از  پيش ، كنيد  انفاق
  ?  باشم  شايستگان از و  دهم  صدقه تا  ينينداخت  تاخير  به  يكاند مرا  مرگ
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 فرا  اجلش  يكس  چون  تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ واللَّه أَجلُها جاء إِذَا نَفْسا اللَّه يؤَخِّرَ ولَن
  آگاه كنيد  يم  كه  يكارهاي به  خدا و  افكند  ينم تاخير  به را او  مرگ خدا ، رسد
  .است

اد كنند چون يدهد تا او را به كثرت يخداوند متعال به بندگان مومن خود فرمان م
 فراوان است و ي هاي و خوبيه فراهم شدن سود و رستگارياد خدا مايكثرت 

د و به ياد خدا غافل نماين كه فرزندان و اموالشان آنان را از يخداوند آن ها را از ا
 تر انسانها به مال و  اوالد  خو گرفته اند شي دارد، چون بيخود مشغول كند باز م

.  گرددي فراوان ميانمندين محبت بر محبت خداوند مقدم باشد باعث زيپس اگر ا
وهركس كه مال و فرزندش او را از » ذَلِك يفْعلْ ومن« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا

لَئِك« ذكر خدا غافل كند،  فَأُو مو نعمت يشگي سعادت همي كساننيچن» الْخَاسِرُونَ ه 
 رود بر آن ين ميانمند شده اند، چون آن چه را كه از بيدار را از دست داده و زيپا

إِنَّما أَمولُكُم وأَولَدكُم « :دي فرمايخداوند متعال م. ح داده اندي ماند ترجي ميچه كه باق
ش و فتنه هستند، يه آزمايندانتان ما گمان اموال و فرزيب» ميفِتنَةُ واللَّه عِنده أَجرُ عظ

  .  بزرگ استيو نزد خداوند پاداش
. ديم بذل و بخشش كني داده ايو از آن چه به شما روز» رزقْنَاكُم ما مِن وأَنفِقُوا« 

 همسران و بردگان و امثال آن در يل زكات و كفّاره ها و  نفقه هاينفقات واجب از قب
 در راه ييت مستحب مانند خرج كردن مال و داراز شامل نفقاين. ن داخل استيا

  .  باشدي خوب ميكارها
ن داللت يتا برا. م ي داده اياز آن چه كه به شما روز»  رزقْنَاكُم ما مِن« :و فرمود

ست و بر آن ي امر ننموده است كه در توانشان نيد كه خداوند بندگان را به انفاقينما
 از آن چه خداوند ي آن ها فرمان داده تا بخشد بلكه بهي آيها دشوار و گران م

  .شان فراهم كرده است انفاق كنندي داده و  اسبابش را برايشان روزيبرا
 ي را به جايازمندان شكر خداوندي با ني و همدرديد با همكاريپس بندگان با

ش از مرگ خود  انجام ين كار را پين نعمت ها را به آنان داده است و اياورند كه ايب
 كار يگر به او اجازه انجام دادن ذره ايد ديايهند كه هرگاه مرگ به سراغ  انسان بد
ش از آن يپ» فَيقُولَ الْموت أَحدكُم يأْتِي أَن قَبلِ من« : ن فرموديبنابرا.  دهديك نمين

 كه در يي هاي از شما در رسد و با حسرت خوردن به خاطر كوتاهيكيكه مرگ 
ا برگرداند، حال آن كه يو سر زده است از خداوند بخواهد او را به دنحالت توان از ا
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لَا رب« :دين محال است، و بگويا لٍ إِلَى أَخَّرْتَنِي لَوقَ قَرِيبٍ أَجدأَكُن فَأَصنَ وم 
 تا صدقه دهم و  ي انداختير مي اندك به تأخيكاش مرا تا مدت! پروردگارا»  الصالِحِينَ

ن كار ي ام صدقه دهم تا اييم و از مال و داراي را كه كرده ام جبران نمايي هايكوتاه
ابم و با  انجام همه آن چه كه بدان امر يباعث نجاتم شود و به پاداش فراوان دست 

ره يو حج و غ.  از درستكاران شومي كرده ايز از همه آن چه كه نهي و پرهينموده ا
  .ن داخل استيدر ا
ن يبنابرا. ستيافتن آن ممكن نيو زمانش گذشته است و درن خواسته و آرزيو ا

لُها جاء إِذَا نَفْسا اللَّه يؤَخِّرَ ولَن« :فرمود را كه اجل يو هرگز خداوند مرگ كس» أَج 
و خداوند »  تَعملُونَ بِما خَبِيرٌ واللَّه« .  اندازدير نميده باشد به تأخي اش فرا رسيقطع

ت و ي كه از نيد آگاه است و شما را طبق شناختي دهيه انجام م كيكيبه كار بد و ن
  .تان دارد مجازات خواهد كرديكارها

   منافقونير سوره يان  تفسيپا
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   تغابنير سوره يتفس

  .ه استي آ18 و يمدن

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 4 يه يآ
حبسلَّهِ ي  شَيءٍ كُلِّ علَى وهو الْحمد ولَه الْملْك هلَ الْأَرضِ فِي وما السماواتِ فِي ما لِ

   است  زمين در  چه هر و آسمانها، در  چه هر گويند  يم  تسبيح را قَدِيرٌ خدا
 .تواناست  يچيز هر بر او و  اوست سزاوار حمد و  اوست  آن از  يفرمانرواي

والَّذِي ه لَقَكُم  را شما  كه  بصِيرٌ اوست تَعملُونَ بِما واللَّه مِنٌمؤْ ومِنكُم كَافِرٌ فَمِنكُم خَ
  يم كنيد  يم  كه را  يكارهاي  و مؤمنند  يبعض و ، كافر شما از  يبعض  بيافريد

 .بيند

إِلَيهِ صوركُم فَأَحسنَ وصوركُم بِالْحقِّ والْأَرض السماواتِ خَلَقَ صِيرُ آسمانها وو الْم 
  همه  سرانجام و  كرد تصوير نيكو و كرد تصوير را شما و بيافريد  حق  به را  نزمي
  .اوست  يسو  به

لَمعا ياتِ فِي ماومضِ السالْأَرو لَمعيا وا تُسِرُّونَ مملِنُونَ وتُع اللَّهو لِيمبِذَاتِ ع 
 داريد  يم  پنهان  آنچه  به و داند  يم  است  زمين و آسمانها در را  چه الصدورِ هر

  .است  عالم گذرد  يم دلها در  چه هر  به خدا و ،  است  آگاه سازيد  يم آشكار يا،
پس . ان شده استي از اوصاف خداوند بزرگ بياديمه شمار زيات كرين آيدر ا

ده ها به ي همه آفريازمندي اش و ني توانگريش و گستردگيت خويخداوند كمال الوه
 يش پروردگارشان را مين است ستاين كه همه آن چه در آسمان ها و زمي ااو را و

ده يچ آفري همه از آن خداوند است و هييفرمانروا: ان كرده و فرموده استيند بيگو
ش از آن اوست و به ي ستاي رود، پس همه يرون نمي او بيي از گستره فرمانروايا

 كه يده و احكامي كه آفرييهازيز به خاطر چي كه دارد و ني كماليخاطر صفت ها
و قدرت و . ش استي كرده است مورد ستاي كه ارزانييمقّرر داشته و نعمت ها

 رود و يرون نمي اش بيي از گستره توانايچ  موجودير است و هي او فراگيتوانمند
  . ماندي را كه بخواهد در انجام آن ناتوان نمياو هر كار
 را ي از آن ها را مومن و برخيه است و برخديد او بندگان را آفري فرمايخداوند م

 ير و قضايدن آن ها طبق تقديمان آوردن و كفر ورزيكافر قرار داده است، پس ا



٢٧٨٧ 

ن صورت كه به آن ها قدرت و ين را از آن ها خواسته است به اي است و او  اياله
 تَعملُونَ بِما واللَّه« .  بخواهند  انجام دهندياراده داده كه هر آن چه را از امر و نه

  .ناستيد بي كنيو خداوند به آن چه م» بصِيرٌ
گر ينش ديان كرد آفري قرار گرفته است بينش انسان را كه مورد امر و نهي آفريوقت

ن و يآسمان ها و زم » والْأَرض السماواتِ خَلَقَ« :ان كرد و فرموديز بيمخلوقات را ن
نش يار خوب آفريده است و آن ها را بسي آن چه را كه در آن هاست آفريهمه 
  .با حكمت و با هدف» بِالْحقِّ« . ده استيبخش

 »كُمروصنَ وسفَأَح كُمروده است و خوب شما يو شما را شكل و صورت بخش» ص
لَقَد خَلَقنَا اإلِنَسنَ « :دي فرماي كرده است همان طور كه خداوند متعال ميرا صورتگر

ِ أَحسنِ تَقيفِ پس انسان . ميديما و قوام آفرين سي كه انسان را در بهتريبه راست» مِيوِ
  . باتر داردي زي بهتر و منظره اياز همه مخلوقات صورت

لَيهِ«  آن گاه شما كه بنابر كفر .  خداستيامت بازگشت به سويدر روز ق»  الْمصِيرُ وإِ
 كرده است يشما ارزان كه به ييمانتان سزا و جزا خواهد داد و از نعمت هايو ا

ان كرد كه ين را بيا نه؟ سپس ايد ي آورده ايا سپاس آن را به جايد كه آيخواهد پرس
دار را يپنهان و ب» والْأَرضِ السماواتِ فِي ما يعلَم« : ر است و فرمودي او فراگيآگاه

 بِذَاتِ علِيم واللَّه نُونَتُعلِ وما تُسِرُّونَ ما ويعلَم« .  داندين ميدر آسمانها و زم
 داند و يد مي سازيد و آن چه را كه آشكار مي داريو آن چه را كه پنهان م» الصدورِ

 يت هاي كه در دل هاست و ني به اسرار پاكيعني. خداوند به راز دل ها آگاه است
  . كه در دل هاست آگاه استيصالح و خوب و اهداف فاسد و بد

د در حفظ يرت باي به راز دل ها آگاه است فرد عاقل و با بص كه خداونديپس وقت
ن يبا مزِيدرون خود از اخالق زشت بكوشد و تالش كند درون خود را با اخالق ز

  .دينما
  :5- 6 يه يآ

أَلَم أْتِكُمأُ يلُ مِن كَفَرُوا الَّذِينَ نَبالَ فَذَاقُوا قَببو رِهِمأَم ملَه و ذَابآيا ع را شما أَلِيم 
  عملشان  عقوبت  ؟  است  نرسيده بودند  شده كافر  پيش  اين از  كه  يكسان خبر
  .دردآور  يعذاب  راست  ايشان و چشيدند را

ذَلِك كَانَت بِأَنَّه م تَّأْتِيهِملُهسنَاتِ ريشَرٌ فَقَالُوا بِالْبونَنَا أَبدهلَّوا فَكَفَرُوا يتَوتَغْنَى واسو 
 بر  روشن  يدليلها با  پيامبرانشان  كه بود  آن كيفر  به  حمِيد اين غَنِي واللَّه للَّها
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  انكار  پس ؟ كنند  يم  هدايت را ما  آدميان آيا : گفتند آنها و شدند   مبعوث  آنان
   ستايش خور در و توانگر  كه ،  است نياز  يب خدا و گشتند  ورويگردان كردند
  .است
ن صفت ها يان كرد كه با اي از اوصاف كامل و بزرگ خود را بي خداوند برخيوقت

 در راه جلب او ي شوند آدمي گردد و موجب مي شود و پرستش ميشناخته م
 گذشته كرده اند يز كند، از آن چه امت هايش پرهي هايد و از ناخشنوديكوشش نما

 يشان را بازگو ميان ها پس از آنان داستي كه همواره ملّت هاييخبر داد؛ امت ها
ب يامبران خود را تكذيغمبرانشان به همراه حقّ نزدشان آمدند پي پيآن ها وقت. ندينما

  .كردند و با آن ها به مخالفت برخاستند
دند و خداوند آن ها يا چشيپس آن ها عقوبت كارشان را در دن» أَمرِهِم وبالَ فَذَاقُوا« 

 آخرت عذاب يو آنان در سرا» أَلِيم عذَاب ولَهم« . ا خوار گرداندين دنيرا در هم
« :ان كرد و فرمودين عقوبت و عذاب را بين سبب ايبنابرا. ش دارندي در پيدردناك

ذَلِك كَانَت بِأَنَّه م تَّأْتِيهِملُه سنَاتِ ا ريات يغمبرانشان آين بدان خاطر بود كه پيبِالْب
 ساخت، اما آنان مشمئز شدند يرا از باطل جدا مشان آوردند كه حق ي را برايروشن
ت ي ما را هدايا بشريآ» يهدونَنَا أَبشَرٌ« :دند، پس گفتنديامبرانشان تكبر ورزيو بر پ

ن موضوع ي بر ما ندارند، و چرا خداوند آنان را به ايچ فضلي آنان هيعني كند؟ يم
قَالَت لَهم « :دي فرماير مگي ديه اياختصاص داده است نه ما را؟ همانگونه كه در آ

لُهم إِن نَّحنُ إِلَّا بشَرُ مِّثلُكُم ولَكِنَّ اللَّهِ  سلَيرنُّ عن يمادِهِي ممِن عِب ءĤَامبرانشان يپ» ش
 خداوند بر هركس از بندگانش يم، وليستي همچون شما نيبه آنان گفتند ما جز شر

  .  نهديكه بخواهد منت م
غمبرانش منت گذاشته و به آن ها لطف نموده يه خداوند بر پرفتند كيپس آن ها نپذ

ن به پرستش درختان و سنگ يبنابرا. ت مردم فرستاده استي هداياست و آنان را برا
ده اند و يپس آن ها به خدا كفر ورز» وتَولَّوا فَكَفَرُوا« . ها و امثال آن ها گرفتار آمدند

 يو خداوند از آن ها ب» اللَّه واستَغْنَى« . ند برگرداندي او روياز اطاعت و فرمانبردار
 به خداوند يانين زي كند و گمراه شدن آنان كوچكترياز است و به آن ها توجه نمين

 مطلق كه از يازي نياز ستوده است؛ بي نيو خداوند ب» حمِيد غَنِي واللَّه« .  رساندينم
  . خودش ستوده استاز است و در گفته ها و اوصافي ني جهات بيهمه 

  :7 يه يآ
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معثُوا لَّن أَن كَفَرُوا الَّذِينَ زعبلَى قُلْ يي ببرثُنَّ وعلَتُب ؤُنَّ ثُما لَتُنَببِم مِلْتُمع ذَلِكلَى وع 
 ، پروردگارم  به ،  يآر : بگو  كنند  ينم  زنده را آنها  كه پنداشتند  يسِيرٌ كافران اللَّهِ

  اين  و  سازند  آگاه ايد  كرده  كه  يكارهاي  به تا كنند  يم  زنده را شما  كه سوگند
  .است  آسان خدا بر

ز را ين كه ناآگاهانه رستاخيخداوند متعال از عناد كافران و از پندار باطلشان و از ا
 ي داشته باشند خبر ميت و كتاب روشنگرين كه دانش و هداي كنند بدون  ايب ميتكذ

ن انسان را فرمان داد تا به پروردگارش سوگند بخورد يف تريس خداوند شرپ. دهد 
دشان و به ي زشت و پليكه آن ها پس از مرگشان زنده خواهند شد و در مقابل كارها

  .ب حقّ مجازات خواهند شديخاطر تكذ
 »ذَلِكلَى وسِيرٌ اللَّهِ عان و  انسين كار براي خدا آسان است گرچه اين كار برايو ا» ي

رو و قدرتشان را جمع ي مخلوقات نير ممكن است و اگر همه يمخلوق دشوار و غ
اما خداوند متعال . ند نخواهند توانست يك فرد مرده را زنده نمايند و بخواهند ينما

 يخداوند متعال م.  شوديباش و آن م: دي گوي را بكند به آن ميهرگاه بخواهد كار
 األَرضِ إِلَّا من شĤَء اللَّه ثُم ي السموتِ ومن فِي فَصعِقَ من فِ الصورِيونُفِخَ فِ« :ديفرما

ده خواهد شد پس هركس كه يو در صور دم» نظُرونَ يام ي فَإِذَا هم قِِيهِ أُخرَينُفِخَ فِِ
 كه خدا بخواهد سپس يهوش خواهد افتاد، به جز كسين است بيدر آسمان ها و زم

 يستاده نگاه مي شوند و اي شود ناگهان همه زنده ميه مديگر در صور دميبار د
  .كنند

  : 8 يه يآ
لْنَا الَّذِي والنُّورِ ورسولِهِ بِاللَّهِ فĤَمِنُوا  و خدا  به  خَبِيرٌ پس تَعملُونَ بِما واللَّه أَنزَ

  كه  يكارهاي  به خدا  و  بياوريد  ايمان  ايم  كرده  نازل  كه نور  اين و  پيامبرش
  .است  آگاه كنيد  يم

ان كرد و فرمود كه يامت را بي خداوند انكار زنده شدن پس از مرگِ منكران قيوقت
 دستور داد كه يزيات او كافر شوند، به چين امر باعث شده تا آن ها به خدا و آيا

مان به خدا و ي دارد، و آن عبارت است از اي مصون مي را از هالكت و بدبختيآدم
 ضد ظلمت و ييد چون نور و روشنايو كتاب خود را نور نام. بشرسول و كتا

 كه خداوند در كتاب خود نازل كرده است ي است پس احكام و اخبار و مقّرراتيكيتار
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 جهالت راه را روشن ك رد و ي توان در ظلمت هايله آن مي هستند كه به وسيانوار
  .ش رفتيله آن نورها پي به وسيان شب ظلمانيدر م

 هستند ي شود علومير از كتاب خدا كه بدانها تمسك جسته ميگر به غي ديهاو كتاب 
بلكه . رشان است يش تر از خيش تر از سودشان است و شرّ آنها بيانشان بيكه ز

. امبران موافق و مطابق باشديام پيست مگر آن چه كه با پي در آنها نيده اير و فايخ
 و عمل كردن به يق قطعي تصديتضغمبر و كتابش مقيمان آوردن به خدا و پيو ا

  .  استيز از نواهي و پرهيلوازم آن و اطاعت از اوامر اله
 »اللَّها ولُونَ بِممد آگاه است،  پس شما را طبق ي كنيو خداوند به آنچه م» خَبِيرٌ تَع

  .كتان مجازات خواهد كردياعمال بد و ن
  :9- 10 يه يآ

موي كُمعمجمِ يولِي معِالْج ذَلِك مونِ ين التَّغَابمؤْمِن ولْ بِاللَّهِ يمعيا والِحكَفِّرْ صي نْهع 
لْه سيئَاتِهِ  الْعظِيم الْفَوز ذَلِك أَبدا فِيها خَالِدِينَ الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ ويدخِ

  هر و   است  يمغبون روز روز  آن ، آورد گرد محشر در را شما  همه  كه  يروز
   به و ريزد  يم را  گناهانش ، كند  شايسته كار و بياورد  ايمان خدا  به  كه

 اين  بود خواهند  جاودانه آنجا  كند  داخل  است  يجار نهرها  آن در  كه  يبهشتهاي
  .است  يبزرگ  يكامياب
لَ بĤِياتِنَا وكَذَّبوا كَفَرُوا والَّذِينَ أُوالنَّارِ ئِكابحا خَالِدِينَ أَصفِيه بِئْسصِيرُ و وآنان الْم  

 و اند  جاودانه ، آن در  آتشند  اهل كردند  تكذيب را ما  آيات و ورزيدند كفر  كه
  .است  يسرانجام بد  جهنم

 يندگان را گرد ميد كه خداوند در آن روز گذشتگان و آياد آوري را به ييروز گردهما
.  سازديستاند و آن ها را از آن چه كرده اند آگاه مي اي هولناك ميدر محلآورد و 

 يو اتاق ها» نيي علّياعل« به ي شود؛ گروهيان مردم آشكار ميدر آن روز تفاوت م
 به ي شوند، و گروهي ها را در بردارند باال برده ميبلند و منازل مرتفع كه همه شاد

 يجه ين نتيو ا.  كنندي عذاب سخت سقوط م غم و  اندوه ويو جا» نياسفل السافل«
  . ش فرستاده اندي خود پي است كه براييكارها
 يان مردم آشكار مين روز تفاوت مي در ايعني» التَّغَابنِ يوم ذَلِك« :ن فرموديبنابرا

ز ي دانند كه بر چي شوند و مجرمان ميانمند ميشود و مومنان سودمند و فاسقان ز
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، يد كه رستگاري آيش مين سوال پيپس انگار ا. انكارانندينان زي ا نبوده اند ويدرست
   شود؟ ي فراهم ميزي، نعمت و عذاب به سبب چه چي، بدبختيناكام
و هركس به خداوند  » بِاللَّهِ يؤْمِن ومن« :ان كرد و فرمودين اسباب آن را بيبنابرا

. رديفرمان داده است فرا بگ كامل كه همه آن چه را خداوند بدان يمانياورد؛ ايمان بيا
ل به جا ي واجبات و نوافل را از قبيعني. سته كندي شايو كارها» صالِحا ويعملْ« 

 مِن تَجرِي جنَّاتٍ ويدخِلْه« . اوردي بيآوردن حقوق خدا و حقوق بندگانش را به جا
ر كاخ ها يرودبارها از ز گرداند كه ي داخل مي بهشتياو را به باغ ها» الْأَنْهار تَحتِها

  .و درختان آن روان است
ن آن لذّت برند و ي هر آن چه دل ها بخواهند و چشم ها از دي بهشتين باغ هايدر ا

در آن » الْعظِيم الْفَوز ذَلِك أَبدا فِيها خَالِدِينَ« . فته آن شوند فراهم استيدل ها ش
  . بزرگين است رستگاريا. جاودانه اند

 كفر ي و عقليل شرعيچ دلي كه بدون هيو كسان» بĤِياتِنَا وكَذَّبوا كَفَرُوا ذِينَوالَّ« 
ل و معجزات نزد آن ها آمد اما آن را يبلكه دال. ب كردنديات ما را تكذيدند و آيورز
لَئِك« . دنديب نمودند و با مدلول آن مخالفت ورزيتكذ النَّارِ أُوابحا خَالِدِينَ أَصفِيه 
 است ، يگاهي اند و در آن جاودانه اند و جهنّم بد جاينان دوزخيا» الْمصِير ئْسوبِ

  . در آن فراهم استي و مشقّت و عذابيچون هر بدبخت
  :11- 13 يه يآ
لَّا مصِيبةٍ مِن أَصاب ما لْبه يهدِ بِاللَّهِ يؤْمِن ومن اللَّهِ بِإِذْنِ إِ لِيم ع شَيءٍ بِكُلِّ واللَّه قَ

   ايمان خدا  به  كه هر و  رسد  ينم  يكس  به خدا  فرمان  به جز  يمصيبت  هيچ
  .داناست  يچيز هر  به خدا و  كند  يم  هدايت را  قلبش خدا ، بياورد

لَاغُ رسولِنَا علَى فَإِنَّما تَولَّيتُم فَإِن الرَّسولَ وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا بِي الْبرا خدا نُالْم 
 ما  فرستاده بر ، كنيد   اعراض شما اگر  پس  كنيد  اطاعت را پيامبر و ، كنيد  اطاعت
 .نيست آشكار  پيام  رسانيدن جز  يا  وظيفه

لَا اللَّه لَّا إِلَه لْيتَوكَّلِ اللَّهِ وعلَى هو إِ  جز  يخداي  هيچ  كه  يكتاست  يالْمؤْمِنُونَ خدا فَ
  .كنند ، توكل  يكتا  يخدا بر  البته  نانمؤم   نيست او

لَّا مصِيبةٍ مِن أَصاب ما« :دي فرمايخداوند متعال م  ييبت و باليچ مصيه» اللَّهِ بِإِذْنِ إِ
 وارده به جان و مال و فرزند و يبت هاين شامل مصيا.  رسديجز به فرمان خدا نم

ر ينده برسد به قضا و تقد آن چه كه به بيپس همه .  شوديدوستان و امثال آن م
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ن مقدر شده است و خداوند آن را دانسته و قلمش بر آن رفته ي است و از قبل چنياله
ت او يت او نافذ شده است و خداوند آن را دانسته و قلمش بر آن رفته و مشيو مش

  .  را اقتضا كرده استيزين چينافذ شده است و حكمتش چن
ا نه؟ ي دهد يفه خود را انجام ميا بنده وظي آن است كهي باشد اي آن چه مهم ميول

ا و آخرت مستحق پاداش يبت انجام داد در دنيفه خود را به هنگام مصيپس اگر وظ
بت و بال از جانب خداست و بدان ين مصيمان داشت كه ايپس اگر ا. فراوان است

 ي اد به گونهي نمايت ميد خداوند دل او را هداي گرديم فرمان الهي شد و تسليراض
  .  شوديشان نميبت ها پريرد و به هنگام مصي گيكه دلش آرام م

بت ها آشفته يت نكرده باشد به  هنگام مصي كه خداوند دلش را هدايهمانگونه كه كس
بت ها يت نموده به هنگام مصي كه دلش را هدايخداوند به كس.   گردد يشان ميو پر

ق در ين طريد و از اي نماي م كه به موجبات صبر عملي دهد به گونه اي ميداريپا
 در روز ي او پاداش بزرگيق براين طرينكه خداوند از ايابد، ضمن اي يا پاداش ميدن
 يوفَّيإِنَّما « :همان طوركه خداوند متعال فرموده است.  كنديره ميامت ذخيق

ام و ان پاداششان را به تميبايقطعا خداوند به شك» رِ حِسابِيالصبِرونَ أَجرَهم بِغَ
ش ي شود كه هركس به هنگام پين معلوم ميو از ا.  دهديكمال و بدون حساب م

 ي الهير و قضاين صورت كه تقديبت ها به خداوند باور نداشته باشد به ايآمدن مص
 شود ي خوار مين كسيرد چنياورد بلكه فقط اسباب را در نظر بگيرا در نظر ب

  . سپارديخداوند او را به خودش م
د، و ي آي از دست او بر نمياد كارينده به خودش سپرده شود جز داد و فرو هرگاه ب

 او ين سزا به خاطر كوتاهيا قبل از عذاب آخرت است و اين دني بنده در همين سزايا
  .دن استي ورزييبايدر صبر و شك

 يت ميدااورد خداوند دلش را هيمان بيو هركس به خدا ا» قَلْبه يهدِ بِاللَّهِ يؤْمِن ومن« 
اما آن چه . ان شديب بيه به هنگام نزول مصين آيرامون اي بود كه پين مطالبيا. كند

ن است كه خداوند خبر داده است ي شود ايه مربوط مين آياز نظر عموم لفظ به ا
 يامت و قضايامبران و روز قي و پي آسمانيهركس كه به خدا و فرشتگان و كتاب ها

ان و واجبات يمان خود را با انجام مقتضي و صداقت امان آوردير و شرّ خدا ايخ
ت بنده در گفتار و كردار و همه ي هداين سبب براين بزرگتريد ايمان ثابت نمايا

  . باشديحاالتش و در علم و عملش م
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 بخشد همان طور كه خداوند ي است كه خداوند به مومنان مين پاداشين بهتريو ا
 گرداند و اصل يا و آخرت ثابت قدم مي دنيزندگاند او مومنان را در ي فرمايمتعال م

ن نمودن آن به هنگام دچار شدن به يقي بر آن و ييباي ثبات قلب و شكيداريثبات و پا
نَ ءامنُوا يثَبِت اللَّه الَّذي« :ن خداوند متعال فرموده استيبنابرا. ش استيفتنه و آزما

ا و ي دنيخداوند مومنان را در زندگان»  األَخِرَةيفِا ويوةِ الدني الحيبِالقَولِ الثَّابِتِ فِ
شان از همه ي كه دارند دل هايمانيپس مومنان به خاطر ا. گردانديآخرت ثابت قدم م

 ها از همه مردم يشاني ها و پريافته تر است و به هنگام سختيت يمردم هدا
  .دارتراستياستوارتر و پا

ز از آن يامبر و پرهين خدا و پيو با اطاعت از فرام» سولَالرَّ وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا« 
امبر يد چون  اطاعت از خدا و پيغمبر اطاعت كني كرده اند از خدا و پيچه از آن نه

امبر يپس اگر از اطاعت خدا و پ» تَولَّيتُم فَإِن« .  استيمدار سعادت و نشان رستگار
لَاغُ نَارسولِ علَى فَإِنَّما« د، ي گردان شديرو بِينُ الْبرسول ما يد كه بر عهده يبدان»  الْم 

 شما فرستاده شده ي را كه با آن به سويامي پيعني. ام رساندن آشكار استيتنها پ
.  گرددي رساند و حجت بر شما اقامه مياست به صورت واضح و روشن به شما م

ما بر عهده او  از حساب شيزيچ چيست و هيفه او نياب شدن شما وظيت و راهيهدا
  . باشديدا و پنهان مي پي است كه داناين كار بر عهده خداونديبلكه ا.  باشدينم
 »لَا اللَّه لَه ست و تنها او سزاوار پرستش و ي نيجز خداوند معبود به حق» هو إِلَّا إِ

» الْمؤْمِنُونَ فَلْيتَوكَّلِ اللَّهِ وعلَى« . ر از او باطل استي غي باشد و هر معبوديت ميالوه
 رسد و ي كه در آن ها ميزي در هر چيعني. د بر خدا توكل كنند و بسيپس مومنان با

  . د فقط بر خداوند توكل كنندي خواهند انجام دهند باي كه ميدر هر كار
 جز توكل كردن بر ين، راهيو ا.  گردديق خدا آسان نمي جز به توفيچ كاريچون ه

ن كه بنده گمان خود را ي گردد مگر اير خداوند كامل نمو  توكل نمودن ب. خدا ندارد
 ي كه بنده بر او توكل مين بداند خداونديقيك بگرداند و به ينسبت به پروردگارش ن

پس هر . مانش استيو قوت و ضعف توكل بنده برحسب ا.  كنديت ميد او را كفاينما
  . خواهد بوديز محكم و قوي باشد، توكل نيمان قوياندازه ا

  : 14- 15 ي هيآ
لَادِكُم أَزواجِكُم مِنْ إِنَّ آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا أَوا وودع لَّكُم موهذَرإِن فَاحفُوا وتَع 

  يبعض ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا رحِيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ وتَغْفِرُوا وتَصفَحوا
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  چشم و كنيد عفو اگر و  كنيد حذر آنها از  هستند شما  ندشم  فرزندانتان و  زنان از
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا ، داريد  پوشيده   گناهشان و بپوشيد

لَادكُم أَموالُكُم إِنَّما أَوفِتْنَةٌ و اللَّهو هرٌ عِندجز أَج ظِيماوالد و  اموال  كه  نيست  اين ع 
  .خداست نزد  فراوان  مزد  آنكه  حال و  هستند  يآزمايش شما
ب همسران و  فرزندان را ي دارد كه مبادا  فرين جا خداوند مومنان را برحذر ميدر ا

 است يو دشمن كس.  هستندي از همسران و  فرزندان دشمن آدميبخورند چون بعض
. ن است از او برحذر باشي كه چنين كسيبنابرا.  خواهدي تو مي را برايكه شرّ و بد

 دارد، پس خداوند ين است كه همسران و فرزندان را دوست ميشت  انسان چنسر
 يبت باعث شود بنده از خواسته هاين مصيد كه مبادا اي نمايحت ميبندگانش را نص

ق نموده تا از يد، و خداوند بندگانش را تشوي نمايروينامشروع زنان و فرزندان پ
 مقدم بدارند، آن گاه به آنان يزيچ را بر هر ي وين او  اطاعت كنند و خشنوديفرام

  . پاداش بزرگ خواهد داد
 گرانبهاست، و آن ها ي هاي و دوست داشتنين پاداش بزرگ مشتمل بر مطالب عاليا

و از آن جا . ح دهندي ترجيافتنيان ي و پاي فانيايق نموده كه آخرت را بر دنيرا تشو
ان بنده است ، ي چه كه به ز از اطاعت از همسران و فرزندان در آنيكه احتماال نه

 شود و يباعث شكنجه دادن آن ها شود خداوند فرمان داد تا از آن ها چشم پوش
 ي بيد و مصلحت هايرند، چون عفو و گذشت فوايمورد عفو و گذشت قرار بگ

 هاللَّ فَإِنَّ وتَغْفِرُوا وتَصفَحوا تَعفُوا وإِن« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا.  دارديشمار
غَفُور حِيمپس . د كه خداوند آمرزگار مهربان استيد بدانيد و ببخشيواگر عفو كن»  ر

 گذرد، يد هركس درگذرد خداوند از او مي نمايهركس عفو كند خداوند او را عفو م
د كه خداوند آن را ي نمايچون جزا از نوع عمل است، و هركس با خداوند رفتار

 دارند و به سود ي رفتار كند كه آن را دوست مير دارد و با بندگان طويدوست م
 دارند يز او را دوست مي آورد و بندگان ني را به دست ميآن هاست، محبت خداوند

  . گردديو كارش درست و  استوار م
  :16- 18 يه يآ

 نَفْسِهِ شُح يوقَ ومن ملِّأَنفُسِكُ خَيرًا وأَنفِقُوا وأَطِيعوا واسمعوا استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا
لَئِكفَأُو مونَ تا هفْلِحبه و كنيد  اطاعت و داريد فرا  گوش و بترسيد خدا از توانيد الْم  
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  امان در  خويش  نفس  حرص از  كه  آنان و  كنيد  انفاق  مالتان از،  خود سود
  .رستگارند  اند  مانده

 خدا  به حلِيم اگر شَكُور واللَّه لَكُم ويغْفِرْ لَكُم يضَاعِفْه احسنً قَرْضًا اللَّه تُقْرِضُوا إِن
 او  كه آمرزد  يم  را شما و  كرد خواهد  برابرش دو  برايتان دهيد  الحسنه  قرض
 .است بردبار و  پذيرنده شكر

الِمبِ عةِ الْغَيادالشَّهزِيزُ والْع كِيمحكيم و پيروزمند ،  است رآشكا و  نهان  يدانا  الْح  
  .است

ز از ي اطاعت از اوامر و پرهيعني يتقو.  دهدي فرمان ميزگاري و پرهيخداوند به تقو
 يه داللت مين آيپس ا.  نموده استييد به تواناي را مقّيزگاريو خداوند پره. ينواه
 گردد، يم انجام دادن آن را نداشته باشد از او ساقط يي كه بنده توانايد هر واجبينما

گر از كارها ناتوان بود ي دي از كارها را داشت و در انجام برخي برخييو اگر توانا
 انجام يي را كه توانايزي تواند آن را انجام دهد، و هرچي كه ميبه همان اندازه ا

  . شود يدادنش را نداشته باشد از ذمه او ساقط م
 دستور دادم به هر اندازه يهرگاه شما را به كار« : فرمود) ص(امبريهمانطور كه پ

 داخل ي شرعين قاعده ي تحت اي شماريو فروع ب» .ديد آن را انجام دهي توانيكه م
 را كه يد و احكامي گوي را كه خدا به شما مييو اندرزها» واسمعوا« .  شونديم

و » اوأَطِيعو« . ديد و از آن اطاعت كنيرياد بگيد و آن را ي دارد بشنويتان مقّرر ميبرا
  .ديتان اطاعت كنيغمبرش درهمه كارهاياز خدا و پ

ا و ين كار در دنيا. ديو نفقات واجب و مستحب را بپرداز» لِّأَنفُسِكُم خَيرًا وأَنفِقُوا« 
 خداوند و ي در اطاعت از فرمان هاير و خوبيآخرت به نفع شما خواهد بود و هر خ

 همه در يو شرّ و بد. عت اوستيشرم شدن در برابر ي و تسلي الهيرفتن اندرزهايپذ
  . عت خداوند استين و شريمخالفت با فرام

 دارد بخل و ي از مردم را از انفاق كه بدان امر شده اند باز مياري كه بسياما آفت
 يش تر مردم بدان خو گرفته اند، چون نفس انسان به مال بخل مي است كه بيآزمند

  . دانديفتن مال را ناپسند م دارد و از دست ريورزد و آن را دوست م
 و بخل نفس خودش مصون بماند به يو هركس كه از آزمند» نَفْسِهِ شُح يوقَ ومن« 
لَئِك« با جلوه بدهد، ي او زي انفاق را براين صورت كه نفس ويا فَأُو مونَ هفْلِحالْم «

امر ناگوار نجات افته اند و از يچون آن ها به مطلوب دست . نانند كه رستگارنديپس ا
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 يا از آن نهي است كه بنده بدان امر شده ييزهاين شامل همه چيا. دا كرده ا نديپ
  .ده استيگرد

ن يچن. ل باشد، از آن چه بدان امر شده پرداخت نخواهد كرديپس اگر نفس او بخ
ل يو اگر نفس او بخ.  دهديا و آخرت را از دست مي شود بلكه دني رستگار نميفرد

ن ي او باشد چني هاي و طالب خشنوديعت الهي شريراي آرام و پذيه نفسنباشد بلك
ن كار موظف شده است بالفاصله آن ي ببرد و بداند كه به اين كه پي به محض ايكس

  . شودين گونه رستگار و موفق مي  دهد و ايرا انجام م
 قَرْضًا هاللَّ تُقْرِضُوا إِن« :ق نمود و فرموديسپس خداوند متعال به انفاق كردن تشو

 است كه در راه حالل يزيد، و آن هر چياگر به خداوند قرض الحسنه بده» حسنًا
 مناسب انفاق يت خدا باشد و آن را در جايخرج شود اگر هدف بنده از آن جلب رضا

 ي شما ده برابر تا هفتصد برابر و حتيخداوند آن نفقه را برا» لَكُم يضَاعِفْه« د، يكن
 ين برابر مين كه آن را چنديو اضافه بر ا» لَكُم ويغْفِرْ« .  سازديمن برابر يچند

  . ندي زدايك گناهان را مي ني آمرزد ، چون صدقات و كارهايز ميسازد گناهانتان را ن
 واللَّه« .  برندين مي ها را از بي ها بديكي گمان نيب» ئَاتِيذهِبنَ السيإِنَّ الحسنتِ « 

شَكُور لِيمرا بكند او ي ويو هركس نافرمان.  و خداوند سپاسگزار و بردبار است»ح 
  .  كندي او را فراموش نمي دهد ولي دهد بلكه مهلتش ميبالفاصله عذاب نم

لَيولَو «  ع ا تَرَكوا مبا كَسبِم النَّاس اخِذُ اللَّهلَكِن يوةِ وابم إِلَي ظَهرِها مِن دخِّرُهيو 
مسلِ مي كه كرده اند مواخذه مييو اگر خداوند مردم را به خاطر كارها» يأَج 

 به يني آن ها را تا مدت زمان معي گذاشت ولي را نميچ جنبنده اين هي زمينمودرو
  .  اندازدير ميتأخ
 »اللَّهو يز و اندك را از بنده اش ميو خداوند سپاسگزار است و عمل ناچ» شَكُور 
 كه به خاطر او يو خداوند از كس.  دهدي مي مزد فراوانيه ورد و به پاداش آن بيپذ

 ير و تشكر ميد تقدين را تحمل نماي سنگيف هاي ها و مشقّت ها و انواع تكليدشوار
  . دهديد خداوند بهتر از آن را به او مي را رها نمايزيكند و هركس به خاطر خدا چ

 »الِمبِ عةِ الْغَيادالشَّهي جز او نمي را كه كسياني لشكريعني. است پنهانياو دانا» و 
 كه بندگان آن ها را ي داند و مخلوقاتيداند و از نگاه بندگان مهربان هستند م

 خورد و بازداشته يتوانمند است و شكست نم» الْعزِيزُ« .  داندي كنند، ميمشاهده م
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ش با حكمت و در خلق و امر خود»  الْحكِيم« . ره استيخداوند بر همه چ.  شودينم
  . دهدي خودش قرار مي را در جايزياست و هرچ

  ر سوره تغابنيان تفسيپا
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   طالقير سوره يتفس

  .ه داردي آ12 و يمدن

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
 لَا ربكُم اللَّه قُواواتَّ الْعِدةَ وأَحصوا لِعِدتِهِنَّ فَطَلِّقُوهنَّ النِّساء طَلَّقْتُم إِذَا النَّبِي أَيها يا

لَا بيوتِهِنَّ مِن تُخْرِجوهنَّ نَ وخْرُجلَّا ي  ومن اللَّهِ حدود وتِلْك مبينَةٍ بِفَاحِشَةٍ يأْتِينَ أَن إِ
دتَعي ودداللَّهِ ح فَقَد ظَلَم هرِي لَا نَفْسلَّ تَدلَع دِثُ اللَّهحي دعب رًا اأَ ذَلِكاگر ، پيامبر  يم 
  داريد  نگه را ، شمارعده  و  دهيد  طالقشان  عده  وقت  به دهيد  يم  طالق را  زنان

  مكنيد  بيرون  هايشان  خانه از  را  آنان و  بترسيد  پروردگارتان يكتا  يخدا از و
 نهااي شوند  زشت  يكار  مرتكب  آشكارا  به  آنكه مگر نروند  بيرون  خانه از و

 تو   است  كرده  ستم خود  به كند  تجاوز  آن از  كه هر و ،  است خداوند  احكام
  .پديدآورد   تازه  يامر  پس  اين از خدا شايد ،  يدان  چه
 عدلٍ ذَوي وأَشْهِدوا بِمعرُوفٍ فَارِقُوهنَّ أَو بِمعرُوفٍ فَأَمسِكُوهنَّ أَجلَهنَّ بلَغْنَ فَإِذَا
 يتَّقِ ومن الĤْخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ يؤْمِنُ كَانَ من بِهِ يوعظُ ذَلِكُم لِلَّهِ الشَّهادةَ وأَقِيموا كُممن
ل اللَّهعجي ا لَّهخْرَجنگاهشان نيكو  يوجه  به يا ، رسيدند  مدت  پايان  به  چون و م  

  شهادت  به را  خودتان از  عادل  تن دو و شويد جدا آنها از نيكو يوجه   به يا داريد
   قيامت روز و خدا  به را  كه هر  كنيد ادا  يراست  به را  شهادت خدا  يبرا و  گيريد
  يراه  او  يبرا ، بترسد خدا از  كه هر و  دهند  يم اندرز  اينچنين ، دارد  ايمان
  ، داد خواهد قرار  شدن  بيرون  يبرا

قْهرْزيمِنْ و ثُحلَا ي تَسِبحن يمكَّلْ وتَولَى ياللَّهِ ع وفَه هبسإِنَّ ح الِغُ اللَّهرِهِ بأَم قَد 
 هر و  دهد  يم  اش  يروز ندارد را  گمانش  كه  يجاي از قَدر و شَيءٍ لِكُلِّ اللَّه جعلَ
 رساند  يم اجرا  به ار خود كار خدا   است  يكاف را او خدا ،، كند   توكل خدا بر  كه
  .است  داده قرار  يا  رااندازه  چيز هر و

 إِذَا النَّبِي أَيها يا« :دي فرمايو مومنان م) ص(امبرش محمديخداوند متعال خطاب به پ
لَّقْتُم ن صورت كه شوهر، يد به ايدن عده طالق دهيآنان را در وقت فرا رس» النِّساء طَ

زش كرده است طالق ي با او آمين دوران ِ پاكيست و در ا كه پاك ايزن را در زمان
ن كه اگر ي است كه عده در آن واضح و روشن است به خالف اين طالقيپس ا. دهد
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ن يچون در ا.  كه طالق در آن انجام شده باشد طالق دهديزن را در حالت بعض
 ن عده اشين خاطر ايبه هم.  شودي زن حساب نميض جزو عده يحالت دوران ح

  . گرددي ميطوالن
زش كرده است ي كه در آن حالت با او آمين اگر شوهر او را در حالت پاكيهم چن

 شود كه كدام عده را ي رود كه زن حامله گردد، و مشخص نميم آن ميطالق بدهد ب
ام يو بر شمردن عده با بر شمردن ا. ديو عده را برشمار» الْعِدةَ وأَحصوا« .بگذارد

 ين زماني گردد، و ايا ماه حساب ميض نشود يو اگر زن ح. شود يض حاصل ميح
بر شمردن عده  .  او وضع حمل استياست كه حامله نباشد، و اگر حامله باشد عده 

ز ين.  كندي است كه بعد از آن با زن ازدواج مي حقّ خدا و حقّ همسر و حق كسيادا
 عده زن بر شمرده شود يتپس وق. دي نمايره روشن ميحقّ زن را در مورد نفقه و غ

  . شوديد مشخص مي آي كه به دنبال عده مي گردد و حقوقيحالت او مشخّص م
 است كه زن ين در صورتيامر به برشمردن عده متوجه شوهر و زن است ، و ا

 اللَّه واتَّقُوا« .  زن استيمكلف باشد، و اگر مكلف نباشد حقّ برشمردن آن بر ولّ
كُمبد و در مورد حقّ زنان طالق داده شده از يتان از خدا بترسي كارهاو در همه» ر

  . ديخدا بترس
د، بلكه يرون نكنيشان بيدر مدت عده زنان را از خانه ها» بيوتِهِنَّ مِن تُخْرِجوهنَّ لَا« 

و » يخْرُجنَ ولَا« .  بماند كه شوهرش او را در آن طالق داده استيد در خانه ايزن با
 از ينه. ستيز نيشان جايرون رفتن از خانه براي بيعني. رون برونديزنان بد ينبا

 از يه مسكن زن بر شهر واجب است تا عده كه حقي آن است كه تهيخارج كردن برا
  .ل شوديحقوق شوهر است در آن خانه تكم

رون برود حقّ شوهر ي آن است كه اگر زن بيرون برود برايد بين كه زن نبايو ا
رون رفتن از خانه تا تمام شدن عده  ادامه يرون  كردن و بي از بينه. دد گريع ميضا
.  مرتكب شونديمگر آن كه كار زشتِ آشكار» مبينَةٍ بِفَاحِشَةٍ يأْتِينَ أَن إِلَّا« . دارد

ن صورت كه يبه ا. د از خانه اخراج گردنديجاب نماي بكنند كه اي زنان كار زشتيعني
ن كه آن ها را با سخنان و ي شوند مانند ايانمند ميد اهل خانه زرون نكننياگر او را ب

رون ي توانند او را از خانه بين صورت آن ها ميت كند پس در اي زشت اذيكارها
رون رفتن خود را فراهم كرده است، و اسكان دادن يكنند چون او خودش اسباب ب

 كه يو وقت.  شوديهربانن گونه با او مي گردد و ايي آن بوده كه از او دلجوي برايو
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رون يان را متوجه شود تا او را بيرون كنند خودش زيخودش باعث شود تا او را ب
  .ان را متّوجه خود ساخته استيكنند خودش ز

 كه ياما زن.  استي است كه در حال  گذراندن عده طالق رجعي زنين درباره يا
 زن ي مسكن برايه يتهست چون ي او واجب ني مسكن برايه يطالق بائن گرفته ته

 ي زني داده است واجب است نه براي كه طالق رجعي زنيتابع نفقه است و نفقه برا
 ي است كه براين حدود الهيو ا» اللَّهِ حدود وتِلْك« . كه طالق بائن داده شده است

ن مقّررات را اجرا ين داشته است و به آن ها فرمان داده تا ايبندگانش مقّرر و مع
  . و پا را از آن فراتر نگذارندكنند
لَم فَقَد«  تجاوز كند، يو هركس از حدود اله» اللَّهِ حدود يتَعد ومن«  به » نَفْسه ظَ

 كردن يرويمال كرده و بهره اش را از پي حقّ خود را پايعني. خودش ستم كرده است
  .استع كرده يا و آخرت است ضاي كه صالح دنياز حدود و مقّررات اله

، چه بسا خداوند بعد از آن ي دانيتو نم» أَمرًا ذَلِك بعد يحدِثُ اللَّه لَعلَّ تَدرِي لَا« 
 خداوند عده را مقّرر داشت و طالق را به عده مقّرر يعني. ان آورديگر در مي ديامر

 ني عبارتند از اين امر نهفته است كه برخي كه در اي بزرگيكرد به خاطر حكمت ها
اورد و به ي بي و مهرباني كه زنش را طالق داده دوستيد خداوند در دل فرديكه شا

  .ردي را از سر بگيزنش رجوع كند و زندگ
ن برود، آن ين علت در دوران عده از بي را اطالق داده و اي ويزيد به خاطر چيو شا

عده  يو از جمله حكمت ها.  شده استيگاه شوهر رجوع  كند، چون سبب طالق منتف
ا زن از شوهر ي گردد كه آين زمان، زمان انتظار است و مشخص مين است كه ايا

  .ا نهيخودش حامله است 
چون اگر زنان از دوران . ك شدنديان عده نزدي كه به پايپس وقت» أَجلَهنَّ بلَغْنَ فَإِذَا« 

 جدا اي نگاه داشتن ي براياريگر اختيرون روند و عده تمام شود، شوهر، ديعده ب
. ديك آن ها را نگاه داريسته و نيپس به طرز شا» بِمعرُوفٍ فَأَمسِكُوهنَّ« . شدن ندارد

 به ياني كه زيد نه به صورتيده زن را نگاه داري پسندي خوب و همراهي با زندگيعني
ن يد، چون نگاه داشتن زن به اي داشته باشي بد نسبت به ويد و  اراده ياو وارد كن

  .ستيز نيوه جايش
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 »نَّ أَورُوفٍ فَارِقُوهعيتي كه در آن محدودييد؛ جداي از آن ها جدا شويا به خوبي» بِم 
د شوهر، زن را مجبور ي و مجادله باشد و نبايي بدون ناسزاگوييد جدايو با. نباشد

  .  را بدهديزيكند كه از مال خودش چ
 خودتان را بر طالق و رجعت زن و دو مرد عادل از» منكُم عدلٍ ذَوي وأَشْهِدوا« 

ن گواه گرفتن يد، چون در ايري دو مرد مسلمان عادل را گواه بگيعني. ديريگواه بگ
 توانند يند نميد بگويك از دو گواه آن چه را كه باي شود و هريباب مجادله بسته م

  .نديپنهان نما
لَّهِ الشَّهادةَ وأَقِيموا«   به صورت يعني. ديدا ادا  كن خي را برايگواه!  گواهانيا» لِ

ت ي دادن رضايد و هدفتان از گواهي را ارائه دهي و بدون كم و كاست گواهيواقع
 اش و يشاوندي را به خاطر خويشاونديچ خوي دادن هيخدا باشد و در امر گواه

  .ديت نكني را به خاطر محبت او رعايدوست
 »لِكُم  كه ياحكام و حدود و مقرّرات» الĤْخِرِ والْيومِ هِبِاللَّ يؤْمِنُ كَانَ من بِهِ يوعظُ ذَ
 ياورد بدان پند داده ميمان بيامت  اي كه به خدا و روز قيم، كسيان كرديتان بيبرا

 شود تا فرد مومن از اندرزها و يامت باعث ميمان به خدا و روز قيشود، چون ا
به . ديره نمايذخ يسته اي شاي آخرت خود كارهايرد و براي پند پذي الهيپندها

 بدش توجه ي به كارهاين كسيمان از دل او رخت بربسته است، چني كه ايخالف كس
ن كار ي اي برايزه ايرد، چون در وجودش انگي پذي پند نميد و از مواعظ الهي نماينم
  .ستين

ز ي شود خداوند به پرهي و اندوه انجام ميان ناراحتي در ميو از آن جا كه طالق گاه
ت كند ي را رعاي الهيره تقواي كه در امر طالق و غيفرمان داد و به كس يو  تقو

 خواست يپس هرگاه كس. دا خواهد كردي مشكل او پي برايوعده داده است كه راه حل
ك ين صورت كه ي  انجام داد به ايزنش را طالق دهد و طالق را به صورت شرع

ن كه با او در يده و بدون  ا پاك شي بدهد  كه زن از عادت ماهانگيطالق را در حالت
 دشوار نخواهد بود بلكه خداوند ين كسي چنيزش كرده باشد كار براين حالت آميا

 تواند دوباره به نكاح مراجعه  كند، اگر از طالق ي قرار داده و ميشي او گشايبرا
ه گرچه در مورد طالق و رجعت است اما عموم ين آياق ايو س. مان شوديدادن پش

 يار دارد؛  و هركس از خداوند بترسد و در همه حاالت خود به خشنودكلمه  اعتب
 يو از جمله پاداش. ا و آخرت او را پاداش خواهد داديبند باشد خداوند در دنيخدا پا



٢٨٠٢ 

 از هر مشقّت يي رهاي براي او راهين است كه براي دهد اي ميكه خداوند به فرد متّق
  . دهدي قرار ميو دشوار

و هركس .  دهدي قرار مييش راه رهاياز خدا بترسد خداوند براهمان طور كه هركس 
 ي كه نمييرهاي شود؛ زنجيرها و طوق ها گرفتار ميان زنجياز خدا نترسد در م

چون هرگاه بنده در . رندين را در مورد طالق در نظر بگيابند و اي ييتوانند از آن رها
ز آن را انجام دهد يام و ناجات نكند بلكه به صورت حري را رعاي الهيطالق دادن تقوا

مان خواهد شد و آن يك جا بدهد و امثال آن قطعا پشين كه هر سه طالق را يمانند ا
  .ستي قابل جبران نين پشمانيگاه ا

 »قْهرْزيثُ مِنْ ويلَا ح تَسِبحي مييزگار از جاي فرد پرهي را خداوند برايروز» ي 
ن يو هركس در امر د» حسبه فَهو اللَّهِ علَى تَوكَّلْي ومن« .  كنديآورد كه فكرش را نم

ن صورت كه در به دست آوردن آن چه يد به ايش بر خداوند  توكل نماي خويايو دن
 رساند بر خدا توكل يان مي رساند و در دفع آن چه به او زيده ميبه او سود و فا

  . و در فراهم شدن آن به خدا اعتماد داشته باشد.كند
»وفَه  هبسو هرگاه .  كند يت مي كه بر او توكل نموده كفايخداوند او را در كار» ح

 به يزيد دانست كه از هر چيرومند و مهربان باشد بايكار به عهده خداوندِ توانگر و ن
ر ي اقتضا كند آن را تا وقت مناسب به تاخي بسا حكمت الهيكتر است، وليبنده نزد

 نافذ خواهد ي الهير و قضايقطعا تقد» أَمرِهِ بالِغُ اللَّه إِنَّ« :ودن فرميبنابرا. ندازديب
 ي وقت و اندازه ايزي هر چيخداوند برا» قَدرا شَيءٍ لِكُلِّ اللَّه جعلَ قَد « يشد، ول

  . رود و از آن كمتر نخواهد بودين كرده كه از آن فراتر نميمع
  :4- 5 يه يآ

لَاثَةُ فَعِدتُهنَّ ارتَبتُم إِنِ نِّسائِكُم مِن الْمحِيضِ مِنَ يئِسنَ واللَّائِي  لَم واللَّائِي أَشْهرٍ ثَ
لَهنَّ يضَعنَ أَن أَجلُهنَّ الْأَحمالِ وأُولَات يحِضْنَ من حمتَّقِ وي ل اللَّهعجي رِهِ مِنْ لَّهأَم 
   شده  مايوس  حيض از  كه  يآنهاي  نانتانز  ميان از ، هستيد ترديد در اگر يسرًا
  زنان  عده و   است  ماه  سه  شان  عده اند  نشده  حيض هنوز  كه  يآنهاي اندو

   آسان را  كارش خدا ، بترسد خدا از  كه هر و   است  حمل  وضع  همان آبستن
 .كرد خواهد



٢٨٠٣ 

رُ ذَلِكاللَّهِ أَم أَنزَلَه كُملَي   فرمان  أَجرًا اين لَه ويعظِم سيئَاتِهِ عنْه يكَفِّرْ اللَّه يتَّقِ ومن إِ
 او از را  گناهانش ، بترسد خدا از  كه هر و   است  كرده  نازل شما بر  كه  خداست

  .دهد  يم  بزرگ  يپاداش را او و زدايد  يم
اده شود، عده د در دوران عده دي كه بدان امر شده بايان داشت طالقي خداوند بيوقت
 كه يو زنان» ارتَبتُم إِنِ نِّسائِكُم مِن الْمحِيضِ مِنَ يئِسنَ واللَّائِي« :ان كرد و فرموديرا ب
انه آن يانه داشته اند سپس عادت ماهين صورت كه عادت ماهيدند به ايض ناامياز ح

لَاثَةُ عِدتُهنَّفَ« . ستي به بازگشت آن نيديره مرتفع شده و  امي و غيريها به خاطر پ  ثَ
  . پس عده آن ها سه ماه است» أَشْهرٍ

 كه هنوز به عادت يو زنان» يحِضْنَ لَم واللَّائِي« . ض استيك حيهر ماه در مقابل 
انه ي عادت ماهيده اند و به كلي كه به سن بلوغ رسيا زنانيده اند، يانه نرسيماه

و  اما . د هستند عده شان سه ماه  استياامض ني كه ا زحين  ها همانند زنانيندارند، ا
ان شده است يه بين آيد عده اشان در اي آيض آن ها ميانه و حي كه  عادت ماهيزنان
لَّقَت « :كه   كه طالق داده شده اند سه يو زنان» تَرَبصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءِيوالمطَ
  .انتظار بكشند) ضيا حيطهر (قرء
لَا«  أُووالِ تمنَّ الْأَحلُه نَ أَن أَجضَعنَّ يلَه من است كه وضع يو عده زنان باردار ا» ح

. نديا دو وضع  نمايك بچه باشد، ي آن چه را در شكم دارند خواه يعني. ند يحمل نما
  . ابدي يان مي ندارد و با وضع حمل عده پايگر اعتباريره دين صورت ماه و غيدر ا
د ي نمايزگاريو هركس از خدا بترسد و پره» يسرًا أَمرِهِ مِنْ لَّه يجعل للَّها يتَّقِ ومن« 

 يش آسان مي را براي گرداند و هركار سختي او آسان ميش را برايخداوند كارها
 يان كرد فرماني شما بي كه خداوند برايحكم» إِلَيكُم أَنزَلَه اللَّهِ أَمرُ ذَلِك« .گرداند 

د ي نمائيرويد و از آن پي شما فرستاده است تا در پرتور آن حركت كنيااست كه بر
و هركس از » أَجرًا لَه ويعظِم سيئَاتِهِ عنْه يكَفِّرْ اللَّه يتَّقِ ومن« . ديو آن را بزرگ بدار

 بزرگ خواهد داد؛ هر يد و به او پاداشي زدايخدا بترسد خداوند گناهانش را از او م
 ي را به دست ميده اي شود و هر امر مطلوب و پسندي از او دور ميناگوارامر 
  .آورد

  :6- 7 يه يآ
لَا وجدِكُم من سكَنتُم حيثُ مِنْ أَسكِنُوهنَّ نَّ ووهقُوا تُضَارهِنَّ لِتُضَيلَيإِن عأُولَاتِ كُنَّ و 

لَيهِنَّ فَأَنفِقُوا حملٍ تَّى عنَ حضَعلَ يمنَّحنَ فَإِنْ هضَعأَر نَّ لَكُمتُوهĤَنَّ فهورأْتَمِرُوا أُجو 
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 گزينيد  سكونت خود  كه جا هر أُخْرَى لَه فَستُرْضِع تَعاسرْتُم وإِن بِمعرُوفٍ بينَكُم
   ميازاريدشان گيريد  تنگ آنها بر تا و،  دهيد  مسكن خود  يتواناي قدر  به نيز را آنها

 شما  فرزندان اگر و  كنند  حمل  وضع تا رابدهيد   شان  نفقه ، بودند  بستنآ اگر و
 اگر و  كنيد  توافق يكديگر با نيكو  يوجه  به و رابدهيد   مزدشان ، دهند  يم شير را
  .دهد شير را  كودكان  كه بخواهيد ديگر  يزن از ،  نرسيديد  توافق  به

لَيهِ قُدِر منو سعتِهِ من سعةٍ ذُو لِينفِقْ ع قُهنفِقْ رِزلْي  نَفْسا اللَّه يكَلِّف لَا اللَّه آتَاه مِما فَ
لَّا   يكس و ، دهد  نفقه خود  مال از  يمالدار هر يسرًا عسرٍ بعد اللَّه سيجعلُ آتَاها ما إِ
 را  يكس  هيچ خدا  دهد  نفقه  است  داده او  به خدا،   چه هر از ، باشد  تنگدست  كه

  پس خدا  كه زودا و ، سازد  ينم  مكلف  است  داده او   به  كه  اندازه  آن  به مگر
  .آورد   پيش  يآسان  يسخت از
 كرده است و يرون كردن زنان مطلقه از خانه ها نهيش تر گذشت كه خداوند از بيپ

كان آن ها را اسكان در ن جا فرمان داد تا آن ها را اسكان دهند و نحوه  اسيدر ا
ن برحسب توان و عدم توان ي است كه زوجيان كرد و آن مسكنيمسكن خوب ب

  . كنندي ميشوهر در آن زندگ
لَا«  نَّ ووهقُوا تُضَارهِنَّ لِتُضَيلَي و به هنگام سكونت دادن ، زنان را با سخن و  عمل » ع

رون روند يآن گاه از خانه ها برند و خسته شوند و يد تا در تنگنا قرار گيآزار نده
رون ين صورت شما آن ها را بيپس در ا. قبل از آن كه عده شان تمام شده باشد

 يرون كردن زنان مطلّقه از خانه نهين است كه خداوند از بيخالصه مطلب ا. ديكرده ا
 ي نموده و فرمان داده است تا آن ها طوريرون رفتن نهيز زنان را از بيكرده و ن
ن به عرف يد و اياي بر آن ها ني به آن ها نرسد و مشقّتياني داده شوند كه زسكونت

  .گردديبر م
و اگر زنان مطلّقه باردار » حملَهنَّ يضَعنَ حتَّى علَيهِنَّ فَأَنفِقُوا حملٍ أُولَاتِ كُنَّ وإِن« 

ن به خاطر ي كنند و اي كه وضع حمل ميد تا زمانيبودند نفقه و مخارجشان را بپرداز
 است كه زن طالق بائن گرفته يطين در شرايا.  است كه در شكم زن استيبچه ا
 كه در شكم ي داده شده باشد مخارج به خاطر زن و فرزنديو اگر طالق رجع. باشد

و هرگاه . د داده شودي شود، و نفقه تا زمان وضع حمل بايدارد هر دو پرداخت م
  .ر ندهنديا شير بدهند يند كه فرزندانشان را شار  داريوضع حمل كردند آن گاه اخت
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ر دادند مزدشان يپس اگر به  فرزندان شما ش» أُجورهنَّ فĤَتُوهنَّ لَكُم أَرضَعنَ فَإِنْ« 
ن نشده باشد مزد ِ مثل ييد و اگر تعين بدهين شده باشد به همان مقدار معيرا اگر تع

د يك از زن و شوهر بايو هر» بِمعرُوفٍ نَكُمبي وأْتَمِرُوا« . ديو همانند آن را بده
ا و آخرت ي است كه در دنيزيكار خوب هر آن چ.  را به كار خوب امر كنديگريد

 آورد كه ي به بار ميان و شرين كار زي سود و منفعت است، چون  غفلت از ايدارا
  . داندي آن را نميجز خدا كس

 انجام يگر برايكدي كردن با يارقت همكيگر به كار خوب در حقيكديو امر كردنِ 
ن است كه يان شود اين جا بيو آن چه كه مناسب است در ا.  استيكي و نيزگاريپره

شان ي براي و در زمان ِ عده به خصوص  اگر فرزندييزن و شوهر به  هنگام جدا
 پردازند و اغلب همراه ي مييزه جويمتولّد شود در رابطه با مخارج به كشمكش و ست

  .ردي گين جو قرار مير اي تحت تاثيادينه است و مخارج تا حد زيو كبا نفرت 
حت يكو و اختالف نكردن امر شوند و نصي نيد به كار خوب و زندگيك بايپس هر
ن صورت كه زن و شوهر در يد به اي افتاديو اگر به دشوار» تَعاسرْتُم وإِن« . گردند
گر ي ديزن» أُخْرَى لَه فَستُرْضِع« د، ر دهد توافق نكردنين كه زن به فززند شيمورد ا

» تُم بِالمعروفيكُم إِذَا سلَّمتُم مĤ ءاتَيفَلَا جنَاح علَ« . ردير دادن كودك را به عهده بگيش
د، به يد پرداخت كنين كه آنچه را كه متعهد شده ايست به شرط اي بر شما نيگناه
ر از مادرش را يگر غي ديپستان زن است كه كودك ين در صورتيد و اي بپردازيخوب

  . ر دهديد مادر به او شيقبول  كند، و اگر جز پستان مادرش را قبول نكرد با
 يه داده مي كه به زن داي شود و مزديل مين كار به او تحميو اگر  امتناع ورزد ا
ز مشخّص يك چي است كه زن و شوهر بر ين زمانيو ا.  شوديشود به او  داده م

 كه فرزند در شكم ي گردد چون در دورانيه استنباط مين از مفهوم آيد و اتوافق نكنن
ا آمد و  ي كه به دنيو وقت.  مادر را بدهديد نفقه يمادر است سرپرست فرزند با

ز يد هر دو كار را خداوند جايه نمايگر زن ها تغذير دير مادرش و از شيتوانست از ش
  . قرار داده است

ن ي كرد ايه نميگر تغذي دير زنير مادرش از شير از شيه غ بود كي حالتيو اگر دارا
ه ي باشد و فقط از وجود مادر  تغذي است كه در شكم مادرش مي فرزنديبه منزله 

سپس خداوند نفقه . ر دهديد حتما مادرش به او شين حالت باين در ايبنابرا. دي نمايم
  :را برحسب توان شوهر مقّرر  كرد و فرمود
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د نفقه بدهد و ي خود بايي دارد از دارايي كه دارايكس» سعتِهِ من سعةٍ وذُ لِينفِقْ« 
لَيهِ قُدِر ومن« .  فقرا بپردازدي همانند نفقه يد نفقه اينبا ع قُهكه تنگدست يو كس» رِز 

لْينفِقْ« است،   الَ« . د از آن چه خداوند به او داده است خرج كنديبا» اللَّه آتَاه مِما فَ
كَلِّفي ا اللَّها إِلَّا نَفْسا مكه به او داده است يچ كس را جز به اندازه ايخداوند ه» آتَاه 

 مناسب است كه هركس را به انداز ين با حكمت و رحمت الهيو ا.  كنديمكلف نم
 ي مكلف ميتوانش مكلف كرده و بار تنگدست را سبك كرده و او را فقط به اندازه ا

ش يچ كس را بيره هيپس خداوند در مورد نفقه و غ.  داده استي روزيسازد كه به و
  . تر از توانش مكلّف نكرده است

ن يش خواهد آورد، و اي آسايخداوند بعد از تنگدست»  يسرًا عسرٍ بعد اللَّه سيجعلُ« 
 را از آن ها دور خواهد كرد، ي تنگدستان كه خداوند شدت و سختيست برايمژده ا

  . هستي آساني كه با سختيبه درست» سرَايفَإِنَّ مع العسرِ «  ون چ
  :8- 11  يه يآ

 عذَابا وعذَّبنَاها شَدِيدا حِسابا فَحاسبنَاها ورسلِهِ ربها أَمرِ عنْ عتَت قَرْيةٍ من وكَأَين
 سرباز  پيامبرانش و  شانپروردگار  فرمان از  كه  يا  قريه  مردم بسا  چه نُّكْرًا
  عذابشان  سهمناك  يعذاب  به و  كشيديم  حساب آنها از  سخت ما  آنگاه  زدند

  كرديم
الَ فَذَاقَتبا ورِهكَانَ أَمةُ واقِبا عرِهرًا پس أَمچشيدند را خود  عمل  عقوبت  خُس  
  .بود  يزيانكار  كارشان  عاقبت

دأَع اللَّه مذَا لَهاعا بفَاتَّقُوا شَدِيد ا اللَّهلِي يابِ أُونُوا الَّذِينَ الْأَلْبآم أَنزَلَ قَد اللَّه كُملَي  إِ
   ايمان  كه  يخردمندان  يا  پس  كرد  آماده  سخت  يعذاب  برايشان ذِكْرًا خداوند

 .است  كرده  نازل را  قرآن شما بر خدا  بترسيد خدا از ، ايد آورده

لَيكُم يتْلُو لًارسو اتِ عنَاتٍ اللَّهِ آييبم خْرِجنُوا الَّذِينَ لِّيمِلُوا آمعاتِ والِحمِنَ الص 
 تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ يدخِلْه صالِحا ويعملْ بِاللَّهِ يؤْمِن ومن النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ
ارا خَالِدِينَ الْأَنْها فِيهدأَب نَ قَدسأَح اللَّه قًا لَهرا خدا  روشن  آيات  كه  يپيامبر و رِز 
 اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده ايمان ، كه را  يكسان تا خواند  يم  برايتان

 كند  شايسته كار و آورد  ايمان خدا  به را كه هر  و  آورد  يروشناي  به  يتاريك از
 و بمانند آنجا در  همواره ،  است  يجار نهرها  آن  در  كه آورد در  يبهشتهاي  به

  .گرداند  كرامند را  روزيشان خدا



٢٨٠٧ 

ب كردند يامبران را تكذي كه پيي سركش و ملّت هايخداوند از هالك كردن امت ها
 حساب ياد آن ها و قدرتمند بودنشان وقتي دارد كه تعداد زيان ميخبر داده و ب

 از آنان را دور نساخت و خداوند يزيبه سراغشان آمد چسخت و عذاب دردناك 
  . بدشان بودي به آن  ها چشاند كه سبب آن كارهايعذاب

.  آماده  كرده استي آن ها عذاب سختيز برايا در آخرت نيخداوند با وجود عذاب دن
 ي را مي الهيات و نشانه هاي كه آي خردمندانيپس ا» الْأَلْبابِ أُولِي يا اللَّه فَاتَّقُوا« 

 كه بعد يامبران بود و كسانيب پي گذشته را هالك كرد تكذيآن چه كه امت ها! ديفهم
ماند مانند آن ها هستند و سرنوشت آنان را ي پيند و راه آنان را مي آياز آن ها م

  . دارند
ادآور يسپس خداوند بندگان  مومن را به آن چه از كتاب خود بر آن ها نازل فرمود 

 جهالت ي هايكينازل فرموده تا مردم را از تار) ص(امبرش محمدي كه بر پيشد؛ كتاب
مان ي به آن ايرون آورد، پس برخيمان و اطاعت بي نور علم و ايو كفر و گناه به سو

و هركس به خدا » صالِحا ويعملْ بِاللَّهِ يؤْمِن ومن« . اوردنديمان ني ايآوردند و برخ
لْه«  واجبات و مستحبات را انجام دهد، يعنيسته كند، ياورد و كار شايمان بيا  يدخِ

ر آن رودها ي كند كه از زي ميياو را وارد باغ ها» الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ
 آن را ي نمونه يچ چشمي است كه هيداري پايروان است و در آن باغ ها نعمت ها

  . خطور نكرده  است يچ انسانيبه دل هده و تصور آن ي نشنيچ گوشيده و هيند
 بهشت جاودانه اند و يآن ها در باغ ها» رِزقًا لَه اللَّه أَحسنَ قَد أَبدا فِيها خَالِدِينَ« 

غمبرش ي هركس به خدا و پيعني. كو گردانده استيشان را خوب و نيخداوند روز
  .اهند بودانند و در دوزخ جاودانه خويشان دوزخياورد پس ايمان نيا
  :12 يه يآ

خَلَقَ الَّذِي اللَّه عباتٍ ساوممِنَ سضِ ونَّ الْأَرتَنَزَّلُ مِثْلَهرُ ينَّ الْأَمنَهيوا بلَمأَنَّ لِتَع اللَّه 
  آسمان  هفت  كه  آن  خداست  عِلْما شَيءٍ بِكُلِّ أَحاطَ قَد اللَّه وأَنَّ قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى

 بدانيد تا  است  يجار  زمين و آسمانها  ميان او  فرمان  بيافريد  زمين آنها همانند و
  .دارد  احاطه چيز  همه بر  علم   به و  است قادر چيز هر بر خدا  كه

ن و هر آن چه را در آن ها هست يسپس خداوند متعال خبر داد كه او آسمان ها و زم
و . ده است يانشان است آفري در آن ها و در م هفت گانه و هر آن چه راين هايو زم

 است كه آن را به ينيفرمان، مقّررات و  احكام د. فرمان را نازل كرده است
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هم . ند ي نمود تا آن را به بندگان برسانند و آن ها را موعظه نمايامبرانش وحيپ
  .  پردازديده ها مير آفري كه با آن به تدبيري و تقديني تكوين فرمان هايچن

 ي او و آگاهيي آن است كه بندگان او را بشناسد و بدانند كه تواناين ها برايهمه ا
ك و اوصاف مقدسش او ي نيپس هرگاه با نام ها.  را احاطه كرده استيزياش هرچ

د هدف از ي را پرستش كنند و دوستش بدارند و حقّ او را ادا نمايرا بشناسند و و
 و آن عبارت است از شناخت خداوند و پرستش نش و فرمان را محققّ ساخته انديآفر

 يابند و ستمگران از آن روي يق مير توفين كار خيو بندگان صالح خدا به ا. خداوند 
  . شونديگردان م

   طالقير سوره يان تفسيپا
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  مي تحرير سوره يتفس

  .ه استي آ12 و يمدن
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
  يرحِيم ا غَفُور واللَّه أَزواجِك مرْضَات تَبتَغِي لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرِّم ملِ النَّبِي أَيها يا

  ساختن  خشنود خاطر  به ،  است  كرده  حالل تو، بر خدا  كه را  يچيز چرا ، پيامبر
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا و ؟  يكن  يم  حرام خود بر  زنانت

قَد ال فَرَضلَّه تَحِلَّةَ لَكُم انِكُممأَي اللَّهو لَاكُم وم وهو لِيمخدا الْع كِيمشما  يبرا الْح 
 و دانا  اوست ،و  شما ياور  خداست  است  داشته مقرر را  سوگندهايتان  گشودن

  .حكيم
لَيهِ اللَّه وأَظْهرَه بِهِ تنَبأَ فَلَما حدِيثًا أَزواجِهِ بعضِ إِلَى النَّبِي أَسرَّ وإِذْ ع رَّفع ضَهعب 

رَضأَعن وضٍ ععا بلَم   آنگاه الْخَبِيرُ الْعلِيم نَبأَنِي قَالَ هذَا أَنبأَك منْ قَالَت بِهِ نَبأَها فَ
 اب راز ، آن  زن  آن  چون ، نهاد  ميان در  يراز خود  زنان از  ييك با پيامبر  كه

 بر را راز  ازآن   يا  پاره او و  ساخت  آگاه  آن از را پيامبر خدا ،  گفت باز  يديگر
  يكس  چه  : گفت   زن  زد باز سر ديگر  يا  پاره  يافشا از و كرد آشكار  زن  آن
 خبر  من  به  آگاه  يدانا   يخدا  آن  : گفت ؟  است  كرده  آگاه ماجرا  اين از را تو

  .است  داده
 وجِبرِيلُ مولَاه هو اللَّه فَإِنَّ علَيهِ تَظَاهرَا وإِن قُلُوبكُما صغَت فَقَد اللَّهِ إِلَى تَتُوبا نإِ

الِحصؤْمِنِينَ ولَائِكَةُ الْمالْمو دعب است بهتر كنيد  توبه  زن دو شما اگر ظَهِيرٌ ذَلِك  ، 
 خدا ، شويد  همدست  آزارش  يبرا اگر و   ستا  بازگشته  حق از  دلهايتان زيرا
 او ياور  پس  آن از  فرشتگان و  شايسته مؤمنان و  جبرئيل نيز و  اوست ياور

  .بود خواهند
لَّقَكُنَّ إِن ربه عسى لَه أَن طَ  تَائِباتٍ قَانِتَاتٍ مؤْمِنَاتٍ مسلِماتٍ منكُنَّ خَيرًا أَزواجا يبدِ
  يجا  به  پروردگارش گويد  طالق را شما اگر وأَبكَارا شايد ثَيباتٍ سائِحاتٍ تٍعابِدا
  توبه ، فرمانبردار ،  مؤمن ،  مسلمان  يزنان  بدهد ، شمايش از بهتر  يزنان شما
  .باكره  خواه ،  كرده شوهر  خواه ،  گرفتن  روزه  و  عبادت  اهل ،  كننده
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 دهد كه ازدواج با يرا مورد سرزنش قرار م) ص(ش محمدامبرين جا خداوند پيدر ا
 از ي برخيا خوردن عسل را به خاطر به دست آوردن  خشنوديو » هيمار«زش يكن

ات را ين آيسپس خداوند ا.  دارديهمسرانش بر خود حرام كرد كه داستان معروف
 بر تو يو رسالت و وح كه خداوند با دادن نبوت ي كسيا» النَّبِي أَيها يا« :نازل فرمود

 را كه خداوند يزه اي پاكيزهايچرا چ» لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرِّم لِم« ! منت گذارده است
  . ي داري نموده است بر خود حرام ميبه تو و امت تو ارزان

 يه خواين حرام كردن ميتو با ا» رحِيم غَفُور واللَّه أَزواجِك مرْضَات تَبتَغِي« 
ن جا يدر ا. ، و خداوند آمرزگار مهربان استياوري همسرانت را به دست بيخشنود

ده و مالمت خود را از او رفع يامبرش را بخشيان شده كه خداوند پيبه صراحت ب
 مقّرر ي براي كه او بر خود واداشت سببيمينموده و بر او رحم كرده است و تحر

ن حكم ي اثبات ايداوند متعال در راستاپس خ. دي همه امت گردي براي كليشدن حكم
لَّةَ لَكُم اللَّه فَرَض قَد« :فرمود  يتان را برايخداوند راه گشودن سوگندها» أَيمانِكُم تَحِ

  .  شودي مومنان را شامل مين  عام است و همه سوگندهاي دارد، و ايشما مقّرر م
د، يد قبل از آن كه آن را بشكنيتان را باز كنيله آن سوگندهاي آن چه را كه به وسيعني

  . تان مقّرر كرده استيد، برايد بدهي كه بعد از شكستن بايو كفاّره ا
لَا ينَ ءامنُوا لَا تُحرّموا طَيها الذَّيأَي« :دي فرمايهمان طور كه م لَكُم و لَّ اللَّهأَح Ĥتِ مب
نَ يفَكَفَّرتُه إِطعام عشَرَةِ مسك« :دي فرمايكه من يتا ا» نَيحِب المعتَدِيتَعتَدوا إِنَّ اللَّه لَا 

لَثةِ يجِد فَصيرُ رقَبةَ فَمن لَّم يكُم أُو كِسوتُهم أَو تَحرِيمِن أُوسطِ ما تُطعِمونَ أَهلِ ام ثَ
  را كهييزه هايپاك! ديمان آورده اي كه اي كسانيا» منِكُم إِذَا خَلَفتُميامِ ذَلِك كَفَّرةُ أَيأَ

 گمان خداوند يد بييد و تجاوز ننمايتان حالل كرده است حرام نكنيخداوند برا
ن است از يپس كفّاره آن، خوراك دادن به ده مسك...  دارد يمتجاوزان را دوست نم

ا آزاد كردن يدن آنان و يا پوشانيد و ي دهيتان مي كه به خانواده هايانه اي ميغذاها
ن كفّاره يا.رديافت سه روز روزه بگيرا نزها ين چيپس هركس ا. ك برده استي

  .دي كه سوگند خورديتان است وقتيسوگندها
 او حالل است بر ي كه برايزيا كني يدنيا نوشيل غذا ي را از  قبيزيپس هركس چ

 كنم، سپس يا نمي كنم يا به خدا سوگند خورد كه فالن كار را ميخود حرام كرد 
 مذكور بر او الزم است و يند كفاره ا خواست آن را بشكيسوگند خود را شكست 

لَاكُم واللَّه« . ديد آن را ادا نمايبا ون يو خداوند كارسازتان است و شما را به بهتر» م
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 يله آن شرّ از شما دور ميتان و در آن چه كه به وسياين و دنيصورت در امر د
  .  سازديگردد رهنمود م

 ي شما مقّرر داشته تا ذمه و عهده يتان را براين خداوند گشودن سوگندهايبنابرا
 است يو او كس.  فرزانه استيو خداوند دانا» الْحكِيم الْعلِيم وهو« . شما تبرئه گردد

 اش ظاهر و باطن شما را احاطه نموده و  او در همه آن چه كه ي و آگاهييكه دانا
 را مقّرر نموده يم شما احكاين برايبنابرا. ده و به آن حكم نموده با حكمت استيآفر
  . دانسته است به مصلحت شما و مناسب احوال و اوضاع شماستيكه م
 كه ي از مفسران گفته اند زنياريبس» حدِيثًا أَزواجِهِ بعضِ إِلَى النَّبِي أَسرَّ وإِذْ« 
امبر با ي اهللا عنها بود كه پين حفصه رضيان نهاد ام المومني را در ميامبر با او رازيپ
ن راز خبر نكند اما ي را از ايان نهاد و به او فرمان داد كه كسي را در ميو رازا

ن خبر يامبر را از اي اهللا عنها بازگو نمود، و خداوند پي عائشه رضيحفصه آن را برا
 او بازگو كرد ي از آن چه كه همسرش گفته بود را برايامبر بخشيمطلع گرداند  و پ

  . اعراض نموديرخ از بي لطف و مهربانيو از رو
 »نْ قَالَتم أَكذَا أَنبش ما ي كه از پي تو را از خبريچه كس:امبر گفتيهمسر پ» ه
لِيم نَبأَنِي قَالَ« رون نرفته آگاه كرده است؟ يب آگاه يخداوند دانا: فرمود» الْخَبِيرُ الْع 

  .ا آگاه كرد داند مريست و راز و پنهان را ميده ني بر او پوشيز پنهانيچ چيكه ه
امبر حفصه ي پين خطاب به دو همسر گراميا» قُلُوبكُما صغَت فَقَد اللَّهِ إِلَى تَتُوبا إِن« 

 يامبر آن چه را كه دوست مي باشد كه سبب شدند تا پي اهللا عنهما ميشه رضيو عا
د سپس خداوند توبه را به آن ها عرضه نمود و آن ها را يداشت بر خودش حرام نما

 كه ي و ادبيزگاريتان از پرهيكارشان سرزنش كرد و به آن ها خبر داد كه دل هابر 
  .د منحرف گشته استيد و او را احترام بداريت كنيامبر رعايسته است با پيشا
لَيهِ تَظَاهرَا وإِن«  د ي آي كه بر او دشوار ميد در امري كنيگر همكاريو اگر با همد» ع

 هو اللَّه فَإِنَّ« د كه ين كار شما ادامه داشته باشد پس بداني كند، و ايو او را ناراحت م
لَاهورِيلُ مجِبو الِحصؤْمِنِينَ ولَائِكَةُ الْم الْمو دعب خداوند خودش كارساز »  ظَهِيرٌ ذَلِك

اور و يان ياوران و پشتبيل و مومنانِ خوب و همه يز جبرئيامبر است و نياور پيو 
اورانش يامبر هستند و هركس كه يبان پياوران و پشتي همه يعني. هستندبان او يپشت

 ي و شرافت است براين برترين بزرگتريو ا. روز خواهد بود ين ها باشند قطعا پيا
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ده ي برگزيده هايكه ذات بزرگوار خداوند و بندگان و آفر) ص(امبران محمديسرور پ
  . باشنديامبر بزرگوار مين پياوران اياش 
ز آن ها را با يامبر برحذر داشته شده اند، ني پيز دو همسر گراميه نين آي او در

ز ين چيد و آن طالق است كه گران تري آيار دشوار مي ترسانده كه بر زنان بسيزيچ
لَّقَكُنَّ إِن ربه عسى« : پس فرمود.  آن هاست يبرا » منكُنَّ خَيرًا أَزواجا يبدِلَه أَن طَ

د چون اگر او شما را طالق بدهد كار بر او دشوار نخواهد شد يا برتر ندانپس خود ر
 خواهد داد ي نگاه داشتن شما مجبور نخواهد بود چون خداوند به او همسرانيو برا

ق است و ين از باب  تعليانت از شما بهتر خواهند بود، اما اي و دييبايكه از نظر ز
 شده باشد چون همسرانش را طالق نداد و ست كه محققيافته و الزم نيهنوز تحقق ن
  . آمدنديد مي كه خدا ذكر نموده پدين زنان فاضله اي داد چنياگر طالق م

 ي مي را به جاي كه هم مقّررات ظاهري مومنيزنان مسلمان» مؤْمِنَاتٍ مسلِماتٍ« 
 يز به جايد و اعمال قلب را نيل عقاي از قبي شرائع باطنيعني. مان دارنديآورند و هم ا

و از آن چه كه خدا » تَائِباتٍ« . شه فرمانبردارنديو همواره و هم» قَانِتَاتٍ« .  آورنديم
 دارد يپس آن چه را كه خدا دوست م. ندي نماي  كنند و اعراض مي پسندد توبه مينم

 ثَيباتٍ« .  شوندي گردان مي دارد روي دهند و از آن چه كه دوست نميانجام م
كَارأَببه دلخواه خود ) ص(امبريزه خواهند بود، تا پي دوشيوه و برخي بيبرخ» او

  .  داشته باشديزنان متنوع
 كسب يدند بالفاصله برايب را شنين هشدار و تأديا) ص(امبر ي همسران پيوقت

ن ين صفت بر آن ها منطبق بود و آن ها برتريپس ا. شتافتند) ص(امبر يت پيرضا
  .زنان جهان گشتند

  :6 يه يآ
لَيها والْحِجارةُ النَّاس وقُودها نَارا وأَهلِيكُم أَنفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا لَائِكَةٌ عم 

  ايمان  كه  يكسان  يا يؤْمرُونَ ما ويفْعلُونَ أَمرَهم ما اللَّه يعصونَ لَا شِداد غِلَاظٌ
 هستند سنگها و  مردم آن   هيزم  كه  يآتش از را خود  ادهخانو و خود ، ايد  آورده

 خدا  چه هر  موكلند  آتش   آن بر سختگير و گفتار  درشت  يفرشتگان  داريد  نگه
  .اند  شده مامور آن   به  كه كنند  يم  همان و كنند  ينم  ينافرمان بگويد

ط يلوازم و شرا! ت نموده اسيمان را به شما ارزاني كه خداوند نعمت اي كسانيا
لِيكُم أَنفُسكُم قُوا« د، پس يمان را انجام دهيا أَها وخودتان و خانواده تان را از » نَار
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 يو مصون ماندن از آتش زمان. ار خطرناك و ناگوار استيد كه بسي نجات دهيآتش
 از بند باشد ويابد كه انسان به آن چه خداوند او را بدان امر نموده است پاي يتحقق م

د و ي نماين ميد و از آن چه خداوند را ناخشنود و خشمگيز نماي كرده پرهيآن چه نه
  . شود توبه كند و برگردديباعث عذاب م

 شود كه انسان زن ين صورت محقق ميو حفظ خانواده و فرزندان از آتش جهنم به ا
ان خدا را امرزد و آنان را اجبار كند تا فرميد و به آن ها بيو فرزندش را ادب نما

پس بنده سالم نخواهد ماند مگر آن كه  دستورات خدا را در مورد . ندياجرا نما
و خداوند دوزخ را .  او هستند اجرا كندي كه تحت سرپرستيخودش و در حقّ  كسان

پس .  به آن باز داردي توجهيف نموده تا بندگانش را از بي توصييبا چنان صفت ها
.  دوزخ سنگ ها و  انسان ها هستند ينه يافزوز» والْحِجارةُ النَّاس وقُودها« :فرمود

إِنَّكُم وما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب «  :همان طور كه خداوند متعال فرموده است
د بهره جهنّم ي كني خدا پرستش ميشما و آن چه كه به جا» جهنَّم أَنتُم لَها وردونَ

  .د آمدياهد و شما به آن در خويهست
لَيها«  لَائِكَةٌ ع غِلَاظٌ م ادر گمارده شده اند ي تندخو و سخت گيبر دوزخ فرشتگان» شِد

ان را با زور و يآن ها دوزخ.  آن ها هولناك استيمايشان وحشتناك و سيكه صدا
 به عذابشان داده و ي گردانند و فرمان خدا را كه حكم قطعي شان خوار مييتوانا
  . ندي نمايبر آن ها واجب گردانده است در حقّ آن ها اجرا م عذاب را يسخت

از خدا در آن چه به آنان فرمان »  يؤْمرُونَ ما ويفْعلُونَ أَمرَهم ما اللَّه يعصونَ لَا« 
 يز فرشتگان ستوده شده اند و فرمانبردارين جا نيدر ا.  كنندي نميداده است نافرمان

ش ي دهد مورد ستاي كه به آن ها ميعتشان در هر دستورآن ها از خداوند و اطا
  .قرار گرفته است

  :7 يه يآ
 در ،  كافران  يتَعملُونَ ا كُنتُم ما تُجزَونَ إِنَّما الْيوم تَعتَذِروا لَا كَفَرُوا الَّذِينَ أَيها يا
 ايد  كرده  كه  يكار  برابر را شما  كه  نيست  اين جز مخواهيد  پوزش روز  آن

  .دهند  يم كيفر
 شوند و به آن ها گفته يخ مين سخنان سرزنش و توبيامت با ايان در روز قيدوزخ

د ي مكنيامروز عذرخواه!  كافرانيا» الْيوم تَعتَذِروا لَا كَفَرُوا الَّذِينَ أَيها يا« : شوديم
 يزي اكنون چ ندارد ويدن و عذرخواستن تمام شده و سودي وقت پوزش طلبيعني
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ات او يب آيدن به خدا و  تكذي اعمال نمانده است و شما جز  كفر ورزيدن سزايجز د
ش يگر پي ديد و عمليگر نكرده اي دي كاريامبران و دوستان الهيو مخالفت با پ

  .دينفرستاده  ا
  :8 يه يآ
 سيئَاتِكُم عنكُم يكَفِّرَ أَن ربكُم سىع نَّصوحا تَوبةً اللَّهِ إِلَى تُوبوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا

لَكُم  معه آمنُوا والَّذِينَ النَّبِي اللَّه يخْزِي لَا يوم الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ ويدخِ
مهى نُورعسنَ ييب دِيهِمأَي انِهِممبِأَيقُولُونَ ونَا يبأَتْمِ رنَا لَنَا ماغْفِرْ نُورلَنَا و لَى إِنَّكع 

  توبه ، كنيد  توبه خدا  درگاه  به ، ايد  آورده  ايمان  كه  يكسان  يا قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ
  به را شما و كند محو را  گناهانتان  پروردگارتان  كه باشد   اخالص يرو از،  يا

  و پيامبر خدا ، روز  آن در   است  يجار نهرها  آن در  كه كند  داخل يبهشتهاي
  سمت  و  پيشاپيش  نورشان و ، نگذارد فرو اند  آورده  ايمان او با  راكه  يكسان

  به ما  يبرا  را ما نور ، ما پروردگار  يا : گويند  يم  باشد  حركت در  راستشان
  ،  يهست توانا  يكار هر بر تو  كه ، بيامرز را ما و  رسان  كمال
ه به توبه خالصانه فرمان داده و وعده داده  است كه در مقابل توبه ين آيد در اخداون

د و  او را وارد بهشت كند و  او رستگار و موفق يخالصانه گناهان را توبه كننده بزدا
 آن ييمانشان و با روشنايامت در پرتو نور ايخواهد شد آنگاه كه مومنان در روز ق

 ي كه نورهايو زمان.  شونديش بهره مند ميو آسا ين راحتي كنند و از ايحركت م
 خواهند كه  نورشان را كامل ي شود، مومنان از خداوند ميمنافقان خاموش م
 كه با خود دارند ينيقيله نور يرد و آن ها را به وسي پذيشان را ميبگرداند و خدا دعا

 و همه رندي گي مي رساند و در جوار پروردگار بزرگوار جاي بهشت ميبه باغ ها
  .ج و آثار توبه خالصانه استين ها نتايا

 كه يدن از همه گناهان است، توبه ايمنظور از توبه خالصانه برگشتن و دست كش
 را يك شدن به ويت او و نزدي جز رضاي خدا باشد و هدفيهدف بنده فقط رضا

  .دار بماندين توبه پايشه و در هر حالت بر ايداشته باشد و هم
  :9 يه يآ
  يالْمصِيرُ ا وبِئْس جهنَّم ومأْواهم علَيهِم واغْلُظْ والْمنَافِقِينَ الْكُفَّار جاهِدِ النَّبِي يهاأَ يا

  است  جهنم جايگاهشان بگير،  سخت آنها بر و  كن جهاد  منافقان و كفار با ، پيامبر
  .است  يسرانجام بد  كه
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 دهد تا با كافران و منافقان جهاد كند و بر آنان يامبر فرمان ميخداوند متعال به پ
 اقامه حجت بر آن ها و دعوت يله ين شامل جهاد با كافران به وسيرد و ايسخت بگ

  .  است كه بر آن قرار دارنديي هايدادنشان با موعظه حسنه و باطل كردن گمراه
ه دعوت خدا  است كيكار با كسيله سالح و پيز شامل جهاد كردن با آن ها به وسين

رد و ي پذي كه دعوت خدا را نمين كسيچن.  گردديم حكم او نميرد و تسلي پذيرا نم
  .  با او رفتار نموديد با او جهاد كرد و به درشتي شود بايم نميتسل

و خداوند كافران و . د  انجام شودي كه بهتر است بايوه ايجهاد نوع  اول با همان ش
ز در آخرت ين.  دهدي و حزب اهللا بر آن  ها عذاب مامبريمنافقان را با مسلط كردن پ

 است كه سرانجام هر بدبخت و يگاهي دهد و دوزخ بدجايبا دوزخ عذابشان م
  . خواهد بوديانمنديز
  :10- 12 يه يآ

ضَرَب لًا اللَّه لَّذِينَ مثَ  عِبادِنَا مِنْ عبدينِ تَحت كَانَتَا لُوطٍ واِمرَأَةَ نُوحٍ اِمرَأَةَ كَفَرُوا لِّ
 خدا الداخِلِينَ مع النَّار ادخُلَا وقِيلَ شَيئًا اللَّهِ مِنَ عنْهما يغْنِيا فَلَم فَخَانَتَاهما صالِحينِ

 از تن  دو  نكاح در دو هر  كه آورد  يم را لوط  زن و  نوح  زن  مثل  كافران  يبرا
  زنان نتوانستنداز  آنها و  ورزيدند  نتخيا دو  آن  به و بودند ما  صالح  بندگان
  .آييد  در  آتش  به  ديگران با : شد  گفته و كنند  عذاب  دفع خود

ضَرَبو لًا اللَّه  الْجنَّةِ فِي بيتًا عِندك لِي ابنِ رب قَالَت إِذْ فِرْعونَ اِمرَأَةَ آمنُوا لِّلَّذِينَ مثَ
  ايمان  كه  يكسان  يبرا خدا و الظَّالِمِينَ الْقَومِ مِنَ ونَجنِي عملِهِو فِرْعونَ مِن ونَجنِي
  يبرا ،  من پروردگار  يا  : گفت كه ، آنگاه زند  يم  مثل را  فرعون  زن ، اند  آورده

 و  ده  نجات  عملش و  فرعون از مرا  و  كن بنا  يا  خانه خود نزد  بهشت در  من
  برهان  ارهستمك  مردم از مرا

مرْيمو نَترَانَ ابالَّتِي عِم نَتصا أَحهوحِنَا مِن فِيهِ فَنَفَخْنَا فَرْجر قَتدصاتِ وا بِكَلِمهبر 
 زنا رااز  خويش  شرمگاه  كه را  عمران دختر  مريم و  الْقَانِتِينَ مِنَ وكَانَت وكُتُبِهِ

 و خود پروردگار  كلمات او و   دميديم  آن در خود   روح مااز و  داشت  نگه
  .بود  فرمانبرداران از او و  كرد  تصديق را  كتابهايش
ان دارد كه يشان بي مومنان و كافران زده است تا براين دو مثل را برايخداوند ا

 رساند اگركار بد ي نمي به ويك بودنش با او، سوديارتباط كفر با مومن و نزد
لًا اللَّه ضَرَب« :دپس فرمو. انجام دهند  كَانَتَا لُوطٍ واِمرَأَةَ نُوحٍ اِمرَأَةَ كَفَرُوا لِّلَّذِينَ مثَ
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تنِ تَحيدبادِنَا مِنْ عنِ عِبيالِحخداوند درباره كافران، زن نوح و زن لوط را مثل » ص
دند ه السالم بويزده است كه آن دو در نكاح دو بنده درستكار ما كه نوح و لوط عل

  .قرار داشتند
انت كردند، دو بنده درستكار ما ين به نوح و لوط خياما آن دو زن در د» فَخَانَتَاهما« 

ن كه در ين است نه اين جا هميانت در ايمنظور از خ. ن همسران خود نبودنديكه بر د
 مرتكب يامبريچ پي كرده باشند، چون زن هيانتي و عفّت به آن ها خييامر زناشو

  . را  زناكار نگردانده استيامبريچ پيو زنا نشده است، و خداوند هرگز زن هفاحشه 
 »ا فَلَمغْنِيا يمنْهئًا اللَّهِ مِنَ عقِيلَ شَيخُلَا واد النَّار عاخِلِينَ مپس نوح و لوط » الد

 از عذاب خدا را از آن دو زن دور كنند و به آن دو زن گفته شد كه يزينتوانستند چ
« .  شونديند وارد آن مي آي كه بدان در ميپس به همراه همه كسان. ديه دوزخ درآئب

ضَرَبو لًا اللَّه ه يز آسي مومنان نيو خداوند درباره » فِرْعونَ اِمرَأَةَ آمنُوا لِّلَّذِينَ مثَ
 فِي بيتًا عِندك لِي ابنِ رب قَالَت إِذْ« .  اهللا عنها را مثل زده است يبنت مزاحم رض

لِهِ فِرْعونَ مِن ونَجنِي الْجنَّةِ معنِي ونَجمِ مِنَ وكه گفتيهنگام»  الظَّالِمِينَ الْقَو  :
 ييش رهاي نزد خودت بساز و مرا از فرعون و كارهاي من خانه ايبرا! پروردگارا

  . بخش و مرا از دست گروه ستمكاران نجات بده
شگاه خدا و طلب نمودن يمان و تضرع نمودن به پيام را به داشتن يخداوند مر

ن خواسته كه ورود به بهشت و قرار گرفتن در مجاورت پروردگار بزرگوار يباالتر
 را از يان داشته كه او از خداوند خواست تا وين بيهم چن. ف نموده استياست توص

 يند دعاپس خداو.  نجات بدهدي زشت او و از فتنه هر ستمگريفتنه فرعون و كارها
  .  تام برخوردار شدي كامل و ثباتيمانيرفت و او از اياو را پذ

 ياريان مردان، افراد بسياز م« :فرمود) ص(امبرين پيبنابرا. افتيو از فتنه ها نجات 
ه يم بنت عمران و آسيد جز مري به كمال نرسيان زنان كسيده اند و از ميبه كمال رس

 ير زنان همچون برتريشه بر ساي عايرد، و برتيجه بنت خوليبنت مزاحم و خد
  ». آبگوشت بر سائر غذاهاست

 »مرْيمو نَترَانَ ابالَّتِي عِم نَتصا أَحهم دختر عمران كه به خاطر كمال يو مر» فَرْج
 مِن فِيهِ فَنَفَخْنَا« . دي ورزيالود و پاكدامني اش دامن به گناه ني و پاكدامنينداريد

د، و يبانش دميه السالم در گريل عليم كه جبرئيديروح خود در آن دمپس از » روحِنَا
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امبر بزرگوار از او متولد يه السالم پي عليسي شد و عيم منتهيدنش به وجود مريدم
  .ديگرد
 »قَتدصاتِ وا بِكَلِمهبكُتُبِهِ راو را يم سخنان پروردگارش و كتاب هايو مر» و 

ق يف شده است چون تصديم به دانش و معرفت توصين جا مريدر ا. ق كرديتصد
ش يق كتاب هايو تصد.  شودي او را شامل ميري و تقدينيسخنان خداوند ، سخنان د

ن كار جز با يابد، اي يق تحقق ميله آن تصدي است كه به وسيزي شناخت چيمقتض
م از ي و مر»  الْقَانِتِينَ مِنَ وكَانَت« :ن فرمودي شود، بنابرايعلم و عمل محقق نم

بند ي پاي و خضوع به طاعت الهيشه با فروتني همواره و هميعني. فرمانبرداران بود
 كمال يعنيت يقيقه بود و صديف او به كمال عمل است چون او صدين توصيبود و ا

  . علم و  عمل
  مي تحرير سوره يان تفسيپا
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   ملكير سوره يتفس

  .ه استي آ30 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 4 يه يآ
كاردِهِ الَّذِي تَببِي لْكالْم وهلَى وءٍ كُلِّ عيخداوند  است  يمتعال و قَدِيرٌ بزرگوار شَي  

  .تواناست  يهرچيز  بر او و  اوست  دست  به  يفرمانرواي ، كه
  مرگ  كه  الْغَفُور آن الْعزِيزُ ووه عملًا أَحسنُ أَيكُم لِيبلُوكُم والْحياةَ الْموت خَلَقَ الَّذِي

 و  است نيكوتر  عمل به  شما از  يك  كدام  كه  بيازمايدتان تا ، بيافريد را  يزندگ و
  .آمرزنده و پيروزمند  اوست
 هلْ الْبصرَ فَارجِعِ تَفَاوتٍ مِن الرَّحمنِ خَلْقِ فِي تَرَى ما طِباقًا سماواتٍ سبع خَلَقَ الَّذِي
  يخدا  آفرينش در  بيافريد را  طبقه  طبقه  آسمان  هفت  كه  فُطُورٍ آن مِن تَرَى

  آسمان در آيا ،  كن نظر ديگر بار  پس   يبين  ينم  ينظم  يب و، خلل   هيچ  رحمان
 ? يبين   يم  يشكاف

جِعِ ثُمرَ ارصنِ الْبكَرَّتَي نقَلِبي كرُ إِلَيصخَاسِأً الْب ووسِيرٌ هباز  چشم نيز ديگر بار ح 
  .گشت بازخواهد  تو نزد  به  درمانده و  خسته تو  نگاه  بنگر و  كن
 »كاردِهِ الَّذِي تَببِي لْكار و ير بسي بركات و خيبزرگوار و واال است و خدا دارا» الْم

هان  جيين است كه فرمانرواي اش ايو از عظمت و شكوهمند. ر استياحسان فراگ
 و يرين تقدين است و با فراميننده آسمانها و زمين به دست اوست و آفريباال و پائ

  . كندير و تصرف مي كه تابع حكمت  اوست آن گونه بخواهد در آن ها تدبينيد
 »وهلَى وءٍ كُلِّ عاست و بر هر ي كمال قدرت و توانمنديو خداوند دارا» قَدِيرٌ شَي 

ش ين قدرت خوين را با اي چون آسمانها و زميت بزرگ تواناست و مخلوق ايكار
 بندگانش چنان مقدر ي كه برايكس» والْحياةَ الْموت خَلَقَ الَّذِي« . جاد كرده استيا

لًا أَحسنُ أَيكُم لِيبلُوكُم« . رانديد و بمينمود كه آن ها را زنده نما متا شما را » ع
  .شما خالص تر و درست تر استك از يد كه عمل كدام يازمايب

ن جهان آورده و به آن ها خبر داده است كه به يده و به ايخداوند بندگانش را آفر
 كه با يي نموده و با شهوت هاين  جهان خواهند رفت و آن ها را امر و نهي از ايزود

م فرمان خدا گردد و يپس هركس تسل.  متضاد هستند آن ها را آزموده است يامر اله
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 دهد و هركس به يك ميك انجام دهد خداوند در هر دو جهان به او پاداش ني نكار
 را پشت سر اندازد او يابد و فرمان لهيش يال نفس گراي شهوت ها  و اميسو
  .ن سزا را خواهد داشتيبدتر

 »وهزِيزُ والْع ده ي باشد و آفريره ميز چيو خداوند توانمند است و بر همه چ» الْغَفُور
  .نديقاد اوها من

 آمرزد به ي كرده اند و گناهكاران را مي كه كوتاهيو آمرزگار  است و بدكاران
ن و ي آمرزد گرچه پرِ زمياو گناهانشان را م.  كه توبه كنند و برگردنديخصوص وقت

  .ا باشدي تمام دني پوشاند گرچه به  اندازه ايشان را ميب هايآسمان باشد و ع
گر و در يكدي ي كه هفت آسمان را بر بااليخداوند» طِباقًا ماواتٍس سبع خَلَقَ الَّذِي« 
در » تَفَاوتٍ مِن الرَّحمنِ خَلْقِ فِي تَرَى ما« . ده استي و  استحكام آفرييبايت زينها
  . يني بي نميچ خلل و نقصينش خداوند مهربان هيآفر

أت و يث رنگ و هي ح گردد ، به طور كامل ازي مي نقص منتفيثيو چنانچه از هر ح
 كه يد و ماه و ستارگان روشنين خورشيو همچن.  گردديكو و متناسب ميارتفاعش ن

و از آن جا كه كمال . ستي در آنها نيچ خلل و نقصيارند هي سي ثابت و برخيبرخ
آنها مشخّص است خداوند دستور داد تا چند بار به آن نگاه كرده شود و در كرانه 

« ر، يگر به آن بنگر و عبرت بگيبار د» الْبصرَ فَارجِعِ« :فرمودپس .  آن تامل شوديها
  ؟يني بي ميب و خلليا در آن عيآ» فُطُورٍ مِن تَرَى هلْ
 »جِعِ ثُمرَ ارصنِ الْبن بار بنگرين است كه چنديمنظور ا» كَرَّتَي. »نقَلِبي كلَي  الْبصرُ إِ

 را يب و خللين عاجز و ناتوان است كه عيو از اچرا كه چشم ت» حسِيرٌ وهو خَاسِأً
  .يغ نورزي و دريدر آن مشاهده كند، هرچند كه بكوش

  :5- 10 يه يآ
لَقَدنَّا وياء زما السنْيالد ابِيحصا بِملْنَاهعجا وومجاطِينِ رنَا لِّلشَّيتَدأَعو ملَه ذَابع 

  وسيله را چراغها  آن و  بياراستيم  يچراغهاي  به را  فرودين  آسمان السعِيرِ ما
  .ايم كرده  آماده  سوزان  آتش  شكنجه  برايشان و  گردانيديم  شياطين   راندن

لَّذِينَ   به  كه  يكسان  يبرا الْمصِيرُ و وبِئْس جهنَّم عذَاب بِرَبهِم كَفَرُوا ولِ
  .است  يبدسرانجام   جهنم و باشد  جهنم  عذاب اند  شده كافر  پروردگارشان

لْقُوا إِذَا   جوش  به ، شوند  افكنده  جهنم در  تَفُور چون وهِي شَهِيقًا لَها سمِعوا فِيها أُ
  ، بشنوند را  زشتش  بانگ و آيد



٢٨٢٠ 

زُ تَكَاديظِ مِنَ تَما الْغَيكُلَّم لْقِي لَهم فَوج فِيها أُ   است  نَذِيرٌ نزديك يأْتِكُم أَلَم خَزَنَتُها سأَ
  خازنانش ،، افكنند  آن در را  يفوج  چون و  شود  پاره  پاره  خشم از  كه

  ? نيامد  يا  دهنده  بيم را شما آيا  : گويندشان
لْنَا فَكَذَّبنَا نَذِيرٌ جاءنَا قَد بلَى قَالُوا كَبِيرٍ  ضَلَالٍ فِي اإِلَّ أَنتُم إِنْ شَيءٍ مِن اللَّه نَزَّلَ ما وقُ
  نكرده نازل   هيچ خدا  : گفتيم و  كرديم  تكذيبش  يول آمد  دهنده  بيم ، چرا : گويند
 .هستيد  يبزرگ  يگمراه در شما ،  است

  يم ما اگر : گويند  يم السعِيرِ و أَصحابِ فِي كُنَّا ما نَعقِلُ أَو نَسمع كُنَّا لَو وقَالُوا
  .بوديم  ينم سوزنده   آتش  اين  اهل ،  كرديم  يم  تعقل اي  شنيديم

 »لَقَد نَّا وياء زما السنْيكه آن را ي كني و مشاهده ميني بيا را ميو آسمان دن» الد 
و اگر ستارگان در .  دارديك نور متفاوتيبا ستارگان كه هر» بِمصابِيح« م، يآراسته ا

ن ستارگان را ي خداوند اي نداشت ولييبايك بود و زير تايآسمان نبودند آسمان سقف
 هستند كه يي راهنمايو ابزارها.  آن قرار داده است يينت بخش آسمان و روشنايز

ن كه يو ا.  شوندياب ميله آنها راهي مردم به وسيا و خشكي دري هايكيدر تار
ن ندارد كه ي با اي آراسته منافاتييا را با چراغ هايد آسمان دني فرمايخداوند م

 هفت گانه باشند، چون آسمان ها شفاف ي آسمان هاي از ستارگان باالياريبس
  . گردد، گرچه ستارگان در آن نباشنديا آراسته مين گونه آسمان دنيهستند و ا

لْنَاها«  عجا وومجاطِينِ رييطان هاين چراغ ها را ابزار سنگ سار كردن شيو ا» لِّلشَّي  
 به اخبار آسمان گوش دهند و استراق سمع ي خواهند دزدكيه مم كيقرار داده ا

 گذارند ين ستارگان را پاسداران آسمان قرار داده است و نميپس خداوند ا. ندينما
 كه از ستارگان پرتاب يياورند؛ شهاب هاين بيطان ها اخبار آسمان ها را به زميش
  .ه  استطان ها آماده كردي راندن شي شوند و خداوند آن را برايم
 آنان عذاب سوزان دوزخ آماده كرده يو در آخرت برا» السعِيرِ عذَاب لَهم وأَعتَدنَا« 
روان ين پيبنابرا.  كرده و بندگان خدا را گمراه نموده انديم چون آن ها سركشيا

 آنان عذاب سوزان دوزخ را آماده ي باشند و خداوند برايكافرشان همانند آن ها م
ز يو ن» الْمصِيرُ وبِئْس جهنَّم عذَاب بِرَبهِم كَفَرُوا ولِلَّذِينَ« :ن فرموديبنابرا. كرده است

 يگاهيا است و بدجايدند عذاب دوزخ مهي كه به پروردگارشان كفر ورزي كسانيبرا
  .رندي گي و ذلّت در آن قرار ميت خواريان در نهاياست كه دوزخ
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 لَها سمِعوا«  شوند، ي به دوزخ افكنده ميبا اهانت و خوار يوقت» فِيها أُلْقُوا إِذَا« 
 ي كه دوزخ ميدر حال» تَفُور وهِي« .  شنوندي بلند و خشن از آن ميصدا» شَهِيقًا
  . جوشد

 »زُ تَكَاديظِ مِنَ تَمك است كه دوزخ از خشم پاره پاره شود و از بس كه بر ينزد» الْغَي
 با آن ي بري كه وارد آن شوند گمان ميپس وقت.  بپاشدن است از هميكافران خشمگ

  ! ها چه كار خواهد كرد؟
ان ي دهند بيسپس سرزنش نگهبانان دوزخ را كه  كافران را مورد سرزنش قرار م

لْقِي كُلَّما« :كرد و فرمود لَهم فَوج فِيها أُ  در يهرگاه گروه» نَذِيرٌ يأْتِكُم أَلَم خَزَنَتُها سأَ
 ي به سويا هشداردهنده ايآ« : پرسنديزخ افكنده شوند نگهبانان دوزخ از آن ها مدو

ن دوزخ  يا از اي بودنتان چنان است كه گوي حالت شما و دوزخيعني» امد؟يشما ن
  .م دهندگان شما را از آن برحذر داشته انديد و بيخبر داده نشده ا

لْنَا افَكَذَّبنَ نَذِيرٌ جاءنَا قَد بلَى قَالُوا«  لَّا أَنتُم إِنْ شَيءٍ مِن اللَّه نَزَّلَ ما وقُ  ضَلَالٍ فِي إِ
م يم و گفتيب كردي نزد ما آمد اما او را تكذيهشداردهنده ا!  يآر: ندي گويم» كَبِيرٍ

پس آن ها . دي بزرگ هستي را نازل نكرده است و شما در گمراهيزيچ چيخداوند ه
 همه آنچه را كه خداوند نازل  كرده است يه طور كلّب كردند و بيامبر خود را تكذيپ

  .دروغ  انگاشتند
 كه  يامبران هشداردهنده را گمراه خواندند در حالين بسنده نكردند و همه پيو به ا

و فقط به گمراه قرار دادن آن ها اكتفا نكردند . ت  كننده بودنديافتگان هدايآن ها راه
ه يپس  كدام عناد و تكبر و ستم شب. رار دادند بزرگ قي آن ها را گمراهيبلكه گمراه

   است؟ين عناد و تكبريچن
ن كه يآن ها با اعتراف به ا» السعِيرِ أَصحابِ فِي كُنَّا ما نَعقِلُ أَو نَسمع كُنَّا لَو وقَالُوا« 
م در زمره يدي ورزيا خرد ميم يدي شنياگر م: ندي گويت نبودند ميسته هدايشا

 كنند كه ي ميت را از خود نفي هدايپس آن ها همه راه ها. مي بوديان نميدوزخ
امبران آورده  اند، يا پي كه خداوند نازل كرده  است و ييزهايدن چيشن: عبارتند از

  كند و به يا آگاه ميق اشي رساند و او را به حقايده مي كه به صاحب خود فايعقل
  . داردي دارد برحذر مي زشت دارد و از هر آنچه كه سرانجامير واميح خيترج

مان ارباب صدق ين به خالف عقل و ايو ا. يي شنوايرويپس آنان نه عقل دارند و نه ن
پس آنچه را كه . د نموده انديي تأيل سمعيمان خود را با دالين است كه آن ها ايقيو 
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 يقلل عيز با دالين. ده اند و به آن  عمل كرده انديامبر آمده است شني خدا و پياز سو
ص داده ير را از شر تشخيت و خي را از هدايت كرده اند و گمراهيمان خود را تقويا

ش را ي كه لطف خوي استوار است كسي و نقليل عقليمان آنها براساس داليپس ا. اند
 يو بر هركس از بندگانش كه بخواهد منّت م.  دهديبه هركس كه بخواهد اختصاص م

ستند خوار ي نيسته خوبي را كه شايساند و كسان ريع مي رفينهد و او را به درجات
  . گردانديم

 و عناد خود ي شوند و به ستمگري كه وارد دوزخ ميخداوند متعال درباره  كسان
  :دي فرماي كنند و مياعتراف م

  :11 يه يآ
  يا  دكنن  يم  اعتراف خود  گناه  به  السعِيرِ پس لِّأَصحابِ فَسحقًا بِذَنبِهِم فَاعتَرَفُوا

  .اند  سوزنده   آتش  اهل  كه آنها بر باد  لعنت
 كنند، پس يبه گناهان خود اعتراف م» السعِيرِ لِّأَصحابِ فَسحقًا بِذَنبِهِم فَاعتَرَفُوا« 

چقدر بدبخت و خوار . ان بادي و شقاوت بهره دوزخيانمندي از رحمت خدا و زيدور
 يداده اند و در دوزخ قرار گرفته اند؛ دوزخ را از دست ي كه پاداش الهيهستند وقت

  . سوزانديشان را ميكه آتش سوزان آن جسم ها و دل ها
  :12 يه يآ

 از  ناديده  كه  يكسان  يكَبِيرٌ برا وأَجرٌ مغْفِرَةٌ لَهم بِالْغَيبِ ربهم يخْشَونَ الَّذِينَ إِنَّ
  .است   فراوان مزد و  آمرزش ، ترسند  يم  پروردگارشان

ز ذكر يكوكاران خوشبخت را نيف نيان كرد توصي حالت بدكافران فاسق را بيوقت
 كه در نهان از يكسان» بِالْغَيبِ ربهم يخْشَونَ الَّذِينَ إِنَّ« :نمود و فرمود
 در حالت ي ترسند حتي ترسند و در همه حاالت خود از خداوند ميپروردگارشان م

 از آن ها اطالع ندارد پس آنان اقدام به ارتكاب گناه ي كه جز از خدا كسيتيو وضع
  .  ورزند ي مي كنند ودر انجام آنچه خداوند آنان را بدان امر نموده است كوتاهينم
 يعني.  دارنديآنان آمرزش و پاداش بزرگ و فراوان» كَبِيرٌ وأَجرٌ مغْفِرَةٌ لَهم« 

امرزد آنان را از يناهانشان را ب كه خداوند گي شود، و وقتيده ميگناهانشان بخش
 دارند و يو پاداش بزرگ.  دهدي دارد و از عذاب دوزخ نجات ميشر گناهان محفوظ م

 ي و حورهايوسته و منازل عالي پيدار پادشاه بزرگ و لذّت هاي پايآن نعمت ها
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 آنان آماده كرده است و ي است كه خداوند در بهشت برايخوب و خدمت گزاران
  . آورديت خداوند مهربان است كه بر ساكنان بهشت فرود مين رضايبزرگ تر از ا

  :13- 14 يه يآ
  چه و گوييد  سخن راز  به  الصدورِ چه بِذَاتِ علِيم إِنَّه بِهِ اجهرُوا أَوِ قَولَكُم وأَسِرُّوا
  ، داناست گذرد  يم دلها در  چه هر  به او ، آشكارا

  آنكه  حال ؟ داند  ينم آفريند  يم  كه  آن الْخَبِيرُ آيا اللَّطِيف هوو خَلَقَ منْ يعلَم أَلَا
  .است  آگاه و  بين  باريك او

 يش خبر مير بودن لطف خوي و دانش و فراگي آگاهينجا از گستردگيخداوند در ا
ا  آن را ي ديو سخنتان را نهان دار» بِهِ اجهرُوا أَوِ قَولَكُم وأَسِرُّوا« :دي فرمايدهد و م

 بر يده ايز پنهان و پوشيچ چيد در هر دو صورت نزد او برابر است و هيآشكار ساز
  . مانديده نمياو پنهان و پوش

 »إِنَّه لِيم ورِ بِذَاتِ عدكه در دل هاست ييت ها و اراده هاي گمان خداوند به نيب» الص 
  د چگونه خواهد بود؟  شونيده ميده و دي كه شنييآگاه است، پس گفته ها و كارها

لَم أَلَا« : خداوند استدالل  نمود و فرمودي بر آگاهيل عقليك دليسپس با استناد به  عي 
ده و خلقت ي كه خلق را آفري داند؟ پس كسيده است نمي كه آفريا كسيآ» خَلَقَ منْ

و او » يرُالْخَبِ اللَّطِيف وهو« !  داند؟يآن را خوب و محكم كرده است چگونه آن را نم
  . ن آگاه استيك بيبار

علَم ي«  داند، و او ي ها را مي كه رازها و پنهانييق است تا جاي او دقيدانش و آگاه
  . داندينهان و نهان تر را م» يالسِرَّ وأَخفَ

ن  است كه او نسبت به بنده و دوست خود لطف و ي ايكيف ي لطياز جمله معان
 برد و  ي رساند كه گمانش را نمي به او ميياز جا و  احسان را يكي دارد و نيمهربان

 كند ي كه بنده فكرش را هم نميله اسبابي كند و به وسي حفاظت مياو را از شر و بد
 چشاند ي گاه ناخوش به بنده مي رساند، حتيگاهها مين مراتب و جاياو را به باالتر

 ارزشمند يا بزرگ و خواسته هي آن او را به امور دوست داشتنيله يتا به وس
  .برساند

  :15 يه يآ
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ولَ الَّذِي هعج لَكُم ضشُوا ذَلُولًا الْأَرا فِي فَامنَاكِبِهكُلُوا مقِهِ مِن وزهِ رلَي إِ و  النُّشُور
 خدا رزق  از و ، كنيد سير  آن  يرو بر  پس  گردانيد شما  رام را  زمين  كه  اوست

  .رويد  يم او  يسو  به آييد  بيرون قبر از  چون  بخوريد
 خود را از يازهايد نيده است تا بتوانيتان رام گردانين را برايخداوند است كه زم

 قرار ييد و در آن راههايل كاشتن و ساختن و شخم زدن را از آن برآورده نمائيقب
 فِي فَامشُوا« . دي رسي دور ميله آن ها به  منطاق دوردست و شهرهايداده كه به وس

  . دين حركت كنيتان در گوشه و كنار زمي و كارهاي طلب روزيپس برا» كِبِهامنَا
لَيهِ رزقِهِ مِن وكُلُوا«  و زنده شدن پس از . دي خداوند بخوريو از روز» النُّشُور وإِ

د كه خداوند آن را ين جهان رخت بربندي بعد از آن كه از ايعني. مرگ در دست اوست
ا قرار داده است دوباره زنده تان خواهد ي انتقال به آن دنيرا بيش و پليدان  آزمايم

ك و بدتان جزا و سزا ي نيد تا شما را طبق كارهاي شوي خدا حشر ميكرد و به سو
  .بدهد

  :16- 18 يه يآ
  آسمان در  كه  آن از تَمور آيا هِي فَإِذَا األَرض بِكُم يخْسِف أَن السماء فِي من أَأَمِنتُم

 در را شما  زمين و آورد در   لرزش  به را  زمين  ناگاه  كه ايد  نشسته  ايمن  تاس
  ? برد فرو خود
ن أَمِنتُم أَماء فِي ممرْسِلَ أَن السي كُملَي ا عاصِبونَ حلَمتَعفَس فكه  آن از نَذِيرِ آيا كَي  
 شما سر بر  سنگريزه با،  ههمرا  يباد  ناگاه  كه ايد  نشسته  ايمن  است  آسمان در

 .است   چگونه  من  دادن  بيم  كه  دانست خواهيد  يزود  به ؟ فرستد

لَقَدو مِن الَّذِينَ كَذَّب لِهِم قَب فبودند آنها از  پيش  كه  يكسان  آينه نَكِيرِ هر كَانَ فَكَي ، 
  .بود  چگونه  من  عذاب پس  كردند  تكذيب را  پيامبران

 و گناه خود كه موجب ي و تعدي كه به سركشي كسي است برايديد و وعين تهديا
 كه در آسمان يا از كسيآ» السماء فِي من أَأَمِنتُم« :پس فرمود. عذاب است ادامه دهد

 ين فرو برَد و آن خداوند متعال است كه بر بااليد كه شما را در زميمن شده اياست ا
كه شما را »  تَمور هِي فَإِذَا األَرض بِكُم يخْسِف أَن« ! ش قرار گرفته است؟يده هايآفر

ن كه يد تا اين به حركت و جنبش در آي كه  ناگهان زمين فرو برَد در حاليدر زم
  .ديهالك و تلف شو
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 »ن أَمِنتُم أَماء فِي ممرْسِلَ أَن السي كُملَيا عاصِبكه در آسمان است يا از كسيآ» ح 
 از آسمان بر شما ي عذابيعني!  از شن بر شما بفرستد؟يد كه طوفانيه امن شديا

» نَذِيرِ كَيف فَستَعلَمونَ« . رديد و از شما انتقام بگيبفرستد كه شما را سنگباران نما
م داده يامبران شما را از آن بيد دانست كه چگونه آن چه كه كتاب ها و پيپس خواه

د كه چون شما از آمدن عذاب از آسمان و يگمان مبرپس ! دي آيبودن به سراغتان م
ن شما سرانجام كارتان را يبنابرا.  دارديده اي شما فاين برايد ايمن هستين ايزم

  . شودي كوتاه بر شما سپريا مدتي بر شما بگذرد ي طوالنيد دانست، خواه مدتيخواه
 گاه خداوند آن ب كردند آنيش از شما بودند همانند شما تكذي كه پي كسانيبه راست

فر خدا نسبت به آن ها چگونه يد كه خشم و كيپس بنگر. ها را هالك و نابود ساخت
ن كه يد از ايپس بترس. ا عذاب داديبوده است كه آن ها را قبل از عذاب آخرت در دن

  .د كه آن ها بدان گرفتار شدندي شويگرفتار عذاب
  :19 يه يآ

لَما أَورَورِ إِلَى يالطَّي فَومافَّاتٍ قَهقْبِضْنَ صيا ونَّ مسِكُهمنُ إِلَّا يمالرَّح ءٍ بِكُلِّ إِنَّهشَي 
  در  سرشان فراز بر  كشيده  فراهم  بال يا  گشوده  بال  كه را  يپرندگان بصِيرٌ آيا
  داشت  نتواند  نگاه هوا در  يكس  رحمان  يخدا جز را آنها ؟ اند  نديده ، پروازند
  .بيناست چيز  همه  به  كه  اوست
 بنگرد كه خداوند آن را يق شده است كه به پرنده اي مالمت و تشوين جا آدميدر ا

ش را ي كه بال هايده است، پرنده اي او مسخر گردانيرام كرده و فضا و هوا را برا
 كند و هرجا كه ي بندد و در فضا شنا مين آمدن مي پائيد و براي گشاي پرواز ميبرا

  . رودياز دارد ميهد و نبخوا
لَّا يمسِكُهنَّ ما«    دارد و اوست ي آن ها را نگاه نمي مهربان كسيجز خدا» الرَّحمنُ إِ

 خلق كرده كه يده است و پرندگان را به گونه اي آن ها رام گردانيكه فضا را برا
، به شد يانديو هركس به حالت پرنده بنگرد و در آن ب.  دارندي پرواز آمادگيبرا

كتاست و يگانه و ين است كه او ي شود، و نشانگر اياب ميت خداوندراهيقدرت و عنا
 گمان او به يب» بصِيرٌ شَيءٍ بِكُلِّ إِنَّه« . ستي ني كسيسته ي او شايعبادت جز برا

ر يسته و طبق حكمت خود به تدبي شايپس اوست كه به گونه ا. نا استي بيزيهر چ
   . پردازديامور بندگان م

  :20- 21 يه يآ
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 غُرُورٍ آيا فِي إِلَّا الْكَافِرُونَ إِنِ الرَّحمنِ دونِ من ينصرُكُم لَّكُم جند هو الَّذِي هذَا أَمنْ
  يفريب  در  كافران ؟  كيست خدا از غير ، كند  يم  ييار را شما  كه  ينگهبان  آن

  .نيستند  بيش
  به  كه  آن  كيست ونُفُورٍ آيا عتُو فِي لَّجوا بل رِزقَه أَمسك إِنْ يرْزقُكُم الَّذِي هذَا أَمنْ
  حق از  يدور و  يدرسركش ،،  نه ؟ دارد باز  خويش  يروز او اگر دهد  يروز شما
  .ورزند  يم  لجاج

 يده اند مي برگرداني كرده و از حق رويچي كه از فرمان او سرپيخداوند به كافران
 ياگر خداوند قصد بد» الرَّحمنِ دونِ من ينصرُكُم لَّكُم جند هو الَّذِي هذَا أَمنْ« :ديگو

  د؟ ي تواند  عذاب او را از شما دور نماي ميبه شما بك ند چه كس
 كند؟ پس او  يروز مير از خداوند مهربان شما را بر دشمنان پي به غي چه كسيعني

 ياري ي دهنده و خوار كننده است و اگر تمام مردم برا كننده و عزتياري تنها يتعال
ن يبنابرا.  نخواهند رساندي به او سوديند به اندازه ذره ايايكردن انسان گرد هم ب

 ياري آنان را ي دانند جز خداوند كسيادامه دادن كافران به كفرشان بعد از آن كه م
  . استي خردي كند  غرور و بينم
پس .  همه به دست خداوند استي روزيعني» رِزقَه أَمسك إِنْ يرْزقُكُم الَّذِي هذَا أَمنْ« 

 توانند به ي فرستد؟ مردم نميتان مي برايغ دارد چه كسي را از شما درياگر روز
 دهنده و ي خواهند داد؟ پس روزيگران را چگونه روزي بدهند، پس ديخودشان روز

 پرستش ييسته است كه به تنهاي نعمت ها خداست و شاي همه ينعمت بخشنده 
ز از حق ي و گري و سركشيبر سنگدل» ونُفُورٍ عتُو فِي لَّجوا«  كافرانيشود، ول
  . كنندي ميپافشار

  :22 يه يآ
  آن مستَقِيمٍ آيا صِرَاطٍ علَى سوِيا يمشِي أَمن أَهدى وجهِهِ علَى مكِبا يمشِي أَفَمن
  كه  آن يا است  تر  يافته  هدايت ، رود  يم  راه  افتاده  يرو بر رنگونسا  كه  كس
  ? رود  يم  راست  راه بر و  ايستاده  يپا بر

 و كفر ي و سرگرداني كه در گمراهياب تر است؛ كسيك راه ين دو نفر كدام ياز ا
ده پس حق نزد او باطل قرار گرفته و باطل را حق يغرق است و قلبش واژگون گرد

ده و در كارها و گفته ها و ي شناسد و آن را برگزي كه حق را ميا كسيه است، شمرد
پس با تأمل در حالت !  دارد؟ي  خود بر راه راست و درست گام برميهمه حالت ها
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ك يم دانست كدام ي شود كه به وضوح خواهين دو نفر فرق آن دو مشخص ميا
ش ي از گفته هايشاهد بزرگترو حاالت انسان . ك گمراه استيافته و كدام يت يهدا
  ! باشنديم
  :23- 26 يه يآ

لِيلًا والْأَفْئِدةَ والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ أَنشَأَكُم الَّذِي هو قُلْ  : تَشْكُرُونَ بگو ما قَ
  اندك  چه   است  داده  دل و  چشم و  گوش و  است  آفريده را شما  كه  اوست
  .گزاريد  يم  سپاس

إِلَيهِ الْأَرضِ فِي ذَرأَكُم الَّذِي هو قُلْ شَرُونَ بگو وزمين در را شما  كه  اوست : تُح  
  .شويد   يم  آورده گرد او نزد  قيامت در و آفريد

  اين ، گوييد  يم  راست اگر : گويند  يصادِقِينَ م كُنتُم إِن الْوعد هذَا متَى ويقُولُونَ
  ? رسد  يم فرا  توق  چه  وعده

لْم إِنَّما قُلْ   بيم  من و  خداست نزد  آن  علم : مبِينٌ بگو نَذِيرٌ أَنَا وإِنَّما اللَّهِ عِند الْعِ
  .نيستم  بيش  يا  دهنده

ن كه تنها او معبود به حق است و با فراخواندگان بندگانش به يان ايخداوند متعال با ب
اوست كه شما : بگو» أَنشَأَكُم الَّذِي هو قُلْ« :دي فرماي ميگانه پرستي او و يشكرگزار

 السمع لَكُم وجعلَ« .  داشته باشديبانياور و پشتين كه يد آورد بدون ايرا از عدم پد
ارصالْأَبةَ والْأَفْئِدگوش و چشم و يله يد آورد به وسيو بعد از آنكه شما را پد» و 

  . وددل، خلقت شما را كامل نم
« .  باشندي مي بدنيروين ني بدن و كامل ترين  اعضاي سه گانه بهترين اعضايا

لِيلًا ن كه به شما نعمت داده است كمتر سپاس خداوند ي با وجود ايول» تَشْكُرُونَ ما قَ
  .  شما  اندك استيد، و شكرگزاري گزاريرا م
ن پش نموده و ي كه شما را در زميي خدااوست: بگو» الْأَرضِ فِي ذَرأَكُم الَّذِي هو قُلْ« 

تان ي نموده و نعمت ها را به سوي داده، و به شما امر و نهيدر گوشه و كنار آن جا
 يامت حشر ميسپس شما را در روز ق. دي برير كرده است كه از آن استفاده ميسراز
  .كند
 كُنتُم إِن وعدالْ هذَا متَى« :ندي گوي كنند و ميب مين وعده را تكذي مخالفان ايول

 خواهد بود؟ آن ها يد كي دهي را كه مين وعده ايد ايي گوياگر راست م» صادِقِينَ
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امت را به آنان  خبر ين قرار دادند كه وقت آمدن قيامبران را اي صداقت پينشانه 
  . و  عناد  استين كار آن ها ستمگريدهند و ا

 از فرا يگريچ كس ديعلم آن تنها نزد خدا  است، ه: بگو» اللَّهِ عِند الْعِلْم إِنَّما قُلْ« 
امت خواهد آمد مشروط ين كه قي و علم ندارد و خبر دادن از ايامت آگاهيدن قيرس

 يل آن شناخته  ميست كه زمان آن فاش شود، چون سخن راست با دالين نيبر  ا
 يليال آن اقامه كرده است، دي بر صحت و درستييل و حجت هايشود و خداوند دال

اما .  ماندي نميامت خواهد آمد باقين كه قي در اين شكّيكه با وجود آن كوچك تر
  . كند كه با گوش و دل، گوش فرا دهدي درك ميكس
  :27- 30 يه يآ

لَما لْفَةً رأَوه فَ ز سِيئَت وهجقِيلَ كَفَرُوا الَّذِينَ وذَا وونَ كافران بِهِ كُنتُم الَّذِي هعتَد  
  اين : شود،   يم  گفته آنها  به و  شود  گرفته  شان  چهره ، بنگرند  نزديكش  چون
  .خوانديد  يم  باطلش  آنچه  است
 أَلِيمٍ بگو عذَابٍ مِنْ الْكَافِرِينَ يجِيرُ فَمن رحِمنَا أَو معِي ومن اللَّه أَهلَكَنِي إِنْ أَرأَيتم قُلْ
  يكس چه  ، آورد  رحمت ما بر يا كند  هالك را  راهانمهم و مرا خدا  كه  گيرم: 

  ? رهاند  يم دردآور  عذاب از را  كافران
لَيهِ بِهِ آمنَّا الرَّحمنُ هو قُلْ علْنَا و  او : مبِينٍ بگو ضَلَالٍ فِي هو منْ فَستَعلَمونَ تَوكَّ
  كه وزودا   كرديم  وكلت او بر و  آورديم  ايمان او  به   است  رحمان  يخدا

 .است آشكار  يگمراه در  يكس  چه  دانست خواهيد

  زمين در  آبتان اگر : بگو  معِينٍ بِماء يأْتِيكُم فَمن غَورا ماؤُكُم أَصبح إِنْ أَرأَيتُم قُلْ
  ? داد خواهد  روان  آب را شما  يكس  چه ، رود فرو

امت كه  عذاب را از ي كنند اما در روز قيب مي را تكذامتيدن قيا فرا رسيكافران در دن
ر ييشان تغيپس چهره ها. شان خواهند شدين و پري كنند، اندوهگيك مشاهده مينزد
رند ي گيخ قرار ميب و دروغ انگاشتنشان مورد سرزنش و توبي كند و به خاطر تكذيم

 ي است كه خود ميزيمان چن  هيا» تَدعونَ بِهِ كُنتُم الَّذِي هذَا« : شوديو گفته م
  .ديخواست

ده و يتان روشن گرديه برايد و قضي كنيپس امروز آن را به طور آشكار مشاهده م
از  آن جا . ستيتان ني جز گرفتار شدن به آن عذاب برايزيد و چي چاره  گشته ايب

كه دعوت او را رد كردند منتظر نابود و هالك شدن ) ص(امبر يب كنندگان پيكه تكذ
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 يد اگر شما به آرزويامبر فرمان داد تا به آن ها بگويبر بودند، خداوند به پاميپ
 نخواهد يده اين به شما فايد و خداوند من و همراهانم را هالك سازد ايخودتان برس

  . ديد و سزاوار عذاب  گشته ايده  ايات خدا كفر ورزيرساند چون شما به آ
ده است نجات خواهد ي گرديما قطع كه بر شي شما را از عذاب دردناكيپس چه كس
و از جمله . تان نداردي برايده اي من فاي نابودين آزمند بودن شما برايداد؟ بنابرا

 ي ميامبر بر گمراهيت هستند و پي گفتند آن ها بر هداين بود كه مي كافران ايادعاها
  . نمودندين امر مجادله مي كردند و بر اين سخن را تكرار ميآن ها ا. باشد

روانش خبر دهد تا يامبرش را دستور داد تا از حالت خود و حالت پيپس خداوند پ
 هو« :ندين است كه بگوي اش روشن گردد و آن ايزگاريت و پرهيك هداي هريبرا

م و بر يمان آورده اياو خداوند مهربان است ، به او  ا» تَوكَّلْنَا وعلَيهِ بِهِ آمنَّا الرَّحمنُ
  .  شودي مي و ظاهريق باطن و اعمال باطنيمان شامل تصديو  ا. مي ااو توكل كرده

ر يان ساي به توكل دارد خداوند از ميو از آن جا كه وجود اعمال و كمال آن بستگ
مان داخل است، و از جمله يان كرد ، وگرنه توكل در ايژه بياعمال توكل را به طور و

 اللَّهِ فَتَوكَلُوا إِن يوعلَ« :دي فرماي مهمان طور كه خداوند متعال. مان استي لوازم اي
  .ديداگر شما مومن هستيو بر خداوند توكل كن» نَيكُنُتم مومِن
 است و ين حالت راه رستگارين است و  ايروانش چنيامبر و پي حالت پيپس وقت

آن .  باشدين ميامبر برخالف اي دارد، حالت دشمنان پي به آن بستگيسعادت اخرو
ت است و چه ي بر هداي شود كه چه كسين مشخص ميو توكل ندارند و با امان يها ا
 ييسپس خبر داد كه نعمت ها را او به تنها.  بردي به سر مي آشكاري در گمراهيكس

پس . ده استي را از آن آفريز زنده اي كه خداوند هرچيداده است به خصوص آب
  :فرمود

« ند، يد اگر آبتان فرو بنشيبه من خبر ده: بگو» غَورا ماؤُكُم أَصبح إِنْ أَرأَيتُم قُلْ« 
د و ي آورد كه از آن بنوشي روان ميتان آبي برايچه كس»   معِينٍ بِماء يأْتِيكُم فَمن

 ين  استفهام به معنيد؟ ايتان را از آن آب بدهيانتان و درختان و كشتزارهايچهارپا
  . را نداردين كاريچن ييچ كس جز خداوند تواناي هيعني.  استينف
   ملكير سوره يان تفسيپا
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   قلمير سوره يتفس

  .ه استيآ52 و يمدن

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 7 يه يآ
  نويسند،  يم  آنچه و  قلم  به سوگند ،  يسطُرُونَ نون وما والْقَلَمِ ن
  .ينيست  ديوانه ،  پروردگارت  فضل  به ، تو  بِمجنُونٍ كه ربك بِنِعمةِ أَنت ما

  ناپذير  پايان  يپاداش  راست تو ممنُونٍ و غَيرَ لَأَجرًا لَك وإِنَّ
إِنَّكلى وظِيمٍ و خُلُقٍ لَععظيم  يخلق  راست تو ع  

  ، ببينند نيز آنها و  يببين تو  كه ويبصِرُونَ زودا فَستُبصِرُ
كُمفْتُونُ كه بِأَييشماست از  يك  مكدا در  يديوانگ  الْم  

 تو پروردگار  آينه بِالْمهتَدِينَ هر أَعلَم وهو سبِيلِهِ عن ضَلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِنَّ
 داناتر  يافتگان  ره  اوبه ، كه ،  گشته  گمراه او  طريق از  يكس  چه داند  يم بهتر
  .است

 است و همه قلم ها را شامل قلم اسم جنس.  خورديخداوند متعال به قلم سوگند م
 ي كه با آن نوشته ميي كه با آنها انواع علوم و  انواع سخن هايي شود؛ قلم  هايم

امبر اسالم ي اثبات برائت پي باشد و سزاوار است كه برايات خداوند ميشود از آ
 دادند بدان يره كه دشمنانش به او نسبت مي و غيوانگياز د) ص(حضرت محمد

  .ودسوگند خورده ش
ده و ي پسنديامبر  انعام كرده و به او عقل كامل و رأيان نمود كه بر پيپس خداوند ب

ن ي است كه قلم ها نگاشته اند و ايزين چين بهتري نموده است ، و ايسخن قاطع ارزان
 يامبر نفي را از پيوانگين خاطر اتّهام ديبه  هم.  است ي آدميا براين سعادت دنيبهتر
 لَك وإِنَّ« :ان كرد و فرموديامبر را در آخرت بي پي خوشبختسپس سعادت و. نمود
» اجر«همانطور كه نكره بودن . ي بزرگ داريو همانا تو پاداش» ممنُونٍ غَيرَ لَأَجرًا

ن يو ا.  استيشگيست بلكه همي نين پاداش تمام شدنيا.  رساندين مطلب را ميا
  ير و خوبيرهنمود شدن به هر خسته و اخالق و ي شايپاداش بزرگ به خاطر كارها

  .ش فرستاده استي خود پيامبر براياست كه پ
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 بزرگ برخوردار ي گمان تو از اخالقيو ب» عظِيمٍ خُلُقٍ لَعلى وإِنَّك« :ن فرموديبنابرا
اخالق . ي نموده است واال و برتر هستين اخالق كه خداوند به تو  ارزاني و با ايهست

« :دي فرماير كرده و مي اهللا عنها آن را تفسيشه رضي  عاامبر آن  است كهيبزرگ پ
  :ن مانند آن است كه خداوند متعال فرموده است يو ا» امبر قرآن بودياخالق پ

شه كن و به كار خوب يگذشت را پ» نَيخُذِ العفَو وامر بِالعرفِ وأَعرِض عنِ الجهِل« 
پس به سبب » ...حمةِ مِّنَ اللَّهِ لِنت لَهمفَبِما ر« .  گردانيامر نما و از جاهالن رو

لَقَد جĤءكُم رسولُ مِّن أَنفُسِكُم « . يشان مهربان ونرم گشتي از جانب خدا برايرحمت
 از خودتان به نزد شما آمده كه بر او دشوار است يامبريپ» ...هِ ما عنتُّميزُ علَيعزِ

 يل اخالقيامبر به فضايد پي نماين داللت مي كه بر اياتيگر آيو د. ديفتيشما در رنج ب
  . كننديق داللت ميبا  تشوي و رفتار زي كه بر خوياتيمتصف است، وآ

ن ي در آخرين اخالق را دارا بوده و او در هر خصلتين و بزرگ تريامبر كامل تريپ
ك بود و هركس او ينرم خو مهربان بود، به مردم نزد) ص(امبريپس پ. حد بوده است

 ساخت ودل ي مردم را برطرف ميازهايرفت و ني پذي كرد دعوتش را مي مرا دعوت
 نمود و او را ي كرد و او را محروم نمي خواست شاد مي ميزيهركس را كه از او چ

ز ي خواستند با آن ها بر آن چي ميزيارانش از او چيوهرگاه .  گردانديناكام بر نم
 يرويوجود نداشت از  نظر آن ها پ ي شرعيتي كرد و اگر در آن كار ممنوعيتوافق م

  .  كرديم
 كرد بلكه با آن ها مشورت ي عمل نمي  گرفت به خودكامگي را ميم كاريو اگر تصم

 كرد و با يرفت و از بدكارانشان گذشت مي پذيكوكارانشان را مي ِ نيكياو ن.  كرديم
اش او چهره .  كردي ميني همنشين صورت با وي شد به بهترين ميهركس كه همنش

 گفت و از لغزش زبان ي نمين خود سخنان تنديد و به همنشي كشيرا در هم نم
  . گرفتين خود خرده نميهمنش

 كرد و ي رفتار ميكي نمود بلكه با او به ني كرد او را مواخذه نميو اگر جفا م
امبرش ي خداوند پيوقت.  داديم قرار مين حد  مورد تكرين خود را تا آخريهمنش
وانه يگاه قرار داد، دشمنانش او را متهم كردند كه دين جاياالتررا در ب) ص(محمد

» الْمفْتُونُ ويبصِرُونَ؛ بِأَييكُم فَستُبصِرُ« :ن خاطر خداوند متعال فرمودياست، به هم
وانه است؟ و روشن يك از شما ديد كه كدام يد و آنان هم خواهند دي ديپس خواه

 رساندن سود و يافته تر و در راستايدم راهامبر از همه  مريده است كه پيگرد
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و مشّخص است كه دشمنان . ن انسان استيگران كامل تريمنفعت به خودش و د
را بندگان خدا را به ين مردم هستند، زيگران بدتري دين مردم و برايامبر گمراه تريپ

خداوند  است كه ين كافيفتنه مبتال  كرده و مردم را از راه خدا گمراه كرده اند و هم
  .ن  امور آگاه است و او حسابرس و مجازات  كننده استيبه ا
ن جا گمراهان يدر ا» بِالْمهتَدِينَ أَعلَم وهو سبِيلِهِ عن ضَلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِنَّ« 
 است يان حكمت الهيز بين. د داده شده است يافتگان نويت يد شده اند و به هدايتهد

  .ت استي هدايسته ي كند كه شايت ميهدا را يكه كس
  :8- 16 يه يآ

لَا   مكن  اطاعت ،  كنندگان  تكذيب از ،  الْمكَذِّبِينَ پس تُطِعِ فَ
  كنند  ينرم تا  يكن  ينرم  كه دارند  فَيدهِنُونَ دوست تُدهِنُ لَو ودوا
  يپيرو ، خورد  يم سوگند ربسيا  كه  يا  فرومايه هر مهِينٍ از حلَّافٍ كُلَّ تُطِع ولَا
    مكن
  ، رود  يم آنجا و اينجا  يچين  سخن  يبرا  كه  يبِنَمِيمٍ عيبجوي مشَّاء همازٍ
  ، گناهكار متجاوز ، خير از  دارنده أَثِيمٍ باز معتَدٍ لِّلْخَيرِ منَّاعٍ
 ،  نسب  ناشناخته ،  يمرد  زنِيمٍ خشن ذَلِك بعد عتُلٍّ

  ،  است فرزند و  مال  صاحب  كه  جهت  وبنِينَ بدان مالٍ ذَا نَكَا أَن
 : گويد ، شود  خوانده او بر ما  آيات  الْأَولِينَ چون أَساطِيرُ قَالَ آياتُنَا علَيهِ تُتْلَى إِذَا

  .است  پيشينيان اساطير
هنَسِملَى سگذاريم  داغ  اش  يبين بر  كه الْخُرْطُومِ زودا ع.  

 كه تو را ياز كسان» الْمكَذِّبِينَ تُطِعِ فَلَا« : دي فرمايم) ص(امبرشيخداوند متعال به پ
 مكن چون آن ها سزاوار يرويب كرده و با حق به مخالفت برخاسته اند پيتكذ

شان باشد يرا جز به آن چه كه مطابق خواسته هاي شود زيرويستندكه از آنان پين
 كه از آن ها اطاعت كند به ي خواهند و كسي را نميزي دهند و جز باطل چيفرمان نم

ب كننده ين عام است در مورد هر تكذيو ا.  باشد يانش مي آورده كه به زي رويكار
ان ي بيه درباره مورد خاصيب نشأت گرفته باشد گرچه آي كه از تكذيو هر طاعت

ه معبودان و  امبر خواستند تا از طعنه زدن بين كه مشركان از پيده است و آن ايگرد
  . نكنندييب جويز او را عينشان دست بردارد تا آن ها نيد
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مشركان دوست دارند كه با آن ها سازش » فَيدهِنُونَ تُدهِنُ لَو ودوا« :ن فرموديبنابرا
ا در عمل ي از آنچه كه بر آن هستند با آن ها در سخن ي در رابطه با برخيعني. يكن

، و آن هم با تو سازش ي ساكت شوييد سخن بگويكه با ييا در جاي و يموافقت  كن
ن اسالم را اظهار بدار و كمال اظهار يان كن و دياما فرمان خداوند را آشكارا ب. كنند

 ييب جوين مخالف و متضاد است نقض شود و مورد عين  است كه آنچه با دين ايد
  .رديقرار گ

ن يبنابرا.  خورد دروغگوستيار سوگند ميبس كه يكس»  مهِينٍ حلَّافٍ كُلَّ تُطِع ولَا« 
ر ي است و به خيه و فاقد فرزانگي مكن و هركس كه دروغگو باشد فرومايروياز او پ
« .  باشديه خودش مي فروماي ندارد بلكه فقط به دنبال شهوت هاي عالقه ايو خوب
.  زندي مبت كردن و تمسخر به مردم طعنهيرد و با غي گيب مياد از مردم عيز» همازٍ

 يگر مي دي از  مردم را به بعضين است و سخن بعضيسخن چ» بِنَمِيمٍ مشَّاء« 
  .اوردي به وجود بين آن ها فساد و دشمنيرساند تا ب

ل نفقات واجب و كفاره ها ير و آنچه بر او واجب است از قبي خيكارها» لِّلْخَيرِ منَّاعٍ« 
 با ستم كردن و يعني.  كنديه  مردم تجاوز مب» معتَدٍ« .  دهديره را نميو زكات و غ

 ياديگناهان ز» أَثِيمٍ« .  كندي مردم بر آن ها تجاوز ميحمله به خون و مال و آبرو
  . شوديدر حق خدا مرتكب م

 ي اصل و نسبيعني» زنِيمٍ« .درشت خو و سنگدل و نافرمان  است» ذَلِك بعد عتُلٍّ« 
چ يد هين اخالق است و اميد بلكه اخالق او زشت تري برآير و خوبيندارد كه از آن خ

 ي است كه با آن شناخته مي در شر و بدي نشانه اي رود و داراي از او نميرستگار
 خورد و يار سوگند مي كه بسي كردن كسيرويخداوند متعال ما را از پ. شود
 كه همراه با ي كرده است خصوصا اخالق بدي باشد نهيه و بداخالق ميفروما

 و ينيبت و سخن چي و تكّر در برار حق و مردم باشد، و مردم را با غيدپسندخو
خداوند ما را از اطاعت از .   مرتكب شودياديد و گناهان زير نماي تحقييب جويع
  .  كرده استي نهين كسيچن
ره نازل شده است كه يره و غيد بن مغين مانند ولي از مشركيات در مورد بعضين آيا

لَيهِ تُتْلَى وبنِينَ؛ إِذَا مالٍ ذَا كَانَ أَن« :دي فرماي او ميخداوند درباره  اتُنَا عقَالَ آي 
 از يني كرد و با خود بزرگ بيبه خاطر مال و فرزندانش سركش» الْأَولِينَ أَساطِيرُ

  . رفتن حق سرباز زديپذ
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رشمرد، ان بينيشي پيرفت و آن را از افسانه هاي حق نزد او آمد آن را نپذيو وقت
د است، يات در مورد ولين آيگرچه ا.  كه صدق و كذب آن محتمل استييافسانه ها

ت ي هداي گردد، چون قرآن براي داشته باشد شامل مين حالتياما هركس را كه چن
 از يد بعضيو شا. و اول و آخر امت در آن داخل است. همه مردم نازل شده است

 يله آن قاعده كليد نازل شده باشند تا به وس از افرايا فردي و يه ها به سبب  امريآ
 داخل اند شناخته ي كلياي كه در قضاياتيله آن امثال جزئيروشن گردد و به وس

 نهد و به  او ي اش داغ مينيد كرد كه بر بي را تهدين كسيسپس خداوند چن. شوند
 ين عضو اوست نشانه اي خواهد داد و بر صورت او كه مهم  تريعذاب آشكار

  .د گذاشتخواه
  :17- 33 يه يآ

لَونَاهم إِنَّا ا بنَا كَملَو ب ابحنَّةِ أَصوا إِذْ الْجما أَقْسنَّهرِمصبِحِينَ ما لَيصرا آنها م 
 خوردند  قسم كه   آنگاه   آزموديم را بستانها  آن  صاحبان ، كه  چنان ،  آزموديم

 چيد خواهند ها  ميوه بامداد فردا  كه

  نگفتند  اهللا شاء  ان يستَثْنُونَ و ولَا
ا فَطَافهلَي ع ن طَائِفم كبر مهونَ پس ويآفت بودند  خواب  به  كه  هنگام  شب  نَائِم  

  ، آمد  آسمان از
تحبرِيمِ و فَأَصشد  سياه بستانها كَالص  

  : دادند ندا را يكديگر  سحرگاهان مصبِحِينَ و فَتَنَادوا
  به  بامدادان ، بچينيد  ميوه خواهيد  يم صارِمِينَ اگر كُنتُم إِن حرْثِكُم علَى اغْدوا نِأَ

  برويد خود كشتزار
لَقُوا   : گفتند  يم  آهسته و افتادند  راه  يتَخَافَتُونَ به وهم فَانطَ

لَيكُم الْيوم يدخُلَنَّها لَّا أَن كِينٌ كه عسآيد در شما  بستان  به  يبينواي نبايد امروز  م  
 كنند  منع را بينوا توانند  يم  كه  آهنگ  بدين  قَادِرِينَ صبحگاهان حرْدٍ علَى وغَدوا
  شدند  بيرون
لَما   كرده  گم را  راه : گفتند ديدند را خود  يبستانها  لَضَالُّونَ چون إِنَّا قَالُوا رأَوها فَ
  ايم
  ايم  شده  محروم  حاصل از، ما ،  ومونَ نهمحرُ نَحنُ بلْ
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لَا لَّكُم أَقُل أَلَم أَوسطُهم قَالَ ونَ نيكمردشان لَوحبخدا چرا ،  نگفتم را شما  : گفت  تُس 
  ? گوييد  ينم  تسبيح را

  بوديم ستمكار ما ، ما پروردگار  است  منزه : ظَالِمِينَ گفتند كُنَّا إِنَّا ربنَا سبحانَ قَالُوا
  گشودند يكديگر  مالمت  به  زبان  يتَلَاومونَ پس بعضٍ علَى بعضُهم فَأَقْبلَ
  ،  ايم  بوده  سركش  يمردم ما ، ما بر  يوا : طَاغِينَ گفتند كُنَّا إِنَّا ويلَنَا يا قَالُوا
لَنَا أَن ربنَا عسى   عوض در ما پروردگار  كه راغِبونَ باشد بنَار إِلَى إِنَّا منْها خَيرًا يبدِ

  .ايم  آورده  يرو خود پروردگار  به ما  دارد  يارزان را ما  آن از بهتر  يچيز ،
كَذَلِك ذَابالْع ذَابلَعخِرَةِ وĤْرُ الأَكْب ونَ اينچنين كَانُوا لَولَمعاگر و   عذاب  است  ي 
  .است رت  بزرگ  آخرت  عذاب ، بدانند

م و مهلتشان يب كردند آزمودير را تكذي را كه خيما كسان: دي فرمايخداوند متعال م
ن بدان خاطر يم و ايم و به آن ها مال و فرزند و طول عمر و آن چه خواستند داديداد
 دانند ي و با ارزش هستند بلكه آن ها را از آن جا كه نميست كه آن ها نزد ما گرامين

ب ي مانند فرييب خوردن آن ها به مال و دارايپس فر. ميكن يدچار  استدراج م
 باغ يوه هاي كه ميك بودند و زمانيخوردن صاحبان آن باغ است كه در باغ شر

وه ها در دستشان است ينك مين كردند كه ايقيد يوه ها فرا سيدن ميد و زمان چيرس
  .وه ها باز دارديست كه آن ها را از برداشت مي نيو مانع
 آن يوه هاين انشاءاهللا نگفتند و سوگند خوردند كه آن ها به هنگام صبح زود ميبنابرا

ن آن هاست و عذاب به سراغشان يد و و ندانستند كه خداوند در كميرا خواهند چ
ده يشب هنگام كه آن ها خواب» نَائِمونَ وهم ربك من طَائِف علَيها فَطَاف« . خواهد آمد
و باغ مانند » كَالصرِيمِ فَأَصبحت« . باغ فرود آمد و آن را نابود كرد بر يبودند عذاب

 بود كه آن ين در حاليا. ن رفتيوه ها از بيد و درختان و مياه  گرديك و سيشب تار
دار شدند ي از خواب بين وقتيبنابرا.  كردنديت دردناك را درك نمين واقعيها ا

اگر » صارِمِينَ كُنتُم إِن حرْثِكُم علَى اغْدوا« :دگر گفتنيكديگر را صدا زدند و به يكدي
شتن را به يد و خويد صبح زود حركت كنيني باغ خود را بچيوه هايد مي خواهيم

لَقُوا« . ديكشتزار خود برسان  باغ به راه يسپس آن ها به سو» يتَخَافَتُونَ وهم فَانطَ
ن باغ يكردند كه حق خدا را بر ا يگر آهسته صحبت مي كه با همديافتادند در حال

لَنَّها لَّا أَن« : گفتنديندهند و م  در باغ يينوايد امروز بينبا» مسكِينٌ علَيكُم الْيوم يدخُ
 و صبح زود قبل از آن كه مردم پخش شوند و حركت كنند به يعني. ديايش شما بيپ
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تمندان را به باغ راه ندهند و ان و مسينوايه كردند كه بيگر را توصيكديراه افتادند و 
چ كس ي گفتند تا هيگر مين سخن را آهسته با همديل بودند  اياز بس كه آزمند و بخ

  . ان برساندينوايران و بيآن را نشنود و آن را به فق
ن يو با ا» قَادِرِينَ حرْدٍ علَى« ، ي مهري و بين حالت زشت و سنگدليو با ا» وغَدوا« 

غ دارند و به يدن به مستحقان دريوانست حق خداوند را از رسقصد كه خواهند ت
  .  باغ حركت كردندين داشتند، به سويقي خود ييقدرت و توانا

از » قَالُوا« دند، يك دياه و تاري باغ را نابود و  همانند شب سيوقت» رأَوها فَلَما« 
. ن باغ نباشديد ايم و شايده اما راه را گم كر» لَضَالُّونَ إِنَّا« : گفتنديشانيرت و پريح

 نَحنُ بلْ« :ش آمد و گفتندين باغ خودشان است و عقلشان سر جاي دانستند كه ايوقت
ن عقوبت ين هنگام دانستند كه ايپس در ا. مي بهره هستيبلكه ما از باغ ب»  محرُومونَ

  .  استييو بال
لَا لَّكُم أَقُل أَلَم« :ن آن ها  گفتين و بهتريك مردترين» أَوسطُهم قَالَ«  ونَ لَوحبا يآ» تُس

  ! د؟ي داريست منزه نميسته او نيبه شما نگفته بودم كه چرا خداوند را از آنچه شا
د قدرت و ين است كه شما گمان برديست ايسته خداوند نيو از جمله آنچه كه شا

واست خود را د و خي گفتيم» إن شاء اهللا« پس اگر شما.  شما مستقل استييتوانا
  ». افتادي اتفاق نميزين چيد چني دانستيتابع خواست خداوند م

 به ي بعد از آن كه عذابيسپس متوجه شدند ، ول» ظَالِمِينَ كُنَّا إِنَّا ربنَا سبحانَ قَالُوا« 
پاك است پروردگار ما، قطعا ما ستمكار « : گفتند.   شديسراغشان آمد كه برطرف نم

د  ياد كردند  و اعتراف نمودند كه ستم كرده اند، شاي يان خدا را به پاكو آن» ميبوده ا
ن آن ها به شدت ي باشد، بنابرايد و  توبه اين امر گناه آن ها را سبك تر نمايا

  . مان شدنديپش
 كه كرده بودند رو به يپس به خاطر كار» يتَلَاومونَ بعضٍ علَى بعضُهم فَأَقْبلَ« 

م يدواريام» طَاغِينَ كُنَّا إِنَّا ويلَنَا يا قَالُوا« . گر را سرزنش كردنديكديه و گر نموديهمد
 پروردگارمان كرده ين باغ را به ما بدهد، همانا ما رو به سويپروردگارمان بهتر از ا

ن باغ را به آنان بدهد و وعده كردند كه يدوار شدند كه بهتر از ايآن ها به خدا ام. ميا
ن است كه يپس اگر آن طور باشند كه گفتند ظاهر امر چن. خدا  نهند يرو به سو

ا بهتر از آن باغ را به آن ها داده است چون هركس صادقانه خدا را به يخداوند در دن
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د ببندد خداوند خواسته اش را به او ي او كند و به او  امياد بخواند و رو به سويفر
  . دهديم

 يويعذاب دن» الْعذَاب كَذَلِك« : اتفاق افتاد فرمودخداوند متعال با بزرگ شمردن آنچه
 را كه يزيد آن گاه خداوند چي كه اسباب عذاب را فراهم نماي كسين گونه است برايا

ح دهد يا را برآخرت ترجي دني و تجاوز  او شده و باعث شده تا زندگانيسبب سركش
 يرد از دست او خارج ماز دايش از همه بدان نيرد و آنچه را كه بي گياز دست او م

  . سازد
 »ذَابلَعخِرَةِ وĤْرُ الأَكْب ونَ كَانُوا لَولَمعا بزرگتر است يو عذاب آخرت از عذاب دن» ي

 كه باعث ي از هر سببي شود تا آدميقت باعث مين حقيدانستن ا.  دانستندياگر م
  .ندي گزي كند دوري شود و انسان را از پاداش محروم مينزول عذاب م

  :34- 41 يه يآ
لْمتَّقِينَ إِنَّ   پروردگارشان نزد در  پرهيزگاران  يالنَّعِيمِ برا جنَّاتِ ربهِم عِند لِ

  نعمت پر  است  يبستانهاي
لِمِينَ أَفَنَجعلُ سرِمِينَ آيا الْمجكنيم  يم رفتار  مجرمان  چون  شدگان  تسليم با، كَالْم 

 ?  
  ? كنيد  يم  يداور  چسان ؟ شود  يم  چه را مونَ شماتَحكُ كَيف لَكُم ما
أَم لَكُم ونَ آيا فِيهِ كِتَابسرخوانيد  يم  آن از  كه  است  يكتاب را شما تَد ?  
  ?  هست  آن در كنيد اختيار  چه هر يتَخَيرُونَ و لَما فِيهِ لَكُم إِنَّ
أَم انٌ لَكُممنَا أَيلَيالِغَةٌ عمِ ىإِلَ بوةِ يامإِنَّ الْقِي ا لَكُمونَ يا لَمكُمبه  كه  يپيمان ما با تَح  

  ? باشد شما  كنيدحق   حكم  چه هر  به  كه ، ايد  بسته كشد  قيامت روز
  است  يپيمان  چنين  ضامن  يكشان  كدام  بپرس  ايشان زعِيم از بِذَلِك أَيهم سلْهم

?  
أَم مأْتُوا شُرَكَاء لَهلْي  اگر ؟  است  يبتان را آنها صادِقِينَ يا كَانُوا إِن بِشُرَكَائِهِم فَ

  .بياورند را خود  بتان گويند  يم  راست
 كنندگان از كفر و گناهان آماده يزگاران و دوري پرهيخداوند متعال از آنچه كه برا

ر خداوند بزرگوار  سالم در كناي دهد، و آن انواع نعمت ها و زندگيكرده است خبر م
 كه فرمانبردار پروردگارشان بوده و از دستورات او  اطاعت  يزگارانيپره.  باشديم

  .  او بوده انديكرده و به دنبال خشنود
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 را مانند ين كساني كند كه چنيحكمت من اقتضا نم« :دي فرمايپروردگار متعال م
ات خدا و مخالفت ي به آدني و كفر ورزي قرار دهم كه مرتكب گناه و نافرمانيمجرمان

  .»امبران و جنگ با دوستانش شده انديبا پ
زگاران برابر قرار يو هركس گمان برد كه خداوند در امان پاداش، مجرمان را با پره

 كرده است و حكم او باطل و نظرش فاسد ي كه بد حكم و قضاوتي دهد به راستيم
 ندارند كه ي ندارند؛ كتابيليچ مستند و دلي كنند هي ميين ادعايمجرمان كه چن. است

نند به آنان يدر آن بخوانند كه آن ها اهل بهشت هستند و هرچه بخواهند و برگز
  .ديخواهد رس

امت بر ما دارند كه هرچه حكم كنند مال آنان ي تا روز قيا آن ها عهد و سوگنديآ
خواسته افت آنچه ي دري ندارند كه آنها را براياورانيكان و ير، آنان شريخ! باشند؟

. ندي گوياورند اگر راست مي دارند آن ها را بياورانيكان و ي كنند و اگر شريارياند 
 دارند و نه با يز نه  كتابيپس آن ها ن.  استين ها منتفي ايو مشخص است كه همه 

 ياري دارند كه آن ها را يكاني بسته اند كه آن ها را نجات دهد، و نه شريمانيخدا پ
 بِذَلِك أَيهم سلْهم« .  آن ها و باطل و فاسد استيشد كه ادعاپس معلوم . ندينما

عِيمن ادعا است كه باطل بودن آن يك از آن ها ضامن اياز آنان بپرس كه كدام » ز
  .ن كار باشديل اين كار را بكند و ضامن و كفي تواند ايچ كس نميه!  د؟يمشخص گرد

  :42- 43 يه يآ
موي كْشَفن ياقٍ عس نَووعدودِ إِلَى يجونَ روز فَلَا الستَطِيعسواقعه  آن  كه  يي  

  .نتوانند   يول ، خوانند فرا سجود  به را آنها و شود پديدار  عظيم
لَّةٌ تَرْهقُهم أَبصارهم خَاشِعةً   سالِمونَ وحشت وهم السجودِ إِلَى يدعونَ كَانُوا وقَد ذِ

 را آنها نيز، اين  از  پيش   است  شده  چيره آنها بر  ذلت ،  پيداست  انچشمانش در
  .بودند  خوانده فرا  سجده  به  يتندرست  عين در
 ي كه در تصور نمي هاي رسد و زلزله ها و هول ها و آشفتگيامت فرا مي روز قيوقت

آن ها  مجازات يان بندگانش و براي قضاوت مي گردد و خداوند برايگنجد آشكار م
د و مردم ي نمايست آشكار مي مانند آن نيزيچ چياق خود را كه هيد و سي آيم
 توان آن را بر زبان ي كنند كه نمي از عظمت و شكوه خداوند مشاهده مييزهايچ

  . شوندين هنگام  مردم به سجده فراخوانده ميآورد، در ا
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 يند به سجده م خدا سجده كرده ايا برايار خود در  دني كه با اختيسپس مومنان
 توانند يند اما نميز درصدد برخواهند آمد تا سجده نمايروند و فاسقانِ منافق ن

  . توانند خم شوندي گردد و نميشان چون پشت و كمر گاو ميسجده كنند و پشت ها
گانه ي خدا و به يا به سجده كردن براين جزا از نوع عملشان است ؛ آن ها در دنيا

 كه سالم و تندرست بودند و ي شدند در حالياو فراخوانده مدانستن خدا و به عبادت 
دند و ي ورزي آن ها نبود اما از سجده كردن ابا مي در وجود و سالمتيچ اشكاليه

پس امروز از حالت و سرانجام بد آن ها مپرس چون .  دانستنديخود را برتر م
چ راه ي و ه شده استيخداوند بر آن ها خشم گرفته و فرمان عذاب بر آن ها قطع

.  نداردي آن ها سوديامت براي و عذرخواستن در روز قيماني ندارند و پشيچاره ا
 دارد و ي بماند برحذر مي بر گناهان باقين كه آدمين مطلب دل ها را از ايان ايب

  « :ن فرموديبنابرا. دي شود تا هرچه زودتر گذشته را جبران نمايباعث م
  :44- 52 يه يآ

  كه آنها با مرا  يعلَمونَ پس لَا حيثُ منْ سنَستَدرِجهم الْحدِيثِ بِهذَا كَذِّبي ومن فَذَرنِي
 فرو ، نيابند در  كه  ،چنان   اندك  اندك تا واگذار كنند  يم  تكذيب را  سخن  اين

  .گيريمشان
 استوار  يمكر  من رمك  آينه هر   دهم  مهلت آنها  به متِينٌ و كَيدِي إِنَّ لَهم وأُملِي
  .است

أَم ملُه  از  اكنون و  يا  طلبيده  يمزد  آنان از مثْقَلُونَ يا مغْرَمٍ من فَهم أَجرًا تَسأَ
  ? رنجند در  آن  يادا
أَم مهعِند بالْغَي مونَ يا فَهكْتُبنويسند  يم  كه آنهايند و دانند  يم  غيب  علم ي ?  

  فرمان برابر مكْظُوم در وهو نَادى إِذْ الْحوتِ كَصاحِبِ تَكُن ولَا ربك مِلِحكْ فَاصبِرْ
 در ندا  اندوه پر يدل  با  كه  مباش  يماه  صاحب  چون و  باش صابر  پروردگارت

  .داد
لَا أَن لَو كَهارةٌ تَدمن نِعهِ مبرَاء لَنُبِذَ ربِالْع وهاگر و ومذْمنبود  پروردگارش  نعمت م ، 
  .افتاد يم ، گياه و  آب  يب  يصحراي  به  يبدحال  عين در

اهتَبفَاج هبر لَه عالِحِينَ پس مِنَ فَجزمره در و برگزيد را او  پروردگارش  الص  
  .آورد  صالحانش
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لِقُونَك كَفَرُوا الَّذِينَ يكَاد وإِن  لَمجنُونٌ و إِنَّه ويقُولُونَ الذِّكْرَ سمِعوا لَما بِأَبصارِهِم لَيزْ
  سر  به خود  چشمان با را تو  كه بود  نزديك شنيدند را  قرآن  چون  كافران

 ،  است  ديوانه او  كه گويند  يم و درآورند

لَّا هو وما لْعالَمِينَ ذِكْرٌ إِ   .نيست  ياندرز جز  جهانيان  يبرا  قرآن  آنكه  حال و  لِّ
 كنند يب مي كه قرآن بزرگ را تكذيمرا با كسان» الْحدِيثِ بِهذَا يكَذِّب ومن فَذَرنِي« 

 عذاب دادن ِ آنان شتاب ي آن ها بر عهده من است، و براي كه سزايرها كن، به راست
  .مكن
 كه در يونه اما آنان را اندك اندك و به  گ» يعلَمونَ لَا حيثُ منْ سنَستَدرِجهم« 
 يم و روزي دهيپس به آنان اموال و فرزندان م. م كشاندي عذاب خواهيابند به سوين

انشان يب بخورند و مغرور شوند و به آنچه كه به زيم تا فري بخشي فراوان ميها
 و ي آن ها، و نقشه كشي خدا براي و نقشه كشيين است چاره جويا. است ادامه دهند

 كامل خواهد يفري و محكم است و به آنان سزا و كي قو دشمانشي براير الهيتدب
  .داد
 »أَم ملُه زان بودنشان از تو و ي گري براي سببيعني» مثْقَلُونَ مغْرَمٍ من فَهم أَجرًا تَسأَ

 ي وجود ندارد، چرا كه آن ها را فقط در راستايق نكردن آنچه كه آورده ايتصد
ن كه از ي بدون اي خواني خدا فرا مي سو و بهي دهيم ميمنفعت خودشان تعل

 گرانبار ين تاواني كه آنان از تحمل چني را به عنوان پاداش بخواهيزياموالشان چ
  .باشند

 »أَم مهعِند بالْغَي مونَ فَهكْتُبيشان است و آنچه ميش از ايب پين كه اسرار غيا اي» ي 
افته اند كه آن ها بر حق يب دري اسرار غيسند؟ و از روي نوي آن ميند از رويگو
. ست، بلكه آن ها ستمگر و لجوج هستندين نيستند و نزد خدا پاداش دارند؟ نه چنين

 ي و آنچه را كه از آن ها سر مي بورزييبايت آن ها شكيد در برابر آزار و اذيپس با
در » ربك لِحكْمِ فَاصبِرْ« : ن فرموديبنابرا. ي و به دعوتشان ادامه دهييزند تحمل نما

 ييبايد شكي نماي بدان حكم ميريا تقدي يبرابر آنچه كه پروردگارت به صورت شعر
با باش و ي شكيري گي كه مقدر شده و با آن مورد آزار قرار ميكن، و در برابر فرمان

رفتن و يد با پذيز باين.  برخورد نكنيرياد با آن حكم تقدي و داد و فريبا ناخشنود
  . ي خدا روبرو شويبا حكم شرعم و اطاعت، يتسل
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 يمنظور از صاحب ماه.  مباشيو مانند صاحب ماه» الْحوتِ كَصاحِبِ تَكُن ولَا« 
ار نكن كه باعث شد ي چون حالت او اختي حالتيعني. ه السالم است ي عليونس بن متي

 ييباين بود كه در برابر قومش شكيو آن حالت ا.  شودي زندانيتا در شكم  ماه
 ي رفت به اتمام نرساند و در حالي را كه از او  انتظار مييبايد و و آن شكينورز

پس .  شدينكه سوار كشتين كرده بود، تا ايرون رفت كه پروردگارش را خشمگيب
 ي قرعه كشين شد ، اهل كشتياد، سنگيل وجود مسافران زي به دلي كه كشتيهنگام

 او را فرو ي  انداختند و آن گاه ماهايونس درآمد و او را در دريكردند و قرعه به نام 
  . كه سزاوار نكوهش بوديد در حاليبلع
 سرشار از غم و اندوه ي با دليونس در شكم ماهي يعني» مكْظُوم وهو نَادى إِذْ« 
لĤَ « .اد زديده بود فري او را فرو بلعي كه ماهي است در حالين معنيا به اياد زد يفر

لĤَّ أَنت سبحنَك إِ ّإِ  گمان تو يست بي جز تو نيچ معبود به حقيه» نَي كُنت مِنَ الظَّلِمينِ
 او را از شكم خود به يرفت و ماهي او را پذيپس خداوند دعا. از ستمگران بوده ام

اند تا ي از كدو رويض بود و خداوند  درختي كه او مريا انداخت در حاليرون از دريب
 وهو بِالْعرَاء لَنُبِذَ ربهِ من نِعمةٌ تَداركَه أَن  لَولَا«:ن فرموديبنابرا. ارامديه آن بيدر سا
ومذْمينيافت در سرزمي ي پروردگارش او را در نمي از سوياگر  نعمت و رحمت» م 

 خداوند او را با رحمت  ي شد وليرون  افكنده مي آب و علف، و نكوهش شده بيب
 كه حالت او بهتر بود و مورد يه شد در حالرون افكنديش فروپوشاند و او به بيخو
  .ش قرار گرفتيستا
 »اهتَبفَاج هبپاك كردي را از هر آلودگيد و ويو پروردگارش او را برگز» ر  . »

لَه عالِحِينَ مِنَ فَجت ها و ي قرار داد كه گفته و كارها و نيواو را از كسان» الص
از فرمان خداوند  اطاعت ) ص(ر ما محمدامبيو پ. سته و درست استيحاالتشان شا

چ ي از خود نشان داد كه هييباينمود و در برابر حكم پروردگارش چنان صبر و شك
و خداوند سرانجام كار را .  بورزدييباي  تواند چنان صبر و شكيان نميك از جهاني

ن است و زگارايك از آن پرهيو سرانجام ن» نَيوالعِقبةُ للِمتَّق« .  او رقم زديبرا
ان خودشان ي برسانند و هرچه كردند به زيامبر نتوانستند به او گزنديدشمنان پ
  .تمام شد

نه يرا نسبت به او كي برسانند، زيي خود به او باليدند با چشم هاي كافران كوشيحت
  توانستند به او برسانند، حال آن ي بود كه ميت آزار عملين نهايا.  داشتنديو دشمن
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ز به او آزار ي خود نيو با سخنان و حرف ها. امبر بودياور پيبان و كه خداوند نگه
پس .  گفتنديشان بود مي برحسب آنچه دردل هاي رساندند و در مورد او سخنانيم

«  او را ياست و گاه» شاعر« : گفتندي مياست و گاه» وانه يد« : گفتندي ميگاه
  . گفتنديم» جادوگر

ن قرآن بزرگ و با حكمت جز يا»  لِّلْعالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا وه وما« :دي فرمايخداوند متعال م
نشان را ي و منافع ديويله آن منافع دنيست كه به وسيان ني جهاني براياندرز و پند

  . ش از آن خداستيو ستا.  آورندياد ميبه 
   قلمير سوره يان تفسيپا
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   حاقهير سوره يتفس

  .ه استي آ52 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 8 يه يآ
  حق بر روز  الْحاقَّةُ آن

  ?  حق بر روز  آن  الْحاقَّةُ چيست ما
  ?  چيست ، حق بر روز  آن  كه  يدان  چه الْحاقَّةُ و ما أَدراك وما

تكَذَّب ودثَم ادعةِ قوم وانگاشتند  دروغ را دلها  تپيدن روز عاد و ثمود  بِالْقَارِع.  
  .شدند  هالك  سهمگين  بانگ  آن  به ثمود  قوم بِالطَّاغِيةِ اما فَأُهلِكُوا ثَمود فَأَما
  به صرصر باد  وزش با عاد  قوم اما عاتِيةٍ و صرْصرٍ بِرِيحٍ فَأُهلِكُوا عاد وأَما

  .رسيدند  هالكت
لَيهِم سخَّرَها ع عبالٍ سةَ لَيانِيثَمامٍ وو أَيساحفَتَرَى م ما الْقَوى فِيهرْعص مكَأَنَّه ازجأَع 

   بگماشت  آنان بر  يپ در  يپ روز  هشت و  شب  هفت را  عذاب  خَاوِيةٍ آن نَخْلٍ
  .اند  مرده و اند  افتاده  كه  يديد  يم خرما  پوسيده  يها  تنه  راچون  قوم  آن

  ? باشد  مانده  يجا بر آنها از  كه  يبين  يم را  يكس باقِيةٍ آيا من لَهم تَرَى فَهلْ
رد ي گي رسد و مردم را فرا ميامت است چون قطعا فرا مي قي از نام هايكي» الْحاقَّةُ« 

پس خداوند با تكرار كردن .  گرددي دل ها آشكار ميو در آن حقائق امور و رازها
. نيرخداد راست» الْحاقَّةُ ما أَدراك ةُ؛ وماالْحاقَّ الْحاقَّةُ؛ ما« : امت را  مهم خوانديآن ق

ست؟ حاقه ين چي رخداد راستي دانيو تو چه م.  استين چگونه رخداديرخداد راست
امت ي از حاالت موجود قيسپس  نمونه ا. م  استيار مهم و عظين بسيو رخداد راست
 ي خطرناكيهاان كرد،  و آن عقوبت ها و عذاب ي شود بيا مشاهده ميرا كه در دن

 كَذَّبت« :پس فرمود.  سركش را بدان گرفتار كرده استياست كه خداوند امت ها
ودامبرش صالح ي بود كه در حجر سكونت داشتند و خداوند پيله  معروفيثمود قب» ثَم

 ي كه بر آن بودند نهيصالح آنان را از شرك.  آن ها فرستاديه السالم را به سويعل
 را يرفتند و وي فرا خواند اما آنان دعوت او را نپذيكتاپرستيكرد و آنان را به 

ب كردند، حال آن كه  يامت خبر داد او را تكذي كه از آمدن قيب كردند، و وقتيتكذ
  .  كوبديرد و آنان را در هم مي گيامت مردمان را فرا ميحوادث و احوال ق
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امبرش يداوند پ كه خين كه ساكنان حضرموت بودند وقتيله عاد نخستين قبيهمچن
گانه فرا ي آن ها فرستاد و آنان را به عبادت خداوند يه السالم را به سويهود عل

 داد انكار كردند، آن ي را كه او از آن خبر ميزيب كردند و رستاخيخواند، او را تكذ
  . ا هالك كرديگاه خداوند هر دو گروه عاد و ثمود را دردن

 كه دل ي بزرگ و وحشتناكيله ثمود با صدايو اما قب» لطَّاغِيةِبِا فَأُهلِكُوا ثَمود فَأَما« 
 جز يزيشان را پاره پاره كرد و روحشان را از تن به درآورد هالك شدند، و چيها

و » عاتِيةٍ صرْصرٍ بِرِيحٍ فَأُهلِكُوا عاد وأَما« .  نمانديخانه ها و اجسادشان از آنان باق
.  از رعد داشت هالك شد ندي تندتريد كه صداي شديندباد تيله ي عاد به وسيله يقب
 است كه بر نگهبانانش از ي از مفسران عبارت از تندبادياري بسيبه گفته » عاتِيةٍ« 

 است كه ي باديح آن است كه به معنيو صح.  كنديحد معمول در گذرد و سركش
  .ش از حد بر عاد تجاوز كرديب

خداوند آن تندباد را هفت شب و » حسوما أَيامٍ وثَمانِيةَ لَيالٍ سبع علَيهِم سخَّرَها« 
 آنان بود و تندباد آن ها را ي براي شوم و بدين روزهايروز بر آنها گمارد و ا

 كه نابود يدي ديپس مردمان را م» صرْعى فِيها الْقَوم فَتَرَى« . هالك و نابود كرد
  . شده و مرده بودند

 درختان خرما هستند كه يانگار آن ها تنه ها» خَاوِيةٍ نَخْلٍ أَعجاز همكَأَنَّ« 
 كه يني بيا ميآ» باقِيةٍ من لَهم تَرَى فَهلْ« .  هم افتادنديشان قطع شده و رويسرها

 و يزي چيعني.  موكد استي نفين استفهام به معنيا.  مانده باشدي از آن ها باقياثر
  .نماند ي از آن ها باقيكس
  :9- 12 يه يآ

 او از  پيش  كه  يمردم و  فرعون بِالْخَاطِئَةِ و والْمؤْتَفِكَات قَبلَه ومن فِرْعونُ وجاء
 آمدند، گناهكار  مؤتكفه  مردم نيز و بودند

  ينافرمان را  پروردگارشان  رابِيةً فرستاده أَخْذَةً فَأَخَذَهم ربهِم رسولَ فَعصوا
  .گرفت  فرو  يسخت  به را  آنان نيز خدا و كردند

لْنَاكُم الْماء طَغَى لَما إِنَّا مةِ چون فِي حارِييكشت  به را شما ، كرد  طغيان  آب  الْج  
  .كرديم سوار

  نگه  شگو و  گردانيم  اندرزتان  مايه را  آن واعِيةٌ تا أُذُنٌ وتَعِيها تَذْكِرَةً لَكُم لِنَجعلَها
  .گيرد فرا را  آن اندرز  دارنده
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ز ي نيگرين دو گروه سركش عاد و ثمود سركشان و متجاوزان دير از اين  غيهمچن
ه ي بن عمران عليامبرش موسيآمده اند، همانند فرعون مصر كه خداوند بنده و پ

ه  به آن ها ارائه داد كه بي او فرستاد و معجزات روشنيالصلّاة والسالم را به سو
 آن را انكار ي جوئي و برتري ستمگرين شناختند اما از رويقيله آن حق را به يوس

  . ش از او بودندي كه پيب كنندگانيگر تكذيو د. دنديكردند و بدان كفر ورز
 »ؤْتَفِكَاتالْميي هاي آبادي همه يعني. ر و رو شدهي زي هايو  اهل آباد» بِالْخَاطِئَةِ و 

 و مخالفت و انواع يب و ستمگريستند مرتكب كفر و تكذي زيكه قوم لوط در آن م
  .گناهان و فساد گشتند

ن ي هركدام از ايعني. ن اسم جنس استيا» رابِيةً أَخْذَةً فَأَخَذَهم ربهِم رسولَ فَعصوا« 
 آنان فرستاده بود، و يب  كردند كه خداوند به سوي را تكذيامبريقوم و دسته ها پ

 آنان را با عذاب فرو گرفت و به شدت آن ها را مواخذه كرد و هالك ي خداوند همه
  .ساخت

 كه خداوند آن ها را گرفتار عذاب نمود قوم نوح هستند كه خداوند آن ياز جمله كسان
ان كرد و از ين طغي زمي كه آب رويوقت» الْماء طَغَى لَما« . ها را در طوفان غرق كرد

 كه مانده بودند منّت گذارد و آن ي اما خداوند بر مردمان.ن فراتر رفتي بلند زميجاها
 پدران و مادرانشان بودند و ي كه در كمرهاي روان سوار كرد در حاليها را در كشت

د و او را يش كنيپس خداوند را ستا. خداوند پدران و مادران آن ها را نجات داد
ان راهالك و نابود  كه شما را نجات داد آن گاه كه سركشيد؛ خداونديسپاس گزار

  . ساخت
ن يبنابرا. دياموزيند درس عبرت بي نماي او داللت ميگانگي كه بر يات الهيو از آ
م كه شما را ي قرار دهيتان پندي را برايتا جنس كشت» تَذْكِرَةً لَكُم لِنَجعلَها« :فرمود

نه ت آن چگوي ساخته شده چگونه ساخته شد و حكاين كشتيد كه اولي نمايادآوري
  كرده يرويامبرش پيمان آورده و از پي را كه به او  ايبود و خداوند چگونه كسان

چون نوع هر ! ن را هالك كردي نجات داد و تمام اهل زمي آن كشتيله يبودند به وس
  .  اندازدياد اصل و اساس آن مي انسان را به يزيچ
. ندي نمايد و منظور از آن را درك م فهمنين را خردمندان ميو ا» واعِيةٌ أُذُنٌ وتَعِيها« 

 كه ين كساني باشند و كودن هستند، چني گردان مي كه غافل و رويبه خالف كسان
  .شندي اندي نميات الهي فهمند و در آي برند چون آن ها نمي سود نميات الهياز آ
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  :13- 18 يه يآ
  ، شود  دميده ورص در بار  يك  واحِدةٌ چون نَفْخَةٌ الصورِ فِي نُفِخَ فَإِذَا

 در  يكباره و برگيرند را كوهها و  زمين واحِدةً و دكَّةً فَدكَّتَا والْجِبالُ الْأَرض وحمِلَتِ
  ، كوبند  هم

  .باشد  پيوسته  وقوع  به  حادثه  آن روز  الْواقِعةُ آن وقَعتِ فَيومئِذٍ
 ،  است  شده  سست روز  آن در  كه  آسمان ةٌ وواهِي يومئِذٍ فَهِي السماء وانشَقَّتِ
  .بشكافد
لَكالْملَى وا عائِهجمِلُ أَرحيو رْشع كبر مقَهئِذٍ فَوموةٌ و يانِياطراف در  فرشتگان ثَم 

 برفراز را  پروردگارت   عرش آنها از  تن  هشت روز  آن در و  باشند  آسمان ،
  .كنند  يم  حمل  سرشان
 شما چيز  هيچ و آورند  پيش را شما روز  خَافِيةٌ آن مِنكُم تَخْفَى لَا تُعرَضُونَ يومئِذٍ
  .نماند  نهان
چگونه « ان كرد و فرمود كه يب كنندگان كرده بود بي خداوند آنچه را كه با تكذيوقت

  اعمالشان رسانده و خداونديا به سزايآن ها را مجازت كرده و آنها را در دن
 يان جزاي بي بود براين  مقدمه اي، ا»روان آن ها را نجات داده استيامبران و پيپ

  .  شوديجهان آخرت كه در آن روز پاداش اعمالِ به تمام و كمال داده م
ان كرد و ي افتد بيامت اتفاق ميش از وقوع قي را كه پي خطرناكيزهايپس خداوند چ

 دمد، آن گاه يل در صور مياست كه اسرافن  ي افتد اي كه اتفاق ميزين چياول: فرمود
 شود و يده ميك بار در صور دمي» واحِدةٌ نَفْخَةٌ« .  شونديكه اجساد از نو زنده م

 شود و ناگهان مردم ي در جسد خودش داخل ميند و هر روحي آيرون ميارواح ب
  . كننديستند و نگاه مي ايم
 شوند و ين و كوه ها  برداشته ميو زم» واحِدةً دكَّةً افَدكَّتَ والْجِبالُ الْأَرض وحمِلَتِ« 

ن ين از بيو زم.  شوندين مخلوط مي گردند و با زميده و نابود ميكوه ها در هم كوب
ده ي در آن دينبيچ فراز و نشي گردد كه هيل مي صاف و هموار تبديدانيرفته و به م

  .د شوين مين و اهل زمي است كه با زمين كاريا.  شودينم
د و پاره ي آين است كه آسمان به تكان و جنبش در مي شود ايو آنچه با آسمان م

ن صالبت و قدرت بزرگ، سست و ي كند و بعد از اير ميي گردد و رنگ آن تغيم
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 ي كند و اندوه خطرناكي آن را آشفته مي كه امر بزرگيبه راست.  گرددينااستوار م
  . گردانديف ميآن را سست و ضع

 آسمان خواهند بود در يو فرشتگان بزرگوار بر كناره ها» أَرجائِها علَى كوالْملَ« 
 يومئِذٍ فَوقَهم ربك عرْش ويحمِلُ« .  كه در برابر عظمت خداوند فروتن انديحال

 هستند در آن روز عرش يت قوي نهايو هشت تن از فرشتگان كه ب» ثَمانِيةٌ
 با عدالت و ي قضاوت و داوريد، آن گاه كه خداوند برا كننيپروردگار را حمل م

  .دي آيش ميفضل خو
 تَخْفَى لَا« د ي شويش خدا آورده ميدر آن روز پ» تُعرَضُونَ يومئِذٍ« :ن فرموديبنابرا
ةٌ مِنكُمماند، چون ي از اجساد و كارها و حاالت شما نهان نميزيچ چيو ه» خَافِي 

 برهنه و به يو بندگان را در آن روز با سر و پا. ن استدا و پنهاي پيخداوند دانا
 صدا كننده ي گرداند، كه صداي هموار و صاف حشر مينيصورت ختنه نشده، در زم

ن هنگام كه آن ها را طبق يدر ا.  شونديده مي رسد و همه با چشم ديبه آن ها م
  :ان كرد و فرموديت جزا را بيفين  كيبنابرا.  دهدي كه كرده اند جزا و سزا مييكارها

  :19- 24 يه يآ
  اعمالش  نامه  كه  كس هر كِتَابِيه اما اقْرَؤُوا هاؤُم فَيقُولُ بِيمِينِهِ كِتَابه أُوتِي منْ فَأَما
  .بخوانيد و بگيريد مرا   نامه : گويد  يم ، دهند  راستش  دست  به را

  .ديد  خواهم را خود  حساب  كه  داشتم  نيقي  حِسابِيه من ملَاقٍ أَنِّي ظَنَنت إِنِّي
وةٍ پس عِيشَةٍ فِي فَهاضِيبود خواهد  خوش و  پسنديده  يزندگ  يك در او  ر ،  
  ،  برين  يبهشت عالِيةٍ در جنَّةٍ فِي

  .باشد  دسترس در  هايش  ميوه  دانِيةٌ كه قُطُوفُها
 شما باد گوارا ، بياشاميد و الْخَالِيةِ بخوريد الْأَيامِ فِي أَسلَفْتُم بِما هنِيئًا واشْرَبوا كُلُوا
  .ايد  آورده  يم  يجا  به  گذشته  درايام ، كه  است  ياعمال  پاداش اينها  را
 ي اعمالشان كه در آن كارهاي هستند و نامه هاين  ها اهل سعادت و خوشبختيا

گران مشخص گردند و ياز د شود تا يدرستشان ثبت شده به دست راستشان داده م
ن هنگام ين ها در ايهركدام از ا.  و بزرگوار هستندين باشد كه آن ها گراميانگر ايب

 كه خداوند به او نموده ي و از آن جا كه دوست دارد مردم از احسانياز سر شاد
 نامه د؛ي اعمال مرا بخوانيد نامه يريبگ» كِتَابِيه اقْرَؤُوا هاؤُم« :دي گويآگاه شوند، م
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ده ي ها و بخشوده شدن گناهان و پوشي بهشت و انواع خوبياعمال من به باغ ها
  . دهديب ها مژده ميشدن ع

 يمان به زنده شدن پس از مرگ و كسب آمادگين جا رساند،  ايو آن چه مرا به ا
 نِّيأَ ظَنَنت إِنِّي« .  توانستم آنها را انجام دهمي بود كه مي آن با انجام دادن اعماليبرا

  . شودين داشتم كه با حساب و كتاب خود روبرو ميقيمن » حِسابِيه ملَاقٍ
 »وةٍ عِيشَةٍ فِي فَهاضِيخواهد بود كه همه آنچه را دل ها دوست ي اياو در زندگان»  ر 

ده ي كه آن را پسندي برند دربر دارد، در حاليدن آن لذّت ميدارند و چشم ها ازد
در » عالِيةٍ جنَّةٍ فِي« . آن انتخاب كنديگر را به جاي ديزيست چياست و  حاضر ن

  . بلند و مرتفع خواهد بوديمنازل و كاخ ها
 در دسترس است و اهل بهشت ين باغ ها به راحتي متنّوع ايوه هايم» دانِيةٌ قُطُوفُها« 

  . دارندنند و بري توانند بچيده اند مي كه لميستاده و در حاليآن را در حال نشسته و ا
 ياز هر نوع غذا» واشْرَبوا كُلُوا« : شوديداشت به آن ها گفته ميو به صورت گرام

 ينده ايكامل و بدون آن كه آال» هنِيئًا« . دي گوارا بنوشيدنيد و از هر نوشيذ بخوريلذ
لَفْتُم بِما« .  ها باشديدني ها و نوشين خوردنيدر ا امِ فِي أَسةِ الْأَين به يا» الْخَالِي

  . دي داديسته است است كه انجام مي شايپاداش كارها
 آوردن ي كردن با مردم و ذكر خدا و رويكيبل نماز و روزه و صدقه و حج و نياز ق

 ورود به بهشت ي برايپس خداوند اعمال را سبب.  بديبه او و ترك كردن كارها
  .گردانده و آن را اساس نعمت ها و سعادت قرار داده است

  : 25- 37 يه يآ
  نامه  كه  كس  آن كِتَابِيه اما أُوت لَم لَيتَنِي يا فَيقُولُ بِشِمالِهِ كِتَابه أُوتِي منْ وأَما

  من  دست  به مرا  نامه   كاش  يا : گويد  يم دهند  چپش  دست  به را  اعمالش
 ، بودند  نداده

لَمرِ وا أَدو م ابِيهچيست  من  حساب  كه  بودم  ندانسته حِس  ،  
 ،  بس و بود  يم  مرگ  همان  كاش  يالْقَاضِيةَ ا كَانَتِ لَيتَها يا

  ، نبخشيد سود مرا  من  يمالِيه داراي عنِّي أَغْنَى ما
لَكنِّي هقدرت ع لْطَانِيهبرفت  من  دست از  من  س  

بگيريدش خُذُوه كنيد  زنجيرش ،  فَغُلُّوه  
الْ ثُمحِيمو ج لُّوهبكشيد  جهنمش  به ص  
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ا سِلْسِلَةٍ فِي ثُمهعونَ ذَرعبا ساعو ذِر لُكُوههفتاد  يدرازا  به  يزنجير با را او فَاس 
  .بكشيد  ذراع
ؤْمِنُ لَا كَانَ إِنَّهظِيمِ زيرا بِاللَّهِ ينداشت  ايمان  بزرگ  يخدا  به الْع.  
  ينم  ترغيب را  يكس  مسكينان  به  دادن  طعام  به الْمِسكِينِ و امِطَع علَى يحض ولَا
  .كرد

سلَي   .داشت نخواهد  يدوست  هيچ آنجا در ، روز  آن حمِيم در هاهنَا الْيوم لَه فَ
لَّا طَعام ولَا   .نيست  دوزخ  اهل  خون و،  چرك جز  يچيز  غِسلِينٍ طعامش مِنْ إِ
لُه لَا   .خورند  يم  طعام  آن از  خطاكاران الْخَاطِؤُونَ تنها إِلَّا يأْكُ
 بدشان در آن ي هستند كه نامه اعمال آنان كه  كارهاين ها اهل شقاوت و بدبختي ا

 شود تا مشخّص گردند و خوار و رسوا يها ثبت شده است به دست چپشان داده م
 لَم لَيتَنِي يا« :دي گوي ميتپس هركدام از آن ها به خاطر غم و اندوه و ناراح. شوند
أُوت ن كارنامه به وارد يچون  ا!  شدي كاش كارنامه ام به من داده نميا» كِتَابِيه

  .  دهدي مژده ميشگي هميانمنديشدن به دوزخ و ز
 »لَمرِ وا أَدم ابِيهشدم و مورد حساب يخته نمي بودم و  برانگي نميزيكاش چ» حِس 

 كاش يا» الْقَاضِيةَ كَانَتِ لَيتَها يا« :دي گوين ميبنابرا.  گرفتميمو بازخواست قرار ن
  ! شدميان بخش عمرم بود و بعد از آن دوباره زنده نميمرگ من پا

د كه مال و قدرت او يني بي شود و ناگهان ميش مي و قدرت خوييسپس متوجه دارا
استفاده نكرده است  آخرت خود ين مال و قدرت برايآفت جانش گشته، چون او از ا

 ندارد، و اگر بخواهد مال خود را به عنوان بالگردان يامت سودي او در روز قيو بار
مال و » مالِيه عنِّي أَغْنَى ما« :دي گويپس م.  رسانديده نميش بدهد به او فايخو

ش ي آخرت خود پي برايزي نرساند چون من از آن چيا به من سودي ام در دنيدارائ
ده رساندن آن يد چون زمان فاي نبخشين در آخرت به من سوديهمچن. نفرستادم

  .گذشته است
 »لَكنِّي هع لْطَانِيهو قدرت من از دستم رفت و نابود گشت، پس ييفرمانروا» س 

 نرساند بلكه همه يگاه بزرگ به من سوديان و كثرت ساز و برگ و مقام و جايلشكر
 آن ي را از دست دادم و به جايمقام سود واقعن مال و ين رفتند و به سبب همياز ب

 شود كه او را عذاب ين وقت دستور داده ميپس در ا. غم ها و رنج ها مرا فرا گرفت
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او را » فَغُلُّوه خُذُوه« : شودير جهنّم گفته ميدهند و به نگهبانان تندخو و سخت گ
  . د كه او را خفه  كنديندازي بيد و در گردنش طوقيريبگ
 »ثُم حِيمالْج لُّوهدي آتش بغلطانيسپس او را بر اخگرها و شعله ها» ص . »فِي ثُم 

ار ي بسيرهاي از زنجيريسپس او را در زنج» فَاسلُكُوه ذِراعا سبعونَ ذَرعها سِلْسِلَةٍ
د و ير را از مقعد او فروبري زنجيعني. ديداغ جهنّم كه طولش هفتاد گز است به بند كش

  .زان گردديده شود و آويد تا در آن به بند كشيرون كنيانش باز ده
 يفريچه بد عذاب و چه بد ك.  شودين عذاب وحشتناك گرفتار ميو او همواره به ا

ن ين جا رسانده اي كه او را به ايچون سبب.  حسرت و تأسف استيو چقدر جا! است
  : است كه او

 »ؤْمِنُ لَا كَانَ إِنَّهبِاللَّهِ ي آورد و به يمان نمي گمان من خداوند بزرگ ايب» ظِيمِالْع 
 را ي خواست و حقّيامبران خدا به مخالفت بر ميد و با پي ورزيپروردگارش  كفر م

  .كه آن ها با خود آورده بودند رد كرد
 يب نمينوا ترغيو مردم را بر خوراك دادن به ب» الْمِسكِينِ طَعامِ علَى يحض ولَا« 

پس او آن . ان رحم كندينواي و رحم نبود كه بر فقرا و بي در دلش مهربانيعني. كرد
 كرد كه به آن ها يق نميز تشويگران را ني داد و  ديها را از مال خود خوراك نم

  .ن كار وجود نداشتي اي در دلش برايزه ايخوراك دهند چون  انگ
ا كه اصل آن  خدي اخالص برايكي: ز استي دو چيد دانست كه مدار خوشبختيبا
 يكين ني كردن با مردم است، و بزرگتريكي نيگريمان آوردن به خداست، و ديا

ن ها نه اخالص داشتند ياما  ا. از مستمندان و دادن غذا به آن هاستيبرآورده كردن ن
  . گردند كه مستحق آن هستندي ميزين سزاوار چي كردند، بنابرايكوكاريو نه ن

 »سفَلَي لَه موالْي نَاهاه مِيمندارد كه يا دوستيشاوند يامت خوياو در روز ق» ح 
لَا « . ازدي دست يا به پاداش الهيابد و يش سفارش كند تا از عذاب خدا نجات يبرا و

أَذِنَ لَه لَّا لِم ده نخواهد ي فايچ كسي هيبرا) خدا(و شفاعت نزد او » تَنفَع الشَّفَعةُ عِنده إِ
مٍ ولَا ينَ مِن حميما لِلَّظالِم« .  كه خداوند به او اجازه دهديداشت، مگر شفاعت كس

  . ندارند كه اطاعت شوديار مهربان و شفاعت كننده ايچ يستمگران ه» طَاعيعِ يشَف
لَا«  و املِينٍ مِنْ إِلَّا طَعرون يان بي كه از بدن دوزخي جز خون و چركيو خوراك» غِس
ن يا. ابه به شدت داغ و تلخ و بدبو و مزه استن چرك و خونيا. د ندارندي آيم

 كه از راه راست منحرف شده و راه يجز كسان» الْخَاطِؤُونَ إِلَّا« خوراك زشت را
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ن ي خورند، بنابراي رساند نميش گرفته اند كه آن ها را به جهنم مي را در پييها
  .مستحق عذاب دردناك شده اند

  : 38- 52 يه يآ
لَا   ، بينيد  يم  آنچه  به سوگند  بصِرُونَ پستُ بِما أُقْسِم فَ
  ، بينيد  ينم  آنچه تُبصِرُونَ و لَا وما
لُ إِنَّهولٍ لَقَوساست بزرگوار  يا  فرستاده  سخن  اين  كَرِيمٍ كه ر  ،  
  يم  ايمان  اندك  چه   يشاعر  سخن  تُؤْمِنُونَ نه ما قَلِيلًا شَاعِرٍ بِقَولِ هو وما
  دآوري
  گيريد  يم پند  اندك  چه  نيست  يكاهن  سخن نيز تَذَكَّرُونَ و ما قَلِيلًا كَاهِنٍ بِقَولِ ولَا

  است  شده  نازل  جهانيان پروردگار  جانب الْعالَمِينَ از رب من تَنزِيلٌ
لَولَ ونَا تَقَولَيع ضعببندد ما بر افترا  هب را  سخنان  يا  پاره پيامبر الْأَقَاوِيلِ اگر ب ،  

  ،  گيريم  يم فرو را او  قدرت بِالْيمِينِ با مِنْه لَأَخَذْنَا
نَا ثُملَقَطَع تِينَ سپس مِنْهكنيم  يم  پاره را  دلش  رگ  الْو  ،  
  مانع ، كه  نيست  آن  توان را شما از  يك  هيچ حاجِزِينَ و عنْه أَحدٍ منْ مِنكُم فَما

  شود
وتَّقِينَ و لَتَذْكِرَةٌ إِنَّهاست  يپند  پرهيزگاران  يبرا  قرآن لِّلْم 

  تكذيب  كه هستند  يكسان شما  ميان از  كه  دانيم  يم مكَذِّبِينَ ما مِنكُم أَنَّ لَنَعلَم وإِنَّا
  كنند  يم

إِنَّهرَةٌ وسلَى لَحاست  حسرت  مايه را  كافران  قرآن الْكَافِرِينَ و ع 

إِنَّهقُّ وقِينِ و لَحاست  يقين و  حق  سخن  آن الْي  
حبمِ فَسبِاس كبظِيمِ ريبگو  تسبيح  بزرگت پروردگار  نام  به  پس  الْع  

 ينند سوگند مي بينند و به آنچه كه نمي بي آنچه مردم ميخداوند متعال به همه 
  . خورد

قدس خدا هم داخل است كه مردم آن را ن داخل اند و ذات  مي خلق در ايپس همه 
امبر ينند بر صداقت پي بينند و بر آنچه كه نمي بيخداوند بر آنچه مردم م. نندي بينم

امبر بزرگوار آن را از ينكه پي كه آورده است سوگند خورده و ايو در خصوص قرآن
را به امبرش را از آنچه دشمنانش او يو خداوند پ. جانب خدا به مردم رسانده است 

ان داشت كه آنچه آن ها يا جادوگر بودن متهم كردند منزه و پاك قرار داد و بيشاعر 
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 يمان ميپس اگر ا. رفتن آن هاستيمان آوردن و پندپذين اتهام واداشت عدم ايرا به  ا
  . دانستنديان آن هاست ميرفتند آنچه را كه به سود و زي پذيآوردند و پند م

 را مثل يزيو اوصاف و  اخالق او بنگرند تا چ) ص(د به حالت محمديآن ها با
امبر بر حق ي كند كه محمد پي مييدِ آشكار مشاهده كنند كه آن ها را راهنمايخورش

 ياز سو» الْعالَمِينَ رب من تَنزِيلٌ« و آنچه او با خود آورده است . خداوند است 
 باشد، يه سخن انسانست كيسته نيان فرو فرستاده شده است و شايپروردگار جهان

 داللت ي اوصاف و كمال و رفعت مقام كسي است كه بر عظمت و بزرگيبلكه سخن
ن محصول گمان آنهاست و هرگز يز اين. ن سخنان را گفته استيد كه اي نمايم

  .ستي خدا و حكمت او نيسته يشا
 »لَولَ ونَا تَقَولَيع ضعالْأَقَاوِيلِ؛ لَأَخَذْنَا ب بِ مِنْهمِينِ؛ ثُمنَا الْيلَقَطَع تِينَ مِنْهو اگر » الْو
 ي بست، با دست راست او را مي از سخنان را به دروغ بر ما ميغمبر پاره ايپ

 است كه به قلب متصل است و يرگ» نيوت«م، ي كرديم و رگ دلش را پاره ميگرفت
  . گردديرد و هالك مي ميهرگاه قطع شود انسان م

 داد خداوند ي را به دروغ به خداوند نسبت ميغمبر سخنانيپن كه يپس به فرض ا
 كرد چون خداوند با ي او را مواخذه مي داد و به سختيبالفاصله او را عذاب م

  . تواناستيزيحكمت و بر هر چ
 ي بندد و  ادعا مي مهلت ندهد كه بر او دروغ مي كند كه به كسيو حكمت او  اقتضا م

روانش نجات ي او مباح قرار داده و  او و پيانش را براكند خداوند خون و مالِ مخالف
  .افته اند و مخالفانش هالك شوندگانندي

د نمود و بر راست بودن آنچه او آورده ييله معجزات تأيغمبرش را به وسيخداوند پ
روز گرداند، و به او يل قرار داد، و او را بر دشمنانش پي روشنگر را دلينشانه ها

ن گواه از جانب خدا بر رسالت  ين بزرگتريم  كند، و ايرا تسلقدرت داد تا آن ها 
  .اوست

 تواند يغمبر را هالك  كند او نميو اگر خداوند پ» حاجِزِينَ عنْه أَحدٍ منْ مِنكُم فَما« 
 وإِنَّه« .  تواند او را از عذب خدا برهاند يگر مي ديخودش را نجات دهد و نه كس

لْمتَّ لَتَذْكِرَةٌ له آن يزگاران كه به وسي پرهي است برايم پندين قرآن كريو ا» قِينَلِّ
 ي شناسند و به آن عمل مي آورند و آن را مياد مي خود را به يوي و دنينيمنافع د

 را به آن ها يده و  احكام شرعي و اخالق پسنديني ديقرآن عقائد و باورها. ند ينما
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ان يشواي و عبادت كنندگان عارف و پي رباني دهد و آن گاه آنان از علمايتذكر م
  .افته  خواهند شديت يهدا
ب ي از شما، آن را تكذيم كه برخي دانين ميقيو ما به » مكَذِّبِينَ مِنكُم أَنَّ لَنَعلَم وإِنَّا« 
د شده اند و به آن ها هشدار داده شده است يب كنندگان تهدين جا تكذيد در اي كنيم

  .  سخت خواهد داديفريبشان كيت تكذكه خداوند آنان را به عل
 »إِنَّهرَةٌ وسلَى لَحچون آن . ه حسرت استي كافران، ماين قرآن برايو ا» الْكَافِرِينَ ع

 بدان كفر ورزند و آنچه را كه خداوند به آن ها وعده داده است مشاهده كنند يها وقت
ن آن اطاعت ياماب نشدند و از فريله قرآن راهي خورند كه چرا به وسيحسرت م

ن يجه به علت اطاعت نكردن، پاداش خدا را از دست داده و به سخت ترينكردند، در نت
  .عذاب گرفتار آمده اند

 »إِنَّهقُّ وقِينِ لَحن مراتب ي است، چون باالترين مراتب دانش و آگاهيقرآن باالتر» الْي
ن ي شود و از بيلزل نم كه  متزين علم و دانش ثابت و استواريقيو . ن استيقيعلم، 

  : باالتر استيك از قبلين سه مرحله دارد كه هريقي.  رودينم
  .دي آي مي است كه از خبر و آگاهين و آن دانشيقيعلم ال: اول
  . دي آي به دست ميينايله حس بي است كه به وسين و آن علم و دانشيقين اليع: دوم
 و المسه به ييله حس چشاي است كه به وسي و دانشين و آن آگاهيقيحق ال: سوم

 است، به واسطه يمي و عظيار عالي اوصاف بسين قرآن ارجمند كه دارايا. ديدست آ
 يز به واسطه ي است، نيل قطعين و دالي كه در بر دارد و مستند به براهي علومي

 گردد، به يحاصل م» نيقيحق ال «ي هركسي كه دارد، براي ايمانيق و معارف ايحقا
  .ده باشديق را چشين علوم و حقاياشرط آن كه لذت 

 »حبمِ فَسبِاس كبظِيمِ رست يسته شكوه او نيپس پروردگارت را از آنچه شا»   الْع
  .س كني را تقديپاك و منزه بدان و با ذكر اوصاف شكوه و جمال و كمالش و

   حاقهير سوره يان تفسيپا
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   معارجير سوره يتفس

  .ه استي آ44 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 7 يه يآ
  كه پرسيد  يعذاب از  يا  واقِعٍ پرسنده بِعذَابٍ سائِلٌ سأَلَ

  ، كرد نتواند  دفع را،  آن  كس و آمد خواهد فرود  كافران دافِع بر لَه لَيس لِّلْكَافِرينَ
  .آسمانهاست  صاحب  كه خدا  جانب الْمعارِجِ از ذِي اللَّهِ منَ

رُجلَائِكَةُ تَع الْم الرُّوحهِ ومٍ فِي إِلَيوكَانَ ي هارسِينَ مِقْدخَم نَةٍ در أَلْفكه  يروز س  
  .روند  فرو جا  بدان  روح و  فرشتگان ،  است  سال هزار  پنجاه  مقدارش
  نيكو  يصبر  كن صبر  جمِيلًا پس صبرًا فَاصبِرْ

مإِنَّه نَهرَوا ايشان يعِيدبينند  يم دور را روز  آن  ب.  
نَرَاها و وبينيم  يم  نزديكش ما قَرِيب.  

 را به شتاب ين كه با تمسخر عذاب الهي مخالفان و ايخداوند متعال از جهالت و نادان
 پنداشتند كه خدا از عذاب ين كه آنان ميان ايان آورده و با بي طلبند، سخن به ميم

لْكَافِرينَ بِعذَابٍ سائِلٌ سأَلَ« :دي فرمايدادن آنها ناتوان است، م  يخواهنده ا» واقِعٍ لِّ
وندد چون كافران به سبب كفر ي پي كافران كرد كه به وقوع مي برايدرخواست عذاب

  . و عنادشان مستحق آن هستند
 »سلَي نَ لَهم افِعارِجِ ذِي اللَّهِ دعاز سركشان مشرك آن را به ي كه برخيعذاب» الْم 
ا بعد از آمدنش آن يست كه قبل از آمدنش آن را دور كند و ي ني طلبند كسياب مشت

ب كنندگان دعا كرد و يگر از تكذي ديا كسي يشينضربن حارث قر. د يرا برطرف نما
نَا نَا حِجارةَ مِّنَ السماءِ أَوِ ائتِياللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الحقَّ مِن عِندك فَأَمطِر علَ« :گفت

ن قرآن حق و از جانب تو است از آسمان بر ما سنگ ياگر ا! ايبار خدا» مٍ يبِعذابِ أَل
  . اوردي دردناك بر ما بيا عذابيببار و 

ا آن ها يا در دنيپس بدانند كه عذاب حتما از جانب خدا بر آن ها خواهد آمد؛ خداوند 
 پس اگر آن ها خدا را .دي نمايره مي آخرت ذخيا عذابشان را براي دهد يرا عذاب م

 ي او و كمال اسما و صفاتش را ميي فرمانرواي شناختند و عظمت و گستردگيم
ن خداوند يبنابرا.  شدنديم و مودب ميدند و تسلي طلبيدانستند عذاب را به شتاب نم
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 زشت آن ها مخالف است و ي كه با گفته هيش سخن گفت، عظمتياز عظمت خو
» إِلَيهِ والرُّوح الْملَائِكَةُ الْمعارِجِ تَعرُج ذِي« :پس فرمود.  كنديسخنان آن ها را نقض م

 علّو و ي كه داراي خداوندِ صاحب درجات و مراتب است، خداوندين عذاب از سويا
 كه يخداوند. ر او هستندي و شكوه و عظمت است و سائر خلق تحت تدبيبرتر

ز به ير او هستند، و روح نيتدب روند چون آن ها تحت ي او باال ميفرشتگان به سو
  . رودي او باال ميسو
ن به هنگام ي بد و اياكان و ارواح انسان هايارواح ن.  شودين شامل همه ارواح ميو ا

گر ين آسمان به آسمان دي رود و از اي خدا باال ميكان به سويمردن است كه روح ن
آن . وجل در آن است رسد كه خداوند عزي مي شود تا به آسمانياجازه عروج داده م

 گردد و شادمان يك شدن به او بهره مند ميد و از نزدي گويجا روح به خدا درود م
  .ردي گيداشت و بزرگداشت قرار مي شود و مورد گراميم

 به آسمان برسد اجازه يوقت.  رودي آسمان باال مي فاسق به سوياما روح انسان ها
  . شودين بازگردانده مي شود و به زمي به آن اجازه داده نمي خواهد، ولي ورود مي

ان ي روند بي خدا باال مي را كه در آن فرشتگان و روح به سويسپس خداوند مسافت
 ارواح و فرشتگان آماده كرده و به ين كار را برايخداوند  اسباب ا: كرد و فرمود

 كه اگر از ي روند، در حالي خدا باال ميك روز به سويآنها سرعت داده كه در 
موده شود پنجاه هزار سال ي پي به صورت عادي عروج تا مقصد و مالء اعليتدااب

  . كشديطول م
ر به دست ينش و تدبين و آفري سترگ و جهان بزرگِ باال و پائين پادشاهيپس ا

 ي و قرارگاه آن ها را مي و باطنيو خداوند حاالت ظاهر. خداوند بلندمرتبه واالت
ان را در ي قدر به آن ها رسانده كه همه جهانش آنيداند و از رحمت و احسان خو

 خود را بر آن ها اجرا ي و جزائي و حكم شرعيريو خداوند فرمان تقد. برگرفته است
 دانند و ي كه عظمت خداوند را نميپس چقدر خوشبخت هستند مردمان. نموده است

طلبند  ي شناسند و با عجله و شتاب عذاب را ميقدر او را آن گونه كه حق  اوست نم
  . ناتوان استين كاري برند كه خداوند از  انجام چنيو گمان م

و آنان .  كنديپاك است خداوند بردبار كه به آن ها مهلت داده و آنان را فراموش نم
ده وآنان را از ي ورزييباي زشتشان شكيخدا را به خشم آوردند اما در مقابل كارها

  . فراوان برخوردار كرده استي و روزيتنگدست
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ن عروج و باال رفتن در يپس ا. مه استي كريه ين آير اي از احتماالت در تفسيكين يا
و احتمال دارد . د ي نماين داللت مياق و  عبارت اول بر هميا خواهد بود، چون سيدن

امت باشد و خداوند در آن روز از عظمت و شكوه خود ين عروج در روز قيكه ا
ن كه مردم يل بر شناخت او باشد، و آن اي دلني كند كه بزرگتري را آشكار ميزيچ

ند مشاهده ي آين مي روند و پائي باال مير الهيعروج فرشتگان و ارواح را كه با تداب
  . خواهند كرد

 و سخت است ي كه از بس طوالنيدر روز» سنَةٍ أَلْف خَمسِينَ مِقْداره كَانَ يومٍ فِي« 
 مومن كم و ين روز را براي خداوند اي، ول باشدي پنجاه هزار سال ميبه اندازه 

  . دي نمايسبك م
كو  داشته باش به گونه ي نيپس بر دعوت دادن قومت صبر» جمِيلًا صبرًا فَاصبِرْ« 
 نباشد بلكه به فرمان ين صبر و بردبارين شدن و رنجور گشتن در اي كه خشمگيا

 يعوت كن، و فرمان نبردن و بگانه دانستن خداوند دي ادامه بده و بندگان را به ياله
دن بر ي ورزيبائيعالقه بودن آن ها تو را از ادامه دادن دعوت بازندارد چون در شك

  . استير فراوانين كار خيا
 »مإِنَّه نَهرَوي نَرَاها؛ وعِيدا بد يامت را بعيآنان روز زنده شدن پس از مرگ و ق» قَرِيب
 ي آنها حالتيعني. نندي بيان عذاب هستند عذاب م كه خواهي دانند كه در آن كسانيم

افته ي بر او غلبه ي و مستي كه بدبختيامت دارند ، با حالت كسيهمانند حالت منكر ق
ل زنده شدن پس از مرگ و يش رو دارد از قبي كه پييزهاي چي كه همه يياست تا جا

بان و بردبار ند چون او مهري بيك مي داند، اما خداوند آن را نزديحشر را دور م
د ي آي داند كه قطعا آن روز خواهد آمد،و هرآن چه مي كند و مياست و عجله نم

  :ان كرد و فرمودي آن روز و حاالت آن را بيسپس خداوند هراس ها. ك  استينزد
  :8- 18 يه يآ

مواء تَكُونُ يملِ روز السهگردد  گداخته فلز  چون  آسمان  كه  يكَالْم ،  
  ،  پشم  چون كوهها كَالْعِهنِ و لْجِبالُا وتَكُونُ

  ، نپرسد خود خويشاوند  حال از  يخويشاوند  هيچ حمِيما و حمِيم يسأَلُ ولَا
مرُونَهصبي دوي رِمجالْم فْتَدِي لَوذَابِ مِنْ يمِئِذٍ عونِيهِ يكديگر يچشمشان برابر را بِب  

  ،  فرزندانش  خردبه باز، را  خويشتن  كه دارد  دوست گناهكار  آرند
 ،  برادرش و  زنش وأَخِيهِ و وصاحِبتِهِ
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  ،  است  داده  مكان را او  كه  اش  عشيره تُؤْويهِ و الَّتِي وفَصِيلَتِهِ
  .يابد  نجات و ، زمينند  يرو در  كه آنها  همه ينجِيهِ و ثُم جمِيعا الْأَرضِ فِي ومن
لَّا   ،  است  آتش  شعله  آن  كه ،  نه لَظَى هرگز هاإِنَّ كَ

  ، كند  يم را سر  لِّلشَّوى پوست نَزَّاعةً
  به پيچيد سر  فرمان از و كرد  پشت  حق  به  كه را  كه وتَولَّى هر أَدبرَ منْ تَدعو
  ، خواند  يم خود

عمجى و وعاندوخت  يم و آورد  يم گرد  كه را  آن فَأَو.  
 »مواء تَكُونُ يملِ السهبزرگ به يزهاين چي است كه در آن ايامت روزيروز ق» كَالْم 

رد ي گي گردد و هراس آن را فرا ميوندد و آسما از بس كه تكه و پاره مي پيوقوع م
ن و يو كوه ها مانند پشم رنگ» كَالْعِهنِ الْجِبالُ وتَكُونُ« .  شوديمانند مس گداخته م

 شوند و از يل مي پراكنده تبدي شده خواهند شد و بعد از آن به گرد و غباريحلّاج
رد ي گين جرم ها و جمادات بزرگ را فرا مي و اضطراب اي آشفتگيوقت.  روندين ميب

 ي كشد چه گمان مين گناهان را بر دوش مي كه بار سنگيفيپس در مورد بنده ضع
ز دست بدهد و همه او را فراموش د و عقلش را اي درآيد دلش از جايا نباي؟ آيبر

  : ن فرموديكنند؟ بنابرا
 از حال يشاونديچ دوست و خويو ه» حمِيما يبصرُونَهم حمِيم يسأَلُ ولَا« 
ن يند اما هرگز به اي بيشاوندش را ميشاوند خويخو.  پرسديگر نمي ديشاونديخو

 ي خودشان سخني و دوستيا شود و نه درباره زندگي كند كه از حال او جويفكر نم
  . ند، بلكه هركس فقط به فكر خودش استي گويم
 »دوي رِمجالْم فْتَدِي لَوذَابِ مِنْ يمِئِذٍ عوتِهِ ياحِبصنِيهِ؛ وفَصِيلَتِهِ بِبأَخِيهِ؛ والَّتِي و 

 از عذاب آن روز يي رهاي شد براي كند كه كاش ميفرد گناهكار آرزو م» تُؤْويهِ
ا ي كه در دنيله ايل و قبيه را فدا سازد، فاميل و بقيفرزندان و همسر و برادر و فام

 يده ايگر فاي ديچ كس به كسيامت هيپس در ق.  نمودندي و كمك مياريگر را يكدي
  . كند مگر با اجازه خدايچ  كس شفاعت نمي رساند و هينم

 ومن« ناسد فدا كند،  شي را كه مي كه مستحق عذاب است اگر همه كسانيبلكه مجرم
د تا ين هستند فدا نماي زمي را كه رويو همه كسان»  ينجِيهِ ثُم جمِيعا الْأَرضِ فِي

  . نخواهد داشتيده ايش فاين كار برايابد اينجات 
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ده ي شده و سود و فاي ندارند؛ فرمان عذاب بر آن ها قطعياوريچ چاره و يه» كَلَّا« 
ن آتش يا» لِّلشَّوى لَظَى؛ نَزَّاعةً إِنَّها« . ن رفته استيبشاوندان و  دوستان از يخو

  . كَنَدي را مي و باطني ظاهريسوزان و سراپا شعله است كه پوست اعضا
 خواند ي خود فرا مي را به سويدوزخ كس» فَأَوعى وتَولَّى؛ وجمع أَدبرَ منْ تَدعو« 

 ننموده يه و  اعراض كرده و به آن توجه برگرداندي  كردنِ از حق رويرويكه از پ
 نموده است و آن چه را كه ي هم انباشته و آن را نگاهداري را رويو اموال و دارائ

پس آتش . د از آن انفاق نكرده استي نمايبه سود  اوست و آتش را از  او دور م
ه  خواند و آماده است تا بر آنان شعلي خودش فرا مي را به سوين كسانيدوزخ چن

  .بكشد
  :19- 35 يه يآ

  اند  آفريده ناشكيبا و  حريص را  يآدم  آينه هلُوعا هر خُلِقَ الْإِنسانَ إِنَّ
  كند  يبيقرار رسد بدو  يشر  جزُوعا چون الشَّرُّ مسه إِذَا

  ورزد  يم  بخل افتد  دستش  به  يمال  چون منُوعا و الْخَيرُ مسه وإِذَا
لَّا لِّ إِ صگزارندگان نماز ينَ مگرالْم  :  

لَاتِهِم علَى هم الَّذِينَ ونَ آنان صائِمورزند  يم  مداومت نماز  به  كه  د ،  
  ،  معين  است  يحق  اموالشان در  كه  آنان معلُوم و، حقٌّ أَموالِهِم فِي والَّذِينَ
  محروم و گدا  يوالْمحرُومِ برا لِّلسائِلِ

  ، كنند  يم  تصديق را  قيامت روز  كه  يكسان الدينِ و بِيومِ يصدقُونَ ينَوالَّذِ
 ترسانند  پروردگارشان  عذاب از  كه  يكسان مشْفِقُونَ و ربهِم عذَابِ منْ هم والَّذِينَ

،  
  ، بود انندنتو  امان در  پروردگارشان  عذاب از  مأْمونٍ كه غَيرُ ربهِم عذَاب إِنَّ

  ، دارند  يم  نگه  خويش  شرمگاه  كه  يكسان حافِظُونَ و لِفُرُوجِهِم هم والَّذِينَ
لَّا  يا  همسرانشان  يبرا ملُومِينَ مگر غَيرُ فَإِنَّهم أَيمانُهم ملَكَت ما أَو أَزواجِهِم علَى إِ

  نيست آنها بر  يمالمت  حال  اين در  كه ،  كنيزانشان
  متجاوزان ، بطلبند را  اين جز  كه  آنان الْعادونَ و هم فَأُولَئِك ذَلِك وراء ابتَغَى فَمنِ

  هستند
 را خود  يعهدها و، امانتها  كه  يكسان راعونَ و وعهدِهِم لِأَمانَاتِهِم هم والَّذِينَ
  ، كنند  يم  رعايت
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  ، كنند  يم ادا  حق  به  خويش  شهادت  كه  يكسان قَائِمونَ و مبِشَهاداتِهِ هم والَّذِينَ
  ، دارند  مواظبت  نمازهاشان بر  كه  يكسان يحافِظُونَ و صلَاتِهِم علَى هم والَّذِينَ
لَئِكنَّاتٍ فِي أُوونَ اينان جكْرَمهستند  يگرام ،  بهشت در  م.  
 ييبايناشك. با استيده كه كم طاقت و شكان شي بيعت و صفت آدمين جا طبيدر ا

 يياگر به انسان بال» جزُوعا الشَّرُّ مسه إِذَا« :ر كرد و فرمودين گونه تفسيانسان را ا
ا يا خانواده يل مال ي از قبي دوست داشتنيزيا چي برسد، يماريا بيل فقر ياز قب
 شود بلكه ي نمياض رير الهي ورزد و به تقدي نمييباي را از دست دهد شكيفرزند

  . كندي مي صبري و بي تابيب
 شود از آن يل مي به او برسد بخيشي و آسايكيهرگاه ن» منُوعا الْخَيرُ مسه وإِذَا« 

 بخشد و شكر خدا را به خاطر نعمت ها و يچه كه خداوند به او داده است نم
 ي قراري و بي تابي و بال بيانمنديپس انسان به هنگام ز.  آوردي نمياحسانش به جا

  . ورزديش بخل مي و آساي كند و در حالت خوشيم
لَّا«  ر و يآن ها هرگاه خ. ن صفات باشندي اي كه دارايمگر نمازگزاران» الْمصلِّينَ إِ

 كه خداوند به آن ها يي گذارند و از نعمت هايشان برسد خدا را سپاس مي بديخوب
  . كنندي كرده است انفاق ميارزان

در .  دوزندي چشم مي كنند و به پاداش الهي به آن ها برسد صبر ميبدو هرگاه 
لَاتِهِم علَى هم الَّذِينَ« :ف نمازگزاران  فرموديتوص ونَ صائِمشان يازهاي كه نيكسان» د

بند ين پايشه به اي خوانند و هميط و  اركان آن ميرا در اول وقت و همراه با شرا
 ي خواند و زماني نماز ميا زماني خواند يه نماز نمستند كي نيو مانند كس. هستند

  . دهديا به صورت ناقص نماز را انجام مي خواند يگر نماز نميد
شان ي كه در مال هايو كسان» والْمحرُومِ معلُوم لِّلسائِلِ حقٌّ أَموالِهِم فِي والَّذِينَ« 
 كند ي از مردم طلب نميرد ول ندايزي كه چي كسي كند و براي ميي كه گذاي كسيبرا

 از زكات و صدقه قرار داده اند و به ير است سهم مشخصي داند كه او فقي نميو كس
  . دهندين افراد ميا

 كه به جزا و زنده شدن پس از مرگ كه خدا يو كسان» الدينِ بِيومِ يصدقُونَ والَّذِينَ« 
ن دارند و خود را يقي آورند و به آن يمان ميامبران به آمدن آن خبر داده اند  ايو پ
ق يق روز جزا تصديو از تصد.  كوشندي آن مي كنند و برايامت آماده مي قيبرا
  . دي آي را كه آورده اند الزم مييامبران و كتاب هايپ
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مناك و يكه از عذاب پروردگارشان بيو كسان» مشْفِقُونَ ربهِم عذَابِ منْ هم والَّذِينَ« 
 كند يك مي را كه آنان را به عذاب خدا  نزدييزهاين خاطر همه چيند، پس بدترسناك
 يهمانا عذاب پروردگارشان همان  عذاب» مأْمونٍ غَيرُ ربهِم عذَاب إِنَّ« .   كننديرها م

  .ز كرديد و پرهيد ترسياست كه از آن با
 ي خود را پاك نگاه ميرمگاه ها كه شيو كسان» حافِظُونَ لِفُرُوجِهِم هم والَّذِينَ« 

زش با زن به هنگام عادت يا آميا لواط ي چون زنا ي حراميدارند، و آن را در جا
 خود را يز شرمگاه هاين.  برنديزش از راه پشت با همسر به كار نميا آمي يماهانگ

ز يش جايا آن را دست بزند كه براي به آن  نگاه كند ي كنند كه كسين حفاظت مياز ا
 كنند و ي شود رها ميزه انجام كار زشت مي را كه انگي حراميله هايز وسيت و نسين

  .نندي گزي مياز آن دور
زان يمگر بر زنان و كن» ملُومِينَ غَيرُ فَإِنَّهم أَيمانُهم ملَكَت ما أَو أَزواجِهِم علَى إِلَّا« 

 كه يبا آنان از محل يزش و همخوابين صورت آن ها به خاطر آميخود كه در ا
  . رندي گي و كشت و زرع است مورد سرزنش قرار نميزيگاه حاصلخيجا
گر برود، ي ديزيزش دنبال چير از زن و كنيو هركس كه به غ» ذَلِك وراء ابتَغَى فَمنِ« 
 »لَئِك فَأُو مونَ هاداز آنچه خداوند حالل نموده تجاوز كرده و به ين كسانيچن» الْع 

ه بر حرام بودن نكاح موقت داللت ين آيا.  آورده انديكه حرام كرده است روآنچه 
  .زي شود نه همسر است و نه كني كه به صورت موقت نكاح ميد چون زني نمايم
 خود و ي به عهدهاي وفاي كه برايو كسان» راعونَ وعهدِهِم لِأَمانَاتِهِم هم والَّذِينَ« 
ان بنده و ي شود كه مي را شامل ميين همه امت هايو ا. د كوشنيش مي امانت هايادا

ز اموال ين.  داندي جز خدا نمي كه كسي پنهانيف هاي باشد مانند تكليپروردگارش م
. ردي گي سپارند در بر ميگر ميكدي را كه بندگان به صورت  امانت به ييو رازها

 ا يزيمان چيد و پعه.  شوديا با خلق بسته مي است كه با خدا ين شامل عهديهمچن
انت ي و خيا عهدشكنيا به آن وفادار بوده ي شود كه آيده ميست كه بنده از آن پرس

  كرده است؟
 يت ميشان را رعاي كه امانت ها و عهدهايو كسان» قَائِمونَ بِشَهاداتِهِم هم والَّذِينَ« 

 را ين كه گواهي دانند، بدون اي دهند كه آن را مي مي گواهيزي فقط به چيعني. كنند
شاوند يچ خويت هي شهادت رعايا آن را بپوشانند و در ادايكم و كاست ارائه  كنند، 
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خداوند . ت خداستي جلب رضاي كنند و هدفشان از دادن گواهي را نميو دوست
  .دي خدا بدهي را برايو گواه» موا الشَّهدةَ لِلَّهِين وأَقِ:دي فرمايمتعال م

نِ ي أَنفُسِكُم أَوِ الولِدينَ بِالقِسطٍ شُهدآء لِلَّهِ ولَو علَيامنُوا كُونُوا قَومِنَ ءيها الَّذِيأَي« 
 خداوند شهادت يد و برايام كنيبه داد ق! ديمان آورده اي كه اي كسانيا» نَيواألَقرَب

 هم والَّذِينَ« . شاوندان باشديا خويا پدر و مادر و يان خودتان يد هرچند كه به زيده
لَاتِهِم علَى افِظُونَ صحن و كامل يشان آن ها را به بهتريآن ها با مداومت بر نمازها» ي
لَئِك«  خوانند، ين صورت ميتر نَّاتٍ فِي«  هستند، ين صفاتي چنينان كه دارايا» أُوج 

 يدار بهشت آنچه كه دلشان مي پايشان داشته و از نعمت هايخداوند گرام» مكْرَمونَ
 برند بهره مندشان كرده است و آنان در يدن آن لّذت ميواهد و چشم ها از دخ

  .بهشت جاودانه اند
ن صفات كامل و اخالق ير را با اين كه خداوند سعادتمندان و اهل خيخالصه مطلب ا
 مانند نماز و مواظبت بر آن و  اعمال ي بدنيل انجام عبادت هايده از قبيو رفتار پسند

د ي و عقاي است و عبادات مالياز خداوند كه خواستگاه هر كار خوب مانند ترس يقلب
آنان با مردم به عدل و . ف كرده استين رفتار با خدا و بندگان توصيد و بهتريمف

 كنند و كامال پاك يع نميشان را ضايند، و حقوق  امانت هاي نمايانصاف رفتار م
  .دامن هستند

  :36- 39 يه يآ
 شتابند  يم تو  يسو  به  كافران  كه  چيست  مهطِعِينَ پس قِبلَك واكَفَرُ الَّذِينَ فَمالِ

?  
  راست  جانب از و  چپ  جانب از  دسته  عِزِينَ دسته الشِّمالِ وعنِ الْيمِينِ عنِ

عطْمرِئٍ كُلُّ أَيام منْهخَلَ أَن مدنَّةَ يكه ورزد  يم  طمع  ايشان از  يك هر نَعِيمٍ آيا ج  
   ? شود  داخل  نعمت پر  بهشت  به
لَّا لَقْنَاهم إِنَّا كَ  را آنها چيز  چه از  كه دانند  يم خود آنها ،  نه يعلَمونَ هرگز مما خَ

  .ايم  آفريده
 كَفَرُوا الَّذِينَ فَمالِ« :دي گويب خوردن كافران مي و فريان سركشيخداوند متعال با ب

لَكطِعِينَ؛  قِبهم  
ند و ي آي تو ميكافران را چه شده كه شتابان به سو» عِزِينَ الشِّمالِ وعنِ الْيمِينِ عنِ

ك به ي گوناگون هستند و در راست و چپ تو قرار دارند و هريگروهها و دسته ها
  !آنچه دارند شادمان است؟
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 »عطْمرِئٍ كُلُّ أَيام منْهخَلَ أَن مدنَّةَ يدوارند كه به يشان اميك از ايا هريآ» نَعِيمٍ ج
 آن ها را به بهشت يلي چه سبب و دليعنيبهشت پرناز و نعمت درآورده شوند؟ 

 يان عمليدن به پروردگار جهاني كه آن ها جز كفر ورزيدوار كرده است در حاليام
  ! ش نفرستاده اند؟ي جهان آخرت پيبرا

 توانند يست، و نميشان نيه آن گونه و مطابق آرزوهايقض» كَلَّا« :ن فرموديبنابرا
 مما خَلَقْنَاهم إِنَّا« . ش به دست آورندي خواهند با توان و قدرت خويآنچه را كه م

 ي مني آن ها را از آبيعني.  داننديم كه ميده اي آفريزيما آنان را از چ» يعلَمونَ
هستند و پس آن ها ناتوان . دي آيرون مينه ها و كمر بيان سيم كه از ميده ايآفر
ز را ي و رستاخيار مرگ و زندگي خود ندارند، و اختي برايانيچ سود و زيار هياخت

  . ندارند
  :40- 44 يه يآ

لَا  و مشرقها پروردگار  به سوگند  لَقَادِرونَ پس إِنَّا والْمغَارِبِ الْمشَارِقِ بِرَب أُقْسِم فَ
  تواناييم ما  كه مغربها

 بهتر  يمردم آنها ، يجا  به  بِمسبوقِينَ كه نَحنُ وما منْهم اخَيرً نُّبدلَ أَن علَى
  .نيستيم  ناتوان كار  اين در و  بياوريم
مهخُوضُوا فَذَروا يبلْعيتَّى ولَاقُوا ح ي مهموونَ پس الَّذِي يدوعبه تا  بگذارشان  ي  
  ايم  داده  شان  وعده   كه  يروز  آن  به تا ،  بازيچه  به و آيند در  يبيهودگ
  .برسند

موونَ يخْرُجاثِ مِنَ يدا الْأَجسِرَاع مبٍ إِلَى كَأَنَّهوفِضُونَ روز نُصاز  شتابان  كه  يي 
  .شتابند  يم  بتان نزد  يگوي  كه  چنان ، درآيند  به قبرها

 بر  وحشت  يوعدونَ كَانُوا الَّذِي يومالْ ذَلِك ذِلَّةٌ تَرْهقُهم أَبصارهم خَاشِعةً
  كه  يروز  همان  است  اين : اند  افتاده  يخوار  به و  شده  يمستول  چشمانشان

  .بودند  داده  وعده را آنها
 ياد ميد و ماه و ستارگان سوگند ين جا خداوند به مشرق ها و مغرب ها خورشيدر ا

خداوند .  بر زنده شدن پس از مرگ است آشكاريزها نشانه اين چيكند چون در ا
. ابدير يينكه ذاتشان تغير دهد بدون ايي تواند خلقت آنها را تغي خورد كه ميسوگند م

د ي دانيو شما را در آنچه نم»  ما لَا تَعلَمونَيونُنشِئَكُم فِ« :دي فرمايهمان طور كه م
  .مي آوريد ميپد
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م او را باز يرد، و اگر بخواهي گي از ما سبقت نمچ كسيو ه» بِمسبوقِينَ نَحنُ وما« 
 كه زنده يپس وقت.  كندي رود و ما را ناتوان نميم از دست ما در نميزنده گردان

ات يب و فرمان نبردن از آيشدن پس از مرگ و سزا و جزا ثابت شد و آن ها به تكذ
لْعبوا يخُوضُوا فَذَرهم« خدا ادامه دادند،  يه حال خود واگذار كن تا در آنان را ب» و

د فاسد خود فرو روند و به خود سرگرم شوند و بخورند، ي باطل و عقايگفته ها
  .اشامند و بهره مند گردنديب
لَاقُوا حتَّى«  ي مهموونَ الَّذِي يدوعتا آن كه به آن روزشان برسند كه وعده داده » ي
 آماده كرده است كه ي عذابشان شكنجه ويدر آن روز  خداوند برا.  شونديم

 يسپس حالت مردم را در روز.  و فرو رفتن آن ها در باطل استيسرانجام سرگرم
 الْأَجداثِ مِنَ يخْرُجونَ يوم« :ان كرد و فرمودي شود بيكه به آنان وعده داده م

ند و ي آيرون مي  كنند و از گورها بي كه دعوت  كننده را اجابت ميروز» سِرَاعا
  .  روندي ندادهنده ميابان به سوشت
 »مبٍ إِلَى كَأَنَّهوفِضُونَ نُصتوانند از ي دوند، پس نمي مي نشانه ايانگار به سو» ي 

 يان مي كنند، بلكه خوار و مغلوب نزد پروردگار جهانيچيفرمان دعوت دهنده سرپ
لَّةٌ تَرْهقُهم أَبصارهم خَاشِعةً« . نديآ  يشان را فرا مي دل هايانشي و پريخوار» ذِ
ستند و ي اي افتد و مردم از حركت مير ميشان به زين سبب چشم هايرد، به  هميگ

ن حالت و سرنوشت، يا»   يوعدونَ كَانُوا الَّذِي الْيوم ذَلِك« . شوديصداها قطع م
 ي شدند و وعده خداوند به طور قطع تحقق مي است كه وعده داده ميهمان روز

  .د به آن وفا شودي بارد ويپذ
   معارجير سوره يان تفسيپا
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   نوحير سوره يتفس

  .ه استي آ28 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 4 يه يآ
  به را  نوح أَلِيم ما عذَاب يأْتِيهم أَن قَبلِ مِن قَومك أَنذِر أَنْ قَومِهِ إِلَى نُوحا أَرسلْنَا إِنَّا
 بر دردآور   يعذاب  آنكه از  پيش را خود  قوم ،  :كه  مفرستادي  قومش  يسو

  ده  بيم ، آيد فرود  سرشان
  روشنگرم  يا  دهنده  بيم  من ،  من  قوم  يا  : مبِينٌ گفت نَذِيرٌ لَكُم إِنِّي قَومِ يا قَالَ

،  
  اطاعت  من از و رسيدبت او از و ، بپرستيد را وأَطِيعونِ خدا واتَّقُوه اللَّه اعبدوا أَنِ

  ، كنيد
 كُنتُم لَو يؤَخَّرُ لَا جاء إِذَا اللَّهِ أَجلَ إِنَّ مسمى أَجلٍ إِلَى ويؤَخِّرْكُم ذُنُوبِكُم من لَكُم يغْفِرْ

 ، آن زيرا ، دهد  مهلت  معين  يمدت تا را شما و ، بيامرزد را  گناهانتان تَعلَمونَ تا
  .نيفتد تاخير  به ديگر بدانيد اگر آيد سر  به  ونچ  يخداي  مدت

ان نكرده است چون نوح تا ي را بيزين سوره به جز داستان نوح چيخداوند در ا
 دعوت نمود يكتاپرستيان قومش ماندگار شد و بارها آنان را به ي در مي طوالنيمدت

 يا از رو دهد كه او نوح ريپس خداوند متعال خبر م. دن بازداشتيو از شرك ورز
 آنها ين كه آنان را از عذاب دردناك بترساند به سوي ايش و برايلطف و رحمت خو

شه نابود خواهند شد و به ي هميش ادامه ندهند كه آن گاه برايفرستاد تا به كفر خو
  . خواهد داديشگي هميآنان عذاب

 إِنِّي قَومِ يا« : را اطاعت كرد و آن را انجام داد و فرموديه السالم فرمان الهينوح عل
بِينٌ نَذِيرٌ لَكُمچون او به .  آشكارميم دهنده اي شما بيهمانا من برا!  قوم منيا» م

 داشت كه يان ميو ب.   داديم مي بيزي كرد كه مردم را از چه چيان ميطور واضح ب
  . افت ي توان نجات يچگونه م

 يخدا را بندگ» واتَّقُوه اللَّه دوااعب أَنِ« :پس راه نجات را به آنان نشان داد و فرمود
ل آن يدن و راهها و وسايد و از شرك ورزيي پرستش نمايگانگي او را به يعني. ديكن

 يده ميت كنند گناهانشان آمرزي را رعاي الهينكه اگر آنان تقوايو ا. دي جوئيدور
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داش  كنند و به پايدا ميده شود از عذاب نجات پيشود و هرگاه گناهانشان آمرز
  . ازندي يدست م

 »ؤَخِّرْكُميلٍ إِلَى وى أَجمسو ي سازد و نابودين جهان بهره مند ميشما را در ا» م 
ر و يا به تقدي ماندن در دني باقيعني.   كندين از شما دور مي معيهالكت را تا مدت

ه در شي همي ماند و براي ميا باقين دنين انسان در اي معي است و تا مدتي الهيقضا
 إِنَّ« :ن فرموديبنابرا.  رسدي فرا ميچون مرگ قطعا روز. ا بهره مند نخواهد بوديدن

 فرا ي الهيي كه اجل نهاي گمان هنگاميب» تَعلَمونَ كُنتُم لَو يؤَخَّرُ لَا جاء إِذَا اللَّهِ أَجلَ
  .دي دانستي كند، اگر شما ميدا نمير پيرسد تأخ

رفتند و يآنها دعوت نوح را نپذ. دي كرديبا حق مخالفت نمد و يدي ورزيبه خدا كفر نم
  :ت كرد و فرموديپس نوح به درگاه پروردگارش شكا. از فرمان او اطاعت نكردند

  :5- 14 يه يآ
 را خود  قوم  من ،  من پروردگار  يا  : ونَهارا گفت لَيلًا قَومِي دعوت إِنِّي رب قَالَ
  ،  كردم  دعوت روز و  شب
فَلَم مهزِدائِي يعا و إِلَّا دنيفزود  فرارشان  به جز  من  دعوت فِرَار.  

لَّما وإِنِّي  وأَصرُّوا ثِيابهم واستَغْشَوا آذَانِهِم فِي أَصابِعهم جعلُوا لَهم لِتَغْفِرَ دعوتُهم كُ
 ،  يبيامرز را آنها تو تا  كردم  تشاندعو  كه بار هر  من استِكْبارا و واستَكْبرُوا

  چه هر و فشردند  يپا و كشيدند سر در  جامه و كردند خود يگوشها  در انگشتها
  .كردند   يسركش بيشتر

إِنِّي ثُم متُهوعا پس داركردم  دعوتشان بلند آواز  به  جِه  
إِنِّي ثُم لَنتأَع ملَه ترَرأَسو ملَه رَارگفتم  نهان در و  گفتم آشكار  به ا بازإِس  

تَغْفِرُوا فَقُلْتاس كُمبر ا سپس كَانَ إِنَّهآمرزش  پروردگارتان از  : گفتم  غَفَّار  
  ،  است  آمرزنده او  كه بخواهيد
  ، فرستد  باران  يپ در  يپ  برايتان  آسمان از مدرارا تا علَيكُم السماء يرْسِلِ

يوكُمدِدالٍ مونِينَ بِأَمبل وعجيو نَّاتٍ لَّكُمل جعجيو ا و لَّكُمارو،  اموال  به را شما أَنْه 
  نهرها و بستانها  برايتان و كند مدد  فرزندان

  ، ترسيد  ينم خداوند  شكوه از  كه شود  يم  چه را وقَارا شما لِلَّهِ تَرْجونَ لَا لَكُم ما
قَدو لَقَكُم   .بيافريد  مختلف  يها  گونه  به را شما  آنكه  أَطْوارا حال خَ
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: نوح گفت» فِرَارا إِلَّا دعائِي يزِدهم ونَهارا فَلَم لَيلًا قَومِي دعوت إِنِّي رب قَالَ« 
ش را شب و روز دعوت داده ام اما دعوت دادن من جز يمن قوم  خو! پروردگارا

 نداشت يده اين دعوت دادن فايبنابرا. افزودي به آنان ني گرداني از حق و روزيگر
 از آن حاصل يا قسمتي يابين است كه هدف كامال به دست يده دعوت ايچون فا

  .گردد
لَّما وإِنِّي«  شان را فراخواندم تا آنان را يو من هر زمان كه ا» لَهم لِتَغْفِرَ دعوتُهم كُ
 اجابت  كنند آن ها را ي آنان را دعوت كردم تا اجابت كنند چون وقتيعني. يامرزيب
ن فقط به مصلحت آنان بود، اما آنان به جز ادامه دادن به باطل خود ي و اي آمرزيم

  . رفتندي نپذيزيز از حق چيو گر
م ه الساليامبرشان نوح علين كه سخنان پي ايآنان برا» آذَانِهِم فِي أَصابِعهم جعلُوا« 

و » ثِيابهم واستَغْشَوا« . شان فرو بردنديرا نشنوند انگشتان خود را در گوش ها
« .  از حق و نفرت از آن بودين به خاطر دوريدند و ايشان را بر سر كشيلباس ها
 كردند و در برابر حق ي خود پافشاريو بر كفر و بد» استِكْبارا واستَكْبرُوا وأَصرُّوا

 از آن ها دور ير و خوبي گرفت و خي آن ها فزونيپس شر و بد. دنديتكبر ورز
  . گشت

 »إِنِّي ثُم متُهوعا داردند ي شني بلند و آشكار كه همه ميسپس آنان را با صدا» جِه
 و يسپس به صورت علن» إِسرَارا لَهم وأَسرَرت لَهم أَعلَنت إِنِّي ثُم« . دعوت كردم

 آنان بود، و ي برايرخواهين ها به خاطر  خيهمه ا. شان رساندميعوت را بد دينهان
  .د نوح وارد شدي آي رفت هدف به دست مي كه گمان مياز هر راه

 »تَغْفِرُوا فَقُلْتاس كُمبد و از يد رها كني را كه بر آن هستيگناهان: پس به آنان گفتم» ر
 ي گمان  خداوند برايب» غَفَّارا كَانَ إِنَّه« . دي گناهانتان طلب آمرزش نمائيخداوند برا

 كه توبه كند و آمرزش بطلبد بس آمرزنده است پس نوح آن ها را به بخشوده يكس
  . ق كرديد و دور شدن عذاب تشوي آي كه به دنبال آن ميشدن گناهان و پاداش

 السماء لِيرْسِ« :ق كرد و فرموديا تشوي دنيكير و نين نوح آن ها را به خيهم چن
 كه دره ها را پرآب خواهد كرد و شهرها و ياپي پيخداوند باران» مدرارا علَيكُم

  .  فرستدي بخشد بر شما مي مي و آبادانيمردمان را زندگ
 »كُمدِدميالٍ وونِينَ بِأَمبد به يا بخواهيله آن هرچه از دني تان را كه به وسيو دارائ» و

 لَّكُم ويجعل جنَّاتٍ لَّكُم ويجعل« .  كندياد ميز فرزندانتان را زي ند، وي آوريدست م
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ن ي گذارد و  ايارتان مي پرآب در اختي دهد و رودبارهايو به شما باغ ها م» أَنْهارا
  . آن استيا و خواسته هاين لذت دنيباالتر

لَّهِ تَرْجونَ لَا لَكُم ما«   يده كه خداوند نزدتان قدر ندارد و براشما را چه ش» وقَارا لِ
  د؟ ي ترسي نميستند و از عظمت الهيل ني قاياو شكوه و بزرگ

 »قَدو لَقَكُم  در شكم مادر به شما داده و ياپي پينشيحال آنكه خداوند آفر» أَطْوارا خَ
در شكم مادر ! ده استي شما را آفري متفاوتيدر مراحل مختلف و به گونه ها

د و در سن يگر داري دينشي آفريرخواريد و به هنگام شيگر داشته ايد ينشيآفر
. د يگر بوده اي دي به گونه اي و سپس سن رشد و آن گاه در دوران جوانيكودك

د يند فقط او باي آفري ميپس خداوند كه به تنها. ابدي ير ميينش تغيسپس همواره آفر
  .عبادت و پرستش شود

 يعني.  پس از مرگ است ي به معاد و زندگيره ان آن ها اشاينش نخستيان آفريب
 تواند شما را بعد از مردنتان يده است مي آفريستي كه شما را از عدم و نيد كسيبدان

نش آسمانها كه از خلقت مردم مهم تر و ي اثبات معاد به آفريز برايو ن. زنده كند
  : دي فرمايبزرگتر است استدالل نموده و م

  :15- 21 يه يآ
اتَ أَلَمرَو فخَلَقَ كَي اللَّه عباتٍ ساوماقًا آيا سآسمان  هفت خدا  چگونه بينيد  ينم طِب  

  .بيافريد را  طبقه  طبقه
 را خورشيد و ، آنها  يروشن را  ماه سِرَاجا و الشَّمس وجعلَ نُورا فِيهِنَّ الْقَمرَ وجعلَ

  .گردانيد  چراغشان
اللَّهتَكُم ونَ أَنبضِ ماتًا و الْأَربرويانيد  زمين از  ينبات  چون را شما خدا نَب.  

ثُم كُمعِيدا يفِيه كُمخْرِجيا باز وآن از باز و گرداند  يم باز  بدان را شما إِخْرَاج  
  .آورد  يم  بيرون
اللَّهلَ وعج لَكُم ضاطًا و الْأَربگسترد  تانبراي  يفرش  چون را  زمين خدا، بِس ،  

  .برويد  آن پهناور  يراهها بر فِجاجا تا سبلًا مِنْها لِتَسلُكُوا
لَده مالُه يزِده لَّم من واتَّبعوا عصونِي إِنَّهم رب نُوح قَالَ وا نوح إِلَّا وارگفت  خَس :  

 و  مال  كه كردند   يپيرو  يكس از و ، نبردند  من  فرمان آنها ،  من پروردگار  يا
  .نيفزود  زيانش  به جز  فرزندش
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 »ا أَلَمتَرَو فخَلَقَ كَي اللَّه عباتٍ ساوماقًا سد كه خداوند چگونه هفت يني بيا نميآ» طِب
  ! ده است؟ي آفريگري دي بر بااليكيآسمان را 

« . ن پرتو افشان قرار داده استي اهل زميو ماه را برا» نُورا فِيهِنَّ الْقَمرَ وجعلَ« 
ن جا به عظمت و يدر ا.  گردانده استيد را چراغيو خورش» سِرَاجا الشَّمس وجعلَ

د و ماه است اشاره شده ي كه در خورشيزها و كثرت منافعين چينش ايت آفرياهم
پس . دي نماي احسان او داللت مين منافع بر رحمت خداوند و گستردگيو ا. است
د بزرگ و مهربان سزاوار است كه بزرگ داشته شود و مورد محبت قرا ر خداون

  . ميدوار باشيم و به او  اميم و از او بهراسيرد و او را پرستش كنيگ
 »اللَّهتَكُم ونَ أَنبضِ ماتًا الْأَرده است، آن گاه كه ين آفريو خداوند شما را از زم» نَب

  .دي او بودد و شما در كمرين آفريآدم را از زم
 »ثُم كُمعِيدا يگرداندين بازميسپس به هنگام مردم شما را به زم» فِيه  . »كُمخْرِجيو 

 يرون مين بيز از زمي حشر و رستاخي برايبيو بعد شما را به گونه عج» إِخْرَاجا
  . ز به دست اوستي و مرگ و رستاخيپس زندگ. آورد

 »اللَّهلَ وعج لَكُم الْأَراطًا ضشما پهن و آماده ي بهروزين را برايو خداوند زم»  بِس 
  . قرار داده است

لًا مِنْها لِتَسلُكُوا«  با ساجپس اگر . دي فراخ و گسترده آن بگذريتا از راه ها» فِج
 ي در آن نبود و آسمان ها نمي كرد راهين را گسترده و فراخ نميخداوند زم

 آن يند و بر روي نماي در آن نهال بكارند و كشاورزتوانستند آن را شخم بزنند و
  .نندي بنشيد و به آراميخانه بساز

سخن و موعظه و اندرز در : ت به درگاه پروردگارش گفتينوح با شكا» نُوح قَالَ« 
 يآن ها از من نافرمان! پروردگارا» عصونِي إِنَّهم رب« د، يمورد آن ها سودمند نگرد

لَده مالُه يزِده لَّم من بعواواتَّ« .كردند وا إِلَّا وارنمودند كه مال يروي پيو از كس» خَس 
رخواه و يامبر كه خي از پيعني. افزوده استي به او نيزيان چيو فرزندش جز ز

 كه اموال ي كردند و از سران و اشرافيچير بود سرپي و خي خوبي ِ به سويراهنما
پس چگونه . افزود اطاعت نمودندي نيزيو هالكت به آن ها چان يو فرزندانشان جز ز

  ! نمودنديرويع آنان گشتند و از آنان پي كه مطيخواهند بود كسان
  :22- 25 يه يآ

  بزرگ  يمكر كردند كُبارا مكر مكْرًا ومكَرُوا



٢٨٦٩ 

لَا آلِهتَكُم تَذَرنَّ لَا وقَالُوا نَّ وا تَذَردلَا و ا واعولَا سغُوثَ ووقَ يعيرًا و ونَسگفتند و : 
  .مكنيد  راترك  نسر و  يعوق و  يغوث و  سواع و ود  مگذاريد وا را  خدايانتان

قَدلَا كَثِيرًا أَضَلُّوا وبر جز تو و كردند  گمراه را  يضَلَالًا بسيار إِلَّا الظَّالِمِينَ تَزِدِ و 
  .يميفزا  ستمكاران  يگمراه
لَم نَارا فَأُدخِلُوا أُغْرِقُوا اتِهِمخَطِيئَ مِما  كيفر  أَنصارا به اللَّهِ دونِ من لَهم يجِدوا فَ

  .نيافتند ، ييار خود  يبرا خدا جز و رفتند  آتش  به و شدند  غرقه  گناهانشان
« . دندي بزرگ ورزي مخالفت با حق مكريو آن سران برا» كُبارا مكْرًا ومكَرُوا« 
نَّ لَا قَالُواوتَذَر تَكُمبا جلوه ي شرك و زيسران كفر با دعوت كردن آن ها به سو» آلِه

 كه بودند يد، پس آن ها را به تعصب بر شركيمعبودانتان را رها نكن:  دادن آن گفتند
اكانشان بر آن بوده اند ي را كه پدران و نيفراخواندند و از آن ها خواستند تا معبودان

لَا آلِهتَكُم تَذَرنَّ لَا« : سپس معبودان آن ها را مشخص كردند و گفتند.رها نكنند و 
عوق و نسر يغوث و يود و سواع و » ونَسرًا ويعوقَ يغُوثَ ولَا سواعا ولَا ودا تَذَرنَّ

 يطان براي مردند شي بود كه وقتي مردان صالحين ها نام هايا. ديرا رها نكن
 كه عكس ها و يشان را درست كنند، تا وقتي آراست كه  تمثال هان رايقومشان ا
 گذشت ي طوالنيسپس روزگار. رندي عبادت قوت بگينند براي بي آنان را ميتمثال ها

 كردند ين تمثال ها را عبادت مين ها گفت پدرانتان ايطان به ايگر آمد و شي ديو نسل
  .  جستنديو به آن ها توسل م

نان بت ها و مجسمه ها را يپس ا. ده استي باريا باران بر آنان من هي ايله يو به وس
ه كردند كه عبادت يروان خود را توصين سران و اشرافشان پيبنابرا. پرستش كردند

  . ن بت ها را رها نكننديا
  »قَداز مردم را گواه كرده ياريسران و بزرگان با دعوت خود بس» كَثِيرًا أَضَلُّوا و 
 اگر انحراف يعني. يفزاي بر كافران ميو جز گمراه» ضَلَالًا إِلَّا الظَّالِمِينَ تَزِدِ ولَا« . اند

 ين انحرافي بود، چني حق مي كردم به سويشان را دعوت مي كه ايآنها موقع
. دشان نشدي عايمصلحت بود، اما آنها با دعوت سران و بزرگانشان جز گمراه

 مِما« :ان كرد و فرمودي آن ها را بياخرو و يوين خداوند عذاب و عقوبت دنيبنابرا
ا كه آن ها را از هر سو احاطه ي گناهانشان در دريآن ها به سزا» أُغْرِقُوا خَطِيئَاتِهِم

  . كرده بود غرق شدند
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. ديشان در آب غرق شد و ارواح آن ها وارد آتش گرديپس جشم ها» نَارا فَأُدخِلُوا« 
امبرشان نزد آن ها آمد و آن ها را هشدار داد يود، پن همه به خاطر گناهانشان بيو ا

رفتند يغمبر خود را نپذي پيو آن ها را از عاقبت بد گناهان خبر داد اما آن ها گفته ها
  .ن كه عذاب آن ها را فرا گرفتيتا ا
 »وا فَلَمجِدم ين لَهونِ ما اللَّهِ دارآن ها افتند كه ي نياورانيپس در برابر خداوند » أَنص

 را ير الهي نبود كه جلوِ قضا و تقديچ كسي كند و هياريرا هنگام فرود آمدن عذاب 
  .رديبگ
  :26- 28 يه يآ

  من پروردگار  يا  : گفت  نوح ديارا و الْكَافِرِينَ مِنَ الْأَرضِ علَى تَذَر لَا رب نُوح وقَالَ
  مگذار، را  كافران از  يك  هيچ  زمين  يرو بر ،

إِن إِنَّك مهضِلُّوا تَذَري كادلَا عِب وا ولِدلَّا ي   بندگانت ،  بگذاريشان اگر  كَفَّارا كه فَاجِرًا إِ
  .نياورند كافر  و فاجر  يفرزندان جز و كنند  يم  گمراه را

بلِي اغْفِرْ ر يالِدلِو ن ولِمخَلَ ود تِييؤْمِنًا بؤْمِنِينَ ملْم لَا الْمؤْمِنَاتِو ولِ الظَّالِمِينَ تَزِدِ و 
لَّا    خانه  به  ايمان با را  كه هر و را  مادرم و پدر و مرا ،  من پروردگار  يا  تَبارا إِ
   به جز را  ستمكاران و بيامرز را  مؤمن  زنان و  مؤمن  مردان نيز و شود وارد من

  .يميفزا  هالكتشان
بر ! پروردگارا: و نوح گفت» ديارا الْكَافِرِينَ مِنَ الْأَرضِ علَى تَذَر لَا رب نُوح وقَالَ«

 آن ها را ياو علّت درخواست نابود.  را مگذار كه حركت كنديچ كسين هي زميرو
ان را اگر آن» كَفَّارا فَاجِرًا إِلَّا يلِدوا ولَا عِبادك يضِلُّوا تَذَرهم إِن إِنَّك« :ذكر كرد و گفت

ا ي سازند و جز فرزندان بدكار و كافر و سرسخت به دني بندگانت را گمراه ميبگذر
  .  شوديگران مي خودشان و دي ماندن آن ها باعث تباهي باقيعني.  آورند ينم

 يار با آن ها سروكار داشت و آنها را مين سخن را گفت كه بسينوح بدان خاطر ا
ن ي دانست كه به سبب اعمالشان چنين ميبرا دانست بنايشناخت و اخالق آنان را م

رفت و همه آنان را غرق كرد يش را پذين خداوند دعايبنابرا. دي آي به وجود ميزيچ
  . را كه همراهش بودند نجات داديو نوح و مومنان

 »بلِي اغْفِرْ ر يالِدلِون ولِمخَلَ ود تِييؤْمِنًا بكرد ان يژه بين ها را به طور ويا» م
لْمؤْمِنِينَ« :سپس به طور عام دعا كرد و گفت. شتر و مقدم تر استيچون حقشان ب  ولِ



٢٨٧١ 

لَا والْمؤْمِنَاتِ ا إِلَّا الظَّالِمِينَ تَزِدِ وارامرز و يو زنان و مردان مومن را ب»   تَب
  . يفزايان مي و زي و نابودي جز هالكت و نابوديزيستمكاران را چ

   نوح ي ر سورهيان تفسيپا



٢٨٧٢ 

   جنير سوره يتفس

  .ه استي آ28 و يمك

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 2 يه يآ
  من  به : عجبا بگو قُرْآنًا سمِعنَا إِنَّا فَقَالُوا الْجِنِّ منَ نَفَرٌ استَمع أَنَّه إِلَي أُوحِي قُلْ
  يقرآن ما   كه گفتند و ، دادند فرا  گوش ، جن از  يگروه  كه  است  شده  يوح

  ،  شنيديم  شگفت
  كند  يم  هدايت  راست  راه  أَحدا به بِرَبنَا نُّشْرِك ولَن بِهِ فĤَمنَّا الرُّشْدِ إِلَى يهدِي
  .سازيم  ينم  پروردگارمان  شريك  را  يكس هرگز و  آورديم  ايمان  بدان ما  پس
 يبه من وح: به مردمان بگو! امبر ي پيا» الْجِنِّ منَ رٌنَفَ استَمع أَنَّه إِلَي أُوحِي قُلْ« 

ن جن ها را به يخداوند  ا.  از جن ها به قرآن گوش فرا دادنديشده است كه گروه
ات او را بشنوند و حجت بر آن ها اقامه گردد و نعمت بر آنان يامبر برد تا آي پيسو

  . م دهنديكامل شود و قوم خود را ب
 يآن ها وقت. ف كندي مردم تعريت آن ها را برايفرمان داد تا حكاامبر يخداوند به پ

 و ي ساكت شدند و گوش فرا دادند معانيد، وقتيساكت باش: امبر آمدند گفتندينزد پ
  . ديشان رسيق قرآن به دل هايدند و حقايم قرآن را فهميمفاه

 ي مطالبيبا كه داراي شگفت و زيما قرآن: پس  گفتند» عجبا قُرْآنًا سمِعنَا إِنَّا فَقَالُوا« 
 شود كه مردم ي گفته مييزهايرشد به همه چ» الرُّشْدِ إِلَى يهدِي« . ميدي است شنيعال

» أَحدا بِرَبنَا نُّشْرِك ولَن بِهِ فĤَمنَّا« .  كنديت مي هدايوي و دنيني منافع ديرا به سو
پس آن ها . مي كنيگارمان نمك پروردي را شريزيم و هرگز چيمان آورديپس به آن ا

شه كردند كه ي پيزگارير در آن است و هم پرهي اعمال خيمان آوردند كه همه يهم ا
  .  استي از بدي متضّمن دوريزگاريپره

 قرآن قرار دارند كه مصالح ي هاييمان آوردن و لوازم آن را راهنمايو آن ها عامل ا
زها نشانه ين چيا.  داردي برحذر م را از مضّراتي دربردارد و آدميد فراوانيو فوا

دا كند و ي كه در پرتو نور قرآن راهش را پي كسي قاطع هستند برايلي بزرگ و دليا
 يكير و ني باشد و هر خي است كه سودمند ميمانين ايو ا. اب گردديله آن راهيبه وس

  .  آوردي را به بار ميكير و ني باشد و هر خيرا است كه سودمند م
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 كه بنابر عرف به يمانيد به خالف اي آياساس رهنمود قرآن به دست ممان برين ايا
 و امثال آن يط زندگي كه بنابر عرف و عادت و محيمانيد به خالف اي آيدست م

 است و در معرض خطر و عوارض ي و سنتيدي، تقليمانين ايچن.  شوديحاصل م
  . قرار داردياديز
  :3- 4 يه يآ

أَنَّهالَى وتَع دج با نَارةً اتَّخَذَ ماحِبلَا صا عظمت ولَدنه   است  يمتعال ما پروردگار  و  
  .دارد  يفرزند  نه و گيرد  يهمسر
أَنَّهقُولُ كَانَ ونَا يفِيهلَى سناحق  به  يسخنان خدا  باره در ما  سفيه شَطَطًا و اللَّهِ ع  

  .گفت  يم
 »أَنَّهالَى وتَع دنَا جبباشديش مقّدس ميل و عظمت خداوند واالست و نام هاجال» ر  . »
پس آن ها از واال بودن .  برنگرفته استياو همسر و فرزند» ولَدا ولَا صاحِبةً اتَّخَذَ ما

 بردند كه او از داشتن همسر و فرزند پاك است ، ين پيشأن و شكوه خداوند به ا
ن ي و داشتن همسر و فرزند با ا. شأن و عظمت استي دارايچون در هر صفت كمال

  . متضاد استيازي نيز منافات دارد، چون برنگرفتن زن و فرزند با كمال بيچ
 »أَنَّهقُولُ كَانَ ونَا يفِيهلَى سكم خردان ما درباره خداوند سخنان » شَطَطًا اللَّهِ ع

 آن ي خرد وادار كرد كمين سخنانيو آنچه آن ها را به گفتن چن.  گفتندي مينادرست
  .ندي دانستند كه چه بگويده بودند ميار و فهميها بود، وگرنه چنانچه هوش

  :5 يه يآ
 و  يآدم ، كه  پنداشتيم  يم ما كَذِبا و اللَّهِ علَى والْجِنُّ الْإِنس تَقُولَ لَّن أَن ظَنَنَّا وأَنَّا
  .گويند  ينم  دروغ خدا  باره در  جن

ب داده بودند و يم و سركردگان جن و انس ما را فريودب خورده بين ما فريقبل از ا
م كه آنان جرأت دروغ بستن بر خدا ي برديم و گمان ميما به آن ها گمان خوب داشت

 ما روشن يو امروز كه حق برا. م ين ما بر راه آن ها بودين قبل از ايرا ندارند بنابرا
چ يم و به سخن هي كني ميرويم و از حق پيش گرفته ايشده است راه خدا را در پ

  .مي كنيت مخالف باشد توجه نمي اگر با هدايكس
  :6- 7 يه يآ
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أَنَّهالٌ كَانَ ونَ رِجوذُونَ الْإِنسِ معالٍ ينَ بِرِجالْجِنِّ م موهقًا و فَزَادهيمردان نيز ر  
  يم  طغيانشان  بر و بردند  يم  پناه  جن از  يمردان  به  كه  آدميان از بودند

  .افزودند
مأَنَّها ظَنُّوا وكَم ثَ لَّن أَن ظَنَنتُمعبي ا همچنان اللَّهدهم آنها پنداشتيد  يم شما  كه  أَح  

  .سازد  ينم  زنده  دوباره  را  كس  هيچ خدا  كه پنداشتند  يم
 »أَنَّهالٌ كَانَ ونَ رِجوذُونَ الْإِنسِ معالٍ ينَ بِرِجالْجِنِّ م موهقًا فَزَادهانسان ها به » ر

.   كردندي برند و آن ها را پرستش مي ها به جن ها پناه ميشانيهنگام هراس و پر
دند كه يرا جن ها دي و تكبر جن ها افزودند، زيان و سركشين انسان ها بر طغيبنابرا

  .  برندي كنند و به آن ها پناه ميانسان ها آنان را عبارت م
دند ي دي جن ها وقتيعني. به جن برگردد » زادهم« در » واو«ر ي كه ضمو احتمال دارد

شان كردند و ترساندند تا يش تر پري برند انسان ها را بيكه انسان ها به آن ها پناه م
ند به آن ها پناه ببرند و به آنچه كه جن ها بر آن ين گونه انسان ها را مجبور نمايا

به :  گفتي شد مي ترسناك وارد ميبه دره ا يپس هرگاه انسان. هستند چنگ بزنند
  . برمي خردان قومش پناه مين دره از بيصاحب ا

 »مأَنَّها ظَنُّوا وكَم ثَ لَّن أَن ظَنَنتُمعبي ا اللَّهدزنده شدن پس از مرگ و يپس وقت»  أَح 
  . آوردنديدن رويز را انكار كردند به شرك ورزيرستاخ

  :8- 9 يه يآ
لِئَت فَوجدنَاها السماء مسنَالَ وأَنَّا ا مرَسا حا ما شَدِيدبشُهو  رسيديم  آسمان  به و 
  .يافتيم شهابها و قدرتمند  نگهبانان از پر را  آن

 آنجايها در رصدا ما شِهابا لَه يجِد الĤْنَ يستَمِعِ فَمن لِلسمعِ مقَاعِد مِنْها نَقْعد كُنَّا وأَنَّا
 ، نشنيد ، گوش   اكنون  كه هر اما   نشستيم  يم داد فرا  گوش  توان  يم  كه

  .يابد خود  كمين در را  يشهاب
لِئَت فَوجدنَاها« ميش كرديم و آن را آزمايو ما به آسمان آمد» السماء لَمسنَا وأَنَّا«  م 

 يرومند پرشده است و نمي نيبانانم كه از نگهيافتيپس آن را چنان » شَدِيدا حرَسا
 ييو از شهاب ها» وشُهبا« . ك شوديا به آن نزدي به طراف آن برسد يگذارند كس

ن شهاب ها زده ي ايله يد به وسيپرشده است كه هركس از آن جا استراق سمع نما
م به اخبار آسمان دست ي توانستي ماست كه مين برخالف عادت قبليو ا.  شوديم
  . ميدا كنيپ
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 ي مي استراق سمع در گوشه هايو ما برا» لِلسمعِ مقَاعِد مِنْها نَقْعد كُنَّا وأَنَّا« 
 الĤْنَ يستَمِعِ فَمن« .مي گرفتي خواست فرا ميم و از اخبار آسمان آنچه خدا مينشست
جِدي ا لَهابا شِهدصا  اكنون اگر كس» رن يا در كم ري گوش فرا دهد شهاب آماده ايام

جن ها .  استيز مهمين چين بردن او آماده شده است و اي از بيابد كه براي يخود م
جاد كند، يك ايا ني بزرگ بد ين حادثه اي خواهد در زمين كردند كه خداوند ميقي

  :ن گفتنديبنابرا
  :10- 15 يه يآ

  ينم  يرو  اين رشَدا از ربهم بِهِم أَراد أَم الْأَرضِ فِي بِمن أُرِيد أَشَرٌّ نَدرِي لَا وأَنَّا
 يا ، شود  يمقدرم   يبد هستند  زمين  يرو در  كه  يكسان  يبرا آيا  كه  دانيم

  .ببرد  راستشان  راه  به خواهد  يم  پروردگارشان
  يبرخ و صالحند ما از  يقِددا برخ طَرَائِقَ كُنَّا ذَلِك دونَ ومِنَّا الصالِحونَ مِنَّا وأَنَّا
  .گوناگونيم  يهاي  فرقه ما و ،  آن جز
 در را خدا  كه  دانيم  يم هرَبا ما نُّعجِزَه ولَن الْأَرضِ فِي اللَّه نُّعجِزَ لَّن أَن ظَنَنَّا وأَنَّا

  .نسازيم  ناتوانش  نيز  گريختن با و  كنيم  ينم  ناتوان  زمين
لَا بِرَبهِ يؤْمِن فَمن بِهِ آمنَّا ىالْهد سمِعنَا لَما وأَنَّا لَا بخْسا يخَاف فَ قًا و وهچون ر  

  ايمان   پروردگارش  به  كه هر و   آورديم  ايمان  بدان ،  شنيديم  هدايت  سخن
 .ستم از  نه و ترسد  يم  نقصان از  نه آورد

 ما از  يرشَدا و بعض تَحرَّوا فَأُولَئِك أَسلَم منْفَ الْقَاسِطُونَ ومِنَّا الْمسلِمونَ مِنَّا وأَنَّا
  يجو و  درجست اند،  آورده  اسالم  كه  آنان و  دور  حق از  يبعض و مسلمانند

  .اند  بوده  راست  راه
 خواهند  جهنم  هيزم دورند  حق از  كه  آنان حطَبا اما لِجهنَّم فَكَانُوا الْقَاسِطُونَ وأَما
  .بود
م كه ي دانيو ما نم» رشَدا ربهم بِهِم أَراد أَم الْأَرضِ فِي بِمن أُرِيد أَشَرٌّ نَدرِي لَا وأَنَّا« 
 آنان ين كه پروردگارشان برايا اي در نظر گرفته شده يين شر و بالي اهل زميبرا
وندد، ي پيمن دو حالت به وقوع ي از ايكي حتما يعنيت خواسته است؟ ير و هدايخ

 هوش و ين از روير كرده است، بنابرايي آن ها تغيدند كه مسئله برايچون جن ها د
ن يو ا.  را  انجام دهدين كاري خواهد در زميافتند كه خداوند ميذكاوت خود در
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ر را به خدا نسبت دادند و انجام دهنده شر را يانگر مودب بودن جن ها است كه خيب
  .نديت نماياذكر نكردند، تا ادب را رع

 از ما صالح و درستكار هستند و يبعض» ذَلِك دونَ ومِنَّا الصالِحونَ مِنَّا وأَنَّا« 
 يما فرقه ها» قِددا طَرَائِقَ كُنَّا« .  فاسق و كافرنديعني. ن اندي از ما جز ايبعض

  . به آنچه دارد شادمان استيم و هر گروهي هستيگوناگون
نك كمال قدرت خداوند و يا» هرَبا نُّعجِزَه ولَن الْأَرضِ فِي اللَّه نُّعجِزَ لَّن نأَ ظَنَنَّا وأَنَّا« 

مان روشن شده است پس يار ما در دست خداست براين كه اختي مان و ايكمال ناتوان
م يم او را درمانده سازي توانيز نميم، نين درمانده سازيم خدا را در زمي توانيما نم

ست كه ي نيچ پناهگاهيم، هييو اسباب خروج از قدرت او را فراهم نمام ياگر فرار كن
نكه به خود او پناهنده ي درامان ماندن از عذاب  او بدان پناه برد، مگر ايبتوان برا

  .شد
م كه به راه راست يديم را شني ما رهنمود قرآن كريوقت» الْهدى سمِعنَا لَما وأَنَّا« 
 آمنَّا«  ما اثر گذاشت و يم، در دل هاي ارشاد آن را شناختت وي كند، و هدايت ميهدا
 شود يق شدن مومن ميسپس آن چه را كه موجب تشو. ميمان آورديما به آن ا» بِهِ
لَا بِرَبهِ يؤْمِن فَمن« :ان كرد و فرموديب لَا بخْسا يخَاف فَ قًا وهپس هركس صادقانه » ر

 رسد و هرگاه از شر و ي ميند و نه به او آزاريب ي نمياورد نقصانيمان بيبه خدا ا
 است يمان سببيد پس اي آي او به دست مي براير و خوبيبال در امان قرار گرفت خ
  . داردي مصون مي كند و از هر شرّي برخوردار ميريكه انس و جن را از هر خ

 ستمگر و يرمانبردارند و برخ از ما فيبرخ» الْقَاسِطُونَ ومِنَّا الْمسلِمونَ مِنَّا وأَنَّا« 
 كه يپس كسان» رشَدا تَحرَّوا فَأُولَئِك أَسلَم فَمنْ« . منحرف از راه راست هستند

 يافته اند كه آن ها را به بهشت و نعمت هاي كنند به راه درست دست يفرمانبردار
  . رسانديآن م

 كه منحرف و ستمگرند آتش ييو اما آن ها» حطَبا لِجهنَّم فَكَانُوا الْقَاسِطُونَ وأَما« 
ن كه خداوند بر آن ها ستم يشان است نه اي كارهاين سزاي باشند و ايافروز دوزخ م

  .كرده باشد
  :16- 17 يه يآ

  يپايدار  راست  طريقه بر اگر غَدقًا و ماء لَأَسقَينَاهم الطَّرِيقَةِ علَى استَقَاموا وأَلَّوِ
  .كنيم  سيرابشان  فراوان  يآب از ، كنند
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من فِيهِ لِنَفْتِنَهمو رِضعن يهِ ذِكْرِ عبر لُكْه سا يذَابا تا عدعهر و   بيازماييم را آنها ص 
  .اندازد در دشوار  يعذاب به را او كند  اعراض  پروردگارش ذكر از  كه
واگر آنان بر راه راست ماندگار » غَدقًا ماء نَاهملَأَسقَي الطَّرِيقَةِ علَى استَقَاموا وأَلَّوِ« 

ن محروم يو آنچه كه آن ها را از ا. مي دهي مييبمانند به آنان آب فراوان و گوارا
  .شان استي و تجاوزايكرده است ستمگر

 »من« . م و راستگو از دروغگو مشخص شوديازمائيتا آن را ب» فِيهِ لِنَفْتِنَهمو رِضعي 
اد خدا كه كتاب خداوند است يو هركس از ذكر و » صعدا عذَابا يسلُكْه ربهِ كْرِذِ عن
 سخت ي خبر باشد به او عذابي نكند و از آن  غافل و بيروي بگرداند و از آن پيرو
   دهديم
  :18- 19 يه يآ

لَّهِ الْمساجِد وأَنَّ لَا لِ  وجود با و   خداست  آن زا مسجدها أَحدا و اللَّهِ مع تَدعوا فَ
  .مخوانيد  يخداي  به را  يكس يكتا  يخدا
أَنَّها ولَم قَام دباللَّهِ ع وهعدوا يكُونُونَ كَادهِ يلَيا چون عدپرستش  يبرا خدا  بنده  لِب  

  .گرفتند را او گرد ، ايستاد  يپا بر او
و مساجد مختص پرستش خداوند هستند، » أَحدا اللَّهِ مع واتَدع فَلَا لِلَّهِ الْمساجِد وأَنَّ« 

د، چون مساجد يگر را همراه با او نپرستي ديد و كسيگر را با خدا مخواني ديپس كس
 در برابر ي خدا و فروتنيبراساس اخالص برا.  عبادت هستندين جايكه بزرگ تر

  .عظمت و كرنش در برابر قدرت او بنا شده اند
 »أَنَّها ولَم قَام دباللَّهِ ع وهعدش پروردگارش ياين كه چون بنده خداوند به نيو ا» ي
 يكُونُونَ كَادوا« ستاد و به عبادت خدا مشغول شد و خواندن قرآن را شروع كرد، يا

 يك بود جن ها با ازدحام بر او هجوم آورند، از بس كه به رهنمودهاينزد» لِبدا علَيهِ
  .قمند بودندامبر عاليپ
  :20- 23 يه يآ

  هيچ و  خوانم  يم را  پروردگارم تنها : أَحدا بگو، بِهِ أُشْرِك ولَا ربي أَدعو إِنَّما قُلْ
  .سازم  ينم او  شريك را  كس
 يا  برسانم  يزيان شما  به  توانم  ينم  من : رشَدا بگو ولَا ضَرا لَكُم أَملِك لَا إِنِّي قُلْ
  .آورم  صالح  به را ماش



٢٨٧٨ 

 از مرا  كس  هيچ : ملْتَحدا بگو دونِهِ مِن أَجِد ولَنْ أَحد اللَّهِ مِنَ يجِيرَنِي لَن إِنِّي قُلْ
  .يابم   ينم  يپناهگاه او جز  من و ندهد  پناه خدا  عقوبت

لَّا  فِيها خَالِدِينَ جهنَّم نَار لَه فَإِنَّ ولَهورس اللَّه يعصِ ومن ورِسالَاتِهِ اللَّهِ منَ بلَاغًا إِ
  و   نيست او  يرسالتها  دادن  انجام و او  پيام  رساندن جز  توانم  يم  أَبدا آنچه

 همواره   كه  است  جهنم  آتش او  نصيب ، كند  ينافرمان را  پيامبرش و خدا  هركه
  ، بود خواهند  آن در
« : به آن ها بگوي خواني آن فراميقت آنچه كه به سويان حقيبا ب! امبري پيا» قُل«

 يگانه مي پرستم و او را يفقط پروردگارم را م» أَحدا بِهِ أُشْرِك ولَا ربي أَدعو إِنَّما
  . كشمي كنند دست مي خدا پرستش ميدانم و از بت ها و هر آنچه كه مشركان به جا

 به شما برسانم يانيچ زي توانم هيمن نم: بگو» رشَدا ولَا ضَرا لَكُم أَملِك لَا إِنِّي قُلْ« 
 قُلْ« .  ندارمياريستم و اختيش ني بيت كنم، چون من بنده اي توانم شما را هدايو نم
ست كه به او پناه ببرم و او بتواند ي نيچ كسي هيعني» أَحد اللَّهِ مِنَ يجِيرَنِي لَن إِنِّي

 رساندن يين انسان است  توانايامبر كه كامل تريو پ.  دهدمرا از عذاب خدا نجات
 تواند خودش را از عذاب خدا نجات دهد اگر ي را ندارد و نميتيان و هدايچ زيه

  . رساندي به او مييخداوند بخواهد بال
لْتَحدا دونِهِ مِن أَجِد ولَنْ« .  ندارنديي توانايق اوليگر مردم به طريپس د و من جز » م

  .  ندارميپناهاو 
لَاغًا إِلَّا«  نَ بالَاتِهِ اللَّهِ مرِسن ي بر مردم ندارم جز اي بر مردم برتريچ برتريمن ه» و

ده ي او برگزيش و دعوت دادن مردم به سويام هاي رساندن پيكه خداوند مرا برا
  . گرددين كار حجت بر مردم اقامه مياست و با ا

و هركس از فرمان خدا » أَبدا فِيها خَالِدِينَ جهنَّم نَار لَه فَإِنَّ هورسولَ اللَّه يعصِ ومن« 
شه در آن جاودانه ي همي كند آتش جهنم را خواهد داشت و برايچيغمبرش سرپيو پ

 يز است همان طور كه نص هاي كفرآميتين جا معصيت در ايمنظور از معص. است
اما گناه صرف باعث خلود . د كرده  اند يت مذكور را به كفر مقّي معصيگريروشن د

امبر و اجماع سلف است و يث پيات قرآن و احاديهمان طور كه آ.  شوديدر  دوزخ نم
  .دي نماين داللت ميامامان  امت بر ا

  :24 يه يآ
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  آنچه  كه  هآنگا عددا تا وأَقَلُّ نَاصِرًا أَضْعف منْ فَسيعلَمونَ يوعدونَ ما رأَوا إِذَا حتَّى
  ياران را  يكس  چه ، دانست  خواهند  پس  بنگرند بودند  داده  وعده آنها  به را

  .است  بوده كمتر شمار و تر  ناتوان
 شود آشكار را ي كه آنچه را به آنها وعده داده ميزمان» يوعدونَ ما رأَوا إِذَا حتَّى« 

ن وقت به يدر ا» فَسيعلَمونَ« رفته استند كه آن ها را فراگين نمايقيمشاهده كنند و 
 ناتوان تر و يچه كس» عددا وأَقَلُّ نَاصِرًا أَضْعف منْ«  خواهند دانست كه يقيطور حق

 توانند يز نمي كند و خودشان ني نمياري آن ها را ي كه كسيوقت. كم تعدادتر است 
ده شده اند حشر ين بار آفريند و تك و تنها و همان گونه كه نخستي نماياريخود را 

  !ف تر و ناتوان استي ضعيگردند، آنگاه خواهند دانست كه چه كس
  :25- 28 يه يآ

  آن آيا  كه  دانم  ينم  من : أَمدا بگو ربي لَه يجعلُ أَم تُوعدونَ ما أَقَرِيب أَدرِي إِنْ قُلْ
  يزمان  آن  يبرا  من پروردگار ،يا   است  نزديك اند  داده شما  به  كه  يا  وعده
 ?  است  نهاده

الِمبِ علَا الْغَي   هيچ بر را خود  غيب و  است  غيب  يدانا أَحدا او غَيبِهِ علَى يظْهِرُ فَ
  ، سازد  ينم آشكار  كس
لَّا لْفِهِ ومِنْ يديهِ بينِ مِن يسلُك فَإِنَّه رسولٍ مِن ارتَضَى منِ إِ   آن بر دا مگررص خَ

  سرش  پشت و يرو  پيش او از  ينگهبان  يبرا  كه باشد خشنود او از  كه  يپيامبر
  ، گمارد  يم  ينگهبان
لَمعأَن لِي لَغُوا قَدالَاتِ أَبرِس هِمباطَ رأَحا وبِم هِميى لَدصأَحءٍ كُلَّ وا شَيددبداند تا  ع 

  آنهاست درنزد   آنچه  به خدا و اند  رسانيده را  گارشانپرورد  يپيامها آنها  كه
  .است  كرده شمار عدد  به را چيز  همه و دارد  احاطه

 ين وعده كيا» نَ ي هذا الوعد إِن كُنتُم صدِقيمتَ« :دند و گفتندياگر آنها از تو پرس
 لَه يجعلُ أَم تُوعدونَ ام أَقَرِيب أَدرِي« :د؟  به آنها بگويي گويخواهد بود اگر راست م

 يا پروردگارم زمانيك است يد نزدي شويا آنچه وعده داده مي دانم آينم» أَمدا ربي
  .  دارد؟ و آن زمان نزد خداوند مشخص استي آن مقرر مي برايطوالن

 »الِمبِ عظْهِرُ فَلَا الْغَيلَى يبِهِ عا غَيداز يچ كسي و ه پنهان استيخداوند دانا» أَح 
 ي سازد بلكه فقط خداوند به راز دل ها و اسرار پنهانيب خود آگاه نميمردم را برغ

 كه خود بپسندد، ي را از رسوالنيمگر كسان» رسولٍ مِن ارتَضَى منِ إِلَّا« . آگاه است
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امبران مانند يچون پ.  دهديد خبر ميپس او را به آن چه كه حكمتش اقتضا نما
چ كس از  مردم را ي كمك كرده كه هييزهايتند و خداوند آن ها را با چسيگران نيد

د ي نماي نموده حفاظت مي نداده است و آنچه را كه خداوند به آن ها وحيزيچنان چ
ك او گردند و ي نزدييطان هاي برسانند بدون از آن كه شيتا آن را به صورت واقع

 بينِ مِن يسلُك فَإِنَّه« :ن فرموديابرابن. ا از آن بكاهندي اضافه كنند ي را به وحيزيچ
ش و پس او ي در پيان فرشتگان محافظان و نگهبانانيو از م» رصدا خَلْفِهِ ومِنْ يديهِ

  . دارديروان م
 »لَمعأَن لِي لَغُوا قَدالَاتِ أَبرِس هِمبيامبران با اسبابيامبر بداند كه پين كار پيتا با ا» ر 

» لَديهِم بِما وأَحاطَ« . او را رسانده انديام هايشان فراهم كرده است پيوند براكه خدا
« . ا آشكار داشته احاطه دارديو خداوند به آنچه در نزد آنان است و آنچه پنهان 

  . را برشمرده استيزيو هر چ»   عددا شَيءٍ كُلَّ وأَحصى
  :داردل وجود يده به شرح ذين سوره چند فايدر ا

 شده اند و طبق اعمالشان جزا و سزا ي دارد و آن ها امر و نهيقي جن وجود حق- 1
  .ان شده استين سوره بينند همان طور كه به صراحت در اي بيم
ز ي جن ها ني انسان مبعوث شده به سويهمان طور كه به سو) ص(امبر خداي پ- 2

و فرستاد تا آنچه را كه  اي از جن ها را به سويفرستاده شده است، و خداوند گروه
  . شود بشنوند و به قوم خود بودندي ميبر او وح

ش برد يمان پي اين كه آنچه آن ها را به سوي جن ها و شناخت حق و اي هوشمند- 3
ات ين آيز از اين. ت استيافتند كه قرآن كتاب هداين بود كه آن ها به طور قطع دريا

  . ار مودب هستنديد كه جن ها در تعامل با خداوند بسي آيبرم
در .  خدا آورده استيامبر از سويامبرش و محافظت از آنچه پي توجه خداوند به پ- 4

ن ياطي شد و شيله ستارگان  محافظت ميامبر، آسمان به وسي نبوت پيآغاز مژده ها
و .  نموديريامبر آن را اندازه گيختند، اما خداوند با نبوت پي خود گرينگاه هاياز كم

عت و ين و شرين اراده كرد و خواست كه دي اهل زميت را براي و هداريخداوند خ
 ي آن دل ها تر و تازه ميله ين آشكار گرداند كه به وسيش را در زميمعرفت خو

شه كن ي شود و بت ها ري گردند و شعائر اسالم آشكار ميشوند و خردمندان شاد م
  .  گردنديو نابود م

  .رامون  اويامبر و ازدحام آن ها پيدادن به پ جن ها به گوش فرا ي شدت عالقمند- 5
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چ يان شده كه هيو ب.  از شرك استيد و نهين سوره مشتمل به امر به توحي ا- 6
چ سود و يار هي اختيكه وقت) ص(امبريست چون پي پرستش ني سزاوار ذره ايمخلوق

ونه ن گيز ندارد معلوم است كه مردم همه اي خودش ني، بلكه براي كسي را برايانيز
  . معبود قرار داده شودين كسيپس اشتباه و ستم است كه چن. هستند

 داند ي از مخلوقات آن را نميچ كسي داند، و هيب و پنهان را فقط خدا مي علوم غ- 7
  .ب را به او بدهدي از علم غيزيند و چي كه خداوند او را برگزيمگر كس

   جنير سوره يان تفسيپا



٢٨٨٢ 

   مزملير سوره يتفس

  .ه استي آ20 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 11 يه يآ
  ،  پيچيده خود بر  جامه  يا الْمزَّملُ أَيها يا
  ، را  ياندك مگر ، بدار ، زنده را  قَلِيلًا شب إِلَّا اللَّيلَ قُمِ

فَهأَوِ نِص انقُص لِيلًا نيمه مِنْه   كن  كم  نيمه از  ياندك يا ، را  آن از  يا  قَ
زِ أَوهِ دلَيتِّلِ عرو  شمرده را  قرآن و  يبيفزا  نيمه بر  ياندك تَرْتِيلًا يا الْقُرْآنَ و 

  بخوان  روشن
لْقِي إِنَّا لَيك سنُ لًا عكرد  خواهيم القا را دشوار  يسخن تو  به ثَقِيلًا ما قَو  
 ،  برخاستن بستر از  هنگام  شب  آينه قِيلًا هر وأَقْوم وطْءا أَشَد هِي اللَّيلِ نَاشِئَةَ إِنَّ

 تر  دارنده استوار را  سخن  بيان و  تراست   افزاينده را  دل و  زبان  موافقت

  است بسيار روز در تو  يكارها  طَوِيلًا كه سبحا اَلنَّهارِ فِي لَك إِنَّ
لَيهِ وتَبتَّلْ ربك اسم واذْكُرِ   به و ببر ، همه از و  كن ياد را  گارتپرورد  نام تَبتِيلًا و إِ

  : بپيوند او
بشْرِقِ رغْرِبِ الْمالْملَا و لَه   هيچ   مغرب و  مشرق وكِيلًا پروردگار فَاتَّخِذْه هو إِلَّا إِ
  برگزين   خويش كارساز را او  نيست او جز  يخداي

  به و  كن صبر گويند  يم  آنچه بر مِيلًا وج هجرًا واهجرْهم يقُولُونَ ما علَى واصبِرْ
  .يجو  يدور  ايشان از  پسنديده  يوجه

لْهم النَّعمةِ أُولِي والْمكَذِّبِينَ وذَرنِي همبه را  نعمت  صاحب  كنندگان  قَلِيلًا تكذيب و  
  .ده  مهلتشان  ياندك و  واگذار  من
امبر بود، ين حالت پيا! يده ايچيت پيه خودت را با لباسها كي كسيا» الْمزَّملُ أَيها يا« 

.  او فرستاد ي به سويل را به همراه وحين بار جبرئي اولي كه خداوند برايوقت
 يامبران توان تحمل وحيده بود و فقط پيد كه قبال مانند آن را ندي را ديزيامبر چيپ

 يد اضطرابيه السالم را ديعلل ي شد و جبرئيامبر وحين هنگام كه بر پيدر ا. را دارند
د، و يد، مرا بپوشانيمرا بپوشان: پس او به نزد خانواده اش آمد و گفت. او را فرا گرفت

  . امبر به لرزه افتاده بوديپ
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آن گاه . ستميمن خواننده ن: امبر گفتيپ. بخوان: ل نزد او آمد و گفتيسپس جبرئ
) ص(امبريآن گاه پ. ت كه بخواندن حد فشار داد و از  او خواسيل او را تا آخريجبرئ
 به او ي را بر دل او نهاد و پشت سر هم وحيداريسپس خداوند ثبات و پا. خواند

  .ده انديامبران به آن مقام نرسيك از پيچ يد كه هي رسينازل شد تا به مقام
ن  يبنابرا! امبر و آخر آن چقدر متفاوت استيآغاز نبوت پ! پس پاك است خداوند

ن كرده بود، يكه در آغاز كارش چن» دهيچيجامه به خود پ«ن وصف ي با اخداوند او را
  .مورد خطاب قرار داد

سپس او .  فرمان داد كه مخصوص او هستنديين جا خداوند او را به عبادت هايدر ا
با باشد، و او را دستور داد تا يت و آزار قومش شكيرا دستور داد تا در برابر اذ

 خداوند دعوت ي آن ها را به سويد و به صورت علنيم نما را آشكارا اعاليفرمان اله
ن وقت ها كه شب ين عبادت ها كه نماز است و در بهتريامبر را به بهتريپس پ. كند

امبر لطف و مرحمت داشته ياست فرمان داده است و از آن جا كه خداوند نسبت به پ
شب » قَلِيلًا إِلَّا اللَّيلَ مِقُ« :است او را به زنده نگاه داشتن تمام شب فرمان نداده است

  . از آن رايرا زنده بدار جز اندك
لِيلًا مِنْه انقُص أَوِ نِصفَه« :ان كرد و فرموديسپس اندازه آن را ب  از شب را يمين» قَ

لَيهِ زِد أَو« . ك سوم آن را زنده بداري يعني.  بكاهي آن اندكيمه يا از نيزنده بدار  ع «
و » تَرْتِيلًا الْقُرْآنَ ورتِّلِ« .  حدود دو سوم شب را زنده بداريعني. افزيا بر نصف بي

ل خوانده شود يوا بخوان، چون اگر قرآن با ترتيد شمرده و شيقرآن را چنان كه با
دن در آن حاصل خواهد شد و دل ها را تكان خواهد داد و انسان را بر يشيتدبر و اند

  .ك خواهد كردي عبادت تحريمل برا كايات او و آمادگيعبادت خدا با آ
لْقِي إِنَّا«  م ي كني مين را بر تو وحين قرآن سنگيبدون شك  ما ا» ثَقِيلًا قَولًا علَيك سنُ
 ي آن آمادگيم و اوصاف آن بزرگ است و سزاوار است كه براي و مفاهي معانيعني. 
سپس . ييشه نماي اند كه در برداردي و در مطالبيل بخواني و آن را به ترتيدا كنيپ

  :ان كرد و فرمودي فرمان داده است بيامبر را به شب زنده دارينكه پيحكمت ا
 يدار شدن از خواب در شب برايب» قِيلًا وأَقْوم وطْءا أَشَد هِي اللَّيلِ نَاشِئَةَ إِنَّ« 

ن زبا: ك تر استي نزديخواندن نماز و به  منظور به دست آوردن مقصود قرآن راه
د ي شوند و هرچه كه خواننده بگوي گردند و كارها در شب كم ميو قلب هماهنگ م
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ن مقاصد درآن به دست يبه خالف روز كه ا. ردي گي فهمد و كارش درست انجام ميم
  :ن فرموديبنابرا. ندي آينم
ن ي كه اي خود هستيازها و زندگيدر روز به دنبال ن» طَوِيلًا سبحا اَلنَّهارِ فِي لَك إِنَّ« 

و نام » ربك اسم واذْكُرِ« . زها مشغول گرددين چي شود تا دل به ايباعث م
از همه »تَبتِيلًا إِلَيهِ وتَبتَّلْ« .  شودين انواع ذكر را شامل ميو ا. اد كنيپروردگارت را 

 جدا يعني آوردن به سوس خدا يدن از خلق و رويوند چون بريز ببر و بدو بپيچ
ده ها و متصف شدن به محبت خدا و به آنچه كه انسان را به يب از همه آفرشدن قل

  . گردانديك مي او نزديخدا و خشنود
 »بشْرِقِ رغْرِبِ الْمالْمين اسم جنس است و شامل همه مشرق ها و مغرب ها ميا» و 

 است كه ي انواريپس خداوند متعال پروردگار مشرق ها و مغرب ها و همه . گردد
ننده و ين است و او پروردگار و آفري باشد و پروردگار جهان باال و پائي آن مدر
لَّا إِلَه لَا «.  باشديز مي همه چير كننده يتدب تنها او را محافظ و » وكِيلًا فَاتَّخِذْه هو إِ

  .ش بدانيكارساز همه امور خو
به طور عام به ذكر ژه به خواندن نماز، و يامبر را به طور وينكه خداوند پيپس از ا

 ها و انجام ي با دشواريياروي روي براين قوت و تحمل فراوانيفرمان داد، و با ا
او را فرمان داد تا در برابر آنچه مخالفان به . دي آيد مي بنده پدي سخت برايكارها
 را ادامه دهد ي ورزد و امر الهييباي كنند شكي كه نثارش مييند و ناسزاهاي گوياو م
 يوه ايامبر دستور داد تا به شيز به پين.  او را از انجام آن بازندارديزيچ چيو ه

  .  كنديكو از آنان دورين
ت يد و اذي كه مصلحت آن را اقتضا نمايكو عبارت است از آن دوريدن ني گزيو دور
 دهد اعراض يامبر را آزار مي كه پيپس به فرمان اله.  نداشته باشدي را در پيو رنج

  .ديوه با آنان مجادله نماين شيامبر فرمان داد تا به بهتري خداوند به پنيهمچن. دينما
لْهم النَّعمةِ أُولِي والْمكَذِّبِينَ وذَرنِي«  هميب مي كه تكذيو مرا واگذار با كسان» قَلِيلًا و 

كنند؛ من از آنان انتقام خواهم گرفت و اگر به آنان مهلت دهم بدانند كه آنان را 
 يي كه از نعمت و ثروت برخوردار هستند؛ آن هايب كنندگاني كنم، تكذيش نمفرامو
ش قرار يش آنان را در آسايشان را فراوان كرد و از لطف خوي خداوند روزيكه وقت

؛ يطغَيكَلĤَّ إِنَّ اإلنسنَ لَ« :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م.  كردنديداد سركش
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 كه ثروتمند ي خواهد كرد وقتي گمان انسان سركشيبهرگز ، » يأَن رءاه استَغنَ
  .بگردد

  :12- 14 يه يآ
  ،  دوزخ و  گران  يبندها  ماست وجحِيما نزد أَنكَالًا لَدينَا إِنَّ

لِيما و وعذَابا غُصةٍ ذَا وطَعاما   دردآور  يعذاب و گلوگير  يطعام أَ
موي فتَرْج ضالُ الْأَرالْجِبكَا والُ نَتِوا الْجِبهِيلًا روز كَثِيببه كوهها و  زمين  كه  يم  
  گردند،  روان  ريگ از  يا  تپه كوهها و آيند  لرزه

 أَنكَالًا لَدينَا إِنَّ« :د كرد و فرمودي كه نزد اوست تهديسپس خداوند آن ها را به عذاب
م كه ي دهيقرار م يه شكنجه كسي سخت است كه آن را ماينزد ما عذاب» وجحِيما

 داغ و ي سازد، و آتشين مي دهد كه خداوند را خشمگي انجام مييهمواره كارها
لِيما وعذَابا غُصةٍ ذَا وطَعاما« . سوزان نزد ما هست  ي دردناك و خوراكيو عذاب» أَ

  . باشدير مير از بس كه تلخ و بدبو و بدمزه است گلوگيگلوگ
 »موي فتَرْج ضالُ الْأَرالْجِبكَانَتِ والُ وا الْجِبهِيلًا كَثِيبكه به سبب هول و يروز» م 

 محكم و سخت يند و كوه هاين و  كوه ها به لرزش و جنبش درآيزم) امتيق(وحشت 
  . پراكنده شوند و آن گاه چون گرد و غبار به هوا رونديگ هايچون ر

  :15- 16 يه يآ
لْنَا إِنَّا سأَر كُمإِلَي سا ولًارشَاهِد كُملَي ا علْنَا كَم سنَ إِلَى أَروولًا ما فِرْعسشما بر ر 

  هم  برفرعون  كه  سان  بدان ،  است  گواه  اعمالتان بر  كه  فرستاديم  يپيامبر
  .فرستاديم  يپيامبر
 نيز ما  نبرد  رمانف پيامبر از  فرعون وبِيلًا و أَخْذًا فَأَخَذْنَاه الرَّسولَ فِرْعونُ فَعصى

  .گرفتيم فرو  يسخت  به را او
امبر درس ين پيپروردگارتان را به خاطر فرستادن ا: دي فرمايخداوند متعال م

 كه عرب است و مژده يامبريد، پيش كنيد و او را ستاينخوانده سپاس گزار باش
رگ را به ن نعمت بزيد شكر اي باشد و بايم دهنده و بر اعمال امت گواه ميدهنده و ب

  .دي آوريجا
د كرد، در ي خواهيچيامبرتان سرپيد كه آن گاه از فرمان پيزيدن بپرهياز كفر ورز

 ي پسر عمران را به سوي كه خداوند موسيد بود؛ فرعونيجه مانند فرعون خواهينت
 فرمان داد اما يگانه پرستي خدا فراخواند و به ي او را به سوياو فرستاد و موس
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پس خداوند فرعون را به .  نموديچيق نكرد بلكه از فرمانش سرپيفرعون او را تصد
  .شدت فروگرفت

  :17- 18 يه يآ
فإِن تَتَّقُونَ فَكَي ا كَفَرْتُممولُ يعجانَ يا اگر الْوِلْدكه  يروز در ، باشيد كافر شِيب  

  ? مانيد   امان در  چگونه گرداند  يم پير را  كودكان
  به خدا  وعده و بشكافد  آسمان روز  آن مفْعولًا در وعده كَانَ بِهِ منفَطِرٌ السماء
  .پيوندد  وقوع

 خطرناك و هولناك كه كودكان  را يافت، روزيد يامت نجات خواهيچگونه در روز ق
 ي پاشند و آسمان شكافته مي گرداند و جمادات بزرگ در آن روز از هم مير ميپ

وعده خداوند به » مفْعولًا وعده كَانَ« !  شوند؟يه مگردد و ستارگان پخش و پراكند
  . وقوع آن نخواهد بودي برايچ مانعيطور قطع واقع خواهد شد و ه

  :19 يه يآ
  كه هر  پس   است  يتذكار  سبِيلًا اين ربهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاء فَمن تَذْكِرَةٌ هذِهِ إِنَّ

  .كند آغاز  پروردگارش  يسو  به  يراه ، بخواهد
 است يامت خبر داد اندرزي كه خداوند با آن از حالت و اهوال روز قيموعظه و پند

 ربهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاء فَمن« . ندي آيرند و مومنان باز مي گيزگاران از آن پند ميكه پره
رد كه او يش بگي پروردگارش در پي را به سوي خواهد راهيپس هركس كه م» سبِيلًا
و .  شود يعت خدا انجام مي از شريروين كار با پي رساند و ايپروردگارش مرا به 

 است يلين دليو ا. ح داده استيعت را كامال روشن نموده و آن را  توضيخداوند شر
و آن . شان را داده استي كارهاييار و  توانايبر آن كه خداوند متعال به بندگان اخت

 ي بندگان بدون خواست خودشان انجام ميكارها« :ندي گويه ميست كه جبريگونه ن
  . برخالف عقل و نقل استين سخنيو چن» .شود

  :20 يه يآ
لُثَيِ مِن أَدنَى تَقُوم أَنَّك يعلَم ربك إِنَّ لُثَه ونِصفَه اللَّيلِ ثُ  معك الَّذِينَ منَ وطَائِفَةٌ وثُ

اللَّهو رقَدلَ ياللَّي ارالنَّهو علَّن أَن لِم وهصتُح فَتَاب كُملَي ا فَاقْرَؤُوا عرَ مسالْقُرْآنِ مِنَ تَي 
لِمكُونُ أَن عيرْضَى مِنكُم سآخَرُونَ مونَ وضْرِبضِ فِي يتَغُونَ الْأَرباللَّهِ فَضْلِ مِن ي 

لَاةَ وأَقِيموا مِنْه رَتَيس ما فَاقْرَؤُوا اللَّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُونَ وآخَرُونَ آتُوا الصالزَّكَاةَ و 
 خَيرًا هو اللَّهِ عِند تَجِدوه خَيرٍ منْ لِأَنفُسِكُم تُقَدموا وما حسنًا قَرْضًا اللَّه وأَقْرِضُوا
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ظَمأَعرًا وتَغْفِرُوا أَجاسو إِنَّ اللَّه اللَّه غَفُور حِيمو تو  كه داند  يم تو پروردگار  ر 
  شب  ثلث و  شب  نيم و  شب  دوثلث ، به  نزديك هستند تو با  كه  آنان از  يگروه

  يم و  كند  يم  معين را روز و  شب  اندازه   كه  خداست و  ايستيد  يم نماز  به را
 هر و   بپذيرفت را شما  توبه  پس   داشت نتوانيد  را  آن  حساب هرگز شما  كه داند
 و ، شد خواهند بيمار شما از  يكسان  چه داند  يم بخوانيد   قرآن از شود ميسر  چه

  به خدا  راه در ديگر  گروه و روند  يم سفر  به خدا يروز  طلب   به ديگر  يگروه
  زكات و بگزاريد نماز  بخوانيد  آن از شود ميسر چه هر  پس  روند  يم  جنگ
  پيشاپيش خود  يبرا  كه را  يخير هر و  دهيد  الحسنه  قرض  خدا  به و بدهيد

  بزرگ  يپاداش و  است بهتر  پاداش  آن و   يافت خواهيد خدا نزد  را  آن ، بفرستيد
  .است  مهربان و  آمرزنده خدا زيرا ، بخواهيد  آمرزش خدا از و   است تر

ا ياز شب و  يميامبرش را فرمان داده تا نيان داشت كه او پين سوره بيخداوند در ا
ن است كه او در احكام يو اصل بر ا. ستديا دو سوم آن را به نماز بايك سوم آن و ي

 از مومنان كه همراه او يامبر و گروهيان كرد كه پين جا بيدر ا.  باشدي امت ميالگو
  . ن فرمان را اطاعت كردنديبودند ا

 مردم دشوار بود يرا كه به نماز خواندن در آن امر شده بين وقتييو از آن جا كه تع
پس . ار ساده و آسان كرده استيشان بسين باره كار را برايخداوند خبر داد كه در ا

 رود و يخداوند اندازه شب و روز و آنچه از آن م» والنَّهار اللَّيلَ يقَدر واللَّه« :فرمود
  .  داندي ماند را مي ميآنچه از آن باق

 »لِملَّن أَن ع وهصداند كه شما هرگز اندازه شب و روز را به طور ي خداوند م»تُح 
 ي و خستگيدارياز به بي آن نيريد، چون اندازه گي دانيق و بدون كم و كاست نميدق
تان ي كه برايزيف داد و شما را به چيپس به شما تخف» علَيكُم فَتَاب« .  داردياديز
  .ا كمتريد شتر باشيسر است فرمان داد، خواه از  اندازه بيم
د و خداوند يد همان را بخواني دانيو آنچه از قرآن م» الْقُرْآنِ مِنَ تَيسرَ ما فَاقْرَؤُوا« 

 موظف يستد تا وقتي اي كه در شب به نماز مين كسيبنابرا. ردي گيبر شما سخت نم
به خواندن نماز است كه سرحال و با نشاط است، و هرگاه خسته شد و سست و 

د استراحت كند تا نماز را با آرامش و ي گشت بايا خواب بر  او مستوليد يتنبل گرد
  . بخوانديراحت
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 ي صورت ميفي پرداخت كه در صورت وجود آنها تخفيان عوامل و اسبابيسپس به ب
 از شما ي داند كه كسانيخداوند م» مرْضَى مِنكُم سيكُونُ أَن علِم« :رد و فرموديگ
ستادن يك سوم آن به نماز ايا يا نصف آن ياز شب  شوند و دو سوم يمار ميب

ست كه يز موظف نيمار نيشان آسان نخواهد بود و فرد بيو برا. شان مشكل استيبرا
ش مشكل بود آن را نخواند و يستاده بخواند بلكه اگر خواندن نماز نفل براينماز را ا

  . رسدي داده است به او مي انجام ميپاداش آنچه در زمان  تندرست
 ي داند كه كسانيو خداوند م» اللَّهِ فَضْلِ مِن يبتَغُونَ الْأَرضِ فِي يضْرِبونَ وآخَرُونَ« 

از باشند و ي ني پردازند تا از مردم بي تجارت به سفر مياز شما مسافر هستند و برا
ن يف داده شود بنابرايد  تخفي به  مسافر بايعني.  آن ها دست دراز نكننديبه سو

ش يك وقت برايف داده و خواندن دو نماز را در ير نماز فرض به او  تخفخداوند د
 را به صورت قصر و دو ي چهارركعتيز نمازهاين. ز قرار داده است يمباح و جا

 يو گروه» مِنْه تَيسرَ ما فَاقْرَؤُوا اللَّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُونَ وآخَرُونَ« .  بخوانديركعت
 فرد يف براي تخفيكي: پس آنچه ذكر نمود.  جنگنديه خدا مگر هستند كه در رايد

ن وقت بر او ييم كه اگر سرحال و با نشاط بود نماز شب بخواند و تعيتندرست و مق
ن وقت است يمه شب كه بهتريا بعد از نيرش يست، بلكه بكوشد در ثلث اخيالزم ن

ا ي تجارت باشد يرامار و مسافر؛ خواه سفرش بي بيگر براي ديفيو تخف. نماز بخواند
  .رهيا حج و غيل جهاد ي عبادت از قبيبرا

ش خدا يپس ستا.   نشونديف داده است تا گرفتار سختيز تخفين دسته نيخداوند به ا
عت خود ي قرار نداده  است بلكه شري و مشكلي ما سختين برايرا سزاست كه در د

ت  كرده  يآن ها را رعا ياين و جسم و دنيرا آسان نموده و حاالت بندگان و منافع د
  .است

برپا : ه عبادت ها هستند فرمان دادي دو عبادت كه اساس و پايسپس بندگان را به ادا
مان ي گردد، و پرداختن زكات كه برهان اين جز با نماز استوار نميداشتن نماز كه د

 وأَقِيموا« :پس فرمود. شودي ميان همدردينواي زكات، با فقرا و بياست و با ادا
و » الزَّكَاةَ وآتُوا« . ديط و همه مكمالت آن بخوانيو نمار را با اركان و شرا» الصلَاةَ

و به خداوند قرض الحسنه » حسنًا قَرْضًا اللَّه وأَقْرِضُوا« ديزكات مال خود را بپرداز
زه در راه خدا ي صادق از مال پاكيتيت خدا و با ني جلب رضاي فقط برايعني. ديبده

  . ن صدقه واجب و مستحب داخل استيو در ا. ديكنانفاق 
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 خَيرٍ منْ لِأَنفُسِكُم تُقَدموا وما« :ق نمود و فرمودي خوب تشويسپس بر عموم كارها
وهتَجِد اللَّهِ عِند ورًا هخَي ظَمأَعرًا ويش مي خودتان پي را كه برايكي نيو كارها» أَج 
 ده برابر  تا يكيك ني. افتيد ي خواهيشتريپاداش بد نزد خداوند بهتر و با يفرست

 كار يد  دانست كه ذره ايو با.  گرددين برابر ميشتر از آن  تا چنديهفتصد برابر و ب
  . ذ آن خواهد شديا و لذاين دنين برابر ايك، پاداش آن در بهشت چندين

 ي جايپس بس.  جهان آخرت استيكي و نيا اساس خوبين دني ايكي و نيو خوب
 كه بدون ييد بر زمان هايو با.  را در غفلت به سر ببردي اوقاتيتأسف است كه آدم

 كه پند و يي بر دل هايو وا.  شده اند حسرت بخورديسته سپري شايانجام كارها
 كه از خود انسان به او يق كسي پروردگارشان در آن ها اثر نكرده، و تشويموعظه 

  .ده  استيردد واقع نگي مفي ويمهربان تر است برا
 و ييادرس ما تويفر. م ي بريت ميم و به درگاه تو شكاي كنيش ميتو را ستا! خداوندا
 رحِيم غَفُور اللَّه إِنَّ اللَّه واستَغْفِرُوا« . مي را نداريچ كاري تو توان انجام هياريجز با 

  . گمان خداوند آمرزگار مهربان استيد بيو از خداوند آمرزش بخواه»  
 بزرگ و يده اير فاي خيق كردن به كارهايرمان دادن به طلب آمرزش بعد از تشوف

 ي مين است كه بنده حتما در انجام آنچه بدان امر شده كوتاهيمهم دارد و آن ا
پس .  دهديا به صورت ناقص آن را انجام مي دهد يا آن را اصال انجام نميورزد، 

آمرزش جبران شود، چرا كه بنده در طول  با طلب ين  كوتاهيخداوند دستور داد  تا ا
پس هركس مشمول رحمت خداوند نشود هالك .  شودي ميشب و روز مرتكب گناهان

  .خواهد شد
   مزمل ير سوره يان تفسيپا
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   مدثرير سوره يتفس

  .ه استي آ56 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 7 يه يآ
  ،  هكشيد سر در  جامه  يالْمدثِّرُ ا أَيها يا
برخيز قُم ده ، بيم و فَأَنذِر  

كبررْ و ويگو تكبير را  پروردگارت فَكَب  
كابثِيرْ و ودار  پاكيزه را  ات  جامه فَطَه  
 گزين  يدور  يپليد از فَاهجرْ و والرُّجزَ

  يباش  داشته  چشم  آن از  بيش  كه  مده  يچيز تَستَكْثِرُ و تَمنُن ولَا
  باش صابر  پروردگارت  يبرا فَاصبِرْ، بكولِرَ

 يامبرش را به تالش براي دارند و خداوند پيك معنيش تر گذشت كه مدثّر و مزّمل يپ
 ي كه مربوط به خود انسان ميي فرمان داده است ، عبادت هاي الهيانجام عبادت ها

 با يعبادت هاپس قبال به .  كنديدا ميگران ارتباط پي كه به دييشود و عبادت ها
ز او را به ي شود، ني فرمان داد كه مربوط به خود انسان ميلت و بزرگواريفض
امبر ينجا خداوند پيو در ا. ت و آزار قومش دستور داديدن در برابر اذّي ورزييبايشك

  :دي فرمايدهد و مي فرمان ميم دادن به صورت علنيرا به آشكار كردن دعوت و ب
 »قُم فَأَنذِر «دقت يان حقيز و مردم را با گفتار و كردار، و با بيت و نشاط برخيبا ج

، بترسان تا آنچه كه بر آن هستند رها كنند و ي داريآنچه كه آنان را از آن برحذر م
  .ابديمقصود تحقق 

 »كبررْ وم دادن، ي، خداوند را بزرگ بدار و قصد هدفت از بيكتاپرستيو با » فَكَب
« .  را پرستش كننديند و ويم نماين كه مردم او را تعظيد و ات خدا باشيجلب رضا

كابثِيرْ واحتمال دارد كه منظور از لباس ها همه . زه بداريت را پاكيو لباس ها» فَطَه
 خالص گرداندن آن و انجام دادن اعمال به يعنيامبر باشد و پاك كردن آن ياعمال پ
 گرداند يمال را باطل و فاسد و ناقص من صورت و پاك  كردن از آنچه اعيكامل تر

د ي كه باييزهايگر چي و تكبر و غفلت و ديا و نفاق و خودپسنديل شرك و رياز قب
  . ديز نمايش از آن پرهيبنده در عبادت ها



٢٨٩١ 

زه داشتن لباس ين داخل  است چون پاكيو پاك  كردن لباس ها از نجاست در ا
:  از علما گفته اندياريبس. عمال استزه داشتن ايخصوصا در نماز ، جزو كمالِ پاك

و احتمال . ط درست بودن نماز استي از شرايدور ساختن نجاست از لباس شرط
ش را از همه يد لباس هاي معروف باشد و او بايدارد كه منظور از لباس ها، لباس ها

.  نماز پاك بگردانديستادن براينجاست ها و در همه اوقات به خصوص به  هنگام ا
 باطن ي ظاهر جزو كمال پاكيرا پاكيبه پاك كردن ظاهر، امر شده است ز) ص(رامبيپ

  . است
بت ها باشند كه به همراه خدا » رجز«احتمال دارد كه  منظور از » فَاهجرْ والرُّجزَ« 

 جستن از بت يامبر را به ترك و دوريپس خداوند پ.  گرفتنديمورد پرستش قرار م
و احتمال دارد كه .  به آنها نسبت داده شده است فرمان داد كهيها و از اقوال و اعمال

امبر را به ترك كردن يو خداوند پ.  بد باشديهمه كارها و گفته ها» رجز«منظور از 
پس شرك و گناهانِ . همه گناهان كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار امر نموده است

  .ن داخل هستندين تر از آن در ايپائ
 بر آن ي دهي كه به مردم ميوي و دنيني ديو به خاطر نعمت ها» تَكْثِرُتَس تَمنُن ولَا« 

 و خود را از آن ها يي نماين منت گذاردن افزون خواهيها منت مگذار تا به سبب ا
 خود را يكي كن و نيكيت ممكن است با مردم ني كه براييبلكه تا جا. يبرتر بدان

 و احسان يكي را كه با او ني كسفراموش كن و پاداش خود را از خداوند بخواه و
  . برابر بداني احسان نكرده اي كه با وي با كسيكرده ا

ش تر از ي مده كه او بي به كسيزين هدف چيبا ا: ن استيه چني آيگفته شده كه معن
  .خواهد بود) ص(امبري پيژه ين ويو ا. دي تو را جبران نمايكيآن را به تو بدهد و ن

 »كلِرَببِرْ وت ي، رضاي كن و هدف تو از بردبارييباي شكيد پاداش الهي و به ام»فَاص
از فرمان پروردگارش اطاعت نمود آن را بالفاصله اجرا ) ص(امبريپس پ. خدا باشد

ح يات روشنگر توضي مردم با آي را برايم داد و همه مطالب الهيكرد و مردم را ب
 و يا و پاك  كردن اعمال ظاهرم خديم نمود و مردم را به تعظيو خداوند را  تعظ. داد
 شود و ي آن چه كه به جز خدا پرستش مي و ترك  كردن همه ي از هر بديباطن
  . كردن از بت ها و شر و اهل آن دعوت داديدور
ن كه از  آن ها يبدون ا. امبر بعد از فضل و منت خدا بر مردم فضل و منت دارديو پ

 ييباي پروردگارش شكيورت بران صيو به كامل تر.  خواسته باشديمزد و تشكر



٢٨٩٢ 

 ها و گناهان يد و خودش را از نافرماني ورزييبايد پس بر عبادت خداوند شكيورز
 ييباي كه خداوند مقدر نموده بود شكي دردناكيبرحذر داشت و در برابر بالها

درود و سالم خدا بر همه . ديامبران اولوالعزم برتر گردين كه از پيد تا ايورز
  .امبران باديپ
  :8- 10 يه يآ

  ، شود  دميده صور در  كه  آنگاه النَّاقُورِ و فِي نُقِرَ فَإِذَا
ئِذٍ فَذَلِكموي موسِيرٌ آن يبود خواهد  سخت  يروز روز  ع  
  ناآسان  كافران  يبرا يسِيرٍ و غَيرُ الْكَافِرِينَ علَى

ز و حشر در ي رستاخي برخاستن از گورها و گرد آمدن مردم برايپس هرگاه برا
  . ده شوديصور دم

 »ئِذٍ فَذَلِكموي موسِيرٌ يش روز ي هايآن روز به خاطر كثرت وحشت ها و سخت» ع
ست چون آن ها از يبر كافران آسان ن» يسِيرٍ غَيرُ الْكَافِرِينَ علَى« .  خواهد بوديسخت

ن است ي مفهوم آن ا.ن كرده انديقي خود يد گشته اند و به هالكت و نابودي نااميريخ
قُولُ ي« :دي فرماي مومنان آسان است همان طور كه خداوند متعال ميكه آن روز برا
  . » سخت استين روزيا« :ندي گويكافران م» وم عسِرُيالكَفِرُونَ هذَا 

  :11- 31 يه يآ
لَقْت ومنْ ذَرنِي   واگذار  ام  آفريده  تنهايش  كه  آن با وحِيدا مرا خَ
عجولْت الًا لَها او موددمدادم بسيار  يمال را م  

  حاضر او نزد در  همه  يپسران شُهودا و وبنِينَ
دتهمو ا و لَههِيدبرساختم  يوجه نيكوتر  به را او  يكارها تَم  

ثُم عطْمآنگاه أَنْ ي كنم  زيادت  كه بندد  يم  طمع  أَزِيد  
لَّا   جوست  ستيزه ما  آيات برابر در او  كه ،  يعنِيدا آر Ĥياتِنَالِ كَانَ إِنَّه كَ

هِقُهأُرا سودعاندازم  يم  يمشقت  به را او ص 

او فَكَّرَ إِنَّه رقَدافكند  يطرح و انديشيد و  
 ? افكند  يطرح  چگونه ، باد او بر  قَدر مرگ كَيف فَقُتِلَ

قُتِلَ ثُم فكَي ،رافكند  يطرح  چگونه ، باد او بر  مرگ  هم باز قَد ?  
نگريست  نَظَرَ آنگاه ثُم  
ثُم سبرَ سپس عسبكشيد  هم در  يپيشان و كرد  ترش  يرو  و  
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رَ ثُمبرَ سپس أَدتَكْباسكرد  يگردنكش و گردانيد  يرو  و  
 ، اند  آموخته  ديگرانش  كه  يجادوي جز ،  اين  : يؤْثَرُ گفت سِحرٌ إِلَّا هذَا إِنْ فَقَالَ
  نيست  هيچ
  نيست  هيچ  يآدم  سخن جز ،  الْبشَرِ اين قَولُ إِلَّا هذَا إِنْ

  بيفكنيم سقر  به را او  كه سقَرَ زودا سأُصلِيهِ
  ?  چيست سقر  كه  ساخت  آگاهت چيز  سقَرُ چه ما أَدراك وما
لَا تُبقِي لَا نه و گذارد  يم وا را  يچيز  نه و گذارد  يم  يباق  يچه  تَذَر  

  است  پوست  لِّلْبشَرِ سوزاننده لَواحةٌ
  اند  گماشته  آن بر  فرشته  عشَرَ نوزده تِسعةَ علَيها
 لِيستَيقِنَ كَفَرُوا ينَلِّلَّذِ فِتْنَةً إِلَّا عِدتَهم جعلْنَا وما ملَائِكَةً إِلَّا النَّارِ أَصحاب جعلْنَا وما

لَا إِيمانًا آمنُوا الَّذِينَ ويزْداد الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِينَ و رْتَابأُوتُوا الَّذِينَ ي الْكِتَاب 
 كَذَلِك امثَلً بِهذَا اللَّه أَراد ماذَا والْكَافِرُونَ مرَض قُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ ولِيقُولَ والْمؤْمِنُونَ

لَّا ربك جنُود يعلَم وما يشَاء من ويهدِي يشَاء من اللَّه يضِلُّ لَّا هِي وما هو إِ  ذِكْرَى إِ
 ، يبرا جز آنها شمار و   نداديم قرار  فرشتگان از جز را  دوزخ  لِلْبشَرِموكالن

 اهل و  بيفزايد  مؤمنان  ايمان بر و كنند  يقين  كتاب  اهل تا   نيست  كافران امتحان
 خدا :نگويند   است  يمرض  دلهاشان در  كه  آنان تا و  نكنند  شك  مؤمنان و  كتاب

  گمراه بخواهد   كه را  كس هر  اينچنين خدا ؟  است  خواسته  يم  چه  مثل  اين از
 را  ردگارتپرو  سپاهيان  شمار و  نمايد  يم  راه بخواهد  كه را  كس هر و كند  يم

  .نيست   مردم  يبرا از  ياندرز جز  سخن  اين و  نداند او جز
امبرش يره كه با حق مخالف بود و به مبارزه با خدا و پيد بن مغيات درباره ولين آيا

 را آن گونه يخداوند او را چنان مذمت كرده كه كس. برخاسته بود نازل شده اند
 ورزند ي است كه با حق مخالفت مي كساني همه ين سزايو ا. مذمت نكرده است

 گردند و عذاب آخرت خواركننده و رسواكننده يا خوار و رسوا مي در دنين كسانيچن
  .تر است

 كه او را تك و تنها بدون يمرا واگذار با كس» وحِيدا خَلَقْت ومنْ ذَرنِي« :پس فرمود
ا همچنان پرورش داده و دم و او ري داشته باشد آفريله ايآن كه مال و خانواده و  قب

  .م برخوردار كردمياز نعمت ها
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 »لْتعجو الًا لَهنِينَ مبا؛ ووددما مودبه او ي داده ام و پسرانيو به او مال فراوان» شُه 
 يازهاي كند و نيش او حاضر هستند و از آن ها استفاده ميشه پيعطا كرده ام كه هم

  .ردي گيد و از آن ها كمك مينما يله آنان برطرف ميخود را به وس
 »دتهمو ا لَههِيدبه خواسته يا و اسباب آن را به او داده ام كه به راحتيو دن» تَم 
 أَنْ يطْمع ثُم« .  آوردي رسد و هرچه بخواهد و دوست دارد به دست ميش ميها

ورزد كه به نعمت يع م كه به او داده ام طمين همه نعمت ها و امكاناتيباز با ا» أَزِيد 
  .ا را به دست آورده استي دنيازد همان طور كه نعمت هاي آخرت دست يها
لَّا«   ورزد نخواهد بود بلكه برخالف مقصود او اتفاق يهرگز آن گونه كه او طمع م» كَ

ا ات ما رياو آ. ات ما دشمن استيچون او با آ» عنِيدا لĤِياتِنَا كَانَ إِنَّه« . خواهد افتاد
او تنها . شناخت سپس آن را  انكار كرد و او را به حق فراخواند اما  او اطاعت نكرد

ات برخاست و يز با آيد بلكه به ستي نماي گردانيات ما روين بسنده نكرد كه از آيبه ا
« او با خودش فكر كرد، » فَكَّرَ إِنَّه« :ن درباره او فرموديبنابرا. دي ابطال آن  كوشيبرا

رقَدله آن يد كه به وسيد تا سخن بگويو آنچه را كه در آن فكر كرده بود سنج» و
  .ديقرآن را باطل نما

باز ! ديد و نقشه كشيمرگ بر او باد چگونه سنج» قَدر كَيف قُتِلَ قَدر؛ ثُم كَيف فَقُتِلَ« 
 آن  گذاشت كه او و امثالش بهييچون  او پا به جا! ديمرگ بر او باد چگونه سنج

سپس در » وبسرَ عبس نَظَرَ؛ ثُم ثُم« . ستين كار در شأن او نيد و اينخواهند رس
د و ظاهر او يشه كرد و آن گاه روترش نمود و چهره در هم كشي گفت انديآنچه م

  . دادينفرتش را از حق نشان م
 »رَ ثُمبرَ أَدتَكْباساش ي و قولي و عملي تالش فكريجه ي گرداند و در نتيپپس رو» و 

  .ديتكبر ورز
لَّا هذَا إِنْ فَقَالَ«  ن قرآن كالم خدا يا: پس گفت» الْبشَرِ قَولُ إِلَّا هذَا يؤْثَرُ؛ إِنْ سِحرٌ إِ
ست بلكه يده و خوب ني برگزيز كالم انسان هاين.  باشديست بلكه سخن انسان مين

! پس هالك باد. ان و جادوگرانيل دروغگوي بد و بزهكار است از  قبيكالم انسان ها
  . باشدياو چقدر از راه راست دور و چقدر سزاوار هالكت و شقاوت م

ن ين و برتري گنجد كه بزرگتريد و چگونه در خاطر انسان مي آيچگونه در ذهن م
ازمند و ناقص مشابه ي نيكالم كه  كالم پروردگار بزرگ است با سخن انسان ها
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ز به خود جرأت داد كه كالم خداوند متعال را ي حق ستين دروغگويو چگونه ا! باشد؟
  !د؟يف نماين توصيچن

« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا. ستي حقش جز عذاب سخت نين كسيپس چن
او را به دوزخ درخواهم آورد، . » تَذَر ولَا تُبقِي سقَرُ؛ لَا ما أَدراك سقَرَ؛ وما سأُصلِيهِ

 ي و شدت را باقي از سختيزانيچ ميه! آتش دوزخ چگونه است؟ كه ي دانيو تو چه م
چ ي است و هي در  اوج شدت و سختيعني.  كندينكه آن را اعمال مي گذارد مگر اينم
  . رسدينكه به آن مي گذارد مگر اي نمي شود باقي كه عذاب داده مي از كسييجا
ش آن ها را يگرما و سرما سوزاند و از شدت يانسان ها را م» لِّلْبشَرِ لَواحةٌ« 
لَيها« . دي نمايشان و رنجور ميپر ةَ ععشَرَ تِسنوزده تن از فرشتگان كه تندخو و » ع

ن فرشتگان از فرمان خدا يا. رند به عنوان نگهبان دوزخ گماشته شده انديسخت گ
  .  دهندي كنند و هر آنچه بدان امر شوند انجام مي نميچيسرپ
لَّا النَّارِ صحابأَ جعلْنَا وما«  ان  فرشتگان يو ماموران دوزخ را جز از م» ملَائِكَةً إِ

لْنَا وما« . ر هستنديرومند و سخت گيم چون فرشتگان نيده ايبرنگز عج متَهلَّا عِد  فِتْنَةً إِ
 ين باشد كه شمار و تعداد فرشتگان را جز براياحتمال دارد منظور ا» كَفَرُوا لِّلَّذِينَ

و به عذاب . ميشتر شكنجه دادن آن ها قرار نداده ايفر كافران در آخرت و بيذاب و كع
 النَّارِ يوم هم علَي« :دي فرماي شود همان طور كه خداوند متعال ميفتنه هم گفته م

  . شوندي كه با آتش عذاب داده ميروز» فتَنُونَي
م مگر يموران دوزخ خبر ندادن باشد كه ما شما را از تعداد مايو احتمال دارد منظور ا

و .  كنديب مي تكذيد و چه كسي نمايق مي تصديم كه چه كسي آن كه معلوم داريبرا
 أُوتُوا الَّذِينَ لِيستَيقِنَ« : كندين مفهوم داللت مين ذكر نمود بر هميآنچه را كه بعد از ا

الْكِتَاب ادزْدينُوا الَّذِينَ وانًا آممان مومنان افزوده ين كنند و به ايقيتا اهل كتاب » إِيم
 يد با آنچه كه در كتاب هاي گوينند كه آنچه قرآن مي ببيچون اهل كتاب وقت. شود

ه ي كنند، و هر وقت خداوند آين ميقيت قرآن يشتر به حقانيآن هاست مطابقت دارد ب
شتر يمانشان بيند ايق نماياورند و آن را تصديمان بي نازل كند و مومنان به آن ايا
  . گردديم
د از اهل كتاب و مومنان يو تا شك و ترد» والْمؤْمِنُونَ الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِينَ يرْتَاب ولَا« 

ند و آن ي نماي بزرگ هستند كه  خردمندان به آن توجه مين ها اهدافيدور شود و ا
مسئله مان در هر وقت و درباره هر ين و اضافه شدن ايقي كسب ياهداف  تالش برا
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د، پس ي آيش مي است كه در مقابل حق پين و دفع شك و اوهاميل دي از مسايا
ن ي به دست آمدن  اي برايامبرش نازل فرموده است سببيخداوند آنچه را كه بر پ

ان مشخص يان از دروغگوي شود تا راستگوياهداف بزرگ قرار داده است و باعث م
 بِهذَا اللَّه أَراد ماذَا والْكَافِرُونَ مرَض قُلُوبِهِم فِي ينَالَّذِ ولِيقُولَ« :ن فرموديگردند بنابرا

ز كافران ي شك و شبهه و نفاق است و نيماريشان بي كه در دل هايو تا كسان» مثَلًا
ن را به صورت شك و كفر ين مثل چه خواسته است؟ و آن ها ايخداوند با ا: نديبگو
  . ندي گويات خدا ميدن به آيورز

همچنانكه باعث گمراه . ديت نماي است كه خداوند او را هدايت كسيه هداين امر ماي او
 من اللَّه يضِلُّ كَذَلِك« :ن فرموديبنابرا.  است كه خداوند او را گمراه كنديشدن كس

د و ي نماينسان خداوند هركس را كه بخواهد گمراه ميبد» يشَاء من ويهدِي يشَاء
  . كنديت ميهد هداهركس را كه بخوا

امبرش نازل فرموده در حق او يد آنچه را كه بر پيت نمايپس خدا هركس را هدا
و هركس را .  گردانديمانش مين و اياد شدن دي دهد و آن را باعث زي قرار ميرحمت

 و ي افزون شدن بدبختي برايامبرش نازل فرموده سببيگمراه  كند آنچه را كه بر پ
پس الزم است هر آنچه كه خداوند .  گردانديق خودش مرت و ستم كردنش در حيح
  .رفته شوديامبرش را از آن خبر داده است پذيپ
ره را يل فرشتگان و غي پروردگارت از قبيو لشكرها» هو إِلَّا ربك جنُود يعلَم وما« 

گاه د و خداوند دانا و آي داني او را نمي شما لشكرهايپس وقت.  داندي جز او نميكس
 به يديچ شك و ترديد و هييق نمايد خبر او را تصديشما را از آن خبر داده است با

  . ديخود راه نده
لَّا هِي وما«  ست، ي ني و سرگرمين موعظه و اندرز، بازيو منظور از ا» لِلْبشَرِ ذِكْرَى إِ

دشان ن قرآن آنچه را كه به سوي ايله ين است كه انسان ها به وسيبلكه هدف از آن ا
انشان است رها ي را كه به زييزهايرند و انجام دهنده چياست به خاطر آورند و بپذ

  .كنند
  :32- 56 يه يآ

لَّا   ،  ماه  به سوگند ،  يوالْقَمرِ آر كَ
  ، آرد  رفتن در  يرو  چون ،  شب  به سوگند أَدبرَ و إِذْ واللَّيلِ

  ، افكند بر  پرده  چون ،  صبح  به سوگند أَسفَرَ و إِذَا والصبحِ
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  است  بزرگ  يها  حادثه از  ييك  اين  الْكُبرِ كه لَإِحدى إِنَّها
لْبشَرِ ترساننده نَذِيرًا   است  آدميان  لِّ
 از يا افتد  پيش خواهد  كه شما از  كس هر ، ييتَأَخَّرَ برا أَو يتَقَدم أَن مِنكُم شَاء لِمن

  رود  يپ
  است  كرده  كه  است  يكار گرو در  كس رهِينَةٌ هر كَسبت مابِ نَفْسٍ كُلُّ
لَّا   ،  سعادت  اهل الْيمِينِ مگر أَصحاب إِ
  پرسند  يم و اند  نشسته بهشتها در  يتَساءلُونَ كه جنَّاتٍ فِي
  :  گناهكاران الْمجرِمِينَ از عنِ
لَكَكُم ما قَرَ كه فِي سكشانيد  جهنم  به را شما چيز  چه  س ?  

  ،  نبوديم  نمازگزاران از ما : گويند  يالْمصلِّينَ م مِنَ نَك لَم قَالُوا
لَمو نَك كِينَ و نُطْعِمداديم  ينم  طعام  درويشان  به الْمِس  ،  
  شديم  يم هماواز گفتند  يم  باطل  سخن  كه  آنان با الْخَائِضِينَ و مع نَخُوض وكُنَّا

،  
  ،  انگاشتيم  يم  دروغ را  قيامت روز الدينِ و بِيومِ نُكَذِّب نَّاوكُ

  رسيد فرا ما  مرگ الْيقِينُ تا أَتَانَا حتَّى
  نبخشيد  سودشان  كنندگان  شفاعت  شفاعت  الشَّافِعِينَ پس شَفَاعةُ تَنفَعهم فَما
  ? كنند  يم  اعراض پند،  اين از  كه  است  شده  معرِضِينَ چه التَّذْكِرَةِ عنِ لَهم فَما

مرٌ كَأَنَّهمتَنفِرَةٌ مانند حسيوحش  خران م  
ةٍ كه مِن فَرَّتروگريزند  يم شير از  قَس  
 خواهد  يم  ايشان از  يك هر  منَشَّرَةً بلكه صحفًا يؤْتَى أَن منْهم امرِئٍ كُلُّ يرِيد بلْ
  شود  داده او  به  شادهگ  يهاي  نامه  كه
  ترسند  ينم  آخرت از  كه ،  يالĤْخِرَةَ آر يخَافُونَ لَا بل كَلَّا
لَّا   است  ياندرز  قرآن  اين  كه ،  يتَذْكِرَةٌ آر إِنَّه كَ
  بخواند را  آن ، خواهد  كه ذَكَرَه هر شَاء فَمن
لَّا يذْكُرُونَ وما  مگر ، گيرند  ينم الْمغْفِرَةِ و پند وأَهلُ التَّقْوى أَهلُ هو اللَّه يشَاء أَن إِ
  آمرزيدن  شايان او و  بترسند  او از  كه  است  آن  شايان او  خواهد خدا  اينكه
  .است
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 ياستفتاح» إال «يا به معني حق و قطعا است و يا به معنين جا يدر ا» كلّا«واژه » كَلَّا«
 رود، و به روز ي كند و ميدانگاه كه پشت مخداوند به ماه، و به شب ب.  باشديم

ات يزها مشتمل بر آين چيچون ا.  شوند سوگند خورده استيبدانگاه كه روشن م
 اش و يي فرمانروايبزرگ خدا هستند و بر كمال قدرت خداوند و حكمت و گستردگ

  .ندي نماي اش داللت مي علم و آگاهير بودن رحمت و احاطه يفراگ
» الْكُبرِ لَإِحدى إِنَّها« :دي فرماين است كه ميش سوگند خورده ايو آنچه خداوند برا

م و از آن يپس شما را به آن خبر داد.  بزرگ و مهم استيزهاي از چيكيآتش جهنم 
 انجام دهد ييش بگذارد و كارهاي خواهد گام به پي از شما ميد، پس هركسيآگاه شد

 آن يا از آنچه كه برايگرداند  يك مي و بهشتش نزديكه او را به خدا و خشنود
 پسندد عقب بكشد و مرتكب گناه شود ي دارد و ميده شده و خدا آن را دوست ميآفر

وقُل « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م. ك گردانديو خودش را به جهنم نزد
ّكُم فَمن شĤَء فَل  پروردگارتان يحق از سو« : و بگو» كفُريومِن ومن شĤَء فَليالحقُّ ربِ

  ».  خواهد كفر بورزدياورد و هركس ميمان بي خواهد اياست، پس هركس م
پس .  است كه كرده استي بديهركس در گرو كارها» رهِينَةٌ كَسبت بِما نَفْسٍ كُلُّ« 

 شود و آن كارها طوق گردنش خواهند بود و باعث يدر مقابل آن گروگان گرفته م
لَّا« . دند گريگرفتار شدنش به عذب م  كه كارنامه يمگر كسان» الْيمِينِ أَصحاب إِ

ن ها گروگان يا.  شود و از سعادتمندان هستندياعمالشان به دست راست داده م
  . شوند بلكه آزاد و شاد خواهند بوديگرفته نم

  خواهند بود كه همهي بهشتييدر باغ ها» الْمجرِمِينَ يتَساءلُونَ؛ عنِ جنَّاتٍ فِي« 
گر يآنان رو به  همد. ش كامل هستنديشان در آن فراهم است و در آسايخواسته ها

ا آنچه ي پرسند كه حالتشان چگونه شد؛ آيگر درباره گناهكاران ميكديند و از ي نمايم
ا از يآ«:ندي گويگر مي دي به برخيافتند؟ و برخيرا كه خدا به آن ها وعده داده بود 

.  شوندينند كه عذاب داده مي بيآنان را در وسط دوزخ مآن گاه . » د؟يآن ها خبر دار
ده ي شما را وارد دوزخ گردانيزيچه چ» سقَرَ فِي سلَكَكُم ما« :ندي گويپس به آنان م

  د؟ ي شما مستحق دوزخ شده اياست؟ و به چه گناه
م ياز نمازگزاران نبود: نديگو يم» الْمِسكِينَ نُطْعِم نَك الْمصلِّينَ؛ ولَم مِنَ نَك لَم قَالُوا« 

م پس آن ها نه عبادت خدا را انجام داده اند و نه به مردم ي دادينوا خوراك نميو به ب
  .ازمند كمك كرده اندين
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« . مي پرداختيله باطل به مجادله با حق ميو به وس» الْخَائِضِينَ مع نَخُوض وكُنَّا« 
  . مي انگاشتيما روز جزا را دروغ مو » الدينِ بِيومِ نُكَذِّب وكُنَّا
امت ي در باطل فرو رود كه روز قي كسين آثار فرو رفتن در باطل است كه وقتيو ا

 ي است كه پادشاهيي اعمال است و جاي كه محل جزايامتيد؛ قي نماياست اعراض م
ن راه باطل را يپس ا.  گرددير مردم آشكار مي ساي او برايخدا و حكم دادگرانه 

 كه بر كفر يو  هنگام. ن كه مرگ به سراغمان آمديتا ا» الْيقِينُ أَتَانَا حتَّى« ميدادادامه 
  .شان نماندي برايچ راه چاره ايشان بسته شد، و هيمردند درِ همه آرزوها به رو

 شفاعت كنندگان ي گريانجيگر شفاعت و ميپس د» الشَّافِعِينَ شَفَاعةُ تَنفَعهم فَما« 
ند ي نماي شفاعت مي كسي بخشد، چون شفاعت كنندگان فقط براي نم به آنانيسود

نكه خداوند يپس از ا.  پسنددين ها را نمياما خداوند اعمال ا. كه خداوند بپسندد
ات هستند مورد سرزنش يد حي را كه در قيان كرد، مشركانيسرنوشت مخالفان را ب

پس آنان را چه شده » معرِضِينَ كِرَةِالتَّذْ عنِ لَهم فَما« :و مالمت قرار داد و فرمود
  .  گردان و غافل هستندياست كه از پند رو

 »مرٌ« زان و متنفر هستند انگاريآن ها چنان از اندرز گر» كَأَنَّهمتَنفِرَةٌ حسيخرها» م 
» قَسورةٍ مِن فَرَّت« .  دوندي رم كنند تندتر ميوقت.  هستند كه رم كرده انديوحش

ن يا. خته باشندي و امثال آن گريريش شيا از پي و ي كه از دست شكارچينگورخرا
 ي بزرگي ادعاهايگردانيز و روين گريآن ها با وجود چن.ز از حق استين گريبزرگتر

  . كننديم
 خواهد يبلكه هركس از آن ها م» منَشَّرَةً صحفًا يؤْتَى أَن منْهم امرِئٍ كُلُّ يرِيد بلْ« 

 كه از آسمان بر او نازل شود ييفه هاي گشوده داده شود، صحييفه هاياو صحكه به 
حال آن كه .  نخواهد كرديروي انجام نشود از حق پين كاري كند كه تا چنيو ادعا م
 آورند تا آن كه يمان نميد اياين  ها بي اي برايند و اگر هر نشانه اي گويدروغ م

 ي كه حق را روشن و واضح ميروشنگر ينند، چون نشانه هايعذاب دردناك را بب
  . آوردنديمان مين ها بود اي در ايريگرداند نزد آن ها آمده است پس اگر خ

م و آن ها هدفشان ي دهي خواهند به آن ها نميآنچه را كه م» كَلَّا« :ن فرموديبنابرا
  . توانديند خدا نمين است كه بگويفقط ا

 ي ترسند و اگر از آن ميصال آنان از آخرت نمبلكه ا» الĤْخِرَةَ يخَافُونَ لَا بل« 
لَّا« .  زدي از آنان سر نميين كارهايدند چنيترس ست، به يآن گونه ن» تَذْكِرَةٌ إِنَّه كَ
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اد كند، ي خواهد آن را يپس هركس م» إِنَّه« ر در يضم.  استيادآوري كه آن يدرست
  . او گذارده استيوش ريل را پيده و دلي او روشن گردانين راه را برايچون ا

لَّا يذْكُرُونَ وما«  ن كه خدا بخواهد چون يرند مگر اي پذيو پند نم» اللَّه يشَاء أَن إِ
رون از خواست ي بين اتفاقير است و كوچكتريت و خواست خداوند نافذ و فراگيمش

 ييه رد شده است؛ آن هايات قدرين جا اعتقاد و نظريدر ا. ردي پذيخداوند صورت نم
  .ردي گيت و خواست خداوند انجام نمي بندگان تحت مشي معتقدند كارهاكه

 ندارد و يچ اراده و خواستي برند بنده هيه كه گمان مي است بر جبرين رديهم چن
پس .  دهد  بلكه او بر انجام دادن كارش مجبور  استي انجام نميقت كاريدر حق

 است اما خواست ي و فعليقي حقي خواست و اراده يخداوند ثابت كرد كه بنده دارا
  . باشديت و خواست خداوند مياو تابع مش

 »ولُ هى أَهلُ التَّقْوأَهغْفِرَةِ وز شود و يخداوند سزاوار است كه از خشم او پره» الْم
سته ي او شاي است كه عبادت جز برايرد چون او معبود به حقّيمورد پرستش قرار گ

 ترسد و دنبال يامرزد كه از او مي را بيست، و سزاوار است كه كسي ني كسي
  . ت اوستيرضا
  ر سوره مدثريان تفسيپا



٢٩٠١ 

  امهي قير سوره يتفس

  .ه استي آ40 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 6 يه يآ
  قيامت روز  به  خورم  يم  الْقِيامةِ قسم بِيومِ أُقْسِم لَا

  مالمتگر  نفس  به  خورم ، يم  قسم اللَّوامةِ و بِالنَّفْسِ أُقْسِم ولَا
بسحانُ أَيأَلَّن الْإِنس عمآيا نَج هگرد را  استخوانهايش ما  كه پندارد  يم  يآدم عِظَام 
  ? آورد  نخواهيم

 برابر را  انگشتهايش سر  كه  هستيم قادر ما ،  يبنَانَه آر نُّسوي أَن علَى قَادِرِينَ بلَى
  .كنيم
  يكارها  به نيز  آينده در  كه خواهد  يم  يآدم  أَمامه بلكه لِيفْجرَ الْإِنسانُ يرِيد بلْ

  .پردازد  ناشايست
  ? بود خواهد  وقت  چه  قيامت روز : پرسد  يالْقِيامةِ م يوم أَيانَ يسأَلُ

اح و  استفتي باشد، بلكه براين زائد نميست، و همچني ني نفين جا به معنيدرا» ال«
با سوگند » ال«و استعمال .  شودي است كه بعد از آن ذكر ميزيت دادن به چياهم
 يدر اصل برا» ال«ست، گرچه ي نيبيز عجيع است، لذا استفتاح با آن چيار شايبس

 اثبات ي است كه برايزياد شده همان چيآنچه به آن قسم . استفتاح وضع نشده است
شان ي از مرگ و برخاستتن مردم از گورها زنده شدن پسيعنيآن قسم خورده شده، 

  .دي نماي بر آن ها مين كه پروردگار چه حكميستادن آن ها به انتظار ايو ا
ن همه يو ا.  كنمياد ميو به نفس سرزنش كننده سوگند » اللَّوامةِ بِالنَّفْسِ أُقْسِم ولَا« 

ده ي سرزنشگر، ناميعني» لوامه«و همه .  شوديكوكار و بدكار را شامل مي نينفس ها
ستند، نفس انسان كافر، يك حالت ثابت نيشده اند چون حاالتشان م تنوع است و بر
 كند، اما ي داد سرزنش مي كه انجام مييپس از مرگ صاحبش را به خاطر كارها
 كه كرده است يا غفلتيده ي كه ورزيي هاينفس مومن، صاحب خود را به خاطر كوتاه

  . كنديا سرزنش ميدر دن
سپس خبر . اد كرده استيس هم به جزا و اثبات آن و هم به مستحق جزا سوگند پ

 أَيحسب« :پس فرمود.  كننديب مي از مخالفان روز جزا را تكذيداده است كه برخ
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ش را پس از ي پندارد كه ما استخوان هايا انسان ميآ» عِظَامه نَجمع أَلَّن الْإِنسانُ
 ي العِظَم وهِيحيقَالَ من « :؟ همان طور كه فرموده استم آورديمردنش گردِ  نخواه

ن يپس چن» ! گرداند؟يده را زنده مي پوسي استخوان هايچه كس« : گفت» ميرم
نش مجدد استخوان ي به خاطر جهالت و عداوتش قدرت خداوند را بر آفريانسان

« :رد و فرمود خدا سخن او را رد كيول.  دانديد ميش كه ستون بدن او هستند بعيها
م ي تواني ميما حتّ. مي آوريآن ها را گرد م! يآر» بنَانَه نُّسوي أَن علَى قَادِرِينَ بلَى

. دن همه بدن استين مستلزم آفريم و ايش را برابر كنيسرانگشتان و استخوان ها
و انكار قدرت . نش جسد تمام شده استيند آفرياي انگشتان به وجود بيچون وقت
 نكرده يي او را به قدرت خداوند راهنمايل محكميست كه دلي بدان خاطر نخداوند

 را كه در يزي خواهد رستاخيبدان خاطر است كه عمدا م» يرِيد؛ لِيفْجرَ« باشد، بلكه 
امت را يسپس حاالت ق. ديش دارد انكار كند و مرتكب گناه شود و قصدا دروغ بگويپ
  :ان كرد و فرموديب
  :7- 15 يه يآ
  ، شود  خيره چشمها  كه  يالْبصرُ روز برِقَ ذَافَإِ

فخَسرُ و وشود  تيره  ماه الْقَم ،  
مِعجو سرُ و الشَّمالْقَمگردآيند  يجا ، يك در  ماه و  آفتاب و  
  ?  كجاست گريز  راه : گويد  يم روز  آن در  الْمفَرُّ انسان أَينَ يومئِذٍ الْإِنسانُ يقُولُ

لَّ   نيست  يپناهگاه ، وزر هرگز لَا اكَ
  توست پروردگار نزد روز  اين در  همه  الْمستَقَرُّ قرارگاه يومئِذٍ ربك إِلَى
  پيشاپيش  چه هر از را  يآدم روز  اين وأَخَّرَ در قَدم بِما يومئِذٍ الْإِنسانُ ينَبأُ

  دهند  يم خبر  است   گذاشته  خويش از بعد و  فرستاده
  ، شناسد  يم  نيك را  خويش  خويشتن  يآدم  بصِيرَةٌ بلكه نَفْسِهِ علَى الْإِنسانُ بلِ
لَوهر أَلْقَى و اذِيرَهعآورد عذرها  زبان  به چند م  
امت برپا شود چشم از هول و هراس بزرگ آن روز، ي قيوقت» الْبصرُ برِقَ فَإِذَا« 
ّرُهم لِيإِنَّما « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م.  مانديره و باز ميخ ومِ يوخِ

» هِم طَرقُهم وأَفتِدتُهم هوآءيرتَد إِلَي رءوسِهِم لَا ينَ مقنِعِيهِ األَبصرُ؛ مهطِعيتَشخَص فِ
.  گردنديره مي اندازد كه چشم ها در آن روز خير مي به تاخي روزيآن ها را برا
  . استيشان تهي زنند و دلهاي برداشته و چشم برهم نمشتابان سر



٢٩٠٣ 

 »مِعجو سرُ الشَّمالْقَمكه خداوند ياز وقت.  گردنديد و ماه جمع ميو خورش» و 
امت خداوند آن ها را يدر روز ق. ك جا جمع نشده انديده است يد و ماه را آفريخورش
 شود، و هر دو در ير مره و تايد تي گردد و خورشي نور مي كند و ماه بيجمع م

ار يد و ماه دو بنده و تحت اختينند كه خورشي شوند تا بندگان ببيآتش انداخته م
نند كه ي كرده اند بدانند و ببيد و ماه را پرستش مي كه خورشيو تا كسان. نديخدا

  .دروغگو بوده اند
: دي گويند مي بي ها را ميشانين پري انسان ايوقت» الْمفَرُّ أَينَ يومئِذٍ الْإِنسانُ يقُولُ« 

چ كس يه» وزر لَا كَلَّا« م كجاست؟ ي از آنچه بر ما آمده و گرفتارش شده اييراه رها
  .  جز خدا ندارديپناهگاه

ر بندگان در دست پروردگار تو يدر آن روز قرارگاه سا» الْمستَقَرُّ يومئِذٍ ربك إِلَى« 
زد بلكه يا از آن جا بگريد يرا پنهان و استتار نما تواند خود يچ كس نميپس ه. است

 يومئِذٍ الْإِنسانُ ينَبأُ« : ن فرموديبنابرا. ندي عملش را ببيستد تا سزايد بايبه ناچار با
 و در آخر ي كه در اول دوران زندگيك و بدي نيانسان به همه كارها» وأَخَّرَ قَدم بِما

  . تواند آن را انكار كندي و نم شوديآن كرده است خبر داده م
انسان بر خودش گواه است و حسابرش خودش » بصِيرَةٌ نَفْسِهِ علَى الْإِنسانُ بلِ« 
لْقَى ولَو« .  باشديم د، اما بداند كه ياوري بيي خود عذرهايگرچه برا» معاذِيرَه أَ

. ديد اقرار نما شود كه به عملكرد خويرفته نخواهد شد، بلكه مجبور ميش پذيعذرها
لَي بِنَفسِك الياقَرا كِتَبك كَفَ« :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م ع سِيومح اَيكب «

  .ي است كه خودت بر خود گوه باشين كافيش را بخوان، هميكارنامه خو
 يرفته نمياورد از او پذي آنچه كه كرده است عذر بيا برايپس بنده گرچه انكار كند 

ش بر آنچه كرده يد چون گوش و چشم و همه اعضايده نخواهد بخشي او فاشود و به
 نمانده است و عذر ي عذرخواستن باقي برايو اصوال زمان.  دهدي مياست گواه
لَا هم ينفَع الَّذيومِئِذِ لَّا يفَ« .  ندارديده ايخواستن فا م وتُهعذِرا مولَم » ستَعتَبونَينَ ظَ

 يده نخواهد داد و از آنان خواسته نمي عذر خواستنشان فاپس امروز به ستمكاران
  .شود تا خداوند را خشنود كنند

  :16- 19 يه يآ
 ،  مجنبان  قرآن  خواندن  به  زبان  تعجيل  به بِهِ لِتَعجلَ لِسانَك بِهِ تُحرِّك لَا

لَينَا إِنَّ ع هعمكه ج قُرْآنَهماست  عهده بر  خواندنش و  آوردن گرد  و  
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  كن  يپيرو را  خواندن  آن تو ،  خوانديمش  قُرْآنَه چون فَاتَّبِع قَرَأْنَاه فَإِذَا
نَا إِنَّ ثُملَيسپس ع انَهيماست  عهده بر  آن  بيان  ب.  
 كرد ي آمد و شروع به خواندن آن ميم) ص(امبري نزد پيل همراه با وحي جبرئيوقت
 گرفت قبل از آن كه يد بود با شتاب آن را فرا مص و عالقمنيامبر از بس كه حريپ

پس خداوند او را از .  خوانديل آن را ميل كارش تمام شود، و به همراه جبرئيجبرئ
و در » هيك وحي إِلَيقضَيولَا تَعجل بِالقُرءانِ مِن قَبلِ أَن « : كرد و فرمودين نهيا

 لَا« :ن جا فرموديكن، و در ا آن تمام شود شتاب ميش از آن كه وحيخواندن قرآن پ
رِّكبِهِ تُح انَكلَ لِسجو قرآن، شتابگرانه زبان به خواندن آن يهنگام نزول وح» لِتَع 
 ي كند و مين كرد كه حتما او قرآن را حفظ مي  او تضميسپس خداوند برا. مجنبان

 جمعه نَاعلَي إِنَّ« :نه اش جمع خواهد كرد و فرموديخواند و خداوند آن را در س
قُرْآنَهكه يگردآوردن قرآن و آسان ساختن خواندنش بر عهده ماست، پس تالش» و 

. يا فراموش كني ي از آن را از دست بدهيزي آن است كه مبادا چي برايي نمايتو م
 به تالش يازين نيبنابرا. نه ات  حفظ كندياما خداوند ضامن است كه آن را در س

  .ستي حفظ آن نيامضاعف و آزمند بودن بر
 كند، ي مي تو وحيل آنچه را كه به سويپس هرگاه جبرئ» قُرْآنَه فَاتَّبِع قَرَأْنَاه فَإِذَا« 

» بيانَه علَينَا إِنَّ ثُم« . ت  كن و آن را بخوانيكامل گرداند، از آنچه كه قرائت نمود تبع
ر وعده داد كه كلمات و امبيخداوند به پ. م آن بر عهده ماستيان مفاهي بيو انگه
  . د انجام شودي است كه بايزين چين باالتري آن را حفظ  كند و ايمعان

ت كرد و بعد از آن هر وقت يدر برابر پروردگارش ادب را رعا) ص(امبريپس پ
ل ي كه جبرئي داد، و وقتيل گوش فرا مي كرد به جبرئيل قرآن را بر او تالوت ميجبرئ

د كه ي نمايان ميه آداب فراگرفتن علم را بين آيا.  خواندي مامبر آن راي كرد پيتمام م
ان كرد دانش ي مسئله را بيان كند و وقتيد بگذارد تا معلم مسئله را بيدانش آموز با

  . آموز اشكالش را بپرسد
ا آن را ي كرد تا سخن را رد كند يجاب مي بود كه ايزي كالم چين اگر در ابتدايهمچن

د ييا تايد آن را رد كند يكه هنوز سخن تمام نشده است نبا يد، در حاليد نماييتا
 سخن روشن گردد و شنونده آن را خوب بفهمد و بتواند يد، تا درست و نادرستينما

ن مساله اشاره شده ين به اين همچنيدر ا. دي در مورد آن اظهار نظر نمايبه درست
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م آن را يرده، مفاهان كي امت بي را برايهمچنان كه كلمات وح) ص(امبرياست كه پ
  .ان كرده استيز بين
  :20- 25 يه يآ

لَّا   ، داريد  يم  دوست را زودگذر  جهان  اين شما ،  يالْعاجِلَة آر تُحِبونَ بلْ كَ
  گذاريد ، يم فرو را  آخرت الĤْخِرَةَ و وتَذَرونَ
وهجئِذٍ ومودرخشان و زيبا  هست  يهاي  چهره روز  آن در نَّاضِرَةٌ ي  ،  

  ، كنند  يم نظر  پروردگارشان  يسو  نَاظِرَةٌ كه ربها إِلَى
وهجوئِذٍ ومواسِرَةٌ و يترش و  عبوس  هست  يهاي  چهره ب  ،  

  .آيد فرود او بر  كمرشكن  عذاب  آن داند  يم  فَاقِرَةٌ كه بِها يفْعلَ أَن تَظُنُّ
«  آن است كه يد براي باشي گردان مي رويد و از اندرز الهين كه شما غافل هستيا

ش يا و لذت هاي به دست آوردن دنيد و براي داريا را دوست ميدن» الْعاجِلَة تُحِبونَ
 ي آخرت را رها ميد و عمل براي دهيح ميد و آن را بر آخرت ترجي كنيتالش م

 يزي باشند و انسان چيا حاضر و در دسترس مي دنيد چون نعمت ها و لذت هايينما
  .  گردديفته آن مي دارد و شيرا كه حاضر و در دسترس باشد دوست م

ن شما از آن غافل ي آخرت پس از مرگ به دست خواهند آمد، بنابرايو نعمت ها
ن جهان، يد و ايده نشده اي آخرت آفريد، انگار اصال برايگشته و آن را رها كرده ا

 آن ي و شب و روز براد عمر گرانبها را صرف آن كردي است كه بايشگيجهان  هم
ن اگر آخرت را يبنابرا. ديانمند شديد و زيتان وارونه گرديقت برايپس حق. تالش نمود

 يد رستگار ميد و عاقالنه به عواقب و سرانجام كارها نگاه كنيح دهيا ترجيبر دن
  .د آوردي كامل به دست خواهيتيان و موفّقي پاي بيد و سوديشو

 خوانند، و يح دادن آخرت فرا مي را به ترجيآدمان كرد كه ي را بييزهايسپس چ
گران ي كه در آن جا با ديزيان حال اهل آخرت و تفاوت و تماين منظور به بي ايبرا

 دهند يح ميا ترجي كه آخرت را بر دنيپس درباره پاداش كسان. دارند، پرداخت
رخشان هستند و دل با و دي زييدر آن روز چهره ها» نَّاضِرَةٌ يومئِذٍ وجوه« :فرمود

  .شان شاد و مسرور استيها
 از يبرخ.  كننديشان به پروردگار خود نگاه ميبرحسب مقام ها» نَاظِرَةٌ ربها إِلَى« 

ك بار او را ي هر جمعه ي نگرند و برخيآن ها هر صبح و شام به پروردگارشان م
ز مانند آن يچ چي كه هيپس آن ها از نگاه كردن به چهره و جمال خداوند. نندي بيم
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 را كه در آن يينند نعمت هاي بي خداوند را ميپس وقت. شونديست بهره مند مين
 دهد كه قابل ي به آن ها دست ميند و چنان لذّت و شادماني نمايهستند فراموش م

 شان ييبايپس بر ز.  گردديشان تر و تازه ميست و چهره هايان نيف و بيتوص
  .م كه ما را از زمره آن ها بگرداندي خواهيگوار ماز خداوند بزر.  گردديافزوده م

 يومئِذٍ ووجوه« :دي فرمايح داده اند، ميا را بر آخرت ترجي كه دنيو در مورد كسان
« . ل انديده و عبوس و خوار و ذليامت درهم كشي در روز قييو چهره ها» باسِرَةٌ
 ي دردناك گرفتار ميد و عذابي شديه به عقوبتن دارند كيقي» فَاقِرَةٌ بِها يفْعلَ أَن تَظُنُّ

  .ر  كرده و عبوس شده استييشان تغين چهره هايبنابرا. نديآ
  :26- 40 يه يآ

لَّا   ، رسد  گلوگاه  به  جان  چون ،  يالتَّرَاقِي آر بلَغَت إِذَا كَ
  ? بخواند  افسون  كه  است  يكس  چه  كه شود  گفته راقٍ و منْ وقِيلَ
  ،  رسيده فرا  يجداي  زمان  كه كند  يقين الْفِرَاقُ و أَنَّه وظَنَّ

  ، شوند  پيچيده  هم در پا  يساقها بِالساقِ و الساقُ والْتَفَّتِ
  توست پروردگار  يسو  به  راندنش روز روز  الْمساقُ آن يومئِذٍ ربك إِلَى
لَا   است  گزارده نماز  نه و  است  كرده  تصديق  صلَّى نه ولَا صدقَ فَ

  است  كرده  اعراض و  كرده  تكذيب وتَولَّى اما كَذَّب ولَكِن
ثُم بلِهِ إِلَى ذَهطَّى أَهتَماست  رفته  كسانش نزد  خرامان  آنگاه ي 

  تو بر  يوا  پس ، تو بر  يفَأَولَى وا لَك أَولَى
لَى ثُمأَو لَى باز لَكتو بر  يوا  پس ، تو بر  يوا  هم فَأَو  

بسحانُ أَيأَن الْإِنس تْرَكى، يدخود  حال  به را او  كه پندارد  يم  انسان آيا س 
  ? اند  واگذاشته

أَلَم كن نُطْفَةً يم نِينَى آيا ممشده  ريخته  يرحم در  كه  يمن از  يا  نطفه او ي  ، 
  ?  است  نبوده

لَقَةً كَانَ ثُمى سپس فَخَلَقَ عودرستش  اندام  به  آنگاه ؟  خون  يا  لخته  فَس  
  بيافريد
  ماده و نر : كرد  صنف دو را آنها والْأُنثَى و الذَّكَرَ الزَّوجينِ مِنْه فَجعلَ
سأَلَي لَى بِقَادِرٍ ذَلِكأَن ع يِيحتَى يودهزن را  مردگان  كه  نيست قادر خداوند آيا  الْم  
  ? سازد
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 ي كه به سويان حالت فرد در حال احتضار و جان دادن، و هنگاميخداوند متعال با ب
 كند كه هرگاه روح به گلوگاه ي شود، بندگانش را موعظه ميپروردگارش برده م

 ي كه گمان ميله و سببيرد و هر وسي گين وقت مشكل و اندوه شدت ميبرسد در ا
 وقِيلَ« :ن فرموديبنابرا.  شوديده مي گردد، طلبي حاصل ميرود با آن شفا و راحت

ش بخواند؟ ي برايذي است هست كه افسون  و تعويا كسيآ:  شوديو گفته م» راقٍ منْ
.  بندندي دل ميد كرده اند و به اسباب الهي قطع اميگر از اسباب عاديچون آن ها د
  .  نداردي باشد بازگشتير هرگاه قطعياما قضا و تقد

 والْتَفَّتِ« . استي كند كه زمان جدا شدن از دنيدا مين پيقيو » الْفِرَاقُ أَنَّه وظَنَّ« 
 گردد و ي ها جمع مي سختيعني گردند، يگر جفت ميكديو پاها با » بِالساقِ الساقُ

 كه همواره با آن بوده و با آن انس ي خواهد از بدنيرد و روح مي گياندوه شدت م
 شود تا آن را طبق اعمالش جزا و ي خدا برده ميبه سوگرفته است خارج شود و 

  .دي كه انجام داده است اعتراف نماييسزا دهد و به كارها
 هالكتشان يه ي برد كه ماي ميزي چيان كرد دل ها را به سوي كه خداوند بيهشدار
 رساند همچنان به يات به او سود نمي كه آيزه جو و مخالفي ستيو.  دارديباز م

  . دهديش ادامه ميفر و عناد خو و كيسركش
لَا«  ر و ير خيامت و تقديامبرانش و روز قياو به خدا و مالئكه و كتاب ها و پ» صدقَ فَ

و نه نماز گزارد، بلكه حق را به » وتَولَّى كَذَّب صلَّى؛ ولَكِن ولَا« .اورديمان نيشر او، ا
 است كه دلش ين در حاليا.  گرداندي رويب كرد و از امر و نهيق تكذي تصديجا

  . نداشتيآرام بود و از پروردگارش هراس و ترس
 »ثُم بلِهِ إِلَى ذَهطَّى أَهتَمتوجه به نزد خانواده اش رفتيسپس متكّبرانه و ب» ي .  

 ين ها كلمه هايا» فَأَولَى لَك أَولَى فَأَولَى ثُم لَك أَولَى« :د كرد  وفرموديسپس تهد
  .ت كه آن را تكرار كرده است اسيديتهد

 يتْرَك أَن الْإِنسانُ أَيحسب« :ادآور شد و فرمودين را به انسان ينش نخستيسپس آفر
 گردد و ي نمي شود؟ و امر و نهي هدف رها مي پندارد كه بيا انسان ميآ» سدى

او سته حكمت ي باطل درباره خداوند است كه شاين پنداريند؟ اي بيپاداش و سزا نم
  .ستين
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 »أَلَم كن نُطْفَةً يم نِيم نَى؛ ثُمملَقَةً كَانَ يى فَخَلَقَ عونبود كه ي از منيا نطفه ايآ» فَس 
 درآمد و آن گاه خداوند او را زنده ي شود؟ سپس به خون بسته ايخته ميدر رحم ر

  ! نش او را محكم و استوار گرداند؟يگرداند و آفر
لَيس الذَّكَرَ الزَّوجينِ همِنْ فَجعلَ«  آن گاه از آنها دو زوج؛ مرد و زن را » ذَلِك والْأُنثَى أَ

 درآورده ينش آن را به مراحل مختلفيده و آفري كه انسان را آفريا كسيآ. ديآفر
ست؟ ين كه مردگان را زنده كند توانا نيبر ا»   الْموتَى يحيِي أَن علَى بِقَادِرٍ« . است

  . تواناستيزياو بر هر چ! يرآ
  امتي قير سوره يان  تفسيپا
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   إنسانير سوره يتفس

  .ه استي آ31 و يمدن

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
  يمدت  انسان بر  آينه مذْكُورا هر شَيئًا يكُن لَم الدهرِ منَ حِينٌ الْإِنسانِ علَى أَتَى هلْ
  .نبود ذكر خور در  يچيز او و  گذشت  زمان از
لَقْنَا إِنَّا لِيهِ أَمشَاجٍ نُّطْفَةٍ مِن الْإِنسانَ خَ لْنَاه نَّبتَ عا فَجمِيعصِيرًا ما، سنطفه از را  يآدم ب  
  .ايم  ساخته  بينايش و وشنوا   كنيم  امتحان را او تا ،  ايم  بيافريده  آميخته  يا

 سپاسگزار يا   ايم  داده  نشان او  به را  كَفُورا راه وإِما شَاكِرًا اإِم السبِيلَ هدينَاه إِنَّا
  .ناسپاس يا باشد

. ان كرده استي آن را بيانه و انتهاي حالت انسان و مين سوره ابتدايخداوند در ا
ن همان يا.  نبوديز قابل ذكري بر انسان گذشت و او چي طوالنيپس فرمود مدت زمان

  .ن وجود نداشته است است كه انسايزمان
سپس نسل . ديند پدر انسان آدم را از خاك آفريافري خداوند خواست انسان را بيوقت

 ارزش گسترش يخته و بي آميبه صورت متسلسل از نطفه ا» أَمشَاجٍ نُّطْفَةٍ مِن« او را
 يكر من خود فيا به حالت نخستيم آيم تا بدانيي آزمايبا آن انسان را م» نَّبتَلِيهِ« . داد

د و به  ي شود؟ پس خداوند انسان را آفري كند و مغرور ميا آن را فراموش ميكند 
گر اعضا عطا كرد و ي و دييناي و بيي مانند شنواي و باطني ظاهري هايياو توانا
له آن مقاصد ي تواند به وسي كه ميش را كامل و سالم گرداند به  گونه اياعضا
  .ش را به دست آورديخو

 انسان ها فرستاد و كتاب ها را نازل كرد و انسان يامبران را به سويپسپس خداوند 
ش روشن نمود و او ي رساند رهنمود كرد و راه را براي كه او را به خدا ميرا به راه

.  كه نزد خداوند است آگاه كردييق نمود و او را از نعمت هايرا به برگرفتن آن تشو
 رساند آگاه نمود و او را از ي ميت و بدبخت كه او را به هالكيسپس انسان را از راه

 در انتظار اوست چنانچه آن راه را در يآن برحذر داشت و او را خبر داد كه چه عذاب
 يم شدند؛ برخيپس مردم به دو گروه تقس. ق او را آزمودين طريرد، و از ايش گيپ

دان مكلف  را كه خداوند آن ها را بيفي پروردگار را سپاس گزارده و وظاينعمت ها
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 يوي و دنيني ديدند و نعمت هاي به خداوند كفر ورزيو برخ. نموده است انجام دادند
ش ي گردد در پي مي را كه منجر به هالكت و نابوديخداوند را كفران نمودند و راه

  .گرفتند
  :40- 22 يه يآ

  آتش و غلها و زنجيرها  كافران  يبرا وسعِيرًا ما وأَغْلَالًا سلَاسِلَا لِلْكَافِرِينَ أَعتَدنَا إِنَّا
  .ايم  كرده  آماده  افروخته

  كه نوشند  يم  يجامهاي از  كَافُورا نيكان مِزَاجها كَانَ كَأْسٍ مِن يشْرَبونَ الْأَبرَار إِنَّ
 .  است كافور  به  آميخته

  يم  آن از خدا  بندگان  كه  يا  تَفْجِيرًا چشمه يفَجرُونَها اللَّهِ عِباد بِها يشْرَب عينًا
  سازند  يم روان خواهند،  كه  يجا هر  به را  آن و نوشند
  يروز از و كنند  يم وفا نذر  مستَطِيرًا به شَرُّه كَانَ يوما ويخَافُونَ بِالنَّذْرِ يوفُونَ

  .ترسند  يم  است  گرفته را جا  همه  آن شر  كه
 خود  كه  يحال در را  طعام وأَسِيرًا و ويتِيما مِسكِينًا حبهِ علَى الطَّعام ويطْعِمونَ
  .خورانند   يم اسير و  يتيم و  مسكين  به دارند  دوستش

لَا جزَاء مِنكُم نُرِيد لَا اللَّهِ لِوجهِ نُطْعِمكُم إِنَّما ا جز ورا شما  كه  نيست  اين شُكُور 
  يسپاس  نه  خواهيم   يم  يپاداش  نه شما از و  كنيم  يم  اطعام خدا  يبرا
  يروز در ،  ترسيم  يم خود پروردگار از قَمطَرِيرًا ما عبوسا يوما ربنَا مِن نَخَاف إِنَّا
  است  هولناك  و  سخت و  عبوس روز  آن  كه

مقَاهفَو شَرَّ اللَّه مِ ذَلِكوالْي ملَقَّاها خدا نَضْرَةً ورُورسروز  آن شر از را  ايشان و 
  .بخشيد  يشادمان و  طراوت را  آنان و  داشت  نگه

 را  پاداششان اند  كرده  كه  يصبر  پاداش  وحرِيرًا به جنَّةً صبرُوا بِما وجزَاهم
  .داد حرير و  بهشت
  تكيه تختها بر، آنجا زمهرِيرًا در ولَا ساشَم فِيها يرَونَ لَا الْأَرائِكِ علَى فِيها متَّكِئِينَ

  .يسرماي  نه و بينند  يم  يآفتاب  هيچ  نه اند  زده
لَالُها علَيهِم ودانِيةً لِّلَت ظِ   افتاده  سرشان بر  درختانش  يها  تَذْلِيلًا سايه قُطُوفُها وذُ

  باشد  فرمانشان  به  هايش  ميوه و
طَافيهِم ولَيةٍ عنِيĤِن بابٍ فِضَّةٍ مأَكْوو ارِيرَا كاسه كَانَتكوزه و  سيمين  يها  قَو  

  آيد  يم در  گردش  به  ميانشان  شراب  يها
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  كرده پر  اندازه  به را آنها  كه  سيم از  يهاي  تَقْدِيرًا كوزه قَدروها فِضَّةٍ مِن قَوارِيرَ
  اند

  آميخته  كه  بنوشانندشان  يجام آنجا زنجبِيلًا در مِزَاجها نَكَا كَأْسا فِيها ويسقَونَ
  ، باشد  زنجبيل با

  گويند  يم  سلسبيل را  آن  كه  يا  چشمه سلْسبِيلًا از تُسمى فِيها عينًا
طُوفيو هِملَيانٌ عونَ وِلْدخَلَّدإِذَا م متَهأَير متَهسِبنثُو لُؤْلُؤًا حا هموارهمبه  يپسران  ر  
  .اند  پراكنده مرواريد ، يپندار ،  يببين را آنها  چون  كه چرخند  يم  گردشان

لْكًا نَعِيما رأَيت ثَم رأَيت وإِذَا مفراوان  نعمت  يبنگر  چه هر ،  يبنگر  كَبِيرًا چون و  
  بزرگ  يفرمانرواي و  است

مهالِيع ابسٍ ثِيندرَقٌ رٌخُضْ ستَبإِسلُّوا وحو اوِرفِضَّةٍ مِن أَس مقَاهسو مهبا رشَرَاب 
  يدستبندهاي  به و   استبرق و سبز  سندس از  است  يهاي  جامه  تنشان طَهورا بر

 .سازد  سيرابشان  پاكيزه  يشراب از  پروردگارشان و  اند  شده  زينت  سيم  از

  كوششتان از و  شماست  پاداش  مشْكُورا اين سعيكُم وكَانَ جزَاء ملَكُ كَانَ هذَا إِنَّ
  .است  شده  يسپاسگزار

ب كند و بر ارتكاب يامبرانش را تكذي كه به خداوند كفر ورزد و پي كسيما برا
 سِلسِلةِ يثُم فِ« . م ي در آتش جهنم آماده كرده اييرهايد زنجيگناهان جرأت نما

بعها سذَرعهاَ فَأسلُكواعكه هفتاد گز است به بند يريسپس او را در زنج» ونَ ذِر 
« .  بندديشان ميشان را به گردن هاي كه دست هاييو طوق ها» وأَغْلَالًا« .د يكش

  .  سوزاندي آنان را مي كه جسم هايو آتش» وسعِيرًا
ان از يهرگاه پوست جهنم» ذُوقُوا العذَابيرَها لِيكُلَّما نَضِجت جلُودهم بدلنَهم جلُوداً غَ«
م تا عذاب را ي كنين آن ميگزي جاي تازه اين برود و سوخته شود پوست هايب

  .  مانندي است و آنان جاودانه در آن ميشگين عذاب هميو ا. بچشند 
 »رَاركه در دل ي هستند كه به سبب معرفت خداوند و محبت الهيآن ها كسان» الْأَب 
پس خداوند خبر داد كه . كوكارندي كه دارند پاكدل و نييباين است و اخالق زشايها
 نوشند كه با ي ميذياز شراب لذ» كَافُورا مِزَاجها كَانَ كَأْسٍ مِن يشْرَبونَ« شانيا

ن كافور يا.  آن بكاهديخته شده است تا كافور آن را خنك كند و از تنديكافور آم
 يا هست سالم و پاك مي كه در كافور دنيي ايب و آلودگيذ است و از هر عيار لذيبس

  . باشد
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همان طور كه خداوند متعال .  وجود نداردي بهشتيا در نعمت هاي دنيچون آفت ها
 يان درختان سدرِ بيان در ميبهشت»  سِدرِ مخضُودِ؛ وطَلحِ منضُودِيفِ« :دي فرمايم

أَزوج « و .  باشنديشده است مده ي هم چيشان رويوه هايخار و درختان موز كه م
ّهِم« زه، يو همسران پاك» مطَهرةَ ت نزد ي امنيآنان در سرا» لَهم دار السلَمِ عِند ربِ

  . باشنديپروردگارشان م
لَد األَعيها ما تَشتَهِيوفِ«   ي است كه دل ها در پييزهايو در بهشت چ» نُيه األَنفس وتَ

 يذيجام لذ» اللَّهِ عِباد بِها يشْرَب عينًا« .  برنديآن لذّت مدن يآنند و چشم ها از د
 ندارند، روان است و بندگان خدا ي كشند از تمام شدن ان هراسياست كه سر م

 توانند آن را به يپس م.  كنندي برند و روان ميهرجا و هرگونه كه بخواهند آن را م
ا به هر سمت و يل آراسته شده و ان كاخ ها و منازيا مي سرسبز و ي باغ هايسو
  .ندي نماي جارييسو

به نذر و » بِالنَّذْرِ يوفُونَ« :ان كرد و  فرمودي آنان را بي از كارهايسپس جمله ا
 ي وفا مييآنان به نذرها.  كنندي كه خود را بدان ملزم نموده اند وفا مييمان هايپ

 آن را بر خود واجب كنند كه در اصل بر آن ها واجب نبوده است بلكه خودشان
  .  آورندي ميض را به جاي فرايق اولينموده اند، پس آنان به طر

 آن گسترده و ي سخت كه باليو از روز» مستَطِيرًا شَرُّه كَانَ يوما ويخَافُونَ« 
ن رو هر آنچه كه باعث گرفتار ياز ا. ش به آنها برسدي ترسند كه بالير است ميفراگ

 ويطْعِمونَ« . ندي جوي مي گردد را ترك گفته و از آن دوريز م آن رويشدن به بال
املَى الطَّعهِ عبكِينًا حا مِستِيميأَسِيرًا وي كه مال و غذا را دوست ميآن ها در حال» و 

 يران ميمان و اسيتيان و ينوايازمندترند مانند بي كه از آن ها نيدارند آن را به كسان
  .  دارنديدا را بر محبت خود مقدم مرا محبت خيدهند، ز

 يت خداوند است و با زبان حال ميهدفِ آنان از انفاق و خوراك دادن جلب رضا
 يما شما را فقط برا» شُكُورا ولَا جزَاء مِنكُم نُرِيد لَا اللَّهِ لِوجهِ نُطْعِمكُم إِنَّما« :ديگو

ن از يم و همچني خواهي نميلم و از شما پاداش ماي دهيت خداوند خوراك ميرضا
  . ديد كنيف و تمجيم كه ما را تعري خواهيشما نم

امت ي سخت و وحشتناك كه قيو از روز» قَمطَرِيرًا عبوسا يوما ربنَا مِن نَخَاف إِنَّا« 
وز پس خداوند آنان را از شر آن ر» الْيومِ ذَلِك شَرَّ اللَّه فَوقَاهم« . مياست هراس دار

شان نخواهد كرد و فرشتگان با يامت، آنان را پريحفظ كرد، و مسلّماً وحشت بزرگ ق
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« . دي شدي است كه وعده داده مين همان روزيا: ندي گوي شوند و ميآنان روبرو م
ملَقَّاها ورُورسشان را ي دهد و چهره هايت خود قرار ميو آنان را مورد عنا» نَضْرَةً و

 و هم نعمت يپس هم نعمت ظاهر.  گردانديشان را شاد ميو دل ها كند يتر و تازه م
  . دهدي به آنان ميباطن
ن كه آن ها بر طاعت خداوند يو به پاداش ا» وحرِيرًا جنَّةً صبرُوا بِما وجزَاهم« 
 نموده يده اند و به اندازه توان خود عبادت كرده اند واز گناهان دوري ورزييبايشك

شان مقدر نموده است صبر كرده اند به آنان ي كه خداوند برايير بالهااند و در براب
  . را در برداردي كه هر نوع نعمتيد؛ بهشتي نماي عطا ميشميبهشت و لباس ابر

شم را ين خاطر ابرياحتمال دارد كه خداوند به ا.  بدور استيو از هر نوع آفت و بد
 حالت و وضع صاحب لباس  نشانگري آدميژه ذكر كرد چون لباس ظاهريبه طور و

لِباسهم فِ« .است  ريوا حشم استيو لباسشان در بهشت ابر» رُيه.  
 ييآن ها در بهشت با آرامش خاطر آسوده بر تخت ها» الْأَرائِكِ علَى فِيها متَّكِئِينَ« 

 ساشَم فِيها يرَونَ لَا« .  زننديه ميده شده اند تكي آراسته شده پوشيكه با پرده ها
نند و نه از سوز و سرما به ي بيد را مي خورشيو در بهشت نه گرما» زمهرِيرًا ولَا

 گوارا كه نه سرد است و نه گرم به يه اي رسد بلكه در همه اوقات در سايآن ها م
  . شونديت نمي برند و با گرما و سرما اذي كه از آن لذت مي برند طوريسر م

لِّلَت الُهاظِلَ علَيهِم ودانِيةً«  ك ي بهشت چنان به آنان نزديوه هايو م» تَذْلِيلًا قُطُوفُها وذُ
 يده اند به آن دسترسي كه خوابيستاده در حالي گردد كه در حالت نشسه و ايم

و پسران و خدمتگزاران » قَوارِيرَا كَانَت وأَكْوابٍ فِضَّةٍ من بĤِنِيةٍ علَيهِم ويطَاف« .دارند
  . گرداننديان آنان مين شراب را مي بلوريوان هاي و لي نقره ايبهشت ظرف هااهل 
شه شفاف و ي كه از نقره هستند اما همانند شيني بلوريوان هايل» فِضَّةٍ مِن قَوارِيرَ« 

ب است كه نقره به آن ضخامت همانند بلور و شفاف يار عجين بسيو ا. درخشانند
ن يراب شوند در اي كه آنان سي به اندازه يدمتگزاران بهشتخ» تَقْدِيرًا قَدروها« .باشد

شتر باشد از لذت ياد و نه كم، چون اگر از اندازه بيزند ، نه زي ريوان ها شراب ميل
  . شونديراب نمي گردد و اگر به اندازه نباشد آن ها سيآن كاسته م

 كرده اند كه يري اندازه گيان آن را طورين باشد كه بهشتيو احتمال دارد كه منظور ا
 كَأْسا فِيها ويسقَونَ« . گردديبه دلخواه آنان است و هرچقدر دلشان بخواهد فراهم م
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 شود كه با ي به آنان داده مي شرابيو در بهشت جام ها» زنجبِيلًا مِزَاجها كَانَ
  . آن بهتر شوديخته شده است تا مزّه و بويل آميزنجب

باست يذ و زين چشمه به خاطر آن كه شفاف و لذيا» لْسبِيلًاس تُسمى فِيها عينًا« 
لَيهِم ويطُوف« .  شوديده ميل ناميسلسب اهل يدني آوردن خوراك و نوشيو برا» ع 

لْدانٌ« بهشت و خدمتشان  كنند كه ي بر آنان رفت و آمد مينوجوانان» مخَلَّدونَ وِ
 شوند و ير نمي كنند و پير نميين ها تغيد اده شده اني بقا آفري برايعني. جاودانه اند

 يهرگاه آنان را در حال» منثُورا لُؤْلُؤًا حسِبتَهم رأَيتَهم إِذَا« . هستندييبايت زيدر نها
 يبا هستند چنان مي از بس كه زينيان پراكنده هستند ببينيشي خدمت پيكه برا
ن كه خدمت گزاران ياهل بهشت از ا. د پراكنده هستندي كه انگار آن ها مرواريپندار

دن يان از دي كه بهشتي برند؛ وجواناني جاودان هستند كامال لذت ميآن ها نوجوانان
شان يان وارد خانه هايآن نوجوانان با آرامش به دنبال بهشت.  شونديآن ها شاد م

  . آورنديشان مي شوند و هر آنچه بخواهند برايم
لْكًا نَعِيما ترأَي ثَم رأَيت وإِذَا«  مي كامليو هرگاه به اهل بهشت و نعمت ها» كَبِيرًا و 

 را يك نفر بهشتي. يني بي را مي بزرگييار و فرمانرواي نعمت بسيكه دارند نگاه كن
 يست و باغ هاي دارد كه قابل وصف نيادين زي مزي كه منازل و اتاق هايني بيم

با و ي زي روان و باغ هايرهاذ و رودباي در دسترس و لذيوه هايسرسبز و م
.  گردندي دل ها ميه شادي دهند و مايز سر مي دل انگي دارند كه نغمه هايپرندگان

 باشند ي مي و باطني ظاهرييباي هر نوع زيبا دارد و دارايت زي نهاي بياو  همسران
  . گردندي ميكه دل ها از آنان سرشار از سرور و شاد

شه نوجوان هستند ي وجود دارد كه هميدمتگزاران نوجوانان و خيدر اطراف هر بهشت
ن و مهم تر از همه يعالوه بر ا.  گردندي او ميو جاودانه اند و سبب آرامش و راحت

 آورند و سخنان او را يت پروردگار را به دست مين است كه ساكنان بهشت رضايا
ماندگار شه در بهشت ين كه همي برند و از اي لذت ميك بودن وي شنوند و از نزديم

 گردند، و هر لحظه و هر ي خداوند شادمان و مسرور ميز از خشنوديهستند و ن
  . گردديشان افزوده ميزمان نعمت ها

 او تمام ينه هاي كه گنجي و خداوند حق، خداوندييپس پاك است صاحب فرمان روا
ت و يپس همان طور كه اوصاف او نها.  گرددير و بركت او كم نمي شود و خينم
  . ان  استي پايز بي و احسانش نيكي ندارد نيانيپا



٢٩١٥ 

 »مهالِيع ابسٍ ثِيندي نازك و برخي كه برخيشمي سبز ابريلباس ها» خُضْرٌ س 
ن نوع يم باالتريشم ضخيشم نازك و ابريابر. م است آنان را آراسته استيضخ
 يدان بهشتو به دست زنان و مر» فِضَّةٍ مِن أَساوِر وحلُّوا« . باشديشم ميابر

 است كه خداوند داده و وعده خداوند ين وعده ايا.  شودي از نقره زده مييدستبندها
  . ستيچ كس از خداوند راست گوتر ني است چون هيافتنيتحقّق 

 »مقَاهسو مهبا را شَرَابورنوشاند يزه مي پاكيو پروردگارشان به آنان شراب» طَه 
 ي پاك مي و آلودگيماريشان را از هر بيشكم هاست و ي در آن نيچ آلودگيكه ه
ست كه در گذشته يي كارهاين پاداش فراوان جزايا» جزَاء لَكُم كَانَ هذَا إِنَّ« . دينما

 واقع يو تالش و كوشش شما مورد قدردان» مشْكُورا سعيكُم وكَانَ« . ديانجام داده ا
  . دهدي به شما مياري بسي  ها شود، و در برابر تالش كم شما خداوند نعمتيم
  :23- 26 يه يآ

لَيك نَزَّلْنَا نَحنُ إِنَّا يكردن  نازل ،  كرديم  نازل تو بر را  قرآن تَنزِيلًا ما الْقُرْآنَ ع  
  نيكو

لَا ربك لِحكْمِ فَاصبِرْ و تُطِع ما مِنْهآثِم ا در أَوصابر  پروردگارت  فرمان برابر كَفُور 
  مكن  اطاعت   يناسپاس يا گناهكار  هيچ از و  باش

  زبان بر را  پروردگارت  نام  شامگاهان و  بامدادان وأَصِيلًا و بكْرَةً ربك اسم واذْكُرِ
  بياور
لًا وسبحه لَه فَاسجد اللَّيلِ ومِنَ در و  كن  اش  سجده  شب از  يا  پاره طَوِيلًا در لَي 
  .يگو  تسبيحش  شب  يدرازنا  همه
 الْقُرْآنَ علَيك نَزَّلْنَا نَحنُ إِنَّا« : بهشت را ذكر كرد، فرمودي خداوند نعمت هايوقت

د يم و در قرآن وعده و وعيج بر تو نازل كرده ايبدون شك ما قرآن را به تدر» تَنزِيلًا
ن به ان شده، و در آياز دارند در آن بيان شده است و همه آنچه كه بندگان نيب

 بر آن امر شده ييباي و شكي مقررات كامل خداوندي و اجراياطاعت از اوامر اله
  .است
لَا ربك لِحكْمِ فَاصبِرْ« :ن فرموديبنابرا و تُطِع ما مِنْهآثِم ا أَودر برابر حكم » كَفُور
د ي  كن و نباييباي او شكيني فرمان دي خداوند صبر داشته باش و بر اجرايريتقد
 ي كه مرتكب گناه ميو از مخالفان.  باز داردي دستورات الهي تو را از اجرايچ مانعيه
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 كنند اطاعت مكن چون اطاعت از كافران و بزهكاران و فاسقان ي ميشوند و ناسپاس
  . دهندي خواهد فرمان نمي نفس ميرا آن ها جز به آنچه هواي از خداست، زينافرمان

 خدا و كثرت ذكراوست، ي از فرمان بردارياش نييبايو از آن جا كه صبر و شك
و در اول » وأَصِيلًا بكْرَةً ربك اسم واذْكُرِ« :ن كار فرمان داد و  فرموديخداوند به ا

ح و ي  فرض و نفل و ذكر و تسبيپس نمازها. اد كنيروز و آخر آن پروردگارت را 
  .ن اوقات داخل استير در ايل و تكبيتهل
ار نماز ي بسيعني. ار سجده كني خدا بسيو در شب برا» لَه فَاسجد يلِاللَّ ومِنَ« 

لًا وسبحه« . بگزار ن يو ا. اد كني ي از شب او را به پاكيو در بخش بزرگ» طَوِيلًا لَي
؛ لَاَيلَ إِلَّا قَلِيها المزَّملُ ؛ قُمِ الَّيأَي« :ده استيد گرديان شد مقّيامر مطلق با آنچه قبال ب
لِ لَينٌِّصفَه أَوِ انقُص مِنه قَ شب را به نماز ! دهيچي جامه به خود پيا» هِيلَاً ، أَو زِد ع

  .يفزايا به آن بيمه آن بكاه يا از نيست ي از شب به نماز ايمي ، نيست مگر اندكيبا
  :27- 31 يه يآ

لَةَ يحِبونَ هؤُلَاء إِنَّ  را زودگذر  يدنيا  اين ، ثَقِيلًا اينان يوما وراءهم ويذَرونَ الْعاجِ
  افكنند   يم  پشت  پس را دشوار روز  آن و دارند  دوست
لَقْنَاهم نَحنُ لْنَا شِئْنَا وإِذَا أَسرَهم وشَددنَا خَ دب مثَالَهدِيلًا ما أَمآفريديم را  آدميان تَب  

  يقوم آنها  يجا  به ،  خواهيم  راگ و  گردانيديم نيرومند را  مفاصلشان و اعضا و
 بياوريم  همانندشان

 خواهد  كه هر  پس   است  ياندرز  سبِيلًا اين ربهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاء فَمن تَذْكِرَةٌ هذِهِ إِنَّ
  برگزيند   خويش پروردگار  يسو  به  يراه ،

لَّا تَشَاؤُونَ وما لِيما نَكَا اللَّه إِنَّ اللَّه يشَاء أَن إِ ا و عكِيمخواهيد  ينم  آن جز شما ح 
  است  حكيم و دانا خدا زيرا ، باشد  خواسته خدا  كه

لِيما عذَابا لَهم أَعد والظَّالِمِينَ رحمتِهِ فِي يشَاء من يدخِلُ  بخواهد  كه را  كس هر  أَ
  .است  كرده  آماده ردردآو ، يعذاب  ستمكاران  يبرا و ، سازد خود  رحمت  مشمول

ات ينكه آي كنند با وجود ايب مي كه تو را تكذيكسان» الْعاجِلَةَ يحِبونَ هؤُلَاء إِنَّ« 
ق ها يات و تشوين آيم داده شده اند ايق شده اند و بيان شده و تشوي آن ها بيبرا

و به  دارند يا را دوست مي دنيده بلكه همواره زندگيدر حق آنان سودمند واقع نگرد
  . بندنديآن دل م
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 كنند يش دارند عمل نمي كه در پي روز دشوريو برا» ثَقِيلًا يوما وراءهم ويذَرونَ« 
 پنجاه  يامت است كه مقدار آن به اندازه يو آن روز ق. ندي نمايو آن را فراموش م

كافران »  عسِرُوميقُولِ الكَفِرون َ هذَا ي« :دي فرمايو خداوند متعال م. هزار سال است
  . » استين روزِ دشواريا« :ندي گويم

سپس بر . ده شده انديا و اقامت در آن آفري دني زندگيپس كافران انگار فقط برا
ن ينش نخستي استدالل كرد و آن آفريل عقليك دليزنده شدن آن ها پس از مرگ از 

 وشَددنَا« م، يده اي آفريستيما آن ها را از عدم و ن» خَلَقْنَاهم نَحنُ« :پس فرمود. است
مرَهاستوار و ي و باطني ظاهري هايينش آنها را با رگ و عصب و توانايو آفر» أَس 

 توانند ي كه بدن آن ها كامل است و هرچه بخواهند ميم ، به گونه ايمحكم كرده ا
 از  تواند آنان را پسيده است مين حالت آفري كه آن ها را به ايپس كس. انجام دهند

نش آن ها را به ين جهان آفري كه در ايو كس.  سزا و جزا زنده كنديمردنشان برا
 هدف رها يهوده و بيست كه آن ها را بيسته او ني درآورده است شايمراحل مختلف
 شِئْنَا وإِذَا« :ن فرموديبنابرا. نندي شوند و پاداش و سزا ببين كه امر و نهيكند بدون ا

لْنَا دب ثَالَهأَمدِيلًا مگر به ي ديز، باري رستاخيم ذات آنان را برايو اگر بخواه» تَب
  . ميني آفري همانند آنها مي متفاوت وليصورت

رد و از ترساندن و ي پذي است كه مومن از آن پند مين پنديهمانا ا» تَذْكِرَةٌ هذِهِ إِنَّ« 
و » سبِيلًا ربهِ إِلَى ذَاتَّخَ شَاء فَمن« .  شودي كه در آن است بهره  مند ميقيتشو

ش ي را در پي راهيعني. رديش گي پروردگارش در پي به سويهركس كه بخواهد راه
د ي نمايان ميت را بيپس خداوند حق و هدا.  رسانديرد كه او را به پروردگارش ميبگ

زان يا از آن گريله آن راه رهنمود گردد ي دهد تا به وسيار ميسپس به انسان اخت
  . اقامه حجت استين براياشود، و 

 گردد از يتا هركس كه هالك م» نَةِي عن بي من حييحينَةِ ويهلِك من هلَك عن بيلِ« 
  .ل زنده بماندي دلي گردد از رويل هالك شود و هركس كه زنده مي دليرو
بخواهد، چون ن كه خدا يد مگر اي توانيو شما نم» اللَّه يشَاء أَن إِلَّا تَشَاؤُونَ وما« 

لِيما كَانَ اللَّه إِنَّ« .ت و خواست خداوند نافذ استيمش ا عكِيميو خداوند  دانا» ح 
افته و گمراه ساختن فرد گمراه حكمت يت يت  كردن فرد هدايفرزانه است و در هدا

  . دارد
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قرار ش يهركس را كه بخواهد مورد لطف و توجه خو» رحمتِهِ فِي يشَاء من يدخِلُ« 
 ي دهد تا از اسباب سعادت استفاده ببرد و او را به راه هايق مي دهد و به او  توفيم

لِيما عذَابا لَهم أَعد والظَّالِمِينَ« .  سازديت رهنمود ميهدا  يو خداوند برا»   أَ
 و تجاوزشان ي ستمگريح داده اند، به جزايت ترجي كه شقاوت را بر هدايستمكاران

  . فراهم ساخته استياكعذاب دردن
   إنسانير سوره يان تفسيپا
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   مرسالتير سوره يتفس

  .ه استي آ50 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 15 يه يآ
  ،، آيند  يم  هم  يپ از  كه  يبادهاي  به عرْفًا سوگند والْمرْسلَاتِ
  ،  وزنده  سخت  يبادها  به سوگند عصفًا و فَالْعاصِفَاتِ

  ، آور  باران  يبادها  به سوگند نَشْرًا و اشِرَاتِوالنَّ
  ، كنند  يم جدا  باطل از را  حق  كه آنها  به سوگند فَرْقًا و فَالْفَارِقَاتِ
  : آموزند  يم را خدا ياد  كه آنها  به سوگند ذِكْرًا و فَالْملْقِياتِ

  ، را  كردن  بيم يا ، را  حجت  كردن  نُذْرا تمام أَو عذْرا
  شد خواهد  واقع اند  داده  وعده شما  به  آنچه  لَواقِع كه تُوعدونَ إِنَّما
  شوند  خاموش ، ستارگان  كه  آنگاه  طُمِست پس النُّجوم فَإِذَا
  ، بشكافد  آسمان  كه  آنگاه فُرِجت و السماء وإِذَا
  ، گردند  پراكنده كوهها  كه  آنگاه نُسِفَت و الْجِبالُ وإِذَا
  شود  معين  يوقت را  پيامبران  كه  آنگاه أُقِّتَت و الرُّسلُ وإِذَا
مٍ لِأَيوبرا ي لَتشود  معين  يروز  چه  يأُج ?  
  فصل روز  يالْفَصلِ برا لِيومِ
 ?  چيست  فصل روز  كه  يدان  چه الْفَصلِ و يوم ما أَدراك وما

  كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لْمكَذِّبِينَ درلِّ يومئِذٍ ويلٌ
 يافتن در برابر اعمال به فرشتگاني زنده شدن از مرگ، و جزا يخداوند متعال برا

 باشند ي مي هستند، و آنان فرشتگاني و خوبيام آور خوشيسوگند خورده است كه پ
جهان و انزال ر ي و تدبي و شرعيري امور تقديكه خداوند آنان را به منظور اجرا

 و ي كه با خوبي فرشتگانيعني» عرْفًا والْمرْسلَاتِ« .  كنديامبرانش روانه مي بر پيوح
  .هودهي امور بد و بيحكمت و مصلحت فرستاده شده اند نه برا

 ي كند و آن فرشتگانياد ميخداوند به عاصفات هم سوگند » عصفًا فَالْعاصِفَاتِ« 
آنان را در انجام دادن  اوامر خ ودش به .  فرستدي مهستند كه خداوند آن ها را
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 يبادها» عاصفات«ا منظور از ي. ف كرده استي مانند سرعت تندباد توصيسرعت
  . ورزنديد است كه به سرعت ميشد
 خورد، احتمال دارد كه منظور يقسم م» ناشرات«ز به ين» نَشْرًا والنَّاشِرَاتِ« 

 كنند و احتمال دارد كه يند پراكنده ميراكنده نماد پي باشند كه آنچه را بايفرشتگان
 ين را پس از پژمردنش زنده ميله آنها زمي باشد كه خداوند به وسييمنظور از ابرها

  .گرداند
ف ي هستند كه شري كند و آن فرشتگانياد ميقسم » اتيملق«ز به ين» ذِكْرًا فَالْملْقِياتِ« 
له آن بر بندگانش رحم يه خداوند به وس كي آورند؛ پندين فرمان ها را فرود ميتر
ن پند ي دهد و ايله آن منافع و مصالح بندگان را به آن ها تذكر ميد و به وسي نمايم

  . آورنديامبران فرود ميرا فرشتگان بر پ
مردم را از . م دادن مردمي بيا براي اتمام حجت و رفع عذر و يبرا» نُذْرا أَو عذْرا« 

شان نخواهند گذاشت، آنگاه ي براي ترسانند و عذري دارند مشي كه در پييهراس ها
  .  بر خداوند نخواهند داشتيمردم حجت

 ي اعمال كه به آن وعده داده ميزنده شدن پس از مرگ و جزا» لَواقِع تُوعدونَ إِنَّما« 
 كه رخ دهد يو هنگام. ستي در آمدن آن نيوست و شكيد قطعا به وقوع خواهد پيشو
د و ي نمايشان ميرد كه دل ها را پري گي جهان را در بر مي سختيو هول هارات ييتغ

  . شوندين ميمردم به شدت اندوهگ
 ي شوند و كوه ها نابود مي شوند و از مدار خود خارج ميپس ستارگان پراكنده م

 يدانين به مي شوند و كوه ها و زميگردند و چون گرد و غبار به هوا پراكنده م
  .  گردنديل ميست تبدي در آن نيبيج فراز و نشي هصاف و هموار كه

 يامبران در آن روز گرد آورده شده و پس انداخته مي است كه پين همان روزيا
 يومٍ لِأَي« :ن فرموديبنابرا.  شوديشان حكم و داوريان آن ها و امت هايشوند تا م

لَتن جا استفهام يدر ا پس انداخته و در نظر گرفته شده اند؟ ي چه روزيبرا» أُج
  .م استي تعظيبرا

 يان مردم و جدا  كردن برخي مي روز داوريبرا» الْفَصلِ لِيومِ« سپس پاسخ داد كه 
د ي را تهديسپس كس. ي هركدام از آنان به صورت انفراديگر و حسابرسي دياز برخ

لْمكَذِّ يومئِذٍ ويلٌ« : كند و فرموديب مين روز را تكذيكرد كه ا ب ي تكذي برايوا» بِينَلِّ
خداوند به آن ها خبر داد و !  بر شدت عذاب و سرانجام بدشانيكنندگان و وا
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ن سزاوار مجازات تند و يق نكردند، بنابرايشان سوگند خورد اما آن را تصديبرا
  .سخت گشتند

  :16- 19 يه يآ
لِكِ أَلَملِينَ آيا نُهايم  نكرده  هالك را  اوليان الْأَو  ،  
ثُم مهخِرِينَ و نُتْبِعĤْبريم  ينم آنها  يپ از نيز را  آخريان ال  ?  

لُ كَذَلِكرِمِينَ با نَفْعجكنيم  يم رفتار  چنين  مجرمان بِالْم  
لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ

ان هركس كه ينيسپس از پس! م؟ين را هالك نساخته ايشيب كنندگانِ پيمگر ما تكذ
نده در مورد هر ين سنت گذشته و آيو ا. م كرد يب كند او را هالك خواهيتكذ

د عبرت ي شنويد و ميني بيپس چرا از آنچه م. د سزا داده شودي است كه بايگناهكار
  د؟يري گينم
لْمكَذِّبِينَ يومئِذٍ ويلٌ«  ات ي كه آ كه بعد از آني به حال كسانيدر آن روز وا» لِّ

  . ب كردنديدند تكذيروشنگر و بالها و عذاب ها را د
  :20- 24 يه يآ

ن نَخْلُقكُّم أَلَماء مهِينٍ آيا مايم  نيافريده مقدار  يب و  پست  يآب از را شما م  ?  
لْنَاه عكِينٍ و قَرَارٍ فِي فَجنداديم قرار استوار  يجايگاه در، را  آن م  ،  

  ?  معين  يزمان علُومٍ تام قَدرٍ إِلَى
  بوديم توانا  نيك و  بوديم توانا ما  الْقَادِرونَ پس فَنِعم فَقَدرنَا

لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ
 »ن نَخْلُقكُّم أَلَماء مهِينٍ مارزش ير بايز كه بسي ناچيا ما شما انسان ها را از آبيآ» م 

سپس خداوند آن ! م ؟يده ايافريد ني آيرون مينه ها بيز است و از كمرها و سيو ناچ
 ي دهد و در آن جاي  استوار كه رحم است قرار ميگاهيدر جا» مكِينٍ قَرَارٍ فِي« را 
  . كنديرد و رشد مي گيم
  .ني معي مشخص و وقتيتا مدت زمان» معلُومٍ قَدرٍ إِلَى« 
 »نَافَقَدم و آن را از نطفه به ي ها سامان داديكيان آن همه تارين را در مين جنيا» ر

ن كه يم تا اي درآورديم و خون بسته را به تكه گوشتيل نمودي تبديخون بسته ا
 هستند كه قبل از يو كسان. ديل كرد و روح را در آن دمي تبديخداوند آن را به جسم

پروردگار . ميك سامان دهيو چه ن» الْقَادِرونَ عمفَنِ« . رندي مين مراحل ميدن به ايرس
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چون سامان دادن او !  دهديك سامان ميد كه خداوند چقدر تواناست، و چه ني گويم
  .ش استي باشد و قابل ستايتابع حكمتش م

  :25- 28 يه يآ
لِ أَلَمعنَج ضنساختيم  يجايگاه را  زمين كِفَاتًا آيا الْأَر  ،  

  ?  مردگان و  زندگان  يواتًا براوأَم أَحياء
لْنَا عجا وفِيه اسِيونَاكُم شَامِخَاتٍ رقَيأَساء وپديد بلند  يكوهها  آن فُرَاتًا در م 
  ساختيم  سيرابتان گوارا  يآب از و  آورديم

  كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّلْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ
 به منافعتان به يابي دستين برايم و با مسخر كردن زمينگذارده اا بر شما منت يآ

 أَحياء« . ردي گيم كه همه شما را فرا مين را چنان ساخته ايزم! م؟يشما انعام نكرده ا
ند و مردگان در آن ي نماي مي سازند و در آن زندگيزندگان بر آن خانه م» وأَمواتًا
  .رديگ ين همه را فرا مي شوند و زميدفن م

 ي خداوند بر بندگانش ميپس همان طور كه خانه ها و كاخ ها از نعمت ها و منّت ها
ن كه ي است در حق آن ها و آنان را از اين قبرها رحمت و لطفيباشد همچن

  . پوشانديرون افتاده شود و درندگان آن را بخورند ميشان بيجسدها
ن محكم گردد و يم تا زمي بلند قرار دادياو در آن جا كوه ه» رواسِي فِيها وجعلْنَا« 

دار ثبات ي و پاي محكم و بلند و طوالنين را با كوه هايپس خداوند زم. تكان نخورد
. مين و گوار نوشانديري شيو به شما آب» فُرَاتًا ماء وأَسقَينَاكُم« . ده استيبخش

رَبونَ؛ ءأَنتُم أَنزَلتُموه مِنَ المزنِ أَم  تَشيتُم المĤء الَّذِيأَفَرَء« :دي فرمايخداوند متعال م
ده يد دي نوشي را كه ميا آبيآ» نَحنُ المنزِلُونَ؛ لَو نَشĤَء جعلنَه أُجاجاَ فَلَولَا تَشكُرُونَ

  د؟يا
م؟ اگر آن را تلخ و يا ما نازل كننده هستيد يا شما آن را از ابرها نازل كرده ايآ

  ! دي گزاريد؟ پس چرا سپاس نمي كنيم چكار ميناگوار قرار ده
 كه خداوند ييب كنندگان ؛ آن هاي در آن روز به حال تكذيوا» لِّلْمكَذِّبِينَ يومئِذٍ ويلٌ« 

اما آنان از نعمت . اند و به آنان اختصاص دادي خود را به آنان نمايژه ي وينعمت ها
  .ب نمودنديها را تكذ

  :29- 34 يه يآ
لِقُوا   افتيد  راه  به شمرديد  يم  دروغش  آنچه  يسو  تُكَذِّبونَ به بِهِ كُنتُم ما إِلَى انطَ
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لِقُوا  ، افتيد  راه  به  شعبه  سه دود  آن  يسو  شُعبٍ به ثَلَاثِ ذِي ظِلٍّ إِلَى انطَ

  
  : دكن  شعله  آن  دفع  نه و، دارد  نگه  آسيبتان از  نه  اللَّهبِ كه مِنَ يغْنِي ولَا ظَلِيلٍ لَا

  يكاخ  يبلند  به  يك هر افكند  يم  يهاي  شعله  جهنم كَالْقَصرِ و بِشَرَرٍ تَرْمِي إِنَّها
  ،  عظيم
كَأَنَّه الَتفْرٌ گوي جِمگونند زرد  ياشتران  كه  يص  
لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ

امت به آن يب كننده آماده شده است و روز قيرمان تكذ مجي براين هالكت و نابوديا
لِقُوا« : شوديها گفته م  آنچه كه آن را يد به سويبرو» تُكَذِّبونَ بِهِ كُنتُم ما إِلَى انطَ
 يد به سويبرو: ر كرد و فرمودي تفسيه بعدين را با آيسپس ا. دي انگاشتيدروغ م

 از آتش را يد و هر شاخه، بخش گرديم ميه دوزخ كه به سه شاخه و قطعه تقسيسا
  . دهديل ميتشك

.  سوزانندي روند و آن را مي بدنش نشانه مين سه شاخه از آتش به نوبت به سويا
لَا ظَلِيلٍ لَا«  غْنِي وبِ مِنَ يندارد و حرارت آتش يش و آرامشيچ آسايه هين سايا» اللَّه 

. ن را احاطه كرده است شعله آتش از چپ و راست و از هر سو آ.  دارديرا باز نم
ّنَ النَّارِ ومِن تَحتِهِم « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م لَهم مِّن فَوقِهِم ظُلَلُ مِ

  . از آتش دارندييه هاير هم ساي از آتش دارند و از زييه هايآنان از باال سا» ظُلَلُ
 يآنان از جهن بستر» نَي الظَّلِميك نَجزِلَهم مِّن جهنَّم مِهاد ومِن فَوقِهِم غَواشِ وكَذَلِ« 

. مي دهين گونه ستمكاران را سزا مي از دوزخ دارند و ايشان باالپوشيدارند و از باال
 و شدت و منظره وحشتناك آن يان كرد كه بر بزرگي آتشپاره را بيسپس بزرگ

جهنم » صفْرٌ جِمالَت أَنَّهكَالْقَصرِ؛ كَ بِشَرَرٍ تَرْمِي إِنَّها« :پس فرمود. دي نمايداللت م
 كه يي افراشته هستند، آتشپاره هايي اندازد كه انگار كاخ هايرون مي بييآتشپاره ها

ك است و يد كه دوزخ تاري نماين داللت ميو ا. ل به زرد هستندياه ِ مايانگار شتران س
 گرم  دارد ، و به شدت داغ وياه است و منظره بد و زشتيش سيشعله و آتشپاره ها

 كه انسان را به آن ييم كه ما را از دوزخ و از كارهاي خواهياز خداوند م. است
  .  كند نجات دهديك مينزد
لْمكَذِّبِينَ يومئِذٍ ويلٌ«    . ب كنندگان ي در آن روز بر تكذيوا» لِّ
  :35- 40 يه يآ
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  نگويد  سخن  كس  كه  است  يروز  ينطِقُونَ اين لَا يوم هذَا
  خواهند  پوزش تا ندهند  رخصت را فَيعتَذِرونَ آنها لَهم يؤْذَنُ ولَا
لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ
  پيشينيانتان و شما  كه  است  فصل روز روز  والْأَولِينَ اين جمعنَاكُم الْفَصلِ يوم هذَا
  آوريم  يم گرد را
  بريد كار  به داريد  يحيلت اگر  فَكِيدونِ پس كَيد لَكُم كَانَ إِنفَ

لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ
ن روز سخت و دشوار از ترس و يب كنندگان در اي تكذيعني» ينطِقُونَ لَا يوم هذَا« 

لَا« . ندي گوي نميهراس سخن ؤْذَ ونُي مونَ لَهتَذِرعو معذرت خواستن و پوزش » فَي
نَ ظَلَموا معذِرتُهم ولَا هم ينفَع الذَّيومئِذِ لَّا يفَ« .  گردديرفته نميدن آن ها پذيطلب
 بخشد و از آنها يدن ستمگران به آنان سود نميپس امروز پوزش طلب» ستَعتَبونَي

  .ردانند شود تا خداوند را خشنود گيخواسته نم
ان ينيشي است كه شما را به پين روزِ داوريا» والْأَولِينَ جمعنَاكُم الْفَصلِ يوم هذَا« 

رنگ يپس اگر ن» كَيد لَكُم كَانَ فَإِن« .  گردديان شما و مردم داوريم تا ميگرد آورده ا
از عذاب من د و يرون روي ام بييد از گستره فرمانرواي توانيد و مي داريو چاره ا

 ي توان و قدرتيعني. ديرنگ ورزيد و نيشيانديپس چاره ب» فَكِيدونِ« د، يابينجات 
معشَرَ الجِنّ واإلِنسِ إِنِ استَطَعتُم ي« :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م. ديندار

لَّا   گروه جن و يا» بِسلطَنِأَن تَنفُذُوا مِن أَقطارِ السمواتِ واألَرضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِ
د، جز به يد، پس بگذرين بگذري آسمان ها و زميد از كناره هاي توانياگر م! انس
 ي ستمگران باطل و نابود ميله ها و چاره هاين روز حيپس در ا. دي گذري نمييتوانا

  . گردديشان روشن ميب آن ها براي شوند و دروغ و تكذيم عذاب خدا ميگردد و تسل
  :41- 45 يه يآ

  ، سارانند  چشمه كنار و ها  سايه در  وعيونٍ پرهيزگاران ظِلَالٍ فِي الْمتَّقِينَ إِنَّ
اكِهفَوا وونَ با مِمشْتَهكنند آرزو ، كه  يا  ميوه هر ي  

 بخوريد ايد  كرده  يم  كه  يكارهاي  پاداش  تَعملُونَ به كُنتُم بِما هنِيئًا واشْرَبوا كُلُوا
 باد گوارا را شما ، ياشاميدب و

  دهيم  يم  پاداش  اينچنين را  نيكوكاران الْمحسِنينَ ما نَجزِي كَذَلِك إِنَّا
لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ



٢٩٢٥ 

ان نمود يز بيكوكاران را نيان كرد پاداش نيب كنندگان را بي تكذي عقوبت و سزايوقت
ه سار و سرسبز و با طراوات و يان درختان متنوع و سايدر م» الْمتَّقِينَ إِنَّ« :فرمودو 

  . رندي گيق سرچشمه ميل و رحي سلسبي هستند كه از چشمه يدني ديچشمه ساران
 »اكِهفَوا وونَ مِمشْتَهو .  كه دلخواه آنان استييوه هاين ميزه ترين و پاكيو بهتر» ي

 ها و ين خوراكيزه ترين و پاكياز بهتر» واشْرَبوا كُلُوا« : شوديبه آنان گفته م
 شود ي گوارا ميدني خوراك و نوشيو زمان. دياشاميد و بي ها گوارا بخوريدنينوش

 گردد و تمام يوه ها قطع نمين مين كنند كه ايقي سالم باشد و يكه از هر آفت و نقص
  . شودينم
دن يپس اعمالتان سبب رس. دي كرده اي كه مييداش كارهابه پا» تَعملُونَ كُنتُم بِما« 

ن گونه هركس كه عبادت خداوند را يو ا.  پرناز و نعمت بهشت استيشما به باغ ها
ن يبنابرا. ابدي ي خدا پاداش مي كند از سويكي انجام دهد و با بندگان خدا نيبه خوب
  :فرمود

كوكاران را پاداش ينسان نيما بد» لِّلْمكَذِّبِينَ يومئِذٍ الْمحسِنينَ؛ ويلٌ نَجزِي كَذَلِك إِنَّا« 
 از دست ين هالكت فقط به معنيو اگر ا. ب كنندگاني امروز به حال تكذيا. م ي دهيم

  . دي آي آنان به حساب مي براي كافيت و اندوهيدادن نعمت ها باشد محروم
  :46- 50 يه يآ

 شما  كه ، برگيريد  يا  بهره  اندك و جرِمونَبخوريدم إِنَّكُم قَلِيلًا وتَمتَّعوا كُلُوا
  .مجرمانيد

لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ
  ينم  ركوع ، كنيد  ركوع  كه  گويندشان  چون يرْكَعونَ و لَا اركَعوا لَهم قِيلَ وإِذَا
  كنند
لْم يومئِذٍ ويلٌ   كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن كَذِّبِينَ درلِّ
دِيثٍ فَبِأَيح هدعؤْمِنُونَ بآورند  يم  ايمان  سخن  كدام  به  قرآن از  پس  ي ?  

ا خوردند و يآن ها گرچه در دن. ب كنندگاني تكذي است برايد و هشدارين تهديا
ل شدند اما آن ها گناهكارند دند، و از لذت ها بهره مند گشتند و از عبادت ها غافينوش

شان تمام يپس لذت ها.  باشندي هستند كه مجرمان سزاوار آن ميفريو مستحق  ك
  . ماندي ميشان باقي شود و آثار كارهايم
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ن يف ترين و شرين است كه هرگاه به نماز كه مهم ترياز جمله بزهكاران آنان ا
د، از نماز خواندن يركوع كن» اركَعوا« :عبادت است امر شوند و به آن ها گفته شود

  . ورزنديامتناع م
ش ين بي تواند از اي ميبين وجود دارد؟ و چه تكذي باالتر از ايپس چه جرم و گناه
لْمكَذِّبِينَ يومئِذٍ ويلٌ« ! تر و افزون تر باشد؟  كه آن ها بدان گرفتار ياز جمله هالكت» لِّ

ر و ي گردد و از هر خي بسته مشانيق به روي توفين است كه درهاي شوند ايم
ن قرآن را كه به طور مطلق ي كه اييرا آن ها در جاي شوند، زي محروم ميخوب

پس »   يؤْمِنُونَ بعده حدِيثٍ فَبِأَي« ب كنند، ين است تكذيقين مراتب صدق و يباالتر
   آورند؟يمان ميبعد از قرآن به كدام سخن ا

 باشد ي استوار نمي بر شبهه ايه است و حتي پايب آورند كه يمان ميا به باطل ايآ
 يمان مي اييا به سخن مشرك دروغگوي باشد؟ يليه دلين كه بر پايگذشته از ا

ل و ي كه داليقيست و بعد از تصدي نيزي چيكيپس بعد از نور آشكار جز تار! آورند؟
 روشن وجود يح و دروغي صري قاطع بر صحت آن وارد شده جز افترايحجت ها

پس هالك شوند آن ها چقدر .  است كه هم شأن آن استيارد و فقط سزاوار كسند
از خداوند !  باشنديانكار مي بر آن ها چقدر بدبخت و زيو  وا! نا هستنديكور و ناب
  .  گمان او بخشنده بزرگوار  استيم بي خواهيت را ميعفو و عاف

   مرسالتير سوره يان تفسيپا
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  أ نبير سوره يتفس

  .ه استيآ 40 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
ماءلُونَ از عتَسپرسند  يم چيز  چه ي ?  
 ،  بزرگ خبر،  آن از الْعظِيمِ النَّبإِ عنِ

لِفُونَ كه فِيهِ هم الَّذِي   كنند  يم  اختالف  آن در  مخْتَ
لَّا   دانست خواهند  يزود  به ،  يسيعلَمونَ آر كَ
لَّا ثُم   .دانست خواهند  يزود  به ،  يآر  هم سيعلَمونَ باز كَ
 »ماءلُونَ عتَسترسند؟ ي ميزي كنند از چه چيب ميات خدا را تكذي كه آيكسان» ي 

 فِيهِ هم الْعظِيمِ الَّذِي النَّبإِ عنِ« :ان كرد و فرمودي پرسند بيسپس آنچه را كه از آن م
لِفُونَ  شده و آن يز و اختالفشان در آن طوالني پرسند كه ستي بزرگ مياز خبر» مخْتَ

  . داننديد ميب كرده و بعيرا تكذ
 يب كنندگان به لقاي تكذيرد ولي پذيد را نمي است كه شك و ترديو آن خبر

د تا آن كه عذاب يايشان بي براي آورند گرچه هر نشانه ايمان نميپروردگارشان ا
  .نندي بيدردناك را م

 عذاب بر آن ها نازل شود يوقت» سيعلَمونَ كَلَّا سيعلَمونَ؛ ثُم كَلَّا« :ن فرموديبنابرا
 آتش دوزخ سوق داده ي كنند خواهند دانست، ان گاه كه به سويب ميآنچه را كه تكذ

 ين دوزخيا»  كُنتُم بِها تُكَذِبونَيهذِهِ النَّار التَّ« : شودي شوند و به آن ها گفته ميم
 را بر صحت يليسپس خداوند متعال نعمت ها و دال. دي كرديب ميرا تكذاست كه آن 

  :ان كرد و فرموديامبران بيام پيپ
  :6- 16 يه يآ

لِ أَلَمعنَج ضا آيا الْأَرادنساختيم  يبستر را  زمين ما مِه  ?  
  ?  يميخهاي را كوهها أَوتَادا و والْجِبالَ

خَلَقْنَاكُما و واجوآفريديم  جفت  جفت ار شما أَز  
لْنَا عجو كُمماتًا و نَوبگردانيديم  آسايشتان را  خوابتان س  
لْنَا عجلَ وا و اللَّياسداديم قرار  پوششتان را  شب لِب  
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لْنَا عجو اراشًا و، النَّهعمعيشت  طلب  گاه را روز م  
  كرديم بنا استوار  آسمان  هفت  تانسر فراز بر شِدادا و سبعا فَوقَكُم وبنَينَا
لْنَا عجا وا و سِرَاجاجهآفريديم  روشن  يچراغ و  
لْنَا   كرديم  نازل  فراوان  يآب  يزا  باران  يابرها ثَجاجا از ماء الْمعصِرَاتِ مِنَ وأَنزَ

،  
ا بِهِ لِنُخْرِجباتًا تا حنَببرويانيم  نبات و  دانه  بدان و  ،  
  انبوه  يبستانها أَلْفَافًا و وجنَّاتٍ

م و آن ي نگردانده ايتان بسترين را برايم و زمي به شما نداده اي بزرگيا نعمت هايآ
  ! م؟ي مسكن و راه ها آماده ننموده ايل شخم زدن و بناي منافعتان از قبيرا برا

ن ي دارند تا زميا نگاه من ريم كه زمي كرده ايخ هائيو كوه  را م» أَوتَادا والْجِبالَ« 
  . تكان نخورد

 »خَلَقْنَاكُما واجوآرام يگريك در آغوش ديم تا هريده ايو شما را مرد و زن آفر» أَز 
ن جا به لذت يدر ا. ديا آيد و از آن دو فرزند به دنيد آي پديرد و مودت و مهربانيبگ

  .نكاح و ازدواج اشاره شده است
تان قرار يان كارهاي و پايه آرامش و راحتيو خوابتان را ما» سباتًا نَومكُم وجعلْنَا« 

پس خداوند . دي رسيان ميد به بدن شما زي كرديم كه اگر در شب هم كار ميداده ا
ان ي زيرند تا حركت هاي گيشب و خواب را قرار داده است كه مردم را فرا م

  .برسندد است، ي كه مفيدا كند و به استراحتيآورشان سكون  پ
ت قوت و ي سرتان هفت آسمان كه در نهايو بر باال» شِدادا سبعا فَوقَكُم وبنَينَا« 

ن آسمان ها را نگاه يش ايخداوند با قدرت خو. ميده اي است آفريصالبت و سخت
ده يد عدين فواي اهل زمين كرده است و آسمان براي زمي برايداشته و آن ها را سقف

  .  دارديا
 وجعلْنَا« :ان كرد و فرموديد است كه آن را بي خورشيكين از منافع آسمان يابنابر

د اشاره كرد ي خورشييبا  استعمال واژه چراغ به نعمت نور و روشنا» وهاجا سِرَاجا
د ي خورشيبه گرما» وهاج« و با استعمال واژه .  استيار ضروري مردم بسيكه برا

  . گر داردي دي رسند و منافعيوه ها ميله آن مياشاره نمود كه به وس
ل يله آن ابر دانه و حبوبات را از قبيتا به وس» ثَجاجا ماء الْمعصِرَاتِ مِنَ وأَنزَلْنَا« 

ز به ين. مياني خورند بروي كه انسان ها ميگر دانه هايگندم و جو و ذرت و برنج و د
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 كه ياهانيگ.  شوديمل ماهان را شاين همه گيم و اياهان را برآوريله آن گيوس
  .انشان كرده استي چهارپايخداوند آن ها را روز

لْفَافًا وجنَّاتٍ«  ذ ي لذيوه هايم كه در آن انواع ميانده اي انبوه روييز باغ هايو ن» أَ
 شمار را كه اندازه و ارزش آن ي بزرگ و بين نعمت هاي كه ايپس خداوند. است

د و آن چه را كه به ي ورزيگونه به او كفر م باشد عطا كرده است چير ميوصف ناپذ
 يز را دروغ ميد، و زنده شدن پس از مرگ و رستاخي كنيب ميشما خبر داده تكذ

د و ي كني او  استفاده مي نافرماني پروردگارتان برايو چگونه از نعمت ها! د؟يانگار
  !د؟يي نماي خدا را انكار مينعمت ها

  :17- 30 يه يآ
  معين  است  يروز  يداور روز  آينه مِيقَاتًا هر كَانَ لِالْفَص يوم إِنَّ

مونفَخُ يورِ فِي يا روز فَتَأْتُونَ الصاجفوج شما و شود  دميده صور در  كه  يأَفْو  
  بياييد  فوج

  باشد  يدر  شكاف هر و شود  شكافته  أَبوابا آسمان فَكَانَت السماء وفُتِحتِ
  گردند غبار و ، شوند  روان كوهها سرَابا و فَكَانَت بالُالْجِ وسيرَتِ

  باشد انتظار در  مِرْصادا جهنم كَانَت جهنَّم إِنَّ
  است  يمنزلگاه را ، مĤبا طاغيان لِلْطَّاغِينَ
  كنند  درنگ آنجا در دراز  يأَحقَابا زمان فِيها لَابِثِينَ

  ،  آب  نه و چشند  يخنك  شَرَابا نه اولَ برْدا فِيها يذُوقُونَ لَّا
لَّا   چرك و  خون و  جوشان  آب وغَساقًا جز حمِيما إِ

  كردار برابر  است  يكيفر  وِفَاقًا اين جزَاء
مونَ لَا كَانُوا إِنَّهرْجا زيرا يابنداشتند اميد  حساب روز  به  آنان حِس  

 كردند  يم  تكذيب  يسخت  به را ما  اتآي كِذَّابا و بĤِياتِنَا وكَذَّبوا

  ايم  كرده  شماره  يكتاب در را چيز  همه ما كِتَابا و أَحصينَاه شَيءٍ وكُلَّ
  افزود  نخواهيم شما  شكنجه بر جز  كه بچشيد  عذَابا پس إِلَّا نَّزِيدكُم فَلَن فَذُوقُوا

ب كنندگان از ي كه تكذيامتيكرد؛ قان ي دهد بيامت رخ ميخداوند آنچه را كه در روز ق
 يو فرمود كه آن روز.  كننديزه جو آن را انكار مي پرسند و مخالفان ستيآن م

 الصورِ فِي نفَخُي« : خلق قرار داده استي برايعاديبزرگ است و آن را خداوند م
ه  شود و آن گاه شما دسته دسته و گروه گرويده ميدر صور دم» أَفْواجا فَتَأْتُونَ
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 كند و ير ميد  كه كودك را پي آيش مي ها پيد و در آن انواع زلزله و آشفتگي آئيم
 يند تا به صورت غباري آي اندازد، و كوه ها به حركت در ميدل ها را به تكان م

د و ي آيد مي گردد و چند دروازه در آن پديند و آسمان پاره مي آيپراكنده در م
 يد و آتش جهنم را كه براي نماي مي اش داوران خالئق با حكم عادالنهيخداوند م

 شود و آن ها تا يگاه آنان قرار داده است افروخته ميسركشان آماده كرده و جا
  .  در آن ماندگار خواهند بودي طوالنيمدت زمان

:  از مفّسران گفته انديارياحقاب جمع حقب است و حقب آن گونه كه بس» أَحقَابا« 
  .ك حقب استيهشتاد سال 

  يدر آن جا نه هوا» شَرَابا ولَا برْدا فِيها يذُوقُونَ لَّا« : گردندي وارد دوزخ ميوقت
ابند كه تن و ي ي ميزي نه چيعني.  نوشندي مي گوارائيدني چشند و نه نوشي ميخنك

  . دي آن ها را رفع نمايابند كه تشنگي ي ميدنيبدنشان را خنك كند و نه نوش
لَّا«   است كه ي نوشند فقط آب جوش و داغيابند و مي يآنچه م» غَساقًاو حمِيما إِ

 يگر كه مي ديزيو چ. دي نمايشان را پاره پاره ميان و روده هايشان را بريچهره ها
ار بدبو و يد و بسي آيرون ميان بينوشند خونابه و زردآبه است كه از بدن دوزخ

  . بدمزه است
ن عقوبت ها در يده اند چون اي زشت گرد خطرناك وين عقوبت هايآن ها سزاوار ا

 مناسب آن هاست و خداوند بر آن ها ستم ي كرده اند سزاي كه مييبرابر كارها
  . شتن ستم نموده اندينكرده بلكه خودشان بر خو

« :ن سزا گشته اند، ذكر نمود و فرمودين اعمالشان را كه به سبب آن سزاوار ايبنابرا
ملَا كَانُوا إِنَّه رْجا ونَيابن كه خداوند يآنان به زنده شدن پس از مرگ و به ا» حِس

 ين برايبنابرا. مان نداشتنديك و بد جزا و سزا خواهد داد،اي نيمردم را بر كارها
  .آخرت خود عمل نكردند

ب كردند؛  يح و روشن تكذيات ما را به صورت صريو آ» كِذَّابا بĤِياتِنَا وكَذَّبوا« 
» كِتَابا أَحصينَاه شَيءٍ وكُلَّ« . دنديا آمد اما آنان با آن مخالفت ورزمعجزات نزد آن ه

پس . مي را در لوح محفوظ ثبت و ضبط نموده ايك و بدياد و نيا زيز كم و يو هر چ
م كه مرتكب آن ي عذاب داده ايگناهكاران گمان نبرند كه ما آن ها را در برابر گناهان

 يا به اندازه ذره اي گردد و يع مي از اعمالشان ضايزي چنشده اند، و گمان نبرند كه
 يووضِع الكِتَب فَتَرَ« :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م.  شوديفراموش م
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لَاَ يغَادِر صغيلَتَنَا مالِ هذَا الكِتَبِ لَا يويقُولُونَ يهِ وينَ مِما فِينَ مشفِقِيالمجرِم رَةَ و
و نامه اعمال گذارده » ظلِم ربك أَحدايا أَحصها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً ولَا رَةَ إِلَّيكَب
 ي كه از آنچه در آن است هراس دارند و ميني بي شود آن گاه بزهكاران را ميم

 را نگذاشته مگر يچ گناه كوچك و بزرگي است كه هين چه كتابيا!  بر مايوا« :نديگو
ابند و پروردگارت بر ي يو هر آنچه را كه كرده اند حاضر م» !ت؟آن را برشمرده اس

  . كندي ستم نميچ كسيه
 فَلَن«  رايشگي هميين عذاب دردناك و رسوايد  ايبچش! ب كنندگاني تكذيا» فَذُوقُوا« 

كُما إِلَّا نَّزِيدذَابپس هر وقت و هر لحظه . م افزوديكه در حق شما جز عذاب نخواه» ع
ان شدت عذاب اهل دوزخ يه در بين آيه سخت ترين آي گردد و ايشتر ميعذابشان ب

  . خداوند ما را از دوزخ در امان دارد. است 
  :31- 36 يه يآ

لْمتَّقِينَ إِنَّ   ،  آسيب هر از  امان در  است  يجاي را  مفَازا پرهيزگاران لِ
  ، تاكستانها، و وأَعنَابا بستانها حدائِقَ

اعِبكَوا وأَتْ وآمده بر  يپستانها با ،  همسال  يدختران رَاب  ،  
  پر  يجامها دِهاقًا و وكَأْسا

لَا لَغْوا فِيها يسمعونَ لَّا ا نه ودروغ  نه و شنوند  بيهوده  سخن  كِذَّاب  
    پروردگارت  جانب از ،  يكاف  است  يپاداش  اين حِسابا و عطَاء ربك من جزَاء
« :ز ذكر نمود و فرموديزگاران را نيان كرد، سرانجام پرهي حالت گناهكاران را بيوقت
 اش ي از نافرماني و دوري كه با انجام عبادت الهي گمان كسانيب» مفَازا لِلْمتَّقِينَ إِنَّ

ت و نجات ي و موفقيز كرده اند، رستگاري و پرهي خداوند دورياز خشم و ناخشنود
  .ستشان اياز جهنم بهره ا

وه ها و انواع انگورها را در ي كه انواع درختان و انواع مييباغ ها» وأَعنَابا حدائِقَ« 
ان كرد يانگور را به طور خاص ب. ن باغ ها رودها روان است يان ايدر م. بردارند

  .ن باغ ها به  كثرت وجود دارديچون مهم است و در ا
» أَتْرَابا وكَواعِب«  دارند، يان خواهد همسريآن ها در بهشت آن گونه كه دل م

گر را يكديمعموال افراد هم سن و سال . دختران نوجوان نارپستان هم سن و سال
 و سه ي كه آن ها در آن هستند سيو سنّ.  برندي دارند و از هم لذّت ميدوست م

  .  استين سن جواني است كه بهتريسالگ
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 يسمعونَ لَّا« . ه لّذت نوشندگان استيه ما پر از شراب كيو جام» دِهاقًا وكَأْسا« 
لَا« .  شنوندي نميده اي فايهوده و بي آن ها در بهشت سخن بيعني» لَغْوا فِيها و 
سمعونَ يلَا « :دي فرمايهمانطور كه خداوند متعال م.  شنوندي ميو نه گناه» كِذَّابا

 ي نميهوده و گناهيآن چه در آن جا سخن ب» اَ سلَماَال سلَميماً؛ إِلَّا قِيها لَغَوا ولَا تَأثيفِ
  . سالم استيباي شنوند واژه زيآنچه م. شنوند

. ن پاداش بزرگ را از سر فضل و احسان خودش به آنها عطا كرده استيو خداوند ا
ق انجامش را به آن ها ي كه خداوند توفيبه سبب اعمال» حِسابا عطَاء ربك من جزَاء« 
ن پاداش بزرگ ي قرار داده است اي الهيدن به نعمت هاي رسي برايده و آن را سببدا

  .افته انديرا در
  :37- 40 يه يآ

باتِ راومضِ السالْأَرا وما ومنَهينِ بملِكُونَ لَا الرحمي ا پروردگار مِنْهآسمانها خِطَاب 
  ييارا او  به را كس  كه ،  نرحما  يخدا  آن   آنهاست  ميان  آنچه و  زمين و

  .نباشد  خطاب
موي قُومي لَائِكَةُ الرُّوح الْما وفونَ لَّا صتَكَلَّملَّا ي   يصوابا روز وقَالَ الرحمنُ لَه أَذِنَ منْ إِ
 آنكه  مگر گويد  ينم  سخن  كس و ، ايستند  يم  صف  به  فرشتگان و  روح  كه
 گويد  صواب  به  سخن او و دهد  رخصت او  به  رحمان  يخدا

ذَلِك موقُّ الْين الْحهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاء فَمبا آن ربĤهر  پس   يآمدن  است  يروز روز  م 
  بازگردد  پروردگارش  يسو  به خواهد  كه
 كُنت لَيتَنِي يا الْكَافِرُ ويقُولُ يداه قَدمت ما الْمرْء ينظُرُ يوم قَرِيبا عذَابا أَنذَرنَاكُم إِنَّا

 را  چه هر  يآدم  كه  يروز  : ترسانيم  يم  نزديك  يعذاب از را شما ما  تُرَابا
  يم  خاك  من  كاش  يا : گويد  يم كافر و نگرد  يم  است  فرستاده پيشاپيش

  بودم
 السماواتِ رب « .ده پروردگارشان استين نعمت ها را به آنان بخشي كه ايكس

 كه يكس. ن آن هاستين و آنچه بيپروردگار آسمان ها و زم» بينَهما وما والْأَرضِ
 كه رحمت يخداوند مهربان» الرحمنِ« ده سامان داده است، ين را آفريآسمان ها و زم

 ز را فرا گرفته و او آن ها را پرورش داده و بر آنان رحم نموده ودرياو همه چ
  .ن نعمت ها را به دست آورنديحقّشان لطف كرده است تا ا
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ان كرد كه همه مردم يامت بي بزرگ خداوند را در روز قييسپس عظمت و فرمانروا
از عظمت » خِطَابا مِنْه يملِكُونَ لَا« .ندي گويدر آن روز ساكت هستند و سخن نم

 يازه بدهد و سخن درست كه خدا به او اجيد، مگر كسي بگوي تواند سخنيخداوند نم
ن كه خداوند ي ايكي: ن دو شرطيد مگر با اي بگوي تواند سخنيچ كس نميپس ه. ديبگو

 الْيوم ذَلِك« چون . دي بگوين كه سخن درستيبه او اجازه سخن گفتن را بدهد، دوم ا
  .  نخواهد داشتيده ايآن روز حق است و باطل در آن راه ندارد و دروغ فا» الْحقُّ

 »موي قُومي لَائِكَةُ الرُّوحالْما وفن يه السالم كه برتريل علي است كه جبرئيآن روز» ص
ستند و در برابر خداوند فروتن ي ايگر فرشتگان همه به صف ميفرشتگان است و د

مگر : ندي گويو سخن نم» صوابا وقَالَ الرحمنُ لَه أَذِنَ منْ إِلَّا يتَكَلَّمونَ لَّا« .  باشنديم
  .ديز سخن راست و درست بگوي كه خداوند مهربان به او اجازه دهد و او نيكس
 فَمن الْحقُّ الْيوم ذَلِك« :م داد و مژده و هشدار داد و فرموديب نمود و بي ترغيوقت
ك ي نين است، پس هركس بخواهد بازگشتگاهيآن روز راست» مĤبا ربهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاء
  .دي پروردگارش بجوي سوبه
چون . مي دهيم ميك بي نزدي ما شما را از عذابيبه راست» قَرِيبا عذَابا أَنذَرنَاكُم إِنَّا« 

 ينظُرُ يوم« . ك استيد نزدي آيك است و خواهد آمد و هر آنچه كه ميآن عذاب نزد
رْءا الْمم تمقَد اهدش فرستاده است ي آن روز پيدر آن روز هركس آنچه را كه برا» ي

ش پناه يت دارد و به سويش اهمي كند كه براي نگاه ميزي به چيعني.  كندينظاره م
  .دي فرستيش مي پيزي جهان آخرت چه چيد كه براين جهان بنگريپس در ا.  برديم
رِ بِما ياتَّقُوا اللَّه إِنَّ اهللاَ خَبِنَ ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه ولَتَنظُر نَفس ما قَدمت لِغَدِ ويها الذَّيĤَي« 

 فردا چه آماده يد، و هركس بنگرد كه براياز خدا پروا بدار!  مومنانيا» تَعلَمونَ
پس . د آگاه است ي كني  گمان خداوند به آنچه ميد، بيو از خدا پروا بدار. كرده است

افت ير از آن را ي غش كند و اگريد خدا را ستايافت باي ير و خوبياگر در آن روز خ
  . را مالمت نكنديجز خودش كس

« .  كنندي مرگ ميامت از شدت حسرت و ندامت آرزوين كافران در روز قيبنابرا
»  ! بودمي كاش من خاك ميا« : دي گويو كافر م»   تُرَابا كُنت لَيتَنِي يا الْكَافِرُ ويقُولُ

 گمان او بخشنده ي ها دور بدارد بيدم كه ما را از كفر و همه بي خواهياز خداوند م
  .بزرگوار است

   نباءير سوره يان تفسيپا



٢٩٣٤ 
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   نازعاتير سوره يتفس

  .ه استي آ46 و يمك

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 14 يه يآ
  ، گيرند  يم ، قوت  به را جانها  كه  يفرشتگان  به غَرْقًا سوگند والنَّازِعاتِ
  ، گيرند  يم  يآسان  به را جانها  كه  يفرشتگان  به گندسو نَشْطًا و والنَّاشِطَاتِ
  ، شناورند  كه  يفرشتگان  به سوگند سبحا و والسابِحاتِ
  ، گيرند  يم  يپيش ، ديوان بر  كه  يفرشتگان  به سوگند سبقًا و فَالسابِقَاتِ
  ، كنند  يم كارها تدبير  كه آنها  به سوگند أَمرًا و فَالْمدبرَاتِ

موي فبلرزاند را  زمين  قيامت  نفخه  نخستين  كه روز  آن  الرَّاجِفَةُ كه تَرْج ،  
  ، بيايد  آن  پس از  دوم  نفخه الرَّادِفَةُ و تَتْبعها
ئِذٍ قُلُوبمواجِفَةٌ در يباشند  هراس در  يدلهاي روز  آن و ،  

  نمايان  دگاندي در  خشوع  نشان خَاشِعةٌ و أَبصارها
  يم باز  نخستين  حالت  به را ما آيا : گويند  يالْحافِرَةِ م فِي لَمرْدودونَ أَئِنَّا يقُولُونَ
  ، گردانند

  ?  بوديم  پوسيده  ياستخوانهاي  كه  نَّخِرَةً آنگاه عِظَاما كُنَّا أَئِذَا
  آور زيان  است  يبازگشت ما  بازگشت  اين : خَاسِرَةٌ گويند كَرَّةٌ إِذًا تِلْك قَالُوا
  ، آيد  يم بر  بانگ  يك تنها  كه  نيست  اين واحِدةٌ جز زجرَةٌ هِي فَإِنَّما
  .يافت خواهند صحرا  آن در را خود آنها بِالساهِرَةِ و هم فَإِذَا
 آن ها از يشان كه نشانگر كمال فرمانبردارين جا خداوند به فرشتگان و كارهايدرا

احتمال دارد .  باشد، سوگند خورده استي دستور او ميشتاب آنان در اجراخدا و 
و .  اثبات آن سوگند خورده شده جزا و زنده شدن پس از مرگ باشديكه آنچه برا

 اثبات آن سوگند يو احتماال آنچه برا. ان شده استيامت بي اثبات قياحتماال آنچه برا
 هستند و خداوند به فرشتگان يكي اد شده استيخورده شده و آنچه به آن سوگند 

 از اركان يكيچون اعتقاد به وجود فرشتگان . قسم خورده تا وجود آن ها ثابت گردد
  .مان استيشش گانه ا
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 است كه به هنگام مرگ و قبل و يشان متضّمن جزا و پاداشيز پرداختن به كارهاين
 هستند كه ارواح يفرشتگان»  غَرْقًا والنَّازِعاتِ« .  استيبعد از آن بر عهده فرشتگان

ن كه روح ي گردند تا ايدن آن غرق مي  كشند و در كشيرون ميرا با قدرت و شدت ب
  .ندي بي كه كرده است جزا و سزا ميد و طبق عملي آيرون ميب
و .  ستانندي هستند كه با قدرت و نشاط جان ها را ميفرشتگان» نَشْطًا والنَّاشِطَاتِ« 
» سبحا والسابِحاتِ« .  ارواح كافران استيبرا» نزع«مومنان و  ارواح يبرا»نشط«ا ي

و سوگند » سبقًا فَالسابِقَاتِ« .  كنندير مين سي كه در باال و پائيو سوگند به فرشتگان
ز از ين. رندي گي ميشي پيگر فرشتگاني از دي انجام امر الهي كه برايبه فرشتگان

طان ها يامبرانش برسانند و شيخداوند را به پ يرند تا وحي گي ميشيطان ها پيش
  .نتوانند آن را بدزدند

 از يارير بسي تدبي كه خداوند آن ها را برايو سوگند به فرشتگان» أَمرًا فَالْمدبرَاتِ« 
دن بادها و اداره ياهان و وزيدن گيل باران و روئين از قبيكارها در جهان باال و پائ

  .ره مقرر داشته استيو جهنم و غوانات و بهشت ياها و حيدر
 »موي فامت استيرد و آن روز، روز قي گي در ميدر آن روز زلزله ا» الرَّاجِفَةُ تَرْج .
دل » واجِفَةٌ يومئِذٍ قُلُوب« . دي آيگر به دنبال آن مي ديو زلزله ا» الرَّادِفَةُ تَتْبعها« 
.  شوندي شنوند ترسان مينند و ميب ي و وحشت آن چه مي در آن روز از سختييها
شان را فرا گرفته و يچشمان آن ها  فرو افتاده و ترس دل ها» خَاشِعةٌ أَبصارها« 

ره ي و چين برده و تأسف و حسرت بر آن ها مستوليشان را از بيوحشت دل ها
  .گشته  است

 كردند ينكار ما زنده شدن پس از مرگ را با تمسخر اي كه در دنيكافران» يقُولُونَ« 
 ين باز مينش نخستيا پس از مرگ به آفريآ» الْحافِرَةِ فِي لَمرْدودونَ أَئِنَّا« :ندي گويم

 آن ها زنده يعني. ت تعجب استي است كه مشتمل بر غاين استفهام، انكاريا! م؟يگرد
د دانسته و به آن ادامه يشتر بعيسپس آن را ب. شدن پس از مرگ را انكار كردند

  .ددادن
ل ي كه تبديا وقتيآ» نَّخِرَةً عِظَاما كُنَّا أَئِذَا« :ندي گويب ميا به صورت تكذيكافران در دن

« م؟ ي گردي بر ميم باز به زندگي شديده ايده و از هم پاشي پوسيبه استخوان ها
گ و  دانند كه خداوند آنان را پس از مريد ميآن ها بع»  خَاسِرَةٌ كَرَّةٌ إِذًا تِلْك قَالُوا
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چون آنان . ل گشتند دوباره زنده گردانديده تبدي پوسيبعد از آن كه به استخوان ها
  . كردندي خداوند جاهل بودند و در حق  او جسارت ميينسبت به قدرت و توانا

 هِي فَإِنَّما« :دي فرمايش آسان است مين كه زنده كردن مردگان برايان ايخداوند در ب
  . شوديده ميك بانگ بلند است كه در صور دميها آن تن» واحِدةٌ زجرَةٌ

پس .  كننديستادند و نگاه مين اي زميناگهان همه مردم رو» بِالساهِرَةِ هم فَإِذَا« 
د و ي نمايانشان قضاوت مي آورد و با حكم دادگرانه اش ميخداوند آن ها را گرد م
  . دهديآن ها را جزا و سزا م

  :15- 26 يه يآ
  ?  است  رسيده تو  به  يموس  داستان موسى آيا يثُحدِ أتَاك هلْ
  مقدس  يواد در را او  پروردگارش  كه  طُوى آنگاه الْمقَدسِ بِالْوادِ ربه نَاداه إِذْ
  داد ندا  يطو

بنَ إِلَى اذْهوفِرْع است  كرده  طغيان  كه برو ، فرعون  يسو  طَغَى به إِنَّه  
  ،  يشو  پاكيزه  كه  هست  يرغبت را تو آيا : تَزَكَّى بگو أَن إِلَى لَّك هل فَقُلْ

كدِيأَهإِلَى و كبيكن پروا تو و  بنمايم  راه  پروردگارت  به را تو  من فَتَخْشَى و ر  

?  
اهةَ فَأَريĤْرَى پس الداد  نشان او  به را  بزرگ  آيت  آن  الْكُب  
ى و فَكَذَّبصعورزيد  عصيان و كرد  يبتكذ او و  

رَ ثُمبى سپس أَدعسشتافت  يم و كرد  پشت  ي  
  ، داد ندا و كرد گرد را  همه  فَنَادى پس فَحشَرَ
  هستم شما برتر پروردگار  من  : گفت الْأَعلَى و ربكُم أَنَا فَقَالَ

فَأَخَذَه خِرَةِ نَكَالَ اللَّهĤْالْأُولَى خدايش الكرد گرفتار دنيا و  آخرت  ابعذ  به  و  
  .ترسد  يم  كه  يكس  يبرا  است  يعبرت  اين يخْشَى در لِّمن لَعِبرَةً ذَلِك فِي إِنَّ

ا خبر يآ» موسى حدِيثُ أتَاك هلْ« :دي فرمايم) ص(امبرش محمديخداوند متعال به پ
. وسته استي است كه به وقوع پين سوال از امر بزرگيده است؟ اي به تو رسيموس

» طُوى الْمقَدسِ بِالْوادِ ربه نَاداه« ده است آنگاه كه يا خبر او به تو رسي آيعني
  صدا زد؟» يطو«  پاكيپروردگارش او را در واد

 رسالت بر او ي سخن گفت و با اعطاي است كه خداوند در آن جا با موسيي جايطو
  :پس به او فرمود. ديو برگز مبعوث كرد يمنت گذارد و او را به همراه وح
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 »بنَ إِلَى اذْهوفِرْع يعني.  كرده استي فرعون كه او سركشيبرو به سو» طَغَى إِنَّه 
دن و يان و شرك ورزي و طغي نرم و مهربانانه او را از سركشيبرو و با سخنان

  .سدا بتريرد يد او پند پذيشا» يخشَيتَذَكَرُ أَو يلَّعلَّه « . بازدارينافرمان
با يده و زي پسندي به خصلتي خواهيا ميآ: پس به او بگو» تَزَكَّى أَن إِلَى لَّك هل فَقُلْ« 

؟ و آن ياوري بيرند روي گي ميشيگر پيكديكه خردمندان در به دست آوردن آن از 
 و يان پاك كني كفر و طغيشتن از از آلودگي و خويزه گردانين است كه خود را پاكيا

  !؟ييايرون بي عمل صالح بمان وي ايبه سو
 »كدِيأَهإِلَى و كبت و خشم ي كنم و عوامل رضايي خدا راهنمايو تو را به سو» ر

 از پروردگارت يپس چون راه راست را بشناس» فَتَخْشَى« !م؟يان نمايت بيخدا را برا
  آن فرا خواندي او را به سويرفتن آنچه موسياما فرعون از پذ.  شديمناك خواهيب

  .ديامتناع ورز
 »اهةَ فَأَريĤْرَى الدد ين منافاتيپس ا.  بزرگ را به او نشان داديو نشانه ا» الْكُببا تع 

ضĤَء ي بيده فَإِذا هِينُ؛ ونَزَع ي ثُعبانُ مبي عصاه فَإِذَا هِيفَأَلقَ« .معجزات ندارد
و دست . ل شدي آشكار  تبدييش را انداخت و ناگهان به اژدهاي عصايموس» نَيلِلّنظِر

« . ديد و درخشنده گردينندگان سفي بيد و ناگهان برايرون كشيبان بيخودش را از گر
ى فَكَذَّبصعكرديچيفرعون حق را دروغ انگاشت و از فرمان خدا سرپ» و  . »رَ ثُمبأَد 
  .  مبارزه با حق به كوشش و تالش پرداختيسپس پشت كرد و رفت و برا» يسعى

انش را جمع كرد و ندا زد و به يفرعون لشكر» الْأَعلَى ربكُم أَنَا فَنَادى؛ فَقَالَ فَحشَرَ« 
پس مردم سخن او را باور كردند و به . »من پروردگار برتر شما هستم« :آن ها گفت

  .چه گرفته بوديرا عقل آن ها را به بازيباطل او اقرار نمودند ز
 »فَأَخَذَه خِرَةِ كَالَنَ اللَّهĤْالْأُولَى الا و ي از عذاب دنيخداوند عذاب فرعون را نمونه ا» و

 گمان يب» يخْشَى لِّمن لَعِبرَةً ذَلِك فِي إِنَّ« .  ستمگران قرار دادي برايآخرت و هشدار
 ي كه از خدا بترسد پند و عبرت بزرگي كسيدر گرفتار شدن فرعون به عذاب برا

 يپس وقت.  برديده مي خدا بترسد از نشانه و عبرت ها فاچون هركس كه از. است
 كند و با پادشاه برتر ي داند كه هركس تكبر ورزد و نافرمانيند ميعذاب فرعون را بب

 هركس كه يول.  دهديا و آخرت عذاب ميزد خداوند او را در دنيو واال به مبارزه برخ
  . آوردينممان ي ايچ نشانه اي از خدا در دل او نباشد به هيترس

  :27- 33 يه يآ
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أَأَنتُم اء أَمِ خَلْقًا أَشَدما آيا السنَاهاو  كه  يآسمان  اين يا تريد سخت  خلقت  به شما ب 
  ?  نهاده بنا

فَعا ركَهما سقفش ساهوبپرداختش و  برافراشت را،  فَس  ،  
أَغْطَشا ولَه لَي أَخْرَجا شبش واهآشكار را  اش  يروشناي و ردك  تاريك را  ضُح 
  ،  ساخت

ضالْأَرو دعب ا و ذَلِكاهحبگسترد را  زمين  آن از  پس د ،  
ا أَخْرَجا مِنْهاءها و ماهرْعمكرد پديد چراگاهها و آورد  بيرون  آب  آن از و ،  

  ، گردانيد استوار را كوهها أَرساها و والْجِبالَ
  چارپايانتان و شما  يگير  بهره  يلِأَنْعامِكُم براو لَّكُم متَاعا

ل روشن و ي كنند دلي كه زنده شدن پس از مرگ را انكار مي كسانيخداوند برا
!  انسان هايا» بنَاها السماء أَمِ خَلْقًا أَشَد أَأَنتُم« :دي فرماي دهد و مي ارائه ميواضح

سمان ها با آن حجم بزرگ و خلقت نش آيا آفرينش شما سخت تر است يا آفريآ
  ز كه خداوند آن را ساخته است؟ يمحكم و ارتفاع شگفت انگ

 »فَعا ركَهمآسمان را برافراشته و ارتفاع آن را باال برده استيمايجرم و س» س  . »
 وأَغْطَش« . ز، آن را سامان داده استي شگفت انگيو با استحكام و استوار» فَسواها

لَهآسمان را فرا ي همه گوشه هايكي شود تاري شب ميوقت. ك كرديشبش را تار» الَي 
و روز آن را روشن » ضُحاها وأَخْرَج« .  گردانديك مين را تاريرد و زمي گيم

 خود يوي و دنيني كند مردم به دنبال منافع ديد طلوع مي كه خورشيهنگام. گرداند
  . رونديم
 »ضالْأَرو دعب ا ذَلِكاهحن را هموار و آماده ساخت و ينش آسمان زميبعد از آفر» د

 مِنْها أَخْرَج« :ح نمودين توضين منافع را چنيو ا. عه نهاديمنافع آن را در آن به ود
رون آورد و كوه ين و چراگاهش را از آن بيآب زم» أَرساها ومرْعاها؛ والْجِبالَ ماءها

ن را بعد از يات زمين آيپس خداوند براساس ا. محكم گرداندن استوار و يها را در زم
  .نش آسمان ها هموار  نمود و گسترانديآفر

« :دي فرمايهمان طور كه م. نش آسمان بوده استين قبل از آفرينش زمياما خود آفر
ا ذَلِك رب نِ وتَجعلونَ لَه أَنداديومي ي خَلَقَ األَرض فِيقُل أَئِنَّكُم لَتَكفُرُونَ بِالَّذِ

د و ين را در دور روز آفريد كه زمي ورزي كفر ميا شما به كسيآ« : بگو» نَيالعلَم
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ثُم « :دي فرمايسپس م. انين است پروردگار جهانيا» د؟ي دهي قرار مياني او همتايبرا
اءِ ي إِلَياستَومنش آسمان قصد نمودي آفري به سويوانگه»  الس .  

م ين ضخي كه در آن هست و زمي بزرگ و  انوار و اجراميها كه آسمان ييپس خدا
ده است قطعا انسان ها را پس از يات مردم كه در خود دارد آفريو آنچه را از ضرور

پس هركس كار .  كند و آن ها را طبق اعمالشان مجازات خواهد كرديمرگشان زنده م
. مالمت نكند را يك دارد و هركس كار بد كند جز خودش كسيك كند پاداش نين

  :امت و جزا و پاداش آخرت پرداخت و فرمودين به موضوع قيبنابرا
  :34- 41 يه يآ

  ، رسد در  بزرگ  حادثه  آن  الْكُبرَى چون الطَّامةُ جاءتِ فَإِذَا
موتَذَكَّرُ يانُ يا الْإِنسى روز معآورد ياد  به را خود  اعمال  همه  يآدم  كه  يس ،  

  ، دهند  نشان بيند  يم  كه هر  به را  جهنم يرَى و لِمن الْجحِيم وبرِّزتِ
  ،  كرده  طغيان  كه هر  طَغَى پس من فَأَما
  ،  برگزيده را  ياينجهان  يزندگ الدنْيا و الْحياةَ وآثَرَ
  اوست  جايگاه  الْمأْوى جهنم هِي الْجحِيم فَإِنَّ
  عظمت از  كه  كس هر الْهوى اما عنِ النَّفْس ونَهى ربهِ مقَام خَاف منْ وأَما

  ،  بازداشته  يهو از را،  نفس و  ترسيده  پروردگارش
  .اوست  جايگاه  الْمأْوى بهشت هِي الْجنَّةَ فَإِنَّ
ن هنگام پدر، ي رسد در اي بزرگ آن فرا ميز و شدت و سختي كه رستاخيوقت

  . كنديو دوست، دوست خود را فراموش م. كند يفرزندش را فراموش م
 »موتَذَكَّرُ يانُ يا الْإِنسى معرا كه يا و كار خوب و بدي كه انسان تالش دنيروز» س 

ش ي هايكيك ذره به ني كاش ي كند كه اي آورد و آرزو مياد ميانجام داده است به 
 يو م.  شودين مياندوهگش ي هايك ذره اضافه شدن بدي شد، و به خاطر يافزوده م

ا كرده است و جز اعمالش هر ي است كه در دنيان تالشيداند كه اساس سود و ز
  . كنديا داشته است فراموش مي را كه در دنيونديپ
 ي آن را مي گردد و هركسيان ميو دوزخ آشكار و نما» يرَى لِمن الْجحِيم وبرِّزتِ« 
 گرفتن آن ها آماده گشته است و فقط ي و براان آماده شدهي دوزخيند و دوزخ برايب

  .  باشديمنتظر فرمان پروردگارش م
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 كه از حد گذشته و بر ارتكاب گناهان بزرگ به خود يو اما كس» طَغَى من فَأَما« 
ح داده و يا را بر آخرت ترجي دنيو زندگان» الدنْيا الْحياةَ وآثَرَ« . جرات كرده است

 آن نموده و آخرت يالش كرده و تمام وقت خود را صرف لذت هاا تي دني زندگيبرا
  . آن را فراموش كرده استيو عمل كردن برا

 منْ وأَما« . گاه او دوزخ استين باشد جاي كه چنيكس» الْمأْوى هِي الْجحِيم فَإِنَّ« 
خَاف قَامهِ مبزات دادگرانه ستادن در حضور پروردگار و از مجاي كه از اياما كس» ر

و نفس » الْهوى عنِ النَّفْس ونَهى« . ن ترس در دل او اثر گذاشته باشديده و اياو ترس
 دارد بازداشته باشد و از آنچه ي و هوس كه آن را از اطاعت خدا باز ميرا از هو

 ير باز مي نفس و شهوت كه انسان را از خيد و با هواي نمايرويامبر آورده است پيپ
ن گونه باشد بهشت كه هر ي كه ايكس» الْمأْوى هِي الْجنَّةَ فَإِنَّ« . مبارزه كنددارند 
  .گاه اوستي را در بردارد جاي و نعمت و سروريشاد

  :42- 46 يه يآ
أَلُونَكسنِ يةِ عاعانَ السا تو أَياهرْسواقع  وقت  چه  كه پرسند  يم  قيامت از را م  

  شود
فِيم ا از مِن أَنتاست كار  چه را تو  آن  كردن ياد ذِكْرَاه  ?  
  توست پروردگار نزد  آن  يمنتَهاها منتها ربك إِلَى
 بترسند روز  آن از  كه را  يكسان تو  كه  نيست  اين يخْشَاها جز من منذِر أَنت إِنَّما
  يده  يم  بيم

مكَأَنَّه موا ينَهرَوي ثُوا لَملْبةً إِلَّا يشِيع ا أَواهدر پندارند ، ببينند را  آن  چون  ضُح 
  .اند  نكرده  درنگ  چاشت يا  شامگاه  يك جز  جهان  اين
 ي واقع مي پرسند كه چه زمانيامت ميامت تو را درباره قيب كنندگان قي تكذيعني

د ين كه بدانيا» هاذِكْرَا مِن أَنت فِيم« :شود؟ پس خداوند آن ها را پاسخ داد و فرمود
جه ين مطلب نتي دارد؟ پس دانستن ايده اي تو و آن ها چه فاي شود براي واقع ميك
 ينيچ مصلحت دي آن ها هيامت براي مردم از زمان وقوع قين آگاهيبنابرا.  ندارديا

ده بماند و دانستن و ين است كه بر آن ها پوشي ندارد بلكه مصلحت در ايويو دن
نه ين زمي در ايو كس.  باشديده مي خالئق پوشيامت بر همه يوع ق از زمان وقيآگاه

  . داندي داند، بلكه فقط خداوند زمان وقوع آن را مي نميزيچ
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همان .  گردديامت به پروردگارت بر مي از زمان وقوع قيآگاه» منتَهاها ربك إِلَى« 
انَ مرسها ي عنِ الساعةِ أَسئَلُونَكي« :دي فرمايگر مي ديه ايطور كه خداوند متعال در آ

ّ ّي لَا يقُل إِنَّما عِلمها عِند ربِ لَّا هويجلِ  يامت مياز تو درباره زمان وقوع ق» ها لِوقتِها إِ
امت فقط نزد ي از زمان وقوع قيآگاه« : خواهد بود؟ بگويپرسند كه چه زمان

  ».ت آن كند مگر در وقي باشد ، آن را آشكار نميپروردگارم م
 بخشد كه از آمدن ي سود ميم دادن تو فقط به كسيب» يخْشَاها من منذِر أَنت إِنَّما« 
 آنچه ين كسانيچن. مناك باشد يشگاه خداوند بيستادن در پيامت بترسد و از ايق

 آن يند و براي حاصل نمايامت آمادگي قين است كه برايشان مهم است فقط ايبرا
د توجه كرد يامت باور ندارد به عناد و لجاجت او نباي كه به قيو اما كس. كار كنند

ده است ي رسين حالتي او به چنيب و عناد است و وقتي بر تكذيچون لجاجت او مبن
ن داوران است از ي باشد و خداوند كه داورتري ميهوده ايپاسخ دادن به او كار ب

  .هوده پاك و منزّه استيانجام دادن كار ب
   نازعاتيوره ر سيان تفسيپا
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   عبسير سوره يتفس

  .ه استي آ42 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 10 يه يآ
سبلَّى رو عتَوبرگردانيد سر و كرد  ترش را  يو  

  آمد  نزدش  به نابينا  آن ، الْأَعمى چون جاءه أَن
لَّه يدرِيك وما زَّكَّى و لَعشود  زهپاكي او  كه شايد ،  يدان  چه تو ي ،  
ذَّكَّرُ أَوي هافتد  سودمندش تو پند و گيرد پند الذِّكْرَى يا فَتَنفَع  
  ،  است توانگر او  كه  آن استَغْنَى اما منِ أَما

فَأَنت ى تو لَهديكن  يم بدو خود  يرو تَص 

لَّا علَيك وما   تنيس تو  عهده بر  يچيز نگردد  پاك  هم اگر يزَّكَّى و أَ
 ، آيد  يم تو نزد  به  دوان  دوان  كه  آن اما يسعى و جاءك من وأَما

وهخْشَى و وترسد  يم ي ،  
فَأَنت نْهى تو عيپرداز  يم  يديگر  به او از تَلَه.  

) ص(امبري از مومنان آمد تا از پييناين است كه مرد نابيمه ايات كرين آيسبب نزول ا
) ص(امبريپ. ز آمدي از ثروتمندان نيدر همان لحظه مرد. ردي بگاديبپرسد و از او 

رو به مرد ) ص(امبرين پيبنابرا. ت شدن مردم به شدت عالقمند بودي هدايبرا
ت ين ثروتمند را هداي برتافت تا اينا رويثروتمند نمود و به او توجه كرد و از مردِ ناب

 نرم ي پس خداوند او را سرزنش.ديزه شدن او طمع ورزيت شدن و پاكيكند، و به هدا
د و بدن خود را به ير چهره در هم كشيدر برابر فق» وتَولَّى عبس« :كرد و فرمود

  :ان كرد و فرموديامبر را به آن ثروتمند بيسپس سبب توجه پ.  ثروتمند كج كرديسو
زشت پاك گردد و به نا از اخالق يد نابي شاي دانيتو چه م» يزَّكَّى لَعلَّه يدرِيك وما« 

 يده ميا آنچه را كه به او فاي» الذِّكْرَى فَتَنفَعه يذَّكَّرُ أَو« . با آراسته شودياخالق ز
 است كه هدف از بعثت يده بزرگين فاين پند بهره مند شود و ايرد و از ايرساند بپذ

  . ن استيامبران و موعظه واعظان و پنددادن پنددهندگان هميپ
 داند مناسبتر و يازمند تو مي كه نزدت آمده و خود را ني تو به كسپس توجه كردن

  . تر استيضرور
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 پرسد ي داند و نمياز مي ني كه خود را بي آوردن و پرداختن تو به توانگريو اما رو
 سزاوارتر است، ين توانگر بسي كه از اير ندارد، و رها كردن كسي به خيو عالقه ا

ست و تو به خاطر ي بر تو نيه نشود گناهيوانگر تزكست، چون اگر آن تيسته تو نيشا
  .يري گيكار بد او مورد بازخواست قرار نم

، به خاطر امر يچگاه امر مشخصيه«د كه ي آي به دست مين جا قاعده معروفيا
 كه يد به خاطر مصلحتيافته است نباي كه تحقق ي گردد، و مصلحتي ترك نميموهوم

ازمند دانش است ي كه نيد به طالب علم و كسيو با» . رود رها شوديگمان تحقق آن م
  .شتر توجه شوديست بين ني كه چني باشد از كسيو به آن عالقمند م

  :11- 32 يه يآ
لَّا   ،  است  ياندرز  قرآن  اين ،  يتَذْكِرَةٌ آر إِنَّها كَ
  ، گيرد پند  آن از خواهد  كه هر  ذَكَرَه پس شَاء فَمن
  ،  يگرام  يهاي  صحيفه  درمكَرَّمةٍ صحفٍ فِي

  ،  پاكيزه و قدر مطَهرَةٍ بلند مرْفُوعةٍ
  ،،  يكاتبان  دست  سفَرَةٍ به بِأَيدِي
  نيكوكار و برَرةٍ بزرگوار كِرَامٍ
  است  ناسپاس  چه  كه باد  يآدم بر  أَكْفَرَه مرگ ما الْإِنسانُ قُتِلَ
  ?  است  آفريده  چه از را خَلَقَه او شَيءٍ أَي مِنْ
  آورد پديد  اندازه  به و آفريد  يا  نطفه ا ز فَقَدره خَلَقَه نُّطْفَةٍ مِن
بِيلَ ثُمسپس الس رَهسساخت  آسان را  راهش  ي  
ثُم اتَهآنگاه أَم رَهكند گور در و  بميراندش  فَأَقْب  
و شَاء إِذَا ثُم سازد  اش  ندهز خواهد  كه  آنگاه أَنشَرَه  
  يجا  به بود  داده  فرمان او  به را  آنچه هنوز  كه ،  أَمرَه نه ما يقْضِ لَما كَلَّا

  است  نياورده
لْينظُرِ   بنگرد خود  طعام  به  يآدم  طَعامِهِ پس إِلَى الْإِنسانُ فَ

  يباريدن ،  باريديم فرو را  باران صبا ما الْماء صببنَا أَنَّا
شَقَقْنَا ثُم ضا و الْأَريشكافتن ،  شكافتيم را  زمين شَق  

  ،  رويانيديم ها  دانه  آن در حبا و فِيها فَأَنبتْنَا
  ،  يخوردن  يسبزيها و  تاك وقَضْبا و وعِنَبا
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لًا و وزيتُونًا   ،  نخل و  زيتون ونَخْ
  ،  درخت پر  يباغها غُلْبا و وحدائِقَ

  ،  علف و  ميوه وأَبا و كِهةًوفَا
  بريد  بهره  چارپايانتان و شما ولِأَنْعامِكُم تا، لَّكُم متَاعا

 از جانب ين موعظه و پنديبه حق ا» تَذْكِرَةٌ إِنَّها كَلَّا« : دي فرمايخداوند متعال م
رند در از داي دهد و آنچه را كه به آن نيخداوند است كه با آن بندگانش را پند م

 يهركس كه م»ذَكَرَه شَاء فَمن« ن روشن شد، ي ايپس وقت. دي نميكتابش مشخص م
وقُلِ الحقُّ مِن ربكُم « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م. خواهد به آن  عمل كند

حق از جانب پروردگارتان است پس « :و بگو» كفُريومِن ومن شĤَء فَليفَمن شĤَء فَل
  ». خواهد كفر ورزدياورد و هركس ميمان بي خواهد ايهركس م

ان كرد و ي مقام و منزلت آن را بي و بلندين پند، و بزرگي ايسپس محل نگهدار
 مقام بلند و ي واال و داراييفه هايدر صح» مطَهرَةٍ مكَرَّمةٍ؛ مرْفُوعةٍ صحفٍ فِي« :گفت

  .  رسدي به آن نمطان هايپاك و به دور از آفت ها است و دست ش
 ي است و آن ها فرشتگان ميسندگانيدر دست نو» سفَرَةٍ بِأَيدِي« ن صفحه ها يبلكه ا

ر و ي خيدارا» برَرةٍ كِرَامٍ« . ان خدا و بندگانش هستنديران خدا در ميباشند كه سف
 است يين ها روش هايو ا. ك و خوب  استيبركت فراوان اند و دل ها و اعمالشان ن

امبران از ي پيران خود را به سويد، و سفي نماياوند كتابش را با آن محافظت مكه خد
 به آن ي دسترسي برايطان ها راهيرومند قرار داده و شيفرشتگان بزرگوار و ن

  .ندارند
ن ي با وجود ايرفت وليمان داشت و آن را پذيد كه به آن  اي نمايجاب مين ايو ا

 قُتِلَ« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا. كرده استار ني را اختيزي چيانسان جز ناسپاس
 كند و به شدت ي ميچقدر نعمت خدا را ناسپاس! كشته باد انسان» أَكْفَرَه ما الْإِنسانُ

 ورزد، آن هم بعد از آن كه حق روشن گشته است، و انسان از يبا حق مخالفت م
  . ده شده استي آفريين شي مقدارتريز و بيناچ

 ي ساختاري قرار داده كه دارايده و او را انساني آفريزي از آب ناچخداوند او را
 او را محكم كرده ي و باطني ظاهريو قدرت ها.  متناسب استيق و اندام هايدق

 او آسان ي را برايوي و دنيني به اسباب ديسپس دسترس» يسرَه السبِيلَ ثُم« .است
  . آزموديا امر و نهگرداند و راه را به او نشان داد و او را ب
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 »ثُم اتَهأَم رَهگر ي دارد و انسان را چون دي ميبعد او را با دفن كردن گرام» فَأَقْب
 شَاء إِذَا ثُم« . ن انداخته شودي زميرد الشه اش روي بميوانات نگردانده كه وقتيح

داوند به پس خ. دي نماي سزا و جزا زنده ميسپس هر وقت بخواهد او را برا» أَنشَرَه
ن ي آورد و او دراي در ميين حلت هاي پردازد و او را به چنير انسان مي به تدبييتنها

  .  ندارديكيكارها شر
 كه بر  ي كند و فرضي را كه خدا به او داده اجرا نمين، فرمانياما انسان با وجود ا

اه سپس خداوند او را به نگ.  ورزدي ميد بلكه همواره  كوتاهي نماياوست ادا نم
 مراحل مختلف بدو ين كه چگونه  بعد از طيش امر كرد و ايدن در غذايشيكردن و اند

لْينظُرِ« : رسد، و فرموديم د به يانسان با» صبا الْماء صببنَا طَعامِهِ؛ أَنَّا إِلَى الْإِنسانُ فَ
  .مي و كثرت نازل كرده ايخوراك خود بنگرد، ما آب باران را به فراوان

»شَقَقْنَا ثُم ضتْنَا الْأَرا؛ فَأَنبا شَقا فِيهباهان يدن گي روئين را برايسپس زم» ح
ن شامل يا» حبا« . ميانديذ را در آن روي لذي هاياهان و خوراكيو  انواع گ. ميشكافت

  .  شوديهمه انواع دانه ها م
لًا اوزيتُونً«، يجات خوردنيو انگور و سبز» وقَضْبا وعِنَبا«  تون و درختان يو ز» ونَخْ

  . دارندياديد و منافع زيان كرد چون فواين چهارتان را به طور خاص بيا. خرما را
وه از يو م» وأَبا وفَاكِهةً« .  دارندياد و انبوهي كه درختان زييباغ ها» غُلْبا وحدائِقَ« 
.  خورنديان ميه چهارپا است كييعلف ها» اب«. رهيل انگور و خرما و  انار و غيقب

لِأَنْعامِكُم لَّكُم متَاعا« :ن فرموديبنابرا انتان كه خداوند ي استفاده شما و چهارپايبرا» و
ن نعمت ها بنگرد يپس هركس به ا. تان رام كرده استيده و براي شما آفريآنها را برا

 ي رويت اله او رو كند و به طاعي آورد و به سويد شكر پروردگارش را به جايبا
  .ديق نمايآورد و اخبار او را تصد

  :33- 42 يه يآ
  ، برآيد  قيامت  بانگ  الصاخَّةُ چون جاءتِ فَإِذَا
موفِرُّ يي رْءگريزد  يم  برادرش از  يآدم  كه  يأَخِيهِ روز مِنْ الْم ،  
  ،  پدرش و  مادرش از وأَبِيهِ و وأُمهِ

 فرزندانش و  زنش از وبنِيهِ و وصاحِبتِهِ

 خود  به  كه  است  يكار روز  آن در را  كس يغْنِيهِ هر شَأْنٌ يومئِذٍ منْهم امرِئٍ لِكُلِّ
  دارد  مشغولش
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وهجئِذٍ وموفِرَةٌ چهره يسدرخشانند روز  آن در  يهاي  م ،  
  شادانند و مستَبشِرَةٌ خندانند ضَاحِكَةٌ
وهجوئِذٍ وموا يهلَي رَةٌ و عآلودند غبار روز  آن در  يهاي  چهره غَب  
  اند  رفته فرو  يسياه قَتَرَةٌ در تَرْهقُها
لَئِكأُو مرَةُ الْكَفَرَةُ هفاجرانند و  كافران  اينان  الْفَج.  

 خراشد و دل يامت كه از وحشت گوش ها را ميز قي هراس انگياد و صداي فريوقت
از به اعمال ينند و از شدت ني بي كه مي كند فرا رسد مردم از وحشتيشان ميها را پر
ن كس و يزترياز عز» وبنِيهِ وأَبِيهِ؛ وصاحِبتِهِ أَخِيهِ؛ وأُمهِ مِنْ الْمرْء يفِرُّ« گذشته، 

  .زندي گريكانش كه برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانشان هستند مينزد
هركس به خودش مشغول » يغْنِيهِ شَأْنٌ يومئِذٍ منْهم امرِئٍ لِكُلِّ« چون در آن روز 

ن وقت يپس در ا.  كندي توجه نميش مهم تر است و به كسي خودش برايياست و رها
  .  گردند يم ميكبختان و بدبختان تقسيمردم به دو گروه ن

 »وهجئِذٍ وموفِرَةٌ يسز شاد و درخشان است شان در آن رويك بختان چهره هاين» م
 مستَبشِرَةٌ؛ ووجوه ضَاحِكَةٌ« . افته اند ي دانند كه به نجات و نعمت ها دست يچون م
لَيها يومئِذٍ ا عقُهرَةٌ؛ تَرْهبدبختان خندان و شادان هستند و بر يچهره ها» قَتَرَةٌ غَب 

 يري پوشاند و از هر خي آنها را فرو ميرگي غبار غم و اندوه نشسته و تييچهره ها
  . كنندين ميقيد گشته و به شقاوت و هالكت خود يناام
 »لَئِكأُو مرَةُ الْكَفَرَةُ هره است به يشان غبارآلود و تين گروه كه چهره هايا»   الْفَج

ب كرده و بر ارتكاب آنچه خداوند حرام يات او را تكذيده و آينعمت خدا كفر ورز
. امرزد و در امان دارديم كه ما را بي خواهياز خداوند م. اندكرده است جرأت نموده 

  . گمان او بخشنده بزرگوار استيب
   عبسير سوره يان تفسيپا
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  ري تكوير سوره يتفس

  .ه استي آ29 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 14 يه يآ
  ، شود  فروغ  يب خورشيد  كُورت چون الشَّمس إِذَا

  ريزند فرو  ستارگان ، چون انكَدرت و النُّجوم وإِذَا
  ، بشوند خود  يجا از كوهها  چون سيرَت و الْجِبالُ وإِذَا
  ، شوند رها خود  حال  به  آبستن  شتران  چون عطِّلَت و الْعِشَار وإِذَا
  ، شوند  آورده گرد  وحوش  چون حشِرَت و الْوحوش وإِذَا
  ، گيرند  آتش درياها  چون جرَت وس الْبِحار وإِذَا
  ، گردند  قرين تنها با روحها  چون زوجت و النُّفُوس وإِذَا
  كه شود  پرسيده  شده گور  به  زنده دختر از  چون سئِلَت و الْموؤُودةُ وإِذَا
به ذَنبٍ بِأَي است ، شده  كشته  يگناه  چه  قُتِلَت  ،  
  ، شوند باز ها  صحيفه  چون شِرَت ونُ الصحف وإِذَا
  ، شود  كنده خود  يجا از  آسمان  چون كُشِطَت و السماء وإِذَا
  ، گردد  افروخته  جهنم  چون سعرَت و الْجحِيم وإِذَا
  ، آورند  پيش را  بهشت  چون أُزلِفَت و الْجنَّةُ وإِذَا

تلِمع ا نَفْسهر م ضَرَتاست  آورده حاضر  چه  كه بداند  كس أَح.  
 داند كه ي گردند و هركس مين امور وحشتناك اتفاق افتاد مردم مشخص مي ايوقت
.  داند ي را كه انجام داده مي كرده است، و خوب و بدي آخرت خود چه كاريبرا

 گردد و ي نور مي شود و ماه بيده ميچيد در هم پيامت خورشيچون در روز ق
  . شوندي آتش انداخته مد و ماه دريخورش

 وإِذَا« . ر  كنند و پراكنده شوندييو آن گاه كه ستارگان تغ» انكَدرت النُّجوم وإِذَا« 
ند و سپس چون پشم يگ به حركت درآيو آن وقت كه كوه ها چون ر» سيرَت الْجِبالُ

 شوند  از يل مي پراكنده تبدي كنند و به غبارير مييآن هنگام تغ. ن به هوا رونديرنگ
  . شوندي خود بركنده ميجا
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ن اموال خود را كه در همه اوقات يدر آن روز مردم گرانبهاتر» عطِّلَت الْعِشَار وإِذَا« 
ادشان ي آمده كه آن  اموال گرانبها را از يزي كنند چون چيمواظب آن بودند رها م

ن يو ا. دنبالشان استشان به ي  اشاره كرد كه بچه هايبه شتران ماده ا. برده است
  .ن اموال عرب بودين و ارزشمندتريگرانبهاتر

 يامت گردآورده مي در روز قيوانات وحشيكه حيو هنگام» حشِرَت الْوحوش وإِذَا« 
 يرد و بندگان كمال عدالت و دادگري بگيگري را از ديشوند تا خداوند قصاص برخ

سپس به .  ستانديخ را از بز شاخ دار م شايرا او  انتقام بز بينند زي بيخداوند را م
  .ديد نابود شوي گويآن ها م

 شوند و با آن وسعت و ياها افروخته مي كه دريو هنگام» سجرَت الْبِحار وإِذَا« 
 هركس با همانند خود يعني» زوجت النُّفُوس وإِذَا« .  گردند يل مي كه آتش تبديبزرگ

 شوند و بزهكاران با بزهكاران يكوكاران جمع ميبا نكوكاران ي گردد؛ پس نيجفت م
   گردند يجمع م

ن ي شود و ايطان جفت مي گردد و كافر با شي همسر و جفت ميمومن با حور بهشت
و »  جهنَّم زمراًينَ كَفَرُوا إِلَيقَ الَّذيوس« :دي فرمايهمانند آن است كه خداوند متعال م

  .  شونديانده م دوزخ ريكافران گروه گروه به سو
 بهشت يزگاران گروه گروه به سويو پره»  الجنَّةِ زمراًينَ اتَّقُوا ربهم إِلَيقَ  الَّذيوسِ« 

ستمكاران را به همراه » نَ ظَلَموا وأَزواجهمياحشَرُوا الَّذ« .  شونديبرده م
 كه از دختر زنده به گور يو هنگام» سئِلَت الْموؤُودةُ وإِذَا« . ديهمسرانشان گرد آور

 جز ي كردند و آن ها گناهيجاهالن دختران را زنده به گور م.  شوديده ميشده پرس
  .دي ترسين نداشتند كه پدرشان از فقر ميا

 كشته شده اند؟ ين دختران به چه  گناهيا» قُتِلَت ذَنبٍ بِأَي« : شوديده ميپس پرس
خ ي سرزنش و توبين سوال براي ا مرتكب نشده اند، امايمشخص است كه  گناه

 اعمال كه هر بد و ي كه نامه هايو هنگام» نُشِرَت الصحف وإِذَا« . قاتالن آن ها است
پس .  شوديك به صاحب آن داده مي شوند و هري در آن نوشته شده گشوده ميكين

  نامه اعمال را دري اعمالشان را به دست راستشان گرفته اند و برخي نامه يبرخ
  .ا پشت سر گرفته انديدست چپ 

 رود، همان طور كه خداوند ين مي كه آسمان از بيو هنگام» كُشِطَت السماء وإِذَا« 
 ي كه آسمان با ابرها پاره ميروز» وم تَشَقَّقُ السماء بِالغَممِي« :دي فرمايمتعال م
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م، يچي پي كه آسمان را درهم ميروز»  السِّجِلّ لِلكُتُبِي السماء كَطَيوم نَطوِي« .گردد
مةِ يوم القِيعاَ قَبضَتُه يواالرض جم«. چدي پيهمان طور كه سجل، كتاب ها را درهم م

امت در قبضه اوست و آسمان ها ين در روز قيو تمام زم» نِهِيميت بِيوالسموت مطوِ
  . شونديده ميچيبا دست راست او پ

 ي شود و چنان شعله ور مي كه جهنم برافروخته ميو هنگام» سعرَت الْجحِيم وإِذَا« 
 كه بهشت يو هنگام» أُزلِفَت الْجنَّةُ وإِذَا« . گردد كه قبال آن گونه مشتعل نبوده است

  .  شوديك آورده ميزگاران نزدي پرهيبرا
 »تلِمع ا نَفْسم ضَرَتش ي و پان استي را كه نزد او حاضر و نمايهركس اعمال» أَح

ووجدوا ما « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م.  دانديتر انجام داده است م
 كه يين صفت هايا. ابندي يو آنچه را كه كرده اند حاضر و آماده م» عمِلُوا حاضِراَ َ 

 يان كرده است كه دل ها را به تكان و بدن ها را به لرزه در ميامت بي قيخداوند برا
 آن روز ي كند تا برايك ميرد و خردمند را تحري گياس آن همه را فرا مآورد و هر

 ي گردد باز ميند و آن ها را از هر آنچه كه باعث سرزنش مي حاصل نمايآمادگ
امت بنگرد آن گونه كه ي خواهد به قيهركس م:  از سلف گفته اندين برخيبنابرا. دارد

  .شدينديب» كُورت الشَّمس إِذَا « د به سورهي كند، بايآن را با چشم خود مشاهده م
  :15- 29 يه يآ

لَا   ،  گردنده باز  ستارگان  به بِالْخُنَّسِ سوگند أُقْسِم فَ
  ،  شونده  غايب  كننده الْكُنَّسِ سير الْجوارِ
  ، شود  تاريك  چون  شب  به سوگند عسعس و إِذَا واللَّيلِ

  ، بدمد  چون  صبح  به دسوگن تَنَفَّس و إِذَا والصبحِ
لُ إِنَّهولٍ لَقَوساست بزرگوار  يرسول  سخن  اين  كَرِيمٍ كه ر  
  ،  مكانت  صاحب ،  عرش خداوند نزد در ، مكِينٍ نيرومند الْعرْشِ ذِي عِند قُوةٍ ذِي

    مكانت  صاحب ،  أَمِينٍ مطاع ثَم مطَاعٍ
  نيست  ديوانه شما يار امين و بِمجنُونٍ و صاحِبكُم وما
  

لَقَدو آهبِينِ هر بِالْأُفُقِ راست  ديده ، روشن  افق در را او  آينه الْم  
  دارد  ينم  دريغ گويند او  به  غيب از را  آنچه بِضَنِينٍ و الْغَيبِ علَى هو وما
  يستن  رجيم  شيطان  سخن ،  سخن  آن رجِيمٍ و شَيطَانٍ بِقَولِ هو وما
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  ? رويد  يم كجا  به  تَذْهبونَ پس فَأَينَ
لَّا هو إِنْ لْعالَمِينَ اين ذِكْرٌ إِ   جهانيان  يبرا  است  يپند  كتاب  لِّ

  افتد  راست  راه  به بخواهد  كه شما از  كس هر  ييستَقِيم برا أَن مِنكُم شَاء لِمن
  كه را  آنچه مگر خواهيد  ينم شما و  الْعالَمِينَ رب اللَّه يشَاء أَن إِلَّا تَشَاؤُونَ وما

  .باشد  خواسته  جهانيان پروردگار
 هستند كه از حركت يسوگند خورده است و آن ستارگان» الخنّس«خداوند متعال به 

ار ي روند و آن ستارگان هفتگانه سي مشرق بازپس مي ستارگان به سويمعمول
و » زحل«، » خيمر«، » يمشتر« ، » زهره«، » ماه«، »ديخورش« هستند كه عبارتند از 

 مغرب به همراه ي حركت به سويكين هفت ستاره دو حركت دارند، يپس ا. »عطارد«
ن هفت ستاره يو دوم حركت معكوس از جهت مشرق كه فقط ا. همه ستارگان و افالك

  .ن گونه هستنديا
نهان شدنشان سوگند ن ها در حال بازماندن و حركت كردنشان و پيپس خداوند به ا

  .ره باشديار و غيخورده است، و احتمال دارد كه منظور همه ستارگان س
و  گفته شده كه . اوردي بي خورم به شب چون رويو سوگند م» عسعس إِذَا واللَّيلِ« 
  .  باشديم» پشت كننده «يبه معن» عسعس«
 يي گردد و روشناي آن آشكار ميها كه نشانه يو به صبح وقت» تَنَفَّس إِذَا والصبحِ« 

 يد طلوع مي گردد و خورشين كه كامل مي شب را بشكافد تا اياهيج سياش به تدر
 و شكوه و محفوظ ي بزرگي هستند كه خداوند براي بزرگين ها نشانه هايا. كند

 إِنَّه« :پس فرمود.  به آنها قسم خورده استيطان رانده شده ايبودن قرآن از هر ش
 است و او ي فرستاده بزرگواري گمان قرآن برخوانده يب» كَرِيمٍ رسولٍ لَقَولُ
 خدا نازل كرده است،  همان طور كه يه السالم است كه قرآن را از سويل عليجبرئ

 قَبلِك ينِ؛ علَينَ؛ نَزَلَ بِهِ الرَّوحِ األَميلِ ربِّ العلَميوإِنَّه لَتَنز« :دي فرمايخداوند متعال م
ل آن را يان فرستاده و جبرئي گمان قرآن را پروردگار جهانيو ب» نَيونَ مِنَ المنَذرِلِتَكُ

ل را با يو خداوند جبرئ. ي باشيم دهندگانيبر قلب تو نازل كرده است تا از ب
ن فرشتگان است و نزد يده، و او برتريف نمود، چون رفتار او پسندي توصيبزرگوار

  . شد بايخداوند مقامش از همه باالتر م
ن است ي اش ايرومندياز جمله ن. رومند استي ني فرمان الهياو در اجرا» قُوةٍ ذِي« 

 ذِي عِند« . ر و رو كرد و آنان را نابود ساخت ين قوم لوط را زيار و سرزميكه د
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ن ي واال دارد و خداوند ايل مقرب درگاه خداست و نزد خداوند مقاميجبرئ» الْعرْشِ
 باالتر يگاهي مكانت و جايو دارا» نِيمك« .  اختصاص داده استژه را به او يمقام و
ل ي از جبرئيدر ملكوت اعل»  أَمِينٍ ثَم مطَاعٍ« .  باشديگاه همه فرشتگان مياز جا

 ي شود چون او از فرشتگان مقّرب است و از نظر و فرمانش فرمانبردارياطاعت م
ن يدهند بدون كم و كاست و بدون او امانتدار است و هرچه را به او فرمان .  شوديم

ن يا.  دهديش مقرر شده است پارا فراتر بگذارد آن را انجام مي كه برايكه از حدود
  .ندي نمايشگاه خداوند داللت ميها همه بر شرافت و عظمت قرآن در پ

 باشد ي مين صفات كاملين چني اين فرشته بزرگوار كه دارايخداوند قرآن را با ا
 يشان گرامي را كه براين است كه پادشاهان كساني عادت بر او. فرستاده است

 كه يپس وقت.  گمارنديام ها مين پيف ترين و شري رساندن مهم تريهستند برا
 را كه قرآن بر او نازل يلت انسانيان كرد  فضي حامل قرآن را بيلت فرشته يفض

  :ان كرد و فرموديز بي آن دعوت كرده است نيشده و به سو
ست آن طور كه يوانه نيد) س(و همدم و معاشر شما محمد» بِمجنُونٍ صاحِبكُم وما« 

 بندند ي به او بر مييند و تهمت هاي گوي كنند، ميب ميدشمنانش كه رسالت او را تكذ
بلكه . ن گفته ها آنچه را با خود آورده است خاموش كنندي خواهند با ايو م

  . تر استاز همه مردم  عاقل تر و راستگو) ص(محمد
 »لَقَدو آهبِينِ بِالْأُفُقِ رن كرانه يه السالم را در باالتريل عليجبرئ) ص(و محمد» الْم

و او بر » بِضَنِينٍ الْغَيبِ علَى هو وما« . دي شود ديده ميروشن و آشكار كه با چشم د
هان  از آن را از شما پنيست تا برخيل ني نموده است بخي وحيآنچه خداوند به و

 پروردگارش را به يام هاين است و پيامانتدار اهل آسمان و زم) ص(كند بلكه او 
  .  رسانديصورت آشكار م

 از يزيچ چيده است و هي از آن به شما بخل نورزيزيدر رساندن چ) ص(امبريپس پ
ردست و نه از يس و نه از زير و نه از رئيچ كس نه از توانگر و نه از فقيآن را از ه
ن يبنابرا.  پنهان نكرده استيين و نه از روستاي از زن و نه از شهرنشمرد و نه

 خبره ي و دانشمنداني ربانيي سواد و جاهل به علماي بيان ملتيخداوند او را در م
گران ي گشت و آن ها استاد و دي ميل شدند كه دانش ها و علوم به آنان منتهيتبد

  .شاگردانشان بودند
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لت آن را همراه با ذكر  دو ي كتاب و فضي بزرگيوقت» رجِيمٍ طَانٍشَي بِقَولِ هو وما« 
ن دو يان كرد و ايده است بي آن ها به مردم رسيله يفرستاده بزرگوار كه به وس

 دانست كه در صداقت و يفرستاده را ستود، هر نوع كمبود و آفت را از آن منتف
و آن » رجِيمٍ شَيطَانٍ بِقَولِ هو وما« :و فرمود.  شودي شمرده ميبي قرآن عيراست

  . ستيطان رانده شده از خداوند نيقرآن گفته ش
 كند؟ و اذهانتان به ي به ذهن شما خطور مين تصوريچگونه چن» تَذْهبونَ فَأَينَ« 

 و صدق است به  منزله ين مراتب راستي را كه در باالتريكجا رفته است؟ چگونه حق
ق ي جز وارونه كردن حقايزين چيد؟ اي دهيت قرار من باطل اسين تريدروغ كه پائ

  .ستين
ست كه با آن به يان ني جهانيآن قرآن جز پند و اندرز برا» لِّلْعالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا هو إِنْ« 
 آورند ياد مي را كه دارد به ي كمالي افتند و خداوند و صفت هاياد پروردگارشان مي

 قرآن يله ي دانند و به وسيند از آن منزه است م را كه خداوييب هاي ها و عيو زشت
 و ي و شرعيري آورند و احكام تقدياد مي آن را به ي و حكمت هاياوامر و نواه

  .  شونديادآور مي را يجزائ
 يله آن براي آورند و به وسياد مينكه منافع هر دو جهان را به ي مطالب ايخالصه 

 از شما ي كسيبرا» يستَقِيم أَن مِنكُم شَاء لِمن« .  كننديسعادت هر دو جهان تالش م
  . ده استي روشن گرديت از گمراهيكه بخواهد راست  كردار شود، بعد از آن كه هدا

ت و خواست او نافذ است و يمش»   الْعالَمِينَ رب اللَّه يشَاء أَن إِلَّا تَشَاؤُونَ وما« 
 يه و امثال آن ردين آيا. ان ورزد با خواست خداوند مخالفيزيامكان ندارد كه چ

  .  كنندي ميت خدا را نفيه كه خواست و مشيه و جبرّياست بر دو فرقه قدر
  .والحمدهللا 

  ري تكوير سوره يان تفسيپا
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   انفطارير سوره يتفس

  .ه استي آ19 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
  ، بشكافد  آسمان  كه  انفَطَرَت آنگاه السماء إِذَا

  ، شوند  پراكنده  ستارگان ، كه  آنگاه انتَثَرَت و الْكَواكِب وإِذَا
  ، بپيوندند  هم  به درياها  كه  آنگاه فُجرَت و الْبِحار وإِذَا
  ، گردند زبر و زير قبرها  كه  آنگاه بعثِرَت و الْقُبور وإِذَا

تلِمع ا نَفْسم تمقَد أَخَّرَتچه و  فرستاده  پيشاپيش چيز  چه داند  يم  كس  هرو  
  .است  گذاشته  يجا بر چيز

 ي شوند و فرو مي گردد، و ستارگان پخش و پراكنده مي كه آسمان شكافته ميهنگام
 شوند و راه آن ها به ياها بر جوشانده مي رود و درين مي آنها از بيبائيزند و زير

 شوند و ير و رو مي شوند، و گورها زيل مي تبدايك دري گردد و همه به يهم باز م
 ي اعمال گرد مي جزايشگاه خداوند برايند و در محشر و در پي آيرون ميمردگان ب

 شود و هركس ي رود و آنچه پنهان بوده آشكار مين هنگام پرده كنار ميند، در ايآ
 يه را مش فرستادي آنچه از پين جا ستمگر وقتيدر ا.  دانديان خود را ميسود و ز

ن حاصل يقي و عذاب جاودانه يشگيرد و به شقاوت همي گيند انگشتانش را گاز ميب
 شوند و يسته كرده اند رستگار مي شايزگاران كه كارهاين جا پرهيو در ا. دي نمايم

  . آورنديدار و سالم ماندن از عذاب دوزخ را به دست مينعمت پا
  :6- 12 يه يآ
 پروردگار  به را تو چيز  چه ،  يآدم  يالْكَرِيمِ ا بِرَبك رَّكغَ ما الْإِنسانُ أَيها يا

  ?  است  كرده مغرور  كريمت
  اعتدالت و كرد  تمام  اعضايت و بيافريد را تو  كه  فَعدلَك آن فَسواك خَلَقَك الَّذِي

  .بخشيد
  هم  به را تو  ياعضا  خواست  كه  يصورت هر  به ركَّبك و شَاء ما صورةٍ أَي فِي

  .انداخت
لَّا   انگاريد  يم  دروغ را جزا روز شما  كه باشيد  بِالدينِ آگاه تُكَذِّبونَ بلْ كَ
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لَيكُم وإِنَّ افِظِينَ حال عاند  شده  گمارده  يمحافظان شما، بر  آنكه  لَح  
  ، بزرگوار  يكَاتِبِينَ كاتبان كِرَاما

لُ ما يعلَمونَ كنيد  يم  چه شما  كه دانند  يونَ متَفْع.  
ده و بر  ارتكاب ي ورزي حق خدا كوتاهي كه در ادايخداوند متعال با سرزنش انسان

 يا» الْكَرِيمِ بِرَبك غَرَّك ما الْإِنسانُ أَيها يا« :دي فرمايگناهان جرأت نموده است م
  ! ور ساخته است؟ز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغريچه چ! انسان

 يز مين كه عذاب او را ناچيا اي؟ ي ورزي ميا در انجام حقوق خداوند سستيآ
  ؟ي خداوند باور ندارين كه سزا و جزايا اي؟يدان
ما برخوردارت ين سيد و از بهتريآفر» خَلَقَك« ست كه تو را يا خداوند همان نيآ

ن شكل ها تو ي داد و در بهترب تو را درست و متناسب قراريو ترك» فَعدلَك« نمود؟ 
 ي كنيسته تو است كه نعمت خدا را كه به تو انعام نموده ناسپاسيا شايآ! د؟ يرا آفر

 و عناد تو سرچشمه ين كار جز از جهالت و ستمگري؟ اييو احسان او را انكار نما
  . ردي گينم

وانات يگر حيا ديا االغ ي سگ يماي تو را چون سيمايش كن كه سيپس خداوند را ستا
و » ركَّبك شَاء ما صورةٍ أَي فِي« :ن خداوند متعال فرموديبنابرا. قرار نداده است
با وجود » بِالدينِ تُكَذِّبونَ بلْ كَلَّا« . ب كردي كه خواست تو را تركيآنگاه به هر شكل

  .دي دهين موعظه و پند دادن همواره به دروغ انگاشتن روز جزا ادامه ميا
 گمارده ي گراميد و خداوند فرشتگانييد محاسبه نمايد آنچه را كه كرده اياشما ب

خطرات دل ها و افعال .  داننديسند و آن را مي نويتان را مياست كه گفته ها و كارها
ن  است كه ي شماست ايسته ين آنچه شايبنابرا. ن داخل  استياعضا و جوارح در ا

  .دي و بزرگ بدارين فرشتگان را گراميا
  :13- 19 يه يآ

  ، نعمتند در  نيكوكاران  آينه نَعِيمٍ هر لَفِي الْأَبرَار إِنَّ
 جهنم در  گناهكاران جحِيمٍ و لَفِي الْفُجار وإِنَّ

لَونَها صي موينِ در يآيند در  جهنم  به شمار روز الد ،  
  نشوند  غايب  آن از بِغَائِبِينَ و عنْها هم وما
  ?  چيست شمار روز  كه  يدان  يم  چه الدينِ تو يوم ما راكأَد وما
ا ثُمم اكرا أَدم موينِ باز يچيست شمار روز  كه  يدان  يم  چه تو  هم الد  ?  
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مولَا ي لِكتَم ئًا لِّنَفْسٍ نَفْسرُ شَيالْأَمئِذٍ وموكس  يبرا  يكس  كه  است  يروز  لِلَّهِ ي  
  .باشد خدا  فرمان فرمان  روز  آن در و كرد نتواند  يكار  هيچ ديگر
 هستند كه حقوق خدا و حقوق يكان كسانيمنظور از ن» نَعِيمٍ لَفِي الْأَبرَار إِنَّ« 

 كه توسط اعضا و جوارح ي و اعمالي آورند و در اعمال قلبي ميبندگانش را به جا
 و ي و روحيپس پاداش آنان نعمت قلب. ندبند هستي پايكوكاري شود به نيانجام م

  .ا و برزخ و آخرت استي در دنيجسم
ده ي ورزي حقوق خدا و حقوق بندگانش كوتاهيو بدكاران كه در ادا» الْفُجار وإِنَّ« 

ا و ي در دنيعني. در دوزخند» جحِيمٍ لَفِي« . آلوده است ياند و دل و اعمالشان به بد
  . ناك قرار دارند درديبرزخ و آخرت در عذاب

لَونَها«  صي موينِ يشود آن ها به شدت در دوزخ ي اعمال داده مي كه جزايروز» الد 
ند ي آيرون نميچ گاه از دوزخ بيو ه»  بِغَائِبِينَ عنْها هم وما« .  شونديعذاب داده م

» الدينِ يوم ما أَدراك ما مالدينِ؛ ثُ يوم ما أَدراك وما« . بلكه همواره در آن هستند
 كه شدت هول و هراس آن عقل ها يان هولناك بودن آن روز سخت است، روزين بيا

  .دي نمايران ميرا ح
 »مولَا ي لِكتَم ئًا لِّنَفْسٍ نَفْسيچ كسي هي برايچ كسي است كه هيامت روزيق» شَي 
در آن روز هركس به خودش . باشدشاوند و دوست ي بكند گرچه خوي تواند كارينم

لَّهِ يومئِذٍ والْأَمرُ« . ستيگر ني دي كسيي و رهايمشغول است و دنبال آزاد و در »   لِ
د و حق ي نماي ميان بندگان داوريپس اوست كه م.آن روز، فرمان، فرمان خداست

  .واهللا اعلم. ردي گيمظلوم را از ظالم و ستمگر م
  ار انفطير سوره يان تفسيپا
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  ني مطففير سوره يتفس

  .ه استي آ36 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 6 يه يآ
لْمطَفِّفِينَ وا ويلٌ   :  فروشان  كم بر  يلِّ

  آن ستانند  يم  كيل  مردم از،  چون  كه  يستَوفُونَ آنان النَّاسِ علَى اكْتَالُواْ إِذَا الَّذِينَ
  ، كنند  يم پر را

 از كشند  يم يا پيمايند  يم  مردم  يبرا  چون يخْسِرُونَو وزنُوهم أَو وهمكَالُ وإِذَا
  .كاهند  يم  آن
  شوند  يم  زنده  كه دانند  ينم  اينان مبعوثُونَ آيا أَنَّهم أُولَئِك يظُنُّ أَلَا

  ?  بزرگ روز  آن عظِيمٍ در لِيومٍ
موي قُومي النَّاس لِرَب يم  جهانيان پروردگار  پيشگاه  به  مردم  كه  يالَمِينَ روزالْع  

  .ايستند
لْمطَفِّفِينَ ويلٌ«  ن گونه يرا خداوند ا» نيمطفف«و . كلمه عذاب و عقاب است» ليو» «لِّ

 ي براي كه وقتيكسان» يستَوفُونَ النَّاسِ علَى اكْتَالُواْ إِذَا الَّذِينَ« :ر كرده استيتفس
  . دارنديافت مي زنند به تمام و كمال و بدون كم و كاست از مردم دريه ممانيخود پ

 خواهند حق مردم را كه بر ي كه ميو هنگام» يخْسِرُونَو وزنُوهم أَو كَالُوهم وإِذَا« 
از آن كم .  دهندي كاهند و به  اندازه الزم نميآن هاست وزن كنند و بدهند از آن م

مال ي دهند حق آن  ها را پاي كه كم نشان مييمانه و ترازويپله يا به وسي كنند، يم
 از حق يگري ديا از راه هاي كنند و يمانه و ترازو را پر نمين كه پيا اي كنند و يم

  .  كاهنديمردم م
ق يرد به طري گي اموال مردم را از دستشان ميا از راه دزدي كه به زور و يپس كس

 كند كه انسان هم چنان كه حق خود را ي داللت مهيآ.  استين  عذابي سزاوار چنياول
بلكه حجت و سخن . ز در معامالت به آنها بدهديد حق مردم را نيرد باي گياز مردم م
ن است كه دو فردِ مناظره گر ين داخل است، پس همان طور كه عادت بر ايهم در ا

ف خودش را ل طريل خود را ارائه دهد بر او الزم است كه دلي كوشد تا داليك ميهر
ل طرف ي نگرد داليل خود ميو همان طور كه به دال. ان كندي داند بيكه خود آن را نم
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 ي از بي از تكبر و خردمندين جا، انصاف از تعصب و فروتنيو در ا. راهم نگاه كند
  . گرددي مشخص ميخرد

سپس خداوند . ق دهدي توفيريم كه ما را بر انجام هر كار خي خواهياز خداوند م
 نمود يد كرد و از حالتشان و از آنچه كه بر آن بودند اظهار شگفتيندگان را تهدكاه

لَا« :و فرمود » الْعالَمِينَ لِرَب النَّاس يقُوم عظِيمٍ؛ يوم مبعوثُونَ؛ لِيومٍ أَنَّهم أُولَئِك يظُنُّ أَ
اشتن آن ها به روز مان نديپس آنچه به آن ها جرأت داد كه از حقوق مردم بكاهند ا« 
 يشگاه خدا مي در پي دانستند روزيمان داشتند و ميامت ايامت است و اگر به قيق
 ين كارها دست مي كند از ايز بازخواست ميستند و آن ها را در مورد همه چيا

  ». كردنديدند و از آن توبه ميكش
  :7- 17 يه يآ

لَّا   سجين در  مكتوب  بدكاران  اعمال  كه باشيد  سِجينٍ آگاه لَفِي الفُجارِ كِتَاب إِنَّ كَ
  .است
  ?  چيست  سجين ، كه  يدان  يم  چه سِجينٌ تو ما أَدراك وما

كتاب كِتَاب رْقُومنوشته  است  يم  
لْمكَذِّبِينَ در يومئِذٍ ويلٌ   :  كنندگان  تكذيب بر  يوا روز  آن لِّ

  .انگاشتند  دروغ را جزا روز  كه  لدينِ آنانا بِيومِ يكَذِّبونَ الَّذِينَ
  نينگارد  دروغ گناهكار  يمتجاوز جز را روز  آن أَثِيمٍ و معتَدٍ كُلُّ إِلَّا بِهِ يكَذِّب وما
لَيهِ تُتْلَى إِذَا اتُنَا عاطِيرُ قَالَ آيلِينَ چون أَسگفت ، شد  خوانده او بر ما  آيات  الْأَو :  

  .است  پيشينيان  ياه  افسانه
لَّا  بر بودند  كرده  كه  يكارهاي  كه ، حقا يكْسِبونَ كَانُوا ما قُلُوبِهِم علَى رانَ بلْ كَ

  .است  مسلطشده  دلهاشان
لَّا   پروردگارشان از روز  آن در  كه ، لَّمحجوبونَ حقا يومئِذٍ ربهِم عن إِنَّهم كَ

  .باشند  محجوب
ثُم مالُو إِنَّهحِيمِ پس لَصآيند در  جهنم  به  ايشان  الْج.  
قَالُ ثُمذَا يونَ و بِهِ كُنتُم الَّذِي هيم  دروغش  آنچه  است  اين : گويند را آنها تُكَذِّب  

  .شمرديد
لَّا« :دي  فرمايخداوند متعال م  اعمال  كه نامهيبه درست» سِجينٍ لَفِي الفُجارِ كِتَاب إِنَّ كَ
ن همه بدكاران را از نوع كافران و منافقان و  فاسقان يو ا. ن  استيبدكاران در سج
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» مرْقُوم سِجينٌ؛ كِتَاب ما أَدراك وما« :ر كردين تفسيرا چن» نيسج«و.  شوديشامل م
  . د و زشت آن ها در آن ها نوشته شده استي است كه اعمال پليكتاب

»است يشوار تنگ و ديجا» نيسج  . »يمحل» نييعل«. است » نييعل«ضد » نيسج 
و گفته . ان خواهد شديكوكاران در آن قرار دارد، همچنان كه بياست كه نامه اعمال ن

 لِّلْمكَذِّبِينَ؛ الَّذِينَ يومئِذٍ ويلٌ« . ن هفتم قرارگاه بدكاران استيرزميز» نيسج« شده 
 يب مي كه روز جزا را تكذييب كنندگان؛ آن هاي به حال تكذياو» الدينِ بِيومِ يكَذِّبونَ

  .كنند
 تجاوز كرده و پا را ي كه بر محارم الهيو جز كس» أَثِيمٍ معتَدٍ كُلُّ إِلَّا بِهِ يكَذِّب وما« 

 ين كسيچن.  كنديب نميار گناهكار است آن را تذكياز حالل فراتر گذاشته و بس
د تا ي نمايجاب مي او ايد و تكبرش برايب نمايكند تا تكذ ي اش او را وادار ميدشمن

لَيهِ تُتْلَى إِذَا« :ن فرموديبنابرا. رديحق را نپذ اتُنَا عات ما كه بر حق و بر ي آيوقت» آي
ب ي كند بر او خوانده شود آن را تكذيامبران آورده اند داللت ميراست بودن آنچه پ

ن  يا: دي گويو م» الْأَولِينَ أَساطِيرُ قَالَ« زد،ي خي كند و به مخالفت با آن برميم
  . ستي گذشته است و از جانب خدا ني امت هايت هايان و حكاينيشي پيافسانه ها

 كه انصاف داشته ياما كس. ندي گوي عناد و تكبر مين را از رويب كنندگان ايتكذ
 كند ينمب يت از حق روشن باشد روز جزا را تكذيباشد و هدف و مقصود او تبع

امت ارائه داده است كه ي اثبات روز قي براي و روشنيل قطعيچون خداوند چنان دال
د ين كرده است و آن ها همان طور كه با چشم خود خورشيقيل به حق و يآن را تبد

  .نندي بيت آمدن روز جزا را مينند با جشم خود حقاني بيرا م
انش او را پوشانده اند از حق  كه كردارش بر دلش زنگار بسته است و گناهياما كس

  .ندي بي شود و حق را نميبازداشته م
امت ي در حجاب است در روز قيات الهيدن آي از دين كسيپس همان طور كه دلِ چن

 ثُم« . ب استي تكذين سزايو ا.  پروردگارشان در حجاب خواهند بوديز از لقاين
 مالُولَ« د ين عقوبت شديسپس آنان همراه با ا» إِنَّهحِيمِ صبه جهنم در خواهند » الْج
» تُكَذِّبونَ بِهِ كُنتُم الَّذِي هذَا« : شوديخ و سرزنش به آن ها گفته ميسپس با توب. آمد

  .دي كرديب مي است كه آن را تكذين همان دوزخيا
عذاب دوزخ، عذاب : ان كرد كه عبارتند از ي آن ها بيپس سه نوع عذاب را برا

محجوب . اني پروردگار جهاني عذاب در حجاب ماندن از لقاخ، ويسرزنش و توب
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 ين ميدار پروردگار به خاطر آن است كه خداوند بر آن ها خشمگيبودن آن ها از د
  .شان از عذاب دوزخ بزرگ تر استين برايباشد و ا
 يامت و در بهشت مي كند كه مومنان پروردگارشان را در روز قيه داللت ميمفهوم آ

 ها لذت بخش يشان از همه شادين براي برند و ايگاه كردن به خدا لذت منند و از نيب
ك بودن به ي گردند و از نزديتر است و آن ها از سخن گفتن خداوند با آن ها شاد م

ن را يه از قرآن اين آيهمان طور كه خداوند در چند.  شوندياو خوشحال و مسرور م
  .شده استنفل ) ص(امبريز از پيان كرده و به تواتر نيب

ج دل را ي از ارتكاب گناهان برحذر داشته شده چون گناهان به تدريات آدمين آيدر ا
ند آن ي بي رود و حقائق را وارونه مين مين كه نور دل از بي كنند تا ايزنگار زده م

  . گناهان استين سزاهاين از بزرگتريند و اي بيگاه باطل را حق و حق را باطل م
  :18- 28 يه يآ

لَّا   .است  مكتوب  عليين در  نيكان ، اعمال  كه ، عِلِّيينَ حقا لَفِي الْأَبرَارِ كِتَاب إِنَّ كَ
لِّيونَ و ما أَدراك وما   ?  چيست  عليين  كه  يدان  يم  چه تو عِ

كتاب كِتَاب رْقُومنوشته  است  يم  ،  
هدشْهونَ كه يقَرَّبنگرند  يم  آن در خدا  مقربان  الْم.  

  ، نعمتند در  نيكان  آينه هر نَعِيمٍ لَفِي الْأَبرَار إِنَّ
  .كنند  يم  نظاره و  نشسته تختها ينظُرُونَ بر الْأَرائِكِ علَى

رِففِي تَع وهِهِمجيبشناس را  نعمت  طراوت  هاشان  چهره النَّعِيمِ بر نَضْرَةَ و.  
  سيراب اند  نهاده مهر  آن سر بر  كه  خالص  يشراب مخْتُومٍ از رحِيقٍ مِن يسقَونَ

  .شوند  يم
هخِتَام كفِي مِسو تَنَافَسِ ذَلِكونَ مهر فَلْيتَنَافِسيپيشدست و  است  مشك از  آن الْم  

  .كنند  يم  يپيشدست يكديگر بر  آن در  كنندگان
همِزَاجنِيمٍ آميزه مِن واست  تسنيم  آن  تَس  :  

  آشامند،  يم  آن از خدا  مقربان  كه  است  يا  الْمقَرَّبونَ چشمه بِها يشْرَب اعينً
ان ين جا قرار دارد بين و تنگ ترين تريان كرد كه نامه اعمال بدكاران در پائي بيوقت

« ن جا قرار دارد و كتابشان، ين و گشاده تريكان در باالتريداشت كه نامه اعمال ن
كِتَاب رْقُوممهدشْهونَ ؛ يقَرَّبامبران ي كه فرشتگان و ارواح پيكتاب نوشته شده ا» الْم
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 از آنان نام ي گردند و خداوند در ملكوت اعليدان در آن حاضر ميقان و شهيو صد
  .  بهشت استين جاينام باالتر» ونيعلّ«و .  برديم

 ي از همه يعنياند ان كرد و فرمود كه آن ها در نعمت ي نامه اعمالشان را بيپس وقت
  .  برخوردارندي و جسمي و روحي قلبينعمت ها

با ي زي نشسته اند كه با فرش ها و پرده هايبر تخت ها» ينظُرُونَ الْأَرائِكِ علَى« 
 يمايز به سيشان فراهم كرده است ني كه خداوند براييآراسته شده اند و به نعمت ها

 فِي« يني بي، مي كنيه به آنان نگاه مشما ك» تَعرف« .  كننديپروردگار نگاه م
وهِهِمجبه خاطر يعني.  و آثار نعمت ها را در رخسارشانيشاداب»  النَّعِيمِ نَضْرَةَ و 
شان تر و تازه و خرم و خوش است، چون ي خدا چهره هاي از نعمت هايبهره مند
  .رداند گيبا مي كند و آن را زي مي ها چهره را نوراني مستمر از شاديبرخوردار

 يعني.  شونديآنان از شراب ناب ِ مهر شده نوشانده م» مخْتُومٍ رحِيقٍ مِن يسقَونَ« 
» مِسك خِتَامه« . شودين شراب زالل و خالص به آنان داده ميذترين و لذياز بهتر

 يا از لذت آن مي كند و ين باشد كه آنچه شراب را فاسد مياحتمال دارد كه  منظور ا
ن اتفاق خواهد شد آن مهر و ي كه مانع ايزين شراب ندارد، و چي به اياهكاهد ر

  . آن شراب نهاده شده استي است كه بر رويدرپوش مشكبار
 ماند ي مي كه در آخر ظرف باقين باشد كه مقدار شرابيو احتمال دارد كه منظور ا

زند در ير يا معموال ته مانده شراب را مين كه در دنيپس ا.  و خوش بو استيمشك
لْيتَنَافَسِ ذَلِك وفِي« . ن نخواهد بوديجنت چن  به دست آوردن يو برا» الْمتَنَافِسونَ فَ

د با انجام دادن ي داند باي جز خدا نمي و مقدار آن را كسييبايدار كه زين نعمت پايا
ن ين بهتريرند و اي بگيشيگر پي رساند از همدين نعمت مي را به اي كه آدمييكارها

  . به دست آوردن آن صرف نموديزها را براين چيد گرانبهاتريز است و بايچ
 »همِزَاجنِيمٍ مِن ونًا« م استيزه اش از تسنين شراب آميا» تَسيع شْرَبا يبِه 

 نوشند و به طور مطلق ي است كه تنها مقربان از آن ميم چشمه ايتسن» الْمقَرَّبونَ
 كه مقامشان از ييژه مقربان است؛ آن هاين وينابراب.  بهشت استيدنين نوشيباالتر

 « يذ براي لذي هايدنيگر نوشيبا شراب ناب و د» ميتسن« و . همه  مردم باالتر است
  .خته شده استياران راست آمي يعني» نيمياصحاب ال

  :29- 36 يه يآ
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  يم  مؤمنان  به  هكارانيضْحكُونَ گنا آمنُوا الَّذِينَ مِنَ كَانُواْ أَجرَموا الَّذِينَ إِنَّ
  .خنديدند

  يم  اشاره ابرو و  چشم  به ، گذشتند  يم آنها بر  چون يتَغَامزُونَ و بِهِم مرُّواْ وإِذَا
  .كردند
لَبواْ وإِذَا لَبواْ أَهلِهِم إِلَى انقَ  ، گشتند  يم باز  كسانشان نزد  چون فَكِهِينَ و انقَ

  .گشتند  يم باز  شادمانه
  اينان  كه گفتند  يم ، ديدند  يم را  آنان  چون لَضَالُّونَ و هؤُلَاء إِنَّ قَالُوا رأَوهم ذَاوإِ

  .گمراهند
لَيهِم أُرسِلُوا وما افِظِينَ و عمؤمنان  اعمال  مواظبت  به را  آنان  آنكه  حال ح  

  .بودند  نفرستاده
مونُواْ الَّذِينَ فَالْيكُونَ و ارِالْكُفَّ مِنَ آمضْحخندند  يم  كافران  به  مؤمنان امروز ي.  

  .نگرند  يم و اند  زده  تكيه تختها ينظُرُونَ بر الْأَرائِكِ علَى
  ? اند  يافته  پاداش ، اعمالشان برابر  كافران يفْعلُونَ آيا كَانُوا ما الْكُفَّار ثُوب هلْ
ان كرد و  تفاوت يكوكاران را بي پاداش ن گناهكاران وي خداوند متعال سزايوقت

ا مومنان را به تمسخر و يان آنها را ذكر نمود خبر داد كه گناهكاران در دنيبزرگ م
 يشان مي كه مومنان از كنار ايدند و هنگامي خندي گرفتند و به آنان مياستهزا م

 و با  دادندير قرار ميگذشتند با اشارات سر و دست آنان را مورد تمسخر و  تحق
  . كردندي نمي  ترسيچ احساسين مطمئن بودند و هيوجود  ا

لَبواْ وإِذَا«  لِهِم إِلَى انقَ واْ أَهبه نزد خانواده يو به هنگام صبح و شام وقت» فَكِهِينَ انقَلَب 
 است، يت غرور و سركشين نهاي گشتند و اي گشتند شاد و مسرور باز ميشان برم

 نمودند، ين كار را كرده بودند باز هم احساس آرامش مين كه بدتريرا آن ها با ايز
 ي آمده است كه آن ها اهل سعادت و خوشبختيمانيا كه از جانب خداوند عهد و پيگو

  .هستند
ن ي باشند و مومنان گمراهند و ايت مي خود حكم كردند كه اهل هدايآن ها برا

 بر خداوند يبدون آگاه بستند و به خود جرأت دادند و ي بود كه بر خداوند ميدروغ
بزهكاران و » حافِظِينَ علَيهِم أُرسِلُوا وما« :دي فرمايخداوند متعال م. دروغ بستند

 ي متهم كردن آن ها به گمراهيستند تا برايمجرمان ملزم به ثبت اعمال مومنان ن
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.  ندارنديل و حجتيرد و دلي گين كارشان از لجاجت و عناد سرچشمه ميبكوشند و ا
  .شان در آخرت از نوع عملشان استين سزاينابراب
 »مونُواْ الَّذِينَ فَالْيكُونَ الْكُفَّارِ مِنَ آمضْحگناهكاران را يامت مومنان وقتيدر روز ق» ي 
ده اند، يشان نرسي دروغني غلتند و به آمال و آرزوهايان عذاب مينند كه در مي بيم

  . خندنديبه آن ها م
ه ي مجلّل تكي بر تخت هايت آرامش و راحتيمومنان در نها» ينظُرُونَ كِالْأَرائِ علَى« 
شان آماده كرده است ي برند كه خداوند براي به سر مييان نعمت هاي زنند و در ميم

  . نگرنديو به چهره پروردگار م
ا ي كه در دنيي  همانند كارهاييا به كفار سزايآ» يفْعلُونَ كَانُوا ما الْكُفَّار ثُوب هلْ« 
 يا به مومنان مي كرده اند به آنان داده شده است؟ پس همان گونه كه در دنيم

امت كه به يز در روز قي كردند، مومنان نيدند و آن ها را به گمراه بودن متهم ميخند
  . خندندينند به آن ها مي بي آن ها را در عذاب و شكنجه مي و سركشيفر گمراهيك
 و ين  عدالت الهي كردند به آنان داده شده است و اي م كهييپاداش كارها! يآر

  . م استي حكيحكمت اوست و خداوند دانا
  ني مطففير سوره يان تفسيپا
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   إنشقاقير سوره يتفس

  .ه استي آ25 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 15 يه يآ
  ، شود  شكافته  آسمان  انشَقَّت چون السماء إِذَا

أَذِنَتو الِرَبو ه قَّتحچنين  كه بود  حق و دهد  گوش  پروردگارش ، فرمان  به و  
  كند
  ، منبسط شود  زمين  چون مدت و الْأَرض وإِذَا

أَلْقَتا وا مو فِيه تَخَلَّتگردد  يته و افكند  بيرون دارد  درون در  كه را  چه هر و ،  
أَذِنَتا وهو لِرَب قَّتحچنين  كه بود  حق و دهد  گوش  پروردگارش  انفرم  به و  

  .كند
  راه در تو ،  انسان  يفَملَاقِيهِ ا كَدحا ربك إِلَى كَادِح إِنَّك الْإِنسانُ أَيها يا

  ديد  يراخواه ، آن  پاداش  پس ،  يكش  يم  فراوان  رنج  پروردگارت
  ، دهند  راستش  دست  به را  اش  نامه  كه  كس هربِيمِينِهِ كِتَابه أُوتِي منْ فَأَما

فوفَس باسحا يابسِيرًا زودا حِسكشند  حساب او از  آسان  كه ي ،  
نقَلِبيلِهِ إِلَى و ا و أَهرُورسبازگردد  كسانش نزد  شادمان م  

  ، شود  داده سر  پشت از  اش  نامه  كه  كس هر ظَهرِهِاما وراء كِتَابه أُوتِي منْ وأَما
فوو فَسعدا زودا يورشدم  هالك  كه  من بر  يوا : بگويد  كه ثُب  
  آيد در  افروخته  آتش  به سعِيرًا و ويصلَى

لِهِ فِي كَانَ إِنَّه ا او أَهرُورسبود  زيسته  شادمان  كسانش نزد دنيا در م  
و لَّن أَن ظَنَّ إِنَّه ورحگشت نخواهد باز هرگز  كه  است  نداشتهپ  يم ي  
  .است  ديده  يم را او  پروردگارش  يبصِيرًا آر بِهِ كَانَ ربه إِنَّ بلَى

 ي كه در اجرام  بزرگ رويراتيي دهد و تغيامت رخ ميان آنچه در روز قيخداوند با ب
گر ي شكافد و از همديآن گاه كه آسمان ها م» انشَقَّت السماء إِذَا« :دي فرماي دهد ميم

 نور و يد بي گردند و ماه و خورشي شود و ستارگان پخش و پراكنده ميجدا م
  .  شونديك ميتار
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 »أَذِنَتا وهدهد، يو به فرمان پروردگارش گوش فرا م» لِرَب  »قَّتحو سزاوار » و
ند  خداويير و فرمانرواي باشد، چو ن آسمان مسخّر و تحت تدبي هم مين كاريچن

 كند و با فرمان خدا وند مخالفت ي نميچيبزرگ است و هرچه به آن دستور دهد سرپ
  .دي نماينم
 آن از يد و كوههاي آين به لرزه و تكان در مي كه زميو هنگام» مدت الْأَرض وإِذَا« 
 گردند و ي آن هست نابود مي كه رويي روند و نشانه ها و ساختمان هاين ميب

 گردد و همه مردم را با يار گسترده مي كند و بسيون سفره پهن مخداوند آن را چ
 يدانين به مي دهد، پس آن گاه زمي مياد هستند در خود جاي زيلينكه خيوجود ا

 . شوديل مي ندارد تبديبيچ فراز و نشيصاف و هموار كه ه

»أَلْقَتا وا مفِيه تَخَلَّتن است يدر زم كه ييامت مردگان و خزانه هايو در روز ق» و
 يده ميدر آن روز در صور دم.  گرددي مين خالي شوند و زميرون انداخته ميب

د ي آيرون ميز بين ني زميند و گنج  هاي آيرون ميشود ، آن گاه مردگان از گورها ب
نند و ي بي شود و مردم آن ها را مي هم انباشته مي بزرگ رويو چون  توده ا

 ي ميشيگر پيكدي از ييزهاين چيست آوردن چن به دي خورند كه چرا برايحسرت م
  .گرفته اند

لَاقِيهِ كَدحا ربك إِلَى كَادِح إِنَّك الْإِنسانُ أَيها يا«  يتو همواره به سو!  انسانيا» فَم 
ا ير ي و خودت را با انجام خي كني او عمل مي و به اوامر و نواهيخداوند رهسپار

 كرد و يامت او را مالقات خواهي سپس در روز قي كنيك مي او نزديشر به سو
 با فضل خود با تو رفتار يپس اگر خوشبخت باش. دي  ديپاداش همه كارها را خواه

  . دادگرانه به تو سزا خواهد داديخواهد كرد و اگر بدبخت باش
 كه نامه اعمالش به دست راستش يان كرد و فرمود كسيل جزا را بين تفصيبنابرا

و .  ساده و آسان خواهد شدينان اهل سعادت هستند با او حسابداده شود و آ
گر ي برد كه دي كند و گمان مين است كه بنده به گناهانش اعتراف ميحساب آسان ا

 يز ميا پوشاندم و امروز نيد گناهانت را در دني گويهالك شده است اما خداوند م
  .پوشانم

 »نقَلِبيلِهِ إِلَى و ا أَهرُورسخانواده اش در بهشت يدمان و مسرور به سوو شا» م 
افته و به پاداش دست ي گردد و شاد و مسرور است چون از عذاب نجات يبرم

 از پشت سر داده شود از ي اعمالش به دست چپ وي كه نامه ياما كس. ده استيازي
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 كه در نامه اعالش ثبت شده و از آن توبه يي كارهاي و از زشتيي و رسوايخوار
  . طلبدي خود را ميست هالكت و نابودننموده ا

 ي كند و عذاب داده ميآتش سوزان دوزخ او را از هر سو احاطه م» سعِيرًا ويصلَى« 
 لَّن أَن ظَنَّ« ان خ انواده خود شادمان بود و ين بدان خاطر است كه او در ميا. شود
ورحپس . نا بودي پروردگارش برخواهد گشت و پروردگارش به او بيبه سو! يآر» ي

ا عذاب يتا پاداش .  كندي ميهوده رها نخواهد كرد بلكه او را امرو نهيچ گاه او را بيه
  .نديبب
  :16- 25 يه يآ

لَا   ،  خورم  يم سوگند  شفق  به  بِالشَّفَقِ پس أُقْسِم فَ
  ،، پوشد فرو را  چه هر و  شب  به سوگند وسقَ و وما واللَّيلِ
  ، شود  كامل  فروغش  چون  ماه  به سوگند سقَ واتَّ إِذَا والْقَمرِ
  يافت خواهيد  تحول ديگر  حال از بعد  يحال  به  طَبقٍ كه عن طَبقًا لَتَرْكَبنَّ

  ? آورند  ينم  ايمان  كه  شودشان  يم  يؤْمِنُونَ چه لَا لَهم فَما
  ينم  سجده شود  خوانده آنها بر  قرآن  نچو يسجدونَ و لَا الْقُرْآنُ علَيهِم قُرِئَ وإِذَا
  ? كنند
  كنند  يم  تكذيب  كافران ،  يكَذِّبونَ بلكه كَفَرُواْ الَّذِينَ بلِ

اللَّهو لَما أَعونَ و بِموعاست  آگاه دارند  دل در  آنچه  به خدا ي  
  ،  ده  تبشار دردآور  يعذاب  به را  آنان  أَلِيمٍ پس بِعذَابٍ فَبشِّرْهم

لَّا   آورده  ايمان  كه  آنان مگر  ممنُونٍ غَيرُ أَجرٌ لَهم الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ إِ
  .نيست  يپايان را  پاداششان  كه اند  كرده  شايسته  يكارها و اند

ر مانده نوي شب سوگند خورده است؛ به شفق كه باقين جا خداوند به نشانه هايدر ا
سوگند به شب و همه » وسقَ وما واللَّيلِ« . د و آغازگر شب استي خورشييو روشنا

سوگند به ماه چون » اتَّسقَ إِذَا والْقَمرِ« . ردي گيره كه فرا ميوانات و غيآنچه از ح
ن يرا در اي كند، زياد ميخداوند به ماه در حالت كامل بودنش قسم .  شوديكامل م

شتر يز بيباتر است و منافعش نيش زي حالت هايه يهر آن از بقحالت صورت و ظا
شما » طَبقٍ عن طَبقًا لَتَرْكَبنَّ« اد شده عبارت است از يو آنچه كه بر آن قسم . است

 بسته و از يد؛ از نطفه به خوني كني مي را طيمراحل و حاالت مختلف!  انسان هايا
  . گردديده مين كه روح در شما دميا اد تي شويل مي گوشت تبديخون بسته به تكه ا
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د سپس به سن ي گذراني را پشت سر مي و بعد دوران كودكيسپس دوران نوزاد
د و ي شويد مرد و بعد از مرگ زنده ميو سپس خواه. دي رسي ميف و امر و نهيتكل

 گذ ي است كه بر انسان مين مراحل مختلفيا. ديد دي اعمال خود را خواهيسزا و جزا
كتاست و او طبق حكمت و ين است كه تنها خداوند معبود و ي مراحل دال بر انيرد و ا

ازمند و ناتوان است و تحت ي پردازد، و بنده نير بندگان ميش به تدبيرحمت خو
  . مهربان قرار داردير خداوندِ توانايتدب

 كه قرآن بر آنان خوانده ي آورند و هنگاميمان نمي از مردم ايارين بسيبا وجود ا
 كَفَرُواْ الَّذِينَ بلِ« .  كنندي قرآن اطاعت نمي كنند و از اوامر و نواهي كرنش نمشود

شان روش شده ي بعد از آن كه حق برايعني.  كننديب ميبلكه  كافران تكذ»  يكَذِّبونَ
  . كنندياست با آن مخالفت م

 ي كسست چوني نيبيز عجين ها و  اطاعت نكردنشان از قرآن چياوردن ايمان نيپس ا
  .ستيتش ني هداي براي كند چاره ايب مي عناد تكذيكه حق را از رو

 »اللَّهو لَما أَعونَ بِموعي دارند بهتر ميشان پنهان مي را كه اييو خداوند رازها» ي 
 ي اعمالشان مي پنهان و آشكارشان آگاه است و آنان را به سزايداند و به كارها

  : ن فرموديبنابرا. رساند
 »مفَبذَابٍ شِّرْهده شده است چون آثار آن در يبشارت بدان جهت بشارت نام» أَلِيمٍ بِع

 يب ميش تر مردم؛ قرآن را تكذين است حالت بيا.  گردد يان ميپوست و چهره نما
  . آورنديمان نميكنند و به آن ا

 از مردم هستند ياما برخ»   ممنُونٍ غَيرُ أَجرٌ لَهم الصالِحاتِ وعمِلُواْ آمنُواْ الَّذِينَ إِلَّا« 
مان آورده و آنچه را كه يشان به خدا ايپس ا. ت كرده استيكه خداوند آن ها را هدا

سته انجام داده اند و ي شايمان آورده و كارهايپس ا. رفته انديامبران آورده اند پذيپ
 ييزهايآن چ  است و يشگير دارند بلكه پاداش آن ها هميان ناپذي پايشان پاداشيا

ده و ي اخبار آن را نشنيچ گوشيده و هي تاكنون آن ها را نديچ چشمياست كه ه
  .  خطور نكرده استيچ انسانيتصور آن به دل ه

   انشقاقير سوره يان تفسيپا
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   بروجير سوره يتفس

  .ه استي آ22 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 22 يه يآ
  ،  برجهاست  دارنده  كه  آسمان  به  مالْبرُوجِ قس ذَاتِ والسماء
  ، موعود روز  به  قسم الْموعودِ، والْيومِ
  ، دهند  شهادت  بدان  آنچه و  دهنده  شهادت  به  قسم ومشْهودٍ و وشَاهِدٍ

  رسيدند  هالكت  به اخدود  اصحاب  الْأُخْدودِ كه أَصحاب قُتِلَ
  ، هيزمها از  افروخته  يالْوقُودِ آتش ذَاتِ النَّارِ
لَيها هم إِذْ آنگاه ع ودبودند  نشسته  آتش  آن كنار بر  كه  قُع ،  

مهلَى وا علُونَ مفْعؤْمِنِينَ يو بِالْم ودآوردند  يم  مؤمنان سر بر  آنچه بر شُه ، 
  بودند شاهد
  آنكه جز نيافتند آنها در  يعيب  الْحمِيدِ هيچ زِيزِالْع بِاللَّهِ يؤْمِنُوا أَن إِلَّا مِنْهم نَقَموا وما
  بودند  آورده  ايمان ، ستايش خور در پيروزمند  يخدا  به

  كه  يخداي  شَهِيد آن شَيءٍ كُلِّ علَى واللَّه والْأَرضِ السماواتِ ملْك لَه الَّذِي
  ناظراست   يچيز هر بر و ،  اوست  آن از  زمين و آسمانها  يفرمانرواي

 عذَاب ولَهم جهنَّم عذَاب فَلَهم يتُوبوا لَم ثُم والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِينَ فَتَنُوا الَّذِينَ إِنَّ
  ، نكردند  توبه و فريفتند را  مؤمن  زنان و  مؤمن  مردان  كه  آنان  آينه الْحرِيقِ هر

  .هاستآن  يبرا  آتش  عذاب و  جهنم  عذاب
 الْفَوز ذَلِك الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّات لَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ

   يبهشتهاي اند  كرده  شايسته  يكارها و اند  آورده  ايمان  كه  يكسان  يالْكَبِيرُ برا
  .است  يزرگب  يكامياب  آن و  است  يجار نهرها  آن در  كه است
  است  سخت تو پروردگار  گرفتن لَشَدِيد فرو ربك بطْش إِنَّ
إِنَّه ودِئُ هباوست ي عِيديسازد  يم  زنده ، مرگ از  پس و آفريند  يم  نخست  كه  و  

وهو او الْغَفُور ودداست  دارنده  دوست و  آمرزنده الْو  
  ارجمند  عرش  احبص  الْمجِيد اوست الْعرْشِ ذُو

  رساند  يم  انجام  به كند  اراده را  چه يرِيد هر لِّما فَعالٌ
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  ?  يا  شنيده را لشكرها  داستان الْجنُودِ آيا حدِيثُ أَتَاك هلْ
  ? ثمود  قوم و  فرعون  يوثَمود لشكرها فِرْعونَ

 در  همچنان اند  گرفته  پيش كفر  راه  كه  آنان ،  يتَكْذِيبٍ آر فِي كَفَرُوا الَّذِينَ بلِ
  هستند  تكذيب
اللَّهائِهِم مِن ورحِيطٌ و ودارد  احاطه آنها بر سو  همه از خدا م  
  ،  است مجيد  قرآن  اين  يمجِيد بل قُرْآنٌ هو بلْ
  محفوظ  لوح محفُوظٍ در لَوحٍ فِي
د و ي منازل است و منازل خورشين كه داراسوگند به آسما» الْبرُوجِ ذَاتِ والسماء« 

د و ماه ير خورشيس.  كامل در حركت هستند دربردارديماه و ستارگان را كه با نظم
 علم و حكمتش يو ستارگان بر كمال قدرت خداوند و بر كمال رحمت و گستردگ

  .دي نمايداللت م
 است و خداوند به مردم امتيو سوگند به روز موعود كه روز ق» الْموعودِ والْيومِ« 

ن يا. ك جا جمع  كند يوعده داده است كه آن ها را در آن روز گرد آورد و همه را 
  .ا خالف آن عمل شودير كند يي امكان ندارد كه تغيوعده اله

. ن صفت متصف باشدي گردد كه به اين شامل هركس ميو ا» ومشْهودٍ وشَاهِدٍ« 
آنچه خداوند . ود و حاضر و آنچه حاضر شده است شيده ميننده و آنچه دي بيعني

ن سوگند در بردارد و آن نشانه ي است كه  اي اثبات آن سوگند خورده موارديبرا
  .  باشدي و فرمان آشكار و رحمت گسترده اش مي بزرگ الهيها

 قُتِلَ« :دي فرماي است كه ميگفته شده آنچه بر آن قسم خورده شده فرموده اله
ابحودِالْأُ أَصكافر بودند كه ياهل خندق ها قوم. اهل خندق ها نابود گردند» خْد 

ن آن يكافران از مومنان خواستند كه به د.  كردندي مي مومن با آن ها زندگيگروه
آن گاه كافران چاله . دندين كافران امتناع ورزيرفتن ديها بگروند اما مومنان از پذ

تند و اطراف آن نشسته و مومنان را در ن كندند و در آن آتش برافروخي در زمييها
 كردند و يرفت او را آزاد مي پذين آن ها را ميهركس د.  انداختندين چاله ها ميا

ت مبارزه با ين نهاي انداختند و اي ماند او را در آتش مي ميمان خود باقيهركس بر ا
  . خدا و حزب خداست

د نمود پس ياند و آنان را تهدن خداوند آن ها را لعنت  كرد و نابودشان گرديبنابرا
) اخدود(سپس  گودال ها . اهل خندق ها نابود گردند» الْأُخْدودِ أَصحاب قُتِلَ« :فرمود
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زم ي هي پر از آتش و دارايگودال ها» الْوقُودِ ذَاتِ النَّارِ« :ح داد و فرموديرا توض
 يفْعلُونَ ما علَى وهم« ه بودند،  كه بر آن نشستيهنگام» قُعود علَيها هم إِذْ« فراوان، 

ن يا.  كردند حاضر و گواه بودنديو آنان بر آنچه با مومنان م» شُهود بِالْمؤْمِنِينَ
دند و با آن يات خدا كفر ورزي است چون آن ها هم به آي و ستمگريت سنگدلينها

كه دل ها را به ع يار فجي بسيدند و هم مومنان را شكنجه  كردند؛ شكنجه ايعناد ورز
  ! دارديتكان و لرزه م

 ي صحنه ي شدند و به تماشاي پر از آتش حاضر ميكافران بر كنار گودال ها
 نگرفته ي جز خصلتيرادي پرداختند، و از مومنان ايانداختن مومنان به داخل آتش م
 آن يقت به واسطه يكه در حق. مان آورده بودنديبودند كه مومنان به خداوند ا

ه سعادت آنان است، و آن عبارت يرند و ماي گيش قرار ميرد مدح و ستاخصلت مو
 است كه ي آن چنان عزتي كه دارايره و ستوده؛  خداوندي چيمان به خداياست از ا
و .  غالب آمده، و او در گفته ها و اوصاف و اقوالش ستوده استيزيبر هر چ
ن است يهمه آنچه را در آسمان ها و زم» والْأَرضِ السماواتِ ملْك لَه«  كه يخداوند

 او قرار دارند و هرگونه كه بخواهد در آن ها تصرف ييده و همه تحت فرمانروايآفر
ز يدن بر همه چيدن و ديو خداوند با علم و شن» شَهِيد شَيءٍ كُلِّ علَى واللَّه« د ي نمايم

  .حاضر و گواه  است
ن سركشان يا ايپس آ. ز احاطه داردي همه چ خداوند برييناي و بيي علم و شنوايعني

 دانند كه همه تحت يا نميرد و آينكه خداوند توانا آن ها را فرو بگي ترسند از اينم
 ي خداوند سلطه اي جز به اجازه يگري بر ديچ كسي خدا هستند و هييفرمانروا
  ! ندارد؟

 آنان را مجازات شان احاطه دارد ويده است كه خداوند بر كارهايا بر آن ها پوشيو آ
 برند و جاهالن در يب به سر ميد كافران در فريخواهد كرد؟ هرگز، بدون ترد

شنهاد يد كرد و توبه را به آنان پيسپس خداوند آن ها را تهد.  قرار دارنديگمراه
 جهنَّم عذَاب همفَلَ يتُوبوا لَم ثُم والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِينَ فَتَنُوا الَّذِينَ إِنَّ« :نمود و فرمود

ملَهو ذَابرِيقِ عكه مردان و زنان مومن را شكنجه دادند، سپس ي گمان كسانيب» الْح 
  .رشان خواهد شديتوبه نكردند، عذاب سوزان دوزخ دامنگ

كافران دوستان خدا ! دي و كرم بنگرين همه بزرگواريبه ا: حسن رحمه اهللا گفته است
  !  خوانديا كشتند اما باز هم آنان را به توبه و برگشتن فرامو بندگان فرمانبردارش ر
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 الَّذِينَ إِنَّ« :ز ذكر كرد و فرموديان كرد پاداش مومنان را ني ستمگران را بي سزايوقت
و با اعضا و جوارح » الصالِحاتِ وعمِلُوا« مان آوردند، ي كه با دل ايكسان» آمنُوا
ر كاخ ها و درختان آن ي شوند كه از زي وارد مييسته كردند به باغ هاي شايكارها

افته و يت خداوند دست يرا آنان به رضاي بزرگ، زين است كتابيا. رودها روان است 
  .به بهشت او درآمده اند

د است و او يفر دادن مجرمان و گناهكاران سخت و شديك» لَشَدِيد ربك بطْش إِنَّ« 
 يوكَذَلِك أَخذُ ربِّك إِذَا أَخَذَ القُرَ« :دي فرمايعال مخداوند مت. ن ستمگران است يدر كم

ن گونه است فرو گرفتن پروردگارت آن گاه كه يو ا» ديم شَدي ظَلِمةُ إِنَّ أَخذُه أَليوهِ
  .  گمان فرو گرفتن او سخت استي ستمگر را فروگرفت، بي هاياهل آباد

 »إِنَّه ودِئُ هبي عِيديد ي نماي كند و آن را باز تكرار مينش را آغاز مينها آفراو به ت» و
او آمرزگار است و همه » الْغَفُور وهو« .  نداردين كار با او مشاركتي در ايچ كسيو ه

و او » الْودود«  آمرزد يد و از او آمرزش بخواهد مي را كه توبه نمايگناهان كس
 را همانند او يزيچ چيدارند كه ه ي دوستانش او را چنان دوست ميعني. ودود است
 و ييباي در صفات و شكوه و زيزيچ چيپس همان طور كه ه.  دارنديدوست نم

چ يده با هين طور محبت او در دل بندگان برگزيست هميه ني و افعال با او شبيمعان
  . شباهت ندارديمحبت
حبت ها  است كه بر همه مي است و محبتين دوست داشتن خداوند اساس بندگيبنابرا

 محبت يگر محبت ها به دنبال محبت خدا نباشند برايره است و اگر ديمقدم و چ
  . عذاب خواهند بوديه يكنندگان ما
حِبهم ي« :دي فرمايهمان طور كه م.  دارديز دوستانش را دوست ميخداوند ن
ونَهتُحِبدارندي دارد و آن ها هم خدا را دوست ميخداوند آن ها را دوست م» و . 
  . محبت ناب و خالصيعنيمودت 

ان يك جا بي» غفور«را با » ودود «يك است كه خداوند واژه ي بارين جا نكته ايدر ا
 خدا برگردند و توبه يد كه گناهكاران هرگاه به سوين داللت نمايكرده است تا بر ا

ست همان ين نيچن.  داردي آمرزد و آنان را دوست ميكنند خداوند گناهانشان را م
گر آن ها ي شود و ديده ميفقط  گناهانشان بخش«ند ي گوي به اشتباه مير كه برخطو

 شود كه ي شاد ميش تر از مرديبلكه خداوند از توبه بنده اش ب» .را دوست ندارد
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ر يد و به  انتظار مرگ در زي گم كرده و  نااميابانيش در بيشترش را با آب و غذا
  . ده استي دراز كشيه درختيسا

رد  و از فرط ي گيابد و مهار آن را مي ي سر خود ميان شتر را باالاما ناگه
تو بنده ! پروردگارا« :دي گويدهد كه مي آن چنان كنترل خود را از دست ميخوشحال

.  شود ين  مرد خوشحال ميشتر از ايخداوند از توبه بنده اش ب» ! توي و من خدايمن
  ! دارديانر فراويد خدا را سزاست كه احسان خيش و تمجيستا
 ين و كرسيخدا صاحب عرش بزرگ است كه آسمان ها و زم»  الْمجِيد الْعرْشِ ذُو« 

 افتاده ي نسبت به عرش مانند حلقه اين و كرسيآسمان ها و زم. را فرا گرفته است
  .نير زميابان هستند نسبت به سايدر ب

 مخلوقات به  بزرگ است و از همهيليژه عرش را ذكر كرد چون خيخداوند به طور و
به كسر خوانده شود كه » ديالمج« است كه ين در صورتيا. ك تر استيخداوند نزد

رد واگر به رفع خوانده شود صفت خداوند ي گين صورت صفت عرش قرار ميدر ا
  . صفات بزرگ و گسترده استي دارايعنياست 

 ي هركاريدهد و برا ي بخواهد آن را انجام ميزيهرگاه خداوند چ» يرِيد لِّما فَعالٌ« 
چ يو ه.  شود يپس آن م» باش« : دي است كه به آن بگوين كافيكه بخواهد فقط هم

  .ست كه هرچه بخواهد بتواند انجام دهدين ني چنيكس
 از آنها يز كسي آن ها را كمك كند و نيد كسي بكنند بايو مخلوقات اگر بخواهند كار

 يچ كس نمي كند و هياريرد كه او را  ن داي به كسيازياما خداوند ن.  نكنديريجلوگ
 از افعال خود پرداخت كه دالّ بر يان بخشيسپس به ب. ردي اراده او را بگيتواند جلو
الْجنُودِ؛  حدِيثُ أَتَاك هلْ« :امبرانش آورده اند ، و فرمودي است كه پيزيصداقت چ

ه است كه چگونه دي فرعون و ثمود به تو رسيا خبر لشكرهايآ» وثَمود فِرْعونَ
  !ب كردند و آن گاه خداوند آنان را هالك ساخت؟يامبران را تكذيپ
ن است كه كافران همواره دروغ انگاشتن حق يقت ايحق» تَكْذِيبٍ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ بلِ« 

ات و موعظه ها در مورد آنان كارساز و ي دهند و آيو مخالفت با آن را ادامه م
  .ستيسودمند ن

 خداوند آنان را از هر سو احاطه كرده و يو علم و آگاه» محِيطٌ ورائِهِم مِن هواللَّ« 
إِنَّ ربك « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م. ره استي بر آنان چيقدرت اله

ن جا به كافران هشدار يپس در ا. ن استي گمان پروردگارت در كميب» لَبِالمِرصادِ
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ر و در قبضه او هستند و حتما ينكه آنان همه تحت تدبي  ا بري داده شده مبنيسخت
  .فر خواهد داديآنها را ك

اد است يم آن بزرگ و زي و مفاهي است كه معانين قرآنيبلكه ا» مجِيد قُرْآنٌ هو بلْ« 
 دارد و در آن جا يدر لوح محفوظ جا» محفُوظٍ لَوحٍ فِي« ر و دانش فراوان دارد،يو خ

 است كه يو آن لوح. طان ها محفوظ است ي و از شير و كاستيي تغاز هر گونه
ت مقام ي و اهمين بر بزرگيو ا. ز را در آن ثبت و ضبط كرده استيخداوند همه چ

  .دي نماي قرآن داللت ميواال
   بروجير سوره يان تفسيپا
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   طارقير سوره يتفس

  .ه استي آ17 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 17 يه يآ
  آيد  شب در  آنچه  به و  آسمان  به والطَّارِقِ سوگند لسماءوا

  ?  چيست آيد  شب در  آنچه  كه  يدان  چه تو و الطَّارِقُ، ما أَدراك وما
مستاره النَّج درخشنده  است  يا  الثَّاقِب  

  است  ينگهبان او بر  آنكه مگر  نيست  كس  حافِظٌ هيچ علَيها لَّما نَفْسٍ كُلُّ إِن
لْينظُرِ   ،  است  شده  آفريده چيز  چه از  كه بنگرد  يآدم  خُلِقَ پس مِم الْإِنسانُ فَ
  ،  است  شده  آفريده  جهنده  يآب دافِقٍ از ماء مِن خُلِقَ

خْرُجنِ مِن ييلْبِ بالتَّرَائِبِ كه الصآيد  يم  بيرون  سينه و  پشت  ميان از  و  
لَى إِنَّهعِهِ عجخدا ر تواناست او  گردانيدن باز  به لَقَادِر  ،  
مولَى يرَائِرُ روز تُبشود  يم آشكار رازها  كه  يالس ،  
لَا قُوةٍ مِن لَه فَما يياور  نه و  است  ينيروي  نه را نَاصِرٍ او و  

  ،  بارنده باز  آسمان  به  الرَّجعِ قسم ذَاتِ والسماء
  ،  خورده  شكاف  رويان  زمين  به  الصدعِ قسم ذَاتِ أَرضِوالْ
لٌ إِنَّهلٌ كه لَقَوكند جدا،  باطل از را  حق ،  كتاب  اين  فَص ،  
  نيست  هزل  سخن بِالْهزْلِ و هو وما
مونَ إِنَّهكِيدا آنان يدانديشند  يم  يا  حيله  كَي ،  

أَكِيدا و ودانديشم  يم  يا  يلهح  هم  من كَي  
لْهم الْكَافِرِينَ فَمهلِ   ده  مهلتشان  اندك ،  ده  مهلت را  كافران  پس  رويدا أَمهِ

ند و نور و درخشش آن ي آي خورد كه به هنگام شب مي قسم ميخداوند به ستارگان
ن  يح ايصح.  شونديده مين دي شكافد و در زمي شب و آسمان ها را ميكيها تار

« و گفته شده كه منظور .  گردديهمه ستارگان را شامل م» الثَّاقِب النَّجم« ت كه اس
 گذرد و ي شكافد و از آن ها مي هفت گانه را مياست كه نورش آسمان ها» زحل

  .  شوديده ميد
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لَيها لَّما نَفْسٍ كُلُّ إِن« :و خداوند سوگند خورده كه  افِظٌ عدارد كه يهركس نگهبان» ح 
 كه كرده و ثبت ييد و در برابر كارهاي نمايك و بدش را ثبت و ضبط مي نيارهاك

  .ديد ديشده اند سزا و جزا خواه
لْينظُرِ«  ش خود يداينش خود و آغاز پيد انسان در آفريپس با» خُلِقَ مِم الْإِنسانُ فَ

ده شده است ي آفر استيز كه مني جهنده و ناچياز آب» دافِقٍ ماء مِن خُلِقَ« بنگرد، او 
 يرون مينه زن بياز كمر مرد و از س» والتَّرَائِبِ الصلْبِ بينِ مِن يخْرُج« ن آب يو ا
  . ديآ

و . دي آينه اش بر ميان كمر و سي مرد باشد كه از ميو احتمال دارد كه منظور من
 ينن ميف كرده است و اي بهتر باشد چون آب را به جهنده بودن توصين معنيد ايشا

«  شود، و ي مرد استعمال ميبرا» ترائب«و كلمه .  باشديمرد است كه جهنده م
 يپس اگر منظور زن باشد، م.  باشدي دو پستان زنان مياز مردان به مثابه » ترائب
  .واهللا اعلم. ان كمر و دو پستاني از ميعني» نيين الصلب و الثديمن ب« :فرمود

 »لَى إِنَّهعِهِ عجر كه از يده است، آبي جهنده آفري كه انسان را از آبي خداوند»لَقَادِر 
 بازگرداندن انسان در آخرت و زنده  يد ، براي آيرون مي سخت و دشوار بين جايا

« : ن استي آن چني جزا و سزا توانا است، و گفته شده كه معنيكردن دوباره او برا
البته » .است، تواناستده شده يهمانا خداوند بر برگرداندن آن آب كه از كمر جه

ن يست، به هميه مدنظر ني از آين معني باشد، اما ايح مي صحين معنيهرچند كه ا
 كه يي هاي ها و بدي كه خوبيدر روز» السرَائِرُ تُبلَى يوم« :خاطر به دنبال آن فرمود

 يهمان طور كه خداوند متعال م.  گردد يدر دل ها پنهان است بر چهره ها آشكار م
 ييد و چهره هاي سفيي كه چهره هايروز» ض وجوه وتَسود وجوهيوم تَبي« :ديرماف
  . گردندياه ميس

 شود ي مردم آشكار نمي ماند و برايده ميزها پنهان و پوشي از چياريا بسيدر دن
 يز علني گردد و همه چي بدكاران آشكار ميكوكاران و بدي نيكيامت نياما در روز ق

  . شوديم
لَا قُوةٍ مِن لَه فَما«  دارد كه ي دفاع از خودش ندارد و نه كسي براياو توان» نَاصِرٍ و 

 دهند و به ي را انجام مين جا به عامالن بدانگاه كه عمليدر ا. دياو را كمك نما
  .نند سوگند خورده استي بي آن را مي كه جزايهنگام
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الرَّجعِ؛  ذَاتِ والسماء« :اد كرد و فرموديسپس بار دوم بر صحت قرآن سوگند 
 بارد يسوگند به آسمان باران دار كه هر سال از آن باران م»  الصدعِ ذَاتِ والْأَرضِ

 يوانات زندگيله آن انسان ها و حيند و به وسي روياهان مي شكافد و گين را ميو زم
امت ي روز قنيرد، زمي پذي درآسمان انجام مير و شئونات الهيشه تقدي كنند و هميم
  .ندي آيرون مي شكافد و مردگان از آن بيم
 »لٌ إِنَّهلٌ لَقَوا« . قرآن حق و راست و روشن و واضح است» فَصمو وزْلِ هبِالْه «

شه يان احزاب و اندي است كه ميسخن.  استيست بلكه جدي نيقرآن گزافه و شوخ
  . شوديم آن حل وفصل يله يد و مجادالت به وسي نماي ميها داور

 »مونَ إِنَّهكِيدا يديرنگ مي كنند سخت نيب ميامبر را تكذي كه قرآن و پيكسان» كَي 
 يخداوند م.  كنندياريرنگ خودشان حق را شكست دهند و باطل را يورزند تا با ن

ر ي كه آورده اند تدبي اظهار حق و دور كردن باطليز برايمن ن» كَيدا وأَكِيد« :ديفرما
 يروز چه كسيو مشخص است كه پ. ن را ناپسند بداننديهرچند كافران ا. مي نمايم

رتر است از آن كه خداوند توانمند و دانا ي ناتوان تر و حقياست ، چرا كه انسان بس
  . را شكست دهد

 به كافران مهلت بده كه عذاب آن ها را يمدت كم»   رويدا أَمهِلْهم الْكَافِرِينَ فَمهلِ« 
  .آنان سرانجام كارشان را خواهند دانست. ردي گي مفرا
   طارقير سوره يان تفسيپا
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  ي أعلير سوره يتفس

  .ه استي آ19 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 19 يه يآ
    كن ياد،  يپاك  به را  خويش  بزرگ پروردگار  الْأَعلَى نام ربك اسم سبحِ
  آفريد  اندام  درست و آفريد  كه  فَسوى آن خَلَقَ الَّذِي

  نمود  راه  سپس  كرد  معين  اندازه  كه  فَهدى آن قَدر والَّذِي
  ، رويانيد، را چراگاهها  كه  الْمرْعى آن أَخْرَج والَّذِي
لَه عى سپس غُثَاء فَجوگردانيد  سياه و  خشك  أَح  

نُقْرِؤُكى زودا فَلَا سيكن  فراموش  كه مباد ،  بخوانيم تو  يبرا  كه تَنس  
لَّا لَم إِنَّه اللَّه شَاء ما إِ عرَ يها الْجمخْفَى مگر وآشكارا  كه  اوست  بخواهد خدا  آنچه ي 
  داند  يم را  نهان و

رُكسنُيرَى وسدهيم  توفيق  آسان  كيش  به را تو و لِلْي  
  ده پند ، كند سود  دادنت پند الذِّكْرَى اگر نَّفَعتِ إِن فَذَكِّرْ

  پذيرد  يم پند ، ترسد  يم  كه  يخْشَى آن من سيذَّكَّرُ
  : گزيند  يم  يدور  آن از  الْأَشْقَى بدبخت ويتَجنَّبها

  ، افتد در  جهنم  بزرگ  آتش  به  كه  الْكُبرَى آن النَّار يصلَى الَّذِي
لَا ثُم وتما يلَا فِيهو حى ويباشد  زنده  نه و بميرد  نه آنجا در ي  
قَد ن أَفْلَحشدند رستگار  پاكان  آينه تَزَكَّى هر م ،  

 نماز و آوردند  زبان بر را خود پروردگار  نام  كه  فَصلَّى آنان ربهِ اسم وذَكَرَ
  گزاردند

  ، گزينيد  يم بر را  انجه  اين  يزندگ شما ،  يالدنْيا آر الْحياةَ تُؤْثِرُونَ بلْ
  است تر  پاينده و، بهتر  آخرت  آنكه  وأَبقَى حال خَيرٌ والĤْخِرَةُ

    است  نخستين  يها  صحيفه در  سخن  الْأُولَى اين الصحفِ لَفِي هذَا إِنَّ
  يموس و  ابراهيم  يها  وموسى صحيفه إِبرَاهِيم صحفِ

 او و ي دهد كه متضمن ذكر و عبادت برايان مح خود فرميخداوند متعال به تسب
سته ي باشد كه شايحيح، تسبين تسبيا.  باشدي اش ميكرنش در برابر شكوه و بزرگ
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 ييكوي نيياد شوند، نام هاي او يكوي نين صورت كه نام هايعظمت خداوند باشد، به ا
  . دارندي برتري كه دارند بر هر ناميميكو و عظي نيكه به سبب معان

» فَسوى خَلَقَ« ن است كه او يش اياز جمله كارها. اد شونديد ي خداوند بايارهاز كين
 قَدر والَّذِي« . با نموده است ينش آن ها را محكم و زيده و آفريهمه مخلوقات را آفر

 كرده و همه مخلوقات را به اندازه راه نموده يريز را اندازه گيخداوند همه چ» فَهدى
ت ي را به آنچه صالح او در آن است هداي عام است كه هر مخلوقتِين هدايا. است

« :ن فرموديبنابرا.  باشنديت مذكور مي از زمره هدايوي دنينعمت ها. كرده است
اهان يله آن انواع گي فرستاد و به وسي كه از آسمان آبيو كس» الْمرْعى أَخْرَج والَّذِي

  .  خورنديوانات از آن ميان و همه حياد كه مردم و چهارپي روي ميادي زيو علف ها
ان برد كه خداوند مقرر نموده بود در آن مدت ي را به پايسپس بعد از آنكه مدت زمان

اه و يآنگاه آن را س» أَحوى غُثَاء فَجعلَه« د و يچيزمان تر و تازه باشد، آن را درهم پ
  . ديخشك گردان
ن به اساس و اصل يبنابرا.  باشنديمت مذكور ي هداي هم از زمره يني ديو نعمت ها

 يكتاب» تَنسى فَلَا سنُقْرِؤُك« : كه قرآن است اشاره كرد و فرموديني  ديهمه نعمت ها
م و تو ي دهي ميم و آن را در دل تو جاي كنيم محافظت مي نموده ايرا كه بر تو وح

  . كردي را فراموش نخواهيزياز آن چ
ن كه ي بر اياست مبن) ص(امبرشيه بنده و پ از جانب خداوند بين مژده بزرگيا

  . كندي دهد كه آن را فراموش نمي به او ميخداوند دانش
لَّا«   إِنَّه«  .ي اقتضا كند كه آن را فراموش كنيمگر آنچه كه حكمت اله» اللَّه شَاء ما إِ

لَمعرَ يها الْجمخْفَى وكه مصلحت  داند و آنچه رايدا و پنهان را ميو خداوند پ» ي 
 دارد يعت مقرر مين هرآنچه بخواهد به عنوان شريبنابرا.  داندي باشد ميبندگانش م

  . دهديو به آن فرمان م
 »رُكسنُيرَى وسلْي امبرش را ي پيگر است كه خداوند همه كارهاي ديز مژده اين نيا» لِ

  .دي نمايعت او را سهل و ساده مين و شري گرداند و آئيآسان م
ات او پند بده اگر پند مورد قبول واقع ي و آيعت الهيبه شر» الذِّكْرَى نَّفَعتِ إِن كِّرْفَذَ« 

 گوش كند، خواه از پند دادن تمام هدف آن يگردد، و موعظه و اندرز بگو اگر كس
 رساند كه اگر پند ين را ميه ايمفهوم آ.  از آن برآورده گردديا برخيبرآورده شود 

ر و يا از خيد يفزاي بين صورت كه پند دادن به شر و بديه ادادن سودمند نباشد ب
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 يم ميو پند دادن مردم را به دو گروه تقس. د پند  دادين صورت نباي بكاهد در ايخوب
  . برندي كه استفاده نمي برند و كساني كه استفاده ميكند؛ كسان

سند و هرگاه  تري هستند كه از خداوند ميي برند آن هاي كه از پند استفاده ميكسان
 كند، و از ي كه كرده است مجازات مييانسان بداند كه  خداوند او را به خاطر كارها

 انجام ي كند و براي ميد دوري نمايفر او بهراسد، از آنچه خداوند را ناخشنود ميك
  .دي نماي خوب  تالش ميدادن كارها

 برند ي كه از پند بهره نميو اما كسان» كُبرَىالْ النَّار يصلَى ؛ الَّذِي الْأَشْقَى ويتَجنَّبها« 
  . سوزندي شوند و با آن مين آتش مي هستند كه وارد بزرگ ترين افراديبدبخت تر

 »لَا ثُم وتما يلَا فِيهى ويحچ گونه استراحت و ينند كه هي بي ميآنان عذاب دردناك» ي
 يد اما مرگ به سراغ شان نم كنني مرگ مي كه آن ها آرزوييتا جا.  ندارديآرامش

لَا يهِم فَي علَيقضَيلَا « :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م. ديآ ونُوا ويم خَفَّف
  . گردديرند و نه از عذابشان كاسته مي مينه م» عنهم مِّن عذَابِها

 »قَد ن أَفْلَحدن يورزشتن را از شرك يزه كند و خويهركس كه خودش را پاك» تَزَكَّى م
» فَصلَّى ربهِ اسم وذَكَرَ« .  زشت پاك دارد قطعا رستگار استي و رفتارهايو ستمگر

 ين كسيرد چنيو به ذكر پروردگارش مشغول شود و قلبش با ذكر او اُنس بگ
 خواهند كه نماز ي  كند كه خداوند را خشنود گرداند به خصوص نماز مي مييكارها
« : ر كرده اندين گونه تفسيرا ا» تَزَكَّى؛ فَصلَّى« ست كه  ايكسان. مان استي ايترازو

 شود اما يز شامل مين مفهوم را نيگرچه ا. » د بخوانديه بدهد و نماز عيزكات فطر
  .ستين نيه تنها اي آيمعن
د و نعمت ي داريا را بر آخرت مقدم مي دنياما شما زندگان» الدنْيا الْحياةَ تُؤْثِرُونَ بلْ« 

 خَيرٌ والĤْخِرَةُ« . دي كنينند و آخرت را رها مي گزين رونده و ناخوشِ آن را بر مياز ب
چون آخرت . ا بهتر و ماندگارتر استي كه آخرت از هر نظر از دنيدر حال» وأَبقَى
پس مومنِ عاقل بهتر را .  استي فنا و نابوديا سراي و بقاست و دني جاودانگيسرا

 را به خاطر يشگي هميند و آرامش و راحتي گزيبر نم كند و زشت تر را يرها نم
ح دادن آن بر آخرت يا و  ترجيپس محبت دن. دهدي از دست نمي آنيلذت و شادمان

  . استياساس هر اشتباه
 كه يكو و اخبار خوبيامر ن» وموسى إِبرَاهِيم الْأُولَى؛ صحفِ الصحفِ لَفِي هذَا إِنَّ« 

ست بلكه در ي نين كتاب آسمانيان شد منحصر به ايتان بي برا مباركهين سوره يدر ا
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 كه بعد از محمد يم و موسي ابراهين هم آمده است از جمله كتاب هايشي پيكتاب ها
 است كه در هر ينين ها فراميپس ا. امبران هستندين پيف ترين و شريبزرگ تر

اوامر در هر زمان و ن ي گردند و اي آمده اند چون به منافع هر دوجهان بر ميعتيشر
  . كنندين مي را تامي صالح و منفعت آدميمكان
  ي أعلير سوره يان تفسيپا



٢٩٨١ 

  هي غاشير سوره يتفس

  .ه استي آ26 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 16 يه يآ
  ?  است  رسيده تو  به  غاشيه  داستان الْغَاشِيةِ آيا حدِيثُ أَتَاك هلْ

وهجئِذٍ وموةٌ درخَاشِ ياست پديدار ها  چهره در  وحشت روز  آن ع  ،  
  ،  ديده  رنج و  كرده  نَّاصِبةٌ تالش عامِلَةٌ
  افتند در  سوزان  آتش حامِيةً در نَارا تَصلَى
  ، دهند  آبشان  گرم بسيار،  چشمه  آن آنِيةٍ از عينٍ مِنْ تُسقَى
سلَّي ملَه املَّا طَع   ، ندارند خار جز  يامضَرِيعٍ طع مِن إِ

  يگرسنگ  دفع  نه و كند  يم  فربه  نه  جوعٍ كه مِن يغْنِي ولَا يسمِنُ لَا
وهجئِذٍ وموةٌ و يباشند  تازه  يهاي  چهره روز  آن در نَّاعِم  

  ، خشنود  خويشتن كار از راضِيةٌ لِسعيِها
    برين  يبهشت عالِيةٍ در جنَّةٍ فِي
  نشنوند لغو  سخن  آن در  لَاغِيةً ، كه فِيها سمعتَ لَّا

  باشد  روان سارها  چشمه  آن در جارِيةٌ ، و عينٌ فِيها
    زده بلند  يتختهاي مرْفُوعةٌ و سرُر فِيها

ابأَكْوةٌ و وضُوعونهاده  يسبوهاي م    
 ،  چيده  هم  يرو بر  يبالشهاي ، و مصفُوفَةٌ و ونَمارِقُ

ابِيرزثُوثَةٌ و وبگسترده  يفرشهاي م  
ن ي دارد و ايان مي كه در آن روز وجود دارد بيامت و وحشت هايخداوند حاالت ق

رد و مردم طبق اعمالشان جزا و سزا ي گيش مردم را فرا مي هايامت با سختيكه ق
ر دوزخ  دي در بهشت و گروهي شوند ؛ گروهيم مينند و به دو گروه تقسي بيم

ان يف دوزخيان كرد و در  توصيپس خداوند حالت هر دو گروه را ب. خواهند بود
  :فرمود

 »وهجئِذٍ وموةٌ يخاضع و يي و رسوايامت از خواري در روز قييچهره ها» خَاشِع 
در عذاب خسته و رنجور هستند و »  نَّاصِبةٌ عامِلَةٌ« .  باشنديسرافكنده و شرمنده م
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و .  پوشاندي آنان را فرو مي شوند و آتش چهره هايشان كشانده ميبر چهره ها
لَةٌ يومئِذٍ وجوه« احتمال دارد كه منظور از   باشد كه ييچهره ها» نَّاصِبةٌ خَاشِعةٌ؛ عامِ

  . ده انديا تالش كرده و رنج كشيدر دن
دن اعمال كه  از آن جا كه شرط قبول شي عبادات و عمل صالح انجام داده اند وليعني
ن احتمال يو ا. امت عملشان پوچ شده استيمان است وجود نداشته است در روز قيا

 كند بلكه آنچه قطعا ياق كالم بر آن داللت نمي درست است اما سيگرچه از نظر معن
امت است و يد به ظرف كرده كه روز قيدرست است احتمال اول است چون آن را مق

 از ي بخش اندكين معنيان به طور عام است و اين جا ذكر دوزخيچون هدف در ا
 است كه يان حالت مردم به هنگامي شود ، و سخن درباره بيان را شامل ميدوزخ

ان حاالت آن  ها در ين جا منظور بيرد، و در اي گيحادثه فروپوشاننده آن ها را فرا م
  . ستيا نيدن
دند كه از هر سو آن ها را احاطه  گريار داغ مي بسيوارد آتش» حامِيةً نَارا تَصلَى« 

غَاثُوا يثُوا يستَغِيوإِن « .  شوندي نوشانده ميار داغ و گرميكرده است و از چشمه بس
 يان مي داغ كه چهره ها را بريو اگر كمك بخواهند با آب»  الوجوهيشوِيبِمĤءِ كَالمهل 

 طَعام لَهم لَّيس« .   آن هاستيدنين نوشيپس ا.  شود يده مياد آن ها رسيكند به فر
لَّا اه يع گيضر. ع ندارندي جز ضرين است كه آن ها عذابيشان اياما غذا» ضَرِيعٍ مِن إِ

  . شوديده مي است كه شبرق ناميخاردار
لَا يسمِنُ لَا«  غْنِي ووعٍ مِن يرهاند، چون هدف ي نمي كند و از گرسنگيكه فربه نم» ج 

د، و درد و رنج ي را برطرف نماين كه گرسنگي ايكيز است؛ ياز خوردن غذا دو چ
.  در امان باشد، و بدن چاق گرددي از الغرينكه آدميا اي را برطرف گرداند و يآدم
از . ت تلخ و بدبو و زشتي نهاي است بيز را ندارد، بلكه خوراكين دو چين غذا اياما ا

  .م كه ما را از آن در امان  داردي خواهيخداوند م
 »وهجئِذٍ وموةٌ يامت تر و تازه است و يشان در روز قيكوكاران چهره هاياما ن» نَّاعِم

شان ي باشد و چهره هايشان آشكار مي نعمت بر چهره ها و بدن هاي و تازگيخرّم
 كه در يو از تالش» راضِيةٌ لِسعيِها« . ت شادمان و مسرور استي نهاي و بينوران

 كه با بندگان خدا نموده اند ي ايكي كه انجام داده و نياسته ي شايا كرده و كارهايدن
 خواهند يابند و به هرچه مي ين برابر ميرا پاداش آن را چندي و شاد هستند، زيراض

  .ازندي يدست م
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 انواع نعمت ها را در بردارد به سر خواهند ي كه همه يو آنان در بهشت» جنَّةٍ فِي« 
 مرتفع قرار دارد و هم منازل آن بلند است؛ ير مكانن بهشت هم ديا» عالِيةٍ« برد ، 

 باشد، و منازلش ي ها مين ِ بلنديقرار دارد و آن بلندتر» نيي علياعل«مكان آن در 
 ي آنها اتاق هاي است، و بر بااليي  اتاق هاي است كه داراييعبارت از خانه  ها

 كنند كه خداوند يم نگاه ييان از آنها به نعمت هاي ساخته شده است كه بهشتيگريد
  .به آنان داده است

كو ي نييوه هاي ميذ و فراوان است، و داراي لذيوه هاي مي دارايعني» ةُيقُطُوفُها دانِ« 
 كه ي كه در هر حالي  قابل تناول است، به گونه اي باشد كه به سهولت و آسانيم

چ ي روند ، و ه باالي ندارند كه از درختيازي كنند و نيدا مي پيباشند به آن دسترس
  .ستي از  دسترس آنان خارج نيوه ايم
ن يد، گذشته از اي نخواهند شنيهوده ايچ سخن بيدر بهشت ه» لَاغِيةً فِيها تَسمع لَّا« 

د است و مشتمل بر ي بشنوند، بلكه سخن آن ها خوب و مقيزيكه سخن حرام وناجا
 ين كسانيكو بير آداب نو مشتمل ب.  او استي متواليذكر خداوند و ذكر نعمت ها

  . گرداندي كه دل ها را شاد ميآداب.  كنندي مياست كه با هم زندگ
 روان است كه يي در آن چشمه هايعني. اسم جنس است» نيع» «جارِيةٌ عينٌ فِيها« 

 ي كه روي بلنديگاه هايجا» مرْفُوعةٌ سرُر فِيها« .  برنديهرجا بخواهند آن ها را م
 ييدر بهشت ظرف ها» موضُوعةٌ وأَكْواب« .  نرم انداخته شده استيآن فرش ها

شان ي شود و براي آن ها گذاشته ميذ پر شده اند و جلوياست كه از انواع شراب لذ
شه ي كه همي باشد و  نوجوانان خدمتگزاريار آن ها ميو در اخت.  گردد يآماده م

  .  گردندي ها ميان بهشتيوان ها مينوجوان اند با آن ل
 يگري ديزهايشم نازك و چيشم كلفت و ابري از ابرييبالش ها» مصفُوفَةٌ ونَمارِقُ« 

 ين بالش ها برايا.  داند چگونه ساخته شده اند، در بهشت وجود دارديكه فقط خدا م
ف ي ها خود زحمت درست كردن و رديف شده اند و بهشتيه زدن ردينشستن و تك

 كه يي فاخر و گرانبهايراندازهايو ز» مبثُوثَةٌ وزرابِي « . كشنديكردن آنها را نم
 از  مجالس آنان به وفور به يراندازها در هر مكانين زيگسترده و پهن شده اند و ا

  . خورديچشم م
  :17- 26 يه يآ

لِقَت آيا كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرُونَ أَفَلَا   شده  آفريده  چگونه  كه نگرند  ينم شتر  به خُ

?  
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  ? اند  برافراشته ، چسانش  كه  آسمان  به رفِعت و كَيف السماء وإِلَى
  ? اند  كشيده بر  چگونه  كه كوهها  به نُصِبت و كَيف الْجِبالِ وإِلَى
 ?  شده  گسترده  چسان  كه  زمين  به سطِحت و كَيف الْأَرضِ وإِلَى

  يهست  يا  دهنده پند تو  كه ،  ده پند  ذَكِّرٌ پسم أَنت إِنَّما فَذَكِّرْ
تهِم لَّسلَيطِرٍ تو عيصينيست فرمانروا  آنان بر بِم  

لَّا   ، ورزيد كفر و شد  رويگردان  كه  كس  آن وكَفَرَ مگر تَولَّى من إِ
هذِّبعفَي اللَّه ذَابرَ پس الْعكند  يم  ذابع تر  بزرگ  عذاب  به  خدايش  الْأَكْب  

  ماست  يسو  به  بازگشتشان  آينه إِيابهم هر إِلَينَا إِنَّ
نَا إِنَّ ثُملَيع مهابماست با  حسابشان  سپس  حِس  

گر مردمان را يز دي كنند، و نيق نميرا تصد) ص(امبري را كه پيخداوند متعال كسان
 أَفَلَا« شند، يندي اوست بيگانگي خداوند كه دال بر يده هايد تا در آفري نمايق ميتشو

ن ي نگرند و به ايز شتر نمينش شگفت انگيا به آفريآ» خُلِقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرُونَ
 منافع ي بندگان مسخّر كرده  و براي كنند كه چگونه خداوند آن را براينگاه نم

  !ده  است؟يادشان رام گردانيز
«  نگرند كه چگونه برافراشته شده، يا به آسمان نميآ» عترفِ كَيف السماء وإِلَى« 

با و ي زي كنند كه چگونه به صورتيو به كوه ها نگاه نم» نُصِبت كَيف الْجِبالِ وإِلَى
ن پابرجا شده و از تكان و جنبش يله آن زميز نصب شده اند و به وسيشگفت انگ

  ! ه ها قرار داده است؟ در كوياديمصون مانده و خداوند منافع بزرگ و ز
 نگرند كه چگونه پهن و گسترده ين نميا به زميو آ» سطِحت كَيف الْأَرضِ وإِلَى« 

رند و بتوانند آن را شخم يده است تا بندگان برپشت آن قرار بگيشده و هموار گرد
د يبا! ند؟ي آن حركت نمايبزنند و در آن نهال بكارند و خانه بسازند و در راه ها

 شكل است ين كره اين موضوع كه زمين با  ايح و همواره كردن زمينست كه تسطدا
 ندارد همان طور كه عقل و يگر آن از هر سو احاطه كرده اند منافاتي ديو فلك ها

  .  كندين داللت مينقل و حس و مشاهده بر ا
ن يچون در ا. شتر مردم معروف است ين بين زمان ها بين در اي بودن زميره ايدا
 ي دور را در مدتي كه راه هاييله ابزارهاي آن را به وسيشتر گوشه هايمان مردم بز

 منافات ي بودن جسميح و هموار بودن با كره ايو تسط. موده انديند پيماي پيكوتاه م
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ن دو يار بزرگ  است وجود اين كه بسياما در مورد زم. ار كوچك است يدارد كه بس
  .ندي گويگونه كه اهل تخصص م ندارند آن يگر تضاديحالت با همد

لَيهِم مذَكِّرٌ؛ لَّست أَنت إِنَّما فَذَكِّرْ«  طِرٍ عيصيمردم را پند بده و آنان را اندرز بگو» بِم 
 دعوت يدشان بده چون تو برايم بده و به بهشت و نعمت ها نويو از عذاب خدا ب

 و تو بر آن ها مسلط ،ي خدا و پند دادن آن ها مبعوث شده ايدادن مردم به سو
  .ي باشيشان نمي  و نگهبان كارهايستين

ومĤ « .ستي بر تو نيچ سرزنشي بعد از امروز هيفه ات را انجام دادي وظيپس وقت
، پس به يستيره نيو تو بر آنان چ» دِيخاف وعِيهِم بِجبارِ فَذَكِرّ بِالقُرءانِ من يأَنت علَ

  .  ترسد پند بدهي مدي را كه از وعيله قرآن كسيوس
 ي رويهركس از فرمان بردار» الْأَكْبرَ الْعذَاب اللَّه ؛ فَيعذِّبه وكَفَرَ تَولَّى من إِلَّا« 

«  خواهد رساند و يشگيگرداند و به خدا كفر ورزد خداوند به او عذاب سخت و هم
لَينَا إِنَّ  ي گردند و نزد ما گرد ميبر م ما يامت به سويهمه مردم در روز ق» إِيابهم إِ
 كه كرده ي خوب و بديآن گاه از آنان به خاطر كارها»   حِسابهم علَينَا إِنَّ ثُم« . نديآ

  .ميري گياند حساب م
  هي غاشير سوره يان تفسيپا
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   فجرير سوره يتفس

  .ه  استي آ30 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
  ،  صبح  سپيده  به والْفَجرِ سوگند

  ،  دهگانه  يشبها ، به عشْرٍ سوگند ولَيالٍ
  ،  طاق و  جفت  به والْوتْرِ سوگند والشَّفْعِ
 نهد  رفتن  به  يرو  چون  شب  به سوگند يسرِ و إِذَا واللَّيلِ

  ?  است  يكاف سوگندها  اين را خردمند حِجرٍ آيا لِّذِي قَسم ذَلِك فِي هلْ
له آن ي است كه به وسيزي اثبات آن سوگند خورده همان چي آنچه خداوند براظاهرا

 ي باشد  استعمال ميز است و اگر امرِ ظاهر و مهمين جايو ا. اد كرده استيسوگند 
سپس خداوند متعال به صبح كه آخر شب و آغاز روز . ن است ين جا چنيشود و در ا

 است كه بر كمال ييروز نشانه هااد كرد، چون در رفتن شب و آمدن ياست سوگند 
ن است كه خداوند همه كارها را يد و  دال بر اي نمايقدرت خداوند متعال داللت م

  .ستي نيسته كسي او شاي كه عبادت جز برايد، خداوندي نماير ميتدب
سته است خداوند به آن ي شود كه شايك انجام مي بزرگ و نيو در صبح نماز

ن شب يو ا. اد كردي دهگانه سوگند ي از صبح به شب هان بعديبنابرا. سوگند بخورد
 دهگانه يا شب هاي دهگانه آخر رمضان يح عبارت از شب هاي صحيها بنا به گفته 

 دارند و يلتي با فضي هستند كه روزهايين ها شب هاياست ، چون ا»  الحجةيذ «ي
   .ردي گيگر روزها انجام نمي شود كه در دي انجام مييدر آن  عبادت ها

 دهگانه شب قدر قرار دارد كه بهتر از هزار ماه است و ده روز آن يو در شب ها
ام يو در ا.  باشدين اركان اسالم مي از بزرگتريكيروزه آخر  ماه رمضان است كه 

 شود كه در آن روز خداوند چنان بندگانش ي الحجه وقوف در عرفه انجام ميدهه ذ
رتر و بدبخت تر يچ گاه حقيطان هيرا شيز شود، يطان ناراحت مي آمرزد كه شيرا م

ن آمدن فرشتگان و رحمت از جانب ي پائيطان وقتيش. ده نشده استياز روز عرفات د
  . گرددير مي كند ناراحت و حقيخدا را مشاهده م
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 يزهاين ها چي شود و اي از اعمال حج و عمره انجام داده ميارين روزها بسيو در ا
  . وند به آن ها سوگند بخورد است كه سزاوار است خدايبزرگ

 يكي كند و تاري مي كه لحظات خود را سپريسوگند به شب هنگام» يسرِ إِذَا واللَّيلِ« 
 است از ين رحمت و لطفي كنند و اي گستراند و مردم استراحت ميرا بر مردم م
 خردمندان يا در آنچه ذكر شد برايآ» حِجرٍ لِّذِي قَسم ذَلِك فِي هلْ« . جانب خداوند

 كه با گوش دل ي كسي از آنچه ذكر شد براي، بخشي وجود دارد ؟  آريسوگند
  .  استيبشنود كاف

  :6- 14 يه يآ
تَرَ أَلَم فلَ كَيفَع كبادٍ آيا ركرد  چه عاد  قوم با تو پروردگار  كه  يا  نديده بِع ?  
مادِ با ذَاتِ إِرداشت ستونها  كه  ارم الْعِم  ?  
لَادِ و فِي مِثْلُها يخْلَقْ لَم تِيالَّ   بود  نشده  آفريده  يشهر  هيچ در  آن همانند الْبِ

ودثَموا الَّذِينَ وابخْرَ جادِ و الصيم را  سنگ  يواد  آن در  كه ثمود  قوم بِالْو  
  ، بريدند

  ، ميخها ، دارنده  آن  فرعون  قوم الْأَوتَادِ و ذِي وفِرْعونَ
  ، كردند  طغيان بالد در الْبِلَادِ آنها فِي طَغَوا ذِينَالَّ

  افزودند در فساد  به آنها در الْفَساد و فِيها فَأَكْثَرُوا
بفَص هِملَيع كبطَ روذَابٍ و سفرود  سرشان بر را  عذاب  تازيانه تو پروردگار ع 
  آورد

  .است  كمينگاه  به  رتپروردگا زيرا لَبِالْمِرْصادِ ربك إِنَّ
 »تَرَ أَلَم فلَ كَيفَع كبر مادٍ؛ إِرادِ ذَاتِ بِعكه يده ايشينديا با دل و چشم نيآ» الْعِم 

آن ! ستند چه كردي زيمن مي كه در يله معروف يله سركش ارم، قبيپروردگارت با قب
  !  بودند؟ي و سركشي قدرت و توانمندي كه داراييها
لُها يخْلَقْ ملَ الَّتِي«  لَادِ فِي مِثْ ك از يچ ي در همانند آن ها در هيدر قدرت و توانمند» الْبِ

« :ه السالم فرموديامبرشان هود عليهمان طور كه پ. ده نشده استيشهرها آفر
لَفĤَء مِن بعدِ قَومِ نُوحِ وزادكُم فِ لَكُم خُ عاذكُروا إِذ جيوصطَةَ فَاذكُرُوا ءالخَلقِ ب  ءĤَال

 كه خداوند شما را بعد از قوم نوح يد هنگامياد آوريو به » اللَّهِ لَعلَّكُم تُفلِحونَ
 خدا را به ي داد، پس ن عمت هايشترينش قدرت بين كرد و به شما در آفريگزيجا
  .ديد تا رستگار شوياد آوري
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 »ودثَموا الَّذِينَ وابخْرَ جادِ الصكه با قوم ثمود چه كرده است؟  يا ندانسته ايآ» بِالْو
 يده و براي تراشي القري را در وادي بزرگي كه با قدرت  خود صخره هايهمان قوم

  . خود خانه ساخته بودند
 ي كه با فرعون چه كرده است؟ همان فرعونيا ندانسته ايآ» الْأَوتَادِ ذِي وفِرْعونَ« 

  استوار كرده بودند، همان طور  او را پابرجا وي بود كه پادشاهياني لشكريكه دارا
  . شونديخ ها محكم و  استوار ميا با ميكه اش

آن . روانشان استين صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پيا» الْبِلَادِ فِي طَغَوا الَّذِينَ« 
ت و آزار يا اذين و دني كردند و بندگان خدا را در دي ها سركشيها در شهرها و آباد

 به ي فساد و تباهيليو در آن جا خ» الْفَساد فِيها فَأَكْثَرُوا« :رمودن فيبنابرا.  رساندند
 آن از انواع گناهان، و ي انجام كفر و شعبه هايعني كردن يفساد و تباه. راه انداختند

  .دنديامبران و بازداشتن مردم از راه خدا كوشيآن ها در مبارزه با پ
 »بفَص هِملَيع كبطَ روذَا سكه سبب هالكتشان ي سركشي آنان در واديوقت» بٍع 

  .بود پا نهادند خداوند از عذاب خود بر آنان فرود آورد
 است كه از فرمان او ين كسيهمانا پروردگارت در كم» لَبِالْمِرْصادِ ربك إِنَّ« 

 دهد سپس او را به شدت ي مهلت مي  كند، پس خداوند او را  اندك زماني ميچيسرپ
  . كندي مگرفتار

  :15- 20 يه يآ
  چون ،  يآدم أَكْرَمنِ اما ربي فَيقُولُ ونَعمه فَأَكْرَمه ربه ابتَلَاه ما إِذَا الْإِنسانُ فَأَما

  من پروردگار : گويد يم  ، دهد  نعمتش و دارد  اش  يگرام و بيازمايد  پروردگارش
 داشت  يگرام مرا

لَيهِ فَقَدر تَلَاهاب ما إِذَا وأَما ع قَهقُولُ رِزي فَيبانَنِ و ربر  رزق و  بيازمايدش  چون أَه 
  ساخت خوار  مرا  من پروردگار : گويد  يم ، گيرد  تنگ او
  ، داريد  ينم  يگرام را  يتيم شما   است  چنان  الْيتِيم نه تُكْرِمونَ لَّا بل كَلَّا
 كنيد  ينم  ترغيب  مسكين ، اطعام  به را يكديگر الْمِسكِينِ و طَعامِ علَى تَحاضُّونَ ولَا
،  

لًا التُّرَاثَ وتَأْكُلُونَ   ، خوريد  يم  حريصانه را  ميراث لَّما و أَكْ
  .داريد  دوست  فراوان را  مال جما و حبا الْمالَ وتُحِبونَ
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 ستمگر است و سرانجام كارها را  دهد كه نادان ويعت انسان خبر ميخداوند از طب
.  رودين نميابد و از بي ي كه در آن قرار دارد ادامه مي برد حالتي داند و گمان مينم
ن يا و نعمت دادن خداوند به او بر ايم او از جانب خداوند در دني پندارد كه تكريز مين

  ! استي كند كه او نزد خداوند گراميداللت م
 كه از خوراك روزانه اش يد طورين را تنگ و گم نما انسايو هرگاه خداوند روز

ن يخداوند ا.  برد كه خداوند او را خوار و زبون كرده استيشتر نباشد، گمان ميب
لَّا« :پندار  انسان را نادرست قرار داد ، و فرمود ست ين نيچن» الْيتِيم تُكْرِمونَ لَّا بل كَ

 ي و با ارزش است و هركس كه روزيا نعمت دادم نزد من گراميكه هركس را در دن
 ي و فقر و روزي ارزش است ، بلكه توانگرياو را تنگ و كم نمودم نزد من خوار و ب

 ي است كه از جانب خداوند كه با آن بندگان خود را ميشي كم آزمايفراوان و روز
  كند تا او را پاداش يشه مي گذارد و صبر پي شكر ميند كه چه كسيد تا ببيآزما
  . ست به عذاب هالك  كننده گرفتار سازدين ني دهد، و هركس را كه چنين مفراوا
ن  يبنابرا. ف همت اوستيل ضعين دلين اگر  بنده فقط به فكر خودش باشد ايهمچن

: ازمند سرزنش كرد و فرمودي به حاالت مردم ني توجهيخداوند آن ها را به خاطر ب
لَّا«  كه پدرش را از دست داده و يست، بلكه شما كودكين نيچن» الْيتِيم تُكْرِمونَ لَّا بل كَ
د ي دهيد، بلكه او را مورد اهانت قرار مي داري نمي دارد گراميكي و نياز به دلدارين

ن است كه شما به ي باشد و دال بر اي مين نشانگر عدم وجود رحمت و مهربانيوا
  .ديكار خوب عالقه ندار

ازمندان يگر را به خوراك دادن به نيو شما همد» لْمِسكِينِا طَعامِ علَى تَحاضُّونَ ولَا« 
ا را به شدت و ين به خاطر آن است كه دنيد و اي كنيب نميق و ترغيان تشوينوايو ب

 وتَأْكُلُونَ« :ن فرموديبنابرا. دي ورزيد و بر آن  بخل مي دارياز ته دل دوست م
لًا التُّرَاثَ د ي خوريد مي شديمانده از رفتگان را با آزمند ي بر جاييمال و دارا» لَّما أَكْ

  .دي گذاري نمي را از آن برجايزيچ چيو ه
ن مانند يد و اي داري را به شدت دوست مييو مال و دارا» جما حبا الْمالَ وتُحِبونَ« 

» ي وأَبقَرُيا؛ واألَخِرَةُ خَيوةَ الدنيبل تُوثِرُونَ الح« :دي فرماي است كه مي الهيفرموده 
لَّا « .حال آن كه آخرت بهتر و ماندگارتر است. د ي دهيح ميا را ترجي دنيبلكه زندگان كَ

لَةَ؛ وتَذَرونَ األَخِرَة د و ي داريا را دوست ميبلكه دن. ستين نيچن» بل تُحِبونَ العاجِ
  .دي كنيآخرت را رها م
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  :21- 30 يه يآ
لَّا   ، شود  شكسته و شود  شكسته  زمين  چون ،  يدكا آر دكا الْأَرض دكَّتِ إِذَا كَ

 در  صف  فرشتگان و رسد فرا تو پروردگار امر صفا و صفا والْملَك ربك وجاء
  ،  صف

جِيءئِذٍ وموي نَّمهئِذٍ بِجموتَذَكَّرُ يانُ يأَنَّى الْإِنسو را  جهنم روز  آن در الذِّكْرَى و لَه 
  ? باشد   گرفتن پند  يجا  چه و  گيرد پند  يآدم ، آرند اضرح

  پيشاپيش را  خويش  گشتن  زنده  كاش  يا : گويد  يلِحياتِي م قَدمت لَيتَنِي يا يقُولُ
  فرستادم  يم  يچيز

  ، دنكنن  عذاب را  كس او  عذاب  چون روز ، آن أَحد در عذَابه يعذِّب لَّا فَيومئِذٍ
  نكشند زنجير  به را  كس او همانند أَحد و وثَاقَه يوثِقُ ولَا
  ،  يافته  آرامش  روح  يالْمطْمئِنَّةُ ا النَّفْس أَيتُها يا

 بازگرد  پروردگارت  يسو  به  پسنديده و مرْضِيةً خشنود راضِيةً ربكِ إِلَى ارجِعِي
،  

  ، شو  داخل  من  بندگان  زمره رد عِبادِي و فِي فَادخُلِي
  يآ در  من  بهشت  به و  جنَّتِي وادخُلِي

 به دست آوردن آن از ي كه براييد و لذت هاي داري كه دوست ميست، اموالين نيچن
 در ي ماند بلكه روز بزرگ و وحشتناكي نميشه باقي هميد برايري گي ميشيگر پيهمد

ده ين، سخت درهم كوبيكوه ها و زم» دكا دكا رضالْأَ دكَّتِ« د كه در آن، يش داريپ
ست ي در آن نيبيچ فراز و نشي صاف و هموار كه هيدانين به مينكه زمي شوند تا ايم

  .  گردديل ميتبد
ه يان بندگانش در ساي كردن مي داوريخداوند برا» صفا صفا والْملَك ربك وجاء« 
فرشتگان هر . ندي آيانِ آسمان ها صف در صف مد و فرشتگي آي از ابر مييها

 ين ها صفت هايند و اي نمايرند و مردم را احاطه مي گيك صف قرار مي در يآسمان
  . و كرنش در برابر خداوند جبار استيفروتن

 »جِيءئِذٍ وموي نَّمهي كشند و مير ميدر آن روز فرشتگان، دوزخ را با زنج» بِج 
 را كه يانسان كار خوب و بد» الْإِنسانُ يتَذَكَّرُ«  امور رخ دهندني ايآورند، پس وقت
 ي براي چه سودياد  كردنين ياما چن» الذِّكْرَى لَه وأَنَّى« .  آوردياد ميكرده است به 
  .چون زمان آن گذشته است! انسان دارد؟
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 لَيتَنِي يا« :دي گوي خورد و مي كه كرده است، حسرت ميي هايانسان به خاطر كوتاه
تماتِي قَديش يشاپي پيسته اي ام شايشگي و همي جاوداني زندگيبرا!  كاشيا» لِح

 اتَّخَذُت الرَّسولِ يتَنِيلَيقُولُ ي« :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م.  فرستادميم
لَانَا خَلِيتَنِي لَيلَتيويلَاَ ؛ يسبِ امبر ي همراه پي راه! كاشيا« : دي گويم» لَاَي لَم أَتَّخِذ فُ
و » دمي گزي را به عنوان دوست خود بر نمي كاش فالنيا!  برمنيوا. دمي گزيبرم

 به دست آوردن آن يد براي باي كه آدميقي حقين كه زندگي است بر ايلين دليا
  . باشدي مي و جاودانگي ماندگاري جهان اخرت است، چون سرايكوشش كند زندگ

 دهد ي ميامت خداوند كافران را چنان عذابيدر روز ق»  أَحد عذَابه بيعذِّ لَّا فَيومئِذٍ« 
ن به خاطر آن يو ا.  رساندي همسان  عذاب خداوند به آن ها نميچ كس عذابيكه ه

  .  آن را فراموش كرده انديامت و عمل كردن براياست كه ق
بسته شده و بر چهره  ي جهنمييرهايان با زنجيدوزخ» أَحد وثَاقَه يوثِقُ ولَا« 
و .  مجرمانين است سزاي سوزند، اي شوند و آن گاه در دوزخ ميشان كشانده ميها

ق  كند به يامبرانش را تصديمان آورد و به او دل ببندد و پي كه به خداوند اياما كس
  :  شودياو گفته م

حبت خدا آرام گرفته و شاد اد و مي با ي روحي انسانيا» الْمطْمئِنَّةُ النَّفْس أَيتُها يا« 
  ! يشده ا

 و او از ي كه از پروردگار خشنود هستيدر حال» مرْضِيةً راضِيةً ربكِ إِلَى ارجِعِي« 
  . او بازگرديتو خشنود است به سو

و به بهشت من »   جنَّتِي وادخُلِي« . يان بندگانم درآيو در م» عِبادِي فِي فَادخُلِي« 
امت و به هنگام مرگ با آن مورد ي است كه روح در روز قين ها كلماتيا. داخل شود

  .ردي گيخطاب قرار م
   فجرير سوره يان تفسيپا
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   بلدير سوره يتفس

  ه استي آ20 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 20 يه يآ
لَدِ قسم بِهذَا أُقْسِم لَا شهر  اين  به  الْب  

أَنتذَا حِلٌّ ولَدِ  بِهيا  گرفته سكنا شهر  اين در تو والْب  
  ، آورد پديد  كه  يفرزندان و، پدر  به  قسم ولَد و وما ووالِدٍ

انَ خَلَقْنَا لَقَددٍ كه فِي الْإِنسايم  بيافريده  محنت و  رنج در را  يآدم  كَب  ،  
بسحلَّن أَن أَي قْدِرهِ يلَيآيا ع دنگردد  چيره او بر  كس  كه پندارد  يم أَح ?  

  كردم  تباه را  فراوان  يمال : گويد  يلُّبدا م مالًا أَهلَكْت يقُولُ
بسحأَن أَي لَّم رَهآيا ي داست  نديده را او  يكس  كه پندارد  يم أَح  ?  

ل أَلَمعنَج نِ آيا لَّهنَييايم  نيافريده  چشم دو او  يبرا ع  ?  
  ?  لب دو و  زبان  يك تَينِ ووشَفَ ولِسانًا
نَاهيدهنِ و ويدننهاديم  پايش  پيش  راه دو النَّج  ?  

لَا   ننهاد  قدم  سخت  گذرگاه  آن در او الْعقَبةَ و اقْتَحم فَ
  ?  چيست سخت  گذرگاه  كه  يدان  چه تو الْعقَبةُ و ما أَدراك وما
ةٍ آزاد فَكقَباست  بنده  كردن ر  ،  
أَو اممٍ فِي إِطْعوةٍ يا ذِي يغَبسيقحط روز در  دادن  طعام م  ،  

  ، باشد خويشاوند  كه  ييتيم ، به  مقْرَبةٍ خاصه ذَا يتِيما
كِينًا أَوةٍ يا ذَا مِستْرَبنشين  خاك  يمسكين  به م  
نُوا الَّذِينَ مِنَ كَانَ ثُما آمواصتَورِ وبا بِالصواصتَوةِ تا ومرْحكه باشد  يكسان از بِالْم  

  بخشايش  به و اند   كرده  سفارش صبر  به را يكديگر و اند  آورده  ايمان
لَئِكأُو ابحنَةِ اينان أَصميسعادتند  اهل  الْم  
  اهل كافرند ما  آيات  به  كه  يكسان الْمشْأَمةِ و أَصحاب هم بĤِياتِنَا كَفَرُوا والَّذِينَ

  شقاوتند
هِملَيع ةٌ نصيب نَاردؤْصاست  پوشيده  سرش سو هر از  كه  يآتش  آنهاست  م.  



٢٩٩٣ 

 مكرّمه است؛ ين شهر امن، و آن مكّه يبه ا» الْبلَدِ بِهذَا«  خورديخداوند متعال قسم م
دن ژه به هنگام ساكن بوي شهرها به طور مطلق، و به وين همه يارجمندتر

و آنچه كه . ه اشي خورد به آدم و ذريو قسم م» ولَد وما ووالِدٍ« . در آن) ص(امبريپ
 فِي الْإِنسانَ خَلَقْنَا لَقَد« : خداوندياد شده است عبارت است از فرموده يبر آن قسم 

ا و در برزخ و در روز ي است كه انسان در دنيي هاياحتمال دارد منظور سخت» كَبدٍ
 ي ها راحت شود و براين سختي كند كه از ايد كاري برد و باياز آن رنج مامت يق

  . شه شاد و مسرور گردديهم
و : ن استيه اي آين معنيبنابرا. ن نكند همواره از عذاب سخت رنج خواهد بردياگر چن

ده است ين شكل آفرين باشد كه خداوند انسان را در بهتريه اي آياحتمال دارد كه معن
ن نعمت بزرگ را به ين او شكر ايبا وجود ا.  سخت را انجام دهديد كارها توانيكه م
 و ي ناداني كرده و از روي مغرور شده و سركشياورده و به تندرستي نيجا

. ن حالت ادامه دارد و همواره قدرت تصرف خواهد داشتي گمان برده كه ايستمگر
  :ن فرموديبنابرا

 »بسحلَّن أَن أَي قْدِري لَيهِع دندارد يي بر او تواناي برد كه كسيا انسان گمان ميآ» أَح 
 شهوات نفس خود خرج ي كه براياو به خاطر اموال!  كند؟ي مين رو سركشيو از ا

 را تباه و يمن مال فراوان» لُّبدا مالًا أَهلَكْت« :دي گوي كند و ميكرده است افتخار م
د ياه شهوت ها و گناهان را هالك كردن نامخداوند اتفاق در ر. ل نموده اميف و ميح

 و كمبود يان و خستگي و زيماني جز پشين اتفاق سوديچون خروج كننده از ا
 خود را خرج كرده يي خداوند داراي كه در راه خشنودياما كس.  كنديحاصل نم

ده به ين برابر آنچه خرج كرده، سود و فايد و چندي نمايباشد با خداوند داد و ستد م
  . آوردي مدست

ده به دست ي را كه اموالش را در راه شهوت ها خرج كرده ، سود و فايخداوند كس
ن كار ي را كه اموالش را در راه شهوت ها خرج كرده و به ايخداوند كس.  آروديم

ن يا او با ايآ» أَحد يرَه لَّم أَن أَيحسب« :دي فرمايد نموده و مي كند، تهديخود افتخار م
 يند و در برابر هر كار كوچك و بزرگي بي برد كه خداوند او را نميمان مكارش گ

ده و اعمالش را ثبت و يست، بلكه خداوند او را دين ني  كند؟ نه، چنيمحاسبه اش نم
 يك و بد او را مي كند است و فرشتگان را بر او گماشته است كه كار نيضبط م

  . سندينو
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» وشَفَتَينِ عينَينِ؛ ولِسانًا لَّه نَجعل أَلَم« : خود را برشمرد و فرموديسپس نعمت ها
ن يم؟ هدف از خلقت ايده ايافريم؟ و زبان و دو لب ني او دو چشم قرار نداده ايا برايآ

.  كه در آنها نهفته استيديگر فوايدن و حرف زدن است  و دي و دييبايسه عضو ز
  .ا هستندي دنين ها نعمت هايپس ا

و او » النَّجدينِ وهدينَاه« :ان آورد و فرمودين سخن به مي ديعمت هاسپس درباره ن
ش مشخص ي برايت را از گمراهيم و هداير و شر رهنمودن شده ايرا به دو راه خ

 كند كه بنده حقوق ي فراوان اقتضا مين نعمت هاي از ايپس برخوردار. ميكرده ا
 انجام ي آورد و از نعمت ها براي جاش را بهيد و شكر نعمت هايخداوند را ادا نما

  .ن نكرده استين انسان چني ايرد، وليگناه كمك نگ
 ي ميروي نفس خود پياز گردنه عبور نكرده است چون او از هوا» الْعقَبةَ اقْتَحم فَلَا« 

ر كرد و يسپس گردنه را تفس. ار سخت استيش بسين گردنه برايكند و گذشتن از ا
 خود ين كه پول آزادي ايا كمك كردن  او برايآزاد كردن برده و » بةٍرقَ فَك« :فرمود

  .ر است بهتر و مهمتر استي كه نزد كافران اسيو آزاد كردن مسلمان. را بپردازد
 »أَو اممٍ فِي إِطْعوةٍ ذِي يغَبسازمندند ي كه به شدت ني به مردميدر زمان گرسنگ» م

م است و هم يتي خوراك بدهد كه هم يميتيبه » رَبةٍمقْ ذَا يتِيما« . خوراك بدهد
  . شاونديخو
 »كِينًا أَوةٍ ذَا مِستْرَبده و سخت ي به خاك چسبيازمندي كه به خاطر نيينوايب» م

 باشد كه با يد او از زمره كسانيسپس با» آمنُوا الَّذِينَ مِنَ كَانَ ثُم« . درمانده است
مان آورده اند و با عضا و يردن به آن واجب است امان آويشان به آنچه ايدل ها

ن ي در ايا كار واجب و مستحبيسته كرده اند پس هر سخن ي شايجوارح خود كارها
  . داخل است

 بر ييبايگر را بر صبر و شكيكدي باشد كه يد از كسانيو با» بِالصبرِ وتَواصوا« 
 ي كه رخ ميبر حوادث دردناك در براييباي از گناهان و شكياطاعت خداوند و دور

د به يگر بر صبر در برابر امور مذكور بايه نمودن همديو توص.  كننديه ميدهد توص
 بر آن يند تا در مقابل امر مبنيب نمايق و ترغيگر را تشويكدين صورت باشد كه يا

 به طور كامل در آنان ين فرمان الهي كنند كه ايصبر فرمانبردار باشند، و هركار
نه در دل آنان وجود داشته ين زمي در ايتيچ عدم رضايدا كند، بدون آنكه هيتحقق پ
  . باشد
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 و با مردم كمك به  مستمندان يگر را به مهربانيكدين يهمچن» بِالْمرْحمةِ وتَواصوا« 
 ي خود ميد آنچه برايو با.  كنندي آنان سفارش ميوي و دنيني ديازهايو برآوردن ن

ز يگران ني دي پسندد براي خود نميز بپسندد و آنچه براينگران ي ديپسندد برا
  .نپسندد

 »لَئِك أُو ابحنَةِ أَصميباشند و خداوند به آن ها ين صفاتي چني كه دارايكسان» الْم 
ق داده تا از گردنه عبور كنند اهل سعادتند، چون حقوق خداوند و بندگانش را ادا يتوف

ن نشان و عالمت ي فرموده ترك گفته اند و ايآن نهكرده و آنچه را كه خداوند از 
  . استيخوشبخت

لَيهِم أَصحاب هم بĤِياتِنَا كَفَرُوا والَّذِينَ«  ةِ؛ عشْأَمالْم ةٌ نَاردؤْصكه كفر يو كسان» م 
مان يق نكرده و به او اين امور را پشت سر انداخته و خداوند را تصديده و ايورز

نان اهل يسته  انجام نداده و بر بندگان خدا رحم نكرده اند اي شاياورده و كارين
 يش به درازي بر آنان گمارده شده است كه درهاي هستند و آتشيشقاوت وبدبخت
  .رندي و اندوه قرار گيند و در سختيايرون نياست تا از آن ب

   بلدير سوره يان تفسيپا
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   شمسير سوره يتفس

  .ه استي آ15 و يمك
 الرحيم لرحمنا اهللا بسم

  :1- 15 يه يآ
  ،  چاشت ، هنگام  به  اش  يروشن و  آفتاب  به وضُحاها سوگند والشَّمسِ

  ، آيد بر  آن  يپ از  چون  ماه  به سوگند تَلَاها و إِذَا والْقَمرِ
  ، كند  روشن را  يگيت  چون روز  به سوگند جلَّاها و إِذَا والنَّهارِ
  ،  پوشدش فرو  چون  شب  به سوگند يغْشَاها و إِذَا واللَّيلِ

  ،  برآورده را  آن  كه  آن و  آسمان  به سوگند بنَاها و وما والسماء
  ،  بگسترده را  آن  كه  آن و  زمين  به طَحاها سوگند وما والْأَرضِ
  دهبيافري  نيكويش  كه  آن و  نفس  به سوگند سواها و وما ونَفْسٍ

لْهمها   كرده  الهام او  به را  پرهيزگاريهايش و بديها  وتَقْواها سپس فُجورها فَأَ
قَد ن أَفْلَحا كه مكَّاهشد رستگار كوشيد  آن  يپاك در  كه هر  : ز ،  

قَدو ن خَابا و ماهسگرديد نوميد پوشيد فرو  اش  يپليد در  كه هر د  
تكَذَّب ودا قومبِطَ ثَماهكردند  تكذيب  يسركش  يرو از ثمود  غْو  

  ، برخاست  ترينشان  يشق  كه  أَشْقَاها آنگاه انبعثَ إِذِ
 خدا شتر  ماده  كه  گفت آنها  به خدا وسقْياها پيامبر اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ رسولُ لَهم فَقَالَ

  كنيد  سيراب را
وها فَكَذَّبقَرُوهفَع مفَدمد هِملَي م عهبر ا تكذيبش بِذَنبِهِماهويپ را شتر و كردند  فَس  
  گناهشان  سبب  به  پروردگارشان  پس  كردند

  .نشد  بيمناك  خويش  كرده  سرانجام از او عقْباها و يخَاف ولَا
ه اد كردي رستگار و گناهكار سوگند ي بزرگ بر نفس هاين نشانه هاي خداوند به ا

« . دي آي كه از آن بر ميديد و نور آن، و فوايسوگند به خورش: دي فرماياست و م
لَاها إِذَا والْقَمرِ و در تابش ن ور به ) آسمان( كه در منازل يو سوگند به ماه وقت» تَ

  .دي آيد ميدنبال خورش
لَّاها إِذَا والنَّهارِ«  ست روشن ن اي زميو سوگند به روز چون آنچه را كه روز» ج

ن است فرا ي زميو سوگند به شب چون همه آنچه را رو» يغْشَاها إِذَا واللَّيلِ« . سازد
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ن جهان و يد و ماه در اي و خورشيي و روشنايكي آمدن منظم تاري در پيپس پ. رديگ
ن كه خداوند به يل است بر اين دلي آنها بزرگتريله يفراهم شدن منافع بندگان به وس

گانه معبود به حق است ينكه خداوند ي تواناست و ايناست و بر هر كارز  توايهمه چ
  . باشدير از او باطل مي غيو هر معبود

:  شودين طور معنيم وصوله باشد و ا» ما«احتمال دارد كه » بنَاها وما والسماء« 
 هيمصدر» ما«و احتمال دارد كه .  آن كه خداوند متعال استيسوگند به آسمان و بان

 ييبايت زي آن كه در نهايسوگند به آسمان و بنا:  شودي مين طور معنيباشد پس ا
  .ده شده استي آفريو استوار

ن را گسترده و پهن كرده ين و به آن كه زميو سوگند به زم» طَحاها وما والْأَرضِ« 
و » هاسوا وما ونَفْسٍ« . توانند از آن استفاده ببرندي كه مردم مياست به نحو

ر ياحتمال دارد كه منظور از نفس، نفس سا. سوگند به نفس و آن كه به آن سامان داد
نجا بر آن ي نفس در اي كه واژه ي عاميو معنا. مخلوقات و موجودات زنده باشد

و احتمال دارد كه به نفس انسان مكلف . ن  احتمال استيد ايد موي نمايداللت م
به هر حال نفس نشانه . دي آين مي كه به دنبال ايتايل آيسوگند خورده باشد، به دل

اد شود چون يسته است به آن سوگند ي خداوند كه شاي است از نشانه هايبزرگ
  ير مييابد و تغي يف و نازك است و حاالت آن به سرعت انتقال ميار لطينفس بس

 يار مل اندوه و اراده و محبت و نفرت قري از قبيرات حاالت روانيكند، و تحت تاث
 ينش نفس نشانه ايده بود و آفري فاي بيك مجسمه يو اگر نفس نبود بدن فقط . رديگ

  . بزرگ خداستياز نشانه ها
 »قَد ن أَفْلَحا مكَّاهزه بدارد و يب ها پاكيهمانا هركس نفس خود را از گناهان و ع» ز

  .  استد رستگار شدهيارايد و عمل صالح بيآن را با اطاعت خداوند و  علم مف
 »قَدو ن خَابا ماهسقت ي كه نفس ارجمند خود را مستور گرداند كه در حقيو كس» د

ل بگرداند و ي و مستور گرداند و آن را خوار و ذليست كه آن را مخفيسزاوار آن ن
ب ها و ارتكاب گناهان ، و يك شدن به عيل و نزدي به رذاي آلودگيله يآن را به وس

ز با ي دهد، و ني گرداند و آن را رشد مينفس را كامل م كه يترك كردن صفات
انكار و ين كند زي كه چنيكس.  گرداندي كه نفس را ملّوث ميمتصف شدن به صفات

  . گردديناكام م
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 »تكَذَّب ودا ثَماهرفتن ي و تكبر و سرباز زدن از پذيقوم ثمود به سبب سركش» بِطَغْو
بدبخت »  أَشْقَاها انبعثَ إِذِ« .ب كردنديرا تكذامبرشان حق ي در برابر پيحق و سركش

ن كار يپس همه بر ا.  زدن شتر بلند شدي پيبود برا» قدار بن سالف«ن قوم كه يتر
  .ن كار فرمان دادند و او اطاعت نمودياتفاق كردند و او را به ا

 كه يه السالم در حاليا صالح علامبر خديپ» وسقْياها اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ رسولُ لَهم فَقَالَ« 
 زدن شتر خدا كه آن را ياز كشتن و پ:  داشت به آن ها گفتيآنان را برحذر م

ن نعمت خدا را كه از يد و ايزي قرار داده است بپرهيتان نشانه و معجزه بزرگيبرا
  .دي زدن شتر پاسخ ندهيد با پي نوشير آن ميش
 »وها فَكَذَّبقَرُوهفَع مدمفَد هِملَي م عهبر ا بِذَنبِهِماهولَا فَس؛ و خَافا ياهقْبآن ها » ع
ب كردند و شتر را كشتند و خداوند آنان را به يه السالم را تكذيامبرشان صالح عليپ

 ي از باالي گناهانشان هالك كرد و عذاب او همه را فرا گرفت و بانگ مرگباريسزا
ن  يهوش به زمير فرا گرفت پس بي، آن ها را از زسرشان بر آنان فرستاد و لرزه

  .افتادند
كسان فراگرفت و خداوند از عاقبت و يو عقوبت و هالكت همه آن ها را به طور 

چ يره است و هي ترسد كه او چي ميو چگونه كس.  ترسديفرش نميسرانجام ك
و  يعي كه در تمام احكام تشري رود، كسيرون نمي از قهر و تصرف او بيمخلوق

  ! اش فرزانه و با حكمت  است؟يريتقد
   شمسير سوره يان تفسيپا



٢٩٩٩ 

  لي لير سوره يتفس

  .ه استي آ21 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 21 يه يآ
  ، پوشد فرو خود در را  جهان  كه  آنگاه  شب  به يغْشَى سوگند إِذَا واللَّيلِ
  ، شود آشكار  كه  اهآنگ روز،  به سوگند تَجلَّى و إِذَا والنَّهارِ

  ، بيافريد را  ماده و نر  كه  آن  به سوگند والْأُنثَى و الذَّكَرَ خَلَقَ وما
  است  متفاوت شما  يكوششها  حاصل  : لَشَتَّى كه سعيكُم إِنَّ

  ، كرد  يپرهيزگار و  بخشايش  كه  يكس واتَّقَى اما أَعطَى من فَأَما
  ، كرد  تصديق را  بهترين  آنبِالْحسنَى  وصدقَ

رُهسنُيرَى پس فَسسلْي   كنيم  يم  اش  آماده  بهشت  يبرا  لِ
  ، ورزيد  ينياز  يب و  بخل  كه  كس  آن واستَغْنَى اما بخِلَ من وأَما

كَذَّبنَى و وسكرد  تكذيب را  بهترين  آن بِالْح ،  
رُهسنُيرَى فَسسسازيم  يم  آماده  دوزخ  يابر را او لِلْع  

  حالش  به  اش  يداراي ، رسد در  هالكش  چون تَرَدى و إِذَا مالُه عنْه يغْنِي وما
  نبخشد سود
لَينَا إِنَّ ى و عداست  يراهنماي  ماست بر  آنچه لَلْه  

  نجها  اين و  جهان  آن  ماست  آن از و والْأُولَى لَلĤْخِرَةَ لَنَا وإِنَّ
تُكُما فَأَنذَرترسانم  يم كشد  يم  زبانه  كه  يآتش از را شما  تَلَظَّى پس نَار  

لَاها لَا صلَّا ي   : نيفتد در  بدان  شقاوت  اهل الْأَشْقَى جز إِ
  شد  رويگردان و كرد  تكذيب  كه  وتَولَّى آن كَذَّب الَّذِي

  دارند دور  آن از را  دممر  پرهيزگارترين الْأَتْقَى و وسيجنَّبها
  جويد  يم  يپاك و بخشايد  يم  خويش  مال  كه  يتَزَكَّى آن مالَه يؤْتِي الَّذِي
  پاداش  اينك  كه نباشد  يحق او بر را  كس  هيچ تُجزَى و نِّعمةٍ مِن عِنده لِأَحدٍ وما

  ، خواهد
لَّا   خويش  يواال پروردگار  يخشنود  تنجس الْأَعلَى مگر ربهِ وجهِ ابتِغَاء إِ

فولَسرْضَى وشود خشنود  كه زودا و  ي.  



٣٠٠٠ 

 گوناگون بندگان ي خورد كه در آن كارهاي سوگند مين جا خداوند به زمانيدر ا
 يسوگند به شب سوگند به شب هنگام» يغْشَى إِذَا واللَّيلِ« :پس فرمود.  شوديانجام م
گاه و محل خود ي پوشاند، و مخلوقات همه در جاي م آن همه خلق را فرويكيكه تار
  . آورندي ميش روي به استراحت و آسايرند و بندگان از فرط خستگي گيآرام م

 شود و آن يدار ميده ها پدي آفري كه برايو سوگند به روز وقت» تَجلَّى إِذَا والنَّهارِ« 
 وما« .  رونديشان ميكارها كنند و به دنبال منافع و  ي اش استفاده مييها از روشنا

موصوله باشد خداوند به ذات بزرگوار خودش سوگند » ما«اگر » والْأُنثَى الذَّكَرَ خَلَقَ
ن يه باشد خداوند به ايمصدر» ما«و اگر. ننده نر و ماده استيخورده است كه او آفر

ه از ن است كي در ايو كمال حكمت اله. ده استيسوگند خورده كه نر و ماده را آفر
ن نرود و ي بماند و از بيده است تا نوع آن باقي را آفري نر و ماده ايوانيهر نوع ح

 يگري ديك را براي كشاند و هري ميگري ديله شهوت به سويك را به وسيهر
  .ننده استين آفري كه بهتريپس خجسته است خداوند. مناسب قرار داده است

 يعني.  كه خداوند بر آن سوگند خورده است استيزين چيا»  لَشَتَّى سعيكُم إِنَّ« 
 برحسب تفاوت كارها و ين گوناگوني و تالش شما گوناگون و متفاوت است و ايسع

ز با توجه به هدف يرد ، ني گي آن صورت مي است كه برايتيزان فعاليمقدار آن و م
خدا  ياگر كارها با هدف جلب خشنود.  كننديگر فرق ميكدين كارها با يو منظور از ا

 ي مانند و انجام دهندگان از آن بهره مند خواهند شد و اگر هدفي ميانجام شوند باق
 كه يو هر عمل.  گردندي از آن مدنظر باشد باطل شده و نابود مين رفتني و از بيفان
  .ن استي خدا انجام نشود چني رضايبرا

نموده و  ف يلت داده و  اعمالشان را توصين خداوند عمل كنندگان را فضيبنابرا
 را كه بر گردن اوست ي ماليو هركس كه عبادت ها» أَعطَى من فَأَما« :فرموده است

ر انفاق ي خيانجام دهد و زكات و نفقات و كفاره و صدقات را بپردازد و در راه ها
 ييز عبادت هايره را انجام دهد و ني مانند نماز و روزه و غي بدنيبكند و عبادت ها

و از گناهان » واتَّقَى« ره را انجام دهد، يستند مانند حج و عمره و غ هي و ماليكه بدن
  .ز كندي كرده است پرهي كه خداوند نهي حراميو كارها

ل يد از قبي نمايو آنچه را كه بر آن داللت م» ال إله إال اهللا« و » بِالْحسنَى وصدقَ« 
پس كارش را » لِلْيسرَى رُهفَسنُيس« . ق كندي و پاداش آن را تصديني ديباورها

ن يهمچن. مي گرداني او ساده و آسان مي را برايريم و هركار خي كنيش آسان ميبرا
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 را فراهم يم چون او اسباب آسانيي نمايش آسان مي را برايترك كردن هر شر و بد
  .ش آسان گردانده استيكرده و خداوند كار را برا

ل  ورزد و انفاق واجب ي آنچه  به آن امر شده بخياو هركس در اد» بخِلَ من وأَما« 
 اجازه ندهد تا آنچه را خدا بر او واجب يو مستحب را  انجام ندهد و نفس او به و

 يت و بندگياز بداند و عبودي نيو خود را از خداوند ب» واستَغْنَى« كرده است ادا كند، 
 نجات ي براي كه انسان راهيدازمند خدا نداند؛ خداونيخدا را ترك كند، و خودش را ن

 وكَذَّب« ن كه خداوند معبود و محبوب و مقصود او باشد، ي ندارد مگر ايو رستگار
ق آن را بر بندگانش واجب ي كه خداوند تصديكي نيو عقائد و باورها» بِالْحسنَى

 يلت ها و خصي سختيپس او را برا» لِلْعسرَى فَسنُيسرُه« ب كند، يگردانده است تكذ
 هرجا كه باشد ي انجام شر و بدين صورت كه او را برايم به ايي نمايسر ميزشت م
 يت مياز خداوند عاف.  شوديش آسان ميم و انجام دادن گناه براي سازيآماده م

  . ميجوئ
 اش كه او را سركش ييرد مال و داراي كه بميو وقت»  تَرَدى إِذَا مالُه عنْه يغْنِي وما« 

ش ي برايده چه سودياز دانسته و به آن بخل ورزي نيه و به سبب آن خود را بكرد
اما مال .  جز عمل صالح با او همراه نخواهد بوديزيخواهد داشت؟ مسلم است كه چ

ش ي آخرت از آن پي را برايزيرون نكرده و چي كه حق واجب را از آن بيو ثروت
  . او خواهد بودي براينفرستاده است  وبال و عذاب

لَينَا إِنَّ«  ى عدلْه  ي رساند و به خشنوديت و راه راست، انسان را به خدا ميهدا»  لَ
 خدا ندارد و صاحب خود را به عذاب ي به سوي راهي كند و اما گمراهيك مياش نزد

  .  رساندي ميسخت
ت تصرف ار و تحين جهان و جهان آخرت همه در اختيا» والْأُولَى لَلĤْخِرَةَ لَنَا وإِنَّ« 

د به خدا عالقمند يپس عالقمندان با.  نداردي در آن ها مشاركتيچ كسيما هستند و ه
  .د از مخلوق قطع گردديدشان بايباشند و ام

 »تُكُما فَأَنذَرم داده ي كشد، بي زند و زبانه مي كه شعله ميشما را از آتش» تَلَظَّى نَار
لَّا يصلَاها لَا« .ام  ي سوزد مگر كسي شود و نميبدان داخل نم» كَذَّب ذِيالْأَشْقَى؛ الَّ إِ

 گردان ي روين الهيو از دستور و فرام» يوتَولَّ« كه خبر آن را دروغ انگاشته باشد
  . شده باشد
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 و مالش ي كه هدفش از دادن دارائيكس» يتَزَكَّى مالَه يؤْتِي الْأَتْقَى؛ الَّذِي وسيجنَّبها« 
 خداوند مالش را يداشتن خود از گناهان باشد و به قصد خشنودزه يه و پاكيتزك

د اگر انفاق مستحب ي نمايه داللت مين آيپس ا.  مانديبدهد از آتش دوزخ در امان م
ست بلكه يز ني جاين اتفاقيره شد، چنيا نفقه و غي مانند قرض دادن يسبب تركِ واجب

 دهد كه ي را انجام ميمستحب دانند چون  او كار ي از علما آن را مردود مياريبس
  . شوديسبب از دست رفتن واجب م

زگار ين مرد پرهي اي از مردم بر ذمه يچ كسيو ه»  تُجزَى نِّعمةٍ مِن عِنده لِأَحدٍ وما« 
نكه يسته و سزاوار آن باشد او را بر آن پاداش دهد مگر اي ندارد كه شايمنت و نعمت

ز همواره بر ين پاداش دادن نيل ومنت او بعد از ا دهد، و فضياو را بر آن پاداش م
  . خداست چون فقط احسان خدا برگردن اوستيپس او فقط بنده .  بمانديمردم باق
د ي كه مردم برگردن او حق دارند و او پاداش آنان را نداده است، حتما بايو اما كس

 دهد، كه  را انجاميي دست بردارد و كارهاييت مردم از كارهايبه جهت كسب رضا
)  اهللا عنهيرض(ق يه شامل حال ابوبكر صدين آيا.  شوند اخالص او كم گردديسبب م

را هركس كه بر او يشان نازل شده است، زي شود، بلكه گفته شده در رابطه با ايم
 داد، ي را بر آن پاداش دهد، حتما او را پاداش مي داشت كه سزاوار آن بود ويمنّت
 داد و ي را پاداش مي كرد ويبا اوم) ص(امبر ي كه پيكي ني در برابر كارهايحت
 را بر آن يامبر با او كرد و نتوانست وي كه پيكيك ني كرد، به جز يش جبران ميبرا

و  . ن حقيت و ديم هدايپاداش دهد، و آن  عبارت بود از دعوت دادن به اسالم و تعل
ن يهمچن. مكان ندارد كه پاداش دادن آن ايامبرش بر هركس منت دارند، منتيخدا و پ

  . را داشته باشدين حالتي شود كه چني ميه شامل هركسين آيا
 آن يسته ي ندارد كه شايزگار منت و نعمتين انسان پرهي از مردم بر ايچ كسيپس ه

دهد و اعمال او خالص ينكه  او را بر آن پاداش ميباشد بر آن پاداش داده شود مگر ا
بلكه »   يرْضَى الْأَعلَى؛ ولَسوف ربهِ وجهِ ابتِغَاء لَّاإِ« :ن فرموديبنابرا.  خداستيبرا
زگار به خاطر ين فرد پرهي اي بخشد و به راستيت پروردگار واالترش مي رضايبرا
    .  ده است خشنود خواهد شدي كه خداوند به او بخشيي و پاداش هايكين

  لي لير سوره يان تفسيپا      



٣٠٠٣ 

  ي ضحير سوره يتفس

  .ه استي آ11 و يمك
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 11 يه يآ
  ، روز آغاز  به والضُّحى سوگند

  ، شود خود در و  آرام  چون  شب  به سوگند سجى و إِذَا واللَّيلِ
  نگرفته  خشم تو بر و  نكرده  ترك را تو  پروردگارت ، قَلَى كه وما ربك ودعك ما

  است
  .دنياست از بهتر تو  يبرا  آخرت  آينه الْأُولَى هر مِنَ لَّك رٌخَي ولَلĤْخِرَةُ
فولَسو طِيكعي كبتا داد خواهد عطا را تو  پروردگارت  يزود  فَتَرْضَى به ر 
  .يشو خشنود

أَلَم كجِدا يتِيمى آيا يوĤَداد  پناهت و  نيافت  يتيم را تو ف ?  
كدجوا وى آ ضَالدكرد  هدايتت و  نيافت  گمگشته را تو يافَه ?  
كدجوائِلًا وگردانيد  توانگرت و  نيافت  درويش را تو فَأَغْنَى آيا ع ?  

  ، ميازار را  يتيم  تَقْهرْ پس فَلَا الْيتِيم فَأَما
لَا السائِلَ وأَما   ،  مران را گدا تَنْهرْ و فَ
  .يبگو  سخن  پروردگارت  نعمت از و  دثْفَح ربك بِنِعمةِ وأَما

 ي شب كه همه جا را فرا ميكي روز به هنگام چاشت و به تارييخداوند به روشنا
» ربك ودعك ما« :پس فرمود. توجه دارد) ص(امبرشي خورد كه به پيرد سوگند ميگ

ه است بلكه ت قرار داده و رها و فراموش نكرديپروردگارت تو را مورد توجه و عنا
 ي دهد و مقام تو را باال مين صورت پرورش مين و كامل تريهمواره تو را به بهتر

  . برد
چ گاه از  تو متنفر نشده ي كه تو را دوست داشته هيو خداوند از وقت» قَلَى وما« 

د مگر ي آي محض، مدح به حساب نمي ضد آن است ، و نفين به مثابه ي ايو نف. است 
كامل ) ص(امبر يت گذشته و حال پيبوت كمال باشد، و حالت و وضعنكه متضمن ثيا

 و محبت ادامه داده ين دوستي باشد؛ خداوند او را دوست داشته و به اين حالت ميتر
و اما .  كمال باال برده و همواره به او توجه داشته استياست و او را از پلّه ها
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لَلĤْخِرَ« :شان فرمودي اينده يت آينسبت به وضع رٌ ةُوخَي ي تماميعني»  الْأُولَى مِنَ لَّك 
 رفت و يامبر همچنان مقامش باال ميو پ.  تو از گذشته بهتر استينده ي آيحالت ها
 گرداند و حاالت او را يروز مي داد و او را بر دشمنانش پين او را قدرت ميخداوند د
ده بود و به ي رسيتن كه چشم از جهان فرو بست و به مقام و حالي داد تا ايسامان م

ندگان به آن يافته بود كه گذشتگان و آي دست ييل و نعمت هايآرامش و سرور فضا
  . ده اندينرس

 يچ احدي به او خواهد داد كه به هييل و نعمت هايز خداوند فضايو در آخرت ن
ن قدر و پروردگارت آ» فَتَرْضَى ربك يعطِيك ولَسوف« :ن فرموديبنابرا. نخواهد داد 

 دهد  فقط با ي كه خداوند به او مي، نعمتي گرديبه تو نعمت خواهد داد كه خشنود م
  . ر استيير قابل تغين جمله كامل و فراگيا

 كه خداوند بر او نمود خبر داد، و يامبر و منتي پيژه يسپس خداوند از حاالت و
امبر يپ!  داد؟ياوند تو را جا كه خديم نبوديتيا يآ» فĤَوى يتِيما يجِدك أَلَم« :فرمود

پدر و مادرش را از دست داده بود و خداوند او را تحت كفالت پدربزرگش عبدالمطلب 
 او را به عهده يش ابوطالب سرپرستي عبدالمطلب درگذشت، عمويقرار داد سپس وقت

  . ش و مومنان او را كمك كردي خويارين كه خداوند با يگرفت تا ا
 »كدجوا وى ضَالدپس ي دانستيمان را نمي كه كتاب و اي بوديو تو در حال» فَه 

ن كارها و رفتارها ي به تو آموخت و تو را بر انجام بهتري دانستيخداوند آنچه را نم
له فتح ي و خداوند تو را به وسير بوديو تو فق» فَأَغْنَى عائِلًا ووجدك« . ق داديتوف

ن كمبودها را ي كه ايپس كس. آن ها ثروتمند كردشهرها و برخوردار نمودن از خراج 
  .  را از تو دور خواهد كرديب و كمبودياز تو دور  كرده است هر ع

تت ي ات كرده و هداياريت داده و ي كه تو را توانگر ساخته و جايپس در مقابل كس
لَا الْيتِيم فَأَما« :ن فرموديبنابرا. نموده است سپاسگزار باش  يم بدرفتاريتيبا » تَقْهرْ فَ

سر است به او ببخش و با او چنان رفتار يت مي بدار و آنچه برايمكن و او را گرام
  . بعد از مرگ خود با پسرت آن گونه رفتار شوديكن كه دوست دار

و با سخن و اخالق تند با گدا برخورد مكن و آنچه در توان » تَنْهرْ فَلَا السائِلَ وأَما« 
 خواهد ي كند و مال مي ميي كه گدايوكس.  او را برگردانيا به خوبي،  به او بدهيدار

د با دانش آموز ين معلم باين داخل هستند، بنابرايد در اي جوي كه دانش ميو كس
د چون ي با او رفتار نماي بدارد و با مهرباني داشته باشد و او را گراميرفتار خوب



٣٠٠٥ 

 يبه هدفش برسد و بزرگداشت كس كند تا ي مياري با دانش آموز او را يمهربان
  .دي نماي تالش مي نفع بندگان و آبادياست كه برا

 و يني دي پروردگارت را كه شامل نعمت هايو نعمت ها»   فَحدثْ ربك بِنِعمةِ وأَما« 
 يوي و دنيني دي خداوند را به خاطر نعمت هايعني.  شود بازگو كني ميويدن

 ي از آنها سخن بگو اگر در سخن گفتن از آنها مصلحتژهيش كن و به صورت ويستا
 در كار نبود به طور عام به آنها اشاره كن، چون بازگو كردن يبود،و اگر مصلحت

 را ي كسي شود تا دل آدميت كرده و باعث مي  را تقويزه شكرگزارينعمت ها  ، انگ
شته است  سري بر محبت كسيچون دل آدم. كه نعمت ها را داده است دوست بدارد

  .كه با او احسان كند
  ي ضحير سوره يان تفسيپا



٣٠٠٦ 

   شرحير سوره يتفس

  .ه استي آ8 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 8 يه يآ
أَلَم نَشْرَح آيا لَك كردنگشوديم  برايت را  ات  سينه ص  ?  

  ?  نداشتيم بر  پشتت از را  گرانت بار وِزرك و، عنك ووضَعنَا
  ? كرد  يم  يسنگين تو  پشت بر  كه  يظَهرَك بار أَنقَض ذِيالَّ

  ?  نساختيم  آوازه بلند را تو ذِكْرَك آيا لَك ورفَعنَا
  است  يآسان  يدشوار  يپ از ،  يسرًا پس الْعسرِ مع فَإِنَّ
  است  يآسان  يدشوار  يپ از  آينه يسرًا هر الْعسرِ مع إِنَّ

  كوش  عبادت  به ،  يشو  فارغ كار از  فَانصب چون رَغْتفَ فَإِذَا
  .شو  مشتاق  پروردگارت  به و  فَارغَب ربك وإِلَى

ا يآ» صدرك لَك نَشْرَح أَلَم« :دي فرماي گذارد و ميامبرش منت ميخداوند متعال بر پ
ل يدن به فضا خدا و متصف شي و دعوت به سويني مقررات دينه تو را برايدل و س

پس دل تو تنگ بود، به گونه ! م؟ي ها گشودي آوردن به آخرت و خوبي و روياخالق
  .يابي ي نبود اما اكنون آن را گشوده مير و خوبيچ خي هيراي كه پذيا

 كرد از دو تو ي مينيا گناهت را كه بر پشت تو سنگيو آ» وِزرك عنك ووضَعنَا« 
ّ« :دي فرمايند متعال مم؟ همان طور كه خداويبرنگرفت غفِرَ لَك  اللَّه ما تَقَدم مِن ذَنبِك يلِ

و » ذِكْرَك لَك ورفَعنَا« . امرزدينده ات را بيتا خداوند گناهان گذشته و آ» وما تأَخَّرَ
 از يچ كسيم كه هي گذاردي از تو برجايكيم و نام نيگه تو را بلند گردانديمقام و جا

هم همراه با او ) ص(امبريپس هرگاه خداوند ذكر شود پ. ده استينرسان به آن يجهان
  . گرددياد مي

 كه يگريهمچنان كه در داخل شدن به  اسالم و در اذن و اقامه و خطبه ها و امور د
و او چنان در دل امتش محبت . امبرش را در آن ها بلند گردانده استياد پيخداوند 

. ستين ني بعد از خداوند چنيچ كسي كه هم و بزرگداشت استيدارد و مورد تعظ
  .ن پاداش را در برابر امت به او بدهديخداوند بهتر



٣٠٠٧ 

 ي است كه هرگاه سخ تين مژده بزرگيا» يسرًا الْعسرِ مع إِنَّ ؛ يسرًا الْعسرِ مع فَإِنَّ« 
  دري و  دشواري اگر سختي همراه آن خواهد بود، حتيد آسانيان آي در ميو دشوار

همان .  آورديرون مي شود و آن را بي بر آن وارد مي برود آسانيسوراخ سوسمار
خداوند بعد از » سرَايجعلُ اللَّه بعد عسرِ يس« :دي فرمايطور كه خداوند متعال م

فرج به همراه « :فرمود) ص(امبر يو همان طور كه پ.  خواهد آوردي، آسانيسخت
  ». همراه استي با سختي و اندوه است و آسانيسخت

 و ي كند كه سختين داللت ميه بر  ايدر هر دو آ» عسر «يو معرفه آمدن كلمه 
 تكرار ينشانگر آن است كه آسان» سري« است و نكره بودن كلمه يكي يدشوار

 يكه الف و الم آن بر استغراق و عموم م» العسر «يو معرفه بودن كلمه . خواهد شد
ابد در آخر آسان خواهد ي هرچند شدت يشوار و دين است كه سختيباشد دال بر ا

 و يامبرش را به صورت مخاطب اصليسپس پ.  با آن همراه خواهد بوديشد و آسان
فه خود را در برابر يمومنان را به تبع او دستور داد تا خدا را سپاس گذارند و وظ

 يافتي فراغت تي از كارهايوقت» فَانصب فَرَغْت فَإِذَا« :عظمت او انجام دهند و فرمود
  . نماند در دعا و عبادت بكوشيد باقي كه آن را دچار مشكل نمايزيو در دل تو چ

اور و از ي بي خود فقط به پروردگارت روي اجابت دعايو برا»   فَارغَب ربك وإِلَى« 
 ي مشغول مي و سرگرمي شود به بازي كار و بارشان تمام مي مباش كه وقتيكسان

 آن گاه از ين كنيو اگر چن.  كننديگار خود و از ذكر او اعراض مشوند و از پرورد
 يهرگاه از نماز فارغ شد: ن استيه چني آيو گفته شده معن.  بوديان كاران خواهيز

و . اوردي بيت به  او رويازهاي در دعا بكوش و در خواستن نيو آن را كامل نمود
 فرض استدالل كرده يزهات دعا و ذكر بعد از نماين گفته بر مشروعي كه چنيكس

  . واهللا اعلم. است 
   شرحير سوره يان تفسيپا



٣٠٠٨ 

  ني تير سوره يتفس

  .ه استي آ8 و يمك

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 8 يه يآ

  ،  زيتون و انجير  به والزَّيتُونِ سوگند والتِّينِ
  ،  مبارك طور ، به سِينِينَ سوگند وطُورِ
لَدِ وهذَا ايمن شهر  اين  به سوگندالْأَمِينِ  الْب  ،  
انَ خَلَقْنَا لَقَدنِ فِي الْإِنسسبيافريديم  ياعتدال نيكوتر در را  يآدم ما  تَقْوِيمٍ كه أَح  
ثُم نَاهددفَلَ رافِلِينَ آنگاه أَسگردانيديم  فروتران  همه از فروتر را او  س  
لَّا   آورده  ايمان  كه  آنان ممنُونٍ مگر غَيرُ أَجرٌ فَلَهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِ
  دارند  پايان   يب  يپاداش  كه اند  كرده  شايسته  يكارها و اند
  يم وا  قيامت  تكذيب  به را تو  حال  اين با  كه  چيست  بِالدينِ پس بعد يكَذِّبك فَما

  ? دارد
سأَلَي كَمِ اللَّهاكِمِينَالْ بِأَحنيست  داوران  داورترين خدا، آيا  ح  ?  

ن دو درخت سوگند يتون، خداوند به اير و زيسوگند به انج» والزَّيتُونِ والتِّينِ« 
ن يشتر در سرزمي دارند و بياديوه آنان منافع زين درختها و ميخورده است چون ا

  . ده شدي برگزيامبريه السالم در آن به پيم علي بن مريسي كه عييشام هستند؛ جا
  .ه السالم استي علينا  محل نبوت موسيطور س» سِينِينَ وطُورِ« 
لَدِ وهذَا«  دين كه مكّه يو سوگند به شهر ام» الْأَمِينِ الْبوت محمص( مكّرمه محل نب (

امبران ين پيده و برترين اماكن مقدس كه آن را برگزيپس پروردگار متعال به ا. است
  .اد  كرده استي شده اند سوگند در آن مبعوث

 »لَقْنَا لَقَد ن ي آن سوگند خورده ايآنچه كه خداوند برا» تَقْوِيمٍ أَحسنِ فِي الْإِنسانَ خَ
ده ي راست آفري متناسب و قامتي كامل و با اعضاينشياست كه انسان را در آفر

  . است را از دست نداده ي و باطني ظاهريازهاي از نيزيچ چياست و انسان ه
 »ثُم نَاهددفَلَ رافِلِينَ أَسد گزارده ي بزرگ كه شكر آن باين نعمت هايبا وجود ا» س

ن همه نعمت را به آنان داده است ي خداوند كه اي برايشتر مردم از شكرگزاريشود ب
زها و رفتارها را ين چيه تري مشغولند و فروماي و سرگرمي كنند و به بازياعراض م



٣٠٠٩ 

 دوزخ ين طبقه ين تريجه خداوند آن ها را در پائيپس در نت.  پسندند ي خود ميبرا
  .  دهدي كرده اند قرار ميكه محل گناهكاران است و در برابر پروردگارشان سركش

مان و  عمل صالح و اخالق يق اي كه خداوند بر او منت گذارده و به او توفيمگر كس
لَهم الصالِحاتِ لُواوعمِ آمنُوا الَّذِينَ إِلَّا« . درست بدهد  پس آنان » ممنُونٍ غَيرُ أَجرٌ فَ

 آن ي آنان فراوان و نعمت هاي هاير دارند، بلكه لذت ها و ش اديان ناپذي پايپاداش
  .ن نخواهدرفتي است و از بيشگياد و هميها ز
كه روز جزا را  كند ي تو را وادار ميزيچه چ!  انسانيا» بِالدينِ بعد يكَذِّبك فَما« 

 باشند ين تو ميقيه ي خداوند را كه ماي از نشانه هاياري؟ حال آن كه بسيب كنيتكذ
 كند تا يجاب مي كه ايده اي از نعمت خدا را ديادي زيزهاي و چيمشاهده كرده ا

  .ي نكني او را ناسپاسينعمت ها
 »سأَلَي كَمِ اللَّهاكِمِينَ بِأَحد كه مردم را ي نمايتضا ما حكمت خدا اقيپس آ»   الْح
 كه انسان را در يا كسي! نند؟ي نشوند و سزا و پاداش نبيهوده رها كند و امرونهيب

 شمار ي فراوان و بيكير و نيده است و به او نعمت ها و خيمراحل مختلف آفر
 ي جاودانگيده و او را به سراي شمار بخشي فراوان و بيكير و نيده و  او را خيبخش

  !  اش برخواهد گرداند؟ييو هدف نها
  ن ي تير سوره يان تفسيپا



٣٠١٠ 

   علقير سوره يتفس

  .ه استي آ19 و يمك

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 19 يه يآ
  بيافريد  كه  پروردگارت  نام  به  خَلَقَ بخوان الَّذِي ربك بِاسمِ اقْرَأْ
  يدبيافر  يخون  لخته از را  يآدم علَقٍ، مِنْ الْإِنسانَ خَلَقَ
  است  ارجمندترين تو پروردگار و ،  الْأَكْرَم بخوان وربك اقْرَأْ
لَّم الَّذِي داد  آموزش  قلم  وسيله  به  كه  يبِالْقَلَمِ خداي ع ،  
لَّمانَ عا الْإِنسم به لَم لَمعبياموخت  دانست  ينم  كه را  آنچه  يآدم  ي  
لَّا   ، كند  يم  ينافرمان  يآدم  كه حقالَيطْغَى  الْإِنسانَ إِنَّ كَ
  بيند نياز  يب را  خويشتن  كه  گاه استَغْنَى هر رآه أَن
  توست پروردگار  يسو  به  بازگشت  آينه هر ، الرُّجعى ربك إِلَى إِنَّ

تأَيى آيا الَّذِي أَرنْهكند  يم  منع  كه را  كس  آن  يديد ي  
  ? خواند  يم نماز  كه را  يا  صلَّى بنده إِذَا عبدا

تأَيلَى كَانَ إِن أَرى چه عدباشد  هدايت  طريق بر مرد  آن اگر  يبين  يم  الْه ?  
رَ أَوى يا أَمدهد  فرمان  يپرهيزگار  به بِالتَّقْو ?  

تأَيإِن أَر لَّى چه كَذَّبتَوشود  رويگردان و كند  تكذيب اگر  يبين  يم  و ?  
  ? بيند  يم خدا  كه  است  ندانسته يرَى آيا اللَّه بِأَنَّ يعلَم مأَلَ

لَّا   يم را  سرش  پيش  يمو نايستد باز اگر  كه ، بِالنَّاصِيةِ حقا لَنَسفَعا ينتَهِ لَّم لَئِن كَ
  ،  كشيم  يم و  گيريم
  را خطاكار  يدروغگو سر  پيش  يخَاطِئَةٍ مو كَاذِبةٍ نَاصِيةٍ

  بخواند را خود  همدمان  نَادِيه پس لْيدعفَ
عنَدةَما سانِيخوانيم  يم فرا را  دوزخ  كارگزاران نيز الزَّب  

لَّا  خدا  به و  كن  سجده و  مكن  يپيرو او از ، هرگز ،  نه  واقْتَرِب واسجد تُطِعه لَا كَ
  .شو  نزديك

ن سوره در يا. نازل شده است) ص(ا امبر خدين سوره قرآن است كه بر پين اوليا
. ست نازل شده است يمان چي دانست كتاب و ايامبر نمي كه پيآغاز دوران نبوت وقت



٣٠١١ 

 او آورد و به او فرمان داد كه يه السالم رسالت را برايل علين وقت جبرئيپس در ا
« :سپس خداند نازل فرمود. ستميمن خواننده ن:امبر عذر خواست و فرموديبخواند، پ

ده يان را آفريبخوان به نام پروردگارت كه همه جهان» خَلَقَ الَّذِي ربك بِاسمِ اقْرَأْ
  .است

نش يده ها به موضوع آفريان آفريژه از ميسپس به طور و» علَقٍ مِنْ الْإِنسانَ خَلَقَ« 
ده شده است ذكر ي آفرينش انسان را كه خون بسته ايانسان پرداخت و آغاز آفر

 كند و يد امرونهير او پرداخته است بايده و به تدبي كه انسان را آفريكسپس . نمود
ن بعد يبنابرا.  شوديامبران و نازل كردن كتاب ها انجام مي با  فرستادن پيامر ونه

  .ان كردينش انسان را بياز امر به خواندن، آفر
 ي است و دارايبخوان و پروردگارت بس گرام» الْأَكْرَم وربك اقْرَأْ« :پس فرمود
 و احسان او ي باشد، و از بزرگواريجود و احسان او فراوان م. ار استيصفات بس

  . ن است كه انواع دانش ها را به انسان آموخته است يا
رون يخداوند انسان را از شكم مادرش ب» يعلَم لَم ما الْإِنسانَ بِالْقَلَمِ؛ علَّم علَّم الَّذِي« 

 و دل قرار داد و ييناي و بييش شنواي دانست و براي نميزيچ چيه ه كيآورد در حال
له ي او فراهم كرد پس به انسان قرآن و حكمت آموخت و به وسياسباب دانش را برا

 گردند و به ي كه با آن دانش ها و حقوق ثبت مي آموخت قلمييزهاي قلم به او چي
 يخداوند. مي كنيش مي ستاپس خدا را.  شودي مردم نامه نوشته مي آن برايله يوس

سپس با توانگر .  آن را ندارندي به بندگان داده است كه توان شكرگزارييكه نعمت ها
  . فراوان بر آن ها منّت گذارده استيكردن آن ها و روز

 ي ميند سركشياز ببي ني خود را بي اش وقتي و ستمگري انسان به سبب نادانيول
 ي كند كه به سوي زند و فراموش ميت سرباز ميرفتن هدايد و از پذينما

 كند يت را رها مي رسد كه هداي ميي به جايبلكه گاه. پروردگارش بازخواهد گشت
ن اعمال ين از نماز خواند كه بهتريبنابرا.  خوانديگران را به ترك گفتن آن فرا ميو د

  :دي فرماين سركش متجاوز ميخداوند متعال به ا.  كندي ميريمان است جلوگيا
 كه نماز ي كه بنده من را وقتي كسيا» بِالتَّقْوى أَمرَ الْهدى؛ أَو علَى كَانَ إِن رأَيتأَ« 
ت و شناخت حق و عمل يبه من بگو بنده نمازگزار كه بر هدا! ي داري گزارد باز ميم

سته است بازداشته ي كند شاي امر ميزگاريگران را به پرهيكردن به آن است و د
ن ي از ايست؟ كسين مخالف با خدا و  مبارزه با حق نيتن او بزرگترا بازداشيشود؟ آ
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گران را به آنچه كه خالف يست و ديت ني كند كه خودش بر هداي ميك نهياعمال ن
  . دهدي است فرمان ميزگاريپره
 »تأَيإِن أَر كَذَّب لَّى؛ أَلَمتَوو لَمعبِأَنَّ ي رَى اللَّهب كند و يتكذاگر بازدارنده حق را » ي

 داند كه يا نمي ترسد؟ آيفر او نميا از خداوند و كي برتابد آي روياز فرمان اله
د كرد و يند؟ سپس خداوند او را تهدي بي دهد ميخداوند آنچه را كه او انجام م

 دهد يد و  انجام مي گوياگر از آنچه م» بِالنَّاصِيةِ لَنَسفَعا ينتَهِ لَّم لَئِن« :فرمود
 باشد، چون ي ميزين چيد، و سزاوار چنيم كشي او را خواهيشانيد به شدت پيايبازن
ش دروغ يزگار است و در گفته هاي پرهي دروغگويشانيپ» خَاطِئَةٍ كَاذِبةٍ نَاصِيةٍ« آن 
  . ش اشتباه و گناه استيد و كارهاي گويم
 »عدلْي اران و يلس و د اهل مجيده باي گردي كه عذاب بر او قطعيكس» نَادِيه فَ

« . ندي نماياري  فروده آمده ي كه بر وييانش را فرابخواند تا او را در رفع بالياطراف
عنَدةَ سانِييفر دادن او فرا مي فروگرفتن و كيو ما هم نگهبانان جهنم را برا» الزَّب 
ن است ي تر و تواناتر است؟ پس ايك قويد كه از دو گروه كدام يد ديپس با. ميخوان

  .فر اوين است كي دارد و اي كند و بازمي مي كه نهياالت كسح
 ين نهي دهد كه به اي شود خداوند به او فرمان مي كه از عبادت بازداشته مياما كس

 واقْتَرِب واسجد تُطِعه لَا كَلَّا« :پس فرمود.  او اطاعت نكنديكننده گوش ندهد و از نه

ا است فرمان يان و ضرر هر دو دنيآنچه كه زاز او  اطاعت مكن چون او جز به »  
 پروردگارت سجده كن و با سجده و انواع عبادت ها خود را به او ي دهد و براينم

  . دي نمايك ميت خدا نزدين ها انسان را به رضايك گردان چون همه اينزد
.  گرددي شده است شامل مير و هر آن كه از آن نهي از خي كننده اين هر نهيو ا

امبر خدا را از نماز خواندن ي كه پين در مورد ابوجهل نازل شده است، وقتي اگرچه 
  . امبر را شكنجه و آزار دادي كرد و پينه
  ر سوره علقيان تفسيپا
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   قدرير سوره يتفس

  .ه استي آ5 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
لْنَاه إِنَّا   كرديم  نازل  شقدر  شب در الْقَدرِ ما لَيلَةِ فِي أَنزَ
لَةُ ما أَدراك وما رِ و لَيچيست قدر  شب  كه  يدان ، چه تو الْقَد  ?  
 است  ماه هزار از بهتر قدر  شب شَهرٍ أَلْفِ منْ خَيرٌ الْقَدرِ لَيلَةُ

  به  روح و  فرشتگان  شب  آن أَمرٍ در كُلِّ من ربهِم بِإِذْنِ فِيها والرُّوح الْملَائِكَةُ تَنَزَّلُ
  شوند  يم  نازل  كارها  دادن  انجام  يبرا  پروردگارشان  فرمان
لَامس تَّى هِيطْلَعِ حرِ ماست درود و  سالم  همه بامداد  طلوع تا  شب  آن  الْفَج.  

لَةِ فِي أَنزَلْنَاه إِنَّا« :دي فرماي مقام آن ميلت قرآن و بلنديان فضيخداوند با ب رِا لَيلْقَد «
خداوند قرآن را در ماه رمضان و در شب قدر . ميما قرآن را در شب قدر نازل كرد

 سپاس يي عام بر بندگان فرود آورد كه بندگان توانايله آن رحمتينازل كرد و به وس
ده شده كه قدر و مقام آن باالست و ينام» شب قدر«و بدان جهت .  آن را ندارنديگزار

  . گرددي سال مقدر ميو چون در شب قدر اجل و روزها. دلت دارينزد خداوند فض
 كه ي دانيتو چه م» الْقَدرِ لَيلَةُ ما أَدراك وما« :ان كرد و فرموديت آن را بيسپس اهم

لت ي است و فضياديت زي اهمي مهم و با ارزش و داراي شبيعنيست؟ يشب قدر چ
 كه در شب قدر انجام يپس عمل. ابر استشَهرٍم با هزار ماه بر أَلْفِ منْ  َخيرٌ«آن

 است ييزهاين از چيو ا. شود از عمل هزار ماه كه شب قدر در آن نباشد، بهتر است
 منت گزارده يف با شبين امت ضعيرا خداوند بر اي ماند، زيران ميكه عقل در آن ح

ت  سال اسيشتر و بهتر است، هزار ماه، هشتاد و انديكه عمل در آن از هزار ماه ب
  . كرده باشدي كه عمر درازيك  انسان است، انسانيكه سن 

لَائِكَةُ تَنَزَّلُ«  الْم الرُّوحا وهِم بِإِذْنِ فِيهبن ررٍ كُلِّ مل با ي و جبرئياديفرشتگان ز»  أَم
چون .  سالم استي شوند و آن شب از هر آفت و شرياجازه پروردگارشان نازل م

آن شب از غروب تا صبح »   الْفَجرِ مطْلَعِ حتَّى هِي سلَام« . باشدير آن فراوان ميخ
  . سالمت خواهد بودياز هر شر و آفت
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ن كه شب قدر در رمضان است و در يلت شب قدر و  اي در مورد فضيث فراوانياحاد
ن هر يو ا.  طاق آن است، وارد شده استير آن و به خصوص در شب هايدهه اخ

اد ير رمضان زيدر دهه اخ) ص(امبر ين پيبنابرا.  شودير مامت تكرايام قيسال تا ق
واهللا . ابديرا در» لة القدريل«ن كه يد اي نشست به امي كرد و به اعتكاف ميعبادت م

  .اعلم
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  نهي بير سوره يتفس

  .ه استي آ8 و يمدن
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 8 يه يآ
كُنِ لَملِ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يشْرِكِينَ تَابِالْكِ أَهالْمنفَكِّينَ وتَّى مح مهنَةُ تَأْتِييكافران الْب  

  :بيايد  روشن  يبرهان  برايشان تا ندارند، بر  دست  مشركان و  كتاب  اهل
  

 را  پاك  يها  صحيفه  كه خدا  جانب از  يپيامبر مطَهرَةً صحفًا يتْلُو اللَّهِ منَ رسولٌ
 خواند  يم

  درست و  راست  است  يهاي  نوشته آنها قَيمةٌ در كُتُب يهافِ
لَّا الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِينَ تَفَرَّقَ وما   پراكنده  كتاب  اهل الْبينَةُ و جاءتْهم ما بعدِ مِن إِ

  آمد  روشن  يبرهان  برايشان  كه  پس  آن از مگر نشدند
لَّا أُمِرُوا وما  الزَّكَاةَ ويؤْتُوا الصلَاةَ ويقِيموا حنَفَاء الدينَ لَه مخْلِصِينَ اللَّه دوالِيعب إِ

ذَلِكةِ و، دِينُ ومكه  يحال در بپرستند را خدا  كه ندادند  فرمان  اين جز را  آنان الْقَي  
  يند  است  اين  دهند  زكات و گزارند نماز و  ورزند  يم  اواخالص   دين در

  راست  و  درست
 شَرُّ هم أُولَئِك فِيها خَالِدِينَ جهنَّم نَارِ فِي والْمشْرِكِينَ الْكِتَابِ أَهلِ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ

   آن در و جهنمند  آتش در ،  مشركان نيز و كافرند  كه آنها ،  كتاب اهل الْبرِيةِ از
 .آفريدگانند  ترينبد  اينان بود خواهند  همواره

لَئِك الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِنَّ أُو مرُ هةِ كسان خَيرِيآورده  ايمان  كه  يالْب  
  آفريدگانند  بهترين كنند  يم  شايسته  يكارها و اند

مزَاؤُهج عِند هِمبر نَّاتنٍ جدرِي عا مِن تَجتِهتَح ارا خَالِدِينَ الْأَنْها فِيهدأَب ضِير اللَّه 
منْهضُوا عرو نْهع نْ ذَلِكلِم خَشِي هبيبهشتهاي  پروردگارشان نزد در  پاداششان  ر  
 خشنود آنها از خدا  آنجايند در ابد تا   است ، يجار نهرها  آن در  كه جاويد  است
  پروردگارش از  كه  است  يكس  خاص  اين و خشنودند  خدا از آنها و  است

  .بترسد
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ر ملّت ها يهود  ونصارا و مشركان از سايد كافران اهل كتاب؛ ي فرمايخداوند متعال م
 ي جز كفر بر آنان نميزي خود خواهند بود و گذر زمان چيهمواره بر كفر و گمراه

  :مودر كرد و فريل را تفسين حجت و دليسپس ا. شان برسدين كه حجت بديد تا ايافزا
 حق دعوت دهد و يخداوند او را فرستاده است تا مردم را به سو» اللَّهِ منَ رسولٌ« 

 يكيه كند و از تارياموزد و آنان را تزكي نازل فرموده تا به مردم حكمت بيبر او كتاب
 كه ييفه هايصح» مطَهرَةً صحفًا يتْلُو« :ن فرموديبنابرا. رون آوردي نور بيها به سو

 به آن ها دست يزگان كسيطان محفوظ اند و جز پاكيك شدن شي دستبرد و نزداز
  . باشندين كالم و سخن ميچون آن ها برتر.  زندينم

 راست و  يدر آن خبرها» قَيمةٌ كُتُب فِيها« :فه ها فرمودين صحين در مورد ايبنابرا
ن ي ايپس وقت. ند كنيت ميم هداي حق و صراط مستقيست كه به سوياوامر دادگرانه ا

ست يقت ني كه به دنبال حقينده حق از كسيل به نزد آن ها آمد، جويحجت و دل
ل هالك گردد و هركس زنده ي دلي شود از رويمشخص گشت، تا هركس كه هالك م

  .ل زنده بماندي دلي ماند از رويم
امبر ين پياهل كتاب به ا» الْبينَةُ اءتْهمج ما بعدِ مِن إِلَّا الْكِتَاب أُوتُوا الَّذِينَ تَفَرَّقَ وما« 
. ستي و عناد آن ها نين گمراهين نخستياوردند و از او اطاعت نكردند و ايمان نيا

ل نشدند مگر بعد يچ گاه دچار تفرقه و اختالف نگشتند و به دسته ها تبديبلكه آن ها ه
 كه حجت بر ي كسان كرد تايجاب مي كه ايد، حجتياز آن كه حجت آشكار به آنان رس

  .كپارچه باشنديده متحد و يآن ها رس
 ي جز گمراهيزيت به آنان چي خودشان هداي و بدي اهل كتاب به خاطر سستيول
نكه كتاب ها در ي به آن ها اضافه نكرد با اي جز كوريزيرت چيفزود و بصين

  . باشندين ميك ديك اصل و ي يرنده يبرگ
لَّا أُمِرُوا وما«  افتند يعت ها فرمان نير شريو در سا» الدينَ لَه مخْلِصِينَ اللَّه دوالِيعب إِ

 شان ي و باطني ظاهري در همه عبادت هايعني. جز آن كه خدا را مخلصانه بپرستند
 كه مخالف يانيو از همه اد» حنَفَاء« . ت خدا و تقرب جستن به او باشديهدفشان رضا

  . گردان شوندي باشد رويد مين توحيد
ن كه يان كرد با ايو نماز و زكات را به طور خاص ب» الزَّكَاةَ ويؤْتُوا الصلَاةَ ويقِيموا« 

داخل است، چون نماز و زكات » الدينَ لَه مخْلِصِينَ اللَّه لِيعبدوا «زكات و نماز در 
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را  هستند كه هركس آنها ين دو عبادتي هستند و ايشتريلت بي شرافت و فضيدارا
  . ن را انجام داده استيانجام دهد  انگار همه مقررات د

 »ذَلِكةِ دِينُ«  ن، يد و اخالص در ديو توح» وماست كه انسان را يمين مستقييآ» الْقَي 
 يسپس سزا.  رساننديگر راه ها انسان را به دوزخ مي رساند و ديبه بهشت م

 الَّذِينَ إِنَّ« :ان كرد و فرموديد بل نزد آن ها آميكافران را پس از آن كه حجت و دل
كافران از اهل كتاب و »  فِيها خَالِدِينَ جهنَّم نَارِ فِي والْمشْرِكِينَ الْكِتَابِ أَهلِ مِنْ كَفَرُوا

فر آن بر ي كند و كيمشركان در آتش دوزخ خواهند بود و  عذاب آن ها را احاطه م
شه ي هميدر عذاب خواهند بود و آنان براشه ي هميرد و آنان براي گيان ها شدت م

  . د هستندين نااميدر عذاب خواهند بود و آنان در ا
 »لَئِكأُو مةِ شَرُّ هرِين انسان ها هستند چون حق را شناخته اند اما ين ها بدتريا» الْب

 منُواآ الَّذِينَ إِنَّ« . ا و آخرت را از دست داده اندين ها دنيآن را ترك كرده اند و ا
ن انسان ها هستند چون خدا ين ها بهتريا» الْبرِيةِ خَيرُ هم أُولَئِك الصالِحاتِ وعمِلُوا

« . ا و آخرت را به دست آورده اندي دنيرا عبادت كرده و او را شناخته و نعمت ها
مزَاؤُهج عِند هِمبر نَّاتنٍ جدشه ي همي كه برا استي بهشتيپاداش آن  ها باغ ها» ع

  . طلبندي باالتر از آن را ميزي شوند و نه چيرون ميدر آن هستند و نه از آن ب
ر ياز ز» عنْه ورضُوا عنْهم اللَّه رضِي أَبدا فِيها خَالِدِينَ الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي« 

ن كه ين ها به خاطر ان باغ ها رودها روان است و خداوند از آي ايدرختان و كاخ ها
 كه خداوند ييو آن ها هم به خاطر نعمت ها. سته كرده اند خشنود استي شايكارها

 يك براين پاداش نيا»   ربه خَشِي لِمنْ ذَلِك« .  باشنديبه آنان داده از  او خشنود م
 او د و آنچه را كه خدا بري نماي او دوري است كه از خداوند بترسد و از نافرمانيكس

  .واجب گردانده انجام دهد
  نهي بير سوره يان تفسيپا



٣٠١٨ 

   زلزلهير سوره يتفس

  .ه استي آ8 و يمدن
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 8 يه يآ
لْزِلَتِ إِذَا ز ضا آنگاه الْأَرلرزه ، ترين  سخت  به شود  لرزانده  زمين  كه  زِلْزَالَه  

  ،  هايش
  ، ريزد  بيرون را  سنگينش  يبارها  زمين ها وأَثْقَالَ الْأَرض وأَخْرَجتِ

  ?  است  رسيده ، چه را  زمين  كه بگويد  يآدم لَها و ما الْإِنسانُ وقَالَ
  : كند  يم  حكايت را  خويش  يخبرها  زمين روز  اين أَخْبارها در تُحدثُ يومئِذٍ
  است  كرده  يوح او  به  پروردگارت  آنچه لَها از أَوحى ربك بِأَنَّ

  بيرون قبرها از  پراكنده  مردم روز  أَعمالَهم در آن لِّيرَوا أَشْتَاتًا النَّاس يصدر يومئِذٍ
  آنهابنمايانند   به را  اعمالشان تا آيند  يم

 باشد  كرده  ينيك  يا  ذره  وزن  به  كس هر  يرَه پس خَيرًا ذَرةٍ مِثْقَالَ يعملْ فَمن
  بيند  يم را  آن

  آن باشد  كرده  يبد  يا  ذره  وزن  به  كس هر و  يرَه شَرا ذَرةٍ مِثْقَالَ يعملْ ومن
  بيند  يم را

لْزِلَتِ إِذَا« :دي فرماي افتد خبر داده و ميامت  اتفاق ميخداوند از آنچه در روز ق ز 
ضا الْأَرلْزَالَه  شود تا نشانه ي خورد و به لرزه انداخته ميان من به شدت تكيزم» زِ

  . زندي آن فرو ريها
 صاف و  يدانين به مي شوند و زمي پاشد و تپه ها برابر مي آن از هم ميو كوه ها

ن يو زم» أَثْقَالَها الْأَرض وأَخْرَجتِ« .  شوديل ميب تبديهمواره و بدون فراز و نش
  .  اندازديرون مي كه در درون اوست ب راييمرده ها و خزانه ها و گنج ها

ن دست داده است ي را كه به زمي كه انسان حالت بزرگيوقت» لَها ما الْإِنسانُ وقَالَ« 
در آن » أَخْبارها تُحدثُ يومئِذٍ« . » آن را چه شده است؟« :دي گوي كند ميمشاهده م
.  دهدي ميكرده اند گواهن ي زمي كه مردم رويي هاي ها و بدين به خوبيروز زم
  . دهدي مي است كه بر اعمال بندگان گواهين از جمله گواهانيپس زم



٣٠١٩ 

 آن انجام ين دستور داده كه به آنچه رويچون خداوند به زم» لَها أَوحى ربك بِأَنَّ« 
 يصدر يومئِذٍ« .  كندي نميچين هم از دستور خدا سرپي دهد و زميشده است گواه

 متفاوت پراكنده يدر آن روز مردم به صورت دسته ها» أَعمالَهم لِّيرَوا أَشْتَاتًا سالنَّا
 را كه كرده اند به آن ها نشان دهد و آن ها يكي بد و ني شوند تا خداوند كارهايم

  .ننديشان را بطور  كامل ببي كارهايجزا
ر ي خين همه يا»    يرَه شَرا ذَرةٍ مِثْقَالَ يعملْ يرَه؛ ومن خَيرًا ذَرةٍ مِثْقَالَ يعملْ فَمن« 

 يفر هر آنچه را كرده است مي انسان پاداش و كيرد ، چون وقتي گيو شر را فرا م
. دي خواهد ديق اوليشتر از آن را به طري باشد ، باالتر و بيند گرچه به اندازه ذره ايب

رِ ي تَجِد كُلُّ نَفسِ ما عمِلَت مِن خَومين :دي فرمايهمان طور كه خداوند متعال م
لَو أَنَّ ب دوءِ  تَومِلَت مِن سا عمحضَرَا ويمبعينَها وا بدأَم اَينَه  كه هركس كار يروز» دِ

ان او و آن يابد و  دوست داردكه مي ي را كه انجام داده است حاضر ميخوب و بد
و آنچه را كه انجام داده بودند » لُوا حاضِراَووجدوا ما عمِ« .  بوديفاصله دور

  . ابندي يحاضر و آماده م
ق شده است و از انجام ير هرچند اندك باشد  تشوي بر انجام كار خين جا آدميدر ا

  . ز باش برحذر داشته شده استيكار بد هرچند ناچ
   زلزلهير سوره يان تفسيپا



٣٠٢٠ 

  اتي عادير سوره يتفس

  .ه استيآ11 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 11 يه يآ
  ، زنند ، يم  نفس  نفس  كه  يا دونده  اسبان  به ضَبحا سوگند والْعادِياتِ
  ، جهانند  يم  آتش  سنگ از  سم  به  كه  ياسبان  به قَدحا سوگند فَالْمورِياتِ
 ، دآورن  هجوم  بامدادان  كه  ياسبان  به سوگند صبحا و فَالْمغِيرَاتِ

  
  ، برانگيزند غبار آنجا در نَقْعا و بِهِ فَأَثَرْنَ

  ، گيرند  ميان در را  همه آنجا در جمعا و بِهِ فَوسطْنَ
  ، گويد  ينم  سپاس را خود پروردگار  يآدم  : لَكَنُود كه لِرَبهِ الْإِنسانَ إِنَّ

إِنَّهلَى وع و ذَلِك ستا  گواه  اين بر خود او لَشَهِيد  
إِنَّهو برِ لِحاو الْخَي دارد  دوست  فراوان را  مال لَشَدِيد  
لَم أَفَلَا عثِرَ إِذَا يعا بورِ آيا فِي مزنده  گورهاست در  آنچه  چون  كه داند  ينم الْقُب  

  ، گردد
  ، شود آشكار  است  نهان دلها در  آنچه الصدورِ و فِي ما وحصلَ

  ?  است  آگاه  حالشان از، روز  آن در  پروردگارشان  لَّخَبِيرٌ يومئِذٍ بِهِم مربه إِنَّ
 ي آشكار و نعمت هاي خورد چون در آن نشانه هايخداوند به اسب سوگند م

 از اسب يو خداوند به  حالت.  مردم معلوم و مشخص است ي است كه برايظاهر
» ضَبحا والْعادِياتِ« :پس فرمود. ارندوانات آن حالت را نديگر حيسوگند خورده كه د

  . رونديش مي تازند و پي كه به سرعت و نفس زنان ميسوگند به اسباب تازنده ا
 كه بر اثر برخورد نعل آن ها با سنگ جرقه يو سوگند به اسباب» قَدحا فَالْمورِياتِ« 
خورد نعلشان با دن، و از بري از صالبت و قدرتشان به هنگام دويعني.  افروزنديم

  . افروزند يسنگ جرقه م
.  برنديورش مي كه به هنگام صبح بر دشمنان يسوگند به اسبان» صبحا فَالْمغِيرَاتِ« 
  .ردي گي غالبا هجوم در صبحگاهان صورت ميعني باشد؛ يت مين براساس اغلبيو ا



٣٠٢١ 

« . زندي انگي م بريورش بردنشان غباريو به سبب تاختن و » نَقْعا بِهِ فَأَثَرْنَ« 
 شوند كه بر آن ها ي ميو همراه با اسب سوار وارد جمع دشمنان» جمعا بِهِ فَوسطْنَ

 إِنَّ« : خداوندياد شده است از فرموده يو آنچه كه بر آن قسم . هجوم برده اند
 ي به شدت ممانعت مي حقوق الهي گمان انسان از اداي بيعني» لَكَنُود لِرَبهِ الْإِنسانَ

 را كه بر اوست به طور ين است كه حقوقيعت انسان و  عادتش بر ايپس طب. ورزد
 را كه ي و بدني طلبد و حقوق مالي مي و كاهليعت انسان تنبليكامل ادا نكند بلكه طب

ن حالت يت كند و او را از اي كه خداوند او را هدايمگر كس. كنديبر اوست ادا نم
  .درآورد

 »إِنَّهلَى ولِ ع  داند و بر آن گواه است ي خود را ميانسان بخل و ناسپاس» لَشَهِيد كذَ
  .ز روشن و واضح  استين چي كند چون ايو آن را انكار نم

 انسان در حق پروردگارش ناسپاس يعني. ر به خدا برگردديو احتمال دارد كه ضم
ت مورد  ن جا انسان به شديپس در ا.  او گواه  استين ناسپاسياست و خداوند بر ا

  . هشدار داده شده كه خداوند بر او آگاه استيد قرار گرفته است و به ويتهد
 »إِنَّهو برِ لِحالْخَي ن ي دارد و اي را به شدت دوست ميانسان مال و دارائ» لَشَدِيد

د و شهوت خود را ي را كه بر او واجب است ترك ن ماي شود تا حقوقيمحبت باعث م
ن به خاطر آن است كه او نگاهش را فقط به  يو ا. رش مقدم بداردت پروردگايبر رضا

ن جهت او را يبه  هم. ن جهان منحصر كرده و از آخرت غافل مانده است يهم
  :ق نمود و فرموديبرداشتن ِ ترس و پروا از روز ِ هراسِ بزرگ تشو

 داند كه خداوند يغرور است نم كه ميا انسانيآ» الْقُبورِ فِي ما بعثِرَ إِذَا يعلَم أَفَلَا« 
  . آورديرون مي حشر و نشر بيشان برايمردگان را از گورها

 كه در آن ير و شري كه در دل هاست و خييو رازها» الصدورِ فِي ما وحصلَ« 
 گردد و يپس در آن روز نهان آشكار م.  گردد يپنهان شده در آن روز آشكار م

  . شوديم مردم معلوم يجه كارها براينت
همانا خداوند به اعمال ظاهر و باطن و پنهان و آشكار »   لَّخَبِيرٌ يومئِذٍ بِهِم ربهم إِنَّ« 

ن كه  خداوند در همه يبا ا.  دهديآن ها آگاه است و در برابر آن به آنها جزا و سزا م
 ها آگاه در آن روز از آن: ژه فرمودياوقات از اعمال بندگان آگاه است اما به طور و

 خداوند يره علم و آگاهي كه از داياست، چون منظور جزا دادن بر اعمال است؛ اعمال
  .خارج نبوده  است



٣٠٢٢ 

  اتي عادير سوره يان تفسيپا



٣٠٢٣ 

   قارعهير سوره يتفس

  .ه استي  آ11 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 11ه يآ
 قارعه الْقَارِعةُ

  ?  قارعه  الْقَارِعةُ چيست ما
  ?  چيست  قارعه  كه  يدان ، چه تو الْقَارِعةُ و ما أَدراك وما
موكُونُ يي ثُوثِ روز كَالْفَرَاشِ النَّاسبپراكنده  پروانگان  چون  مردم  كه  است  يالْم  

  ، باشند
  شده  زده  پشم  چون كوهها الْمنفُوشِ و كَالْعِهنِ الْجِبالُ وتَكُونُ

  ، باشد  سنگين  ترازويش  كفه  كه هر موازِينُه اما تثَقُلَ من فَأَما
وةٍ در، عِيشَةٍ فِي فَهاضِياست  پسنديده  يزندگ  يك ر  
  ، باشد  سبك  ترازويش  كفه  كه هر اما موازِينُه و خَفَّت منْ وأَما
هةٌ جايگاهش فَأُماوِياست  هاويه در  ه  
  ?  چيست  هاويه  كه  يدان  چه تو  وهِيه ما أَدراك وما
ةٌ نَارامِييگرم  نهايت در  است  يآتش  ح  
 شده است، چون ينامگذار» قارعه«امت است، و به ي روز قياز نام ها» الْقَارِعةُ« 

ن آن را يبنابرا.  گردانديشان ميش آنان را پري كوبد و وحشت هايمردم را فرو م
 الْقَارِعةُ؛ يوم ما أَدراك الْقَارِعةُ؛ وما  الْقَارِعةُ؛ ما«:مهم و بزرگ برشمرد و فرمود

در آن روز مردم از شدت وحشت و هراس چون » الْمبثُوثِ كَالْفَرَاشِ النَّاس يكُونُ
 روند و ي ميان برخي به مي كه برخيي گردند؛ پروانه هاي پراكنده شده ميپروانه ها

 آن ي روشن شود همه به سوي روند و هرگاه آتشي كجا م دانندي زنند و نميموج م
امت ي عقل هستند در روز قيف است و مردم كه داراي روند چون درك آن ها ضعيم

  .ن خواهند بوديچن
 ي سخت و پرصالبت مانند پشم حالجياما كوه ها» الْمنفُوشِ كَالْعِهنِ الْجِبالُ وتَكُونُ« 

 ي آن را به هوا مين باديف است و كوچك تريعار ضي كه بسيشده خواهند شد، پشم



٣٠٢٤ 

»  تَمرُّ مرَّ السحابِي الجِبالَ تَجسبها جامِدةَ وهِيوتَرَ« :دي فرمايخداوند متعال م. برد
  .  كنندي اما آن ها چون ابرها حركت مي پنداريو كوه ها را جامد م

 از يزي روند و چين ميب شوند و از يل مي پراكنده تبديسپس كوه ها به گرد و غبار
 گردند و مردم به دو گروه ين وقت ترازوها نصب ميپس در ا.  ماندي نميآن ها باق

» راضِيةٍ عِيشَةٍ فِي موازِينُه؛ فَهو ثَقُلَت من فَأَما« .  شونديم ميكبخت و بدبخت تقسين
بهشت  در يت بخشي رضايشتر باشد در زندگيش بي هايش از بدي هايكيهركس ن

  . پرناز و نعمت به سر خواهد برد
ن ي اعمالش سبك باشد، به اي ترازوي كه كفّه هايو اما كس» موازِينُه خَفَّت منْ وأَما« 

» هاوِيةٌ فَأُمه« .ستديش باي هاي نداشته باشد كه در برابر بديي هايكيصورت كه ن
 باشد و يم» هيهاو«زخ  دوي از نام هايكي. گاه و مسكن او آتش دوزخ استيجا

همان طور . ردي گي باشد و همواره او را در آغوش مي مادرش ميدوزخ به منزله 
 گمان عذاب آن سخت خواهد يب» إِنَّ عذَابِها كَانَ غَرَاماَ« :دي فرمايكه خداوند متعال م

  .  شودياو بر سر در دورخ انداخته م: ن استيه چني آي گفته اند كه معنيبود، و بعض
ر كرد يسپس آن را تفس. م و مهر جوه دادن جهنم استين تعظيا» هِيه ما أَدراك وما« 

ا هفتاد برابر گرم يار گرم و سوزان است و از آتش دني بسيآتش»   حامِيةٌ نَار« كه 
  .مي برياز خداوند به آن پناه م.  باشديتر و سوزنده تر م

   قارعهير سوره يان تفسيپا



٣٠٢٥ 

   تكاثريه ر سوريتفس

  .ه استي آ8 و يمدن
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 8 يه يآ
اكُمفرزند و ، مال  يبسيار  به  نازش را شما كشيد  غفلت  التَّكَاثُرُ به أَلْه ،  
  رسيديد گورها  به الْمقَابِرَ تا زرتُم حتَّى
لَّا   دانست خواهيد  يزود  به  كه تَعلَمونَ حقا سوف كَ
لَّاكَ ثُم فوونَ باز سلَمدانست خواهيد  يزود  به  كه حقا  هم تَع  
لَّا  ، بدانيد  يقين  يرو از اگر ، الْيقِينِ حقا عِلْم تَعلَمونَ لَو كَ

  ديد خواهيد را  جهنم  الْجحِيم البته لَتَرَونَّ
ا ثُمنَّهنَ لَتَرَويقِينِ سپس عديد خواهيد  يقينش  چشم  به  الْي ،  
أَلُنَّ ثُمئِذٍ لَتُسمونِ يبازخواست  يدنيو  ينعمتها از را شما روز  آن در  كه  النَّعِيمِ ع  
  .كنند  يم

ده ي آن آفري را كه برايرا هدف و كاري كند، زيخداوند متعال بندگانش را سرزنش م
 آوردن يگانه و شناخت او و رويو آن همان عبادت خداوند . شده اند رها كرده اند

  . ز است يبه او و مقدم داشتن محبت او بر همه چ
 »اكُملْه ن امور مذكور  غافل گردانده ي شما انسان ها را از ايافزون طلب» التَّكَاثُرُ أَ

 ييزهاي كنند، تا همه چي مي افزون طلبيزيخداوند ذكر نكرد كه مردم در چه چ. است
ان ياوران و لشكرياموال و فرزندان و ند و ي نماي ميرا كه مردم در آن افزون خواه
و تا . ند شامل شودي نماي كه به آن افتخار ميره ايو خدمتگزاران و مقام و  غ

شتر داشته ي بيگري خواهد از ديرد كه هركس ميز دربر بگي را نيگري ديزهايچ
  .ستيت خدا نيباشد، و هدف از آن رضا

 يارت ميگورها را ز»  الْمقَابِرَ رتُمز« ن كه يافت تا اي شما ادامه يپس غفلت و سرگرم
« .  اكنون جبران آن مشكل استي شود ولي شما برداشته ميد آن گاه پرده از رويكن

 است كه هدف از ييد كه برزخ، جهان و سراي نماين داللت ميا»  الْمقَابِرَ زرتُم حتَّى
  .م نخوانديو مقد ينام» ريزا«و خداوند انسان ها را . دن به آخرت استيآن رس
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 يافتن در برابر اعمال در جهانيز و زنده شدن پس از مرگ  و جزا ين بر رستاخيا
 سوف كَلَّا« :ن خداوند آن ها را هشدار داد و فرموديبنابرا.  كندير داللت ميفناناپذ

ونَ؛ ثُملَملَّا تَع لْم تَعلَمونَ لَو تَعلَمونَ؛ كَلَّا سوف كَ  شما را ياگر با افزون طلب» نِالْيقِي عِ
  .ديدي ورزيسته مبادرت مي شاي گرداند و به انجام كارهايغافل نم

« د، ي كني برساند كه مشاهده ميي شما را به جايقي از علم حقياما عدم برخوردار
 را كه خداوند يامت در خواهد آمد، پس حتما جهنمي حتما بر قيعني» الْجحِيم لَتَرَونَّ

سپس » الْيقِينِ عينَ لَتَرَونَّها ثُم« . د نموديان آماده كرده است مشاهده خواه كافريبرا
« :دي فرمايهمانطور كه خداوند متعال م. ديدوزخ را با چشم خود آشكارا خواهد د

هكاران و بز» جِدوا عنَها مصرِفَايورءا المجرِمونَ النَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقِعوهاَ ولَم 
 نخواهند يزي دانند كه وارد آن خواهند شد و از آن گرينند و مي بيآتش دوزخ را م

  .داشت
 »أَلُنَّ ثُمئِذٍ لَتُسمونِ يا از ي كه در دنييامت از نعمت هايسپس در روز ق»   النَّعِيمِ ع

ا د و حق خدي آورده ايا شكر آن را به جايد كه آي شويده ميد پرسي برديآن لذت م
د؟ آن گاه به شما ي انجام گناهان كمك نگرفته ايد و از آن ها برايرا از آن ادا نموده ا

  . برتر و بهتر خواهد دادينعمت
د؟ بلكه از نعمت ياورده اي نيب نعمت ها را خورده و شكر آن را به جاينكه فريا اي

. د كردد؟ پس شما را بر آن مجازات خواهي انجام گناهان استفاده كرده اي برايها
 يبتِكُم فِي النَّارِ أَذهبتُم طَينَ كَفَرُوا علَيعرِض الذَّيوم يو« :دي فرمايخداوند متعال م

نيحالد استَمعتُم بِهاَ فَالياتِكُمونِيا وذَابِ الهتُجزَونَ ع كه كافران بر آتش يو روز» وم 
ا ي خود را در دنيشما لذت ها« : شودي شوند و به آنان گفته ميدوزخ درآورده م

فر به ي به عنوان كيد و امروز عذاب خوار كننده ايد و از آن بهره مند شده ايبرده ا
  . » شوديشما داده م

   تكاثرير سوره يان تفسيپا
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   عصرير سوره يتفس

  .ه استي آ3 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
  ،  زمان  اين  به والْعصرِ سوگند

  است  خسران در،  يآدم  خُسرٍ كه لَفِي انَالْإِنس إِنَّ
لَّا   كه آنها مگر  بِالصبرِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِينَ إِ

 و كردند  سفارش    حق  به را يكديگر و كردند  شايسته  يكارها و آوردند  ايمان
  .ردندك  سفارش صبر  به را يكديگر

 بندگان و اعمالشان ي كارهاي برايخداوند به زمان كه شب و روز است و بستر
ان كار ضد سودمند يو ز.  باشنديانمند مي  خورد كه همه انسان ها زياست سوگند م

  . دارديان مراتب متفاوتيز. است 
ا و آخرت را از دست داده و نعمت ها ي كه دنيان مطلق خواهد بود مانند كسي زيگاه
  .ده استيا از دست او رفته و سزاوار دوزخ گردر

انمند نخواهد ي جهات زي شود و از بعضيانمند مي جهات زي انسان از بعضيو گاه
  : چهار صفت باشدي كه دارايانكار است مگر كسي زيهر انسان: ن فرموديبنابرا. بود
 يم و آگاهمان بدون عليو ا. مان داشتن به انچه خداوند بدان امر نموده استيا: اول

 يمان  حاصل نميمان داشت و بدون علم، اي از ايپس علم شاخه ا.  شوديحاصل نم
  . گردد
 ي ظاهريكارها.  شودي خوب را شامل مين همه كارهايسته است، و ايكار شا: دوم

  . باشدي اعم از واجب و مستحب كه  متعلق به حقوق خدا و حقوق بندگانش ميو باطن
ه كنند ين توصيگر را به ايكدي يعني. ان و عمل صالح استميه به حق كه ايتوص: سوم

  . نديق نمايو تشو
 بر عبادت خدا و صبر بر عدم ارتكاب ييبايه و سفارش به صبر و شكيتوص: چهارم

  .دي آي خدا مي كه از سوي دردناكيگناهان و صبر نمودن بر بالها
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گران را به كمال يخر د گرداند و با دوامر آيپس با دو امر اول بنده خودش را كامل م
ده يز ،بنده از متضّرر شدن سالم مانده و فاين چهار چيو با كامل شدن ا.  رسانديم

  .  آوردي را به دست ميبزرگ
   عصرير سوره يان تفسيپا
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   همزهير سوره يتفس

  .ه استي آ9 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 9 يه يآ
  ،  يعيبجوي  كننده  غيبت هر بر  يلُّمزَةٍ وا همزَةٍ لِّكُلِّ ويلٌ
  داشت  نگه  آن  حساب و كرد گرد  يمال  كه ، وعدده آن مالًا جمع الَّذِي

بسحأَنَّ ي الَهم م هگرداند  جاويدانش  اش  يداراي  كه پندارد  يأَخْلَد  
لَّا  اندازند  حطمه در را او  كه   است  چنين  الْحطَمةِ نه فِي لَينبذَنَّ كَ

  ?  چيست  حطمه  كه  يدان  چه تو الْحطَمةُ و ما أَدراك وما
ةُ آتش اللَّهِ نَاروقَدخداست  افروخته  الْم  ،  
لِع الَّتِي   يابد  يم  غلبه دلها بر  الْأَفْئِدةِ كه علَى تَطَّ
لَيهِم إِنَّها ةٌ و عدؤْصاست  گرفته  ميانشان در سو هر از م  ،  
  برافراشته  يهاي  شعله در  ممددةٍ عمدٍ فِي
 كند و به ي مييب جوي كه با عمل و سخنش مردم را عيكس» لُّمزَةٍ همزَةٍ لِّكُلِّ ويلٌ« 

 است يكس» هماز«. ش داردي در پي زند عذاب سخت و هالك كننده ايآن ها طعنه م
« .  زندي دهد و به آن طعنه مي م قرارييب جويكه با اشاره و عمل مردم را مورد ع

  . ردي گيب مي است كه با گفتار خود از مردم عيكس» لّماز
 مال و ي جز جمع آوري هدف و اراده اين طعنه زنيچن» وعدده مالًا جمع الَّذِي« 

ر و ي خي به انفاق مال در راه هايشمردن آن و رشك بردن به آن ندارد، و عالقه ا
ن يچن» أَخْلَده مالَه أَنَّ يحسب« .  و امثال آن ندارديشاونديوند خويبرقرار داشتن پ

شه ماندگار ي هميا براي برد كه مالش او را در دني اش گمان مي به سبب نادانيكس
 باشد و يشتر كردن و رشد دادن مالش مين تالش و رنج او در بي كند، بنابرايم

  .اهد كردشتر خوين كار عمرش را بي برد ايگمان م
ن در دوزخ خردكننده و يقيبه ! نه» الْحطَمةُ ما أَدراك الْحطَمةِ؛ وما فِي لَينبذَنَّ كَلَّا« 

 اللَّهِ نَار« ست؟ ي كه خردكننده چي دانيو تو چه م. درهم شكننده انداخته  خواهد شد
زم آن مردم و سنگ ها هستند يروزه و ه كه افيآتش» الْأَفْئِدةِ علَى تَطَّلِع الْموقَدةُ؛ الَّتِي

 يو با وجود گرما.  رسدي گذرد و به دل ها ميد است از جسم ها ميو از بس كه شد
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.  باشنديد ميرون آمدن از آن تا امي و گرفتار هستند و از بيدش در آن زندانيشد
لَيهِم إِنَّها« :ن فرموديبنابرا ةٌ؛ فِي عدؤْصدٍ ممةٍ عددمآن ها ي دوزخ به رويدرها»   م 

لَّما «. نديايرون ني است تا از آن بي درازي درها ستون هايبسته شده و آن سو كُ
رون يهرگاه بخواهند از غم و اندوهش ب» هايدوا فِيخرُجوا مِنها مِن غَمِ أُعيأَرادوا أَن 

دهد و از او عفو م كه ما را پناه ي طلبياز خداوند م.  شونديند به آن برگردانده ميايب
  .مي طلبيت را ميو عاف

   همزهير سوره يان تفسيپا
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  لي فير سوره يتفس

  .ه استي آ5 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
تَرَ أَلَم فلَ كَيفَع كبابِ رحفيل  اصحاب با  پروردگارت  كه  يا  نديده الْفِيلِ آيا بِأَص 
  ? كرد  چه ،

لْ أَلَمعجي مهدنساخت  باطل را  مكرشان تَضْلِيلٍ آيا فِي كَي  ?  
  ، فرستاد  فوج  فوج  يپرندگان آنها سر بر أَبابِيلَ و طَيرًا علَيهِم وأَرسلَ
  كردند  سنگباران  سجيل با را آنها سِجيلٍ تا من بِحِجارةٍ تَرْمِيهِم
ملَه عفٍ فَجصأْكُولٍ كَعساخت آخور در  مانده  پس  كاه  چون را  آنان و  م.  

 يگانگيد و يل توحي قدرت خداوند و رحمت او نسبت به بندگانش و داليا نشانه هايآ
ل ي؟ آن فيل  كرد مشاهده نكرده ايامبرش را در آنچه با  اصحاب  فياو و صداقت پ

د و نيب نمايك بود آن را  تخريب كنند و نزدي خواستند كعبه را تخري كه ميسواران
  . ن كار، خود را آماده كرده بودندي ايبرا

 از حبشه و ي با خود بردند و با گروه و لشكرييل  هاي منهدم كردن كعبه فيآنان برا
  .  با آن را نداشتندييارويمن آمدند كه عرب ها توان روي

دند و عرب ها توان دفاع را نداشتند و اهل مكه از ترس آنان يك مكه رسي به نزديوقت
ك ي متفرق فرستاد كه هرييل سواران پرنده هايختند خداوند بر فيرون گرير باز شه
ن يل سواران را سنگباران كردند وهمه آن ها را از بي از گل با خود داشت و فيسنگ

  .بردند
ده شده است ي كه خورد شده و جوين رفتن مانند كاهيپس آن ها نابود شدند و از ب

داستان . رنگشان را به خودشان برگردانديو خداوند شر آن ها را دور كرد و ن
در ) ص(امبري رخ داد كه پين اتفاق در ساليل معروف و مشهور است و اياصحاب ف

  . ا آمديآن سال بدن
م و او ي كنيش ميخدا را ستا.  از مقدمات دعوت و رسالت او بوديكين واقعه يپس ا

  . مي گزاريرا سپاس م
  لي فير سوره يان تفسيپا
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  شي قري ر سورهيتفس

  .ه استي آ4 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 4 يه يآ
  ،  قريش  ائتالف  يقُرَيشٍ برا لِإِيلَافِ
لَةَ إِيلَافِهِم فِ ائتالفشان الشِّتَاء رِحيالصيتابستان و  يزمستان سفر، در  و  

لْيعبدوا   ستندبپر را  خانه  اين پروردگار بايد  الْبيتِ پس هذَا رب فَ
  طعامشان  يگرسنگ  هنگام  به  كه  آن  خَوفٍ منْ وآمنَهم جوعٍ من أَطْعمهم الَّذِي
  .داشت  امانشان در  بيم از و داد
ست كه قبل از آن ين گفته اند كه جار و مجرور متعلق به سوره اي از مفسرياريبس
دار بودن يش و پايت قريم به خاطر امنيل كردي آنچه با اصحاب فيعني.  باشديم

 كسب و يمن و در تابستان به شام برايمنافعشان بود، تا كوچ آن ها در زمستان به 
 را كه به آن ها قصد بد كردند يپس خداوند كسان. ردي انجام بگيتجارت به خوب

ت  گرداند تا همه به آن ها يهالك كرد و حرم و اهل آن را در نزد عرب ها با  اهم
  . دست تعرض دراز نكننديچ مسافرتي آن ها در هيچ گاه به سوياحترام گذاشتند و ه

د يبا» الْبيتِ هذَا رب فَلْيعبدوا« : فرمان داد و فرمودين آن ها را به شكرگزاريبنابرا
گانه بدانند و عبادت را خالصانه ي او را يعني. ن خانه را پرستش كننديپروردگار ا

  . او انجام دهنديبرا
ت از ي فراوان و امنيپس روز»   خَوفٍ منْ وآمنَهم جوعٍ من طْعمهمأَ الَّذِي« 

 شكر خدا را به خاطر آن به ي كند آدميجاب مي است كه ايوي دنين نعمت هايبزرگتر
و . مي كنيش مي ات ستاي و باطني ظاهريتو را بر نعمت ها!  خدايپس ا.  آورديجا

ز  است، و ين كه او پروردگار همه چيبا ا» ه  كعبيپروردگار خانه « :خداوند فرمود
  . باشديلت و شرافت كعبه ميان فضي بين برايا
  شي قرير سوره يان تفسيپا
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   ماعونير سوره يتفس

  .ه استي آ7 و يمك

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 7 يه يآ

تأَيالَّذِي أَر كَذِّبينِ آيا ييديد مرد،ش  يم  دروغ را جزا روز  كه را  آن بِالد  ?  
الَّذِي فَذَلِك عداو ي تِيمراند  يم  اهانت  به را  يتيم  كه  است  يكس  همان الْي ، 

  دارد  ينم وا بينوا  به  دادن  طعام  به را  مردم الْمِسكِينِ و طَعامِ علَى يحض ولَا
  ينمازگزاران  آن بر  يوا  لِّلْمصلِّينَ پس فَويلٌ
  ، انگارند  سهل خود نماز در  ساهونَ كه صلَاتِهِم عن هم الَّذِينَ
  ، كنند  يم ريا  كه  يرَاؤُونَ آنان هم الَّذِينَ

  .ورزند  يم  دريغ  زكات ، دادن از و  الْماعونَ ويمنَعونَ
 »تأَيالَّذِي أَر كَذِّبينِ ياز مرگ و  كه زنده شدن پس ي به كسيسته ايا ننگريآ» بِالد

  ! مان ندارد؟يامبران آورده اند اي  انگارد و به آنچه پيجزا را دروغ م
 »الَّذِي فَذَلِك عدي تِيمكند و به يم را با خشونت از خود دور ميتي، ين كسيچن» الْي 

لَا« . د نداردي امي كند چون به پاداش و عقابي اش بر او رحم نميخاطر سنگدل و 
ضحلَى يع كِينِ امِطَعيب نمي و ترغيقيم تشويتيگران را بر خوراك دادن يو د» الْمِس 

  . دهديان را  غذا و خوراك نمينواي خودش بيق اوليو به طر. دينما
 كه به ي بر آن نمازگزارانيپس وا»  ساهونَ صلَاتِهِم عن هم الَّذِينَ؛ لِّلْمصلِّينَ فَويلٌ« 

 خوانند و ي كنند و سر وقت آن را نميع ميا آن را ضا بند هستند امينماز خود پا
ن به خاطر آن است كه آن ها به فرمان يو ا.  دهندي انجام نمياركان آن را به خوب

و . ندي نمايع مين عبادت هاست ضايرا نمار را كه مهم تري دهند، زيت نميخداوند اهم
 يدچار فراموشاما .  كه از نمازش غافل باشد سزاوار مذمت و سرزنش استيكس

ن خداوند يبنابرا.  شد يامبر هم در نماز بدان دچار مي است كه پيزيشدن در نماز چ
  : ف نموده و فرمودي توصي رحمي و بي و سنگدلياكارين ها را به ريا

  . دهندينند انجام مين كه مردم آن ها را ببي ايكارها را برا» يرَاؤُونَ هم الَّذِينَ« 
 با ي كه دادن آن به صورت امانتيزيدن چيو از دادن و بخش»   ماعونَالْ ويمنَعونَ« 

 ي متّوجه آدمي شود و ضرريهبه مانند ظرف و دلو و امثال آن كه معموال داده م



٣٠٣٤ 

 و حرصشان از دادن ين ها به خاطر شدت آزمنديپس ا.  كنندي مي كند خوددارينم
  .  ورزنديز امتناع مي ناچيل خانگيوسا

مان و يتين سوره به خوراك دادن به يدر ا. تر از آن را خواهند داد شيپس چگونه ب
ن كار و مواظبت بر نماز و يگران به ايب نمودن ِ ديز به ترغيق شده و نيان تشوينوايب

 بر يز آدمين. ب شده  استيق و ترغيگر اعمال به صورت مخلصانه تشويانجام د
نت دادن ظرف و دلو و كتاب و امثال ز مانند به امايانجام كار خوب و دادن اموال ناچ

واهللا . ن نكند مذمت  كرده استي را كه چنيك شده است چون خداوند كسيآن تحر
  اعلم
   ماعونير سوره يان تفسيپا



٣٠٣٥ 

    كوثرير سوره يتفس

  .ه استي آ4 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 3 يه يآ
  كرديم طاع تو  به را كوثر الْكَوثَرَ ما أَعطَينَاك إِنَّا

  كن  يقربان و  بخوان نماز  پروردگارت ، يبرا  وانْحرْ پس لِرَبك فَصلِّ
  .است ابتر خود تو  بدخواه  كه  الْأَبتَرُ هو شَانِئَك إِنَّ

ر يما به تو خ» الْكَوثَرَ أَعطَينَاك إِنَّا« : دي فرمايم) ص(امبرش محمديخداوند به پ
امبرش ي است كه خداوند به پيم از جمله آن نهر و  حوضيااد داده يفراوان و فضل ز
ز به يك ماه و عرض آن ني شود كه طول آن به مسافت يده ميداده و كوثر نام

ن تر است و ظرف و يريدتر و از عسل شير سفيك ماه است و آب آن از شيمسافت 
. د باشنياد و همان طور درخشان مي آن به اندازه ستارگان آسمان زيوان هايل

  .ك بار از حوض كوثر بنوشد هرگز تشنه نخواهد شديهركس 
 نعمت فرمان يان كرد، او را به سپاسگزاريامبر بيش را بر پي خداوند منت خويوقت

ن دو يا.  كني پروردگارت نماز بگزار و قربانيبرا»وانْحرْ لِرَبك فَصلِّ« :داد و فرمود
ن آنها ين عبادت ها و بزرگتري از بهتران كرد، چون هر دويژه بيعبادت را به طور و

  . باشنديم
 ي باشند و اعضا و جوارح براي خدا فروتن ميو چون در نماز قلب و اعضا برا

 شود كه بنده به ي موجب ميو ذبح كردن قربان.  كنندي حركت ميانجام انواع بندگ
حبت آن  كه دل ها بر مي كه در نزد خود دارد، و با دادن ماليزين چي بهتريله يوس

  . دي جويكي ورزند، به خداوند تقرب و نزديسرشته اند و بر آن بخل م
 ي  كند بي دارد و تو را مذمت مي كه با تو دشمنيهمانا كس»   الْأَبتَرُ هو شَانِئَك إِنَّ« 
 كامل است و يبه حق انسان) ص(اما محمد.  نام و نشان خواهد بودير و بركت و بيخ

  .اد داردي زيانروي بلند و پيآوازه ا
    كوثرير سوره يان تفسيپا



٣٠٣٦ 

   كافرونير سوره يتفس

  .ه  استي آ6 و يمك
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 6 يه يآ
  ،  كافران  يا : الْكَافِرُونَ بگو أَيها يا قُلْ
  پرستم  ينم پرستيد  يم شما ، كه را  يچيز  تَعبدونَ من ما أَعبد لَا

  پرستيد  ينم  پرستم  يم  من  كه را  يچيز نيز شما أَعبد و ما دونَعابِ أَنتُم ولَا
  نيستم پرستيد  يم شما  كه  يچيز  پرستنده  من عبدتُّم و ما عابِد أَنَا ولَا
  نيستيد  پرستم  يم  من  كه  يچيز  پرستنده شما أَعبد و ما عابِدونَ أَنتُم ولَا
لَكُم دِينُكُم وخود  دين مرا و ، خود  دين را شما  دِينِ لِي  
 ما أَعبد لَا« : آشكارا و به صراحت به كافران بگويعني» الْكَافِرُونَ أَيها يا قُلْ« 

ر از ي كه به غيزي از هر چيعني.  پرستميد ، نمي پرستيآنچه را كه شما م» تَعبدونَ
ز يو شما ن» أَعبد ما عابِدونَ أَنتُم ولَا« .  كني پرستند در ظاهر و باطن دوريخدا م

 خدا يچون شما عبادت خود را خالصانه برا.  پرستميد آنچه را كه من مي پرستينم
 يده نمي خدا همراه با شرك است و عبادت ناميد و پرستش شما براي دهيانجام نم

  .شود
د؛ اول بر عدم ي تا بر دو نكته داللت نمان را تكرار كرديا» أَعبد ما عابِدونَ أَنتُم ولَا« 

ان دو گروه فرق ين ميبنابرا.  استيشگين حالت همين كه ايوجود كار، و دوم بر ا
همان طور كه »   دِينِ ولِي دِينُكُم لَكُم« : گذاشت و هر دو را از هم جدا كرد و فرمود

لَيقُل كُلُ « :خداوند متعال فرموده است لُ علَتِيعم ن يهركس به آئ« :  بگو» هِ شَاكِ
شما از آنچه من انجام »  مِما تَعملُونَيأنتُم مِما أعملَ وأَنَا بر» . كنديخودش عمل م

  .زارميد، بي كنيد و من از آنچه شما ميزار هستي دهم بيم
   كافرونير سوره يان تفسيپا

  



٣٠٣٧ 

   نصرير سوره يتفس

  .ه استي آ3 و يمدن

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 3 يه يآ

  ، آيد فراز  يپيروز و خدا  ييار  والْفَتْح چون اللَّهِ نَصرُ جاء إِذَا
تأَيرو خُلُونَ النَّاسدا و، اللَّهِ دِينِ فِي ياجدين  به  فوج  فوج  كه  يببين را  مردم أَفْو  

  ، آيند  يم در خدا
حبدِ فَسمبِح كبر تَغْفِرْهاسو ا كَانَ إِنَّهابتسبيح  پروردگارت  ستايش  به  پس  تَو  

  .است پذير توبه   او  كه ،  بخواه  آمرزش او از و  يگو
امبر يك مژده داده، و به هنگام حصول آن مژده به پيمه خداوند ي كرين سوره يدر ا
ن يمژده ا. ز اشاره  كرده استين مژده ني تحقّق ايامدهاي داده،و به آثار و پيفرمان

د و مردم دسته ي نماي كند و مكه را فتح مي مياريامبرش را ياست كه خداوند پ
اوران او ي از آنان ياري كه بسي شوند، طورين  خدا ميدسته و گروه گروه داخل د

  . بودنديخواهند بود بعد از آن كه دشمن و
عد از  كه خدا بيو اما فرمان. افتيامبرش را بدان مژده داده تحقق ي كه خداوند پيزيچ

د اورا يامبر باين است كه پيامبرش را بدان فرمان داد اي و فتح، پياريبه دست آمدن 
  .اد كند و از او آمرزش بخواهدي يز سپاس بگزارد و خدا را به پاكين چيبه خاطر ا

 كه ين كه مادامي اشاره به ايكي: ز استيو اما آنچه به آن اشاره شده دو چ
 يروز مين پيد، ديد و همواره از او طلبِ مغفرت نماش كنيخداوند را ستا) ص(امبريپ

ش و استغفار از يرا سپاس و ستاي شود، زي اش افزوده ميروزيگردد و بر پ
» دنَّكُميلَئِن شَكَرتُم لَأزِ« :دي فرمايخداوند م.  آوردن شكر استيق به جايمصاد

ن و بعد يشد راين در زمان خلفايو ا. شتر خواهم داديد به شما بياگرشكرگزار باش
ن كه ي كند تا اي ميارين خود را يد و خداوند همواره ديز محقق گردياز آن ها ن

ده بودند و چنان مردم به يان به آن جا نرسيك از اديچ يد كه هي رسيياسالم به جا
 ين كه امت با امر و فرمان الهيتا ا. ده بودنديان نگرويگر اديدند كه به ديآن گرو

گاه خداوند آنان را به سبب آن دچار اختالف وتفرقه كرد و دند و آن يمخالفت ورز



٣٠٣٨ 

ن ين، خداوند چنان نسبت به ايو با وجود ا.  گوناگون داشتيامدهاين اختالف پيا
  . گنجد ي دارد كه در ذهن نمين امت لطف و مهربانين و ايد

ك شده است، و از آنجا ينزد) ص(امبرين است كه زمان مرگ پي دوم ايو اما اشاره 
و امور با . ار با ارزش است خداوند به آن سوگند خورده استي او بسي زندگكه

پس امر نمودن . ابدي يان ميره با آمرزش خواستن پايل نماز و حج و غيارزش از قب
 يش كند و از خدا آمرزش بخواهد، اشاره اين كه خدا را ستايامبرش را به ايخداوند پ
 مالقات با يد خودش را برايده  است و بايات او به سر رسين كه دوران حياست به ا

  .ان ببرديزها به پاين چيد و عمرش را با بهتريپروردگارش آماده نما
 خود به كثرت ي كرد و در نماز و در ركوع و سجده ير ميامبر هم قرآن را تفسيپ
و تو را ! ردگارا پرويپاك هست» يسبحانَك اللَّهم ربنَا وبِحمدِك اللَّهم اغفِرلِ:  گفتيم

  .امرزيا مرا بيبار خدا.  كنميش ميستا
   نصرير سوره يان تفسيپا

  
  



٣٠٣٩ 

   مسدير سوره يتفس

  .ه استي آ5 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
تا تَبدبٍ أَبِي يدستهاي لَه تَبباد او بر  هالك و باد  بريده  ابولهب  و  
  حالش  به بود  آورده  دست  به  آنچه و او  كَسب دارايي اوم مالُه عنْه أَغْنَى ما

  نكرد سود
  درافتد ور  شعله  آتشي  به  كه لَهبٍ زودا ذَات نَارا سيصلَى
رَأَتُهامالَةَ ومطَبِ و حاست  كش  هيزم  زنش الْح  

  .دارد خرما  ليف از  ريسماني  گردن بر و  مسدٍ من حبلٌ جِيدِها فِي
ت و آزار يامبر دشمن بود و او را اذياو به شدت با پ. بود) ص(امبري پيابولهب عمو

! خداوند او را زشت بگرداند. يشاونديرت خوين داشت و نه غياو نه د.  رسانديم
ه يامت ماي كه تا روز قيمذّمت. ن مذمت بزرگ ابولهب را مذمت كرديپس خداوند با ا

هالك و » وتَب لَهبٍ أَبِي يدا تَبت« :پس فرمود.  اش خواهد بوديي و رسوايخوار
  . ابولهب و او هالك باديده باد دست هايبر
 كه داشت و او را سركش كرده بود، ييمال و دارا» كَسب وما مالُه عنْه أَغْنَى ما« 

لَهبٍ  ذَات نَارا سيصلَى« .  كندي رساند و عذاب خدا را از او دور نمي به او نميسود
رَأَتُهامالَةَ ؛ ومطَبِ حآتش دوزخ او را از هر سو احاطه خواهد كرد و زن » الْح

 كرد يت ميرا اذ) ص(امبريز به شدت پيزنش ن. دي نمايز احاطه مي را نيزمكش ويه
ت تالش خود را ي كرد و نهاي كمك مي انجام گناه و دشمنانگيو شوهرش را برا

 داشت، همانند يمبذول م) ص(امبر يت خداوند و آزار دادن پي معصي جمع آوريبرا
 يف بر پشت خود حمل مياز ل»   مسدٍ من« زم جمع كرده و با طنابي كه هيكس
  .دينما

ن زن در ين است كه ايا»   مسدٍ من حبلٌ جِيدِها الْحطَبِ؛ فِي حمالَةَ وامرَأَتُه « يبا معن
. ف خرما بر گردن داردي از لي كند و طنابيزم جمع ميرش ه سوختن شوهيجهنم برا

ن سوره را ي آشكار خداوند است، خداوند اي از نشانه هايكين سوره يبه هر  حال ا
 نازل كرد كه هنوز ابولهب و همسرش هالك نشده بودند و خبر داد كه آن يدر زمان



٣٠٤٠ 

 كه آن ها در امان ن  استيو الزمه آن ا. ها در آتش دوزخ عذاب داده  خواهند شد
  .دا و پنهان خبر داده بود،  اتفاق افتادي پيو همان طور كه خداوندِ دانا. نخواهند بود

   مسدير سوره يان تفسيپا



٣٠٤١ 

   إخالصير سوره يتفس

  .ه استي آ4 و يمك

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :1- 4 يه يآ

  ، يكتا  يخدا  اوست : أَحد بگو اللَّه هو قُلْ
اللَّه خدايالص دكنند رو او  به  حاجت در،  كه  يم ،  
لَم لِدي لَمنه و ولَدشده  زاده  نه و  است  زاده  ي  ،  

لَمكُن وي ا لَّهكُفُو داوست  يهمتا  كس  هيچ  نه و  أَح  
كتا است يگانه و يخداوند » أَحد اللَّه هو« : و با باور و شناخت بگوين قطعيقيبا » قُل«
 ي نام هاي كامل است و دارايگانگي يپس او دارا.  فقط در او منحصر استيگانگي و
  . ندارديهي مقدس است و همانند و شبيكو و صفات واال و كارهاين

 »اللَّه دمپس .  آورندي او ميشان رو به سويازهاي رفع همه نيو بندگان برا» الص
  خواهند يشان را از او ميازهايد و نازمندنين به شدت به او نيمردم جهان باال و پائ

 ييش و در دانايچون او در صفت ها.  كنندي او مي مهم خود رو به سويو در كارها
 است كه ي او كامل است و مهرباني است كه بردباريو بردبار.  باشديو علم كامل م

  . باشندين مير صفات  او چنيز را فرا گرفته است و سايرحمت او همه چ
لِد لَم« ن است كه اوي ايخداوندو از كمال  ي لَمو ولَدنزاده و نه زاده شده يفرزند» ي 

و در صفات و نام »   أَحد كُفُوا لَّه يكُن ولَم« . باشدي ميازي نياست چون در كمال ب
ن يا. خجسته و با بركت است خداوند متعال.  نداردييش همگون و همتايها و كارها

  .  باشديد اسما و صفات ميسوره مشتمل بر توح
   إخالصير سوره يان تفسيپا



٣٠٤٢ 

   فلقير سوره يتفس

  .ه استي آ5 و يمك
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 5 يه يآ
  ،،  برم  يم  پناه  صبحگاه پروردگار  به : الْفَلَقِ بگو بِرَب أَعوذُ قُلْ
  ،  است  بيافريده  آنچه شر خَلَقَ از ما شَرِّ مِن

 ، آيد در  چون  شب شر از وقَب و إِذَا غَاسِقٍ شَرِّ ومِن

  ، دمند  يم  افسون گرهها در  كه  يجادوگران شر از الْعقَدِ و فِي النَّفَّاثَاتِ شَرِّ ومِن
  ورزد  يم  رشك  چون حسود شر از و  حسد إِذَا حاسِدٍ شَرِّ ومِن

ده ي كه دانه و  هسته و سپي به پروردگار برميپناه م: بگو»  الْفَلَقِ بِرَب أَعوذُ قُلْ« 
  . شكافديدم را م

 گردد كه ي ميواناتي انسان ها و جن ها و حين شامل همه يا» خَلَقَ ما شَرِّ مِن« 
ن هاست پناه ي كه در اين ها از شري ايننده يد به آفريپس با. ده است يخداوند آفر

و »وقَب إِذَا غَاسِقٍ شَرِّ نومِ« :ان كرد و فرموديژه خاص بيسپس به صورت و. برد
 ي كه  خواب مردم را فرو ميوقت.  كه در شب هستي برم به خدا از شريپناه م

« .  گردندي پخش و پراكنده ميوانات موذي از ارواح شرور و حياريپوشاند و بس
دن يدم خود از ي جادوي كه برايو از شر زنان جادوگر» الْعقَدِ فِي النَّفَّاثَاتِ شَرِّ ومِن

»   حسد إِذَا حاسِدٍ شَرِّ ومِن« .  كننديرند و بر آن جادو مي گيدر گره ها كمك م
ن بردن ي از بي خواهد و حسود برايگران را مي است كه زوال نعمت ديحسود كس

  .  كوشديگران مينعمت از دست د
ناه د به خدا پيدش بايرنگ حسود و مصون ماندن از مكر و كي باطل كردن نيپس برا

 زند كه حسود و ي چشم مي از حسادت است چون فقط كسيز نوعيچشم بد ن. برد
ن يو بر ا. پس به طور خاص و عام به خدا پناه برد. ث النفس باشديبدجنس و خب

د يد بترسي رود و از آن بايان آور ميقت دارد و خطر زيد كه جادو حقي نمايداللت م
  .بردد به خدا پناه يو از جادو و جادوگران با

   فلقير سوره يان تفسيپا

  



٣٠٤٣ 

   ناسير سوره يتفس

  .ه استي آ6 و يمدن
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :1- 6 يه يآ
  ،،  برم  يم  پناه  مردم پروردگار  به : النَّاسِ بگو بِرَب أَعوذُ قُلْ

 ،  مردم  يفرمانروا النَّاسِ ملِكِ

لَهِ   ،  مردم  يالنَّاسِ خدا إِ
  ،  ينهان گر وسوسه  وسوسه شر الْخَنَّاسِ از اسِالْوسو شَرِّ مِن

  ، كند  يم  وسوسه  مردم  يدلها در  كه  النَّاسِ آن صدورِ فِي يوسوِس الَّذِي
  آدميان از يا باشد  جنيان از  النَّاسِ خواه و الْجِنَّةِ مِنَ

به  است ي كه مصدر هر شرّيطانيد از شر شين سوره مشتمل بر آن است كه بايا
ن است ياز جمله فتنه و شر او ا. پروردگار مردم و مالك آنان و معبودشان پناه برد

 دهد يبا جلوهِ ميشان زي را براي  اندازد؛ پس بدي مردم وسوسه مينه هايكه در س
 دارد و يو آنان را از انجام كار خوب باز م.   كنديك ميو آن ها را بر انجام آن تحر

  . دهديبه آن ها نشان م يرواقعير را به صورت غيخ
 خود يعني.  رودي كند، سپس واپس مين صورت همواره وسوسه ميطان با هميو ش

اد كند و از خدا ي كشد، بدانگاه كه بنده پروردگارش را يرا از وسوسه كردن عقب م
رد و به او پناه يد از خداوند كمك بگيپس او با. رديطان كمك بگي دور شدن شيبرا

ز ين.  مردمان را فرا گرفته استي كه همه يتياو چنگ بزند؛ ربوبت يببرد و به ربوب
  خدا يت و پادشاهيره ربوبيق در داي خالين سوره مشتمل بر آن است كه تماميا

ن سوره مشتمل بر يز اي در دست خداست، نيقرار دارند، پس سرنوشت هر جنبنده ا
 كه آنان را يتي و به الوهرد و به او پناه ببرديد از خدا كمك بگيآن است كه انسان با

  .ده است چنگ بزندي آن آفريبرا
 او را به طور كامل انجام دهند مگر آن كه خداوند شر ي توانند بندگيانسان ها نم

ت ي و عبودي خواهد آن ها را از بندگي كه ميدشمنشان را از آن ها دور بدارد؛ دشمن
خواهد آن ها را از حزب و  ي خدا سائل گردد و ميان آن ها و بندگيد و ميدور نما

  . ان بگردانديگروهش بگرداند تا از دوزخ



٣٠٤٤ 

  يز در دل وسوسه مي اندازند انسان ها نيو همانطور كه جن ها در دل وسوسه م
ش يستا. ا از مردمانيان باشند ياز جن» النَّاسِ و الْجِنَّةِ مِنَ« :ن فرموديبنابرا. اندازند

  .ان استياز آن پروردگار جهان
  ر سوره ناسي تفسانيپا

  .ن اوال و آخرا و ظاهرا و باطنايوالحمدهللا رب العالم
  
  
  
  
  
  
  
  
        

  
  
  
 

  
 

  
  
  
 

  
  


